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مدى تطبيق معلمي املرحلة االبتدائية في مدارس وكالة الغوث الدولية في محافظات غزة

د .كامل عبد الفتاح محمد أبو شملة
د .فرج إبراهيم حسن أبو شمالة

لفعاليات الدورات التدريبية لبرنامج التطوير املهني املستمر القائم على املدرسة ()SBTD

ملخص:
هدفت هذه الدرا�سة التعرف �إىل مدى تطبيق معلمي املرحلة
االبتدائية يف مدار�س وكالة الغوث الدولية يف حمافظات غزة
لفعاليات الدورات التدريبية لربنامج التطوير املهني امل�ستمر القائم
على املدر�سة ( ،)SBTDوعالقته ببع�ض املتغريات ،واتبع الباحثان
املنهج الو�صفي التحليلي ،وقاما بتطوير �أداة الدرا�سة(اال�ستبانة)
التي ا�شتملت على �ستة حماور ،واحتوت على ( )50فقرة ،وطبقت
على عينة ع�شوائية مكونة من ( 88معلماً و 107معلمة) من معلمي
املرحلة الأ�سا�سية الدنيا مبحافظات غزة ،وا�ستخدم الباحثان
برنامج الرزمة الإح�صائية للعلوم االجتماعية ( )SPSSلإجراء
التحليالت الإح�صائية الالزمة للبحث.
�أظهرت الدرا�سة عدة نتائج� ،أهمها :مدى تطبيق معلمي
املرحلة االبتدائية يف مدار�س وكالة الغوث الدولية يف حمافظات
غزة لفعاليات الدورات التدريبية لربنامج التطوير املهني للمعلم
امل�ستمر القائم على املدر�سة جاء بوزن ن�سبي ( ،)84.8وهو بدرجة
(كبرية جدا) .ويف املحاور ال�ستة كان ما بني ( )82.7بدرجة كبرية،
و( )85.5بدرجة كبرية جداً يف حماور اال�ستبانة .كما تو�صلت
الدرا�سة �إىل عدم وجود فروق تعزى �إىل متغري اجلن�س يف اال�ستبانة
ككل ،واملحاور الأول والثاين والثالث واخلام�س وال�ساد�س ،يف حني
وجدت فروق يف املحور الرابع ل�صالح الذكور ،وعدم وجود فروق
تعزى �إىل متغري عدد �سنوات اخلدمة يف اال�ستبانة ككل ،واملحاور
الثاين والثالث والرابع واخلام�س وال�ساد�س ،يف حني وجدت فروق
يف املحور الأول ل�صالح ذوي اخلدمة من (� )10-5سنوات ،مقابل
ذوي اخلدمة �أكرث من (� )10سنوات.
ويف �ضوء نتائج الدرا�سة �أو�صى الباحثان ب�أهمية حت�سني
وتطوير تطبيق املعلمني لفعاليات الدورات التدريبية لربنامج
التطوير املهني القائم على املدر�سة ( )SBTDمبحافظات غزة،
وتفعيل الدورات التدريبية يف �أثناء اخلدمة بح�سب احتياجات
املعلمني ،وحث املديرين واملخت�صني الرتبويني على متابعة تطبيق
فعاليات الربامج التدريبية للمعلمني.
الكلمات املفتاحية:
التطوير املهني امل�ستمر القائم على املدر�سة ()SBTD
�The Degree to which teachers apply the train
ing courses of the school – based teacher professional development program (SBTD) in the Governorates of Gaza

Abstract
This study aimed at identifying the extent to which
primary school teachers in UNRWA schools in the Gaza
governorates applied to the activities of the training
courses for the professional development program
for continuous school based teachers (SBTD) and its
relation to some variables. The researchers followed
the analytical descriptive method and developed the
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study tool, Which consisted of (50) sections and was
applied to a random sample of (88 teachers and 107
teachers) of the teachers of the basic stage in the Gaza
governorates. The researchers used the Statistical
Package for Social Sciences (SPSS) Search.
The study showed several results, the most
important of which are: the extent to which the
primary school teachers in UNRWA schools in the
Gaza governorates applied to the activities of the
training programs for the continuing professional
development program based on the school came with
a relative weight (84.8), which is (very large). In the
six axes, between )82.7( and )85.5( were very high
in the question axes. The study also found that there
were no differences due to the gender variable in the
questionnaire as a whole, and the first, second, third,
fifth and sixth axes, while differences were found in the
fourth axis in favor of males. There were no differences
due to the variable number of years of service in the
questionnaire as a whole, and the second, third, And
the sixth, while there were differences in the first axis
for the benefit of service people from (5 - 10) years,
compared to those with service more than (10) years.
In the light of the results of the study, the
two researchers recommended the importance of
improving and developing the teachers' application
for the activities of the training courses for the
vocational development program based on the school
(SBTD) in the Gaza governorates, and activating the
in-service training courses according to the needs of
the teachers.
Key words:
School-based Teacher Development Program
(SBTD).

مقدمة الدراسة:
�إن التنمية الب�رشية ق�ضية نتاج يف املقام الأول ،ومن �أهم
�أ�ساليبها تدريب الب�رش ،حيث يعد املعلم من �أهم املوارد الب�رشية
الواجب تطويرها با�ستمرار ،لأن تقدم الأمم رهن بتطوير تعليمها،
فاملعلم من �أهم مكونات املنظومة التعليمية ،ومن �أ�س�س تطوير هذه
املنظومة ال�شمول واال�ستمرار ،لذا من الواجب تدريبه تدريباً م�ستمراً،
وخا�صة يف ظل التطورات العاملية فائقة ال�رسعة التي ي�شهدها
عاملنا املعا�رص ،والتي تتطلب مواكبتها ،والإ�سهام يف دفع عجلتها
نحو التقدم.
وبناء على ذلك جند �أن عملية �إعداد وت�أهيل وتدريب املعلم
يجب �أن تكون م�ستمرة ومتكاملة تبد�أ باختيار العنا�رص املنا�سبة
ملهنة التدري�س ،و�صوالً �إىل برنامج كفء لإعداده ،ي�ستكمل بربامج
م�ستمرة لتنميته يف �أثناء اخلدمة� .إن اختيار املعلم و�إعداده وتنميته
تنطلق من فكرة التعلم مدى احلياة ،فقد تغريت النظرة �إىل وظيفة
املعلم ،فبعد �أن كان جمرد ملقن للمعلومات �أ�صبح اليوم قائداً
وموجهاً وباحثاً يف الوقت نف�سه ،كما �أ�صبح وجود املعلم يف
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املجتمع �رضورة ال غنى عنها ،فهو �صاحب ر�سالة مهمة ،وهو
�أقدر �أفراد املجتمع على ت�أديتها كما �أنه �أخطر عامل يف ت�شكيل
�سلوك الأجيال ،وبالتايل �سلوك الأمة كلها لع�رشات ال�سنني القادمة.
(البزاز.)1989 ،
ونظراً للأهمية الكربى التي يتبو�ؤها املعلم كان لزاماً على
الإدارات الرتبوية التفكري اجلاد يف ت�أهيل املعلم وتقدمي تدريب يليق
بهذه املهنة ال�سامية ،لي�ستطيع املعلم مواكبة هذه التغريات الناجمة
عن التقدم العلمي والتكنولوجي.
وهنا ي�ؤكد الباحثان على �أن التعليم امل�ستمر (التدريب يف
�أثناء اخلدمة) للمعلم جزء ال يتجز�أ من عملية �إعداده ،و�أن ي�ستمر
هذا الإعداد طيلة عمله يف التدري�س بهدف احل�صول على معرفة
جيدة ،واكت�ساب ممار�سات �رضورية ،وخربات جديدة ليلتحق بركب
النمو والتطور يف هذا امليدان ،وليكون على �صلة مبا هو جديد فيه،
وليعو�ض ما فاته يف �أثناء �إعداده قبل اخلدمة( .مو�سى)1996 ،
ويعد التدريب �أهم الأمور التي ينبغي �أن تركز عليها اجلهات
امل�س�ؤولة عن التعليم ،وباعتباره ال�سبيل للتطور املهني ،وللح�صول
على مزيد من اخلربات الثقافية واالجتماعية ،وكل ما من �ش�أنه رفع
م�ستوى �أدائهم مما ي�ؤدي �إىل زيادة انتاجيتهم.
ومن هذا املنطلق �سعى مركز التطوير الرتبوي يف دائرة الرتبية
والتعليم بوكالة الغوث الدولية� ،إىل االهتمام بالنمو املهني للمعلم
من خالل �إ�رشاك املعلمني يف دورات تدريبية ملدة عام درا�سي،
وذلك لت�أهيلهم ورفع كفاءتهم الإنتاجية� ،إذ يتلقى املعلمون يف
هذه الدورات التدريبية العديد من املو�ضوعات الرتبوية والأكادميية
التي من خاللها ي�ستطيع املعلم �أن يقدم �أف�ضل ما ي�ستطيع لطالبه
من �أجل حت�سني العملية التعليمة التعلمية.
ويف عام ( )2002انطلق العمل بربنامج املدر�سة كمركز
تطوير والذي اعترب يف حينها من �أهم و�أحدث الربامج التي طبقتها
الوكالة يف جمال التعليم �ضمن خطتها التطويرية التي تهدف �إىل
تنمية املدر�سة وتطويرها يف عدة جماالت من �ضمنها التنمية
املهنية للمعلمني ،والتي ت�ساعد على تطويرهم وتلبية احتياجاتهم
املتغرية للمدر�سة وللخدمة االجتماعية التي يعملون يف �إطارها
من خالل اعتماد �أ�ساليب حديثة متطورة لتعزيز القيم االجتماعية،
وحتقيق النمو املتكامل عند الطالب وذلك عن طريق العمل بروح
الفريق»( .ن�رص)6 :2007 ،
ويف عام (� )2011أطلقت الأونروا برنامج التطوير املهني
للمعلم القائم على املدر�سة (حتويل املمار�سات ال�صفية) يف جميع
ميادين عمل الوكالة والتي من �ضمنها قطاع غزة ،وي�أتي هذا
الربنامج �ضمن �سيا�سة �إ�صالح التعليم بالأونروا ()2016 - 2011
 ،والتي تركز على تعلم جميع الطالب ،وتعميق املعرفة للمعلمني
وحت�سني املمار�سات ال�صفية مع �ضمان اجلودة يف وقت واحد
وامل�ساواة وال�شمولية.
ويتمحور برنامج التطوير املهني امل�ستمر للمعلم القائم على
املدر�سة ( School Based Teacher Development (SBTDحول
مفهوم التعلم الن�شط ويقع �ضمن ال�سياق الذي يعمل فيه املعلمون،
�أي املدر�سة ،ويتيح للمعلمني العمل �ضمن جمتمع املمار�سة املهنية
مع زمالئهم وخرباء من داخل املدر�سة ،كما يعتمد الربنامج على

نطاق وا�سع من الأدلة الدولية ويركز على� :أهمية وجود توقعات
عالية للمعلمني حول ما ميكن للطلبة حتقيقه ،و�أهمية املناحي
الرتبوية الن�شطة يف تعلم الطلبة ودور املعلم فيها ،ومفهوم الفاعلية
املتزايدة لتطوير املعلم املهني القائم على املدر�سة والذي �أ�صبح
يحتل �أهمية كبرية يف املجال الرتبوي ،وي�ستند على عمل املعلمني
مع زمالئهم داخل مدر�ستهم لتغيري وحت�سني املمار�سات ال�صفية مع
مرور الوقت (دليل مدير املدر�سة واملخت�ص الرتبوي)5 :
ويتكون برنامج التطوير املهني امل�ستمر القائم على املدر�سة
(حتويل املمار�سات ال�صفية) من �ستة جممعات تدريبية م�صممة
وفقاً لنظام التعليم املفتوح عن بعد ،هي( :تطوير �أ�ساليب ن�شطة
للتعليم والتعلم ،وممار�سات التعلم املرتكزة على الغرفة ال�صفية،
والتقييم الهادف لتح�سني نوعية التعلم ،ودور املعلم يف تعزيز تعلم
مهارات القراءة والكتابة واحل�ساب ،واملنحى اجلامع كمدخل للتعليم
والتعلم ،وتفعيل دور �أولياء الأمور يف عملية االرتقاء ب�إجنازات
الطلبة)  ،و�ستة �أفالم فيديو ق�صرية ،و�ست جل�سات دعم مبا�رشة
ي�رشف عليها مدير املدر�سة �أو املخت�ص الرتبوي ،ودفرت مالحظات
خا�ص بالربنامج يدون فيه املعلمون مالحظاتهم و�أفكارهم
وت�أمالتهم ،وملف �إجناز (البورتفوليو)  ،كما يوفر الربنامج دعماً
م�ستمراً للمعلمني من قبل زمالئهم ،بالإ�ضافة �إىل تنفيذ م�شاهدتني
�صفيتني �إحداهما من قبل مدير املدر�سة والثانية من قبل املخت�ص
الرتبوي ،من �أجل توفري دليل على م�شاركة املعلم الن�شطة طوال
فرتة تطبيق الربنامج التي ت�ستمر �ستة �أ�شهر (دليل مدير املدر�سة
واملخت�ص الرتبوي. )5 :
ونظرا حلداثة تطبيق الربنامج يف مدار�س وكالة الغوث
الدولية و�ضعف التح�صيل الدرا�سي لدى طلبة املدار�س ،وال�شكوى
من تدين م�ستوى الكفايات الالزمة للتدري�س لدى بع�ض املعلمني،
و�أهمية درا�سة احتياجات املعلمني ،وتلبية هذه االحتياجات من
خالل الدورات التدريبية يف �أثناء اخلدمة ،تبلورت م�شكلة الدرا�سة
لدى الباحثني للتعرف على مدى �إفادة املعلمني يف مدار�س وكالة
الغوث الدولية من برنامج التطوير املهني امل�ستمر القائم على
املدر�سة.

مشكلة البحث:
تهتم اجلامعات وكليات الرتبية فيها بالإعداد الأكادميي
والرتبوي والثقايف لطلبة كليات الرتبية ويف �ضوء االنفجار املعريف
والتقدم التكنولوجي يف القرن احلادي والع�رشين ،ويحتاج املعلمون
�إىل الإعداد والت�أهيل والتدريب املهني �أثناء اخلدمة من �أجل حت�سني
العملية التعليمية التعلمية ،خا�صةً يف �ضوء ما ك�شفت عنه نتائج
الأبحاث ،والواقع العملي امللمو�س من �ضعف �أداء بع�ض املعلمني،
وتدين م�ستوى التح�صيل الدرا�سي للطلبة ،ومن �أجل ذلك يتم �إعداد
الدورات التدريبية للمعلمني �أثناء اخلدمة ،وقد قامت وكالة الغوث
الدولية بغزة بعقد الكثري من الدورات التدريبية للمعلمني �أثناء
اخلدمة ،ومن بني هذه الدورات الدورة التدريبية لربنامج التطوير
املهني القائم على املدر�سة مبحافظات غزة ،وبالرغم من ذلك
يالحظ بع�ض الق�صور من بع�ض املعلمني يف تطبيق ما مت التدريب
عليه وعدم االلتزام به ب�صورة كاملة ،وللمحافظة على التطور
املهني للمعلمني قام الباحثان ب�إجراء درا�سة بعنوان (مدى تطبيق
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املعلمني لفعاليات الدورات التدريبية لربنامج التطوير املهني
امل�ستمر للمعلم القائم على املدر�سة ( )SBTDمبحافظات غزة) من
�أجل متابعة وتقومي وتطوير النمو املهني للمعلمني والك�شف عن
عالقته ببع�ض املتغريات.
حددت م�شكلة البحث يف الأ�سئلة التالية:
1 .1ما مدى تطبيق معلمي املرحلة االبتدائية يف مدار�س وكالة
الغوث الدولية يف حمافظات غزة لفعاليات الدورات التدريبية
لربنامج التطوير املهني امل�ستمر القائم على املدر�سة
()SBTD؟
2 .2هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى داللة
( )α≤0. 05يف مدى تطبيق معلمي املرحلة االبتدائية يف
مدار�س وكالة الغوث الدولية يف حمافظات غزة لفعاليات
الدورات التدريبية لربنامج التطوير املهني امل�ستمر القائم
على املدر�سة ( )SBTDتعزى ملتغري اجلن�س (ذكور� ،إناث) ؟
3 .3هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى داللة
( )α≤0. 05يف مدى تطبيق معلمي املرحلة االبتدائية يف
مدار�س وكالة الغوث الدولية يف حمافظات غزة لفعاليات
الدورات التدريبية لربنامج التطوير املهني امل�ستمر القائم
على املدر�سة ( )SBTDتعزى ملتغري عدد �سنوات اخلدمة (�أقل
من� 5سنوات ،من � 10 - 5سنوات� ،أكرث من � 10سنوات) ؟

4 .4تفيد هذه الدرا�سة مديري املدار�س وت�شجعهم لدرا�سة
احتياجات املعلمني ،و�إحلاقهم يف الدورات التدريبية يف �أثناء
اخلدمة ،ومتابعة �أدائهم املدر�سي.
5 .5تفيد هذه الدرا�سة اجلهات امل�س�ؤولة عن العملية التعليمية/
التعلمية (وزارة الرتبية والتعليم العايل ،وكالة الغوث الدولية)
يف حتقيق ال�رشاكة والتعاون والتكامل وتبادل اخلربات،
والتن�سيق بني �إعداد املعلم يف اجلامعات ،والتدريب والت�أهيل
يف �أثناء اخلدمة ،و�إك�ساب املعلمني الكفايات الالزمة
للتدري�س ،والتطوير املهني امل�ستمر.
6 .6حتث هذه الدرا�سة باحثني �آخرين لتناول املو�ضوع نف�سه من
وجهة نظر املديرين ،وامل�رشفني الرتبويني.

مصطلحات الدراسة:
.1

1برنامج التطوير املهني امل�ستمر القائم على املدر�سة ()SBTD
()School Based Teacher Development Programme

“هو برنامج ي�ستند على مبد�أ التدريب القائم يف املوقع ي�سمح
للمعلم بالدرا�سة يف الوقت الذي ينا�سبه ويطبق ما تعلمه مبا�رشة
يف الغرفة ال�صفية”( .الأونروا2016 ،م)

تهدف الدرا�سة �إىل ما يلي:
1 .1التعرف �إىل مدى تطبيق معلمي املرحلة االبتدائية يف مدار�س
وكالة الغوث الدولية يف حمافظات غزة لفعاليات الدورات
التدريبية لربنامج التطوير املهني امل�ستمر القائم على
املدر�سة (. )SBTD
2 .2الك�شف عما �إذا ما كان هناك فروق ذات داللة �إح�صائية يف
تقديرات املعلمني ملدى تطبيق معلمي املرحلة االبتدائية يف
مدار�س وكالة الغوث الدولية يف حمافظات غزة لفعاليات
الدورات التدريبية لربنامج التطوير املهني امل�ستمر القائم
على املدر�سة ( ، )SBTDيعزى ملتغري اجلن�س ،وعدد �سنوات
اخلدمة.

ويعرف الباحثان برنامج التطوير املهني امل�ستمر القائم
على املدر�سة تعريفاً �إجرائياً كما يلي :هو برنامج ي�ستند على مبد�أ
التدريب القائم على املوقع ،وي�سمح للمعلم بالدرا�سة يف الوقت الذي
ينا�سبه ،ويطبق ما يتعلمه مبا�رشة يف الغرفة ال�صفية� ،أي �أنه يعرتف
باملدر�سة كمكان للتدريب وتوفري فر�ص للتطوير املهني امل�ستمر
للمعلمني بدالً من تقدمي التدريب لهم خارج �أ�سوار املدر�سة ،ويعني
م�صطلح ( SBTD) School Based Teacher Developmentالتطوير
املهني امل�ستمر للمعلم القائم على املدر�سة ،ويعد برنامج التطوير
املهني امل�ستمر للمعلم القائم على املدر�سة « حتويل املمار�سات
ال�صفية « بعداً رئي�ساً من �أبعاد ا�سرتاتيجية �إ�صالح النظام التعليمي
يف الأونروا ،حيث يهدف هذا الربنامج �إىل حت�سني املمار�سات
التعليمية والتعلمية يف البيئة ال�صفية يف مدار�س الأونروا من خالل
تطوير �أ�ساليب تربوية تفاعلية وطرائق تعليمية ت�سهم يف اندماج
الطلبة يف العملية التعلمية بفاعلية ،وي�ستند على الأدلة والرباهني
الدولية لأف�ضل املمار�سات يف عملية التعليم والتعلم.

أهمية الدراسة:

2 .2مدار�س وكالة الغوث:

أهداف الدراسة:

1 .1تعد هذه الدرا�سة حديثة ،يحاول الباحثان من خاللها الك�شف
عن مدى تطبيق معلمي املرحلة االبتدائية يف مدار�س وكالة
الغوث الدولية يف حمافظات غزة لفعاليات الدورات التدريبية
لربنامج التطوير املهني امل�ستمر القائم على املدر�سة ()SBTD
.
2 .2تفيد الدرا�سة القائمني على الربنامج التدريبي (وحدة التطوير
املهني واملناهج) يف معرفة نقاط القوة لدى الربنامج،
وتعزيزها ،ونقاط ال�ضعف وحماولة عالجها.
3 .3تفيد الدرا�سة املعلمني يف �سبيل تطوير �أنف�سهم علمياً وتربوياً،
و�إبراز دورهم من العملية الرتبوية كعن�رص فعال.
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«هي م�ؤ�س�سات تعليمية غري حكومية �أو خا�صة تديرها
وت�رشف عليها وكالة الغوث لت�شغيل الالجئني الفل�سطينيني ,وتقوم
بتدري�س املنهاج املتبع يف املدار�س احلكومية» (وزارة الرتبية
والتعليم العايل2007 ،م. )5:
3 .3حمافظات غزة:
“الأق�سام الإدارية ملحافظات غزة والتي ق�سمت بناء على
تتمثل يف حمافظة �شمال غزة,
قرار رئا�سي �إىل خم�سة �أق�سام �إدارية ّ
وحمافظة غزة ,وحمافظة الو�سطى ,وحمافظة خانيون�س ,وحمافظة
متثل املحافظات اجلنوبية من الوطن “ (قرمان,
رفح ،وهي ّ
2003م� ،ص . )8
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حدود الدراسة:
Ú Úاحلد املو�ضوعي :اقت�رصت الدرا�سة على التعرف على
مدى تطبيق املعلمني لفعاليات الدورات التدريبية لربنامج التطوير
املهني القائم على املدر�سة ( )SBTDمبدار�س وكالة الغوث الدولية
مبحافظات غزة.
Ú Úاحلد املكاين :حمافظات غزة (�شمال غزة ،غزة ،الو�سطى)
Ú Úاحلد الزماين :طبقت هذه الدرا�سة يف الف�صل الدرا�سي
الثاين للعام 2016 /2015م.
Ú Úاحلد الب�رشي :اقت�رص تطبيق الدرا�سة على معلمي املرحلة
االبتدائية مبدار�س وكالة الغوث الدولية مبحافظات غزة.

الدراسات السابقة:
درا�سة (اجلوجو :)2015 ،هدفت الدرا�سة �إىل تقومي برنامج
التطوير املهني للمعلم القائم املدر�سة ( )SBTDمن وجهة نظر
املخت�صني الرتبويني ،وو�ضع ت�صور مقرتح لتطوير الربنامج
ولتحقيق هذا الغر�ض ا�ستخدمت الباحثة املنهج الو�صفي التحليلي
واملنهج البنائي لبناء الت�صور املقرتح لتطوير الربنامج ،وتكونت
عينة الدرا�سة من ( )30خمت�صاً وخمت�صة يف الرتبية من الذين
�شاركوا يف الربنامج وكانت اداة الدرا�سة ا�ستبانة مكونة من ()66
فقرة موزعة على خم�سة جماالت ،وكانت النتائج كما ي�أتي :ح�صل
الربنامج على درجة جيد من وجهة نظر املخت�صني الرتبويني،
حر�ص املخت�صون على وجود ر�ؤية م�شرتكة بينهم وبني الإدارة
حول متابعة املعلمني.
درا�سة (اخلطيب :)2015 ،هدفت الدرا�سة �إىل تقييم برامج
التدريب املهني ملعلمي الطلبة ذوي �صعوبات التعلم �أثناء اخلدمة
يف املدار�س احلكومية واخلا�صة من وجهة نظرهم ،وتكونت عينة
الدرا�سة من ( )40معلماً ومعلمة وا�ستخدم الباحث اال�ستبانة ك�أداة
للدرا�سة ،وكانت النتائج كما ي�أتي :جمال �أهداف برنامج التدريب
ح�صل على درجة مرتفعة� ،أما �سمات وخ�صائ�ص املدربني ,وحمتوى
الربامج وم�ضامينها واجلانب الإداري والتنظيمي ح�صل على درجة
متو�سطة.
درا�سة (الفرا :)2013 ،هدفت الدرا�سة للتعرف �إىل م�ستوى
برامج تدريب املعلمني يف �أثناء اخلدمة يف التعليم الأ�سا�سي
مبدار�س وزارة الرتبية والتعليم ومدار�س وكالة الغوث الدولية،
درا�سة مقارنة ،وا�ستخدمت الباحثة املنهج الو�صفي ،وتكونت عينة
الدرا�سة من ( )450معلماً ومعلمة ،بواقع ( )189حكومة ،و ()261
وكالة ،مبحافظة خان يون�س ،وكانت �أداة الدرا�سة ا�ستبانة ،وجاءت
نتائج الدرا�سة كما يلي:
جاء م�ستوى التدريب يف �أثناء اخلدمة من وجهة نظر املعلمني
باحلكومة يف جمال الأهداف بوزن ن�سبي  ،74.8%ويف جمال
التخطيط بوزن ن�سبي  ،68.1%ويف جمال بيئة التدريب بوزن
ن�سبي  ،62.5%ويف جمال حمتوى التدريب بوزن ن�سبي ،71.4%
ويف جمال املدربني بوزن ن�سبي  ،75.5%ويف جمال الأ�ساليب
بوزن ن�سبي  ،72.3%ويف جمال التقومي بوزن ن�سبي .67.6%
جاء م�ستوى التدريب �أثناء اخلدمة من وجهة نظر معلمي

وكالة الغوث يف جمال الأهداف بوزن ن�سبي  ،77.5%ويف جمال
التخطيط بوزن ن�سبي  ،72.8%ويف جمال بيئة التدريب بوزن
ن�سبي  ،71.9%ويف جمال حمتوى التدريب بوزن ن�سبي ،77.9%
ويف جمال املدربني بوزن ن�سبي  ،79.2%ويف جمال الأ�ساليب
بوزن ن�سبي  ،77.8%ويف جمال التقومي بوزن ن�سبي .74.1%
عدم وجود فروق دالة �إح�صائياً يف تقديرات عينة الدرا�سة
تعزى ملتغري اجلن�س ،وجود فروق دالة �إح�صائياً يف تقديرات
عينة الدرا�سة تعزى ملتغري امل�ؤهل العلمي ،عدم وجود فروق دالة
�إح�صائياً يف تقديرات عينة الدرا�سة تعزى ملتغري �سنوات اخلدمة.
درا�سة (احل�سني :)2012 ،هدفت الدرا�سة �إىل بناء برنامج
تدريبي مقرتح لتنمية الأداء املهني لدى معلمي احللقة الأوىل من
التعليم الأ�سا�سي يف اجلمهورية ال�سورية يف �ضوء متطلبات املناهج
املطورة ،ودرا�سة فاعلية الربنامج التدريبي املقرتح ،وا�ستخدمت
الباحثة اختبارا حت�صيليا وبطاقة مالحظة لقيا�س اجلانب املعريف
واملهاري ،وجاءت نتائج الدرا�سة كما يلي :وجود فروق ذات داللة
�إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( )0.01بني متو�سطي درجات
املعلمني ل�صالح التطبيق البعدي بالن�سبة للربنامج التدريبي ككل.
وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ()0.01
بني متو�سطي درجات املعلمني يف التطبيقني القبلي والبعدي لبطاقة
املالحظة ل�صالح التطبيق البعدي بالن�سبة للربنامج التدريبي ككل،
وجود فاعلية للربنامج التدريبي ات�ضحت من خالل ارتفاع قيم
مربع ايتا بالن�سبة لالختبار التح�صيلي وبطاقة املالحظة.
درا�سة (هارد مان و�آخرون :)2012 ،هدفت الدرا�سة الك�شف
عن فعالية وكفاءة برنامج التطوير املهني امل�ستمر للمعلم القائم
على املدر�سة يف تغيري املمار�سات الرتبوية قبل تو�سيع نطاقه على
ال�صعيد الوطني ،وا�ستخدمت الدرا�سة املنهج التجريبي ،وكانت �أداة
الدرا�سة �صحائف التقييم ك�أداة التي �أعدتها وزارة الرتبية والتدريب
املهني بدعم من منظمة اليوني�سيف ,وطبق الربنامج على مدر�سة
جتريبية كعينة للدرا�سة.
وكانت �أهم النتائج� :أن املعلمني الذين �شاركوا يف هذا
الربنامج �أظهروا اختالفات كبرية يف ممار�ساتهم الرتبوية وظهور
اجتاهات �إيجابية نحو التالميذ واعتبارهم التدري�س عملية تفاعلية
توا�صلية.
درا�سة (كونكانون و�آخرون :)2012 ،هدفت الدرا�سة �إىل حتليل
برنامج التطوير املهني و�أثره على �آليات التدري�س التي يتبعها
املعلمون ب�ش�أن تعليم القراءة والفهم ،وا�ستخدمت الدرا�سة منهج
درا�سة احلالة ،وطبق الربنامج على مدر�سة واحدة ملدة عام درا�سي
كامل ،مت تقييم املعلمني للتجربة ،كذلك تقييم درو�س من املبادرة
املبتكرة ،وكانت �أهم النتائج :برنامج التطوير املهني امل�ستمر للمعلم
كان له �أثره الوا�ضح على �آليات التدري�س التي يتبعها املعلمون.
درا�سة (عبد املنعم :)2010 ،هدفت الدرا�سة للتعرف �إىل
برنامج ت�أهيل املعلم املبتدئ ،وكذلك برامج التدريب يف �أثناء
اخلدمة للمعلمني يف اململكة العربية ال�سعودية ،يف منطقة جنران،
وا�ستخدم الباحث املنهج الو�صفي التاريخي ،وكانت �أداة الدرا�سة
اال�ستبانة ،واملقابلة ال�شخ�صية ،وكانت عينة الدرا�سة ( )418معلماً
ومعلمة ،وكانت نتائج الدرا�سة كما يلي :برامج ت�أهيل املعلمني
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مدى تطبيق معلمي املرحلة االبتدائية في مدارس وكالة الغوث الدولية في محافظات غزة

د .كامل عبد الفتاح محمد أبو شملة
د .فرج إبراهيم حسن أبو شمالة

لفعاليات الدورات التدريبية لبرنامج التطوير املهني املستمر القائم على املدرسة ()SBTD

�رضورة لتوفري الدعم للمعلم املبتدئ� ،رضورة تنويع الأ�ساليب
التدريبية وحتديث املادة التدريبية.
درا�سة (العاجز ،اللوح  « :)2010هدفت الدرا�سة للتعرف
�إىل واقع تدريب معلمي ومعلمات املرحلة الثانوية �أثناء اخلدمة
مبحافظات غزة ،وقد ا�ستخدم الباحثان املنهج الو�صفي ،وكانت
�أداة الدرا�سة اال�ستبانة ،وقد تكون جمتمع الدرا�سة من جميع معلمي
ومعلمات املرحلة الثانوية ،وكانت عينة الدرا�سة ( )580معلماً
ومعلمة ،وقد تو�صلت الدرا�سة �إىل :حاجة برامج تدريب املعلمني �إىل
وجود �أهداف حمددة �سلفاً ،وحاجتها �أي�ضاً �إىل التخطيط ومنطلقة
من احتياجات املتدربني املختلفة.
درا�سة (�صالح و�أبو ورد :)2009 ،هدفت الدرا�سة للتعرف �إىل
االجتاهات املعا�رصة يف �إعداد املعلم وتنميته مهنياً ،وا�ستخدم
الباحثان املنهج الو�صفي التحليلي ،والتي تقوم بعملية م�سح
ملجموعة من الأدبيات العربية والأجنبية ذات العالقة وذلك للوقوف
على �أحدث االجتاهات املعا�رصة والنظم لإعداد املعلم ،وتنميته
مهنياً ،من خالل املحاور التالية :االجتاهات العاملية املعا�رصة
حول �سيا�سة قبول الطلبة يف كليات الرتبية ،االجتاهات احلديثة
حول التكامل بني �إعداد املعلمني قبل اخلدمة وتنميتهم مهنياً،
االجتاهات احلديثة لربامج الرتبية العملية ،االجتاهات احلديثة
حول برامج تدريب املعلمني �أثناء اخلدمة ،وقد �أظهرت الدرا�سة
االهتمام املتزايد للدول املتقدمة والنامية باالجتاهات احلديثة يف
جمال �إعداد املعلم ،وتنميته مهنياً يف مراحل التعليم العام ،وكذلك
تو�صلت الدرا�سة �إىل �أن �إعداد املعلم عملية م�ستمرة ت�شمل الإعداد
قبل اخلدمة ،والتدريب يف �أثناء اخلدمة ،وعليه ف�إن التنمية املهنية
للمعلم عملية تت�صف بالدميومة ،وال تنتهي عند تخرج الطالب من
الكلية.
درا�سة (ال�سعدية« :)2008 ،هدفت الدرا�سة للتعرف �إىل
االجتاهات املعا�رصة لتدريب املعلمني �أثناء اخلدمة كما تورده
الأدبيات ،والوقوف على واقع تدريب املعلمني �أثناء اخلدمة يف
�سلطنة عمان ،تعرف جوانب القوة وجوانب ال�ضعف يف نظام تدريب
املعلمني �أثناء اخلدمة يف �سلطنة عمان من وجهة نظر �أفراد العينة
طرح بدائل مقرتحة لتطوير نظام تدريب املعلمني �أثناء اخلدمة يف
�سلطنة عمان ،وتو�صلت الدرا�سة �إىل �رضورة جعل املدر�سة حمورا
لتدريب املعلمني ،ومع تنفيذ جمموعة برامج احلا�سب الآيل والتي
من �أهمها الرخ�صة الدولية لقيادة احلا�سب الآيل ( )ICDLالتي
تعقدها وزارة الرتبية والتعليم للمعلمني بال�سلطنة.
درا�سة (�أبو �شمالة )2008 ،هدفت الدرا�سة �إىل تقومي دورات
الت�أهيل الرتبوي الأ�سا�سي ملعلمي ومعلمات املراكز املهنية
والتقنية يف كلية جمتمع تدريب غزة ،وا�ستخدمت الدرا�سة املنهج
الو�صفي التحليلي ،وقد مت توزيع �أداة الدرا�سة (ا�ستبانة) على عينة
ق�صدية من معلمي ومعلمات كلية جمتمع تدريب غزة ،ومت ا�ستالم
وقبول ( )48ا�ستبانة من حملة �شهادة البكالوريو�س يدر�سون الدورة
ملدة �سنة واحدة )31( ،ا�ستبانة من حملة �شهادة �أقل من بكالوريو�س
يدر�سون الدورة ملدة �سنتني.
�أظهرت الدرا�سة عدة نتائج منها :يدر�س امللتحقون يف دورات
الت�أهيل الرتبوي الأ�سا�سي ( )39مو�ضوعاً (�أو مادة) تعليمية
تربوية من مو�ضوعات املكون امل�سلكي /الرتبوي ( 20يف ال�سنة
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الأوىل 19 ،يف ال�سنة الثانية)  )37( ،مو�ضوعاً (�أو مادة) تعليمية
تربوية من مو�ضوعات املكون املهني العام ( 20يف ال�سنة الأوىل،
 17يف ال�سنة الثانية)  ،درجة �أهمية املكون امل�سلكي /الرتبوي
واملكون املهني العام ملو�ضوعات (�أو مواد) دورات لت�أهيل الرتبوي
الأ�سا�سي ،ودرجة اال�ستفادة منها عالية ،توفر عالقة ارتباطية
طردية قوية بني الأهمية واال�ستفادة ملو�ضوعات (�أو مواد) دورات
الت�أهيل الرتبوي الأ�سا�سي لدى معلمي ومعلمات كلية جمتمع تدريب
غزة.
درا�سة (�أبو عطوان :)2008 ،هدفت الدرا�سة 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 ( )485معلماً ومعلمة ،وكانت �أهم النتائج على النحو
التايل :وجود معوقات �أمام تدريب املعلمني �أثناء اخلدمة �أهمها:
عدم تقدمي الوزارة حلوافز مادية ومعنوية للمعلمني املتدربني ،عدم
�أخذ ر�أي املعلمني يف احتياجاتهم التدريبية ،تعار�ض وقت التدريب
مع وقت العمل يف املدر�سة ،قلة ا�ستخدام احلا�سوب يف التدريب،
وكذلك جهاز .LCD
درا�سة (ن�رص :)2007 ،هدفت الدرا�سة الك�شف عن دور برنامج
املدر�سة كوحدة تطوير يف التنمية املهنية ملعلمي املرحلة الأ�سا�سية
مبدار�س وكالة الغوث الدولية يف حمافظات غزة ،وا�ستخدمت
الباحثة املنهج الو�صفي التحليلي ،وتكونت عينة الدرا�سة من جميع
معلمي املرحلة الأ�سا�سية التابعة لوكالة الغوث الدولية بغزة للعام
 ،2008 - 2007والبالغ عددهم ( )3887معلما ومعلمة ،وكانت
�أداة الدرا�سة ا�ستبانة ،وتو�صلت للنتائج التالية :كانت م�ستوى
فاعلية برنامج املدر�سة كوحدة تطوير يف التنمية املهنية لدى
معلمي املرحلة الأ�سا�سية من وجهة نظر املعلمني تزيد عن حد
الكفاية ( ،)60%وجود فروق ذات داللة �إح�صائية فيما يتعلق
مبجاالت اال�ستبانة تعزى ملتغري اجلن�س والتخ�ص�ص ،عدم وجود
فروق ذات داللة �إح�صائية تعزى ملتغريي �سنوات اخلدمة واملنطقة
التعليمية.

التعليق على الدراسات السابقة:
يلي:

بعد اطالع الباحثني على الدرا�سات ال�سابقة مت مالحظة ما

�أجريت غالبية الدرا�سات ال�سابقة وكذلك الدرا�سة احلالية
يف فل�سطني ،يف حني �أجريت درا�سة اخلطيب ( )2015يف مملكة
البحرين ،كما �أجريت درا�سة احل�سني ( )2012يف �سوريا ،و�أجريت
درا�سة هارد مان و�آخرون ( )2012يف تنزانيا ،ودرا�سة كونكانون
و�آخرون ( ، )2012و�أجريت درا�سة عبد املنعم ( )2010يف
ال�سعودية يف مدينة جنران ،ودرا�سة ال�سعدية ( )2008يف �سلطنة
عمان.
اتبعت غالبية الدرا�سات ال�سابقة وكذلك الدرا�سة احلالية
املنهج الو�صفي ،يف حني اتبعت بع�ض الدرا�سات املنهج
التجريبي مثل درا�سة احل�سني ( ، )2012ودرا�سة هارد مان
و�آخرون (. )Hardman & et al, 2012
كانت العينة يف معظم الدرا�سات ال�سابقة وكذلك الدرا�سة
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احلالية من املعلمني ،يف حني كانت العينة يف درا�سة
اله�سي أداة الدراسة:
( )2012من الطلبة و�أع�ضاء الهيئات التدري�سية يف كليات الرتبية،

وكانت العينة يف درا�سة �أبو �شمالة ( )2012من الطلبة املعلمني.
ا�ستخدمت غالبية الدرا�سات ال�سابقة اال�ستبانة ك�أداة للدرا�سة،
يف حني ا�ستخدمت درا�سة �سمية احل�سني ( )2012اختبارا حت�صيليا
وبطاقة مالحظة ،وا�ستخدمت درا�سة هارد مان و�آخرون (2012
� ),Hardman & othersصحائف تقييم ك�أداة للدرا�سة ،وا�ستخدمت
درا�سة عبد املنعم ( )2010املقابلة ال�شخ�صية بالإ�ضافة لال�ستبانة.
تناولت بع�ض الدرا�سات ال�سابقة برامج �إعداد وتدريب املعلم
قبل اخلدمة مثل درا�سة اله�سي (� ، )2012أبو �شمالة (، )2012
عبد املنعم ( ، )2010يف حني تناولت هذه الدرا�سة ودرا�سة غادة
الفرا ( ، )2013احل�سني ( ، )2012هارد مان و�آخرون (2012
 ، )Hardman & et al,كونكانون و�آخرون (Concannon & et al.,
 ، )2012العاجز واللوح ( ، )2010و�أبو �شمالة ( ، )2008وال�سعدية
( ، )2008و �أبو عطوان ( )2008ون�رص ( )2007تدريب املعلمني
�أثناء اخلدمة� ،أما درا�سة الناقة و�أبو ورد ( )2009فقد تناولت �إعداد
املعلم قبل اخلدمة ،و�أثناء اخلدمة.
ا�ستفاد الباحثان من الدرا�سات ال�سابقة يف �إثراء (�إغناء) هذه
الدرا�سة ويف �إعداد �أداتها ،واتباع الأ�ساليب الإح�صائية املنا�سبة،
ويف تف�سري نتائج الدرا�سة ومناق�شتها.

منهج الدراسة:
اعتمدت الدرا�سة على املنهج الو�صفي التحليلي ،الذي يفيد
يف فهم �أف�ضل و�أدق جلوانب و�أبعاد الظاهرة مو�ضوع الدرا�سة حيث
ي�صفها و�صفاً دقيقاً ويعرب عنها كيفياً وكمياً.

جمتمع الدراسة:
تكون جمتمع الدرا�سة من جميع معلمي املرحلة االبتدائية
يف مدار�س وكالة الغوث الدولية يف حمافظات غزة للعام الدرا�سي
2016 /2015م ،والبالغ عددهم ( )5218معلماً ومعلمة.

عينة الدراسة:
اختريت عينة ع�شوائية عددها ( )195من معلمي املرحلة
الأ�سا�سية الدنيا (االبتدائية) مبحافظات غزة ,وموزعني ح�سب
اجلدول (:)1

ا�ستخدمت ا�ستبانة من �إعداد الباحثني ا�شتملت على �ستة
حماور ،احتوت جمموعة من الفقرات ,تبني درجة املوافقة (كبرية
جدا ,كبرية ،متو�سطة ,قليلة ,قليلة جدا)  ,وقد حدد الباحث القيم
( )1 ,2 ,3 ,4 ,5لتقابل التقديرات ال�سابقة لكل فقرة من فقرات
اال�ستبانة.
وقد اعتمد مقيا�س خما�سي التدريج ح�سب مقيا�س ليكرت ,كما
هو مبني يف اجلدول (:)2
جدول ()2
مقياس خماسي التدريج

الدرجة

2

قليلة جدا

1

1.79

20.00

35.99

قليلة

1.8

2.59

36.00

51.99

متو�سطة

2.6

3.39

52.00

67.99

كبرية

3.4

4.19

68.00

83.99

كبرية جدا

4.2

5

84.00

100.00

صدق احملكمني:
عر�ضت اال�ستبانة على عدد خم�سة من املحكمني من ذوى
االخت�صا�ص ,من �أجل الت�أكد من �سالمة ال�صياغة اللغوية لال�ستبانة،
و�ضوح تعليمات اال�ستبانة ،انتماء الفقرات لأبعاد اال�ستبانة ،ومدى
�صالحية هذه الأداة لقيا�س الأهداف املرتبطة بهذا البحث ،وبذلك مت
الت�أكد من �صدق املحكمني.
صدق االتساق الداخلي:
ح�سبت �صدق االت�ساق الداخلي للعينة اال�ستطالعية التي
عددها ( ، )30من خالل �إيجاد معامالت االرتباط ملحاور اال�ستبانة,
كما هو مو�ضح يف اجلدول (:)3
جدول ()3
صدق االتساق الداخلي لمحاور االستبانة

خصائص عينة الدراسة

1

من

�إىل

من

�إىل

صدق أداة الدراسة:

جدول ()1

م

املتو�سط
احل�سابي

الوزن الن�سبي

املحور

معامل االرتباط

م�ستوى الداللة

العدد

الن�سبة املئوية %

الأول

**0.653

دالة �إح�صائيا عند 0.010

ذكر

88

45.1

الثاين

**0.542

دالة �إح�صائيا عند 0.010

�أنثى

107

54.9

الثالث

**0.578

دالة �إح�صائيا عند 0.010

�أقل من � 5سنوات

33

16.9

الرابع

**0.609

دالة �إح�صائيا عند 0.010

عدد �سنوات اخلدمة من � 10 - 5سنوات

78

40.0

اخلام�س

**0.701

دالة �إح�صائيا عند 0.010

�أكرث من � 10سنوات

84

43.1

ال�ساد�س

**0.647

دالة �إح�صائيا عند 0.010

195

100%

البيانات ال�شخ�صية
اجلن�س

العدد الكلي

** دالة إحصائياً عند (.)0.01
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مدى تطبيق معلمي املرحلة االبتدائية في مدارس وكالة الغوث الدولية في محافظات غزة

د .كامل عبد الفتاح محمد أبو شملة
د .فرج إبراهيم حسن أبو شمالة

لفعاليات الدورات التدريبية لبرنامج التطوير املهني املستمر القائم على املدرسة ()SBTD

يتبني من اجلدول (� )3أن حماور اال�ستبانة تتمتع مبعامالت
ارتباط دالة �إح�صائيا ،وهذا يدل على �أن حماور اال�ستبانة تتمتع
مبعامالت �صدق عالية.
ثبات أداة الدراسة:
الثبات با�ستخدام معادلة كرونباخ الفا:
لقد مت الت�أكد من ثبات �أداة الدرا�سة من خالل ح�ساب قيمة
معامالت االرتباط ملحاور اال�ستبانة لال�ستبانة ككل با�ستخدام
معادلة �ألفا كرونباخ ,كما هو مبني يف اجلدول (:)4
جدول ()4

املحور
الأول

0.875

الثاين

0.821

الثالث

0.838

الرابع

0.713

اخلام�س

0.824

ال�ساد�س

0.856

اال�ستبانة ككل

0.924

◄◄نتائج ال�س�ؤال الأول :ما مدى تطبيق معلمي املرحلة
االبتدائية يف مدار�س وكالة الغوث الدولية يف حمافظات غزة
لفعاليات الدورات التدريبية لربنامج التطوير املهني امل�ستمر القائم
على املدر�سة ( )SBTD؟
�أجيب عن هذا ال�س�ؤال با�ستخدام املتو�سط احل�سابي واالنحراف
املعياري والوزن الن�سبي ,كما هو مبني يف اجلدول (:)5
جدول ()5
المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي لمحاور االستبانة واالستبانة ككل

1

4.267

0.459

85.333

3

كبرية
جداً

4.232

0.396

84.650

5

كبرية
جداً

4.266

0.464

85.316

4

كبرية
جداً

4.138

0.520

82.756

6

كبرية

4.243

0.383

84.866

كبرية
جداً

مدى تطبيق معلمي املرحلة االبتدائية يف مدار�س وكالة
الغوث الدولية يف حمافظات غزة لفعاليات الدورات التدريبية
لربنامج التطوير املهني القائم على املدر�سة ( )SBTDجاء بوزن
ن�سبي ( , )84.866وهو بدرجة (كبرية جدًا) .

نتائج الدراسة:

تطوير �أ�ساليب ن�شطة
للتعليم والتعلم

4.278

0.448

85.561

1

كبرية
جداً

وقد تبني من اجلدول (� )5أن:

وللإجابة عن �أ�سئلة الدرا�سة ،ا�ستخدمت الرزمة الإح�صائية
للعلوم االجتماعية (( )SPSSاملتو�سط احل�سابي ,االنحراف
املعياري ,الوزن الن�سبي ,اختبا ر  ،T-Testاختبار �One - Way ANO
 )VAيف �إجراء التحليالت الإح�صائية الالزمة للدرا�سة.

املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري

الوزن
الن�سبي

الرتتيب الدرجة

0.468

85.493

كبرية
جداً

4.275

4

ممار�سة التعلم
املتمركز على الغرفة
ال�صفية
التقييم الهادف
لتح�سني نوعية
التعليم
تعزيز تعلم مهارات
القراءة والكتابة
واحل�ساب
املنحى اجلامع
للتعليم والتعلم
تفعيل دور �أولياء
الأمور يف عملية
االرتقاء ب�إجنازات
الطلبة
املجموع

األساليب اإلحصائية املستخدمة:

م

3

6

يتبني من اجلدول (� )4أن معامالت االرتباط ملحاور
اال�ستبانة ،واال�ستبانة ككل با�ستخدام معادلة �ألفا كرونباخ هي
معامالت ثبات عالية ,وتفي ب�أغرا�ض البحث.

املحور

2

5

معامالت االرتباط لمحاور االستبانة ولالستبانة ككل باستخدام معادلة كرونباخ الفا

معامل االرتباط

م

املحور

املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري

الوزن
الن�سبي

الرتتيب الدرجة

2
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ويعزو الباحثان ال�سبب يف هذه النتيجة �إىل االهتمام الكبري
الذي توليه دائرة الرتبية والتعليم يف وكالة الغوث الدولية بغزة
لإعداد املعلمني يف �أثناء اخلدمة ،وتنمية كفاياتهم املعرفية
واملهنية والثقافية من �أجل حت�سني التح�صيل الدرا�سي لدى طلبة
مدار�س املرحلة الأ�سا�سية وتطوير العملية التعليمية التعلمية
من خالل الدورات التدريبية لربنامج التطوير املهني للمعلمني
ب�صفة عامة وبرنامج التطوير املهني القائم على املدر�سة SBTD
مبحافظات غزة.
وي�ضاف �إىل ذلك اهتمام معلمي ومعلمات مدار�س املرحلة
الأ�سا�سية بتكوين ال�شخ�صية ال�سوية للطالب الفل�سطيني يف جميع
جوانبها املعرفية والعقلية من �أجل بناء الوطن واملواطن.
وتتفق نتيجة هذه الدرا�سة مع بع�ض الدرا�سات ال�سابقة مثل
درا�سة الفرا ( ، )2013التي �أظهرت م�ستوى برامج تدريب املعلمني
�أثناء اخلدمة يف التعليم الأ�سا�سي مبدار�س وزارة الرتبية والتعليم
ومدار�س وكالة الغوث الدولية كان بوزن ن�سبي (. )71.17%يف
حني تختلف هذه النتيجة مع نتيجة درا�سة اله�سي ( )2012والتي
�أظهرت �أن م�ستوى واقع �إعداد املعلم كان بن�سبة ( )64,6%وهو
بدرجة متو�سطة.
ونظراً لأهمية حتديد نقاط القوة يف فقرات كل حمور من
حماور اال�ستبانة من �أجل تعزيزها ،وحتديد نقاط ال�ضعف من �أجل
معاجلتها ،والتخفيف من حدتها ،قام الباحثان بتحديد املتو�سط
احل�سابي ،واالنحراف املعياري ،والوزن الن�سبي ،والرتتيب لكل فقرة
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من فقرات اال�ستبانة مو�ضحاً يف كل حمور على حدة يف اجلداول
(من  )11 - 6كما يلي:

م

جدول ()6
المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي لمحور تطوير أساليب نشطة للتعليم
والتعلم

م

1

2

3

4

5

6

7

8

الفقرة
�ساهم يف زيادة
ا�ستثماري
للإمكانات
املتاحة يف البيئة
واملجتمع املحلي
وربطها بالعملية
التعليمية
هي�أ فر�صة
يل لتنويع
يف الأن�شطة
التعليمية
املالئمة لتحقيق
الأهداف الرتبوية
املن�شودة
مكنني من تهيئة
مواقف تعليمية
فعالة بح�سب
احتياجات الطلبة
واهتماماتهم
�ساعدين
يف تطوير
ا�سرتاتيجيات
التعلم الن�شط
لتمكني الطلبة من
اال�ستقاللية يف
التعلم
مكنني من تعزيز
م�شاركة الطلبة
يف �صياغة
�أهداف تعلمهم
وال�سعي احلثيث
لتحقيقها
�ساعدين على
ربط تعلم الطلبة
مب�شكالت علمية
مرتبطة بحياتهم
الواقعية
مكنني من ربط
مواقف التعلم
الن�شط باملعارف
ال�سابقة للطلبة
�أتاح يل فر�صة
تنظيم الطلبة
�ضمن جمموعات
�صغرية كنمط
جديد من التعليم
اال�سرتاتيجي

املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري

الوزن
الن�سبي

9

درجة
الرتتيب
املوافقة

4.385

0.593

87.692

2

كبرية
جدا

4.344

0.556

86.872

3

كبرية
جدا

4.277

0.597

85.538

5

كبرية
جدا

4.195

0.660

83.897

8

كبرية

4.200

0.623

84.000

7

كبرية
جدا

4.123

0.662

82.462

9

كبرية

4.256

0.588

85.128

6

كبرية
جدا

4.282

0.709

85.641

4

كبرية
جدا

الفقرة
�ساعدين على
�إك�ساب الطلبة
مهارات العمل
اجلماعي يف
�إجناز املهمات
املحور ككل

املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري

4.410

4.275

0.678

0.468

الوزن
الن�سبي

88.205

درجة
الرتتيب
املوافقة

1

كبرية
جدا
كبرية
جدا

85.493

وقد تبني من اجلدول (� )6أن:
حمور (تطوير �أ�ساليب ن�شطة للتعليم والتعلم)  ،وقد جاء بوزن
ن�سبي ( ، )85.493وهو بدرجة (كبرية جدا) .
�أعلى ترتيب فقرة رقم ( ، )9وهي (�ساعدين على �إك�ساب الطلبة
مهارات العمل اجلماعي يف �إجناز املهمات)  ،وقد جاءت بوزن ن�سبي
( ، )88.205وهي بدرجة (كبرية جدا) .
�أدنى ترتيب فقرة رقم ( ، )6وهي (�ساعدين على ربط تعلم
الطلبة مب�شكالت علمية مرتبطة بحياتهم الواقعية)  ،وقد جاءت
بوزن ن�سبي ( ، )82.462وهي بدرجة (كبرية) .
جدول ()7
المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي لمحور ممارسة التعلم المتمركز على
الغرفة الصفية

م

1

2

3

4

5
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الفقرة
�ساعدين على
تنظيم بيئة �صفية
توحي بالتوقعات
الإيجابية
واملتفائلة
هي�أ يل فر�صة
و�ضع وتطبيق
اال�سرتاتيجيات
الالزمة مع الطلبة
الذين ال يحققون
�أق�صى �إمكاناتهم
مكنني من ت�شجيع
الطلبة على
املناق�شة البناءة
وعر�ض �آرائهم
والدفاع عنها
�شجعني على
امل�شاركة مع
معلمني �آخرين
يف تطوير
ا�سرتاتيجيات
تعليمية ت�سهم يف
تعزيز م�شاركة
الطلبة يف عملية
التعلم
لدى �أ�ساليب
طور َ
مبتكرة لالحتفاء
ب�إجنازات الطلبة
وجناحاتهم

املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري

الوزن
الن�سبي

درجة
الرتتيب
املوافقة

4.246

0.584

84.923

7

كبرية
جدا

4.051

0.656

81.026

9

كبرية

4.390

0.594

87.795

2

كبرية
جدا

4.282

4.282

0.656

0.624

85.641

85.641

5

5

كبرية
جدا

كبرية
جدا

مدى تطبيق معلمي املرحلة االبتدائية في مدارس وكالة الغوث الدولية في محافظات غزة

د .كامل عبد الفتاح محمد أبو شملة
د .فرج إبراهيم حسن أبو شمالة

لفعاليات الدورات التدريبية لبرنامج التطوير املهني املستمر القائم على املدرسة ()SBTD

م

6

7

8

9

املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري

الفقرة
زاد من حر�صي
على م�شاركة
جميع الطلبة
يف مهام التعلم
والتميز
�ساعدين على بناء
ثقة الطالب بنف�سه
كمتعلم كفء
زاد من حر�صي
على تعزيز
جمتمعات التعلم
من �أجل تطبيق
�أ�ساليب تعليمية
ن�شطة
�ساعدين على
اختيار �أ�سلوب
التعزيز املنا�سب
واملرغوب فيه
من قبل الفئات
املختلفة للطلبة
املحور ككل

الوزن
الن�سبي

درجة
الرتتيب
املوافقة

4.410

0.571

88.205

1

كبرية
جدا

4.313

0.517

86.256

3

كبرية
جدا

4.215

0.654

84.308

8

كبرية
جدا

4.313

0.681

86.256

3

كبرية
جدا

4.278

0.448

85.561

5

كبرية
جدا

جدول ()8
المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي

1

2

�ساعدين توظيف
التقييم البنائي
مناح
يف تطوير ٍ
ن�شطة للأ�ساليب
الرتبوية
مكنني من تقدمي
تغذية راجعة
مالئمة للطلبة
حول تطورهم يف
التعلم

املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري

الوزن
الن�سبي

6

7

8

9

�أتاح يل فر�صة
ا�ستخدام حمفزات
الت�أمل التي ت�ساعد
الطلبة على التفكري
ب�ش�أن التعلم
وتقييمه ذاتياً
جعلني �أنوع يف
طرق طرح الأ�سئلة
التي تثري اهتمام
الطلبة وت�ساعدهم
على زيادة �أثر
التعلم
هي�أ يل فر�صة
ت�شجيع الطلبة على
�إعطاء ا�ستجابات
ثرية با�ستخدام
�أ�سئلة التفكري
العليا
مكنني من تطوير
مهاراتي اخلا�صة
بتوظيف نتاجات
التعلم الوا�ضحة
مع الطلبة
�شجعني على
التفاعل الإيجابي
بني الطلبة لطرح
�أ�سئلتهم على
بع�ضهم البع�ض
جعلني �أحدد
نوع الأ�سئلة على
�أ�سا�س املعلومات
واخلربات
املتوافرة لدى
الطلبة وم�ستواهم
الإدراكي
�ساعدين يف ر�صد
وتوثيق اجنازات
وتقدم تعلم الطلبة
املحور ككل

لمحور التقييم الهادف لتحسين نوعية التعليم

م

3

4

وقد تبني من اجلدول (� )7أن:
حمور (ممار�سة التعلم املتمركز على الغرفة ال�صفية) جاء
بوزن ن�سبي ( ، )85.561وهو بدرجة (كبرية جدا) .
�أعلى ترتيب فقرة رقم ( ، )6وهي (زاد من حر�صي على
م�شاركة جميع الطلبة يف مهام التعلم والتميز)  ،وقد جاءت بوزن
ن�سبي ( ، )88.205وهي بدرجة (كبرية جدا) .
�أدنى ترتيب فقرة رقم ( ، )2وهي (هي�أ يل فر�صة و�ضع
وتطبيق اال�سرتاتيجيات الالزمة مع الطلبة الذين ال يحققون �أق�صى
�إمكاناتهم)  ،وقد جاءت بوزن ن�سبي ( ، )81.026وهي بدرجة
(كبرية) .

الفقرة

م

الفقرة

درجة
الرتتيب
املوافقة

4.226

0.592

84.513

6

كبرية
جدا

4.262

0.616

85.231

4

كبرية
جدا
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املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري

4.179

4.482

4.200

4.267

0.684

0.501

0.606

0.610

الوزن
الن�سبي

83.590

89.641

84.000

85.333

درجة
الرتتيب
املوافقة

9

1

8

3

كبرية

كبرية
جدا

كبرية
جدا

كبرية
جدا

4.215

0.596

84.308

7

كبرية
جدا

4.313

0.673

86.256

2

كبرية
جدا

4.256

0.647

85.128

5

كبرية
جدا

4.267

0.459

85.333

كبرية
جدا

وقد تبني من اجلدول (� )8أن:
حمور (التقييم الهادف لتح�سني نوعية التعليم) جاء بوزن
ن�سبي ( ،)85.333وهو بدرجة (كبرية جدا).
�أعلى ترتيب فقرة رقم ( ،)4وهي (جعلني �أنوع يف طرق
طرح الأ�سئلة التي تثري اهتمام الطلبة وت�ساعدهم على زيادة �أثر
التعلم) ،وقد جاءت بوزن ن�سبي ( ،)89.641وهي بدرجة (كبرية
جدا).
�أدنى ترتيب فقرة رقم ( ،)3وهي (�أتاح يل فر�صة ا�ستخدام
حمفزات الت�أمل التي ت�ساعد الطلبة على التفكري ب�ش�أن التعلم
وتقييمه ذاتياً)  ،وقد جاءت بوزن ن�سبي ( ،)83.590وهي بدرجة
(كبرية) .
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جدول ()9
المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي لمحور تعزيز تعلم مهارات القراءة
والكتابة والحساب

املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري

م

الفقرة

1

هي�أ يل فر�ص
تو�ضيح مفهوم
القراءة والكتابة
ومكوناتها اخلا�صة

2214.

مكنني من اكت�ساب
مهارات توظيف
اال�سرتاتيجيات
2
التعليمية يف القراءة
والكتابة من خالل
املنهاج الدرا�سي

4.308

�ساعدين على تو�ضيح
طبيعة و�أهمية تعلم
 3املهارات احل�سابية
من خالل املنهاج
الدرا�سي

4.144

�أتاح يل فر�صة
تخطيط تعليم الطلبة
بطريقة تفاعلية
4
من خالل توظيف
اخلربات احل�سابية
الهامة

4.149

عزز من اختياري
للألعاب الرتبوية
املمتعة واملرتبطة
مبو�ضوع التعلم

4.456

5

�ساعدين على
ا�ستخدام الو�سائل
التعليمية التي
ت�سهم يف تب�سيط
 6امل�سائل الريا�ضية
وتقريب املفاهيم
والتعميمات
الريا�ضية لأذهان
الطلبة
مكنني من �إتاحة
الفر�ص الكافية
لتعبري الطلبة عما
 7يقر�ؤه بطرق خمتلفة
(مناق�شات يف
جمموعات ،متثيليات
�أو �صور رمزية)
هي�أ يل الفر�صة
لتوظيف البطاقات
وال�رشائح التعليمية
8
لتطوير مهارات
القراءة والكتابة
واحل�ساب عند الطلبة

0.535

الوزن
الن�سبي

84.410

درجة
الرتتيب
املوافقة

5

كبرية
جدا

م

الفقرة

�أتاح يل فر�صة �إقامة
عدد من درو�س
العمل التو�ضيحية
لتنمية التعلم
9
التعاوين وتقدمي
بيئة تعليمية مميزة
للطلبة تنمي مهارات
التفكري لديهم
املحور ككل

0.572

0.650

0.645

86.154

82.872

82.974

4

8

7

كبرية
جدا

كبرية

كبرية

املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري

3.892

4.232

0.782

0.396

الوزن
الن�سبي

77.846

درجة
الرتتيب
املوافقة

9

كبرية

كبرية
جدا

84.650

وقد تبني من اجلدول (� )9أن:
حمور (تعزيز تعلم مهارات القراءة والكتابة واحل�ساب) جاء
بوزن ن�سبي ( ، )84.650وهو بدرجة (كبرية جدا) .
�أعلى ترتيب فقرة رقم ( ، )5وهي (عزز من اختياري للألعاب
الرتبوية املمتعة واملرتبطة مبو�ضوع التعلم)  ،وقد جاءت بوزن
ن�سبي ( ، )89.128وهي بدرجة (كبرية جدا) .
�أدنى ترتيب فقرة رقم ( ، )9وهي (�أتاح يل فر�صة �إقامة عدد
من درو�س العمل التو�ضيحية لتنمية التعلم التعاوين وتقدمي بيئة
تعليمية مميزة للطلبة تنمي مهارات التفكري لديهم)  ،وقد جاءت
بوزن ن�سبي ( ، )77.846وهي بدرجة (كبرية) .
جدول ()10
المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي لمحور المنحى الجامع للتعليم والتعلم

0.558

89.128

1

كبرية
جدا

م

1

4.338

0.506

86.769

3

كبرية
جدا

4.221

0.572

84.410

5

كبرية
جدا

4.364

0.693

87.282

2

كبرية
جدا

2

3

4
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الفقرة
�ساعدين على
توظيف االجتاهات
الإيجابية يف
توطيد املهارات
الرتبوية اجلامعة
مكنني من تطبيق
الطرائق املختلفة
لإزالة معوقات
التعلم والنمو
وامل�شاركة جلميع
الطلبة يف ال�صف
واملدر�سة
�ساعدين على
تلبية االحتياجات
التعليمية املختلفة
للطلبة بالطرق
املنا�سبة
ح�سن من �أدائي يف
ا�ستخدام طرائق
التعلم املختلفة
واملناحي متعددة
احلوا�س كمدخل
للتعليم والتعلم

املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري

4.108

0.612

الوزن
الن�سبي

82.154

درجة
الرتتيب
املوافقة
6

كبرية

4.164

0.621

83.282

5

كبرية

4.292

0.635

85.846

3

كبرية
جدا

4.313

0.658

86.256

2

كبرية
جدا

مدى تطبيق معلمي املرحلة االبتدائية في مدارس وكالة الغوث الدولية في محافظات غزة

د .كامل عبد الفتاح محمد أبو شملة
د .فرج إبراهيم حسن أبو شمالة

لفعاليات الدورات التدريبية لبرنامج التطوير املهني املستمر القائم على املدرسة ()SBTD

م

5

6

الفقرة
جعلني �أنوع يف
طرق التدري�س
والو�سائل التعليمية
القادرة على
الو�صول �إىل
الطلبة كل بح�سب
احتياجاته
�ساعدين على تعزيز
التعليم اجلامع
كنهج و�سيا�سة
تربية وطنية
املحور ككل

املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري

الوزن
الن�سبي

درجة
الرتتيب
املوافقة

4.446

0.557

88.923

1

كبرية
جدا

4.272

0.568

85.436

4

كبرية
جدا

4.266

0.464

85.316

حمور (املنحى اجلامع للتعليم والتعلم) جاء بوزن ن�سبي
( ، )85.316وهو بدرجة (كبرية جدا) .
�أعلى ترتيب فقرة رقم ( ، )5وهي (جعلني �أنوع يف طرق
التدري�س والو�سائل التعليمية القادرة على الو�صول �إىل الطلبة كل
بح�سب احتياجاته)  ،وقد جاءت بوزن ن�سبي ( ، )88.923وهي
بدرجة (كبرية جدا) .
�أدنى ترتيب فقرة رقم ( ، )1وهي (�ساعدين على توظيف
االجتاهات يف توطيد املهارات الرتبوية اجلامعة)  ،وقد جاءت بوزن
ن�سبي ( ، )82.154وهي بدرجة (كبرية) .
جدول ()11
المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي لمحور تفعيل دور أولياء األمور في
عملية االرتقاء بإنجازات الطلبة

م

1

2

3

الفقرة
�ساعدين على
تفعيل دور �أولياء
الأمور يف العملية
الرتبوية واحلياة
املدر�سية لأبنائهم
�أتاح يل الفر�صة
يف حتديد
املعوقات التي
حتول دون تفعيل
دور �أولياء الأمور
يف تعليم �أبنائهم
جعلني �أطور
ا�سرتاتيجيات
للتغلب على
املعوقات التي
حتول دون
م�شاركة �أولياء
الأمور يف تعليم
وتعلم �أبنائهم

املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري

4

5

كبرية
جدا

وقد تبني من اجلدول (� )10أن:

الوزن
الن�سبي

م

درجة
الرتتيب
املوافقة

4.077

0.609

81.538

5

كبرية

4.046

0.603

80.923

7

كبرية

4.082

0.742

81.641

4

كبرية
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6

7

8

الفقرة
زاد من حر�صي
على �إقامة عالقات
فاعلة مع �أولياء
الأمور ،والتوا�صل
معهم حول الأمور
املتعلقة بتعليم
وتعلم �أبنائهم
�ساهم يف تطويري
ال�سرتاتيجيات
خمتلفة للتعامل
مع خمتلف �أولياء
الأمور
طور من قدرتي
على تعزيز
التعاون مع
�أولياء الأمور
من خالل العمل
�ضمن جمموعات
�أو جمال�س �أولياء
الأمور
�ساعدين يف حتديد
�أهدايف امل�ستقبلية
ملوا�صلة التطور
املهني
جعلني �أنظر
لأولياء الأمور
ك�رشكاء يف
العملية التعليمية،
و�أحرتم �آرائهم،
و�أقدر م�شاعرهم
وحر�صهم على
�أبنائهم
املحور ككل

املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري

الوزن
الن�سبي

درجة
الرتتيب
املوافقة

4.333

0.671

86.667

1

كبرية
جدا

4.056

0.768

81.128

6

كبرية

4.010

4.226

4.272

4.138

0.739

0.674

0.706

0.520

80.205

84.513

85.436

82.756

8

3

2

كبرية

كبرية
جدا

كبرية
جدا

كبرية

وقد تبني من اجلدول (� )11أن:
حمور (تفعيل دور �أولياء الأمور يف عملية االرتقاء ب�إجنازات
الطلبة) جاء بوزن ن�سبي ( ،)82.756وهو بدرجة (كبرية).
�أعلى ترتيب فقرة رقم ( ، )4وهي (زاد من حر�صي على �إقامة
عالقات فاعلة مع �أولياء الأمور ،والتوا�صل معهم حول الأمور
املتعلقة بتعليم وتعلم �أبنائهم)  ،وقد جاءت بوزن ن�سبي ()86.667
 ،وهي بدرجة (كبرية جدا) .
�أدنى ترتيب فقرة رقم ( ، )6وهي (طور من قدرتي على تعزيز
التعاون مع �أولياء الأمور من خالل العمل �ضمن جمموعات �أو
جمال�س �أولياء الأمور)  ،وقد جاءت بوزن ن�سبي ( ، )80.205وهي
بدرجة (كبرية) .
◄◄نتائج ال�س�ؤال الثاين:
ين�ص ال�س�ؤال الثاين على ما يلي :هل توجد فروق ذات داللة
�إح�صائية عند م�ستوى داللة ( )α≤0.05يف مدى تطبيق معلمي
املرحلة االبتدائية يف مدار�س وكالة الغوث الدولية يف حمافظات
غزة لفعاليات الدورات التدريبية لربنامج التطوير املهني امل�ستمر
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القائم على املدر�سة ( )SBTDتعزى ملتغري اجلن�س (ذكر� ،أنثى) ؟
ومتت �صياغة هذا ال�س�ؤال بالفر�ضية التالية:
ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى داللة
( )α≤0.05يف مدى تطبيق معلمي املرحلة االبتدائية يف مدار�س
وكالة الغوث الدولية يف حمافظات غزة لفعاليات الدورات التدريبية
لربنامج التطوير املهني امل�ستمر القائم على املدر�سة ()SBTD
تعزى ملتغري اجلن�س (ذكر� ،أنثى).
ولقد اختربت هذه الفر�ضية ,عن طريق اختبار ),“T” (T-Test
كما هو مبني يف اجلدول (:)12
جدول ()12
الفروقات بالنسبة لمتغير الجنس

املحور
الأول

الثاين

الثالث

الرابع

اخلام�س

�أنثى

107

4.242

0.469

ذكر

88

4.263

0.436

�أنثى

107

4.291

0.460

ذكر

88

4.316

0.430

�أنثى

107

4.226

0.480

ذكر

88

4.299

0.378

�أنثى

107

4.178

0.403

ذكر

88

4.220

0.474

�أنثى

107

4.304

0.454

ذكر

88

4.207

0.461

�أنثى

107

4.081

0.560

ذكر

88

4.274

0.367

�أنثى

107

4.218

0.395

1.076

0.283

غري
دالة

0.435

0.664

غري
دالة

1.354

0.177

غري
دالة

2.158

0.032

دالة

1.262

0.209

غري
دالة

1.702

0.090

غري
دالة

1.019

0.309

غري
دالة

جدول ()13
الفروقات بالنسبة لمتغير عدد سنوات الخدمة

الأول

اال�ستبانة
ككل

ذكر

88

4.314

0.467

«”T

“”Sig.

املحور

ال�ساد�س

املتو�سط االنحراف
اجلن�س العدد
احل�سابي املعياري

قيمة

قيمة

م�ستوى
الداللة

النتيجة مع درا�سة ن�رص (. )2007
قيمة “ ”Tاملح�سوبة �أكرب من قيمة “ ”Tاجلدولية يف
املحور الرابع ,وهذا يدل على وجود فروق ذات داللة �إح�صائية
عند م�ستوى داللة ( )α≤0.05معلمي املرحلة االبتدائية يف مدار�س
وكالة الغوث الدولية يف حمافظات غزة لفعاليات الدورات التدريبية
لربنامج التطوير املهني امل�ستمر القائم على املدر�سة ()SBTD
تعزى �إىل متغري اجلن�س ،ول�صالح (الذكور) .
◄◄نتائج ال�س�ؤال الثالث:
ين�ص ال�س�ؤال الثالث على ما يلي:
هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى داللة
( )α≤0.05يف مدى تطبيق معلمي املرحلة االبتدائية يف مدار�س
وكالة الغوث الدولية يف حمافظات غزة لفعاليات الدورات التدريبية
لربنامج التطوير املهني امل�ستمر القائم على املدر�سة ()SBTD
تعزى ملتغري عدد �سنوات اخلدمة (�أقل من � 5سنوات ،من 10 - 5
�سنوات� ،أكرث من � 10سنوات) ؟
ومتت �صياغة هذا ال�س�ؤال بالفر�ضية الآتية:
ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى داللة
( )α≤0.05يف معلمي املرحلة االبتدائية يف مدار�س وكالة الغوث
الدولية يف حمافظات غزة لفعاليات الدورات التدريبية لربنامج
التطوير املهني امل�ستمر القائم على املدر�سة ( )SBTDتعزى ملتغري
عدد �سنوات اخلدمة (�أقل من � 5سنوات ،من � 10 - 5سنوات� ،أكرث
من � 10سنوات) .
ولقد مت التحقق من �صحة هذه الفر�ضية عن طريق اختبار
 ،One - Way ANOVAكما هو مبني يف اجلدول (:)13

* قيمة « ”Tالجدولية عند درجة حرية ( )193وعند مستوى داللة ()0.05
= 1.980

الثاين
الثالث

وقد تبني من اجلدول (� )12أن:
قيمة « ”Tاملح�سوبة �أقل من قيمة “ ”Tاجلدولية يف
اال�ستبانة ككل ويف جميع املحاور با�ستثناء املحور الرابع ,وهذا
يدل على عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى داللة
( )α≤0.05يف مدى تطبيق املعلمني لفعاليات الدورات التدريبية
لربنامج التطوير املهني القائم على املدر�سة ( )SBTDمبحافظات
غزة تعزى �إىل متغري اجلن�س.
وقد يعود ال�سبب يف هذه النتيجة �أن املعلمني واملعلمات
يتلقون الدروات التدريبية من قبل املخت�صني الرتبويني بدون متييز
بني اجلن�سني ،هذا باال�ضافة �إىل �أن كالً من املعلمني واملعلمات
لديهم وجهات نظر متقاربة لهذه الدورات التدريبية ب�صورة تظهر
الفروق بني متو�سطات تقديراتهم.
وتتفق نتيجة هذه الدرا�سة مع نتائج بع�ض الدرا�سات ال�سابقة
مثل درا�سة الفرا ( ، )2013و�أبو �شمالة ( ، )2012وتختلف هذه
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املتو�سط االنحراف
عدد �سنوات
العدد
احل�سابي املعياري
اخلدمة
�أقل من 5
�سنوات
من 10 - 5
�سنوات
�أكرث من 10
�سنوات
�أقل من 5
�سنوات
من 10 - 5
�سنوات
�أكرث من 10
�سنوات
�أقل من 5
�سنوات
من 10 - 5
�سنوات
�أكرث من 10
�سنوات

33

4.253

قيمة

«”T

قيمة

“”Sig.

م�ستوى
الداللة

0.316

78

4.375

0.492

84

4.190

0.482

33

4.232

0.465

78

4.353

0.447

84

4.226

0.439

33

4.242

0.372

78

4.269

0.530

84

4.274

0.423

3.247

1.847

0.057

0.041

0.160

0.945

دالة

غري
دالة

غري
دالة

مدى تطبيق معلمي املرحلة االبتدائية في مدارس وكالة الغوث الدولية في محافظات غزة

د .كامل عبد الفتاح محمد أبو شملة
د .فرج إبراهيم حسن أبو شمالة

لفعاليات الدورات التدريبية لبرنامج التطوير املهني املستمر القائم على املدرسة ()SBTD

املحور

املتو�سط االنحراف
عدد �سنوات
العدد
احل�سابي املعياري
اخلدمة

الرابع
اخلام�س
ال�ساد�س
اال�ستبانة ككل

�أقل من 5
�سنوات
من 10 - 5
�سنوات
�أكرث من 10
�سنوات
�أقل من 5
�سنوات
من 10 - 5
�سنوات
�أكرث من 10
�سنوات
�أقل من 5
�سنوات
من 10 - 5
�سنوات
�أكرث من 10
�سنوات
�أقل من 5
�سنوات
من 10 - 5
�سنوات
�أكرث من 10
�سنوات

33

4.192

0.316

78

4.265

0.424

84

4.218

0.398

33

4.288

0.564

78

4.248

0.440

84

4.274

0.446

33

4.148

0.455

78

4.157

0.583

84

4.116

0.486

33

4.224

0.308

78

4.282

0.397

84

4.215

0.397

قيمة

«”T

0.488

قيمة

“”Sig.

0.614

م�ستوى
الداللة

غري
دالة

الأول ,وهذا يدل على وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى
داللة ( )α≤0.05يف مدى تطبيق املعلمني لفعاليات الدورات
التدريبية لربنامج التطوير املهني القائم على املدر�سة ()SBTD
مبحافظات غزة تعزى ملتغري عدد �سنوات اخلدمة.
ولإيجاد الفروقات بني املجموعات تعزى ملتغري عدد �سنوات
اخلدمة يف املحور الأول مت ا�ستخدام اختبار ( ،)LSDكما هو مبني
يف اجلدول (:)14
جدول ()14
الفروقات بين المجموعات تعزى لمتغير عدد سنوات الخدمة في المحور األول

0.107

0.132

0.670

0.898

0.877

0.513

غري
دالة

غري
دالة

غري
دالة

* قيمة « ”Fالجدولية عند درجة حرية ( )192 ,2وعند مستوى داللة ()0.05
= 3.070
* قيمة “ ”Fالجدولية عند درجة حرية ( )192 ,2وعند مستوى داللة ()0.01
= 4.790

وقد تبني من اجلدول (� )13أن:
قيمة « ”Fاملح�سوبة �أقل من قيمة “ ”Fاجلدولية يف اال�ستبانة
ككل ويف جميع املحاور با�ستثناء املحور الأول ,وهذا يدل على عدم
وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى داللة ( )α≤0.05يف
مدى تطبيق معلمي املرحلة االبتدائية يف مدار�س وكالة الغوث
الدولية يف حمافظات غزة لفعاليات الدورات التدريبية لربنامج
التطوير املهني امل�ستمر القائم على املدر�سة ( )SBTDتعزى ملتغري
عدد �سنوات اخلدمة.
وقد يعود ال�سبب يف ذلك �إىل �أن املعلمني لديهم وجهات
نظر متقاربة يف متو�سطات تقديراتهم معلمي املرحلة االبتدائية
يف مدار�س وكالة الغوث الدولية يف حمافظات غزة لفعاليات
الدورات التدريبية لربنامج التطوير املهني امل�ستمر القائم على
املدر�سة ( )SBTDب�صورة مل تظهر الفروق بينهم ،وي�ضاف �إىل ذلك
�أن املعلمني �سواء كانت مدة خدمتهم يف التعليم قليلة �أم متو�سطة
�أم كبرية يهتمون بهذه الدروات ويولونها جل اهتمامهم من �أجل
حت�سني كفاياتهم وتطوير �أدائهم ،وتطبيق فعاليات ما ا�ستفادوه
من الدروات التدريبية ،وحت�سني م�ستوى حت�صيل طلبتهم ،وتفعيل
العملية التعليمية التعلمية.
وتتفق نتيجة هذه الدرا�سة مع نتائج بع�ض الدرا�سات ال�سابقة
مثل درا�سة غادة الفرا ( ، )2013ودرا�سة �سميحة ن�رص (. )2007
قيمة « ”Fاملح�سوبة �أكرب من قيمة “ ”Fاجلدولية يف املحور
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عدد �سنوات اخلدمة

�أقل من 5

�سنوات

من 10 - 5

�سنوات

�أقل من � 5سنوات

1

من � 10 - 5سنوات

0.122

1

�أكرث من � 10سنوات

- 0.062

- *0.184

�أكرث من 10

�سنوات

1

وقد تبني من اجلدول (� )14أن:
وجود فروق بني جمموعة (�أكرث من � 10سنوات) وجمموعة
(من � 10 - 5سنوات) ول�صالح جمموعة (من � 10 - 5سنوات) .

التوصيات:
يف �ضوء نتائج الدرا�سة� ،أو�صى الباحثان مبجموعة من
التو�صيات الآتية:
1 .1حت�سني وتطوير تطبيق املعلمني لفعاليات الدورات التدريبية
لربنامج التطوير املهني القائم على املدر�سة ()SBTD
مبحافظات غزة.
2 .2تفعيل الدورات التدريبية �أثناء اخلدمة بح�سب احتياجات
املعلمني.
3 .3حث املديرين واملخت�صني الرتبويني على متابعة تطبيق
فعاليات الربامج التدريبية للمعلمني.
4 .4تفعيل دور �أولياء الأمور يف عملية الإرتقاء ب�إجنازات �أبنائهم
طلبة مدار�س التعليم الأ�سا�سي.
5 .5تعزيز تعلم مهارات القراءة والكتابة واحل�ساب لدى طلبة
مدار�س التعليم الأ�سا�سي.
6 .6االهتمام بتبني منحى التعليم اجلامع يف التعليم والتعلم
مبدار�س التعليم الأ�سا�سي.
7 .7ربط تعلم الطلبة مب�شكالت علمية مرتبطة بحياتهم الواقعية.
8 .8و�ضع وتطبيق اال�سرتاتيجيات الالزمة مع الطلبة الذين ال
يحققون �أق�صى �إمكاناتهم.
9 .9ا�ستخدام حمفزات الت�أمل التي ت�ساعد الطلبة على التفكري
ب�ش�أن التعلم وتقييمه ذاتياً.
�1010إقامة عدد من درو�س العمل التو�ضيحية لتنمية التعلم
التعاوين وتقدمي بيئة تعليمية مميزة للطلبة تنمي مهارات
التفكري لديهم.
1111توظيف االجتاهات الإيجابية يف توطيد املهارات الرتبوية
اجلامعة.
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1212تعزيز التعاون مع �أولياء الأمور من خالل العمل �ضمن
جمموعات �أو جمال�س �أولياء الأمور.
1313ا�ستثمار جتارب وخربات عربية ناجحة يف الدورات التدريبية
للمعلمني �أثناء اخلدمة المتالكهم الكفايات املهنية الالزمة
لتح�سني العملية التعليمية التعلمية.
1414ا�ستثمار جتارب وخربات عاملية ناجحة يف الدورات التدريبية
للمعلمني �أثناء اخلدمة المتالكهم الكفايات املهنية الالزمة
لتح�سني العملية التعليمية التعلمية.
1515التكامل واملتابعة امل�ستمرة بني برامج �إعداد املعلمني يف
كليات الرتبية وبرامج التدريب �أثناء اخلدمة.

املقرتحات:
ويف �ضوء نتائج الدرا�سة وتو�صياتها يقرتح الباحثان �إجراء
الدرا�سات والبحوث التالية:
1 .1مدى تطبيق املعلمني لفعاليات الدورات التدريبية لربنامج
التطوير املهني القائم على املدر�سة ( )SBTDمبحافظات غزة
من وجهة نظر مديري املدار�س واملخت�صني الرتبويني.
2 .2جتارب وخربات عربية وعاملية ناجحة يف الدورات التدريبية
للمعلمني يف �أثناء اخلدمة المتالكهم الكفايات املهنية
الالزمة لتح�سني العملية التعليمية التعلمية.

املصادر واملراجع:
أوالً  -املراجع العربية:
�1 .1أبو �شمالة ،فرج ( )2008تقومي دورات الت�أهيل الرتبوي
الأ�سا�سي ملعلمي ومعلمات املراكز املهنية والتقنية يف
كلية جمتمع تدريب غزة ،بحث مقدم للم�ؤمتر الرتبوي نحو
تطوير نوعية التعليم ،رعاية ومتويل :م�ؤ�س�سة التعاون ،تنفيذ:
اجلمعية الوطنية للتطوير والتنمية.
�2 .2أبو عطوان ،م�صطفى ( )2008معوقات تدريب املعلمني �أثناء
اخلدمة و�سبل التغلب عليها مبحافظات غزة ،ر�سالة ماج�ستري
غري من�شورة ،اجلامعة الإ�سالمية ،غزة ،فل�سطني.
3 .3الأونروا2016( .م 13 ،فرباير) برنامج التطوير املهني
امل�ستمر للمعلم القائم على املدر�سة  -حتويل املمار�سات
ال�صفية .تاريخ االطالع� 23 :أكتوبر 2016م ،املوقعwww.( :
. )//:unrwa. org\ar\sbtdhttp
4 .4البزاز ،حكمت ( )1989اجتاهات حديثة يف �إعداد املعلمني،
ر�سالة اخلليج العربي ،الريا�ض ،ال�سنة التا�سعة.
5 .5اجلوجو� ،ألفت2015( .م) تقومي برنامج التطوير املهني
امل�ستمر القائم على املدر�سة ( )SBTDمن وجهة نظر
ّ
املخت�صني الرتبويني يف وكالة الغوث الدولية وت�صور مقرتح
لتطويره .ورقة عمل مقدمة �إىل اليوم الدرا�سي برنامج التطوير
املهني القائم على املدر�سة يف �ضوء جتربة مدار�س الأونروا
مبنطقة ال�شمال ،غزة ،وكالة الغوث الدولية.
6 .6احل�سني� ،سميه ( “ )2012برنامج تدريبي مقرتح لتنمية
الأداء املهني لدى معلمي احللقة الأوىل من التعليم الأ�سا�سي
يف اجلمهورية ال�سورية يف �ضوء متطلبات املناهج املطورة”،
ر�سالة دكتوراه غري من�شورة ،جامعة القاهرة ،معهد الدرا�سات
الرتبوية ،م�رص.

7 .7اخلطيب ،عاكف2015( .م) تقييم برامج التدريب املهني
ملعلمي الطلبة ذوي �صعوبات التعلم �أثناء اخلدمة يف مملكة
البحرين من وجهة نظرهم .املجلة الأكادميية للدرا�سات
االجتماعية والإن�سانية باجلزائر.51 - 36 ، )13( ،
ّ
8 .8ال�سعدية ،رحمة ( )2008درا�سة تقوميية لنظام تدريب
املعلمني �أثناء اخلدمة يف �سلطنة عمان ،ر�سالة ماج�ستري غري
من�شورة ،كلية الرتبية ،جامعة الدول العربية ،القاهرة.
9 .9العاجز ،ف�ؤاد واللوح ،ع�صام ( )2010واقع تدريب معلمي
ومعلمات املرحلة الثانوية �أثناء اخلدمة مبحافظات غزة،
جملة اجلامعة الإ�سالمية (�سل�سلة الدرا�سات الإن�سانية) املجلد
الثامن ع�رش ،العدد الثاين� ،ص /95 - 1يونيو.2010 /
1010عبد املنعم ،جمال ( “ )2010ت�أهيل وتدريب املعلمني يف
اململكة العربية ال�سعودية” درا�سة ميدانية .جامعة جنران،
اململكة العربية ال�سعودية.
1111الفرا ،غادة ( )2013تقومي برامج تدريب املعلمني �أثناء
اخلدمة يف التعليم الأ�سا�سي مبدار�س وزارة الرتبية والتعليم
ومدار�س وكالة الغوث الدولية ،ر�سالة ماج�ستري ،جامعة
الأزهر ،كلية الرتبية ،فل�سطني.
1212قرمان� ,سالم (2003م)  .املركزية والالمركزية يف نظام
التعليم الفل�سطيني واقع وطموح (ر�سالة ماج�ستري غري
من�شورة)  .جامعة الأزهر ،غزة.
1313مو�سى ،حممد ( )1996املعلم الفاعل والتدري�س الفعال ،دار
الفكر للطباعة والن�رش ،الطبعة الأوىل ،عمان ،الأردن.
1414الناقة� ،صالح و�أبو ورد� ،إيهاب (� )2009إعداد املعلم وتنميته
مهنياً يف �ضوء التحديات امل�ستقبلية ،بحث مقدم للم�ؤمتر
الرتبوي (املعلم الفل�سطيني  -الواقع وامل�أمول)  ،بتاريخ 15
 � /16أغ�سط�س ،2009 /اجلامعة الإ�سالمية ،غزة ،فل�سطني.1515ن�رص� ،سميحة ( “ )2007دور برنامج املدر�سة كوحدة تطوير
يف التنمية املهنية ملعلمي املرحلة الأ�سا�سية مبدار�س وكالة
الغوث الدولية يف حمافظات غزة” ر�سالة ماج�ستري غري
من�شورة ،كلية الرتبية ،اجلامعة الإ�سالمية ،غزة ،فل�سطني.
1616وكالة الغوث الدولية ( )2012برنامج التطوير املهني القائم
على املدر�سة :حتويل املمار�سات ال�صفية ،دليل مدير املدر�سة
واملخت�ص الرتبوي ،عمان ،الأردن.
1717وزارة الرتبية والتعليم العايل2007( .م)  .واقع التعليم العايل
يف فل�سطني _ �أرقام و�إح�صائيات .رام اهلل :وزارة الرتبية
والتعليم العايل.
ثانياً  -املراجع األجنبية:
– 1. Hardman, Frank & Others (2012) . Implementing School
Based Teacher Development in Implementing school - based
teacher development in Tanzania , Professional Development
in Education , Vol. 41, No. 4, p. 602 - 623.

2. Concannon& Others (2012) . School –Basher Professional
Development to Transform the Teaching of Reading
Comprehension: An Irish Case Study , Professional
Development in Education, Vol. 38, No. 1, p. 131 - 147.
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