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اتجاھات معلّمي مدارس وكالة الغوث الملتحقين ببرنامج االرتقاء من درجة الدّبلوم إلى درجة
البكالوريوس الذي نفّذته الكلّيّة الجامعيّة للعلوم التّربويّة نحو البرنامج نفسه
The Attitudes of UNRWA in-Service School Teachers towards the
Diploma to B.A. Upgrading Program Implemented by the University
College of Educational Sciences
نبيل ر ّمانة* ،ومح ّمد الخطيب
Nabil Rummaneh & Mohammad Al-Khateeb
الكلّيّة الجامعيّة للعلوم التّربويّة ،رام ﷲ ،فلسطين
*الباحث المراسل :بريد الكترونيnabilrum@gmail.com :
تاريخ التسليم ،(2014/1/30) :تاريخ القبول(2014/6/25) :
ّ
ملخص
ھدفت ال ّدراسة التّعرّف إلى اتجاھات معلّمي مدارس وكالة الغوث الملتحقين ببرنامج
االرتقاء من درجة ال ّدبلوم إلى درجة البكالوريوس ،الذي نفّذته الكلّيّة الجامعيّة للعلوم التّربويّة
نحو البرنامج نفسه ،وإلى معرفة فيما إذا كانت ھناك فروق ذات داللة إحصائيّة بين متوسّطات
االستجابات ،تعزى لمتغيّرات ك ّل من :الجنس ،والتّخصّص ،وعدد سنوات الخدمة ،حيث تكوّن
مجتمع ال ّدراسة من جميع المعلّمين الحاملين لشھادة ال ّدبلوم في تخصّص )المرحلة األساسيّة
األولى ،واللّغة العربيّة ،والرّياضيّات ،والعلوم( العاملين في المناطق التّعليمية )نابلس ،والخليل،
ضفّة الغربيّة ،والبالغ عددھم ) (309معلّما ً
والقدس وأريحا( ،التّابعة لوكالة الغوث ال ّدوليّة في ال ّ
ّ
ومعلّمة ،ولتطبيق برنامج االرتقاء على المعلّمين والمعلمات في منطقة القدس وأريحا ،اتخذھم
الباحثان كعيّنة قصدية في ال ّدراسة بلغ عددھا ) (111معلّما ً ومعلّمة وھي عيّنة ممثّلة لمجتمع
ال ّدراسة ،وت ّم توزيع االستبانة على الملتحقين ،وبعد ذلك عولجت إحصائيّا ً باستخدام برنامج
الرّزم اإلحصائيّة للعلوم االجتماعيّة ) .(spssوقد خلصت الدّراسة إلى النّتائج اآلتية :كانت
اتّجاھات معلّمي مدارس وكالة الغوث الملتحقين ببرنامج االرتقاء من درجة ال ّدبلوم إلى درجة
البكالوريوس ،الذي نفّذته الكلّيّة الجامعيّة للعلوم التّربويّة نحو البرنامج نفسه إيجابيّة ،حيث بلغ
متوسّط المتوسّطات الحسابيّة للمجاالت ) (3.22وبوزن نسب ّي ) (%64.32وھذه ال ّدرجة تعد
إيجابيّة أيضا ً ،حيث أشارت نتائج الدّراسة إلى :عدم وجود فروق ذات داللة إحصائيّة في
متوسّطات اتجاھات معلّمي مدارس وكالة الغوث الملتحقين ببرنامج االرتقاء تعزى لمتغيّر
الجنس ،ولمتغيّر عدد سنوات الخدمة .ووجود فروق ذات داللة إحصائيّة في متوسّطات اتجاھات
معلّمي مدارس وكالة الغوث الملتحقين ببرنامج االرتقاء تعزى لمتغيّر التّخصّص ،يعود لمعلّمي
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.( حيث كانوا األقل إيجابيّة في مختلف مجاالت ال ّدراسة4-1) تخصّص المرحلة األساسيّة األولى
 ضرورة إشراك:وفي ضوء نتائج الدّراسة أوصى الباحثان بعدّة توصيات كان من أھ ّمھا
.المعلّمين في اختيار زمن تنفيذ البرامج التّأھيليّة بحيث تتناسب مع الوقت المناسب لھم
Abstract
The study attempted to identify the attitudes of UNRWA in-service
school teachers towards the Diploma to B.A. upgrading program
implemented by the University College of Educational Sciences. It also
tried to identify the statistically significant differences in the means
attributed to the variables of gender, subject of specialization and work
experience. The population of the study which comprised (309) consisted
of all UNRWA male and female school teachers holding diplomas in the
subjects of Elementary Lower Education, Arabic Language, Math and
Science and working in the UNRWA education areas in the West Bank:
Nablus, Hebron and Jerusalem. Apurposive sample of (111) male and
female teachers from Jerusalem area was chosen as arepresentative of the
population of the study. Aquestionnaire was used to identifythe teachers'
attitudes. Upon completing the questionnaires by all subjects, data was
analyzed using the SPSS statistical application. The results of the study
showed that the school teachers' attitudes concerning the upgrading
program were positive. All domains obtained (3.22) means and (64.32 %)
percentage. With respect to the variables of the study, the results revealed
the following: There were no statistically significant differences in
teachers' attitudes towards the upgrading program attributed to the
variable of gender, and the variable of work experience (years in duty).
Ana there were statistically significant differences in teachers' attitudes
towards the upgrading program attributed to the variable of subject of
specialization for the benefit of Arabic Language teachers whose
attitudes were the least positive in all domains of the study. In the light of
the results of the study, the researchers recommended a number of
recommendations; for example, school teachers should take part in
selecting the appropriate time for implementing any upgrading programs.
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المقـدّمـة
ربّما الخوض في موضوع ھذه ال ّدراسة ،يعني القبول الجزئي بالمسلّمات التي يبنى عليھا
المنطق التّطويري ،وحصول الملتحق في برنامج االرتقاء على ال ّدرجة الجامعيّة األولى؛ يرفع
من مستواه التّربوي ،ويترتّب على ذلك عالقة وضعيّة أساسيّة ،أال وھي :كلّما ارتفع مستوى
المعلّم العلمي زادت فرص تح ّسن نوعيّة عمله التّدريسي.
لذلك؛ فرفع مستوى الملتحقين ببرنامج االرتقاء إلى ال ّدرجة الجامعيّة األولى لم يعد قيمة
فائضة تفرزھا ال ّزيادة التّربويّة ،بل أصبح شرطا ً الزما ً لممارسة مھنة التّدريس ،إن لم يكن أحد
ال ّشروط البسيطة لذلك.
وإذا نظرنا إلى برنامج التّأھيل على أنّه )شھادة جامعيّة أم تأھيل تربوي( ،فال ب ّد من التّوقّف
قليالً عند النّظرة الخا ّ
صة إلدارة التّعليم في وكالة الغوث ال ّدوليّة ،وإدارة الكلّيّة الجامعيّة للعلوم
التّربويّة من فھمھا لمسألة التّمھين ،أي تحويل التّعليم إلى مھنة ذات مردود اقتصادي تربوي ،فلم
تقصد اإلدارة يوما ً رفع مستوى المعلّمين إلى ال ّدرجة الجامعيّة األولى فقط ،بل العتقادھا ال ّراسخ
ّ
أن إكساب الملتحقين المؤھّالت التّربويّة ،يفتح أمامھم آفاق الحصول على مؤھّالت تربويّة
جامعيّة إضافيّة.
ونرى ّ
أن البُ ْلدان النّامية  -ومنھا فلسطين – تواجه كثيراً من المشكالت في مختلف
ّ
ّ
المجاالت االقتصاديّة ،واالجتماعيّة ،والثقافية ،بسبب قلة مصادرھا البشريّة من جھة ،وازدياد
الطّلب عليھا من جھة أخرى ،وتأتي في مق ّدمة ھذه المشكالت الحاجة إلى تنمية مواردھا البشريّة
واستثمارھا عن طريق التّدريب ،لتصبح ذات كفاية عالية ،إذ يع ّد العنصر البشري من أھ ّم
العناصر التي تساعد في توجيه عمليّة التّنمية وتنظيمھا) .البوھي وبيّومي ،بدون تاريخ،
ص.(307
ولھذا يع ّد افتتاح معھد التّربية في بيروت عام ) (1964للتّدريب أثناء الخدمة من اإلنجازات
المميّزة لوكالة الغوث ،حيث ت ّم ذلك بالتّعاون مع الحكومة السّويسريّة المموّلة للمشروع،
واليونسكو التي ق ّدمت خبراء للعمل في المعھد ،وتعھّدت الوكالة بالنّفقات اإلداريّة وكان الھدف
منه توفير حلول ناجحة لمشكلة المؤھّالت المتدنّية للمعلّمين ،واستُخدم في البرامج وسائل
وأنشطة متع ّددة الجوانب تتو ّزع بين التّدريب الصّفي والتّعلّم ّ
الذاتي بوساطة الرّاديو والتّلفزيون
والمنشورات المبرمجة والتّعلّم بالمراسلة ،وكذلك التّطبيق والمراقبة الميدانيّة بوساطة زيارة
الموجّھين لل ّ
صفوف التي يقوم المعلّمون بالتّدريس فيھا ،وقد تو ّزعت برامج المعھد على مختلف
ّ
المناطق في األر ّدن ،والضّفة الغربيّة ،وغزة ،ولبنان ،وسوريا ،ويشار إلى ّ
أن المعھد قد أمكنه
تدريب ) (%83من معلّمي الوكالة الذين يدرّسون المرحلة االبتدائيّة خالل) ،(1968-1964كما
عال جداً من جودة اإلعداد والتّأليف؛ ھدفت
عملت على إنتاج مواد تعليميّة ومنھجيّة على مستوى ٍ
إلى تزويد المعلّمين بما يُم ّكنھم من التّدريس على أكمل وجه ،والذي حذا بمنظّمة اليونسكو أن
تشھد له بالتّم ّكن واالقتدار) .عمران وآخرون ،2012 ،ص.(18
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لھذه األسباب ظھرت الحاجة إلى تدريب المعلّمين أثناء الخدمة ،خا ّ
صة في ظ ّل
بروز المفاھيم الجديدة التي تدعو إلى استمراريّة التّدريب أثناء العمل لرفع كفايتھم لمواكبة
المستجدات ،وفي ھذا المجال دعا اإلسالم إلى )تعلّم العلم من المھد إلى اللّحد( ،وحديثا ً
تط ّورت الفكرة في بداية ال ّسبعينيّات حاملة مفھوم التّعلّم طوال الحياة أو التّعليم المستمر
) ،(continuing & lifelong educationوقد تبلورت ھذه الفكرة في تقرير اليونسكو ،الذي
ضوء على االھتمام باألنشطة داخل ال ّ
ظھر عام )1972م( ،حيث ت ّم تسليط ال ّ
صف ،وإدخال
أساليب جديدة في التّعليم) .عبيد ،2006 ،ص.(105
ولقد ثبت ّ
أن تأھيل المعلّمين ھو ال ّسبيل األمثل إلحداث التّط ّور المنشود في التّعليم؛ لذلك
حاز على اھتمام معظم دول العالم ،وعالوة على ذلك ،فقد عملت ھذه ال ّدول على زيادة التّأھيل
األساسي ليصل المعلّم إلى المھنة ،وھو أكثر قدرة على القيام بال ّدور المنوط به ،فزادت فترة
تدريب المعلّمين في معاھدھم ،وعلى سبيل المثال ،أصبح تأھيل المعلّمين في بريطانيا عام
1962م ،ثالث سنوات ،ث ّم زيدت إلى أربع سنوات ،حيث يتخ ّرج المعلّم بدرجة البكالوريوس،
فضالً عن ذلك ،لجأت بعض دول العالم إلى تدريب المعلّمين أثناء الخدمة ،وذلك بھدف تنمية
األداء المھني لديھم باستمرار ،ورفع مستوى كفايتھم اإلنتاجيّة ،وإطالعھم وتزويدھم بك ّل ما ھو
جديد في ھذا المجال) .عبد ال ّسميع وحوالة ،2005 ،ص.(171
وكذلك الحال في الكلّيّة الجامعيّة للعلوم التّربويّة ،التي ھي كلّيّة جامعيّة متخصّصة في
تأھيل المعلّمين قبل الخدمة وأثنائھا ،أسّست سنة ) (1962بجھود وكالة الغوث ال ّدوليّة من أجل
توفير برنامج تدريب المعلّمين الالجئين الفلسطينيّين وكانت م ّدةُ ال ّدراسة فيھا سنتين دراسيّتين،
وقد تطوّرت في العام ال ّدراسي  1993-1992إلى كلّيّة جامعيّة تمنح درجة البكالوريوس وم ّدة
ال ّدراسة فيھا أربع سنوات دراسيّة ،حيث تتألّف من خمسة برامج دراسيّة تمنح درجة
البكالوريوس في أساليب التّدريس للتّخصّصات اآلتية) :اللّغة العربيّة والتّربية اإلسالميّة ،والعلوم
والتّكنولوجيا ،والرّياضيّات والحاسوب ،واللّغة اإلنجليزيّة ،والمرحلة األساسيّة ال ّدنيا( ،وقد ت ّم
إقرار ھذه التّخصّصات من واقع احتياج المدرسة الفلسطينيّة لھا ،ويشار إلى أ ّن الكلّيّة تعتمد
نظاما ً مرنا ً في إلغاء أ ّ
ي من ھذه التّخصّصات أو استحداثھا أو تعديلھا ،لتتناسب مع االحتياجات
ّ
ّ
التي يتم تل ّمسھا من خالل مواكبة الكليّة لما يطرأ من تغيّرات على ساحة التعليم المدرسي
الفلسطيني) .عمران وآخرون.(2012 ،
وما زالت الكلّيّة الجامعيّة للعلوم التّربويّة تق ّدم خدماتھا التّربويّة المتميّزة لشريحة من أبناء
الالجئين الفلسطينيّين لرفع جاھزيّتھم المھنيّة واالحترافيّة لمستقبل تتزاحم فيه المعلومة وتقنيتھا،
والقيمة ومرجعيتھا ،واالتجاھات ومداھا ،للتّنافس على فرص العمل بجاھزيّة أعلى في مجتمع
تتزاحم فيه التّقنية وتكنولوجيا المعلومات.(http://www.un-rmtc.org) .
ومن ھنا يع ّد التّدريب أثناء الخدمة ذات وجھين :األوّل يتعلّق باإلعداد قبل الخدمة
) ،(pre-service educationواآلخر يتعلّق بالتّدريب أثناء الخدمة )،(in- service education
بمعنى الوجھين يك ّمالن بعضھما بعضا ً ،إذ يعتبر اإلعداد بداية طريق النّمو المھني للمعلّمين،
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والتّدريب ھو ال ّ
ضمان الوحيد الستمراره ،ورفع كفاية النّظام والمعلّم على ح ّد سواء) .البوھي
وبيّومي بدون تاريخ ،ص.(311
ّ
مخطط ومنظّم،
وقد أورد الخبراء عدداً من التّعريفات للتّدريب أثناء الخدمة ،منھا :أنّه نشاط
يم ّكن المعلّمين من النّمو في المھنة ،بالحصول على المزيد من الخبرات المھنيّة والمسلكيّة ،التي
من شأنھا رفع مستوى عمليّة التّعليم والتّعلّم ،وزيادة طاقة المعلّمين اإلنتاجيّة.
وحتّى ال يقع التّكرار في ھذه التّعريفات سنكتفي باستخالص أھ ّم النّقاط الواردة ،منھا) :عبد
ال ّسميع وحوالة ،2005 ،ص:(172-171
 .1التّدريب جھد منظّم يقوم على التّخطيط.
 .2يتناول التّدريب كفايات القوى البشريّة في التّنظيم.
 .3تنمية الكفايات وتطويرھا من خالل التّعلّم المنظّم المخطّط.
 .4التّدريب ذو تو ّجه علمي يرتكز على األداء وال ّسلوك الحالي والمستقبلي.
 .5التّدريب يعود بالفائدة على األفراد والجماعات ال ّ
صغيرة والمجتمع.
وبھذا يھدف التّدريب أثناء الخدمة بأشكاله المختلفة ،إلى زيادة العائد من رأس المال
البشري ،باستثمار طاقاتھم اإلنتاجيّة ،وبما ّ
أن التّدريب أثناء الخدمة في الوقت الحاضر أصبح
اليوم ضرورة في جميع المھن والقطاعات ،فمن باب أولى أن يكون في مھنة التّعليم أكثر إلحاحا ً؛
ّ
ألن أھميّته تكمن كما ذكرھا البوھي وبيّومي )بدون تاريخ ،ص (310-307فيما يأتي:
−

أنّھا مرحلة تكميليّة إلعدادھم قبل الخدمة ،وألنّھا تأتي بعد احتكاك المعلّم في المشكالت
الميدانيّة مثل :مشكلة النّظام وصلته بالبيئة والمنھاج واالمتحانات وطرق التّدريس...الخ.

−

يُع ّد التّدريب سمة من سمات العصر وضرورة الزمة للمعلّمين ،باعتباره عمليّة ديناميكيّة
تستھدف إحداث تغيّرات في معلومات المتدرّبين وخبراتھم ،وطرق أدائھم ،وسلوكھم بھدف
تمكينھم من استغالل إمكانيّاتھم وطاقاتھم الكامنة.

−

استمرار التّدريب للمعلّمين أثناء الخدمة أمر أساسي في مجتمع متطوّر ،فھو بحاجة إلى
مواكبة التّق ّدم التّكنولوجي باستمرار ،فضالً عن ّ
أن المعلم بحاجة إلى أن يكون ُمل ّما ً بالما ّدة
التي يد ّرسھا ،وأساليب التّربية ووسائلھا ،ومتطلّبات مجتمعه ومشكالت البيئة؛ كي يستطيع
مواجھة األدوار المختلفة ،التي يفرضھا استخدام التّكنولوجيا الحديثة.

−

ظھور مبدأ تعميم التّعليم م ّدة التّعليم اإللزامي ،ما يدعو إلى ضرورة تأھيل المعلّمين ،أو
استكمال تأھيلھم علميّا ً ومھنيّا ً ،عالوة على التّغيّرات التّربويّة الجذريّة في نظم التّعليم،
واالتجاه إلى اإلصالح ،كل ذلك زاد الحاجة إلى برامج التّدريب أثناء الخدمة لح ّل مشكالت
طارئة.
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سميع وحوالة ) ،2005ص (174إلى ذلك ما يأتي:
وأضاف عبد ال ّ
 −إكساب المتد ّربين مھارات ومعارف واتجاھات ذات عالقة مباشرة بالعمل ،ما يطوّ ر
دورھم ،ويكسبھم الثّقة بالنّفس ،والقدرة على العمل دون االعتماد على اآلخرين.
 −إكساب المتد ّربين خبرات جديدة تؤھلّھم إلى االرتقاء ،وتح ّمل مسؤوليّات أكبر ،ربّما تكون
قياديّة ،إلى جانب تنمية قدرتھم على التّكيّف في الحياة العمليّة.
 −يرتكز التّدريب على تحسين األداء الحالي والمستقبلي لألفراد والجماعات على ح ّد سواء،
فضالً عن كونه يُم ﱢكن من تخفيف النّفقات؛ ّ
ألن زيادة المھارة والكفاية لدى المتد ّرب تؤ ّدي
إلى تقليل نسبة األخطاء في العمل.
 −النّھوض بالعمليّة التّعليميّة  /التّعلّميّة ك ّما ً ونوعاً ،فالمعلّم يملك مھارات عالية تم ّكنه من
االرتقاء بأداء الطّلبة) .عطوان.(2008 ،
 −إكساب المعلّمين اتجاھات إيجابيّة نحو مھنة التّدريس ما يسھم في زيادة إنتاجيّتھم) .موسى،
.(1997
ھذا ويتم اختيار األسلوب المناسب للتّدريب وفقا ً لبعض المعايير واالعتبارات ل ّخصھا
البوھي وبيّومي )بدون تاريخ ،ص (340-338بما يأتي:
 −المالءمة :أن يتالءم األسلوب التّدريبي مع موضوع التّدريب وحاجات المتد ّربين من
المعلّمين ،كعرض نظريّات أو سرد تاريخي على ھيئة محاضرات.
 −احتياجات المتد ّربين :بحيث يتّفق األسلوب التّدريبي مع حاجات المتد ّربين أنفسھم
ومشكالتھم الميدانيّة ،فإذا احتاج المعلّمون إلى تعزيز مھارةّ ،
فإن التّدريب العملي يجب أن
يحتل المكانة األولى.
 −توافر اإلمكانات البشريّة والما ّديّة :ويرتبط ذلك باإلمكانات الما ّديّة المتاحة من حيث
الميزانيّة المخصّصة لك ّل عمليّة تدريبيّة ،وكذلك توفّر العناصر المناسبة من المدرّبين في
بعض المناطق.
 −االتجاھات السّائدة لدى المد ّربين :فيجب أن يختار األسلوب التّدريبي؛ ليع ّدل بعض
االتجاھات السّائدة عند المعلّمين ،الذين ينظرون إلى التّدريب على أنّه مجموعة من
المحاضرات تلقى عليھم ،ويستطيعون قراءتھا ،وكذلك تعديل اتجاھات المعلّمين الذين يرون
أنّھم أصالً وصلوا إلى مرحلة من العمر والخبرة التي تحول دون المزيد من التّدريب.
سميع وحوالة )،2005
أ ّما بالنّسبة إلى أساليب التّدريب وأنماطھا ال ّ
شائعة فيذكر عبد ال ّ
ص (182 -177ما يأتي:
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 −المناقشة المو ّجھة :يستخدم ھذا األسلوب لإلجابة على سؤال أو مجموعة من األسئلة
المح ّددة ،التي ال توجد لھا إجابات لدى المد ّرب ،وتحدث في المناقشة المو ّجھة عمليّات
االستماع واالستفسار والمشاركة بالتّعليقات ،مع تعيين ك ّل رأي مطروح في ضوء معايير،
وتكون مھ ّمة المد ّرب إدارة النّقاش تجاه كل جوانب الموضوع المطروح للنّقاش ،مع
تحضير المتد ّربين للمشاركة في النّقاش واستخالص أھ ّم النّتائج.
 −أسلوب التّعليم المبرمج :يرسّخ ھذا األسلوب مفھوم التّعليم ّ
الذاتي ،حيث يتح ّمل المتد ّرب
مسؤوليّات أساسيّة في تدريب نفسه ،ويكتسب المتد ّرب المعارف والمھارات واالتجاھات
الالزمة لتنمية أدائه وتطويره من خالل قيامه بمجموعة من الخطوات المرتّبة التي خطّطت
بعناية مسبقا ٌ.
 −ال ّزيارة الميدانيّة :ويقصد بھا قيام المتد ّربين بجوالت ميدانيّة ألماكن خارج مكان التّدريب
تج ّسد األفكار والمفاھيم والممارسات المعطاة للمتد ّربين في قاعات التّدريب ،وتتم ال ّزيارات
لتحقيق بعض أھداف التّدريب ،فھي فرصة للمتد ّربين لمشاھدة األشياء والممارسات
والعمليّات والمواقف التي ال يمكن تجسيدھا في قاعات التّدريب وإحضارھا إليھم.
 −أسلوب استمطار األفكار :ويقوم على تدريب مجموعة صغيرة من المتد ّربين )(12-5
متد ّربا ً بحيث يشارك المتد ّربون في نقاش مباشر يھدف لحل مشكلة أو موقف ،ويھدف ھذا
األسلوب بصورة عا ّمة إلى توليد أفكار واقتراحات سريعة لحل المشكلة المطروحة أو
لمعالجة الموقف.
 −أسلوب العصف ّ
الذھني :وذلك بتشجيع المعلّمين المتد ّربين على إنتاج عدد كبير من األفكار،
بھدف تنمية قدراتھم العقليّة من خالل التّدريب على توليد األفكار المتتابعة والمتن ّوعة في
الوقت نفسه حول قضية ما أو مشكلة تطرح عليھم أثناء الجلسة.
 −االختبار :يساعد ھذا األسلوب على إجراء االختبارات بأنواعھا كافّة ،مثل :اختبارات
التّحصيل واختبارات االتجاھات ومقاييس التّقويم والمقياس االجتماعي ،حيث تستخدم
اختبارات التّحصيل المقنّنة لمناقشة كيفيّة استخدام نتائج االختبارات ،وتستخدم نتائج
اختبارات المعلّمين في تنمية المھارات لديھم في تحليل النّتائج وتشخيص المشكالت،
صة بالقيادة؛ لتحسين ال ّ
وتستخدم اختبارات ال ّشخصيّة واالستبانات الخا ّ
صفات ال ّشخصيّة
للمعلّمين ،ويستخدم مع أسلوب االختبارات أسلوب المناقشة وتمثيل ال ّدور والمقابلة.
 −أسلوب التّدريس المص ّغر :ويقوم على تقسيم الموقف التّعليمي إلى مواقف تدريسيّة مص ّغرة
م ّدة ك ّل منھا حوالي خمس دقائق ،مع استخدام كاميرات الفيديو لتسجيل العمليّة التّعليميّة
حتّى تعرض بعد ذلك؛ ليعرف المعلّم أخطاءه ويع ّدل من سلوكه في الم ّرة الثّانية ،وھكذا
حتّى يصل إلى درجة إتقان ال ّسلوك ال ّ
صحيح.
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 −أسلوب التّدريب المعتمد على تكنولوجيا المؤتمرات المرئيّة :يعتمد على اجتماع المد ّربين
بالمتد ّربين من خالل تكنولوجيا المؤتمرات المرئيّة ،فالمد ّرب يقوم بعمليّة التّدريب من خالل
برنامج تدريبي يتم بثّه بشكل مباشر لمجموعة من المتد ّربين في أماكن متباعدة ،ويتم الحوار
والمناقشة وتقديم اإلجابات على جميع استفسارات المتد ّربين وتساؤالتھم من خالل تطبيقات
مصاحبة لھذه التّكنولوجيا.
ومن مشكالت التّدريب أثناء الخدمة يذكر البوھي وبيّومي )بدون تاريخ ،ص (377-362
ما يأتي:
 −مشكالت تتعلّق بالتّخطيط :إذ يغلب على برامج التّخطيط أثناء الخدمة صفة االرتجال ،وقلّما
جعلت جزءاً ال يتجزأ من الخطط التّربويّة ضمن استراتيجيّات )الكيف( ،التي ينبغي التّأكيد
عليھا في أ ّ
ي خطّة تربويّة ،فضالً عن عدم وضوح أھداف الخطّة.
 −مشكالت تتعلّق بالمحتوى والوسائل المعينة :رغم االتجاه إلى عمل برامج مح ّددة للتّدريب
أثناء الخدمة وإيجاد البدائل المناسبةّ ،
فإن أغلب ما يتم من تدريب ھو انعكاس لمناھج
ّ
ّ
وأساليب ما قبل الخدمة ،ويعتمد على أسلوب المحاضرات في تلقي الدروس في جوانب
أكاديميّة وتربويّة ،ولع ّل اللّجوء إلى ھذا األسلوب يعود إلى سھولته ويسره ،فال يتطلّب األمر
أكثر من تجميع للمعلّمين في صفوف معيّنة في مؤسّسات ما قبل الخدمة ومراكز التّدريب
خالل العطلة الصّيفيّة.
 −ندرة الكفايات المطلوبة واألجھزة الفنّية :إذ ال ب ّد من توفير مدرّبين ذوي مستويات رفيعة؛
لتنظيم المنھاج والطّرائق ،وتسھيل تعلّم المعلّمين للمھارات التّدريسيّة ،ويجب أن يتم التّنسيق
لھم مع مؤسّسات اإلعداد ،ومراكز البحوث ،والمدارس التّجريبيّة ،وأجھزة التّقويم
والمتابعة ،وأجھزة التّوجيه واإلرشاد.
 −مشكالت تتعلّق بمؤسّسات ما قبل الخدمة :إذ يالحظ ّ
أن معلّمي المرحلة اإللزامية يع ّدون في
مؤسّسات غير جامعيّة ينقصھا كثي ٌر من المقوّمات منھا :النّقص في كفاية مؤھّالت أساتذتھا
ومشرفيھا ،ومبانيھا ،وأجھزتھا ،ووسائلھا التّعليميّة ،ومدارس التّطبيق وجنوحھا إلى تلبية
االحتياجات الك ّمية ،مع إھمال استراتيجيّة الكيف والتّوسّع في قبول الطّلبة.
 −مشكالت التّمويل والتّأھيل والحوافز :وھي متعلّقة برصد األموال الالزمة للتّدريب أثناء
الخدمة ،وھي مبالغ قليلة بشكل عام ،إذ ال نجد في الموازنات السّنويّة واإلنمائيّة ما يمكن أن
أن ھناك تحسّنا ً ما ّديا ً
يؤ ّدي إلى تحقيق العمليّة التّدريبيّة ،كذلك يجب أن يشعر المعلّمون ب ّ
ومعنويّا ً،إلى جانب ما سبق ،ھناك مشكالت تتعلّق باالستحداث والتّجريب ،والتّقويم
والمتابعة ،ومشكالت تتعلّق بالمعلّمين من حيث االختالف والتّنوع في مؤھّالت المعلّمين
ومستوياتھم المختلفة ،وعدم حضورھم وانتظامھم في برامج التّدريب.
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وحيث ّ
أن اتجاھات الملتحقين ببرنامج االرتقاء ھي مواقف تتّسم بالموافقة أو الرّفض أو
ً
ً
ّ
الحياد  -كما جاءت في أداة ھذه الدراسة  -وھي في الوقت نفسه تلعب دورا حاسما في قبول
ال ّشيء أو رفضه ،فاالتجاھات من ھذا المنطلق ،إذا كانت إيجابيّة تجعل الملتحق يُقبل على
البرنامج مدفوعا ً من ذاته مھما كانت العقبات ،أ ّما إذا كانت سلبيّةّ ،
فإن الملتحق في البرنامج لن
يُقبل على االلتحاق به ما لم تتغيّر ھذه االتجاھات والمواقف.
وبما ّ
أن لالتجاھات أھ ّميّة كبيرة في ھذا المجال ،فقد ل ّخص طلعت حسن عبد الرّحيم تعريف
االتجاه بأنّه استعداد أو نزعة لالستجابة بشكل معيّن إزاء مثيرات أو مواقف معيّنة ،وھذا
االستعداد يتكوّ ن بالخبرة نتيجة احتكاك الفرد ببيئته ،وھو يوجّه الفرد إلى المواقف واألشياء التي
ھي موضوع االتجاه) .عبد ال ّرحيم ،1988 ،ص .(101 – 97
ولذلكّ ،
فإن الوقوف على االتجاھات عند الملتحقين ببرنامج االرتقاء يُع ّد أمراً أساسيّا ً من
ّ
أجل التّعرّف على العوامل الكامنة في تشكيلھا ،والعمل على تطويرھا ،وتحسين الظروف
المحيطة بعمليّة التّدريب عندھم ،وبما ّ
أن االتجاھات تترجم سلوك الفرد )اللّفظي وغير اللّفظي(،
وتع ّد مؤ ّشراً على بلوغ أھداف التّعلّم؛ ّ
فإن قياس االتجاھات يسھم في الوقوف على درجة بلوغ
نظام التّدريب أھدافه من جھة ،وقدرة الملتحقين ببرنامج التّدريب على بلوغ ھذه األھداف من
جھة أخرى )محيسن ور ّمانة ،2012 ،ص .(421
ومن ھناّ ،
فإن االتجاھات تع ّد تعبيراً صادقا ً عن قدرة برنامج االرتقاء على توفير الظّروف
ّ
المناسبة للعمليّة التأھيليّة ،وكذلك االستفادة من آراء الملتحقين حول ما يرغبون وما ال يرغبون
والتّعبير عن
حاجاتھم بدقّة ،لذلك جاءت فكرة ھذه ال ّدراسة للبحث في اتجاھات معلّمي مدارس الوكالة
الملتحقين ببرنامج االرتقاء من درجة ال ّدبلوم إلى درجة البكالوريوس ،الذي نفّذته الكلّيّة الجامعيّة
للعلوم التّربويّة نحو البرنامج نفسه.
مشكلة الدّراسة وأسئلتھا
تولي الكلّيّة الجامعيّة للعلوم التّربويّة في مدينة رام ﷲ اھتماما ً كبيراً بتأھيل معلّمي مدارس
وكالة الغوث من حملة ال ّدبلوم إلى درجة البكالوريوس ،ويعود ھذا االھتمام إلى إيمانھا بضرورة
تطوير كفايات المعلّمين المختلفة أثناء الخدمة؛ لمواكبة التّطوّ رات المختلفة في ميادين العلوم
التّربويّة ،وانعكاسات التّأھيل على العمليّة التّعليميّة؛ وعمدت الكلّيّة على اختيار مساقات مختلفة
وبنائھا حتّى تلبّي االحتياجات التّأھيليّة بما يتناسب مع ال ّدرجة العلميّة لالرتقاء ،وما يتوافق مع
التّخصّصات المختلفة ،وإلى اختيار المدرّسين ذوي الخبرة ،وإدارة البرنامج وفق المعايير
الالزمة لتحقيق الھدف ،وانطالقا ً من إحساس الباحثين بأھ ّميّة تقييم برامج التّدريب أثناء الخدمة
سؤال ال ّرئيس اآلتي:
ومراجعتھا ،سعت ھذه ال ّدراسة لإلجابة عن ال ّ
* ما اتجاھات معلّمي مدارس وكالة الغوث الملتحقين ببرنامج االرتقاء من درجة ال ّدبلوم
إلى درجة البكالوريوس ،الذي نفّذته الكلّيّة الجامعيّة للعلوم التّربويّة نحو البرنامج نفسه؟
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سؤال الفرعي اآلتي:
وتف ّرع عن سؤال الدّراسة الرئيس ال ّ
* ھل ھناك فروق ذات داللة إحصائيّة عند مستوى ال ّداللة ) (α = 0.05بين استجابات
المبحوثين لمعرفة اتجاھات معلّمي مدارس وكالة الغوث الملتحقين ببرنامج االرتقاء من درجة
ال ّدبلوم إلى درجة البكالوريوس نحو البرنامج نفسه ،تعزى لمتغيّرات ك ّل من :الجنس،
والتّخصّص ،وعدد سنوات الخدمة؟
أھداف الدّراسة
ھدفت ھذه ال ّدراسة التّعرّف إلى:
 .1اتجاھات معلّمي مدارس وكالة الغوث الملتحقين ببرنامج االرتقاء من درجة ال ّدبلوم إلى
درجة البكالوريوس نحو البرنامج نفسه.
 .2الفروق بين متوسّطات استجابات معلّمي مدارس وكالة الغوث الملتحقين ببرنامج االرتقاء
من درجة ال ّدبلوم إلى درجة البكالوريوس نحو البرنامج نفسه ،تعزى لمتغيّرات ك ّل من:
الجنس ،والتّخ ّ
صص ،وعدد سنوات الخدمة.
أھ ّمية الدّراسة
تكمن أھ ّميّة الدّراسة فيما يأتي:
 .1من النّاحية النّظريّة :بما ّ
أن ھذه ال ّدراسة تقوم على تقويم برنامج تأھيل المعلّمين أثناء
ً
ً
ّ
ّ
الخدمة الذي نفّذته ال ّكليّة الجامعيّة للعلوم التربويّة ،فإنھا ستبرز تحليال تقويميّا التجاھات
للمعلّمين الملتحقين ببرامج التّأھيل.
 .2من النّاحية العمليّة :قد تفيد نتائج ھذه ال ّدراسة في الوقوف على مشكالت جديدة ،يمكن
دراستھا في مجال برامج تأھيل المعلّمين واالرتقاء بھم أثناء الخدمة ،ومن ث ّم ستسھم في
إعداد ورشات عمل لك ّل من اإلداريّين والمدرّسين لدعم وتطوير البرامج التّأھيليّة.
كما تكمن أھ ّميّة الدّراسة في:
 .1محاولة الوقوف على نقاط القوّة وجوانب الضّعف في األساليب والبرامج المتّبع ة ف ي عمليّ ة
تأھي ل المعلّم ين والمعلّم ات أثن اء الخدم ة ،حتّ ى يتس نّى تعزي ز نق اط الق ّوة ،وع الج جوان ب
الضّعف.
 .2ق د تش ّكل ھ ذه ال ّدراس ة خلفي ة فنّي ة معلوماتيّ ة لواق ع ت دريبي مس تقبلي يتناس ب والفلس فات
المتّبعة في تأھيل المعلّمين والمعلّمات أثناء الخدمة.
حدود الدّراسة
قام الباحثان بإجراء ھذه الدّراسة في نطاق الحدود اآلتية:
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 −مح ّددات إنسانيّة :شملت ھذه ال ّدراسة جميع معلّمي مدارس وكالة الغوث الملتحقين ببرنامج
االرتقاء من درجة ال ّدبلوم إلى درجة البكالوريوس في منطقة القدس وأريحا التّعليميّة،
واستثنت المعلّمين والمعلّمات في المناطق التّعليميّة األخرى )نابلس ،والخليل(.
 −مح ّددات زمانيّة :أجريت ال ّدراسة الحالية نھاية الفصل ال ّدراسي الثاّني من العام الجامعي
) (2012-2011م.
 −مح ّددات مكانيّة :الكلّيّة الجامعيّة للعلوم التّربويّة في مدينة رام ﷲ والتّابعة لوكالة الغوث
ال ّدوليّة.
 −مح ّددات إجرائيّةّ :
إن نتائج ال ّدراسة تتح ّدد بطبيعة األداة التي استخدمت لھا وخصائص
مجتمعھا.
مصطلحات الدّراسة
االتجاھات
يذكر الحربي ) (2007أنّھا تتض ّمن مجموعة من االستجابات المكتسبة تجاه فكرة أو
موضوع معيّن ،ثابتة نسبيّا ً ،وتكون إيجابيّة أو سلبيّة.
وأوضح عليمات ) ،1994ص (24خمسة أبعاد تح ّدد مفھوم االتجاه ،فأشار إلى ّ
أن
االتجاھات )متعلّمة ،وتنبئ بالسّلوك ،وتتأثّر بسلوك اآلخرين ،وتقييميّة ،وھي استعدادات
لالستجابة( .واالتجاھات تمثّل ق ّمة الجانب االنفعالي عند اإلنسان؛ ألنّھا تؤ ّدي بالفرد إلى اتخاذ
موقف بالقبول أو ال ّرفض إزاء موقف معيّن؛ لذلك فاالتجاھات ھي محصّلة أثر المعرفة على
المشاعر والرّغبات والميول.
واالتجاھات التي يكتسبھا الملتحقون ببرنامج االرتقاء ال تتكوّن من فراغ ،إذ إ ّن التّطوّر في
الجوانب االنفعاليّة يحدث في إطار التّغيّرات والتّطورات المعرفيّة واالنفعاليّة والنّفس حركيّة.
ومن ھنا يمكن تعريف االتجاھات عند الفئة المستھدفة في ھذه ال ّدراسة ،بمواقف تتّسم
بميل لالستجابة بالقبول وال ّرفض نحو موضوع الدّراسة ،وفق األداة المستخدمة لتحقيق
ھدفھا.
برنامج االرتقاء
جاء استجابة لمتطلّبات االستراتيجيّة الوطنيّة لتأھيل المعلّمين ) (TESسنة  2008وكانت
الكلّيّة الجامعيّة للعلوم التّربويّة سبّاقة لتطبيقه ،بھدف رفع المستوى العلمي للملتحقين في برنامج
صف ،ومعلّم التّخ ّ
االرتقاء إلى مستوى ال ّشھادة الجامعيّة األولى في مجال معلّم ال ّ
صص لتلبية
ّ
متطلّبات اإلجازة التّربويّة ،التي سعت إليھا ك ّل من إدارة التّعليم في وكالة الغوث الدوليّة ،وإدارة
الكلّيّة الجامعيّة للعلوم التّربويّة وذلك ضمن:
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 −معلّم ال ّ
صف )معلّم صفوف المرحلة األساسيّة األولى .(4-1
 −معلّم التّخ ّ
صص )معلّم المباحث ال ّدراسيّة :اللّغة العربيّة ،والعلوم ،وال ّرياضيّات(.
وت ّم بناء البرنامج وفق معايير أساسيّة ت ّم اعتمادھا في برنامج تأھيل المعلّمين الحاصلين
على درجة ال ّدبلوم إلى درجة البكالوريوس  TRO’sشملت )االفتراضات ،وآليّة التّحليل ،وخطّة
برنامج البكالوريوس ،ومعايير معادلة المساقات ،وآليّة االحتساب ،والمب ّررات المنطقيّة(،
)عمران والسّعافين.(2009 ،
سابقة
الدّراسات ال ّ
لقد اطلع الباحثان على العديد من ال ّدراسات بقصد التّع ّرف إلى اتجاھات المعلّمين
والمعلّمات نحو تدريبھم أثناء الخدمة ،وتقويمھم لبرامج التّدريب ،ومن ھذه الدّراسات:
أوالً :الدّراسات العربيّة
دراسة الشّلبي ) :(1995ھدفت ال ّدراسة التّع ّرف إلى الكشف عن اتجاھات معلّم ي المرحل ة
ال ّدنيا نح و التّ دريب أثن اء الخدم ة ،ف ي محافظ ات ش مال األر ّدن ،ومعرف ة أث ر ك ّل م ن متغيّ رات
)الجنس ،والمؤھّل العلمي ،وسنوات الخبرة( والتّفاعالت الثّنائيّة بين تلك المتغيّرات ،في تقديرات
اتجاھاتھم نحو التّدريب .وقد تبيّن من نتائج التّحليل اإلحصائي ّ
أن اتجاھات معلّمي المرحل ة ال ّدنيا
ً
ّ
نحو التّدريب أثناء الخدمة لم تصل إل ى مس توى االتج اه اإليج ابي المقب ول تربويّ ا ،كم ا أن ه توج د
فروق ذات إحصائيّة عند مستوى ال ّداللة ) (α = 0.05بين متو ّسطات تقديرات اتجاھات المعلّمين
نحو التّدريب على مختلف محاور ال ّدراسة تعزى إلى متغيّر الجنس وعدد سنوات الخدمة.
دراس ة الخطي ب والعيل ة ) :(1998ھ دفت ال ّدراس ة التّع ّرف إل ى تخط يط وتص ميم ب رامج
تدريب المعلّمين أثناء الخدمة والعوام ل الم ؤثّرة فيھ ا الت ي طبّق ت ف ي فلس طين ،وم ن أھ م النّت ائج
التي تو ّ
صلت إليھا ما يأتي:
 −أ ّن أس س تخط يط وتص ميم ب رامج ت دريب المعلّم ين أثن اء الخدم ة ،ھ ي ض رورة حتميّ ة،
وإلزاميّة ،ومنظّمة.
 −توقي ت برن امج التّ دريب يج ب أن يش مل فت رات منتظم ة خ الل ممارس ة المعلم ين المھن ة،
باشتراك كل معلّم في برنامج تدريبي على األقل ،بواقع كل ثالث سنوات اعتب اراً م ن ت اريخ
تعيينه.
 −إسھام برامج التّدريب في حل مشكالت التّعليم المختلفة.
 −الح رص عل ى تكام ل تخط يط ب رامج التّ دريب بن اء عل ى )االحتياج ات التّدريبيّ ة ،وتحدي د
األھداف ،ومحتوى البرنامج ،ووقت التّنفيذ ،إضافة إلى التّقييم والمتابعة(.
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دراسة جبر ) :(2000ھدفت ال ّدراسة إلى تقويم برامج تدريب معلّمي المرحلة األساسيّة
ال ّدنيا أثناء الخدمة بمحافظات غ ّزة من وجھة نظر المعلّمين المتدرّبين والمشرفين التّربويّين ،وقد
توصّلت ال ّدراسة إلى ضعف اإلمكانيّات المتوفّرة في مركز التّدريب ،كما أك ّدت أنّه لم يخصّص
وقت كاف الستخدام الوسائل التّعليميّة ،وأ ّن معظم األساليب المستخدمة في ال ّدورات التّدريبية
كانت تقليديّة ،وكذلك موضوعات البرامج التّدريبية لم تتحقّق بدرجة كبيرة ،رغم أھ ّميتھا
للمتدرّبين ،وأنّھا لم تسھم في ارتفاع كفاية المتد ّرب ،ولم تساعده في ح ّل المشكالت التي تواجھه
أثناء عمله ،كما توصّلت ال ّدراسة إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغيّر
الجنس.
دراس ة أب و نم رة ) :(2002ھ دفت ال ّدراس ة إل ى معرف ة أث ر برن امج كلّيّ ة العل وم التّربويّ ة
التّابع ة لوكال ة الغ وث ال ّدوليّ ة ف ي األر ّدن ف ي تحس ين المھ ارات التّعليميّ ة لطلبتھ ا المعلّم ين أثن اء
الخدمة ،ومعرفة الفروق ال ّدالة إحصائيّا ً بين نظرة المعلّم ين ألث ر البرن امج ف ي تحس ين المھ ارات
التّعليميّ ة ف ي مج االت ال ّدراس ة الثّالث ة) :تخط يط التّ دريس ،وتنفي ذه ،وتقويم ه( تع زى لمتغيّ رات
الجنس ،والمرحلة ال ّدراسيّة ،والمنطقة التّعليميّة ،والخبرة والتّخ ّ
صص ،وتك ّونت عيّنة ال ّدراسة من
) (100معلّم ومعلّمة ت ّم اختيارھم عشوائيّا ً من الذين التحقوا ببرنامج كلّيّة العلوم التّربويّة.
وأظھ رت نت ائج ال ّدراس ة ّ
أن أث ر البرن امج ف ي تحس ين المھ ارات التّعليميّ ة للطّلب ة المعلّم ين
ّ
أثناء الخدمة كان كبي راً ف ي جمي ع مج االت ال ّدراس ة )تخط يط الت دريس ،وتنفي ذه ،وتقويم ه( ،كم ا
أظھرت نتائج ال ّدراسة عدم وجود فروق ذات دالل ة إحص ائيّة ب ين نظ رة المعلّم ين ألث ر البرن امج
ف ي تحس ين المھ ارات التّعليميّ ة ف ي مج الي تخط يط التّ دريس وتنفي ذه تع زى لمتغيّ رات الج نس،
والمرحلة ال ّدراسيّة ،والمنطقة التّعليميّة ،والخبرة ،في حين بيّنت نتائج ال ّدراسة وج ود ف روق ذات
دالل ة إحص ائيّة ب ين نظ رة المعلّم ين ألث ر البرن امج ف ي تحس ين المھ ارات التّعليميّ ة ف ي مج الي
ص ص وتع ود إل ى )معلّ م ال ّ
تخطيط التّ دريس وتنفي ذه تع زى لمتغيّ ر التّخ ّ
ص ف( وف ي مج ال تق ويم
التّدريس تعود إلى )معلّم اللّغة العربيّة(.
دراسة ال ّرف اعي واألث ري ) :(2003ھ دفت ال ّدراس ة التّع ّرف إل ى نوعيّ ة األنش طة التّقييميّ ة
المس تخدمة ف ي تقي يم التّ دريب ،والتّح ّديات الت ي تواج ه المت د ّربين عن د القي ام بعمليّ ة التّقي يم الت ي
طبّقت في االسكندريّة – جمھوريّة مصر العربيّة ،ومن أھ ّم النّتائج التي تو ّ
صلت إليھا ال ّدراسة:
 −أ ّن أكثر الوس ائل المس تخدمة ف ي تقي يم ب رامج التّ دريب ھ ي :االس تبانة ،والمالحظ ة ،وس جل
األداء.
 −أ ّن غالبيّة الفئة المستھدفة في التّقييم يقومون بقياس مدخالت التّدريب.
 −أ ّن األقلّية يقومون بعمليّة تقييم البرامج التّدريبيّة ،رغم اعتقادھم بأھ ّميّة تقييم التّدريب.
دراسة بركات ) :(2005ھدفت ال ّدراسة إلى معرفة تأثيرات ال ّدورات التّدريبيّة التّأھيليّة
التي يلتحق بھا المعلّم أثناء الخدمة في امتالكه وممارسته للكفايات الالزمة للتّدريس ،واتجاھاته
نحو المھنة التي طبّقت على عيّنة مك ّونة من ) (347معلّما ً ومعلّمة من المدارس الحكوميّة في
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محافظة طولكرم  -فلسطين ،ومن أھ ّم النّتائج التي توصّلت إليھا ال ّدراسة :أنّه ال يوجد تأثير
جوھري اللتحاق المعلّمين في ال ّدورات التّدريبيّة في امتالكھم للكفايات التّدريسيّة ،بينما أظھرت
نتائج ال ّدراسة وجود أثر جوھري لھذه ال ّدورات في ممارسة المعلّمين لھذه الكفايات التّدريسيّة،
وبيّنت ال ّدراسة ّ
أن أغلبيّة من يقوم بالتّدريب ھم من المشرفين غير المؤھّلين بشكل قوي بما
ّ
يساعدھم على تقديم ھذه ال ّدورات بفعاليّة ،كما أوضحت ال ّدراسة ضعف قابليّة المعلمين
والمعلّمات لتلك البرامج ،وعدم مالءمة الوقت لھم؛ ألنّھا تعقد في أوقات اإلجازات الرّسميّة.
دراس ة خض ر وعم رو ) :(2005ھ دفت ال ّدراس ة إل ى تحدي د درج ة فاعليّ ة ب رامج ت دريب
القي ادات التّربويّ ة ف ي وكال ة الغ وث ال ّدوليّ ة ف ي األر ّدن أثن اء الخدم ة ،م ن وجھ ة نظ ر القي ادات
التّربوي ة نفس ھا ،وبي ان ط رق تطويرھ ا ،ومعرف ة أث ر ك ّل م ن متغيّ رات )الج نس ،والخب رة،
والمؤھل األكاديمي ،والتّخ ّ
صص ،ووظيفة القائد التّربوي على درج ة فاعليّ ة البرن امج ،وم ن أھ ّم
نتائج ال ّدراسة أنّه :ال يوجد أثر لمتغيّرات الجنس والخبرة والتّخ ّ
صص على درجة فاعليّة برن امج
ّ
ّ
التّدريب ،بينما يوجد أثر لمتغيّر عدد سنوات الخبرة على درجة فاعلية برنامج التدريب.
دراسة وزارة التّربية والتّعليم العالي الفلسطينيّة ) :(2005ھدفت ال ّدراسة إلى تقييم ب رامج
ت دريب معلّم ي وزارة التّربي ة والتّعل يم ف ي ال ّس لطة الفلس طينيّة أثن اء الخدم ة ،الت ي ج رت م ا ب ين
تشرين الثّاني ) (2005وآذار ) (2006بموجب مشروع تطوير العمل التّربوي ،الممول من البنك
ال ّدولي ،والمجلس الثّقافي البريطاني ،وخلصت ال ّدراسة لما يأتي:
 −تبيّن من نتائج التّقييم ّ
أن كثيراً م ن المعلّم ين والمعلّم ات ينظ رون إل ى التّ دريب أثن اء الخدم ة
نظرة إيجابيّة أكثر منھا سلبيّة.
 −وجود حاجة أكبر للتّركيز على متابعة النّتائج وقياسھا ،وتأثير التّدريب من أجل توجيھه وفقا ً
لالحتياجات ،ولغايات تنمويّة وتقويميّة.
 −رب ط التّ دريب قب ل الخدم ة بالتّ دريب أثنائھ ا كج زء م ن وح دة تنمويّ ة متكامل ة ،ول يس كح ّل
عالجي فقط.
دراسة الحربي ) :(2007ھدفت ال ّدراسة التّع ّرف إلى اتجاھات معلّمي محافظة )ال ّرس(
بالمملكة العربيّة ال ّسعوديّة نحو البرامج التّدريبيّة المتاحة لھم ،حيث استخدم الباحث في دراسته
المنھج الوصفي التّحليلي ،وتك ّونت عيّنة ال ّدراسة من ) (323معلّماً ،واستخدم االستبانة أداة
لدراسته ،ومن أھ ّم النّتائج التي تو ّ
صلت إليھا ال ّدراسة ما يأتي:
 −أ ّن اتجاھات المعلّمين نحو )محتوى البرامج التّدريبيّة ،والمد ّربين ،والبيئة التّدريبيّة( كانت
إيجابيّة ،بينما كانت اتجاھات المعلّمين نحو وقت تنفيذ البرامج التّدريبيّة كانت سلبيّة.
 −أظھرت ال ّدراسة وجود فروق دالّة إحصائيّا ً تعزى لمتغيّر المؤھّل ال ّدراسي لحملة درجة
البكالوريوس ،والمرحلة التّعليميّة لصالح المرحلة االبتدائيّة.
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دراسة ھودلي ) :(2008ھدفت ال ّدراسة إلى بيان نشأة نظم تدريب المعلّمين وتط ّورھا أثن اء
الخدمة في فلسطين ،والتّعرّف على واقعھا ،كما سعت التّعرّف إلى االتجاھات العالميّة المعاص رة
في نظم تدريب المعلّمين أثناء الخدمة بغية وضع تصوّر مستقبلي لتطوير ھذه النّظم ،وقد اس تخدم
الباحث المنھج الوصفي وأدواته ،إذ قام بجمع البيانات الالزمة ح ول واق ع نظ م التّ دريب كدراس ة
نظريّة ،وع ّززھا بدراسة ميدانيّة للتّعرّف على وجھة نظر األطراف المشاركة في عملية التّدريب
من معلّمين ومديرين ومشرفين ،وإجراء المق ابالت م ن خ الل الھ اتف واإليمي ل ،وبن اء اس تبانات
كأدوات لل ّدراسة ،وطبّقت ال ّدراسة على جمي ع معلّم ي محافظ ة رام ﷲ وم ديريھا ومش رفيھا م ّم ن
شاركوا في البرامج التّدريبيّة للعام ) ،(2008/2007ومن أھ ّم النّتائج التي توصّلت إليھ ا ال ّدراس ة
ما يأتي:
 −عدم وجود أثر لج نس المعلّم ين والمش رفين عل ى نظ م ت دريب المعلّم ين أثن اء الخدم ة ،بينم ا
عند المديرين جاءت لصالح ّ
الذكور.
 −كما بيّنت وجود أث ر لمؤھّ ل المش اركين العلم ي ،لص الح حمل ة الماجس تير ،وأظھ رت وج ود
أثر لخبرة المشاركين لص الح األكث ر خب رة ،وع دم وج ود أث ر تن ّوع النّظ ام ،ون وع البرن امج
التّ دريبي ،وم ن وجھ ة نظ ر المعلّم ين والم ديرين والمش رفين .ث ّم انتھ ت ال ّدراس ة بتوص يات
عا ّم ة أبرزھ ا :اعتب ار ت دريب المعلّم ين أثن اء الخدم ة عمليّ ة ت دريب مس تمرة ط وال فت رة
ممارستھم المھنة.
دراسة ح ّماد والبھبھاني ) :(2011ھدفت ال ّدراسة التّع ّرف إلى اتجاھ ات المعلّم ين الع املين
ف ي الم دارس الحكوميّ ة نح و ال ّدورات التّدريبيّ ة المق ّدم ة لھ م أثن اء الخدم ة م ن وزارة التّربي ة
والتّعليم بمحافظات غ ّزة ،وفق ا ً للمج االت اآلتي ة) :محت وى الب رامج التّدريبيّ ة ،وم د ّربي الب رامج،
والبيئ ة التّدريبيّ ة ،ووق ت تنفي ذ الب رامج التّدريبيّ ة( ،وك ذلك معرف ة أث ر ك ّل م ن متغيّ ر)الج نس،
والمرحل ة التّعليميّ ة ،والمؤھّ ل العلم ي ،وس نوات الخدم ة( .ولتحقي ق أھ داف ال ّدراس ة اس تخدم
الباحثان المنھج الوصفي التّحليلي ،وقام ا ببن اء اس تبانة لھ ذا الغ رض اش تملت عل ى ) (46عب ارة
مو ّزع ة عل ى أربع ة مج االت ،واس تخدما أس اليب إحص ائيّة تمثل ت ف ي إيج اد )النّس ب المئويّ ة،
والمتو ّس طات الحس ابيّة ،واختب ار "ت " وتحلي ل التّب اين األح ادي اإلحص ائي ،واختب ار ش يفيه(،
ومن أھ ّم النّتائج التي تو ّ
صلت إليھا ال ّدراسة ما يأتي:
 .1اتجاھات المعلّمين العاملين في المدارس الحكوميّة نحو ال ّدورات التّدريبيّة المق ّدمة لھم أثناء
الخدمة من وزارة التّربية والتّعليم بمحافظات غ ّزة كانت إيجابيّة نحو مجالي )محتوى
البرامج التّدريبيّة ،ومد ّربي البرامج التّدريبيّة( ،ومحايدة نحو مجالي )البيئة التّدريبيّة ،ووقت
تنفيذ البرامج التّدريبيّة( وكان المجموع الكلّي للمحاور إيجابيّا ً.
 .2ال توجد فروق ذات داللة إحصائيّة في اتجاھات المعلّمين العاملين في المدارس الحكوميّة
نحو ال ّدورات التّدريبيّة أثناء الخدمة تعزى لمتغيّر )الجنس ،والمؤھّل العلمي ،وسنوات
الخدمة(.
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 .3توجد فروق ذات داللة إحصائيّة في اتجاھات المعلّمين العاملين في المدارس الحكوميّة نحو
ال ّدورات التّدريبيّة أثناء الخدمة تعزى لمتغيّر المرحلة التّعليميّة لصالح المرحلة األساسيّة
فقط في المجال الثّالث ،وھو البيئة التّدريبيّة ،أ ّما بقيّة المجاال ت والمجموع الكلّي للمجاالت
فال توجد فروق في اتجاھات المعلّمين نحو ال ّدورات التّدريبيّة أثناء الخدمة.
دراس ة محيس ن ور ّمان ة ) :(2012ھ دفت ال ّدراس ة التّع رّف إل ى اتّجاھ ات المش رفين
ض وء نظ ام التّربي ة المفتوح ة ع ن بع د
األكاديميّين نحو واقع وتطلّعات التّدريب أثناء الخدم ة ف ي َ
في جامعة القدس المفتوحة ،وإلى معرفة الفروق ذات ال ّداللة اإلحص ائيّة نح و الواق ع والتّطلّع ات،
الت ي تع زى لمتغيّ رات ك ّل م ن :الج نس ،والمؤھّ ل العلم ي ،والبرن امج األك اديمي ،وع دد س نوات
خبرة التّدريس في الجامعة ،والوضع ال وظيفي .وم ن أھ ّم النّت ائج الت ي تو ّ
ص لت إليھ ا ال ّدراس ة م ا
يأتي:
 −كانت اتّجاھات المشرفين األكاديميّين نحو واقع وتطلّعات التّدريب أثناء الخدمة في ضوء
نظام التّربية المفتوحة عن بعد في جامعة القدس المفتوحة إيجابيّة على جميع مجاالت
ال ّدراسة.
 −عدم وجود فروق ذات داللة إحصائيّة التجاھات المشرفين األكاديميّين نحو واقع وتطلّعات
التّدريب أثناء الخدمة يعود إلى متغيّر الجنس ،وحملة شھادة الماجستير ،وعدد سنوات
التّدريس ،والبرنامج األكاديمي الرّئيس الذي يدرّس فيه المشرف األكاديمي.
 −وجود فروق ذات داللة إحصائيّة التجاھات المشرفين األكاديميّين نحو واقع وتطلّعات
التّدريب أثناء الخدمة يعود إلى متغيّر الوضع الوظيفي للمشرف األكاديمي لصالح المشرفين
غير المتفرّغين ،وإلى متغيّر عدد سنوات التّدريس ،يعود لصالح المشرفين األكاديميين الذين
لديھم خبرة من ) (10-5سنوات.
ثانيا ً :الدّراسات األجنبيّة
دراس ة أوس كار ) :(Oscar, 1981ھ دفت ال ّدراس ة التّع ّرف إل ى تق ويم بع ض مش كالت
تدريب المعلّمين في جنوب إفريقيا ،وقد استخدم الباحث كالً من المنھج الوصفي التّحليلي والمنھج
التّاريخي ،ومن أھ ّم النّتائج التي توصل إليھا الباحثّ :
أن القائمين على برامج التّدريب غير أكفّاء
ّ
ّ
ّ
ّ
وأن برامج التّدريب ال تحقّق للمتد ّربين نمواً كامالً من الناحيتين العملية والمھنية.
دراس ة س باركس ) :(Sparks, 1984ھ دفت ال ّدراس ة التّع ّرف إل ى العالق ة ب ين أنش طة
التّدريب ،واتجاھات المعلّمين وتغيير سلوكھم ،وقد تتبع الباحث مجموعات المعلّم ين قب ل ال ّدورة
التّدريبيّ ة وبع دھا ،والح ظ م دى ت أثير ال ّدورات التّدريبيّ ة الت ي يحص ل عليھ ا المعلّم ون ف ي
االتجاھ ات وتع ديل ال ّس لوك ،وم ن خ الل ذل ك الح ظ الباح ث ّ
أن التّ دريبات الت ي حص ل عليھ ا
المعلّمون أ ّدت إلى اكتساب المتد ّربين الثّقة بالنّفس ،وغرس قيمة مھنة التّعليم ،وتقدير قيمة العمل
الجا ّد ،والعديد من القيم واالتجاھات المرغوب فيھا.
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دراسة لي ) :(Lee, 2000ھدفت ال ّدراسة التّع ّرف إل ى وجھ ات نظ ر المعلّم ين ف ي معرف ة
الخبرات المرتبطة بتدريب المعلّمين أثناء الخدمة ،وما يراه المعلّمون مفيداً ف ي تلبي ة احتياج اتھم،
ولتحقي ق الھ دف اتبع ت ال ّدراس ة الم نھج الوص في ،وتناول ت واق ع التّنمي ة والتّ دريب المس تمر
للمعلّمين أثناء الخدمة في إنجلترا ،ومن أھ ّم النّتائج التي تو ّ
صلت إليھا ال ّدراسة ما يأتي:
 −ضرورة توفير الفرص المناسبة للمعلّمين من أجل التّعاون وتبادل األفكار مع اآلخرين.
 −إتاحة الفرصة للمعلّمين بتطبيق خبرات جديدة في عملھم.
 −ضرورة توفير التّنظيم الجيّد والوقت المناسب للتّدريب.
سابقة يمكن الحديث ع ّما يأتي:
ومن خالل استعراض الدّراسات ال ّ
 −يالحظ تع ّدد ال ّدراسات التي أجريت حول التّدريب أثناء الخدمة ،وھذا يشير إلى مدى اھتمام
الباحثين بھذا النّوع من ال ّدراسات ،فھي تساعد على التّع ّرف إلى نقاط الق ّوة وجوانب
ال ّ
ضعف في نوع البرامج التّدريبيّة المق ّدمة ،وأھدافھا ،وطبيعة التّدريب وأساليبه ،وكذلك
التّع ّرف إلى اتجاه الملتحقين نحو البرامج التّدريبيّة.
 −استفاد الباحثان من ال ّدراسات ال ّسابقة في مجال بناء األداة ومجاالتھا ،ومعرفة األدبيّات حول
ال ّدراسة.
 −رغم االتفاق بين ال ّدراسة الحالية وبعض ال ّدراسات ال ّسابقة من حيث التّع ّرف إلى
االتجاھات ،فإ ّن ال ّدراسة الحالية تختلف كونھا تناولت متغيّرات التّخ ّ
صص ،كما أنّھا تميّزت
عن ال ّدراسات ال ّسابقة في أنّھا و ّ
ضحت اتجاھات المعلّمين نحو برنامج االرتقاء سواء كانت
ّ
إيجابيّة أم محايدة أم سلبيّة ،واستھدفت الملتحقين بالبرنامج أنفسھم للتأكد من مدى نجاعة
البرنامج واالستفادة منه ،م ّما يع ّزز دور إدارة التّعليم في وكالة الغوث ال ّدوليّة ،وإدارة الكلّيّة
الجامعيّة للعلوم التّربويّة على تكرار مثل ھذه التّجربة ،آخذين بعين االھتمام نقاط القوّ ة
لتعزيزھا ،وجوانب ال ّ
ضعف لعالجھا.
واستناداً لما تقدّم عرضه من دراس ات؛ ف إنّ الب احثين يحم الن االس تنتاج األساس ي اآلت ي،
ضرورة إجراء الدّراسة الحاليّة وھو:
وبعدما جاءت به ال ّ
أ ّن االلتح اق بب رامج التّ دريب أثن اء الخدم ة ض رورة مل ّح ة لمواكب ة التّغيّ رات الت ي يش ھدھا
النّظام التّعليمي ،في مجتمع تتزاحم فيه التّقنيّة وتكنولوجيا المعلومات ،بھدف تدعيم ثقافة التّط وير
المھني بين العاملين لتحقيق أھدافه ،المتمثّلة في تزوي د المعلّم ين بالمع ارف ،والمھ ارات ،والق يم،
واالتّجاھات وفقا ً ألدوارھم ومسؤوليّاتھم المتن ّوعة.
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منھج الدّراسة
منھج الدّراسة وأدواتھا
تع ّد ھذه ال ّدراسة من ال ّدراسات الوصفيّة التّحليليّة ،باستخدام استبانة للتّعرّف إلى اتجاھات
معلّمي مدارس وكالة الغوث الملتحقين ببرنامج االرتقاء من درجة ال ّدبلوم إلى درجة
البكالوريوس نحو البرنامج نفسه ،والذي من خاللھا سيتم جمع االستبانات وتحليل بياناتھا.
طريقة الدّراسة وإجراءاتھا
مجتمع الدّراسة وعيّنتھا
تكوّن مجتمع ال ّدراسة من جميع المعلّمين الحاملين لشھادة ال ّدبلوم في تخصّص )المرحلة
األساسيّة األولى ،واللّغة العربيّة ،والرّياضيّات ،والعلوم( العاملين في مناطق التّعليم )منطقة
نابلس ،والخليل ،والقدس وأريحا( ،التّابعة لوكالة الغوث ال ّدوليّة في ال ّ
ضفّة الغربيّة البالغ عددھم
) (309من المعلّمين والمعلّمات ،مو ّزعين كما في الجدول ):(1
جدول ) :(1توزيع مجتمع ال ّدراسة حسب المناطق التّعليميّة.
العدد
122
76
111
309

المنطقة التّعليميّة
نابلس
الخليل
القدس وأريحا
المجموع

ولتطبيق برنامج االرتقاء على المعلّمين والمعلّمات في منطقة القدس وأريحا الذين بلغ
عددھم ) (111معلّما ً ومعلّمة أي بنسبة ) (%36من أفراد مجتمع ال ّدراسة وھي عيّنة ممثّلة
لمجتمع ال ّدراسة ،اتخذھم الباحثان كعيّنة قصدية في ال ّدراسة ،وذلك ّ
ألن مجتمع المعلّمين في
المناطق التّعليميّة الثّالث مجتمع متجانس يخضعون سياسة التّأھيل نفسھا ،وقد ت ّم توزيع االستبانة
على جميع الملتحقين بالبرنامج استرجع منھا ) (101استبانة أي بنسبة ) ،(%91والجدول )(2
يوضّح توزيع عيّنة ال ّدراسة.
جدول ) :(2توزيع عيّنة ال ّدراسة حسب متغيّرات الجنس ،والتّخصص ،وعدد سنوات الخدمة.
المتغيّر

صص
التّخ ّ

الجنس
التّربية األساسيّة
اللّغة العربيّة

ذكور
العدد النّسبة
41.6
42
59.5
25
26.2
11

إناث
العدد النّسبة
58.4
59
57.6
34
18.6
11

كال الجنسين
النّسبة
العدد
100
101
58.4
59
21.8
22
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 ...تابع جدول رقم )(2

المتغيّر

عدد سنوات
الخدمة

الرّياضيّات
العلوم
المجموع
 -10أقل من 15
 - 15أقل من 20
 20سنة فأكثر
المجموع

ذكور
العدد النّسبة
9.5
4
4.8
2
100.0 42
1
2.4
10
23.8
31
73.8
100.0 42

إناث
العدد النّسبة
16.9
10
6.8
4
100.0 59
7
11.9
20
33.9
32
54.2
59
100.0

كال الجنسين
النّسبة
العدد
13.9
14
5.9
6
100.0 101
7.9
8
29.7
30
62.4
63
100.0 101

يبيّن الجدول )ّ (2
بأن النّسبة األعلى في عيّنة ال ّدراسة ھم من اإلناث بواقع )(%58.4
والباقي من ّ
الذكور بواقع ) ،(%41.6كما يبيّن ارتفاعا ً في نسبة المعلّمين في تخصّص التّربية
ّ
ّ
األساسيّة مقارنة بالتخصّصات الثالثة األخرى التي بلغت ) (%58.4من أفراد العيّنة ،تليھا نسبة
المعلّمين تخصّص اللّغة العربيّة التي بلغت ) ،(%21.8ث ّم المعلّمين تخصّص الرّياضيات بنسبة
قاربت ) ،(%14فيما بلغت نسبة المعلّمين تخ ّ
صص العلوم ) .(%5.9التّرتيب النّسبي ھذا كان
ذاته عند توزيع ھذه التّخصّصات حسب الجنس مع وجود فوارق بين نسب التّخصّصات المتقابلة
لدى الجنسين كما ھو مبيّن في الجدول المذكور ،والجدول يوضّح أيضا ً ّ
أن العدد األكبر من
معلّمي مدارس وكالة الغوث الملتحقين ببرنامج االرتقاء من درجة ال ّدبلوم إلى درجة
البكالوريوس لديھم سنوات خدمة ال تقل عن ) (20عاماً ،حيث بلغت ھذه الفئة ) (% 62.4من
عيّنة ال ّدراسة ،تليھا فئة الذين تراوحت فترة خدمتھم بين ) – 15أقل من  (20سنة والذين بلغت
نسبتھم ) (% 29.7من عيّنة المعلّمين قيد ال ّدراسة ،كما ش ّكل المعلّمون الذين بلغت فترة خدمتھم
ما بين ) – 10أقل من  (15عاما ً نسبة قليلة بلغت ) (% 7.9من إجمالي عيّنة ال ّدراسة .أ ّما من
حيث توزيع المعلّمين في ك ّل فئة من فئات سنوات الخدمة حسب الجنس ،فيالحظ ّ
أن أكثر من
ّ
) (%45من المعلّمات لديھن خدمة تقل عن ) (20عاماً ،انخفضت ھذه النّسبة لدى المعلمين
ّ
الذكور إلى حوالي ).(%26
بالمقابل يظھر ّ
أن نحو ثالثة أرباع المعلّمين في عيّنة ال ّدراسة ال تقل خبرتھم عن )(20
ّ
ّ
عاماً ،فيما انخفضت النسبة المقابلة لھا لدى المعلمات إلى أقل من ) .(%55وفي جميع األحوال
يمكن القول :إ ّن المعلّمين الملتحقين في ھذا البرنامج لديھم سنوات خدمة مرتفعة ،بلغت بالمع ّدل
أكثر من ) (20عاما ً.
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أداة الدّراسة
من أجل تحقيق أھداف ال ّدراسة قام الباحثان بإعداد استبانة خاصّة ،ليتعرّفا من خاللھا إلى
اتجاھات المعلّمين والمعلّمات الملتحقين ببرنامج االرتقاء من درجة ال ّدبلوم إلى درجة
البكالوريوس نحو البرنامج نفسه ،وذلك وفق الخطوات اآلتية:
أ.

بعد اطالع الباحثين على األدبيّات ذات الصّلة بموضوع ال ّدراسة كدراسة ،ح ّماد والبھبھاني
) ،(2011ودراسة الحربي ) ،(2007ودراسة ) ،(Lee, 2000ودراسة ال ّشلبي )،(1995
ودراسة وزارة التّربية والتّعليم الفلسطينيّة ) ،(2005وجدا أنّھا استخدمت االستبانة كوسيلة
لجمع المعلومات الالزمة ث ّم تحليل بياناتھا.

ب .استندت ال ّدراسة على المجاالت الرّئيسة لالستبانة وفقراتھا وھي:
 .1أھداف برنامج االرتقاء وغاياته ،وعباراته ).(6-1
 .2محتوى برنامج االرتقاء ،وعباراته ).(12-7
 .3تنفيذ برنامج االرتقاء وأساليبه ،وعباراته ).(18-13
 .4الھيئة التّدريسيّة لبرنامج االرتقاء ،وعباراته ).(24-19
 .5أثر برنامج االرتقاء في الملتحقين ،وعباراته ).(30-25
 .6الرّضا عن برنامج االرتقاء ،وعباراته ).(36-31
ج .تكوّنت االستبانة من قسمين:
 .1القسم األوّل :تناول المعلومات ال ّشخصيّة للفئة المستھدفة.
 .2القسم اآلخر :اشتمل على ) (36عبارة لقياس اتجاھات المعلّمين والمعلّمات الملتحقين
ببرنامج االرتقاء من درجة ال ّدبلوم إلى درجة البكالوريوس نحو البرنامج نفسه.
صدق أداة الدّراسة
قام الباحثان بعرض االستبانة على عدد من ذوي الخبرة واالختصاص في الكلّيّة الجامعيّة
للعلوم التّربويّة وعددھم ) (7مح ّكمين ،معظمھم من حملة شھادة ال ّدكتوراه في تخصّصات
التّربية ،وطلبا إليھم إبداء الرّأي في مدى مناسبة ك ّل عبارة للمجال الذي يمثّلھا ،واعتبر الباحثان
موافقة ) (4أو أكثر من المح ّكمين على مناسبة ك ّل عبارة دليالً على صدقھا ،وأخذ الباحثان
بمالحظات المح ّكمين من حيث اإلضافة والحذف والتّصويب ،وقاما بإعداد االستبانة بصورتھا
النّھائيّة ،كما اعتمد الباحثان على نتيجة االتساق ال ّداخلي ،واحتساب معامل ارتباط بيرسون بين
درجات ك ّل عبارة من عبارات االستبانة وال ّدرجة الكلّيّة للمجال الرّئيس ،كما يوضّحه الجدول
):(3
مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم االنسانية( المجلد  2015 ،(4) 29ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

20

https://digitalcommons.aaru.edu.jo/anujr_b/vol29/iss4/3

Rummaneh and Al-Khateeb: The Attitudes of UNRWA in-Service School Teachers towards the Dip

نبيل ر ّمانة ،ومح ّمد الخطيب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 671

جدول ) :(3قيمة معامل االرتباط بين درجة كل عبارة ودرجة المجال الذي تنتمي إليه.
رقم
العبارة
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

معامل مستوى
االرتباط ال ّداللة
0.000 0.783
0.000 0.795
0.000 0.830
0.000 0.781
0.000 0.847
0.000 0.837
0.000 0.833
0.000 0.812
0.000 0.863
0.000 0.827
0.000 0.850
0.000 0.781

رقم
العبارة
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

معامل مستوى
االرتباط ال ّداللة
0.000 0.748
0.000 0.779
0.000 0.760
0.000 0.806
0.000 0.782
0.000 0.751
0.000 0.776
0.000 0.801
0.000 0.765
0.000 0.852
0.000 0.809
0.000 0.782

رقم
العبارة
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

معامل مستوى
االرتباط ال ّداللة
0.000 0.793
0.000 0.756
0.000 0.850
0.000 0.829
0.000 0.824
0.000 0.826
0.000 0.873
0.000 0.821
0.000 0.751
0.000 0.692
0.000 0.866
0.000 0.883

يبيّن الجدول ) (3حساب معامل االرتباط )بيرسون( بين درجات ك ّل عبارة من عبارات
االستبانة ،وال ّدرجة الكلّيّة للمجال ال ّرئيس ،الذي تنتمي إليه ،وذلك باستخدام برنامج الرّزم
اإلحصائيّة للعلوم االجتماعيّة ) ،(SPSSوقد كانت النّتائج إيجابيّة ،حيث دلّت النّتائج على ّ
أن
جميع العبارات دالّة إحصائيّا ً عند مستوى داللة ) (α = 0.05وھذا يؤ ّكد ّ
أن االستبانة تتمتّع
بدرجة عالية من االتساق ال ّداخلي وأنّھا صالحة للتّطبيق على عيّنة ال ّدراسة.
ثبات أداة الدّراسة
للتّأ ّكد من ثبات االستبانة ،استخدم الباحثان معامل كرونباخ ألفا )(Cronbach Alpha
لحساب معامل الثّبات لك ّل مجال من مجاالت االستبانة ،وال ّدرجة الكلّيّة لھا ،فكانت كما يوضحھا
الجدول ):(4
جدول ) :(4معامل كرونباخ ألفا.
رقم المجال
االّول
الثّاني
الثّالث
الرّابع

محور المجال
أھداف برنامج االرتقاء وغاياته
محتوى برنامج االرتقاء
تنفيذ برنامج االرتقاء وأساليبه
الھيئة التّدريسيّة لبرنامج االرتقاء

عدد العبارات
6
6
6
6

معامل كرونباخ الفا
0.895
0.906
0.864
0.883
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 ...تابع جدول رقم )(4

رقم المجال
الخامس
السّادس

محور المجال
أثر برنامج االرتقاء على الملتحقين
الرّضا عن برنامج االرتقاء
جميع المحاور

عدد العبارات
6
6
36

معامل كرونباخ الفا
0.896
0.898
0.971

يتّضح من الجدول )ّ (4
أن معامل )كرونباخ ألفا( لجميع مجاالت االستبانة مرتفع ،حيث بلغ
ّ
) (0.971وھذا يشير إلى ّ
أن األداة تتمتع بدرجة ثبات عالية.
إجراءات تطبيق أداة الدّراسة
بعد انتھاء الباحثين من إعداد االستبانة في صورتھا النّھائيّة )ملحق ،(1وكذلك التّحقّق من
صدقھا وثباتھا ،ولتطبيقھا على الفئة المستھدفة ،قام الباحثان باإلجراءات اآلتية:
 −الحصول على موافقة عميد الكلّية الجامعيّة للعلوم التّربويّة لتطبيق ال ّدراسة على الفئة
المستھدفة.
 −الحصول على إحصائيّة بعدد المعلّمين والمعلّمات الملتحقين ببرنامج االرتقاء من درجة
ال ّدبلوم إلى درجة البكالوريوس الذي نفّذته الكلّيّة الجامعيّة للعلوم التّربويّة في مبنى الكلّيّة.
المعالجات اإلحصائيّة
ولتحليل نتائج ال ّدراسة ،استخدمت الرّزمة اإلحصائيّة للعلوم االجتماعيّة ) (SPSSكما
يأتي:
 −استخرجت المتوسّطات الحسابيّة ،واالنحرافات المعياريّة ،والنّسب المئويّة لإلجابة عن
السّؤال الرّئيس.
 −استخدم اختبار ) (tللمجموعات المستقلّة ) (Independent Samples t- testلفحص
متغيّر الجنس ،واختبار تحليل التّباين األحادي ) (One Way ANOVAلفحص متغيّري
التّخصّص وعدد سنوات الخدمة ،وذلك لإلجابة عن السّؤال الفرعي لل ّدراسة.
 −استخرجت األوزان النّسبيّة للمتوسّطات الحسابيّة لترتيب مجاالت االستبانة تنازليّا ً.
نتائج الدّراسة ومناقشتھا
بما ّ
أن ال ّدراسة ھدفت التّعرّف إلى اتجاھات معلّمي مدارس وكالة الغوث الملتحقين ببرنامج
ّ
ّ
االرتقاء من درجة ال ّدبلوم إلى درجة البكالوريوس ،الذي نفذته الكليّة الجامعيّة للعلوم التّربويّة
نحو البرنامج نفسه ،وبعد إعداد االستبانة والتّأ ّكد من صدقھا وثباتھا ،قام الباحثان بتوزيعھا ومن
ث ّم ترميزھا وإدخالھا إلى الحاسوب ومعالجة االستجابات إحصائيّا ً ،وبھذا يورد الباحثان النّتائج
التي توصال إليھا:
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سؤال ال ّرئيس
النّتائج المتعلّقة بال ّ
−

ما اتجاھات معلّمي مدارس وكالة الغوث الملتحقين ببرنامج االرتقاء من درجة ال ّدبلوم إلى
درجة البكالوريوس ،الذي نفّذته الكلّيّة الجامعيّة للعلوم التّربويّة نحو البرنامج نفسه؟

−

لإلجابة عن ھذا السّؤال استخدمت المتوسﱢطات الحسابيّة ،واالنحرافات المعياريّة ،والنّسب
المئويّة لك ّل عبارة ،ولك ّل مجال من مجاالت برنامج االرتقاء ،وال ّدرجة الكلّية لھا،
والجداول ) (11 ،10 ،9 ،8 ،7 ،6 ،5توضّح ذلك.

−

ولتقدير االتجاه للعبارات والمجاالت عموماً ،ت ّم تقسيم الوزن النّسبي على النّح و التّ الي :يع ّد
اتجاه العبارة أو المجال إيجابيّاً ،إذا كان ال وزن النّس بي يس اوي ) (63.8أو أعل ى ،ومحاي داً،
إذا ك ان ال وزن النّس بي يس اوي أو أعل ى م ن ) (51.2وأق ل م ن ) ،(63.8وس لبيّا ً ،إذا ك ان
الوزن النّسبي أقل من )) ،(51.2عليمات ،1994 ،ص:(24

جدول ) :(5المتوسّطات الحسابيّة ،واالنحرافات المعياريّة ،والنّسب المئويّة ،ودرجة االتجاه
لعبارات مجال أھداف برنامج االرتقاء وغاياته.
ال ّرقم

1

2

3

العبارة
أسھم
البرنامج في
تطوير
المعرفة
العلميّة في
موضوع
التّخصّص
أسھم
البرنامج في
تطوير
االتجاھات
اإليجابيّة
نحو مھنة
التّعليم
عمل
البرنامج
على تلبية
االحتياجات
األساسيّة
لمھنة التّعليم

العدد

الوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

الوزن
النّسبي

قيمة )(t

مستوى
الدّاللة

درجة
االتجاه

3.70 101

.900

74.06

7.845

.000

إيجابيّة

3.38 101

.893

67.52

4.235

.000

إيجابيّة

3.30 101

.912

65.94

3.275

.001

إيجابيّة
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ال ّرقم

العبارة

زاد البرنامج
من تحسين
مھارات
4
التّدريس
ال ّ
صفّي
أھداف
البرنامج
وغاياته
5
كانت
مناسبة
أھداف
البرنامج
وغاياته
6
كانت
واضحة
الدّرجة الكلّيّة للمجال

العدد

الوسط
الحسابي

الوزن
النّسبي

االنحراف
المعياري

قيمة )(t

 ...تابع جدول رقم )(5
درجة
مستوى
االتجاه
الدّاللة

3.18 100

.914

63.60

1.969

.052

محايدة

3.15 100

1.114

63.00

1.347

.181

محايدة

3.12 100

1.122

62.40

1.070

.287

محايدة

3.30 101

.793

66.06

3.839

.000

إيجابيّة

يتّضح من الجدول )ّ (5
أن قيمة الوزن النّسبي ) ،(66.06ومستوى ال ّداللة ) (0.000لھذا
ّ
المجال عموماً ،وھذا يعني وجود اتجاه إيجابي )أو توافق( لدى أفراد عيّنة الدراسة نحو أھداف
برنامج االرتقاء وغاياته ،وھذا االتجاه اإليجابي ظھر في العبارات الثّالث األولى من ھذا
المجال ،وھي مرتّبة من حيث أھ ّميتھا النّسبيّة بترتيبھا نفسه في الجدول ) ،(5رغم ّ
أن الوزن
النّسبي للعبارات ) (6 ،5 ،4أعلى من ) ،(60ما يعني ّ
أن أفراد عيّنة ال ّدراسة يميلون )بعض
ال ّشيء( إلى التّوافق مع ما جاء في ھذه العبارات ،إال ّ
أن اختبار) (tأعطى عدم وجود اتجاه
)سواء أكان سلبا ً أم إيجابا ً( ألفراد عيّنة ال ّدراسة لما جاء في ھذه العبارات ،بينما نالحظ ّ
أن
اتجاھات الملتحقين نحو أھداف برنامج االرتقاء وغاياته كانت إيجابيّة.
جدول ) :(6المتوسّطات الحسابيّة ،واالنحرافات المعياريّة ،والنّسب المئويّة ،ودرجة االتجاه
لعبارات مجال محتوى برنامج االرتقاء.
ال ّرقم
1

العبارة

العدد

محتوى
البرنامج ينتمي
انتما ًء مباشراً
لألھداف

100

الوسط
الحسابي
3.27

االنحراف
المعياري
.930

الوزن
النّسبي
65.40

قيمة )(t
2.902

مستوى
ال ّداللة
.005

درجة
االتجاه
إيجابيّة
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ال ّرقم

العبارة

محتوى
البرنامج أكسب
الملتحقين
2
خبرات جديدة
في مجال
التّعليم
محتوى
البرنامج
3
مشوّق ومثير
لل ّدافعيّة
محتوى
البرنامج منظّم
4
تنظيما ً أفقيّا ً
ورأسيّا ً
يتّصف محتوى
البرنامج
5
بال ّشمول
خبرات محتوى
البرنامج
6
متنوّعة
الدّرجة الكلّيّة للمجال

العدد

الوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

الوزن
النّسبي

 ...تابع جدول رقم )(6
مستوى درجة
قيمة )(t
االتجاه
الدّاللة

101

3.24

1.069

64.75

2.234

.028

إيجابيّة

101

2.87

1.092

57.43

-1.184

.239

محايدة

101

2.84

1.120

56.83

-1.421

.158

محايدة

101

3.33

.929

66.53

3.536

.001

إيجابيّة

99

3.57

.928

71.31

6.068

.000

إيجابيّة

101

3.19

0.836

63.73

2.242

.027

إيجابية

يتّضح من الجدول )ّ (6
أن اتجاھات أفراد عيّنة ال ّدراسة في ھذا المجال كانت إيجابيّة ،حيث
بلغ الوزن النّسبي لجميع عبارات المحور ) ،(%63.7فيما بلغت قيمة مستوى ال ّداللة )،(0.027
والتي تقل عن ) ،(0.05وقد أظھر التّحليل إيجابيّة اتجاھات الفئة المستھدفة في العبارات
) (1،2،5،6فكانت األعلى من حيث أھ ّميتھا النّسبيّة ،كما نالحظ ّ
أن اتجاھات الملتحقين نحو
محتوى برنامج االرتقاء كانت إيجابيّة.
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جدول ) :(7المتوسّطات الحسابيّة ،واالنحرافات المعياريّة ،والنّسب المئويّة ،ودرجة االتجاه
لعبارات مجال تنفيذ برنامج االرتقاء وأساليبه.
ال ّرقم

1

2

3

4

5

العبارة
اعتمد في
تنفيذ
البرنامج
على مسح
شامل
لالحتياجا
ت المھنيّة
للملتحقين
استخدمت
في تنفيذ
البرنامج
تقنيّات
التّعليم
والتّعلّم
الحديثة
استخدمت
في تنفيذ
البرنامج
أساليب
راعت
مستويات
الملتحقين
نفّذت
مراحل
البرنامج
بصورة
متسلسلة
سار تنفيذ
البرنامج
وفق جدول
زمني
مح ّدد

العدد

الوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

الوزن
النّسبي

قيمة )(t

مستوى
الدّاللة

درجة
االتجاه

100

3.00

1.044

60.00

.000

1.000

محايدة

100

3.07

1.066

61.40

.657

.513

محايدة

100

3.18

1.086

63.60

1.657

.101

محايدة

100

3.03

1.029

60.60

.291

.771

محايدة

99

2.56

1.197

51.11

-3.694

.000

سلبيّة
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ال ّرقم

العبارة

وفّرت
الجھة
المسؤولة
عن تنفيذ
6
البرنامج
ما يلزم
إلنجاحه
الدّرجة الكلّيّة
للمجال

العدد

الوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

الوزن
النّسبي

قيمة )(t

 ...تابع جدول رقم )(7
درجة
مستوى
االتجاه
الدّاللة

101

3.18

1.111

63.76

1.702

.092

محايدة

101

3.00

0.839

60.10

.059

.953

محايدة

يتّضح من الجدول )ّ (7
أن اتجاھات المتدرّبين في ھذا المجال كانت محايدة )ليست إيجابيّة
وليست سلبيّة( ،حيث ظھر من خالل جميع العبارات )عدا العبارة الخامسة(ّ ،
أن اتجاھاتھم كانت
محايدة فيما إذا كانت األساليب المقترحة في ھذه العبارات قد طبّقت ،ويستنتج من إجابات أفراد
عيّنة ال ّدراسة في العبارة الخامسة )سار تنفيذ البرنامج وفق جدول زمني مح ّدد( وجود توافق بين
أفراد عيّنة ال ّدراسة على عدم التزام إدارة البرنامج بجدول زمني مح ّدد مسبقاً ،حيث كانت قيمة
) (tلھذه العبارة سالبة ومستوى ال ّداللة ) ،(0.000ونالحظ ّ
أن اتجاھات الملتحقين نحو تنفيذ
برنامج االرتقاء وأساليبه كانت محايدة عموما ً.
جدول ) :(8المتوسّطات الحسابيّة ،واالنحرافات المعياريّة ،والنّسب المئويّة ،ودرجة االتجاه
لعبارات مجال الھيئة التّدريسيّة لبرنامج االرتقاء.
ال ّرقم

1

2

العبارة
تمتّع
المدرّس
في
البرنامج
بالكفاءة
العلميّة
وظف
المدرّس
في
البرنامج
األساليب
المتنوّعة
في إكساب
الملتحقين
الخبرات

االنحراف
المعياري

العدد

الوسط
الحسابي

100

3.82

.809

100

3.52

.797

قيمة )(t

مستوى
الدّاللة

درجة
االتجاه

الوزن
النّسبي

76.40

10.139

.000

إيجابيّة

70.40

6.521

.000

إيجابيّة
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ال ّرقم

العبارة

نظّم
المدرّس
في
البرنامج
3
العمل بين
الملتحقين
بصورة
واضحة
لدى
المدرّس
في
البرنامج
4
مھارة في
التّواصل
مع
الملتحقين
لدى
المدرّس
في
البرنامج
القدرة على
5
التّعامل مع
مختلف
متطلّبات
البرنامج
لدى
المدرّس
في
البرنامج
6
القدرة على
تقييم
الملتحقين
بموضوعيّة
الدّرجة الكلّيّة للمجال

العدد

الوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

الوزن
النّسبي

 ...تابع جدول رقم )(8
مستوى درجة
قيمة )(t
االتجاه
الدّاللة

99

3.59

.729

71.72

8.001

.000

إيجابيّة

101

3.72

.750

74.46

9.686

.000

إيجابيّة

101

3.69

.784

73.86

8.883

.000

إيجابيّة

101

3.39

1.095

67.72

3.543

.001

إيجابيّة

101

3.62

0.658

72.40

9.478

.000

إيجابيّة

يتّضح من الجدول ) (8توافق الملتحقين ببرنامج االرتقاء على إيجابيّة خصائص المد ّرسين،
الذين ّ
نفذوا البرنامج ،سواء من حيث كفايتھم أو مھاراتھم أو أساليبھم التّدريسيّة ،حيث أظھر
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التّحليل الوارد في الجدول ّ
أن اتجاھات الملتحقين ببرنامج االرتقاء بمد ّرسيھم كانت ذات اتجاه
ّ
ً
إيجابي ،حيث جاءت )العبارة األولى( كفاية المد ّرسين أوال من حيث األھ ّمية بوزن نسبي
) ،(%76.4تليھا)العبارة الرّابعة( قدرة المدرّسين المھاراتيّة في التّواصل مع الملتحقين بالبرنامج
بوزن نسبي ) ،(%74.5ث ّم )العبارة الخامسة( قدرة المدرّسين على التّعامل مع مختلف متطلّبات
البرنامج بوزن نسبي ) ،(%73.9كما نالحظ كذلكّ ،
أن اتجاھات الملتحقين نحو الھيئة التّدريسيّة
لبرنامج االرتقاء كانت إيجابيّة بشكل عام.
ّ
جدول ) :(9المتوسّطات الحسابيّة ،واالنحرافات المعياريّة ،والنسب المئويّة ،ودرجة االتجاه
لعبارات مجال أثر برنامج االرتقاء على الملتحقين.
ال ّرقم

العبارة

أسھم البرنامج
1
في رفع
الكفايات المھنيّة
عند الملتحقين
بصورة فاعلة
أثرى البرنامج
2
المعرفة عند
الملتحقين نوعا ً
وك ّما ً
لبّى البرنامج
3
طموحات
الملتحقين
العلميّة
أسھم البرنامج
4
في رفع مستوى
الطّلبة في
المدارس
زاد البرنامج
5
من رغبة
الملتحقين في
استكمال
دراستھم العليا
أسھم البرنامج
6
في زيادة
مستوى الرّضا
الوظيفي عند
الملتحقين
الدّرجة الكلّيّة للمجال

الوسط
الحسابي
3.18

االنحراف
المعياري
.987

الوزن
النّسبي
63.76

1.915

101

3.40

.884

67.92

4.502

.000

101

3.20

1.039

63.96

1.915

.058

محايدة

101

2.87

1.036

57.43

-1.249

.215

محايدة

101

3.05

1.186

60.99

.419

.676

محايدة

101

3.22

1.110

64.36

1.972

.051

محايدة

101

3.15

0.848

63.07

1.819

.072

محايدة

العدد
101

قيمة )(t

مستوى
الدّاللة

.058

درجة
االتجاه
محايدة

إيجابيّة
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أن أثر برنامج االرتقاء على الملتحقين به كان محايداً
بيّنت النّتائج الواردة في جدول )ّ (9
ّ
ّ
مرتفعا ً بشكل عام ،م ّما يعني ّ
ّ
ّ
أن ھذا البرنامج لم يؤثر في البيئة الوظيفية والعلمية لھؤالء المعلمين
ً
ً
)إيجابا ً أو سلبا ً( بشكل عام ،إال أنّه زاد من المعرفة العلميّة لديھم ك ّما ونوعا )العبارة  ،(2أ ّما
باقي العبارات في ھذا المجال فلم يكن لھا أي تأثير ملحوظ إيجابا ً أو سلبا ً على المعلّمين الملتحقين
بھذا البرنامج.
جدول ) :(10المتوسّطات الحسابيّة ،واالنحرافات المعياريّة والنّسب المئويّة ودرجة االتجاه
لعبارات مجال الرّضا عن برنامج االرتقاء.
م

العبارة

مناسبة
البرنامج
 1وتلبيته
للحاجات
ال ّشخصيّة
تكامل
 2محتوى
البرنامج
م ّدة تنفيذ
3
البرنامج
مكان تنفيذ
4
البرنامج
آلية تنفيذ
5
البرنامج
أھداف
 6البرنامج
وغاياته
الدّرجة الكلّيّة
للمجال

العدد

الوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

الوزن
النّسبي

قيمة )(t

مستوى
الدّاللة

درجة
االتجاه

101

3.19

1.049

63.96

1.897

.061

محايدة

100

3.05

1.058

61.00

.473

.637

محايدة

99

2.34

1.080

46.87

-6.048

.000

سلبيّة

101

3.53

1.082

70.69

4.965

.000

إيجابيّة

99

2.89

1.106

57.78

-1.000

.320

محايدة

101

3.18

1.117

63.56

1.603

.112

محايدة

101

3.03

0.882

60.67

.380

.705

محايدة

يتّضح من الجدول )ّ (10
أن اتجاھات المعلّمين والمعلّمات نحو الرّضا عن برنامج االرتقاء
كانت محايدة عموما ً ،حيث ظھر ذلك في ك ّل من العبارات ) ،(2،5،6بينما كانت اتجاھات
المعلّمين والمعلّمات نحو الرّضا عن م ّدة تنفيذ البرنامج سلبيّة ،كما ظھر في العبارة ) ،(3وكانت
اتجاھات المعلّمين والمعلّمات نحو مناسبة البرنامج وتلبيته للحاجات ال ّشخصيّة محايدة مرتفعة
كما ظھر في العبارة ) ،(1في حين كانت اتجاھات الملتحقين نحو الرّضا عن مكان تنفيذ البرنامج
إيجابيّة كما ظھر في العبارة ).(4
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جدول ) :(11التّرتيب التّنازلي ،والمتوسّطات الحسابّية ،والنّسب المئويّة ،ودرجة االتجاه
لمجاالت اتجاھات الملتحقين ببرنامج االرتقاء من درجة ال ّدبلوم إلى درجة البكالوريوس ،نحو
البرنامج نفسه.
م

المجال

الھيئة التّدريسيّة
1
لبرنامج االرتقاء
أھداف برنامج
2
االرتقاء وغاياته
محتوى برنامج
3
االرتقاء
أثر برنامج االرتقاء
4
على الملتحقين
الرّضا عن برنامج
5
االرتقاء
تنفيذ برنامج
6
االرتقاء وأساليبه
الدّرجة الكليّة للمجاالت
كافّة

قيمة )(t

مستوى
الدّاللة

101

3.62

0.658

72.40

9.478

*.000

إيجابيّة

101

3.30

.793

66.06

3.839

*.000

إيجابيّة

101

3.19

0.836

63.73

2.242

*.027

إيجابيّة

101

3.15

0.848

63.07

1.819

.072

محايدة

101

3.03

0.882

60.67

.380

.705

محايدة

101

3.00

0.839

60.10

.059

.953

محايدة

101

3.22

0.699

64.32

3.108

*.002

إيجابيّة

العدد

الوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

الوزن
النّسبي

درجة
االتجاه

* دال إحصائيّا ً عند مستوى ال ّداللة ).(α = 0.05
يوضّح الجدول )ّ (11
أن اتجاھات الملتحقين ببرنامج االرتقاء من درجة ال ّدبلوم إلى درجة
البكالوريوس ،الذي نفّذته الكلّيّة الجامعيّة للعلوم التّربويّة نحو البرنامج نفسه في جميع المجاالت
كانت إيجابيّة ،حيث بلغ الوزن النّسبي لھا ) ،(64.32ومستوى ال ّداللة ) ،(.002وھذا يشير إلى
رضا المعلّمين الملتحقين ببرنامج االرتقاء بشكل عام.
وھذه النّتيجة تتّفق مع مجمل االستنتاجات األساسيّة في دراسة ك ّل م ن اس باركس )،(1984
ودراس ة وزارة التّربي ة والتّعل يم الفلس طينيّة ) ،(2005ودراس ة ح ّم اد والبھبھ اني )،(2011
ودراسة محيسن ور ّمانة ) ،(2012من حيث االتجاه العام نحو البرامج التّدريبيّة أثناء الخدمة.
وك ذلك تتف ق نتيج ة ال ّدراس ة م ع نت ائج ك ّل م ن دراس ة برك ات ) ،(2005ودراس ة الحرب ي
) ،(2007ودراس ة ح ّم اد والبھبھ اني ) (2011م ن حي ث االتج اه اإليج ابي لمحت وى البرن امج
والمدرّبين ،وكذلك االتجاه المحايد في وقت تنفيذ البرنامج.
وكذلك تتّفق نتائج ال ّدراسة مع ك ّل م ن دراس ة الخطي ب والعيل ة ) ،(1998م ن حي ث التّش ابه
ف ي محت وى البرن امج ،ودراس ة ك ّل م ن ،ودراس ة ل ي ) ،(2000ودراس ة أب و نم رة )،(2002
ودراس ة الرّف اعي واألث ري ) ،(2003ودراس ة خض ر وعم رو ) ،(2005ودراس ة الحرب ي
) ،(2007ودراسة محيسن ور ّمانة ) ،(2012من حيث أداة ال ّدراسة ومنھجھا ومتغيّراتھا.
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ومن خالل ما تق ّدم يمكن للباحثين تفسير النّتائج في ضوء المعطيات اآلتية:
-

جاء التّرتيب التّنازلي لمجاالت اتجاھات الملتحقين ببرن امج االرتق اء م ن درج ة ال ّدبلوم إل ى
درجة البكالوريوس ،الذي نفّذته الكلّيّة الجامعيّة للعلوم التّربويّ ة نح و البرن امج نفس ه ،حس ب
األوزان النّسبيّة للمتو ّس طات الحس ابيّة عل ى مقي اس الواق ع التّ دريبي لبرن امج االرتق اء ،كم ا
يأتي:

-

الھيئة التّدريسيّة لبرنامج االرتقاء ،ث ّم أھداف برنامج االرتقاء وغاياته ،ث ّم محتوى برنامج
االرتقاء ،ث ّم أثر برنامج االرتقاء على الملتحقين ،ث ّم الرّضا عن برنامج االرتقاء ،ث ّم تنفيذ
برنامج االرتقاء وأساليبه.

-

ت رى الفئ ة المس تھدفة م ن الملتحق ين ببرن امج االرتق اء ّ
أن االلتح اق بب رامج تأھيليّ ة مش ابھة
ّ
ّ
يتطلّ ب اختي ار الوق ت المناس ب لتنفي ذھا ،واعتم اد تل ك الب رامج التدريبيّ ة ض من الم ؤھالت
الالزمة للتّرقية الوظيفيّة ،ما يعمل على تشجيع المعلّمين الذين سيلتحقون ف ي ب رامج تأھيليّ ة
أخ رى ،ويرف ع م ن مس توى رض اھم ،ويس ھم إس ھاما ً ف اعالً ف ي تحقي ق أھ داف أيّ ة ب رامج
تدريبيّة الحقة.

سؤال الفرعي )متغيّرات الدّراسة(
النّتائج المتعلّقة بال ّ
النّتائج المتعلّقة بمتغيّر الجنس
ولفحص المتغيّر استخدم اختبار ) (tلمجموعتين مستقلّتين )independent Samples t-

 (testكما في الجدول ):(12
جدول ) :(12نتائج اختبار ) (tلداللة الفروق في اتجاھات معلّمي مدارس وكالة الغوث الملتحقين
ببرنامج االرتقاء من درجة ال ّدبلوم إلى درجة البكالوريوس نحو البرنامج نفسه ،يعود إلى متغيّر
الجنس.
المجال
األوّل
الثّاني
الثّالث
الرّابع

الجنس

العدد

ذكور
إناث
ذكور
إناث
ذكور
إناث
ذكور
إناث

42
59
42
59
42
59
42
59

الوسط
الحسابي
3.40
3.23
3.25
3.14
3.04
2.98
3.64
3.60

االنحراف
المعياري
0.747
0.823
0.797
0.867
0.897
0.801
0.673
0.652

قيمة )(t

مستوى
الدّاللة

1.064

.290

.610

.543

.374

.710

.282

.779
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 ...تابع جدول رقم )(12

المجال
الخامس
السّادس
جميع المجاالت

الجنس

العدد

ذكور
إناث
ذكور
إناث

42
59
42
59

الوسط
الحسابي
3.26
3.08
3.17
2.94
3.30

االنحراف
المعياري
0.855
0.842
0.898
0.865
0.708

قيمة )(t

مستوى
الدّاللة

1.085

.280

1.271

.207

.971

.334

* دال إحصائيّا ً عند مستوى ال ّداللة ).(α = 0.05
تظھر النّتائج الواردة في الجدول ) (12عدم وجود فروق في اتجاھات أفراد عيّنة ال ّدراسة
تعزى إلى الجنس على جميع مجاالت ال ّدراسة المتعلّقة ببرنامج االرتقاء ،وھذا يعني وجود توافق
في االتجاه بين ّ
الذكور واإلناث في مجاالت ال ّدراسة ال ّستّة .وبالنّظر إلى االنحراف المعياري
ّ
إلجابات كال الجنسين على ك ّل محور من محاور ال ّدراسة ،يمكن القول :إ ّن الذكور كانوا أكثر
توافقا ً )تقاربا ً( من اإلناث في اإلجابة عن عبارات المجالين األوّل والثّاني ،فيما كانت اإلناث أكثر
توافقا ً من ّ
الذكور في اإلجابة عن عبارات المجاالت الثّالث وحتّى السّادس.
واتّفقت ھذه النّتيجة مع نتائج ك ّل من دراسة جبر ) ،(2000ودراسة أبو نمرة )،(2002
ودراسة خضر وعمرو ) ،(2005ودراسة ح ّماد والبھبھاني ) ،(2011ودراسة محيسن ور ّمانة
) ,(2012من حيث عدم وجود فروق ذات داللة إحصائيّة تعزى لمتغيّر الجنس؛ وذلك للتّشابه
في االتجاھات المشتركة نحو برامج التّدريب أثناء الخدمة ,بينما تعارضت مع نتيجة دراسة
ال ّشلبي ) ،(1995من حيث وجود فروق ذات داللة إحصائيّة تعزى لمتغيّر الجنس.
ّخصص
النّتائج المتعلّقة بمتغيّر الت ّ
ولفحص المتغيّر في المجال األ ّول )أھداف برنامج االرتقاء وغاياته( استخدم اختبار
)التّباين األحادي( كما في الجدول ):(13
جدول ) :(13اختبار تحليل التّباين الختبار وجود فروق ذات داللة إحصائيّة بين متو ّسطات
إجابات أفراد عيّنة ال ّدراسة عن المجال األوّل حسب التّخصّص.
الوسط
العدد
صص
المجال
التّخ ّ
الحسابي
3.61
22
اللّغة العربيّة
3.10
59
التّربية األساسيّة
األوّل
3.60
14
الرّياضيّات
3.51
6
العلوم
* دال إحصائيا ً عند مستوى ال ّداللة ).(α = 0.05

االنحراف
المعياري
0.633
0.860
0.609
0.374

قيمة F

مستوى
الدّاللة

3.45

*0.02
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أظھر تحليل اختبار التّباين األحادي إلجابات المعلّمين الملتحقين ببرنامج االرتقاء حول
عبارات المجال األ ّول وجود فروق ذات داللة إحصائيّة بين المعلّمين في اتجاھاتھم نحو ھذا
المجال تعزى إلى التّخ ّ
صص ،حيث بلغ مستوى ال ّداللة المحوسب ) (0.02وھو أقل من ).(0.05
ولمعرفة التّخصّصات التي يوجد فروق بين متوسّطاتھا بنا ًء على إجابات الفئة المسستھدفة،
ت ّم استخدام اختبار يعرف باختبار " أقل فرق معنوي " ) (LSDكأحد أفضل اختبارات المقارنات
المتع ّددة المستخدمة بھذا الخصوص كما ھو في جدول ):(14
جدول ) :(14اختبار ) (LSDلمستويات التّخ ّ
صص في المجال األ ّول.
LSDالمجال األ ّول
اللّغة العربيّة
التّربية األساسيّة
ال ّرياضيّات
العلوم

اللّغة العربيّة
-

التّربية األساسيّة
*0.008
-

ال ّرياضيّات
0.944
*0.031
-

العلوم
0.76
0.216
0.811
-

* دال إحصائيا ً عند مستوى ال ّداللة ).(α = 0.05
يبيّن الجدول ) (14وجود فروق ذات داللة إحصائيّة بين متوسّطات اتجاھات معلّمي اللّغة
العربيّة والتّربية األساسيّة فبلغ مستوى ال ّداللة ) 0.008وھو >  ،(0.05وكذلك وجود فروق ذات
داللة احصائيّة عند مستوى ال ّداللة ) (α=0.05بين متوسّطات اتجاھات المعلّمين في تخصّص
التّربية األساسيّة وتخصّص الرّياضيّات ،حيث بلغ مستوى ال ّداللة ) 0.031وھو > ،(0.05
وبالعودة إلى قيم الوسط الحسابي في جدول ) (13للتّخصّصات المذكورة ،تبيّن وجود فروق ذات
داللة إحصائيّة بين متوسّطاتھا ،حيث أظھرت المقارنة ّ
أن معلّمي اللّغة العربيّة والرّياضيّات
والعلوم كانوا أكثر إيجابيّة في اتجاھاتھم نحو أھداف وغايات برنامج االرتقاء من معلّمي التّربية
األساسيّة ،حيث جاء متوسّط اتجاھاتھم في مختلف التّخصّصات أعلى من متوسّط اتجاھات
معلّمي التّربية األساسيّة .كما أظھر جدول ) (14عدم وجود اختالف بين متوسّطات اتجاھات
معلّمي العلوم ومعلّمي أ ّ
ي من التّخصّصات األخرى نحو أھداف وغايات برنامج االرتقاء،
ّ
ّ
واألمر ذاته ينطبق على معلمي اللغة العربيّة والرّياضيّات .ولفحص المتغيّر نفسه في المجال
الثّاني )محتوى برنامج االرتقاء( استخدم اختبار )التّباين األحادي( كما ھو في الجدول ):(15
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جدول ) :(15اختبار تحليل التّباين الختبار وجود فروق ذات داللة إحصائيّة بين متوسّطات
إجابات أفراد عيّنة ال ّدراسة عن المجال الثّاني حسب التّخصّص.
المجال

صص
التّخ ّ

العدد

الوسط
الحسابي

الثّاني

اللّغة العربيّة
التّربية األساسيّة
الرّياضيّات
العلوم

االنحرا
ف
المعياري

قيمة
F

22
59
14
6

3.58
2.94
3.46
3.53

0.786
0.840
0.689
0.464

4.61

مستوى
الدّاللة

*0.005

الدّالة اإلحصائيّة

توجد فروق بين
التّخصّصات

* دال إحصائيا ً عند مستوى ال ّداللة ).(α = 0.05
أظھر تحليل اختبار التّباين األحادي إلجابات المعلّمين الملتحقين ببرنامج االرتقاء حول
عبارات المجال الثّاني وجود فروق ذات داللة إحصائيّة بين المعلّمين في اتجاھاتھم نحو ھذا
المجال تعزى إلى التّخ ّ
صص ،حيث بلغ مستوى ال ّداللة المحوسب ) (0.005وھو أقل من
) ،(0.05ولمعرفة وجود الفروقات ،ت ّم استخدام اختبار ) (LSDكما في الجدول ):(16
جدول ) :(16اختبار ) (LSDلمستويات التّخ ّ
صص في المجال الثّاني.
LSDالمجال الثّاني
اللّغة العربيّة
التّربية األساسيّة
الرّياضيّات
العلوم

اللّغة العربيّة
-

التّربية األساسيّة
*0.002
-

ال ّرياضيّات
0.678
*0.029
-

العلوم
0.893
0.087
0.87
-

* دال إحصائيا ً عند مستوى ال ّداللة ).(α = 0.05
يبيّن الجدول ) (16وجود فروق ذات داللة إحصائيّة عند مستوى ال ّداللة ) (α = 0.05بين
متوسّطات اتجاھات معلّمي التّربية األساسيّة ومعلّمي اللّغة العربيّة فبلغ مستوى ال ّداللة )0.002
وھو >  ،(0.05وكذلك وجود فروق ذات داللة إحصائيّة عند مستوى ال ّداللة ) (α=0.05بين
متوسّطات اتجاھات المعلّمين في تخصّص التّربية األساسيّة وتخصّص الرّ ياضيّات ،فكان
مستوى ال ّداللة ) 0.029وھو >  .(0.05وبالعودة إلى قيم الوسط الحسابي في جدول )(15
للتّخصّصات المذكورة ،تبيّن وجود فروق ذات داللة إحصائيّة بين متوسّطاتھا ،حيث أظھرت
المقارنة ّ
أن معلّمي التّربية األساسيّة الملتحقين في البرنامج كانوا األقل إيجابيّة في اتجاھاتھم نحو
ّ
ّ
محتوى برنامج االرتقاء مقارنة بمعلمي التخصّصات األخرى .ولفحص المتغيّر نفسه في
المجالين الثّالث )تنفيذ برنامج االرتقاء وأساليبه( ،والرّابع )الھيئة التّدريسيّة لبرنامج االرتقاء(
استخدم اختبار )تحليل التّباين األحادي( كما في الجدول ):(17
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جدول ) :(17اختبار تحليل التّباين الختبار وجود فروق ذات داللة إحصائيّة بين متوسّطات
إجابات أفراد عيّنة ال ّدراسة عن المجالين الثّالث والرّابع حسب التّخصّص.
المجال

الثّالث

الرّابع

صص
التّخ ّ

العدد

اللّغة العربيّة
التّربية
األساسيّة
الرّياضيّات
العلوم
اللّغة العربيّة
التّربية
األساسيّة
الرّياضيّات
العلوم

الوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

22

3.30

0.940

59

2.82

0.798

14
6
22

3.26
3.17
3.76

0.691
0.850
0.874

59

3.53

0.576

14
6

3.76
3.64

0.401
0.974

قيمة F

2.527

0.867

مستوى
الدّاللة

الدّالة
اإلحصائيّة

0.062

ال توجد
فروق بين
التّخصّصات

0.461

ال توجد
فروق بين
التّخصّصات

* دال إحصائيا ً عند مستوى ال ّداللة ).(α = 0.05
أظھر تحليل اختبار التّباين إلجابات المعلّمين حول عبارات المجالين الثّالث والرّابع عدم
وجود فروق ذات داللة إحصائيّة عند مستوى ال ّداللة ) (α = 0.05بين اتجاھات المعلّمين
الملتحقين في برنامج االرتقاء في التّخ ّ
صصات األربعة ،من حيث تقييمھم لك ّل من المجالين
الثّالث )تنفيذ برنامج االرتقاء وأساليبه( ،والمجال الرّابع )الھيئة التّدريسيّة لبرنامج االرتقاء(.
ولفحص المتغيّر نفسه في المجال الخامس )أثر برنامج االرتقاء على الملتحقين( استخدم
اختبار التّباين األحادي ،كما في الجدول ):(18
جدول ) :(18اختبار تحليل التّباين الختبار وجود فروق ذات داللة إحصائيّة بين متوسّطات
إجابات أفراد عيّنة ال ّدراسة عن المجال الخامس حسب التّخصّ ص.
المجال

صص
التّخ ّ

الخامس

اللّغة العربيّة
التّربية األساسيّة
ال ّرياضيّات
العلوم

العدد
22
59
14
6

الوسط
الحسابي
3.60
2.90
3.57
3.08

االنحراف
المعياري
0.809
0.805
0.688
0.861

قيمة
F
5.68
7

مستوى
الدّاللة
*0.001

الدّالة
اإلحصائيّة
توجد فروق
بين
التّخصّصات

* دال إحصائيا ً عند مستوى ال ّداللة ).(α = 0.05
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أظھر تحليل التّباين األحادي إلجابات المعلّمين حول عبارات المجال الخامس في برنامج
االرتقاء وجود فروق ذات داللة إحصائيّة بين المعلّمين في اتجاھاتھم نحو ھذا المجال تعزى إلى
التّخصّص في تقييمھم ألثر برنامج االرتقاء .ولمعرفة الفروقات ،ت ّم استخدام اختبار ) (LSDكما
في الجدول ):(19
جدول ) :(19اختبار ) (LSDلمستويات التّخصص في المجال الخامس.
اللّغة العربيّة التّربية األساسيّة
 LSDالمجال الخامس
اللّغة العربيّة
*0.001
التّربية األساسيّة
ال ّرياضيّات
العلوم
* دال إحصائيا ً عند مستوى ال ّداللة ).(α = 0.05
أظھرت النّتائج الواردة في جدول )ّ (19
أن الفروق في قيم مستوى ال ّداللة للمقارنات
ّ
الممكنة بين متوسّطات التّخصّصات الواردة ،وجدت بين متوسّطات اتجاھات معلمي التّربية
األساسيّة ومعلّمي اللّغة العربيّة ،حيث بلغ مستوى ال ّداللة ) 0.001وھو >  ،(0.05كما بيّن
الجدول المذكور وجود فروق ذات داللة إحصائيّة بين متوسّطات اتجاھات تخصّصي التّربية
األساسيّة والرّياضيّات ،حيث بلغ مستوى ال ّداللة ) 0.005وھو >  ،(0.05وبالعودة إلى قيم
الوسط الحسابي الواردة في جدول ) ،(18يمكن القول ّ
أن معلّمي التّربية األساسيّة كانوا األقل
إيجابيّة في اتجاھاتھم نحو أثر برنامج االرتقاء مقارنة بمعلّمي التّخصّصات األخرى ،من ناحية
أخرى بيّنت قيم مستوى ال ّداللة في الجدول المذكور عدم وجود فروق بين متوسّطات اتجاھات
معلّمي تخصّص العلوم ومعلّمي أ ّ
ي من التّخصّصات األخرى ،وكذلك عدم وجود فروق بين
متوسّطات اتجاھات معلّمي اللّغة العربيّة والرّياضيّات في تقييمھم ألثر برنامج االرتقاء عليھم.
ولفحص المتغيّر نفسه في المجال السّادس )الرّضا عن برنامج االرتقاء( استخدم اختبار
)التّباين األحادي( كما في الجدول ):(20
جدول ) :(20تحليل اختبار التّباين الختبار وجود فروق ذات داللة إحصائيّة بين متوسّطات
إجابات أفراد عيّنة ال ّدراسة عن المجال السّادس حسب التّخ ّ
صص.
ال ّرياضيّات
0.921
*0.005
-

المجال

صص
التّخ ّ

العدد

الوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

0.868
3.46 22
اللّغة العربيّة
0.829
التّربية األساسيّة 2.79 59
السّادس
0.598
3.39 14
الرّياضيّات
1.282
3.00
6
العلوم
ً
* دال إحصائيا عند مستوى ال ّداللة ).(α = 0.05

العلوم
0.162
0.582
0.211
-

قيمة F

مستوى
الدّاللة

الدّالة
اإلحصائيّة

4.352

*0.006

توجد فروق
بين
التّخصّصات
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أظھر تحليل اختبار التّباين األحادي إلجابات المعلّمين الملتحقين ببرنامج االرتقاء حول
عبارات المجال السّادس وجود فروق ذات داللة إحصائيّة بين المعلّمين من حيث اتجاھاتھم نحو
المجال ال ّسادس تعزى إلى التّخصّص ،ولمعرفة الفروقات بين التّخ ّ
صصات ،ت ّم استخدام اختبار
) (LSDكما في الجدول ):(21
جدول ) :(21اختبار  LSDلمستويات التّخصّص في المجال السّادس.
اللّغة العربيّة
-

التّربية األساسيّة
* 0.002
-

سادس
 LSDالمجال ال ّ
اللّغة العربيّة
التّربية األساسيّة
الرّياضيّات
العلوم
* دال إحصائيا ً عند مستوى ال ّداللة ).(α = 0.05
يبيّن الجدول ) (21وجود فروق ذات داللة إحصائيّة بين متوسّطات اتجاھات معلّمي
تخصّص التّربية األساسيّة ومتوسّطات اتجاھات معلّمي اللّغة العربيّة حيث بلغ مستوى ال ّداللة
) 0.002وھو>  ،(0.05كما يبيّن الجدول المذكور وجود فروق ذات داللة إحصائيّة بين
متوسّطات اتجاھات تخصّصي التّربية األساسيّة والرّياضيّات ،حيث بلغ مستوى ال ّداللة )0.018
وھو >  .(0.05وبمقارنة األوساط الحسابيّة للتّخصّصات الواردة في جدول ) ،(20تبيّن ّ
أن
األوساط الحسابيّة التجاھات معلّمي اللّغة العربيّة والرّياضيات والعلوم أعلى من الوسط الحسابي
التجاھات معلّمي التّربية األساسيّة ،أي ّ
أن معلّمي التّربية األساسيّة الملتحقين في البرنامج كانوا
األقل إيجابيّة في اتجاھاتھم نحو الرّضا عن برنامج االرتقاء ،من ناحية أخرى بيّنت قيم مستوى
ال ّداللة في الجدول المذكور عدم وجود فروق بين متوسّطات اتجاھات معلّمي تخصّص العلوم
ومعلّمي أ ّ
ي من التّخصّصات األخرى في مدى رضاھم عن نتائج تطبيق برنامج االرتقاء ،وكذلك
الحال بين متوسّطات اتجاھات معلّمي اللّغة العربيّة والرّياضيّات.
ولفحص متغيّر التّخصّص في جميع المجاالت استخدم اختبار )التّباين األحادي( كما في
الجدول ):(22
جدول ) :(22تحليل اختبار التّباين الختبار وجود فروق ذات داللة إحصائيّة بين متو ّسطات
إجابات أفراد عيّنة ال ّدراسة في جميع المجاالت حسب التّخ ّ
صص.
المجال

صص
التّخ ّ

جميع
المجاالت

اللّغة العربيّة
التّربية األساسيّة
ال ّرياضيّات
العلوم

العدد
22
59
14
6

الوسط
الحسابي
3.55
3.01
3.49
3.32

االنحراف
المعياري
0.737
0.667
0.515
0.667

ال ّرياضيّات
0.818
*0.018
-

قيمة
F
4.5
16

مستوى
ال ّداللة
*0.005

العلوم
0.238
0.566
0.340
-

الدّالة
اإلحصائيّة
توجد فروق
بين
التّخ ّ
صصات

* دال إحصائيا ً عند مستوى ال ّداللة ).(α = 0.05
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أظھر تحليل اختبار التّباين األحادي إلجابات المعلّمين حول عبارات جميع المجاالت في
برنامج االرتقاء وجود فروق ذات داللة إحصائيّة في اتجاھات معلّمي مدارس وكالة الغوث
الملتحقين ببرنامج االرتقاء من درجة ال ّدبلوم إلى درجة البكالوريوس نحو البرنامج نفسه،
ولمعرفة وجود الفروقات ،ت ّم استخدام اختبار ) (LSDكما في الجدول ):(23
جدول ) :(23اختبار ) (LSDلمستويات التّخ ّ
صص في جميع المجاالت.
 LSDجميع المجاالت
اللّغة العربيّة
التّربية األساسيّة
ال ّرياضيّات
العلوم

اللّغة العربيّة
-

التّربية األساسيّة
*0.002
-

ال ّرياضيّات
0.806
*0.017
-

العلوم
0.462
0.281
0.601
-

* دال إحصائيا ً عند مستوى ال ّداللة ).(α = 0.05
أظھرت نتائج قيم مستوى ال ّداللة للمقارنات الممكنة بين متوسّطات التّخصّصات الواردة في
جدول )ّ (23
أن ھذه الفروق وجدت بين متوسّطات اتجاھات معلّمي التّربية األساسيّة ومعلّمي
تخصّص اللّغة العربيّة ،حيث بلغ مستوى ال ّداللة ) 0.002وھو >  ،(0.05كما بيّن الجدول
المذكور وجود فروق ذات داللة إحصائيّة بين تخصّصي التّربية األساسيّة والرّ ياضيّات ،حيث
بلغ مستوى ال ّداللة ) 0.017وھو>  .(0.05وبمقارنة األوساط الحسابيّة للتّخصّصات الواردة في
جدول ) ،(22تبيّن أن األوساط الحسابيّة التجاھات معلّمي اللّغة العربيّة وال ّرياضيّات والعلوم
أعلى من الوسط الحسابي التجاھات معلّمي التّربية األساسيّة ،م ّما يعني ّ
أن معلّمي التّربية
األساسيّة المشاركين في البرنامج كانوا األقل إيجابيّة في اتجاھاتھم نحو الرّضا عن برنامج
االرتقاء ،من ناحية أخرى ،بيّنت قيم مستوى ال ّداللة في الجدول ) (23عدم وجود فروق بين
متوسّطات اتجاھات معلّمي تخصّص العلوم ومعلّمي أ ّ
ي من التّخصّصات األخرى في مدى
رضاھم عن نتائج تطبيق برنامج االرتقاء ،وكذلك الحال بين متوسّطات اتجاھات معلّمي اللّغة
العربيّة والرّياضيّات.
واتّفقت ھذه النّتيجة مع نتائج دراسة أبو نمرة ) ،(2002من حيث وجود فروق ذات داللة
إحصائيّة تعزى لمتغيّر التّخصّص ،وذلك للتّشابه في االتجاھات المشتركة نحو برامج التّدريب
أثناء الخدمة .بينما تعارضت النّتيجة مع نتيجة دراسة خضر وعمرو ) ،(2005من حيث عدم
وجود فروق ذات داللة إحصائيّة تعزى لمتغيّر التّخصّص.
النّتائج المتعلّقة بمتغيّر عدد سنوات الخدمة
ولفحص المتغيّر في مجاالت ال ّدراسة استخدم اختبار التّباين األحادي ،كما في الجدول
):(24
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جدول ) :(24تحليل اختبار التّباين األحادي الختبار وجود فروق ذات داللة إحصائيّة بين
متو ّسطات إجابات أفراد عيّنة ال ّدراسة على جميع محاور ال ّدراسة حسب عدد سنوات الخدمة.
المجال
األوّل
الثّاني
الثّالث

الرّابع

الخامس

السّادس
جميع
المجاالت

سنوات الخبرة
 -10أقل من 15
 -15أقل من 20
 20فأكثر
 -10أقل من 15
 -15أقل من 20
 20فأكثر
 -10أقل من 15
 -15أقل من 20
 20فأكثر
 -10أقل من 15
 -15أقل من 20
 20فأكثر
 -10أقل من 15
 -15أقل من 20
 20فأكثر
 -10أقل من 15
 -15أقل من 20
 20فأكثر
 -10أقل من 15
 -15أقل من 20
 20فأكثر

العدد
8
30
63
8
30
63
8
30
63
8
30
63
8
30
63
8
30
63
8
30
63

الوسط
الحسابي
3.46
3.52
3.18
3.19
3.40
3.08
3.04
3.22
2.90
3.56
3.68
3.60
3.21
3.26
3.10
2.88
3.19
2.98
3.21
3.38
3.14

االنحراف
المعياري
0.434
0.444
0.927
0.601
0.626
0.933
0.628
0.756
0.888
0.604
0.674
0.664
0.533
0.739
0.930
0.744
0.762
0.949
0.406
0.558
0.777

قيمة F

مستوى
الدّاللة

2.118

0.126

1.459

0.237

1.538

0.22

0.204

0.816

0.365

0.695

0.756

0.472

1.278

0.283

يبيّن الجدول ) (24عدم وجود تأثير لسنوات الخدمة على أ ّ
ي من مجاالت ال ّدراسة عند
مستوى ال ّداللة ) (α = 0.05وھذا يعني وجود توافق في اآلراء حول أ ّ
ي مجال التجاھات
المعلّمين الموجودين في ھذه المجموعات ثنائيّا ً .وقد يعود ال ّسبب إلى أ ّن جميع المعلّمين الملتحقين
في برنامج االرتقاء لديھم سنوات خبرة مرتفعة ال تق ّل عن ) (10سنوات ،ما أ ّدى إلى تقليص
الفوارق بين آراء المجموعات الثّالث اتجاه أ ّ
ي من مجاالت ال ّدراسة.
واتّفقت ھذه النّتيجة مع ك ّل من نتائج دراسة أبو نمرة ) ،(2002ودراسة خضر وعمرو
) ،(2005ودراسة ح ّماد والبھبھاني ) ،(2011ودراسة محيسن ور ّمانة ) (2012من حيث عدم
مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم االنسانية( المجلد  2015 ،(4) 29ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

40

https://digitalcommons.aaru.edu.jo/anujr_b/vol29/iss4/3

Rummaneh and Al-Khateeb: The Attitudes of UNRWA in-Service School Teachers towards the Dip

نبيل ر ّمانة ،ومح ّمد الخطيب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 691

وجود فروق ذات داللة إحصائيّة تعزى لمتغيّر سنوات الخدمة ،وذلك للتّشابه في االتجاھات
المشتركة نحو برامج التّدريب أثناء الخدمة .بينما تعارضت النّتيجة مع نتيجة دراسة ال ّشلبي
) ،(1995من حيث وجود فروق ذات داللة إحصائيّة تعزى لمتغيّر سنوات الخدمة.
التّوصيات
بنا ًء على نتائج الدّراسة واالتجاه اإليجابي العام نحو البرنامج ،يوصي الباحثان بما يأتي:
.1

.2
.3
.4
.5
.6

استغالل االتجاه اإليجابي للملتحقين في برنامج االرتقاء ،والبرامج التّدريبيّة المق ّدمة لھم،
واستثماره بك ّل السّبل لعقد المزيد من ال ّدورات التّدريبيّة والبرامج التّأھيليّة أثناء الخدمة
بشكل مستمر.
ضرورة إشراك المعلّمين في اختيار زمن تنفيذ البرامج التّأھيليّة بما يتناسب مع ظروف
عملھم.
العمل على تشخيص نظام تأھيل المعلّمين أثناء الخدمة من خالل األخذ بنتائجه كاملة لتقويم
برامج الحقة.
تشجيع المعلّمين الذين سيلتحقون في برامج أخرى باحتساب االلتحاق بالبرامج التّدريبيّة
ضمن المؤھّالت الالزمة للتّرقية الوظيفيّة.
ضرورة توفير نظام التّدريب الجيّد الذي يحقّق االحتياجات الفعليّة لجميع المعلّمين أثناء
الخدمة لالرتقاء بجودة التّعليم.
إجراء دراسات تتبّعية للتّع ّرف إلى أثر تأھيل المعلّمين والمعلّمات الذين أنھوا البرنامج في
تحسين تحصيل أداء الطّلبة.
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