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: إقرار 
 

أقر أنا معد الرسالة بأنيا قدمت لجامعة القدس لنيل درجة الماجستير، وأنيا نتيجة أبحاثي الخاصة، 
باستثناء ما تم اإلشارة لو حيثما ورد، وأن ىذه الدراسة، أو أي جزء منيا، لم يقدم لنيل درجة عميا ألي 

. جامعة أو معيد أخر
 
 
 

  ___________________________:التوقيع 
 

 حسين الحمو" محمد تيسير" شادي 
 

  __________________________:التاريخ 
 
 
 
 
 



6 

 

 
 
 
 
 
 
 

 الشكر والتقدير
 
 
 

ال يسعني إال أن أتقدم بخالص الشكر وعظيم و، ه الدراسةاحمد اهلل أوال أن أعانني عمى إتمام ىذ
، والذي قدم الدراسة، الذي تفضل باإلشراف عمى ىذا محمود الجعفرياالمتنان إلى أستاذي الدكتور 

في   واإلداريين في معيد اإلدارة واالقتصادن، و إلى بقية األكاديمييلي الكثير من وقتو وجيده
. جامعة القدس

 
التعميم العالي لما أبدوه من تعاون التربية و في وزارة اإلخوةكما أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى 

. جمال حسين. ىذه الدراسة وأخص بالذكر د إلتمامومساعدة عمى توفير ما يمزم 
 

عفيف حمد، ولمممتحن الخارجي . وأخيرًا، ال يسعني إال أن أتقدم بجزيل الشكر لمممتحن الداخمي د
نشأت األقطش . د
 

 فـــ ...وعبارات الشكر، ىي اقل ما يقدمو الطالب إلى أساتذتو 
 

شكرا أساتذتي الكرام فانتموا  نور يشع وجذوة ال تنطفي 

ىذي رسالتنا تفيض بجودكم  لوالكمو ما كنت احصد موسمي 
اهلل يرعاكم ونعم الباري        اني فخور أن اكون بركبكم  
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 الباحث
 

 

 

 

 

الممخص 
 

تيدف ىذه الدراسة إلى تقييم مدى قدرة مشاريع وزارة التربية والتعميم العالي الفمسطينية والتي حصمت 
عمى تمويل من الجيات الدولية في تحقيق أىدافيا وقد بمغت قيمة المشاريع التي قامت الجيات 

:    مميون دوالر، وقد تمثمت تمك االىداف في  (382 )2008 – 1994الدولية بتمويميا خالل الفترة 
. إعدد المنياج الفمسطيني الموحد اليادف إلى تحسين نوعية التعميم -
 .استيعاب  الزيادة المضطردة في أعداد الطمبة سنوياً  -

 .اإلعداد المستمر لكفاءات بشرية لدييا القدرة عمى التعميم والتخطيط -

 .توفير بيئة مدرسية مالئمة -

 

ويأتي التركيز عمى تمك المشاريع بسبب التزايد المستمر في اعداد الطمبة، وقد تم تقييم كفاءة تمك 
المشاريع في تحقيق أىدافيا من وجية نظر المعممين وىم من أكثر الفئات استفادة منيا عمى اعتبار 
انيم االكثر قربًا منيا، وذلك لتحديد مكامن القوة ورصد سبل تعزيزىا وتحديد نقاط الضعف، وحتى 
تكون ىذه الدراسة نقطة بداية لممساعدة والمساىمة في تقييم المشاريع وألفادة صانع القرار في وزارة 

. التربية والتعميم العالي وذوي التخصصات مستقبالً 
 

ولتحقيق أىداف ىذه الدراسة، اعتمد الباحث عمى بيانات تّم جمعيا من خالل استبانو أعّدت 
مشاركا من  (450)خصيصا ليذه الغاية، حيث وزّعت االستبانة عمى عيّنة عشوائية بمغ عدد أفرادىا 

معمما ومعممة، وقد اشتممت االستبانو عمى  (22654)أصل المجتمع الكمي لمدراسة وعدد أفراده 
قسمين، شمل األول منيا البيانات الشخصية لممبحوثين، في حين تضمن الثاني استقصاء آلراء 

:- المبحوثين حول أثر المشاريع في تحقيق أىدافيا في المجاالت األربعة عمى النحو اآلتي 
مجال البيئة المدرسية، ومجال التدريب والتطوير، ومجال التجييزات المدرسية، ومجال المنياج 

. الفمسطيني
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وقد تم اعتماد المنيج الوصفي المسحي وتم توزيع االستبانة عمى المعممين في مديريات التربية 
:  والتعميم في الضفة الغربية بشكل عشوائي وقد تم مراعاة المتغيرات التالية عند توزيع االستبانو 

. المديرية، الجنس، العمر، المؤىل العممي، سنوات الخبرة، سنة بناء المدرسة
 

وتم اجراء عدة اختبارات احصائية لتحميل النتائج حيث تم استخدام االحصاء الوصفي  من متوسطات 
، واستخدم اختبار شيفي لتحديد F و اختبار  Tحسابية وانحرافات معيارية، واستخدم ايضًا اختبار 

. الفروقات ان وجدت
 

وبيّنت النتائج التي تمّ التوصل إلييا حصول تطور في عدد من المحاور، مقابل وجود محاور لم يطرأ 
عمييا أي تطور في حين حظيت محاور أخرى بوجود تأثيرات سمبية حيث جاءت النتائج عكسية 

وعمى غير المتوقع مّما يستوجب إجراء مراجعة جدّية وشاممة لممشاريع المتبناة، وىو ما يعزّز التأكيد 
عمى أىمية اإلفادة من ىذه النتائج لمبحث في األسباب التي أّدت إلى عدم حدوث التطّور ، وتبّني 

ستراتيجيات تضمن نجاح المشاريع المنوي تنفيذىا مستقبالً  . منيجيات واإ
 

:- وكانت أىم التوصيات التي يمكن التقّدم بيا عمى النحو اآلتي 
سبقت اإلشارة –ضرورة العمل عمى زيادة ترابط المجاالت األربعة المستيدفة في المدارس  -

 ببعضيا ألنيا مكّممة لبعضيا البعض ، وال غنى عن أّي منيا إلحداث التطوير –إلييا 
. المنشود

وجوب إشراك الفئة المستفيدة في تقييم المشاريع لمحصول عمى تغذية راجعة نابعة من  -
 .  مالمسة عممية لممشاريع ومعايشتيا 

ضرورة التركيز عمى جميع المحاور التي لم يحصل عمييا أي تطور في كل من المجاالت  -
األربعة، وضرورة البحث في أسباب عدم التطور لتالفييا مستقبال وكان أىم المحاور في 

 : المجاالت األربعة كما يمي 

عدم مالئمة المرافق الصحية لمطمبة، والمعممين لم يحصموا عمى أي ميارات جديدة، ولم 
 . يساعد التدريب عمى استخدام وسائل جديدة

إخضاع المحاور ذات التأثير السمبي لمبحث والتمحيص والتدقيق، والخروج بمعطيات يمكن  -
 :االستئناس بيا قبيل تبّني أّية مشاريع مستقباًل، وكان أىم ىذه المحاور ىي 

عدم توافر انظمة حماية في المدرسة، وعدم توافر غرف مالئمة لممعممين، ولم يمبي التدريب 
احتياجات المعممبن، ولم يرفع التدريب من قدرة المعممين عمى استخدام الحاسوب، وعدم توفر 
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مختبرات حديثة وتجييزات مالئمة لمطمبة والمعممين في المدارس، ويعتبر المنياج صعب وال 
 يتناسب مع مقدرة الطمبة

ضرورة االطالع عمى نتائج ىذه الدراسة ومثيالتيا ألخذ تغذية راجعة يمكن االنطالق منيا  -
 .لدى تنفيذ أية مشاريع جديدة 

 

 

 

Abstract 

 

This study aims at evaluating the capacity of Palestinian Ministry of 

Education and Higher Education projects funded from Donors to achieve its 

objectives. The value of projects funded by donor countries for the period 

from 1994-2008, has reached an amount (382) million USD. These 

objectives have been represented in : 

 

-Developing the Palestinian Curricula 

-Coping up with the accelerated numbers of students annually. 

-Providing an adequate school environment. 

-Teachers capacity building. 

 

Focusing on these projects is due to continuous increase in numbers of 

students. Accordingly, efficiency of these projects to achieve its objectives 

has been conducted based on viewpoints of teachers as they are the most 

beneficiary categories from these projects as well as to specify strong points 

to reinforce and weak points to be eliminated. Moreover, it is expected that 

this study represent a starting point to assist and contribute to evaluate 

projects and to benefit decision maker in Ministry of Education and Higher 

education and those who are going to specialize in future. 

 

To achieve the objectives of the study, the researcher has used data collected 

through a questionnaire developed for this purpose. The questionnaire has 

been developed based on a random sample whose number is (450) 

participants from the population of the study whose number is (22654) male 

and female teachers. The questionnaire consisted of two sections: the first 

section consisted of demographic personal data for the subjects, while the 

second section investigates opinions of subjects about the effect of projects 

on achieving its objectives in the four domains as follow : 

 

School environment atmosphere, development and training (capacity 

building), school equipment  and Palestinian curricula domain. 
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The descriptive surveying methodology has been used. The questionnaire 

has been distributed on teachers in education districts in West Bank. The 

following variables have been considered upon distributing the 

questionnaire: 

 

Education district, gender, age, qualification, years of experience and year of 

building school. 

 

Several statistical tests have been conducted to analyze results where 

descriptive statistics such as means, standard deviations, using T test, F test 

and Shiefe test to determine the differences if found. 

 

Results have shown that there is a development in several pivots while there 

are pivots have not received any development. However, there are several 

pivots that received negative effects where the results were opposite which is 

not expected.? This elicit us to conduct serious and comprehensive review 

for the adopted projects which reinforce the need to benefit from these 

results to investigate the reasons that led to absence of development and 

adopt methodologies and strategies that guarantee the success of the projects 

that are expected to implement in the future. 

 

The major recommendations of the research are as follow: 

 

-To increase correlation of the targeted four domains at schools –mentioned 

before-as they complement each other and are necessary to make any 

expected development.  

-The necessity to involve the beneficiary category to evaluate projects to get 

feedback originated from practical focus on projects and their continuity. 

-The necessity to focus on all pivots which have not received any 

development in all the four pivots and the necessity to investigate the causes 

of absence of development to avoid them in future. The major pivots in the 

four domains are as follow: 

-Inadequacy of hygienic facilities for students, teachers have not got any new 

skills and training has not helped in using new aids. 

-Subjecting pivots of negative effect for investigation and examination to get 

out with helpful inputs before adopting any projects in future, the major 

pivots are : 

Absence of protection systems at school, absence of adequate rooms for 

teachers, training has not fulfilled teachers' training, training has not raised 

teachers capacities to use computers, in availability of modern laboratories 

and adequate equipment for teachers and students at schools. Moreover, 

curricula is difficult and does not suite students' capacities. 
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-The necessity to review the results of this study and similar studies to take a 

feedback that can be used upon implementing any new projects.   
 

 
 
 
 
 

 انفهــرش

 رقم الصفحة المحتوى
 1الفصل االول 

 1مقدمة 
 7 مشكمة الدراسة
 8 أىداف الدراسة
 8 أىمية الدراسة
 9 حدود الدراسة

 10 (الدراسات السابقة واالطار النظري)الفصل الثاني 
 10الدراسات السابقة 

 17ممخص الدراسات السابقة 
 19 اإلطار النظري

 23متغيرات الدراسة 
 25 (المنيجية واالجراءات)الفصل الثالث 

 25 مقدمة
 25 مجتمع وعينة الدراسة

 30 أداة الدراسة
 32 صدق أداة الدراسة

 32 ثبات األداة
 33 متغيرات الدراسة

 34المعالجة اإلحصائية 
 35 (عرض وتحميل النتائج)الفصل الرابع 

 35اثر المشاريع الممولة لوزارة التربية والتعميم العالي من الخارج في تحقيق اىدافيا 
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من وجية نظر المعممين  (تطوير العممية التعميمية )
 35البيئة المدرسية 

 37التدريب والتطور الميني لممعممين 
 38التجييزات المدرسية 
 39المنياج الفمسطيني 

 41مدى فاعمية المشاريع المنفذة في وزارة التربية والتعميم العالي في تحقيق أىدافيا  
 41فيما يرتبط بالبيئة المدرسية 

 42فيما يرتبط بالتدريب والتطوير 
 42فيما يرتبط بالتجييزات المدرسية 

 43فيما يتعمق بالمنياج الجديد 
 44 (معامل االرتباط بين المجاالت)مصفوفة معامالت االرتباط 

 44 تنفيذ المشاريع وتحقيق اىدافيا
 44 نتائج الفروقات لجميع الفقرات ولجميع المتغيرات

 45 متغير الجنس
 46 متغير العمر

 49 متغير المؤىل العممي
 53 متغيرات سنوات الخبرة
 55 متغير الموقع الجغرافي

 57 متغير سنوات بناء المدرسة
 85 (النتائج والتوصيات)الفصل الخامس 

 85النتائج 
 88 التوصيات

 89 البيئة المدرسية
 89 التدريب والتطوير

 90 التجييزات المدرسية
 90 المنياج الفمسطيني

 92 المراجع
 94 المالحق
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الفصل األول 
 

 مقدمة 1:1
 

تعتمد عممية تمويل التنمية في األساس عمى التمويل المحمي من خالل الضرائب والتمويل الناتج عن 

ففي  القطاع الخاص، إال أن تمويل التنمية في الدول الناشئة يعتمد في الغالب عمى التمويل الدولي،

بدأ تدّفق المساعدات الدولية التنموية لتمويل المشاريع - وىي حالة ناشئة-الحالة الفمسطينية مثال

 من خالل الدول المانحة خاصة بعد مؤتمر 1993التنموية مباشرة بعد توقيع اتفاقية أوسمو عام 

المانحين والذي جاء في إطار المساعي اليادفة إلى جعل العممية السممّية حقيقة ممموسة، حيث ترجم 

ىذا المسعى عبر إسيام المانحين في إعادة األعمار، وتعزيز خمق فرص عمل إذ شرع المانحون في 

 .]2005معيد ماس، [ضخ األموال لمؤسسات السمطة المختمفة لممساىمة في عممية التنمية 

 

تبنت السمطة الوطنية  ومنذ اليوم األول لتسمميا مسؤولية إدارة النشاطات في الضفة والقطاع،

الفمسطينية منيجية قواميا االعتماد عمى المساعدات الخارجية في تمويل موازنتيا عالوة عمى دخول 

اإليرادات المحمية البسيطة، وظير ذلك بوضوح خالل األزمات التي عصفت بالسمطة الوطنية 

المساعدات المقدمة من الدول المانحة، ويكفي لمتدليل عمى - أو تناقصت–الفمسطينية كمما توقّفت 

ذلك ما يطالعنا بو االستقراء الدقيق لمموازنة العامة لوزارة المالية الفمسطينية والذي يكشف عن أن 

% 60 مميار دوالر سنويًا، وىي إيرادات ال تغطي سوى 1.5مقدار اإليرادات المحمية يصل تقريبا ل 

 مميار دوالر حيث تظير قيمة العجز في الموازنة وبما 2.5من إجمالي النفقات الجارية والتي تتجاوز

يقارب مميار دوالر، وىذا العجز يقدم كمساعدات من الدول المانحة باإلضافة إلى مبالغ أخرى 
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 تسممت السمطة 1994تصرف عمى المشاريع التطويرية في جميع مرافق الحياة، فمنذ العام 

. ]2008؛ وزارة التخطيط 2008وزارة المالية، [ مميار دوالر كمساعدات ومشاريع 12الفمسطينية 
 

وتركز ىذه الدراسة عمى تحميل أثر المشاريع التنموية في القطاع التعميمي وىو موضوع في غاية 

األىمية نظرا لحاجة المجتمع لمثل ىذه المشاريع وخاصة لمفئة المستفيدة منيا عممًا ان عدد الطمبة 

 ألف معمم 40في فمسطين يبمغ مميون ومائتي ألف طالب وطالبة وعدد المعممين والمعممات يبمغ 

ومعممة، والستمرار ىذا النوع من المشاريع حاليا، وفي ظل ما ىو متوّقع من استمرارىا مستقبال، 

فبتسميط الضوء عمى مشاريع وزارة التربية والتعميم العالي نكتشف أن قيمة المساعدات المقدمة 

 مميون دوالر صرفت عمى مشاريع تنموية تطويرية متعددة في 382لمشاريع الوزارة بمغت حوالي 

الوزارة، جميعيا ترتبط بالعممية التعميمية وكيفية تطويرىا لالرتقاء بيا لمواكبة التطور، وقد شكمت قيمة 

. من قيمة المساعدات التي قدمت لمسمطة الفمسطينية % 3ىذه المشاريع ما قيمتو  

 
- وقد توزعت مشاريع وزارة التربية والتعميم العالي عمى مجاالت عدة تخدم العممية التعميمية مرتبة

(. 1) حسب ما ىو مبين في الجدول رقم –حسب قيمتيا 

 

 

 

 

 

المشاريع الممولة من الدول المانحة لوزارة التربية والتعميم العالي الفمسطينية منذ  : (1)جدول رقم 

 1994العام 
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الموازنة اليدف المشاريع الرقم 
بالمميون 

 $

الجية المستفيدة 

بناء مدارس جديدة أو إضافة - 1
غرف صفية جديدة 

توفير فرص االلتحاق لجميع الطمبة 
وتطوير األبنية المدرسية 

المدارس  292

المساىمة في طباعة الكتب المدرسية طباعة الكتب المدرسية - 2
لتوزيعيا عمى الطمبة في وقتيا 

المدارس  37

دعم قطاع التعميم الميني - 3
والتقني 

المساىمة في تطوير األبنية 
والتجييزات والمناىج الخاصة فيو 
لتشجيع االلتحاق بيذا النوع من 

. التعميم

المدارس المينية  18
والكميات التقنية 

المدارس  8المساىمة باستمرار المسيرة التعميمية المساىمة بالنفقات التشغيمية - 4
تجييزات خاصة بالتكنولوجيا الخاصة وسائل تعميمية - 5

بالتعميم 
المدارس  8

تجييز المناىج الفمسطينية المناىج الفمسطينية - 6
وتوحيدىا في الضفة وغزة 

المدارس بجميع  5
فروعيا 

تأىيل وتطوير القدرات لممعممين بما التدريب و بناء القدرات - 7
يتناسب مع المنياج الجديد إضافة إلى 

تطوير وتدريب العاممين في الوزارة 

المدارس  5
والمديريات والوزارة 

مخيمات )أنشطة طالبية مختمفة األنشطة الطالبية - 8
........ كشفية، مسابقات ثقافية، 

 (الخ

المدارس  4

كيفية وضع أسس صحيحة لتطوير التخطيط والتطوير - 9
والتخطيط، وتحسين سياسات الوزارة، 

والطرق اإلدارية    

المدارس  4

دعم العممية اإلدارية والبرامج الخاصة العممية اإلدارية والتطويرية - 10
بتسييل العممية اإلدارية والمالية في 

الوزارة 

المدارس  1

مميون $ 382المجموع 
 ]2008 وزارة التربية والتعميم العالي،  - ممفات االدارة العامة لممشاريع[: المصدر 
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وتعكس المؤشرات الالحقة السبب الرئيس وراء اعتماد وزارة التربية والتعميم العالي الفمسطينية في تنفيذ 

مشاريعيا التطويرية عمى الدعم المقدم من الدول المانحة ألىمية ىذه المشاريع حيث تطالعنا 

:  المؤشرات اآلتية

o  من مجموع الطمبة الممتحقين % 70يشكل عدد الطمبة في المدارس الحكومية ما نسبتو

بالمدارس األساسية والثانوية،في حين تتوزع النسبة الباقية عمى مدارس الوكالة والمدارس 

 .في وكالة الغوث % 30 ما نسبتو 23في المدارس الخاصة، و% 7الخاصة وبنسبة قواميا 

o  من بنود الموازنة العامة لوزارة المالية لمنفقات الجارية، إلى % 30تخصيص  نسبة تقارب

من  مجمل المساعدات المقدمة لنفقات التطويرية في وزارة التربية % 20جانب حوالي 

 .والتعميم العالي

 

o  مدرسة في العام 1080ىناك تزايد مضطرد في بناء المدارس الحكومية التي ارتفعت من 

وبالتالي تم % 72 أي بنسبة تغير مقدارىا 2010 مدرسة في العام 1907 إلى 1994

استيعاب الزيادة الكبيرة والمتنامية سنوّيا في أعداد الطمبة بمعدل خمسين ألف طالب وطالبة 

سنويًا،  وتم التخفيف من ظاىرتي االكتظاظ في الصفوف والمدارس المسائية جزئيًا، وتم 

أيضا التخمص من عدد كبير من المدارس المستأجرة، حيث تحتل األبنية المدرسية الحصة 

% 90األكبر من االستثمارات الرأسمالية في وزارة التربية والتعميم العالي لتصل إلى ما نسبتو 

 .من إجمالي االستثمار في الوزارة

 

o  تم إنجاز المناىج الفمسطيني الموحد في الضفة وغزة حيث بني بطريقة عصرية حديثة تنسجم

مع التقدم العممي والمعرفي، وكان اليدف من تطوير المناىج إنجاز منياج موحد ينيي 
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التباين في طبيعة المنياج المدّرس بين شطري الوطن، مع ضرورة اإلشارة إلى عدم توافر 

 .بيئة مناسبة لتطبيق ىذا المنياج في المدارس

 

o تدريب المعممين واإلداريين : 

داري 45، تم تدريب ما يزيد عمى 2010 – 1994خالل الفترة الواقعة بين األعوام   ألف معمم واإ

في الوزارة، واستيدفت البرامج التدريبية المختمفة رفع كفاءة العاممين في الوزارة من إداريين أو 

معممين لممساىمة في تطوير العممية التعميمية برمتيا، واستنادا لتقييمات غير دقيقة لإلدارة العامة 

لممشاريع واإلدارة العامة لإلشراف والتأىيل فإن التدريب حقق أىدافو مع التحفظ عمى ما يتضمنو 

.  ىذا الحكم من تعميم وانطباعّية

 

o  حيث استيدفت المشاريع المنضوية في ىذا اإلطار : المختبرات والمكتبات ومراكز الحاسوب

تزويد المدارس بالتجييزات الالزمة لمنيوض بالعممية التعميمية، حيث عمدت الوزارة لتزويد 

المدارس بالتجييزات الالزمة وبصورة مرحمية، وىنا نسّجل أن نسبة المدارس التي تحتوي 

، كما 2010في العام % 71.7 إلى 1994في العام % 24.4عمى مكتبات ارتفعت  من 

في العام % 64.6 إلى 1994في العام % 39.6ارتفعت نسبة المختبرات العممية من 

إلى % 3.5، وفي الوقت ذاتو ارتفعت نسبة المدارس المتضمنة مختبرات حاسوب من 2010

، وترى اإلدارة العامة لممشاريع أن المعطيات الكمّية آنفة كافية 2010في العام % 67.5

.  لالعتقاد بأن المشاريع ذات العالقة بيذا المحور حققت أىدافيا

 

o  منذ المحظة األولى -فيما يرتبط بمجال التعميم التقني والميني، فإن الوزارة أولت جّل اىتماميا

لموضوع التعميم التقني والميني، ونجحت في - لتسمميا زمام اإلشراف عمى العممية التعميمية 



18 

 

 طالبا 8712 إلى 1994 طالبا وطالبة عام 1390زيادة عدد طمبة التعميم الميني من 

، وعممت عمى بناء المدارس والورش والمختبرات وتجييزىا، وىو ما يعتبر 2010وطالبة عام 

 -.حسب اإلدارة العامة لممشاريع-إنجازا كبيرا 

 

وحقّقت الوزارة العديد من اإلنجازات اليامة عمى صعيد النيوض بمستوى التدريب والتعميم التقني 

بالتعاون مع الكوادر المختمفة في الوزارة والكميات التابعة ليا، وعمى مستوى الوزارات األخرى 

كالعمل والصحة سعيا لتشجيع ىذا القطاع الحيوي، والحد من البطالة وىو ما دفع الوزارة إلرشاد 

. الطمبة لمتوجو نحو ىذا النوع من التعميم نظرا لتوافر عديد الفرص لو في سوق العمل 

 

: أما األىداف المتوقعة لتمك المشاريع، فيي عمى النحو اآلتي 

إعداد منياج فمسطيني موحد في المدارس الفمسطينية، وييدف المنياج إلى تحسين نوعية  -

يجاد مناىج مرتبطة باحتياجات التطوير  التعميم والتعمم،  وتحقيق مستويات تحصيل عالية، واإ

العممي والتكنولوجي، ورافق ذلك تزويد المدارس بالتجييزات الالزمة التي تتالءم والمنياج 

 .الجديد، وتدريب المعممين عمى استخداميا

 .استيعاب الزيادة الطبيعية  السنوية في أعداد الطمبة  -

 .إعداد مستمر  ومتواصل لكفاءات بشرية لدييا القدرة عمى التخطيط واإلدارة والتعميم -

 .توفير بيئة مدرسية مالئمة لمعممية التعميمية -

:  مشكمة الدراسة 2:1

ال يتم إجراء أي  أنو ¹تبّين بعد إجراء لقاء مع القائمين عمى اإلدارة العامة لممشاريع في وزارة التربية 

تقييم لممشاريع المنفذة إذ يتم االكتفاء بإنجازىا، فمجّرد تنفيذ المشاريع يمنحيا صفة النجاح  حسب 
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وجية نظر القائمين عمييا رغم أنو يتم وضع المشاريع من اإلدارات العامة في الوزارة لدى وضع 

الخطة الخمسية، وأحد أبرز األمور التي توصمنا إلييا ىو تأكيد القائمين عمى اإلدارة العامة لممشاريع 

أن المشاريع لم تنجح في العديد من الحاالت في تحقيق األىداف التنموية المتوّخاة منيا، مّما أحال 

 . المشاريع إلجراءات روتينية لمحصول عمى الدعم

وتعتبر اإلدارة العامة لتقييم لممشاريع في وزارة التخطيط حمقة الوصل الرئيسة بين مؤسسات السمطة 

والدول المانحة ويمكن االستئناس بوجية نظرىا فيما يرتبط بالمشاريع وجدواىا ، حيث تم إجراء مقابمة 

والذي أوضح أنو وألىمية ىذا الموضوع استحدثت اإلدارة ² مع مدير عام تقييم المشاريع في الوزارة 

 وبدعم مطمق من مجمس الوزراء، لتقييم المشاريع 2009العامة التي يقوم عمى إدارتيا بداية العام 

المنفذة من قبل الوزارات المختمفة واإلدارة العامة لتقييم المشاريع في وزارة التخطيط، وقد أشار 

القائمون عمى ىذه اإلدارة إلى أن المشاريع المنفّذة سابقا ظمت بمنأى عن التقييم رغم صرف ما 

 مميار دوالر لمتنمية بشكل عام كمشاريع تنموية مدعومة من الخارج لمنيوض بالقطاعات 12يقارب 

المختمفة، وتمت اإلشارة أيضا إلى أن المشاريع لم تحدث أية تغّيرات تنموية، فتبّني المشاريع 

 . والصرف عمييا كان محكوما بالعشوائية

 الزدياد الطمب عمى المشاريع المقدمة من قبل الوزارة لمحصول عمى التمويل من الدول ةو نتيج

المانحة خصوصا عند وضع الخطة الخمسية التطويرية وما يتزامن معيا من تحديد قائمة كبيرة من 

. المشاريع التي ستنفذ في المستقبل والتي تخص اإلدارات العامة في وزارة التربية والتعميم

 (2008)جياد دريدي، االدارة العامة لممشاريع، وزارة التربية والتعميم العالي .م:   مقابمة شخصية ¹
 (2008 )التخطيطلمشاريع، وزارة لتقييم ا، االدارة العامة بدر ابو زىرة.أ:  مقابمة شخصية ²

وتتمحور مشكمة الدراسة حول مدى فاعمية المشاريع المنفذة في وزارة التربية والتعميم العالي 

والممولة من الخارج في تحقيق أىدافيا مقابل التكاليف التي صرفت عمييا من وجية نظر 

المعممين وىم الفئة االكثر استفادة منيا؟ 
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  : أىداف الدراسة 3:1

 
تيدف ىذه الدراسة إلى تقييم المشاريع المنفذة في وزارة التربية والتعميم العالي من وجية نظر 

المستفيدين لموقوف عمى أثرىا في تطوير العممية التعميمية، ومساعدة الوزارة في تبّني منيجيات عمل 

: لتحقيق مردود أفضل من المشاريع حيث تتمثل األىداف الرئيسة في 

 

 .معرفة مدى تحقيق المشاريع المنفذة في وزارة التربية والتعميم العالي لألىداف المرسومة ليا -1

تقديم التوصيات المناسبة ألصحاب القرار لمساعدتيم في وضع الخطط، وبناء أسس  -2

 .ومعايير سميمة لعممية تقييم أداء المشاريع

 . األستفادة من نتائج ىذه الدراسة قبل تنفيذ اي مشاريع مشابية -3

 

 
 

:  أىمية الدراسة 4:1
 

تنبع أىمية الدراسة من كونيا تقييم المشاريع من وجية نظر الفئة المستفيدة منيا، فيم األعرف بيذه 

المشاريع، واألقدر عمى تحقيق مدى فاعميتيا، كما أن أىمية الدراسة تتجّسد فيما تقدّمو من رؤى 

ونتائج ألصحاب القرار في وزارتي التربية والتعميم العالي، والتخطيط لإلفادة منيا مستقباًل في 

المشاريع المختمفة، حيث أن الدراسة أرضية يمكن البناء عمييا إلشاعة ثقافة تقييم المشاريع المنفّذة 

.  في الوزارات جميعيا

 

 : حدود الدراسة 5:1
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 ستقتصر الدراسة عمى المعممين والمعممات في المدارس الحكومية في الضفة الغربية. 

  2010فترة الدراسة منتصف العام. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الفصل الثاني 
الدراسات السابقة واالطار النظري 

 
: الدراسات السابقة  1:2
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 تعتبر عممية تقييم المشاريع عممية ميمة جدًا لمعرفة مقدار األىداف التي تم تحقيقيا، ومقدار الفائدة 

التي حصمنا عمييا من خالل تنفيذ المشروع، ويمكن االستفادة من ىذا التقييم في مشاريع مختمفة 

خضاع ىذا الموضوع لمبحث والدراسة  ضروري  سيتم تنفيذىا في المستقبل وفي مؤسسات مختمفة، واإ

. لتحديد ماىّية الوضع القائم حاليًا في تنفيذ المشاريع

 
وقد تّمت مراجعة دراسات ذات صمة بالموضوع، وسنستعرض أىميا لنتعرف عمى أىم النتائج 

والتوصيات التي تم التوصل إلييا، لإلفادة من نتائجيا في بناء اإلطار النظري واالستبانة لمدراسة 

. التي نحن بصدد االطالع عمييا نظرا لما ستنفرد بو ىذه الدراسة عن غيرىا من الدراسات

 

:  الدراسات العربية 1:1:2

الى دراسة البيئة التعميمية لتحديد كيفية تطويرىا من خالل ( 2008)ىدفت دراسة مركز ابداع المعمم 

استطالع اراء االطفال والشباب لتعرف عمى العناصر المؤثرة عمى بيئات التعميم وبناء مؤشرات عن 

البيئة المدرسية التي ليا اكبر تأثير عمى رفاه االطفال والشباب، وقد شمل االستطالع رأي الطمبة 

وتوجياتيم في اربع محاور ىي البيئة المدرسية والصفية واساليب التعميم والتعمم والصحة الجسدية 

. والنفسية واالجتماعية واالعالم وتكنولوجيا المعمومات واالتصال 

وقد نفذت ىذه الدراسة في مدن فمسطين واالردن ولبنان، وتم استخدام عينة عنقودية بمغ حجم العينة 

 طالب 1500 طالب وطالبة وفي لبنان 1340 طالب وطالبة وفي االردن 1697في فمسطين 

: وطالبة، وتم استخدم األستبيان كأداة مالئمة لمدراسة، وكان اىم النتائج التي توصمت ليا الدراسة ىي

  الكثافة الطالبية في الصف الدراسي ليا اثر سمبي عمى تحصيل الطمبة وعمى قدرة المعمم

 .عمى ضبط الصف ومتابعة مشكالت الطمبة الدراسية وواجباتيم الدراسية 
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 40 % من الطمبة يشعرون بالضيق من المناخ المدرسي. 

  كما اكد اغمبية الطمبة الى افتقار المعممين الى العديد من الميارات وخاصة التواصل مع

 .الطمبة واالستماع والحوار وحل المشكالت 

  ال يزال دور المدرس والمؤسسة التعميمية محدود جدًا في استثمار منجزات العمم والتكنولوجيا

 .واالعالم في العممية التعميمية 

 

 والتي ىدفت إلى تحديد المعايير الواجب توفرىا في (2003)أما دراسة وزارة التربية والتعميم العالي 

:- المدرسة صديقة الطفل فقد خرجت بالنتائج التالية 

. يجب توفير بيئة مالئمة من حمامات نظيفة وصحية .1

 .يجب توفير ساحات ومالعب مالئمة لمطمبة .2

توفير أماكن مغمقة لمحماية في فصل الشتاء والصيف، وتوفير تدفئة في البيئة المدرسية في  .3

 .فصل الشتاء

 .توفير بيئة آمنة في المدرسة .4

 

 والتي ىدفت الى دراسة اثر برنامج تطوير االداء الميني لمعمم (2003)وفي دراسة اليافعي 

الدراسات االجتماعية في دولة قطر والتي اكد فييا  الباحث عمى ان افضل انواع التدريس ىو اشتراك 

 معممات في دولة 106 معمم و97اشتراكا تاما وقد بمغت عينة الدراسة  (المتدرب  )المعمم / الطالب 

قطر من خالل استبانة تم بناءىا خصيصا وكانت اىم النتائج ىو استخدام المستحدثات التكنولوجية 

في العممية التعميمية والتخطيط الجديد لمدرس وكان اىم التوصيات ىي اعادة النظر في مراكز 

التدريب التربوي والعمل عمى تفعيل دورىا وتجييزىا بالمستحدثات التكنولوجية وزيادة التعاون بين 



24 

 

كميات التدريب كجية اعداد المعممين وادارة التدريب في وزارة التربية ومراكز التدريب المتخصصة 

. لتبادل االراء حول احتياجات المعممين التدريبية 

 

 حول االتجاىات الحديثة في تدريب المعمم اثناء الخدمة فقد ىدفت الى (1994)وتركزت دراسة صابر

التعرف عمى واقع اعداد المعمم وتدريبو والتعرف عمى االتجاىات العالمية في تدريب المعمم حيث بمغ 

وكانت االداة المستخدمة ىي االستبانة، وكان أىم توصيات ىذه الدراسة ىو  (125)عدد افراد العينة 

االستمرار في برنامج الدبموم العام في التربية لممعممين الغير مؤىمين تربويا، واختيار االتجاىات 

الحديثة الواردة في البحث وتدريب المعممين المؤىمين تربويا بيدف تجديد الخبرة ودعم التعميم المستمر 

. والتعميم الذاتي 

 
 والتي ىدفت ايضا الى وضع تصور مقترح لتطوير التنمية المينية (2008) أما دراسة اليودلي

لممعممين في مدارس السمطة الفمسطينية، والتي استخدم فييا الباحث االستبانة والمقابالت كأداة 

: لمدراسة وكانت اىم توصيات الدراسة كما يمي 

كفاية التدريب وفاعميتو يعتمد عمى تكامل الترابط بين المراحل التالية وىي تحديد االحتياجات التدريبية 

وتحديد اجراءات التخطيط من حيث االىداف والفئة المستيدفة والمواعيد والوقت المخصص لمتدريب، 

وشمول التخطيط واالمكانيات المادية والوسائل المساعدة وتحديد اساليب التدريب المناسبة والمتنوعة 

وتوفير كوادر مدربة ومالئمة من المدربين وقدرتيم عمى توظيف االساليب الحديثة في التدريب وان 

 .يتم اعتماد نظام حوافز تشجيعية لممعممين الممتحقين بالتدريب 

 
 أيضا والتي عممت عمى مقارنة نظام التدريب داخل المدارس في (2003) كما اكدت دراسة منصور

كل من امريكا وانجمترا واقتراح نظام لمتدريب في الجميورية العربية السورية والتي أوصت بتوفير 
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الدعم الالزم لمتدريب وتوفير الحوافز المادية والمعنوية لممعممين نتيجة تقدم ادائيم والمشاركة في 

. تدريب زمالءىم داخل المدرسة 

 
 الى التعرف عمى الحاجات (2008) وفي مجال التدريب ايضًا فقد ىدفت دراسة الموسي والحربي

التدريبية الالزمة لمعممي الرياضيات في المرحمة الثانوية الستخدام التعميم االلكتروني في التدريس 

 معمما في مدينة الرياض وتم استخدام المنيج الوصفي، وتم استخدام االستبانة 60وبمغ حجم العينية 

. كأداة مالئمة لمدراسة

و اىم توصيات الدراسة ىي العمل عمى ما من شأنو تمبية االحتياجات التدريبية لمعممي الرياضيات 

بالمرحمة الثانوية فيما يتعمق باستخدام التعميم االلكتروني في التدريس، واعداد برامج تدريبية ذات 

جودة عالية لمعممي الرياضيات في المجاالت التي حددتيا الدراسة الستخدام التعميم االلكتروني في 

التدريس، والعمل عمى استقطاب الكوادر المؤىمة لالستفادة منيم في تدريب المعممين عمى استخدام 

. التعميم االلكتروني 

 

وفي مجال المناىج فقد ىدفت دراسة وزارة التربية والتعميم العالي بالتعاون مع الوكالة األمريكية 

 إلى تقييم مناىج التربية المدنية والتي استخدم فييا االستبانو والمقابمة (2009)لمتنمية الدولية 

:- والمالحظة كأدوات لجميع البيانات وقد خرجت بالتوصيات التالية 

يجب استخدام أساليب السمعية والبصرية لتوضيح المفاىيم، واستخدام أساليب تدريس متنوعة لتمكين 

الطمبة من الفيم، كما يجب إشراك المعمم بشكل أكثر فاعمية في إعداد وتصميم منياج التربية 

المدنية، وعقد دورات تدريبية تبنى عمى االحتياجات التدريبية لممعممين بما يتناسب المنياج، كما 
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أكدت عمى ضرورة العمل لمتنسيق مع الجامعات لتوفير معممين متخصصين لقيام المعمم بتدريس ىذه 

. المادة وليس معمم االجتماعات

 

:  الدراسات االجنبية 2:1:2

الى ( Elbers, 2007 and Gunning and Hoop)فقد ىدفت دراسة ىوب وجنج والبرس 

، وقد حدد الباحثون مجتمع تقييم الدعم الموازي بواسطة قياس األثر اإلحصائي لممشاريع التطويرية

 .الدراسة بزامبيا

و كانت مشكمة الدراسة ىي  تحديد مدى االستجابة لمحاجة والرغبة المتزايدة من قبل المؤسسات 

الداعمة لممشاريع التطويرية والحكومات المتمقية ليذا الدعم لتقييم مدى فعالية المساعدات المقدمة 

لدعم المشاريع التطويرية المتنوعة، وكان اليدف منيا إيجاد طريقة جديدة لمتقييم بواسطة قياس األثر 

. اإلحصائي ليذه المشاريع

وقد جمعت عينة ممثمة من نتائج اختبارات الطالب في المغة االنجميزية كأحد المشاريع التطويرية 

الممولة بميزانية محددة من قبل إحدى المؤسسات، وتم تطبيق الطريقة الجديدة المقترحة في التقييم 

: لقياس مدى فعاليتيا، وقد توصمت الدراسة إلى أن 

. عدد المدرسين ليس لو أثر مباشر وىام عمى جودة التعميم ونتائج االختبارات -

 .لعدد الغرف الدراسية وتوفر الكتب الدراسية-ولكنو ضعيف -ىناك أثرا  -

  األبرز تمّثل في وجود عالقة مباشرة بين نوعية التعميم وكفاءة التدريب لممعممين، جاالستنتا -

وعالقة أخرى بين جودة التعميم ونتائج االختبارات لمطالب، وكذلك بين جودة التعميم مع 

 . التسجيل لممرحمة األساسية في التعميم
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 Devarajan, 1995 and Squire and)أما دراسة سيثونت وسكوير وديفارجان 

Suthiwant)  فقد ناقشت ىذه الدراسة كل من الدور المالئم لتقييم مشاريع البنك الدولي في عالم

اليوم، و بمحاذاة تقييم المشاريع  تمت دراسة كيف يمكن لمتحميل االقتصادي الجيد ضمان نوعية 

عالية لممشاريع، وىدفت الدراسة إلى إمكانية تغيير طريقة تقييم المشاريع الممولة من قبل البنك 

الدولي بحيث يتم نقل التركيز من نطاق ضيق متمثل بقياس حسابات معدالت الفوائد، إلى نطاق 

أوسع متمثل بمبدأ الرقابة العامة، وقد استخدم المنيج الوصفي التحميمي وتم جمع البيانات من 

. 1985-1970مشاريع البنك الدولي في دول عدة ما بين األعوام 

وقد خرجت ىذه الدراسة بنتائج عّدة منيا أن ىناك اىتمامًا من البنك الدولي بتقييم المشاريع، وتم 

أن يقوم البنك الدولي بالتفكير جديًا في تحسين تقييمو - بناء عمى المراجعة التي أجريت - اقتراح

: لممشاريع في ثالثة مجاالت وذلك لمصمحة األثر التطويري الذي يقوم فيو كما يأتي

 
عند اختيار البنك الدولي لممشاريع يجب أن يقوم بالمفاضمة بين القطاعين العام والخاص،  .1

واختيار المشاريع التي تحقق أىدافا عامة ومثالية لممجتمع بداًل من المشاريع التي تخدم 

. قطاعات خاصة

يجب عمى البنك الدولي التفكير مميًا بأخذ التكمفة الحدية لرأس المال العام بعين االعتبار عند  .2

سواء أكانت التكمفة الحدية ومعدل العائد قابمة لمقياس - لكل المشاريع-التقييم، وبشكل عام 

أم ال، فإنو يجب عمى المحمل قياس أثر المشروع عمى الموازنة، وشرح كيف يمكن إجراء 

 .إصالحات مستمرة  في التكمفة

يجب عمل مراجعات مستمرة لإلنفاق العام قبل الدخول في تمويل مشروع معين إذ من  .3

 .الممكن أن يكون تمويل جزء من المشروع أفضل من تمويل المشروع بأكممو
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فقد ىدفت ىذه الدراسة الى تحديد أثر التصميم الحديث ( Noschis,2008)وفي دراسة نوشز 

لممدارس عمى التحصيل األكاديمي في األراضي الفمسطينية، وىدفت إلى دراسة المدارس التي 

تم تصميميا بطريقة حديثة -  من قبل بنك التنمية األلماني 2008- 2004صممت بين األعوام 

ولعب المكان دورًا جوىريًا فييا باإلضافة إلى استخدام ألوان أكثر جاذبية، ومساحات - يتسم باإلبداع

.  شاسعة لمغرف الصفية ومالعب مخطط ليا بعناية

وقام بنك التنمية بالتعاون مع وزارة التربية والتعميم العالي الفمسطينية بإجراء ىذه الدراسة حيث تم 

، (طالب، معممين، مديري مدارس ) المباني المدرسية يجمع المعمومات بشكل مباشر من مستخدم

باإلضافة إلى معمومات عن التحصيل األكاديمي لمطالب لدراسة أثر التصميم الحديث لممدارس عمى 

 مدراس موزعة في الشمال والوسط 8 مدراس من أصل 6الطالب والمدرسين، وشممت العينة 

من مجتمع الطالب، % 20% - 15 طالبا من كل مدرسة ليشكموا 50والجنوب، حيث تم اختيار 

. ومعممين من كل صف و ستة مديرين

 
وقد استخدمت الدراسة تسعة أدوات منيجية لجمع المعمومات بيدف دراسة العالقة بين األشخاص 

:  ومبانييم ومدارسيم سواء أكانوا طالبا أم مدرسين أم مديرين، وتمثمت األدوات في

o مقابالت لممعممين والمديرين. 

o مقابالت لمطمبة. 

o المالحظة المباشرة. 

o  (رسم المدرسة من قبل الطالب)أسموب الرسم 

o إستبانات متعمقة بالتحصيل األكاديمي 
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o اختبارات قياسية لمادتي المغة العربية والرياضيات 

o قياس مقدار التحسن خالل السنة الدراسية. 

o كتابة المقاالت من قبل الطالب عن مدرستيم. 

o أسموب االستقصاء في المدرسة. 

 

وقد أظيرت الدراسة وجود ارتباط بين الخصائص المادية والبيئة لممدرسة والتحصيل األكاديمي 

لمطمبة، حيث ظير تحسن في مستوى تحصيل الطالب األكاديمي لمغة العربية بشكل خاص 

والرياضيات بشكل أقل، وقد أظيرت رسومات الطمبة درجة تقديرىم لممبنى ورؤيتيم اإليجابية 

لممدرسة، وأثبتت ىذه الدراسة أن  تحصيل الطالب الذين يرتادون ىذه المدارس الحديثة أفضل من 

. الذين يرتادون المدارس القديمة ،وظيرت النتائج ذاتيا بالنسبة لممدرسين

 
 أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسات السابقة 2:2

 
ستفيد الدراسات السابقة في إلقاء الضوء عمى بعض العوامل التي ستساعد في زيادة كفاءة العممية 

التعميمية مما سيمكن الباحث من تطوير االطار النظري لدراستو والمساعدة في تحديد العوامل التي 

من المتوقع أن تؤثر عمى العممية التعميمية، وكانت اىم النتائج التي توصمت ليا الدراسات السابقة 

:  كما يمي

. وجد أن عدد المدرسين ليس لو أثر مباشر وىام عمى جودة التعميم ونتائج االختبارات -

 .لعدد الغرف الدراسية وتوفر الكتب الدراسية- ولكنو ضعيف-يوجد أثرا  -
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  األبرز تمّثل في وجود عالقة مباشرة بين نوعية التعميم وكفاءة التدريب لممعممين، جاالستنتا -

وعالقة أخرى بين جودة التعميم ونتائج االختبارات لمطالب، وكذلك بين جودة التعميم مع 

 . التسجيل لممرحمة األساسية في التعميم

تبين وجود ارتباط بين الخصائص المادية والبيئة لممدرسة والتحصيل األكاديمي لمطمبة، حيث  -

 .ظير تحسن في مستوى تحصيل الطالب األكاديمي

وجد من خالل رسومات الطمبة درجة تقديرىم لممبنى ورؤيتيم اإليجابية لممدرسة، وأثبتت ىذه  -

الدراسة أن تحصيل الطالب الذين يرتادون ىذه المدارس الحديثة أفضل من الذين يرتادون 

 .المدارس القديمة، وظيرت النتائج ذاتيا بالنسبة لممدرسين

 .ظيرت ان الكثافة في الصف تؤثر سمبيًا عمى اداء الطمبة -

قمة استثمار منجزات العمم والتكنولوجيا في العممية التعميمية يؤثر سمبًا عمى تطور العممية  -

 .التعميمية

 .يجب توفير بيئة صحية لمعممية التعميمية -

 .يجب توفير كوادر بشرية مؤىمة لعممية التدريب -

 .اشراك المعممين في تحديد االحتياجات التدريبية -

 

أما دراسة الباحث فإنو ستؤدي الى تقييم المشاريع المنفذه في قطاع التعميم والمدعومة من الخارج في 

مجال البيئة المدرسية والتدريب والتطوير والتجييزات المدرسية والمنياج الفمسطينيي، وستركز ىذه 

الدراسة عمى تقييم ىذه المشاريع ومدى ارتباط ىذه المجاالت معًا حتى تساعد نتائجيا قبل تنفيذ 

المشاريع الممولة الحقا، مع مالحظة انو في الدراسات السابقة لم يتم اجراء أي تقييم لممجاالت 
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المذكورة سابقًا مجتمعة، مع التأكيد ان ىذه المجاالت السابقة مكممة لبعضيا لنجاح العممية التعميمة 

. ووصوليا لالىداف المرجوة

 

:  اإلطار النظري 3:2
 

يجاد :تقييم المشروع   أي أن التقييم ييدف إلى دراسة األىداف المرسومة وتمك المتحققة فعاًل واإ

االنحرافات بينيا ووضع الحمول لتصحيح ىذه االنحرافات واالستفادة من عممية التقييم في المشاريع 

 .المشابية مستقبالً 

 

: تقوم فمسفة تقييم المشاريع عمى عدد من المراحل وىي و
 

:  التقييم في المرحمة األولى : أواًل 

".  دراسة الجدوى"أو " التقييم"لمتعبير عن  (ex ante evaluation)" تقييم مسبق"مصطمح  يستخدم 

] Gmbh, 2002 [. 

 

 

: التقييم أثناء عممية التنفيذ : ثانيًا 

يعتبر التقييم في ىذه المرحمة عممية رقابة إدارية ومالية عمى عممية تنفيذ المشروع في مراحمو 

المختمفة بعد البدء في عممية تنفيذ المشروع لمتحقق من تنفيذ كل مرحمة من المراحل بالشكل الصحيح 

 ] Gmbh, 2002 [ .والوصول إلى أىدافيا المرجوة 

 

: التقييم بعد االنتياء من عممية التنفيذ : ثالثًا 
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ىو تحديد مالءمة األىداف، ومدى تحقيقيا، ودرجة الكفاءة والفعالية التطويرية، والتأثير واالستدامة 

الستخالص العبر والدروس لممشاريع والبرامج المستقبمية 

: واليدف من ىذا التقييم 

لتوثيق المصادر المستخدمة والنتائج والتقدم نحو تحقيق :  (تقييم نيائي)عند انتياء المشروع  (1

األىداف، فاليدف ىو استخالص الدروس والعبر من المشروع لالستفادة منيا من أجل تحسين 

 . التصاميم في المستقبل، واعتماد أو عدم اعتماد مشاريع مشابية في المستقبل

وىو يركز غالبًا عمى  (ex post evaluationتقييم بعدي )بعد عدة سنوات من انتياء المشروع  (2

 .] Gmbh, 2002 [. آثار المشروع

: أىداف التقييم 

: يتم عرض اىداف التقييم الذي يقع في المراحل السابقة عمى النحو التالي 
  

 والقصور، و تحديد تدعم جيود التخطيط  وترشيدىا عن طريق المقدرة عمى كشف االنحرافا -1

جراء التعديالت والتصحيحات الالزمة ليا  .األخطاء في الخطط الموضوعة مسبّقًا، واإ

تقميل الخسائر قدر اإلمكان، حيث يؤدي التقييم إلى إيقاف بعض المشاريع التي يتم التأكد  -2

من عدم صالحياتيا وعدم جدواىا االقتصادية واإلنتاجية، كما ويعمل التقييم عمى كشف 

بعض جوانب اليدر والتبديد في الموارد عند تشغيل بعض المشاريع بحيث يمكن السيطرة 

 .عمى العمميات في الوقت المناسب

 .التقييم السميم والموضوعي يؤدي إلى تصحيح سياسات التخطيط -3

 التأكد من سالمة تخصيص الموارد لكافة القطاعات االقتصادية والصناعية والخدماتية،  -4

فأحيانًا يؤدي التقييم إلى اكتشاف خمل في تخصيص ىذه الموارد والذي يتطمب إعادة النظر 

عادة التوازن المطموب لنمو قطاعات االقتصاد بشكل متوازن  .في الخطط المنفذة، واإ
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 تحقيق التوازن والتنسيق بين مختمف مشاريع القطاع الواحد بما يحقق ترشيد اإلنفاق والقضاء  -5

 .عمى التكرار والتضارب والتنافس في الفرص المتاحة

 .يحقق تقييم المشاريع المتشابية إلى اإلفادة من المشاريع الناجحة -6

تساعد عممية التقييم وخاصة لممشاريع المتشابية في الحكم عمى مدى نجاح المشروع من  -7

 .عدمو

 .تقود عممية تقييم المشاريع إلى النيوض بالمشاريع االستثمارية ككل -8

. ]200 ص ،2007العتيبي و الحواري، [

 

:- وعند القيام بأي تقييم يجب طرح األسئمة الجوىرية اآلتية 

ما ىدف التقييم؟  .1

 من ىو المستيدف من التقييم؟ .2

 ما ىي المعمومات التي تحتاجيا لعمل تقييم سميم؟ .3

 من أي المصادر يجب أن نجمع البيانات؟ .4

 كيف يمكن جمع البيانات؟ .5

 متى يجب جمع البيانات؟ .6

 [Mcnamara,2002]  ما ىي المصادر المتوافرة لجمع البيانات؟  .7

 

 : وحتى يحالف النجاح أّي تقييم ، فال بد لو أن يرتكز عمى ثالثة محاور رئيسة، وىي 

اآلتية  التقييمات المرتبطة بيدف غالبًا ما ترتبط التقييمات بيدف محدد، وتتم اإلجابة عن األسئمة- 1

: عند عمل التقييم

كيف أنشئت أىداف البرنامج؟ وىل ىذه العممية فعال؟  .1
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 ما ىي درجة تقدم المشروع لتحقيق اليدف؟ .2

 ىل سيتم ربط تحقيق األىداف بإطار زمني محدد؟ .3

 ىل يممك األشخاص ما يكفي من المال والموارد لتحقيق األىداف؟ .4

 كيف يمكن تطويع األولويات لتحقيق اليدف؟ .5

 كيف يمكن تغيير اإلطار الزمني؟ .6

 كيف يمكن تغيير األىداف؟ .7

 

ومن  :التقييمات المرتبطة بالتنفيذ؛ وتيدف لفيم كيفية عمل النظام، وكيفية استخراج النتائج- 2

: األمثمة عمى األسئمة التي يجب أن تطرحيا عمى نفسك عند تصميم عممية التقييم 

 ما ىي التجييزات التي مازالت تحتاجيا المدارس وتؤثر عمى العممية التعميمية؟ -

 ما الذي ينقص االبنية المدرسية حتى تتطور العممية التعميمية؟ -

 ما ىي مشاكل المنياج الفمسطيني الجديد بعد التنفيذ؟ -

ما ىي االقتراحات التي قدميا المعممون لتحسين الدورات التدريبية؟  -

[Mcnamara,2002] 

 

ولممؤسسات غير - بشكل عام-تزايدت في السنوات األخيرة أىمية تقييم النتائج : تقييم النتائج - 3

الربحية بشكل خاص، حيث أخذت ىذه الجيات تطالب بيذا النوع من التقييم بشكل دائم نظرا لما 

. يوفّره التقييم من تغذية راجعة الزمة لمتأكد من تحقيق النظام لألىداف المحددة مسّبقاً 

: ولتتمكن من أداء تقييم جيد لمنتائج يجب أن تقوم ب 

 .تحديد أىم النتائج التي نحتاج إلى تقييميا في النظام الذي سيتم تقييمو (1
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تحديد معايير ومؤشرات قابمة لمقياس بحيث تعطي مؤشرًا واضحًا عمى النجاح أو الفشل في  (2

 .تحقيق النتيجة المرجوة

 .تحديد ىدف رئيس (3

 .تحديد المعمومات التي تبنى عمييا المؤشرات (4

 .تحديد كيفية جمع المعمومات بفاعمية، وواقعية (5

 [Mcnamara,2002]. تحميل النتائج، وتقديميا (6

 

:   متغيرات الدراسة 4:2

ييدف ىذا الجزء الى عرض أىم المتغيرات المتوقع ان تؤثر عمى العممية التعميمية وكفاءتيا 

. معتمدًا عمى الدراسات السابقة

وقد ىدفت المشاريع في وزارة التربية والتعميم العالي الفمسطينية الى تطوير البيئة المدرسية من 

خالل انشائيا المدارس وتزويدىا بالتجييزات والخدمات الالزمة وذلك لمساعدة وتمكين المدرسين 

. من تدريس المنياج بعد الحصول عمى التدريب المناسب

: والمؤشرات التي ستتضمنيا الدراسو ىي كمايمي 

 

. اثر البيئة المدرسية والتجييزات عمى تطوير العممية التعميمية -1

 .اثر التدريب عمى العممية التعميمة والمنياج -2

: أما متغيرات الدراسة فسوف تتركز فيما يمي 

البيئة المدرسية  -1

 التدريب والتطىر المهني للمعلمين -2

 . والخدماتالتجهيزاث المدرسيت -3
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 المنهاج الفلسطيني -4

الجنس، والعمر، والمؤىل العممي،وسنوات الخبرة، )البيانات الشخصية لممبحوثين  -5

 (والمنطقة، وتاريخ بناء المدرسة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الفصل الثالث 
  واإلجراءاتالمنيجية

: مقدمة 
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وعينتيا إضافة إلى وصف أداة ىا، ومجتمع، منيج الدراسةخاص ب عمى وصف الجزءيشمل ىذا 

وصفي االسموب الاستخدم الباحث سيتم إجراؤىا و، والتحميالت اإلحصائية التي والمتغيراتالدراسة 

.  وطبيعة متغيراتيانظرًا لمالءمتو ألغراض الدراسةالتحميمي وكان المنيج االمستخدم ىو الكمي 

:  مجتمع وعينة الدراسة 1:3

معممي ومعممات المدارس الحكومية في محافظات الضفة الغربية، وبمغ تكون مجتمع الدراسة من ي

التوزيع الجغرافي  (  1) معممًا ومعممة، ويوضح الجدول رقم  ( 22654)حجم مجتمع الدراسة 

. لمجتمع الدراسة حيث يرصد باألرقام والنسب توزيع المعنيين حسب المديرية

    ( 1   )جدول رقم 
% النسبة  عدد المعممين  المحافظة 

 %9.99 2262الخميل 
 %12.91 2924جنوب الخميل  

 %7.70 1745بيت لحم 
 %7.01 1588القدس وضواحييا 

 %1.37 311أريحا 
 %12.82 2905رام اهلل 
 %4.20 953سمفيت 
 %9.69 2195نابمس 

 %5.16 1168جنوب نابمس 
 %5.70 1291قمقيمية 
 %8.52 1931طولكرم 
 %6.26 1417قباطية 
 %8.67 1965جنين 

 %100 22654المجموع 
( 2010وزارة التربية والتعميم العالي،- قاعدة البيانات التربوية ):          المصدر 

من معممي ومعممات المدارس الحكومية في  (450)واختار الباحث عينة عشوائية بمغ حجميا 

  )محافظات الضفة الغربية وقد وزعت عمى المعممين والمعممات بشكل عشوائي، ويرصد الجدول رقم 
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البيانات الخاصة بعدد االستبانات الخاصة بكل مديرية،  ونسبتيا المئوية من مجمل االستمارات    (2

. التي تم توزيعيا

  ( 2 )جدول 
% النسبة  عدد االستبانات المحافظة
 %9.99 45الخميل 

 %12.91 58جنوب الخميل  
 %7.70 34بيت لحم 

 %7.01 31القدس وضواحييا 
 %1.37 6اريحا 
 %12.82 58رام اهلل 
 %4.20 19سمفيت 
 %9.69 44نابمس 

 %5.16 23جنوب نابمس 
 %5.70 26قمقيمية 
 %8.52 38طولكرم 
 %6.26 28قباطية 
 %8.67 40جنين 

 %100 450المجموع 
 

، والمخصص لبيان (3) الجدول ىو متضّمن فيف المنطقة  حسب متغيرالعينة أما فيما يرتبط بتوزيع

جنوب ، –شمال –وسط : أعداد االستمارات وفق منحى توزيع يراعى اعتماد ثالث مناطق جغرافية 

ومنو يمكن استجالء أن منطقة شمال الضفة الغربية تستأثر بالعدد األكبر من االستمارات مقارنة 

: بمنطقتي الوسط والجنوب عمى النحو اآلتي

 
( 3)الجدول 

التوزيع التكراري البسيط ألفراد عينة الدراسة حسب متغير المنطقة 
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 المئوية النسبةالعدد  الخبرة
% 48.7 219منطقة شمال الضفة الغربية 
% 21.1 95منطقة وسط الضفة الغربية 
% 30.2 136 منطقة جنوب الضفة الغربية

 %100  450المجموع 

 
وتؤّكد النسب المثبتة في الجدول ما أشرنا إليو آنفا حيث أن منطقة  شمال الضفة الغربية حظيت بما 

من % 30.2من عينة الدراسة، في الوقت الذي حظيت فيو منطقة الجنوب بنسبة % 48.7نسبتو 

. لمنطقة وسط الضفة الغربية% 21.1العينة، في حين تبقت ما نسبتو 

 

 

: فيو عمى النحو اآلتي ( 4)الجدول أما توزيع العينة حسب متغير الجنس فيبينو 
 

( 4)الجدول 
التوزيع التكراري البسيط ألفراد عيّنة الدراسة حسب متغير الجنس 

 المئوية النسبةالعدد  الجنس
% 49.6 223ذكر 
% 50.4 227أنثى 

% 100  450المجموع 
 

من عينة الدراسة % 50.4أن اإلناث يشّكمن نسبة قواميا  (4) ومّما يمكن مالحظتو من الجدول رقم 

%. 49.6مقارنة بالذكور والذين بمغت نسبتيم  

 

 

 والذي يتضمن توزيع أفراد العينة (5)الجدول العمر، فيو موّضح في  حسب متغير وثّمة توزيع لمعينة

تبعا لمعمر بالسنوات ووفق تدّرج عمري يبدأ من سّن العشرين عاما وىو الحّد األدنى لمعمر المفترض 

: بالممتحقين بالعمل في الحقل التعميمي لمحاصمين عمى مؤىل الدبموم 
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 (5)الجدول 

التوزيع التكراري البسيط ألفراد عينة الدراسة حسب متغير العمر 
 المئوية النسبةالعدد العمر بالسنوات 

% 17.3 78 سنة 20-30
% 33.6 151 سنة 31-40
% 35.6 160 سنة 41-50

 % 13.6 61   سنة50أكثر من 

 %100  450المجموع 
 

من عينة الدراسة ممن % 35.6يتضح  أن ما نسبتو  (5)و بالرجوع لمبيانات الواردة في الجدول رقم 

، في حين أن (50-41)يندرجون في الفئة العمرية التي تتراوح أعمار المنضوين في إطارىا ما بين 

، (40-31)من أفراد العينة ممن يندرجون في إطار الفئة العمرية بين % 33.6ىناك نسبة قواميا  

، أّما النسبة 17.3 عاما ما نسبتو 30-20في الوقت الذي الذي يشّكل فيو أفراد الفئة العمرية من 

.  عاما50فيي تختص بالفئة العمرية التي يتجاوز أعمار أفرادىا  %  13.6المتبقية ومقدارىا 

دبموم – المؤىل العممي، والذي ينطمق من الحّد األدنى لممؤىل  حسب متغيرالعينةتوزيع وبالوصول ل

والذي يرصد طبيعة مؤىالت  (6)دكتوراه ، فإنو موّضح في الجدول رقم – وصوال لمحّد األعمى –

. العينة

 

 (6)الجدول 
التوزيع التكراري البسيط ألفراد عينة الدراسة حسب متغير المؤىل العممي 

النسبة العدد  المؤىل العممي
 20.9 % 94أقل من بكالوريوس 

 69.8 % 314بكالوريوس 

 9.3 % 42ماجستير 
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  0  0دكتوراه 
% 100 450المجموع 

 
نالحظ أن حممة الشيادة الجامعية األولى   (6)وباستقراء المعطيات الواردة في ثنايا الجدول رقم 

من المجمل ، % 69.3يحظون بالنصيب األعمى من بين أفراد العينة وبنسبة مقدارىا   (البكالوريوس)

لحممة % 9.3  ىي لحممة الشيادات االقل من البكالوريوس،  وما نسبتو 20.9في حين أن نسبة  

. الماجستير، في حين لم يكن ىناك أي فرد من المشاركين ممن يحممون مؤىل الدكتوراه

 

 حيث تم فيو توزيع العينة إلى فئات تبعا لعدد (7)فيبينو الجدول  الخبرة  حسب متغيرالعينةأما توزيع 

: سنوات الخبرة، وجاءت المعطيات عمى النحو اآلتي 

 (7)الجدول 
التوزيع التكراري البسيط ألفراد عينة الدراسة حسب متغير الخبرة 

 المئوية النسبةالعدد  الخبرة
 % 17.3 78 سنوات 5أقل من 

 % 25.1 113 سنوات 10-5من  
  %57.6 259  سنوات10أكثر من 

% 100   450المجموع 
من عينة الدراسة ممن يندرجون % 57.6أن ما نسبتو  (7)ومّما يمكن مالحظتو في الجدول رقم 

ىم أصحاب  سنوات خبرة تتراوح % 25.1 سنوات، وأن ما نسبتو 10ضمن سنوات الخبرة  أكثر من 

. سنوات (5-1)لذوي الخبرة بين % 17.3، وما نسبتو (10-5)بين 

 
(   8)ولتاريخ بناء المدرسة حضور في معطيات توزيع العينة، وىو ما يرصده الجدول رقم 

بناء المدرسة اعتمادا عمى إسناد زمني مرتبط  بتاريخ   تاريختوزيع العينة حسب متغيروالمخصص لبيان 
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 ، حيث جاءت 1994تسّمم السمطة الوطنية الفمسطينية مسؤولية اإلشراف عمى الجياز التربوي في العام 

 :األعداد والنسب عمى النحو اآلتي 

 (8)الجدول 
التوزيع التكراري البسيط ألفراد عينة الدراسة حسب متغير بناء المدرسة 

 المئوية النسبةالعدد  الجنس
% 39.1 176 1994قبل عام 

% 60.9 274 1994بعد عام 

 %100 450المجموع 

من عينة الدراسة ىي % 60.9أن ما نسبتو  (8)ومّما يمكن استنباطو باالطالع عمى الجدول رقم 

لممدارس التي تم بناؤىا قبل العام % 39.1 ، وما نسبتو 1994لمدارس سنة بنائيا بعد العام 

1994 .

 
 :أداة الدراسة 2:3

 
، وقد تمت صياغة بنودىا اعتمادا عمى ما وتطويرىا بنفسو (االستبانة) أداة الدراسة ببناءقام الباحث 

طار نظري ساعدت في مجمميا بشكل كبير في تكوين  تّم عرضو واالطالع عميو من دراسات سابقة واإ

: أداة الدراسة، وتتكون األداة من قسمين أساسيين ىما  عمى النحو اآلتي

يتضّمن البيانات الشخصية لممبحوثين والتي تشمل الجنس، والعمر، والمؤىل و:  القسم االول 1:2:3
. العممي، وسنوات الخبرة، والمنطقة، وتاريخ بناء المدرسة

 
:   القسم الثاني 2:4:3

مدى فاعمية المشاريع الممولة لوزارة التربية والتعميم العالي "ويتأّلف من أربعة محاور تيدف لقياس 

، وقد أعطي "من الخارج في تحقيق أىدافيا من وجية نظر المعممين في القطاع الحكومي

. المبحوثون حرية االختيار بين خمسة بدائل وفقًا لمقياس ليكرت الخماسي
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: وفيما يأتي عرض لما تضمنتو تمك المحاور 

وتّمت  تغطيتو في ست :  المحور األول خاص بقياس أثر البناء المدرسي عمى الطمبة  -1

 .عشرة فقرة

 أما المحور الثاني فيو مرتبط بمدى تطور ميارات المعممين والتي تؤثر عمى تطورىم  -2

 .وقد تمت تغطيتو بست عشرة فقرة: الميني وعمى العممية التعميمية

في حين يختص المحور الثالث بتحديد مدى توافر التجييزات المالئمة في المدرسة والتي  -3

 .وقد تّمت تغطيتو بتسع فقرات: تساعد عمى زيادة كفاءة العممية التعميمية وتطورىا 

وقد تّمت : المحور االخير يرتبط بمعرفة مدى تحقيق المنياج الجديد لألىداف المرسومة  -4

. تغطيتو بإحدى عشرة فقرة

الخماسي حيث وّزعت  (ليكرت)بشكل خماسي حسب نظام  ؛ فقد ّتم تدريج االستبانةفيما يتعّمق ب

 : عمى النحو اآلتي1 – 5من الدرجات عمى الفقرات 

. ( درجات5) ووزنو    التقدير بدرجة كبيرة جدًا،-

 .( درجات4) ،  ووزنو   التقدير بدرجة كبيرة-
 . ( درجات3 ) التقدير بدرجة معتدلة، ووزنو-
. ( درجة2)، ووزنو   التقدير بدرجة قميمة-

 .( درجة1)جدًا، ووزنو    التقدير بدرجة قميمة-

 
:  صدق أداة الدراسة3:3
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 شرف وقام الباحث بناًء عمى رأي المالمشرف،تم عرض األداة بعد بنائيا من قبل الباحث عمى 

باألخذ بالمالحظات والتعديالت لفقرات االستبانة، سواء من حيث الصياغة المغوية أو حذف بعض 

 .ؤشر عمى صدق محتوى االستبانةلمشرف كمواعتمد الباحث عمى رأي ا. الفقرات أو تعديميا

      تم إعداد االستبانة بشكميا النيائي، وقد أصبح عدد فقراتياالمشرف وبعد األخذ بمالحظات 

معمما ومعممة،  (15)، وتّم تجريب االستبانة عمى عينة من المعممين  بمغ عدد أفرادىا  فقرة (52)

ومن ثم تم تعديل األداة بناًء عمى المالحظات التي تّم الخروج بيا في ضوء التجريب، ويوّضح 

 . فقرات االستبانة في صورتيا النيائية (1)الممحق رقم 

 

:  ثبات االداة 4:3
 

بعد تطبيق أداة الدراسة عمى العينة، تم حساب معامل الثبات لألداة عن طريق استخدام معادلة 

، وىذه القيمة مقبولة (0.95)لالتساق الداخمي، حيث بمغت قيمة معامل الثبات لألداة  (كرونباخ ألفا)

 .لمعامل االتساق الداخمي في حدود أغراض ىذه الدراسة وطبيعتيا

 

 

 

 

 :متغيرات  الدراسة 5:3
 
ختالف في وجية ( Independent Variables)لمتغيرات المستقمة ا وتؤدي الى حدوث تفاوت واإ

 وتشتمل عمى من المشاريع الممولة لوزارة التربية والتعميم العالي  (المعممين)نظر المستفدين 

: ةاآلتيالمتغيرات 
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 .         أنثى-   ب ذكر                        -أ:ماه،و  مستويانولو: لجنسمتغير ا -1

:  مستويات ىيأربعةولو ،   العمرمتغير-2

سنة  51أكثر من -  سنة     د50-41 من -ج    سنة40-31 من - ب   سنة30-20 من -أ

: ىي،و مستوياتأربعةولو ،   المؤىل العمميمتغير-3

دكتوراة  -ماجستير            د-  بكالوريوس        ج- ب أقل من بكالوريوس-أ

: ىي،و مستوياتثالثة ولو الخبرة،متغير  -4

   سنوات10أكثر من -  سنوات      ج10-5 من - ب سنوات    5 أقل من - أ

: ي،وه مستويات ثالثةلو المنطقة،ومتغير  -5

  جنوب الضفة-  وسط الضفة        ج- ب شمال الضفة     - أ

: ماهن،و ولو مستويابناء المدرسة ،متغير  -6

  1994 بعد العام -ب  1994 قبل العام - أ

 

تقييم المدرسين لفاعمية المشاريع وتحقيقيا   فيي(Dependent Variables)المتغيرات التابعة أما 

: ألىدافيا وىي كما يمي 

البيئة المدرسية - 1

 التدريب والتطىر المهني للمعلمين- 2

.  والخدماتالتجهيزاث المدرسيت- 3

المنياج الفمسطيني - 4

 

: اإلحصائية المعالجة  6:3
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وقد أدخمت لمحاسوب . بعد جمع بيانات الدراسة، قام الباحث بمراجعتيا تمييدًا إلدخاليا لمحاسوب

بإعطائيا أرقامًا معينة، وقد تمت المعالجة اإلحصائية الالزمة لمبيانات، باستخراج األعداد، والنسب 

وقد فحصت فرضيات الدراسة عند المستوى . المئوية، والمتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية

α=0.05اختبار ت : ، عن طريق االختبارات اإلحصائية اآلتية(T-Test) واختبار تحميل التباين ،

 Cronbach)، ومعامل الثبات كرونباخ ألفا (One Way Analysis of Variance)األحادي 

Alpha) باستخدام الحاسوب، وباستخدام برنامج الرزم اإلحصائية لمعموم االجتماعية ،(SPSS .)

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الرابع

عرض وتحميل نتائج الدراسة 
 
حول أسئمة  (المعممين في المدارس الحكومية)بعد عممية التحميل اإلحصائي إلجابات المبحوثين 

الدراسة التي تناولت المشاريع المنفذة في وزارة التربية والتعميم العالي والمشاريع التي تم أخذىا بعين 
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األبنية المدرسية، والتدريب والتطوير الميني لممعممين، والتجييزات ): االعتبار في ىذه الدراسة، وىي

. كما جاء في االستبانة (المدرسية، والمنياج الفمسطيني

وسنتناول في ىذا الفصل شرح نتائج الدراسة وتحميميا، حيث تم إجراء عدة اختبارات إحصائية  

لتحميل النتائج، وقد استخدام اإلحصاء الوصفي من المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية، 

عمى أساس الفرق بين القيمة " t" و اختبار تحميل التباين االحادي وصمم اختبار (t_test)واختبار 

المحسوبة والقيمة المتوقعة لتعرف عمى أوزان وأىمية ىذه العوامل وىي محسوبة في نظام ليكرت عند 

   ".3"المستوى 

 

تطوير )  أثر المشاريع الممولة لوزارة التربية والتعميم العالي من الخارج في تحقيق أىدافيا  1:4

 .من وجية نظر المعممين  (العممية التعميمية

البيئة المدرسية :  المجال األول 1:1:4
 

 ومستوى المعنوية tوذلك من خالل قيمة  (9)أظيرت النتائج االحصائية الواردة في الجدول رقم 

: االحصائية حصول تطور في البيئة المدرسية في النواحي اآلتية 

. تتوافر بيئة مدرسية مالئمة لمتحصيل -1

 توافر غرف صفية مالئمة لمطمبة  -2

 .التيوية في الصفوف مالئمة -3

 .التصميم اإليجابي لممدرسة مالئم لتحصيل الطمبة -4

 .اإلضاءة المالئمة في الغرف الصفية -5

عمييا أي تطور، وىو ما يمكن استجالؤه  في مقابل ذلك ؛ كان ىناك عدد من المحاور لم يطرأ

 ومستوى المعنوية االحصائية، والذي tوذلك من خالل قيمة  (9)باستقراء معطيات الجدول رقم  
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أشار بوضوح إلى المحاور ذات العالقة بالمالحظة آنفة الذكر، حيث أظيرت النتائج عدم حدوث 

: تطور فيما يمي 

. بناء نموذجي لممدارس -1

 . ساحات مالئمة لممدارس -2

 .مرافق صحية مالئمة لمطمبة -3

 .غرف الصفية مالئمة لمعممية التعميمية -4

 .تصميم المدرسة يحّفز الطمبة عمى التعميم -5

 .عدد الغرف الصفية يتالءم وعدد الطمبة في المدرسة -6

 .أن المدرسة تكفي الستيعاب الطمبة -7

 

وذلك من  (9)وأخيرًا؛ فقد ظير عدد من المحاور ذات التأثير السمبي، والتي يظيرىا الجدول رقم 

 ومستوى المعنوية االحصائية وىي عمى النحو المدرج كما يأتي ، حيث أشارت النتائج tخالل قيمة 

: إلى 

. عدم توافر المالعب  أثر بشكل عكسي عمى الطمبة -1

 .عدد الطمبة في الصف غير مالئم ، مما أّثر بشكل سمبي عمى الطمبة -2

 . أنو  ال تتوافر أنظمة حماية من المخاطر في المدارس مما يؤثر عمى الطمبة -3

 .وأخيرًا ؛ تبّين عدم توافر غرف مكتبية مالئمة لممعممين مما ينعكس عمى أدائيم -4

 

التدريب والتطور الميني لممعممين :  المجال الثاني 2:1:4
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 ومستوى المعنوية tوذلك من خالل قيمة  (10)أظيرت النتائج االحصائية الواردة في الجدول رقم 

االحصائية، أنو حصل تطور في التدريب والتطور الميني لممعممين  في نواح عّدة يمكن إجماليا في 

: أن التدريب 

 . زاد من اكتساب المعممين ألساليب فيم جديدة لعممية التدريب والتدريس في المدرسة -1

 .أكسب المعممين طرق تدريس جديدة -2

 .عمى العمل بروح الفريق الواحد أعطى نتائج جيدة -3

 . زاد من التعاون ما بين الزمالء في المدرسة الواحدة -4

 .زاد من تخطيط المعمم لمعممية التعميمية -5

 . زاد من كفاءة المعممين في إدارة الصف -6

( 10)وكانت ىناك محاور لم يحصل عمييا أي تطور ، وىو ما يمكن استنباطو من الجدول رقم 

:  ومستوى المعنوية االحصائية، حيث أشارت معطياتو إلىtوذلك من خالل قيمة 

: تبين أن المعممين لم يحصموا عمى  : عمى صعيد المعممين -(أ

. ميارات جديدة لتعزيز العممية التعميمية-1

 .ميارات جديدة في ميارات التقويم- 2

 :وأبرز ما كشفت عنو النتائج أن التدريب لم : عمى صعيد التدريب  (ب

 .لم يساعد عمى التخطيط لممنياج الجديد، وبالتالي لم يكن ذا تأثير في مجال المنياج الجديد. 1

 .لم يساعد في استخدام المعمم لموسائل المختمفة في التعميم. 2

 .(االمتحانات)لم يساعد التدريب فى رفع كفاءة المعممين في مجال التقويم .3

 .لم يزد من كفاءة المعممين في العممية التعميمية. 4
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 ومستوى المعنوية tوذلك من خالل قيمة  (10)ظيرت محاور ليا تأثير سمبي يظيرىا الجدول رقم 

: االحصائية، والذي أشار إلى المحاور ذات التأثير السمبي ىي كما يمي 

. لم يمّب التدريب احتياجات المعممين مما انعكس سمبا عمى أدائيم ، وأّثر سمبيا فييم  -1

 .لم يحّقق النتائج المرجّوة ، ولم يعّزز زيادة التحصيل لدييم -2

 .لم ينعكس إيجابا عمى الطمبة بل أثر سمبًا عمييم -3

. لم يرفع من قدرة المعمم عمى استخدام الحاسوب ، وبالتالي أّثر سمبا عمى أداء المعمم  -4

 
 التجييزات المدرسية:  المجال الثالث 3:1:4

 

 ومستوى المعنوية tوذلك من خالل قيمة  (11)أظيرت النتائج االحصائية الواردة في الجدول رقم 

: االحصائية،حصول تطور في التجييزات المدرسية في النواحي اآلتية 

 .توافر األجيزة واإلمكانيات في المدارس مما ينعكس ذلك عمى العممية التعميمية -1

 .توافر الكتب المدرسية باألعداد المطموبة وفي الوقت المالئم -2

استخدام الحاسوب التعميمي تم بشكل إيجابي في المدارس التي يتوافر فييا الحاسوب،  -3

 .وبالتدقيق في إجابات المعممين تبّين وجود نقص في الحاسوب في المدارس بنسبة كبيره جداً 

تساعد من رفع الكفاءة لدى الطمبة وتطور - وفي حال توفرىا-أكدت النتائج أن المختبرات . 4

 .العممية التعميمية

 ومستوى tوذلك من خالل قيمة  (11)وقد ظيرت محاور ليا تأثيرات سمبية يظيرىا الجدول رقم 

: المعنوية االحصائية، حيث دّلت النتائج عمى أن 

عدم توافر مختبرات حديثة في المدارس يؤثر سمبًا عمى العممية التعميمية بشكل ال يتالءم  -1

 .والمنياج الجديد
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عدم تضّمن المدارس تجييزات رياضية وموسيقية أّثر سمبًا عمى الطمبة،وعمى رغبتيم في  -2

 . الذىاب إلى المدرسة

 .المدارس ال تحتوي عمى أثاث مالئم مّما ينعكس سمبًا عمى الطمبة -3

 .عدم توافر تجييزات تالئم المعممين في الغرف الخاصة بيم ينعكس سمبًا عمى المعممين -4

 

المنياج الفمسطيني :  المجال الرابع 4:1:4
 

 ومستوى المعنوية tوذلك من خالل قيمة  (12)تشير النتائج االحصائية الواردة في الجدول رقم 

االحصائية، إلى أن المنياج الفمسطيني يعاني من مشاكل كبيرة،  وظيرت النتائج جميعيا كنقاط 

ضعف وذات تأثير سمبي ، بحاجة إلى تطوير، مع العمم انو عند صياغة االستبانة تم استخدام 

: نوعين من الفقرات وىي كما يمي 

. فقرات معناىا ايجابي لممنياج وعند االجابة كانت ذات داللة وتأثيرىا سمبي- أ

. فقرات معناىا سمبي لممنياج وعند االجابة تبين أنيا ذات داللة وتأثيرىا ايجابي- ب

: ونتائج ىذا المجال ظيرت كما يمي 

 ومستوى المعنوية tوذلك من خالل قيمة  (12)تشير النتائج االحصائية الواردة في الجدول رقم 

االحصائية، إلى أن المنياج الفمسطيني يعاني من مشاكل كبيرة  مما يستوجب إعادة النظر فيو، 

وضرورة تقييمو وتطويره ليتناسب مع المعممين والطمبة، وظيرت النتائج جميعيا كنقاط ضعف، تحتاج 

: إلى تطوير عمى النحو اآلتي 

. المنياج ال ينسجم ومقدرة الطمبة، مما يؤثر عمى الطمبة وذوييم -1

 .المنياج الجديد ال يتالءم مع الطمبة مما ينعكس سمبًا عمى أدائيم ،وبالتالي عمى تطورىم -2

 .عدم ترابط المنياج الفمسطيني في جميع مراحمو مما يشكل عبئا عمى الطمبة -3
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 .  المنياج ال ييييء الطمبة لمجامعات مما يعكس عدم الجدوى منو عالوة عمى صعوبتو -4

 .المنياج يشكل في محتواه واكتظاظو عبئا  عمى الطمبة -5

 . المنياج بحاجة إلى وقت أكثر مما  ىو تاح لو حاليا إذا ما أريد استيعابو -6

 . المنياج الجديد بحاجة إلى تجييزات ووسائل مختمفة لتدريسو -7

الييئة التدريسية بحاجة إلى دورات تدريبية متخصصو في مجال المنياج لمواكبة التطور  -8

 .الحاصل 

 .المنياج بحاجة إلى إثراء وتعديل بعد تجربة تدريسو- 9

عدم ظيور أي أثر لممنياج الجديد في زيادة نسبة التحصيل، وىو عبء عمى الطمبة - 10

 .وذوييم، ومعممييمً 

. المنياج يحتوي عمى أخطاء  تستدعي تعديميا ،وبحيث تتم تنقيتو من األخطاء المفاىيمية- 11

 

 

 

 مدى فاعمية المشاريع المنفذة في وزارة التربية والتعميم العالي في تحقيق أىدافيا  2:4
  

انطالقا من السؤال الرئيس لمدراسة والمرتبط بمدى تحقيق المشاريع المنفذة في وزارة التربية والتعميم 

سنحاول اإلجابة –وفي ىذا الجزء من الدراسة - العالي أىدافيا من وجية نظر الفئة المستفيدة؛ فإننا

عن السؤال الرئيس مع تفسير النتائج من وجية نظر الباحث بناًء عمى النتائج التي تم الحصول 

. عمييا من الفئة المستيدفة

باستقراء النتائج اإلحصائية والتدقيق فييا تبين أن المشاريع حققت تطورا في المجاالت األربعة التي 

تم استيدافيا، وىو تطور تفاوت من مجال آلخر، وفي مقابل ذلك كشفت النتائج عن وجود نقاط لم 
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يطرأ أي تطور يذكر وىو ما يمكن اعتباره مؤشرا سمبيا، لكن المؤشر األكثر عمقا تمثل في وجود 

نقاط كان لممشاريع أثر سمبي فييا، وىو ما يتناقض واليدف المعمن أصال من تبني المشاريع والبرامج  

مما يثير عديد التساؤالت حول مدى نجاح المشاريع في تحقيق أىدافيا بالشكل المطموب ووفقا لما 

. ىو مخطط لو مسّبقاً 

وحرصا عمى تناول األمور في سياقيا، وتسمية األمور بمسمياتيا، ستتم اإلشارة إلى كل مجال من 

:- المجاالت األربعة عمى حدة عمى النحو اآلتي 

 

: فيما يرتبط بالبيئة المدرسية : أواًل 

  في ىذا المجال تم بناء المدارس وىو ما يعد تطورا لدوره في استيعاب الزيادة الطبيعية في إعداد 

أن  رغم إنجاز األبنية إال أنيا ما زالت تفتقر - و من ناحية أخرى-الطمبة سنويًا، ولكننا نمحظ 

 أخذىا بعين االعتبار عند تنفيذ وتطوير مشاريع جديدة إذا ما أريد الوصول بلبعض النقاط الواج

. لألىداف المرجوة منيا

و من أىم النقاط الواجب التركيز عمييا في ىذا المجال قضية االكتظاظ في الصفوف المدرسية رغم 

الزيادة في أعداد من األبنية المدرسية، وتوفير البيئة المدرسية المالئمة من ناحية صحية و توفير 

. ساحات ومالعب
 

: فيما يرتبط بالتدريب والتطوير: ثانيًا 

رغم أن ىذا المجال شيد تدريب المعممين عمى دورات تدريبية مما أفضى إلى التطوير في بعض 

النقاط إال أن ىناك نقاطا معينة ال يالمسيا التطوير، عالوة عمى وجود نقاط أخرى كانت ذات تأثير 

سمبي لم يتم التطور فييا، وىو ما يستوجب إشراك المعممين في تحديد نقاط الضعف لترتيب الدورات 

التدريبية وتالفي القصور فييا، وعزز ضرورة االىتمام بعقد الدورات التدريبية في مجال المنياج 
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الجديد لضمان تقاطع التدريب مع متطمبات المنياج وبما يعزز اإلفادة من ىذا المجال لتطوير 

المعممين وتأىيميم حسب نقاط الضعف لدييم بناًء عمى المنياج الجديد، كما يجب التركيز عمى ان 

. يكون المدربين مؤىمين بشكل جيد لموصول الى الفائدة المرجوة

 

: فيما يرتبط بالتجييزات المدرسية : ثالثًا 

أيضا في ىذا المجال وجدت نقاط تم التطور فييا، ولكن وعمى شاكمة المجالين سابقي الذكر وجدنا 

نقاطا ظمت بمنأى عن أي تطور، وىي تتقاطع أيضا مع المنياج الجديد وأىميا توفير مختبرات 

. حديثة، ومختبرات حاسوب، وتجييزات لممعممين وتجييزات مالئمة لمطمبة

 وأي تطوير دون األخذ بعين االعتبار النقاط التي لم يتم فييا أي تطوير يظل مبتورا ومنقوصا، لذا 

. فإن التعامل مع ىذه النقاط ىو ضمانة تطبيق المنياج الجديد بكل فاعمية
 

 

 

: فيما يتعمق بالمنياج الجديد: رابعًا 

في مجال المنياج وجد أن المنياج يشكل عبئا دراسيا عمى الطمبة والمعممين عمى حّد سواء، ولمزيد 

:  من التخصيص يمكن إيضاح ذلك بما يأتي 
 

: المعممين (أ

    وجد أن المنياج واسع جدًا ومكتظ ، وبحاجة إلى تجييزات معينة ليتم تطبيق المنياج بشكل 

، كما وجد المعممين أنيم يحتاجون إلى دورات (، حواسيبLCDمختبرات، )يساعد الطمبة عمى فيمو 

يضاح مفرداتو بطريقة عممية  تدريبية في مجاالت معينة حتى يستطيعوا النجاح في شرح المنياج واإ

. وخاصة في المواد العممية، عمى ان يقوم كل معمم بتدريس تخصصو فقط
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: الطمبة  (ب 

كشفت ردود الفئة المستيدفة أن المنياج زخم جدًا، وصعب بالنسبة لمطمبة ما لم يتم توفير ما يمزم - 

. من مقتضيات تطبيقو 

وبشكل عام، فإن أبرز ما يمكن تسجيمو من نقاط عمى ىذا الصعيد أن الكتب المدرسية بحاجة إلى 

إثراء وتعديل عند عممية المراجعة والتطوير، وىي نتائج تنسجم والتقرير الصادر عن وزارة التربية 

 نظام المتابعة 2008/2012الخطة اإلستراتيجية لتطوير التربوي  " 2010والتعميم العالي عام 

. مع العمم أن الوزارة أنجزت ىذا التقرير مؤخراً " 2009التقرير السنوي - والتقييم 

 

في ضوء ما سبق، يغدو الحديث عن أية عممية تطوير غير ذي جدوى إذا لم يراع النقاط السابقة، إذ 

أنيا بمجموعيا تشكل األرضية الممكن البناء عمييا ألي تطوير منشود، كما أن المالحظات والنتائج 

ضرورة القيام بمراجعة شاممة لممشاريع المطبقة - وبشكل جّدي–التي أفضت إلييا الدراسة تفرض 

. والتي يتوالى تطبيقيا وتبنييا دون إخضاعيا لتقييم موضوعي وعممي

 (معامل االرتباط بين المجاالت)مصفوفة معامالت االرتباط   3:4
( 20)جدول رقم 

 

1المجال  مصفوفة معامالت االرتباط  2المجال   3المجال   4المجال    
1المجال   - .441 .676 .347 
2المجال   .441 - .351 .332 
 332. - 351. 676. 3المجال 
 - 332. 332. 347. 4المجال 
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يكون االرتباط قوي،  وكل ما اقترب من واحد  قيمة معامل االرتباط بين صفر وواحدتبين النتائج أن 

في والسبب يعود النو ، بين جميع المجاالت ومن المصوفة نالحظ ان معامل االرتباط منخفض

. ومعنى سمبي  فقرات ذات معنى ايجابييوجدالمجال الواحد 

وال بد من االشارة ىنا ان العممية التعميمية مترابطة مع لتحقيق االىداف المرجوة وانو ال بد من ترابط 

. جميع المجاالت معا لموصول الى االىداف المرجوة

 

:  تنفيذ المشاريع وتحقيق اىدافيا 4:4

بعد أن تم تقييم اثر المشاريع ومدى تحقيقيا الىدافيا فإن ىذا الجزء من الدراسة سيركز عمى تقييم 

المبحوثين لمقفرات المختمفة لمعرفة اذا كان ىناك تفاوت لوجيات النظر تبعًا لممتغيرات المستقمة 

. المستخدمة في ىذه الدراسة

 :  لجميع الفقرات ولجميع المتغيرات ت نتائج الفروقا1:4:4

تم تنفيذ المشاريع التي مولت من الجيات الدولية وقد تم انشاء المدارس وتجييزىا بالخدمات المختمفة 

وذلك لتمكين المعممين من تدريس المنياج الفمسطيني بعد حصوليم عمى التدريب المناسب وقد ظير 

تفاوت في وجيات النظر وىذا التفاوت ناتج عن وجود عوامل نجاح او فشل في تنفيذ ىذه المشاريع 

وىذا ما يمكن االستدالل عميو من خالل المعممين الذين عبروا عن ذلك من خالل المتغيرات المستقمة 

ممخص الفروقات في اجابات  (13)الواردة في االستبيان، وتظير النتائج االحصائية في الجدول رقم 

: المبحوثين لجميع المتغيرات، وتم تفصيميا لكل متغير كما يمي 

:  متغير الجنس 2:4:4
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الفروقات تبعًا لمتغير الجنس وقد ظيرت الفروقات  (14)تظير النتائج االحصائية في الجدول رقم 

: في الفقرات التالية كما يمي 

. الحصول عمى ميارات جديدة لتعزيز عممية التعميم في المدرسة: أواًل 

ب أساليب فيم جديدة لعممية التدريب والتدريس في المدرسة ااكتس: ثانيًا 

ب طرق تدريب وتدريس جديدة في المدرسة ااكتس : ثالثاً 

ب ميارات جديدة في أساليب تنويع ميارات التقويم في المدرسة ااكتس : رابعاً 

 استخدام الحاسوب التعميمي في المدرسة بشكل ايجابي: سابعًا 

 توفر في المدرسة مختبرات حديثة: ثامنًا 

 إنسجام المنياج الجديد مع مقدرة الطمبة: تاسعًا 

 ًً  مالئمة المنياج الجديد الطمبة: عاشرًا

 ترابط المنياج الجديد في جميع المراحل: أحد عشًر 

  المنياج الجديد انو يشكل عبئًا عمى الطمبةاعتبار:أثنى عشر

 المنياج الجديد إلى وقت أكثر مما ىو متاح الستيعابو حاجة : ثالثة عشر

  المنياج الجديد إلى إثراء وتعديل بعد تجربة تدريسية حاجة : أربعة عشر

وحتى يتم تحديد الفروقات لصالح من كانت فقط تم استخدام المتوسطات الحسابية، حيث يظير 

المتوسطات الحسابية لمفقرات التي فييا فروقات تبعًا لمتغير  (15)النتائج الواردة في الجدول رقم 

الجنس حيث أظيرت النتائج أن اجابات الذكور كانت ايجابية ومتوافقة مع الحصول عمى ميارات 

جديدة تعزز عممية التعميم في المدرسة و تم اكتساب اساليب فيم جديدة لعممية التدريب والتدريس و 

 (االمتحانات)اكتساب طرق تدريب وتدريس جديدة و تم اكتساب ميارات جديدة في تنويع التقويم 
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وينسجم المنياج الجديد مع مقدرة الطمبة ويالئم المنياج الجديد الطمبة و يترابط المنياج الجديد في 

جميع مراحمو وفي المقابل كانت نظرة االناث ايجابيو من انو يستخدم الحاسوب التعميمي في المدرسة 

بشكل ايجابي ويتوفر في المدرسة مختبرات حديثة ويشكل المنياج الجديد عبئًا عمى وظير ايضا ان 

. المنياج الجديد بحاجة الى وقت اكثر مما ىو متاح لو وحاجة المنياج الى اثراء وتعديل

 

:   متغير العمر 3:4:4

الفروقات تبعًا لمتغير العمر وقد ظيرت الفروقات في  (16)تظير النتائج االحصائية في الجدول رقم 

: الفقرات التالية كما يمي 

. توفر مرافق صحية مالئمة لمطمبة في المدرسة: أواًل 

توفر غرف مكتبية مالئمة لممدرسين في المدرسة : ثانيًا 

 التدريب احتياجاتك التدريبية يةلبت: ثالثًا 

توفر الكتب المدرسية وباألعداد المطموبة في الوقت المحدد : رابعًا 

م المنياج الجديد مع مقدرة الطمبة انسجأ: خامسًا 

الطمبة لقدرات  المنياج الجديد ةالئمم: سادسًا 

ترابط المنياج الجديد في جميع المراحل : سابعًا 

لطمبة بشكل جيد لمجامعات ا المنياج الجديد تييئة: ثامنًا 

المنياج الجديد عبئًا عمى الطمبة اعتبار : تاسعًا 

 المنياج الجديد إلى دورات لمييئة التدريسية لمواكبة التطور في المنياج حاجة: عاشرًا 

.  المنياج الجديد ذا اثر واضح عمى زيادة نسبة التحصيل العممي لمطمبةاعتبار: الحادية عشر 
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 . المنياج الجديد عمى أخطاء بحاجة إلى تعديلإحتواء:الثانية عشر 

 

بالنسبة لمفقرات التي ظير فييا فروقات في  (شيفي)و لتحميل الفروقات البعدية تم استخدام اختبار 

( 17)التي تعزى لمتغير العمر، وكانت النتائج االحصائية الواردة في الجدول   (16)الجدول رقم 

: الختبار شيفي كما يمي 

 أما باقي 52، 34، 22، 16، 5انو ال يوجد فروقات تذكر في الفقرات  (17)يظير الجدول رقم 

: الفقرات فيي كما يمي 

 عامًا 40 ان المعممين من الفئة العمرية االكبر من 17يالحظ من النتائج الوارة في الجدول رقم 

كانت نظرتيم ايجابية وان المشاريع قد حققت اىدافيا، مما يدل عمى ان الخبرة تمعب دورًا، حيث كمما 

زادت الخبرة في الحياة كمما كانت تقييم أي موضوع بشكل مختمف عن ذوي الخبرة االقل، ويظير 

ذلك واضحا حيث ظيرت النتائج ان المنياج الجديد ينسجم مع قدرة الطمبة ويالئم المنياج الطمبة 

ويترابط المنياج في جميع مراحمو ويييئ المنياج الطمبة بشكل جيد لمجامعات كما وافقوا مع ان 

اما . المنياج يشكل عبئًا عمى الطمبة واخيرا اكدوا عمى ان المنياج ذا اثر واضح عمى زيادة التحصيل

 فقد اكدوا عمى ان الييئة التدريسية بحاجة الى دورات في مجال 30-20ذوي الفئة العمرية من 

. المنياج الجديد لمواكبة التطور مما يدل عمى ان قمة الخبرة تمعب دورًا ىاماً 

: وقد كانت نتائج اختبار شيفي كما يمي

 ( المنياج الجديد مع مقدرة الطمبةانسجام): أوال

 (.50-41)لصالح الفئة  (50-41)والفئة  (40-31)يوجد فروق بين فئة العمر  -

 (.50أكثر من )لصالح الفئة  (50أكثر من )والفئة  (40-31)يوجد فروق بين فئة العمر  -

 ( الطمبة لقدرات المنياج الجديدمالئمة):  ثانياً 
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 (.50-41)لصالح الفئة  (50-41)والفئة  (40-31)يوجد فروق بين فئة العمر  -

 (.50أكثر من )لصالح الفئة  (50أكثر من )والفئة  (40-31)يوجد فروق بين فئة العمر  -

 (ترابط المنياج الجديد في جميع المراحل): ثالثاً 

 (.50-41)لصالح الفئة  (50-41)والفئة  (40-31)يوجد فروق بين فئة العمر  -

 (.50أكثر من )لصالح الفئة  (50أكثر من )والفئة  (40-31)يوجد فروق بين فئة العمر  -

 ( المنياج الجديد الطمبة بشكل جيد لمجامعاتتييئة): رابعاً 

 (.50أكثر من )لصالح الفئة  (50أكثر من )والفئة  (40-31)يوجد فروق بين فئة العمر  -

 ( المنياج الجديد عبئًا عمى الطمبةاعتبار): خامساً 

 (.50أكثر من )لصالح الفئة  (50أكثر من )والفئة  (40-31)يوجد فروق بين فئة العمر 

 (المنياج المنياج الجديد إلى دورات لمييئة التدريسية لمواكبة التطور حاجة): سادساً 

 (30-20)لصالح الفئة  (40-31)والفئة  (30-20)يوجد فروق بين فئة العمر  -

 (.30-20)لصالح الفئة  (50-41)والفئة  (30-20)يوجد فروق بين فئة العمر  -

 ( المنياج الجديد ذا اثر واضح عمى زيادة نسبة التحصيلاعتبار): سابعاً 

 (.50أكثر من )لصالح الفئة  (50أكثر من )والفئة  (40-31)يوجد فروق بين فئة العمر  -

 

:   متغير المؤىل العممي 4:4:4

الفروقات تبعًا لمتغير المؤىل العممي وقد ظيرت  (18)تظير النتائج االحصائية في الجدول رقم 

: الفروقات في الفقرات التالية كما يمي 

توفر بيئة مدرسية مالئمة لمتحصيل العممي : أواًل 
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. توفر بناء نموذجي لممدرسة: ثانيًا 

توفر مالعب مالئمة لممدرسة  : ثالثًا 

 تصميم المدرسة يحفز الطمبة عمى الدراسة: رابعًا 

توفر غرف مكتبية مالئمة لممدرسين في المدرسة : خامسًا 

زاد التدريب من قدرتك عمى استخدام الحاسوب  :سادسًا 

توفر األجيزة واإلمكانيات المالئمة في المدرسة : سابعًا 

بشكل ايجابي في المدرسة   م الحاسوب التعميمياستخدا: ثامنًا 

 في المدرسة توفر مختبرات حديثة: تاسعًا 

توفر تجييزات رياضية مالئمة في المدرسة : عاشرًا 

توفر تجييزات موسيقية مالئمة في المدرسة : الحادية عشر 

توفر أثاث مالئم لمطمبة في الغرف الصفية  : الثانية عشر 

توفر أثاث مالئم لممعممين في الغرف الخاصة بيم : الثالثة عشر 

 المنياج الجديد الطمبة مالئمة: الرابعة عشر 

عبئًا عمى الطمبة  المنياج الجديداعتبار : الخامسة عشر 

 المنياج الجديد إلى وقت أكثر مما ىو متاح الستيعابو حاجة: السادسة عشر 

 المنياج الجديد إلى إثراء وتعديل بعد تجربة تدريسية حاجة: السابعة  عشر 

 المنياج الجديد عمى أخطاء بحاجة إلى تعديميا احتواء: الثامنة عشر 

 



62 

 

بالنسبة لمفقرات التي ظير فييا فروقات في  (شيفي)و لتحميل الفروقات البعدية تم استخدام اختبار 

التي تعزى لمتغير المؤىل العممي، وتبدو اىمية المؤىل العممي في غاية الوضوح   (18)الجدول رقم 

فالمعممين من حممة الماجستير كان تقييميم ايجابي لممشاريع اكثر من حممة الشيادات االقل من ذلك 

: كما يمي 

حيث ساعدت المشاريع عمى توفير بيئة مدرسية مالئمة لمتحصيل العممي و توفر بناء نموذجي  

لممدرسة و توفر مالعب مالئمة لممدرسة وتم تصميم المدرسة بشكل يحفز الطمبة عمى الدراسة و تم 

توفير غرف مالئمة لممعممين وزاد التدريب من القدرة عمى استخدام الحاسوب و تم توفير تجييزات 

وامكانيات مالئمة و استخدم الحاسوب في المدرسة بشكل ايجابي وتم توفير مختبرات حديثة وتوفرت 

تجييزات رياضية وموسيقية مالئمة و تم توفير اثاث مالئم لمغرف الصفية والمعممين وان المنياج 

يالئم الطمبة مع ان المنياج يعتبر ذو عبئأ وبحاجة الى مجيود ووقت اكثر الستيعابو اكدوا ايضا 

. عمى ان المنياج يحتوي عمى اخطاء وبحاجة الى تعديل

وفي المقابل فإن حممة البكالوريوس قد اكدوا عمى ان المنياج بحاجة الى اثراء وتعديل بعد تجربة 

. تدريسو

: وقد كانت نتائج اختبار شيفي كما يمي 

(  توفر بيئة مدرسية مالئمة لمتحصيل العممي) : اوالً 

. يوجد فروق بين الدرجة العممية االقل من بكالوريوس والماجستير لصالح الماجستير

(  توفر بناء نموذجي لممدرسة ): ثانيًا 

. يوجد فروق بين الدرجة العممية االقل من بكالوريوس والماجستير لصالح الماجستير

  ( توفر مالعب مالئمة لممدرسة ): ثالثًا 
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. يوجد فروق بين الدرجة العممية االقل من بكالوريوس والماجستير لصالح الماجستير 

(  تصميم المدرسة يحفز الطمبة عمى الدراسة): رابعًا 

 .يوجد فروق  بين الدرجة العممية االقل من البكالوريوس والماجستير لصالح الماجستير

  (توفر انظمة حماية من المخاطر في البناء): خامسًا 

. يوجد فروق بين الدرجة العممية األقل من البكالوريوس والماجستير لصالح الماجستير

. يوجد فروق بين الدرجة العممية البكالوريوس والماجستير لصالح الماجستير

(  توفر غرف مكتبية مالئمة لممدرسين في المدرسة ): سادساً 

. يوجد فروق بين الدرجة العممية األقل من البكالوريوس والماجستير لصالح الماجستير

. يوجد فروق بين الدرجة العممية البكالوريوس والماجستير لصالح الماجستير

(  زاد التدريب من قدرتك عمى استخدام الحاسوب): سابعًا 

يوجد فروق بين الدرجة العممية االقل من بكالوريوس والبكالوريويس لصالح البكالوريوس  

يوجد فروق بين الدرجة العممية االقل من بكالوريوس والماجستير لصالح الماجستير 

(  توفر األجيزة واإلمكانيات المالئمة في المدرسة ): ثامناً 

. يوجد فروق بين الدرجة العممية األقل من البكالوريوس والماجستير لصالح الماجستير

. يوجد فروق بين الدرجة العممية البكالوريوس والماجستير لصالح الماجستير

(   الحاسوب التعميمي بشكل ايجابي في المدرسةاستخدام): تاسعًا 

. يوجد فروق بين الدرجة العممية األقل من البكالوريوس والماجستير لصالح الماجستير
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. يوجد فروق بين الدرجة العممية البكالوريوس والماجستير لصالح الماجستير

(  توفر في المدرسة مختبرات حديثة): عاشرًا 

. يوجد فروق بين الدرجة العممية األقل من البكالوريوس والماجستير لصالح الماجستير

. يوجد فروق بين الدرجة العممية البكالوريوس والماجستير لصالح الماجستير

(  توفر تجييزات رياضية مالئمة في المدرسة): الحادي عشر 

. يوجد فروق بين الدرجة العممية االقل من بكالوريوس والماجستير لصالح الماجستير

(   توفر تجييزات موسيقية مالئمة في المدرسة): الثاني عشر 

. يوجد فروق بين الدرجة العممية األقل من البكالوريوس والماجستير لصالح الماجستير

. يوجد فروق بين الدرجة العممية البكالوريوس والماجستير لصالح الماجستير

(  توفر أثاث مالئم لمطمبة في الغرف الصفية ): الثالث عشر

. يوجد فروق بين الدرجة العممية االقل من بكالوريوس والماجستير لصالح الماجستير

  (توفر أثاث مالئم لممعممين في الغرف الخاصة بيم): الرابع عشر 

. يوجد فروق بين الدرجة العممية األقل من البكالوريوس والماجستير لصالح الماجستير

. يوجد فروق بين الدرجة العممية البكالوريوس والماجستير لصالح الماجستير

 (حاجة المنياج الجديد الى اثراء وتعديل بعد تجربة تدريسو): الخامس عشر

يوجد فروق بين الدرجة العممية االقل من بكالوريوس والبكالوريوس لصالح البكالوريوس 
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 (احتواء المنياج الجديد عمى اخطاء بحاجة الى تعديميا): السادس عشر 

يوجد فروق بين الدرجة العممية االقل من بكالوريوس والبكالوريوس لصالح البكالوريوس 

يوجد فروق بين الدرجة العممية االقل من بكالوريوس والماجستير لصالح الماجستير 

:   متغير سنوات الخبرة 5:4:4

الفروقات تبعًا لمتغير سنوات الخبرة وقد ظيرت  (20)تظير النتائج االحصائية في الجدول رقم 

: الفروقات في الفقرات التالية كما يمي 

زاد التدريب من قدرتك عمى استخدام الحاسوب : أواًل 

توفر أثاث مالئم لممعممين في الغرف الخاصة بيم : ثانيًا 

 المنياج الجديد الطمبة مالئمة: ثالثًا 

ترابط المنياج الجديد في جميع المراحل : رابعًا 

 المنياج الجديد  عبئًا عمى الطمبة أعتبار: خامسًا 

 المنياج الجديد إلى دورات لمييئة التدريسية لمواكبة التطور في المنياج حاجة: سادسًا 

 . المنياج الجديد عمى أخطاء بحاجة إلى تعديمياإحتواء: سابعًا 

بالنسبة لمفقرات التي ظير فييا فروقات في  (شيفي)و لتحميل الفروقات البعدية تم استخدام اختبار 

التي تعزى لمتغير سنوات الخبرة، وتبدو اىمية الخبرة في غاية الوضوح فالمعممين   (20)الجدول رقم 

: من ذوي الخبرة االكثر كان تقييميم ايجابي لممشاريع كما يمي 

، 41وبعد اجراء أختبار شيفي تبين انو ال يوجد فروقات تذكر في الفقرات  (21)يظير الجدول رقم 

: أما باقي الفقرات فقد ظيرت الفروقات كما يمي 
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 سنوات عمى ان المنياج الجديد يالئم الطمبة وان المنياج الجديد 10حيث اكد ذوي الخبرة االكثر من 

سنوات ان التدريب زاد من القدرة  (10-5)يترابط في جميع مراحمو، وفي المقابل اكد ذوي الخبرة بين 

عمى استخدام الحاسوب وان المنياج يشكل عبئأ عمى الطمبة وان المنياج يحتوي عمى اخطاء 

 سنوات ان المنياج الجديد بحاجة الى دورات 5وبحاجة الى تعديل، واخيرًا اكد ذوي الخبره االقل من 

. لمييئة التدريسية لمواكبة التطور فيو

: وكانت نتائج اختبارت شيفي كما يمي 

 (زاد التدريب من قدرتك عمى استخدام الحاسوب): أوال

 (.10-5)لصالح الفئة  (10أكثر من )والفئة  (10-5)يوجد فروق بين فئة الخبرة  -

 
 ( المنياج الجديد الطمبةمالئمة): ثانياً 

 (.10أكثر من )لصالح الفئة  (10أكثر من )والفئة  (10-5)يوجد فروق بين فئة الخبرة  -

 (ترابط المنياج الجديد في جميع المراحل): ثالثاً 

 (.10أكثر من )لصالح الفئة  (10أكثر من )والفئة  (10-5)يوجد فروق بين فئة الخبرة  -

 ( المنياج الجديد عبئًا عمى الطمبةإعتبار): رابعاً 

 (.10-5)لصالح الفئة  (10أكثر من )والفئة  (10-5)يوجد فروق بين فئة الخبرة  -

 ( المنياج الجديد إلى دورات لمييئة التدريسية لمواكبة التطور في المنياجحاجة): خامساً 

 (.5أقل من )لصالح الفئة  (10أكثر من )والفئة  (5أقل من )يوجد فروق بين فئة الخبرة  -

 ( المنياج الجديد عمى أخطاء بحاجة إلى تعديميااحتواء): سادساً 

 (.10-5)لصالح الفئة  (10أكثر من )والفئة  (10-5)يوجد فروق بين فئة الخبرة  -
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:   متغير الموقع الجغرافي 6:4:4

الفروقات تبعًا لمتغير الموقع الجغرافي وقد ظيرت  (22)تظير النتائج االحصائية في الجدول رقم 

: الفروقات في الفقرات التالية كما يمي 

. توفر مرافق صحية مالئمة لمطمبة في المدرسة: أواًل 

توفر غرف صفية مالئمة لمطمبة : ثانيًا 

توفر غرف صفية مالئمة لمعممية التعميمية : ثالثًا 

التيوية في الصفوف   مالئمة: رابعًا 

 عدد الطمبة في الصف ةمالئم :خامسًا 

 عمى ميارات جديدة لتعزيز عممية التعميم في المدرسة ولحصال: سادسًا 

زاد التدريب من قدرتك عمى التخطيط : سابعًا 

توفر أثاث مالئم لممعممين في الغرف الخاصة بيم : ثامنًا 

 المنياج الجديد إلى إثراء وتعديل بعد تجربة تدريسية حاجة: تاسعًا 

، 6وبعد اجراء أختبار شيفي تبين انو ال يوجد فروقات تذكر في الفقرات  (23)يظير الجدول رقم 

:  أما باقي الفقرات فقد كانت كما يمي 27

فقد اظيرت نتائج المعممين في شمال الضفة عن توفر مرافق صحيو مالئمة في المدارس وان التيوية 

في الصفوف كانت مالئمة و حصول المعممين عمى ميارات جديدة من التدريب في تعزيز عممية 

اما منطقة الجنوب فقط اكدوا عمى . التعميم واكدوا ايضا عمى ان المنياج بحاجة الى اثراء وتعديل

توفر غرف صفية مالئمة لمعممية التعميمية و اكدوا ايضا كمنطقة الشمال عمى ان التيوية في 

. الصفوف مالئمة وان عدد الطمبة في الصف مالئم وانو يتوفر اثاث مالئم لممعممين في غرفيم
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: وكانت نتائج اختبار شيفي كما يمي

 (توفر مرافق صحية مالئمة لمطمبة في المدرسة): أوال

 .لصالح الشمال (وسط)والموقع الجغرافي  (شمال)يوجد فروق بين الموقع الجغرافي  -

 (توفر غرف صفية مالئمة لمعممية التعميمية): ثانياً 

 .لصالح الجنوب (الجنوب)والموقع الجغرافي  (وسط)يوجد فروق بين الموقع الجغرافي  -

 (التيوية في الصفوفمالئمة ): ثالثاً 

 .لصالح الشمال (وسط)والموقع الجغرافي  (شمال)يوجد فروق بين الموقع الجغرافي  -

 .لصالح الجنوب (الجنوب)والموقع الجغرافي  (وسط)يوجد فروق بين الموقع الجغرافي  -

 (عدد الطمبة في الصفمالئمة ): رابعاً 

 .لصالح الجنوب (الجنوب)والموقع الجغرافي  (وسط)يوجد فروق بين الموقع الجغرافي  -

 (ل عمى ميارات جديدة لتعزيز عممية التعميم في المدرسةوحصال): خامساً 

 لصالح الشمال (وسط)والموقع الجغرافي  (شمال)يوجد فروق بين الموقع الجغرافي  -

 (توفر أثاث مالئم لممعممين في الغرف الخاصة بيم): سادساً 

 .لصالح الجنوب (الجنوب)والموقع الجغرافي  (وسط)يوجد فروق بين الموقع الجغرافي  -

 ( المنياج الجديد إلى إثراء وتعديل بعد تجربة تدريسيةحاجة): سابعاً 

 لصالح الشمال (وسط)والموقع الجغرافي  (شمال)يوجد فروق بين الموقع الجغرافي  -

 

:  متغير سنة بناء المدرسة7:4:4

الفروقات تبعًا لمتغير سنة بناء المدرسة وقد ظيرت  (23)تظير النتائج االحصائية في الجدول رقم 

: الفروقات في الفقرات التالية كما يمي 



69 

 

. توفر بيئة مدرسية مالئمة لمتحصيل العممي: أواًل 

اإلضاءة في الغرف الصفية مالئمة : ثانيًا 

عدد الغرف الصفية مع عدد الطمبة في المدرسة مالئمة : ثالثًا 

توفر األجيزة واإلمكانيات المالئمة في المدرسة : رابعًا 

 الحاسوب التعميمي في المدرسة بشكل ايجابي استخدام: خامسًا 

توفر تجييزات موسيقية مالئمة في المدرسة : سادسًا 

 المنياج الجديد إلى دورات لمييئة التدريسية لمواكبة التطور في المنياج حاجة:  سابعًا 

المتوسطات الحسابية لمفقرات التي فييا فروقات تبعًا  (24)تظير النتائج الواردة في الجدول رقم 

لمتغير سنوات بناء المدرسة حيث تبين أن الفروقات في جميع الفقرات السابقة كانت لصالح بعد العام 

. 1994 مما يدل عمى التطور والبناء كان بعد العام 1994

 

 

 

 

 (9)جدول 
 النتائج اإلحصائية لتأثير المشاريع عمى البيئة المدرسية

 انجٍئخ انًذرضٍخ: انًجبل األول 

 انفمراد انرلى
 االنذراف

 انًعٍبري

 يزىضط

 االضزجبثخ

 لًٍخ

(t) 

 انًذطىثخ

لًٍخ 

انذالنخ 

 االدصبئٍخ

 000. 3.627 3.44 1.044. رزىفر ثٍئخ يذرضٍخ يالئًخ نهزذصٍم انعهًً 1

 374. 980.- 3.21 1.099. ٌزىفر ثنبء نًىرجً نهًذرضخ 2
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 369. 899.- 3.21 1.184رزىفر ضبدبد يالئًخ نهًذرضخ  3

 000. 3.790- 3.04 1.215رزىفر يالعت يالئًخ نهًذرضخ  4

 154. 1.430 3.33 1.051. رزىفر يرافك صذٍخ يالئًخ نهطهجخ فً انًذرضخ 5

 001. 3.281 3.42 1.045رزىفر غرف صفٍخ يالئًخ نهطهجخ   6

 242. 1.172 3.32 1.052رزىفر غرف صفٍخ يالئًخ نهعًهٍخ انزعهًٍٍخ  7

 116. 1.577- 3.18 1.020رصًٍى انًذرضخ ٌذفس انطهجخ عهى انذراضخ   8

 000. 5.367 3.53 1.075انزهىٌخ فً انصفىف يالئًخ   9

 021. 2.309- 3.13 1.230عذد انطهجخ فً انصف يالئى   10

 000. 4.266 3.47 1.065ٌؤصر رصًٍى انًذرضخ إٌجبثبً عهى رذصٍم انطهجخ  11

 000. 9.733 3.72 1.000اإلضبءح فً انغرف انصفٍخ يالئًخ   12

 155. 1.425 3.33 1.102عذد انغرف انصفٍخ ٌزالءو يع عذد انطهجخ فً انًذرضخ  13

 618. 499.- 3.23 1.158انًذرضخ ركفً الضزٍعبة انطهجخ  14

 000. 6.419- 2.90 1.182رزىفر أنظًخ دًبٌخ ين انًخبطر فً انجنبء  15

 000. 8.958- 2.72 1.279رزىفر غرف يكزجٍخ يالئًخ نهًذرضٍن فً انًذرضخ   16

α = .05 n=450 
 
 
 
 (10)جدول 

 النتائج اإلحصائية لتأثير المشاريع عمى التدريب والتطور الميني لممعممين
 انزذرٌت وانزطىر انًهنً نهًعهًٍن: انًجبل انضبنً 

 انفمراد انرلى
 االنذراف

 انًعٍبري

 يزىضط

 االضزجبثخ

 لًٍخ

(t) 

 انًذطىثخ

لًٍخ 

 انذالنخ

 االدصبئٍخ

1 
دصهذ عهى يهبراد جذٌذح نزعسٌس عًهٍخ انزعهٍى فً 

انًذرضخ 
.876 3.52 1.371 .171 



71 

 

2 
اكزطجذ أضبنٍت فهى جذٌذح نعًهٍخ انزذرٌت وانزذرٌص فً 

 انًذرضخ
.817 3.64 4.734 .000 

 006. 2.762 3.57 845. اكزطجذ طرق رذرٌت ورذرٌص جذٌذح فً انًذرضخ 3

4 
اكزطجذ يهبراد جذٌذح فً أضبنٍت رنىٌع يهبراد انزمىٌى فً 

 انًذرضخ 
.886 3.54 1.836 .067 

 046. 1.997 3.55 991. رى رذرٌجك عهى انعًم ثروح انفرٌك 5

 002. 3.139- 3.32 946. نجى انزذرٌت ادزٍبجبرك انزذرٌجٍخ  6

 389. 862.- 3.42 906. زاد انزذرٌت ين رخطٍطك نهًنهبط انجذٌذ 7

 000. 4.570- 3.26 907. زاد انزذرٌت ين رذصٍم انطهجخ  8

 002. 3.115- 3.32 951.انعكص انزذرٌت اٌجبثٍبً عهى انطهجخ  9

 035. 2.113 3.55 926. زاد انزذرٌت ين رعبونك يع زيالئك  10

 000. 4.293 3.64 882.زاد انزذرٌت ين لذررك عهى انزخطٍط  11

 000. 3.764 3.62 923. زاد انزذرٌت ين لذررك عهى إدارح انصف 12

 092. 1.689 3.63 2.182 زاد انزذرٌت ين لذررك عهى اضزخذاو وضبئم انًخزهفخ 13

 947. 066. 3.46 988. زاد انزذرٌت ين لذررك عهى رمىٌى انطهجخ 14

 000. 10.758- 2.85 1.191 زاد انزذرٌت ين لذررك عهى اضزخذاو انذبضىة 15

 834. 209.- 3.45 1.023زاد انزذرٌت ين كفبءرك فً انعًهٍخ انزعهًٍٍخ  16

α = .05 n=450 
 
 
 (11)جدول 

 النتائج اإلحصائية لتأثير المشاريع عمى التجييزات المدرسية
 

 انزجهٍساد انًذرضٍخ: انًجبل انضبنش 

 انفمراد انرلى
 االنذراف

 انًعٍبري

 يزىضط

 االضزجبثخ

 لًٍخ

(t) 

 انًذطىثخ

لًٍخ 

 انذالنخ

 االدصبئٍخ

 000. 4.848 3.24 972.رزىفر األجهسح واإليكبنٍبد انًالئًخ فً انًذرضخ  1
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 000. 17.351 3.76 899.رزىفر انكزت انًذرضٍخ وثبألعذاد انًطهىثخ فً انىلذ انًذذد   2

 008. 2.662 3.16 1.135ٌطزخذو انذبضىة انزعهًًٍ فً انًذرضخ ثشكم اٌجبثً  3

 000. 4.534- 2.74 1.302ٌزىفر فً انًذرضخ يخزجراد دذٌضخ   4

 000. 5.339 3.32 1.166رطبعذ انًخزجراد عهى رفع كفبءح انطهجخ  5

 004. 2.859- 2.87 1.109رزىفر رجهٍساد رٌبضٍخ يالئًخ فً انًذرضخ   6

 000. 15.650- 2.12 1.214رزىفر رجهٍساد يىضٍمٍخ يالئًخ فً انًذرضخ   7

 215. 1.241 3.08 1.028ٌزىفر أصبس يالئى نهطهجخ فً انغرف انصفٍخ   8

 041. 1.695- 2.93 1.084ٌزىفر أصبس يالئى نهًعهًٍن فً انغرف انخبصخ ثهى  9

α = .05 n=450 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (12)جدول 

 النتائج اإلحصائية لتأثير المشاريع عمى التجييزات المدرسية
 

 انًنهبط انفهططٍنً : انًجبل انراثع 

 انفمراد انرلى
 االنذراف

 انًعٍبري

 يزىضط

 االضزجبثخ

 لًٍخ

(t) 

 انًذطىثخ

لًٍخ 

 انذالنخ

 االدصبئٍخ

 000. 14.247- 2.73 933.ٌنطجى انًنهبط انجذٌذ يع يمذرح انطهجخ  1
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 000. 14.138- 2.76 904.ٌالئى انًنهبط انجذٌذ انطهجخ  2

 000. 5.250- 3.14 896.ٌزراثط انًنهبط انجذٌذ فً جًٍع انًرادم  3

 000. 5.234- 3.13 932.ٌهٍئ انًنهبط انجذٌذ انطهجخ ثشكم جٍذ نهجبيعبد  4

 000. 6.188 3.66 1.033ٌشكم انًنهبط انجذٌذ  عجئبً عهى انطهجخ  5

 000. 13.987 3.98 946.ٌذزبط انًنهبط انجذٌذ إنى ولذ أكضر يًب هى يزبح الضزٍعبثه  6

7 
ٌذزبط انًنهبط انجذٌذ إنى إيكبنٍبد ورجهٍساد يخزهفخ 

نزذرٌطه 
.885 3.97 14.641 .000 

8 
ٌذزبط انًنهبط انجذٌذ إنى دوراد نههٍئخ انزذرٌطٍخ نًىاكجخ 

انزطىر فً انًنهبط 
.962 3.74 8.477 .000 

 000. 13.132 3.92 911.ٌذزبط انًنهبط انجذٌذ إنى إصراء ورعذٌم ثعذ رجرثخ رذرٌطٍخ  9

10 
ٌعزجر انًنهبط انجذٌذ را اصر واضخ عهى زٌبدح نطجخ انزذصٍم 

. انعهًً نهطهجخ
1.064 2.97 -7.734 .000 

 000. 6.883- 2.99 1.149. ٌذزىي انًنهبط انجذٌذ عهى أخطبء ثذبجخ إنى رعذٌههب 11

α = .05 n=450 
 
 
 
 
 
 

( 13)جدول رقم 
 

 نزٍجخ فرولبد نجًٍع انًزغٍراد

 انطنىاد انًىلع انخجرح انًؤهم انعًر انجنص انفمرح انرلى

1 
رزىفر ثٍئخ يذرضٍخ يالئًخ نهزذصٍم 

 .انعهًً
 دانخ غٍر  دانخ غٍر دانخ دانخ غٍر دانخ غٍر دانخ

 غٍر دانخ غٍر  دانخ غٍر دانخ دانخ غٍر دانخ غٍر دانخ .ٌزىفر ثنبء نًىرجً نهًذرضخ 2

 غٍر دانخ غٍر  دانخ غٍر دانخ غٍر دانخ غٍر دانخ غٍر دانخ رزىفر ضبدبد يالئًخ نهًذرضخ 3

 غٍر دانخ غٍر  دانخ غٍر دانخ دانخ غٍر دانخ غٍر دانخ رزىفر يالعت يالئًخ نهًذرضخ 4

5 
رزىفر يرافك صذٍخ يالئًخ نهطهجخ فً 

 .انًذرضخ
 غٍر دانخ دانخ غٍر دانخ غٍر دانخ دانخ غٍر دانخ

 غٍر دانخ دانخ غٍر دانخ غٍر دانخ غٍر دانخ دانخغٍر  رزىفر غرف صفٍخ يالئًخ نهطهجخ  6

 غٍر دانخ دانخ غٍر دانخ غٍر دانخ غٍر دانخ غٍر دانخرزىفر غرف صفٍخ يالئًخ نهعًهٍخ  7
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 انزعهًٍٍخ

8 
رصًٍى انًذرضخ ٌذفس انطهجخ عهى 

 انذراضخ 
 غٍر دانخ غٍر  دانخ غٍر دانخ دانخ غٍر دانخ غٍر دانخ

 غٍر دانخ دانخ غٍر دانخ غٍر دانخ غٍر دانخ غٍر دانخ انزهىٌخ فً انصفىف يالئًخ  9

 غٍر دانخ دانخ غٍر دانخ غٍر دانخ غٍر دانخ غٍر دانخ عذد انطهجخ فً انصف يالئى  10

11 
ٌؤصر رصًٍى انًذرضخ إٌجبثبً عهى 

 رذصٍم انطهجخ
 غٍر دانخ غٍر  دانخ غٍر دانخ غٍر دانخ غٍر دانخ غٍر دانخ

 دانخ غٍر  دانخ غٍر دانخ غٍر دانخ غٍر دانخ غٍر دانخ اإلضبءح فً انغرف انصفٍخ يالئًخ  12

13 
عذد انغرف انصفٍخ ٌزالءو يع عذد 

 انطهجخ فً انًذرضخ
 دانخ غٍر  دانخ غٍر دانخ غٍر دانخ غٍر دانخ غٍر دانخ

 دانخ غٍر  دانخ غٍر دانخ غٍر دانخ غٍر دانخ غٍر دانخ انًذرضخ ركفً الضزٍعبة انطهجخ 14

15 
رزىفر أنظًخ دًبٌخ ين انًخبطر فً 

 انجنبء
 غٍر دانخ غٍر  دانخ غٍر دانخ دانخ غٍر دانخ دانخغٍر 

16 
رزىفر غرف يكزجٍخ يالئًخ نهًذرضٍن 

 فً انًذرضخ 
 غٍر دانخ غٍر  دانخ غٍر دانخ دانخ دانخ غٍر دانخ

17 
دصهذ عهى يهبراد جذٌذح نزعسٌس 

 عًهٍخ انزعهٍى فً انًذرضخ
 غٍر دانخ دانخ غٍر دانخ غٍر دانخ غٍر دانخ دانخ

18 
اكزطجذ أضبنٍت فهى جذٌذح نعًهٍخ 

 انزذرٌت وانزذرٌص فً انًذرضخ
 غٍر دانخ غٍر  دانخ غٍر دانخ غٍر دانخ غٍر دانخ دانخ

19 
اكزطجذ طرق رذرٌت ورذرٌص جذٌذح فً 

 انًذرضخ
 غٍر دانخ غٍر  دانخ غٍر دانخ غٍر دانخ غٍر دانخ دانخ

20 
اكزطجذ يهبراد جذٌذح فً أضبنٍت 

 رنىٌع يهبراد انزمىٌى فً انًذرضخ 
 غٍر دانخ غٍر  دانخ غٍر دانخ غٍر دانخ غٍر دانخ دانخ

 غٍر دانخ غٍر  دانخ غٍر دانخ غٍر دانخ غٍر دانخ غٍر دانخ رى رذرٌجك عهى انعًم ثروح انفرٌك 21

 غٍر دانخ غٍر  دانخ غٍر دانخ غٍر دانخ دانخ غٍر دانخ نجى انزذرٌت ادزٍبجبرك انزذرٌجٍخ  22

23 
زاد انزذرٌت ين رخطٍطك نهًنهبط 

 انجذٌذ
 غٍر دانخ غٍر  دانخ غٍر دانخ غٍر دانخ غٍر دانخ غٍر دانخ

 غٍر دانخ غٍر  دانخ غٍر دانخ غٍر دانخ غٍر دانخ دانخغٍر  زاد انزذرٌت ين رذصٍم انطهجخ  24

 غٍر دانخ غٍر  دانخ غٍر دانخ غٍر دانخ غٍر دانخ غٍر دانخ انعكص انزذرٌت اٌجبثٍبً عهى انطهجخ 25

 غٍر دانخ غٍر  دانخ غٍر دانخ غٍر دانخ غٍر دانخ غٍر دانخ زاد انزذرٌت ين رعبونك يع زيالئك  26

 غٍر دانخ دانخ غٍر دانخ غٍر دانخ غٍر دانخ دانخغٍر  زاد انزذرٌت ين لذررك عهى انزخطٍط 27

28 
زاد انزذرٌت ين لذررك عهى إدارح 

 انصف
 غٍر دانخ غٍر  دانخ غٍر دانخ غٍر دانخ غٍر دانخ غٍر دانخ

29 
زاد انزذرٌت ين لذررك عهى اضزخذاو 

 وضبئم انًخزهفخ
 غٍر دانخ غٍر  دانخ غٍر دانخ غٍر دانخ غٍر دانخ غٍر دانخ

30 
زاد انزذرٌت ين لذررك عهى رمىٌى 

 انطهجخ
 غٍر دانخ غٍر  دانخ غٍر دانخ غٍر دانخ غٍر دانخ غٍر دانخ

31 
زاد انزذرٌت ين لذررك عهى اضزخذاو 

 انذبضىة
 غٍر دانخ غٍر  دانخ دانخ دانخ غٍر دانخ غٍر دانخ

32 
زاد انزذرٌت ين كفبءرك فً انعًهٍخ 

 انزعهًٍٍخ
 غٍر دانخ غٍر  دانخ غٍر دانخ غٍر دانخ غٍر دانخ غٍر دانخ

33 
رزىفر األجهسح واإليكبنٍبد انًالئًخ فً 

 انًذرضخ
 دانخ غٍر  دانخ غٍر دانخ دانخ غٍر دانخ غٍر دانخ

34 
رزىفر انكزت انًذرضٍخ وثبألعذاد 

 انًطهىثخ فً انىلذ انًذذد 
 غٍر دانخ غٍر  دانخ غٍر دانخ غٍر دانخ دانخ غٍر دانخ

35 
ٌطزخذو انذبضىة انزعهًًٍ فً انًذرضخ 

 ثشكم اٌجبثً
 دانخ غٍر  دانخ غٍر دانخ دانخ غٍر دانخ دانخ

 غٍر دانخ غٍر  دانخ غٍر دانخ دانخ غٍر دانخ دانخ ٌزىفر فً انًذرضخ يخزجراد دذٌضخ  36

37 
رطبعذ انًخزجراد عهى رفع كفبءح 

 انطهجخ
 غٍر دانخ غٍر  دانخ غٍر دانخ غٍر دانخ غٍر دانخ دانخغٍر 
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38 
رزىفر رجهٍساد رٌبضٍخ يالئًخ فً 

 انًذرضخ 
 غٍر دانخ غٍر  دانخ غٍر دانخ دانخ غٍر دانخ غٍر دانخ

39 
رزىفر رجهٍساد يىضٍمٍخ يالئًخ فً 

 انًذرضخ 
 دانخ غٍر  دانخ غٍر دانخ دانخ غٍر دانخ غٍر دانخ

40 
ٌزىفر أصبس يالئى نهطهجخ فً انغرف 

 انصفٍخ 
 غٍر دانخ غٍر  دانخ غٍر دانخ دانخ غٍر دانخ غٍر دانخ

41 
ٌزىفر أصبس يالئى نهًعهًٍن فً انغرف 

 انخبصخ ثهى
 غٍر دانخ دانخ دانخ دانخ غٍر دانخ غٍر دانخ

 غٍر دانخ غٍر  دانخ غٍر دانخ غٍر دانخ دانخ دانخ ٌنطجى انًنهبط انجذٌذ يع يمذرح انطهجخ 42

 غٍر دانخ غٍر  دانخ دانخ دانخ دانخ دانخ ٌالئى انًنهبط انجذٌذ انطهجخ 43

44 
ٌزراثط انًنهبط انجذٌذ فً جًٍع 

 انًرادم
 غٍر دانخ غٍر  دانخ دانخ غٍر دانخ دانخ دانخ

45 
ٌهٍئ انًنهبط انجذٌذ انطهجخ ثشكم جٍذ 

 نهجبيعبد
 غٍر دانخ غٍر  دانخ غٍر دانخ غٍر دانخ دانخ غٍر دانخ

 غٍر دانخ غٍر  دانخ دانخ دانخ دانخ دانخ ٌشكم انًنهبط انجذٌذ  عجئبً عهى انطهجخ 46

47 
ٌذزبط انًنهبط انجذٌذ إنى ولذ أكضر يًب 

 هى يزبح الضزٍعبثه
 غٍر دانخ غٍر  دانخ غٍر دانخ دانخ غٍر دانخ دانخ

48 
ٌذزبط انًنهبط انجذٌذ إنى إيكبنٍبد 

 ورجهٍساد يخزهفخ نزذرٌطه
 غٍر دانخ غٍر  دانخ غٍر دانخ غٍر دانخ غٍر دانخ غٍر دانخ

49 
ٌذزبط انًنهبط انجذٌذ إنى دوراد نههٍئخ 

 انزذرٌطٍخ نًىاكجخ انزطىر فً انًنهبط
 دانخ غٍر  دانخ دانخ غٍر دانخ دانخ غٍر دانخ

50 
ٌذزبط انًنهبط انجذٌذ إنى إصراء ورعذٌم 

 ثعذ رجرثخ رذرٌطٍخ
 غٍر دانخ دانخ غٍر دانخ دانخ غٍر دانخ دانخ

51 
ٌعزجر انًنهبط انجذٌذ را اصر واضخ عهى 

 .زٌبدح نطجخ انزذصٍم انعهًً نهطهجخ
 غٍر دانخ غٍر  دانخ غٍر دانخ غٍر دانخ دانخ غٍر دانخ

52 
ٌذزىي انًنهبط انجذٌذ عهى أخطبء 

 .ثذبجخ إنى رعذٌههب
 غٍر دانخ غٍر  دانخ دانخ دانخ دانخ غٍر دانخ

دالة تعني يوجد فروقات، حسب الجداول   * 

 
 

( 14)جذول رلى 

 (ركر، انضى)فرولبد انجنص 

 انفمرحانرلى 
 رلى

انفمرح 
انًجبل 

لًٍخ 

" د"

انذالنخ 

Sig. 
 اننزجٍخ

 غٍر دانخ 437.- 662. 1 1. رزىفر ثٍئخ يذرضٍخ يالئًخ نهزذصٍم انعهًً 1

 غٍر دانخ 542. 588. 1 2. ٌزىفر ثنبء نًىرجً نهًذرضخ 2

 غٍر دانخ 1.129- 260. 1 3رزىفر ضبدبد يالئًخ نهًذرضخ  3

 غٍر دانخ 498.- 618. 1 4رزىفر يالعت يالئًخ نهًذرضخ  4

 غٍر دانخ 345.- 731. 1 5. رزىفر يرافك صذٍخ يالئًخ نهطهجخ فً انًذرضخ 5

 غٍر دانخ 473. 637. 1 6رزىفر غرف صفٍخ يالئًخ نهطهجخ   6

 غٍر دانخ 147. 883. 1 7رزىفر غرف صفٍخ يالئًخ نهعًهٍخ انزعهًٍٍخ  7

 غٍر دانخ 430.- 668. 1 8رصًٍى انًذرضخ ٌذفس انطهجخ عهى انذراضخ   8

 غٍر دانخ 289. 772. 1 9انزهىٌخ فً انصفىف يالئًخ   9

 غٍر دانخ 1.252 211. 1 10عذد انطهجخ فً انصف يالئى   10
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 غٍر دانخ 462. 645. 1 11ٌؤصر رصًٍى انًذرضخ إٌجبثبً عهى رذصٍم انطهجخ  11

 غٍر دانخ 927. 354. 1 12اإلضبءح فً انغرف انصفٍخ يالئًخ   12

 غٍر دانخ 1.962 050. 1 13عذد انغرف انصفٍخ ٌزالءو يع عذد انطهجخ فً انًذرضخ  13

 غٍر دانخ 1.584 114. 1 14انًذرضخ ركفً الضزٍعبة انطهجخ  14

 غٍر دانخ 175.- 861. 1 15رزىفر أنظًخ دًبٌخ ين انًخبطر فً انجنبء  15

 غٍر دانخ 1.076 282. 1 16رزىفر غرف يكزجٍخ يالئًخ نهًذرضٍن فً انًذرضخ   16

 دانخ 2.304 022. 2 1دصهذ عهى يهبراد جذٌذح نزعسٌس عًهٍخ انزعهٍى فً انًذرضخ  17

 دانخ 2.413 016. 2 2 اكزطجذ أضبنٍت فهى جذٌذح نعًهٍخ انزذرٌت وانزذرٌص فً انًذرضخ 18

 دانخ 2.748 006. 2 3 اكزطجذ طرق رذرٌت ورذرٌص جذٌذح فً انًذرضخ 19

 دانخ 2.064 040. 2 4 اكزطجذ يهبراد جذٌذح فً أضبنٍت رنىٌع يهبراد انزمىٌى فً انًذرضخ  20

 غٍر دانخ 438. 662. 2 5 رى رذرٌجك عهى انعًم ثروح انفرٌك 21

 غٍر دانخ 661. 509. 2 6 نجى انزذرٌت ادزٍبجبرك انزذرٌجٍخ  22

 غٍر دانخ 1.677 094. 2 7 زاد انزذرٌت ين رخطٍطك نهًنهبط انجذٌذ 23

 غٍر دانخ 1.085 279. 2 8 زاد انزذرٌت ين رذصٍم انطهجخ  24

 غٍر دانخ 694. 488. 2 9انعكص انزذرٌت اٌجبثٍبً عهى انطهجخ  25

 غٍر دانخ 396. 692. 2 10 زاد انزذرٌت ين رعبونك يع زيالئك  26

 غٍر دانخ 430.- 667. 2 11زاد انزذرٌت ين لذررك عهى انزخطٍط  27

 غٍر دانخ 199. 843. 2 12 زاد انزذرٌت ين لذررك عهى إدارح انصف 28

 غٍر دانخ 590.- 556. 2 13 زاد انزذرٌت ين لذررك عهى اضزخذاو وضبئم انًخزهفخ 29

 غٍر دانخ 320.- 749. 2 14 زاد انزذرٌت ين لذررك عهى رمىٌى انطهجخ 30

 غٍر دانخ 175. 861. 2 15 زاد انزذرٌت ين لذررك عهى اضزخذاو انذبضىة 31

 غٍر دانخ 265.- 791. 2 16زاد انزذرٌت ين كفبءرك فً انعًهٍخ انزعهًٍٍخ  32

 غٍر دانخ 583.- 560. 3 1رزىفر األجهسح واإليكبنٍبد انًالئًخ فً انًذرضخ  33

 غٍر دانخ 1.100- 272. 3 2رزىفر انكزت انًذرضٍخ وثبألعذاد انًطهىثخ فً انىلذ انًذذد   34

 دانخ 2.957- 003. 3 3ٌطزخذو انذبضىة انزعهًًٍ فً انًذرضخ ثشكم اٌجبثً  35

 دانخ 3.642- 000. 3 4ٌزىفر فً انًذرضخ يخزجراد دذٌضخ   36

 غٍر دانخ 411.- 681. 3 5رطبعذ انًخزجراد عهى رفع كفبءح انطهجخ  37

 غٍر دانخ 017.- 987. 3 6رزىفر رجهٍساد رٌبضٍخ يالئًخ فً انًذرضخ   38

 غٍر دانخ 914. 361. 3 7رزىفر رجهٍساد يىضٍمٍخ يالئًخ فً انًذرضخ   39

 غٍر دانخ 195. 846. 3 8ٌزىفر أصبس يالئى نهطهجخ فً انغرف انصفٍخ   40

 غٍر دانخ 1.907 057. 3 9ٌزىفر أصبس يالئى نهًعهًٍن فً انغرف انخبصخ ثهى  41

 دانخ 2.579 010. 4 1ٌنطجى انًنهبط انجذٌذ يع يمذرح انطهجخ  42

 دانخ 2.414 016. 4 2ٌالئى انًنهبط انجذٌذ انطهجخ  43

 دانخ 2.905 004. 4 3ٌزراثط انًنهبط انجذٌذ فً جًٍع انًرادم  44

 غٍر دانخ 1.549 122. 4 4ٌهٍئ انًنهبط انجذٌذ انطهجخ ثشكم جٍذ نهجبيعبد  45

 دانخ 2.511- 012. 4 5ٌشكم انًنهبط انجذٌذ  عجئبً عهى انطهجخ  46

 دانخ 3.593- 000. 4 6ٌذزبط انًنهبط انجذٌذ إنى ولذ أكضر يًب هى يزبح الضزٍعبثه  47

 غٍر دانخ 856.- 393. 4 7ٌذزبط انًنهبط انجذٌذ إنى إيكبنٍبد ورجهٍساد يخزهفخ نزذرٌطه  48

ٌذزبط انًنهبط انجذٌذ إنى دوراد نههٍئخ انزذرٌطٍخ نًىاكجخ انزطىر فً  49

انًنهبط 
 غٍر دانخ 785.- 433. 4 8

 دانخ 2.303- 022. 4 9ٌذزبط انًنهبط انجذٌذ إنى إصراء ورعذٌم ثعذ رجرثخ رذرٌطٍخ  50

ٌعزجر انًنهبط انجذٌذ را اصر واضخ عهى زٌبدح نطجخ انزذصٍم انعهًً  51

. نهطهجخ
 غٍر دانخ 1.558 120. 4 10
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 غٍر دانخ 495.- 621. 4 11. ٌذزىي انًنهبط انجذٌذ عهى أخطبء ثذبجخ إنى رعذٌههب 52

α = .05 n=450 
 

( 15)جدول رقم 

انفمرح انرلى 

انبس  ركىر 

 انًجبل
وضط 

 دطبثً
 انذراف

وضط 

 دطبثً
انذراف 

.831 3.61 2دصهذ عهى يهبراد جذٌذح نزعسٌس عًهٍخ انزعهٍى فً انًذرضخ  17  3.42 911.  

.752 3.74 2اكزطجذ أضبنٍت فهى جذٌذح نعًهٍخ انزذرٌت وانزذرٌص فً انًذرضخ  18  3.55 868.  

 873. 3.46 802. 3.68 2 اكزطجذ طرق رذرٌت ورذرٌص جذٌذح فً انًذرضخ 19

 919. 3.45 845. 3.62 2 اكزطجذ يهبراد جذٌذح فً أضبنٍت رنىٌع يهبراد انزمىٌى فً انًذرضخ  20

 1.089 3.32 1.161 3.00 3 ٌطزخذو انذبضىة انزعهًًٍ فً انًذرضخ ثشكم اٌجبثً 35

 1.321 2.96 1.247 2.52 3ٌزىفر فً انًذرضخ يخزجراد دذٌضخ  36

 876. 2.62 977. 2.85 4ٌنطجى انًنهبط انجذٌذ يع يمذرح انطهجخ  42

 865. 2.66 932. 2.86 4ٌالئى انًنهبط انجذٌذ انطهجخ  43

 917. 3.02 858. 3.62 4ٌزراثط انًنهبط انجذٌذ فً جًٍع انًرادم  44

 1.021 3.78 1.033 3.54 4ٌشكم انًنهبط انجذٌذ  عجئبً عهى انطهجخ  46

.980 3.82 4ٌذزبط انًنهبط انجذٌذ إنى ولذ أكضر يًب هى يزبح الضزٍعبثه  47  4.14 886.  

.926 3.83 4ٌذزبط انًنهبط انجذٌذ إنى إصراء ورعذٌم ثعذ رجرثخ رذرٌطٍخ  50  4.02 887.  

 
 

 

 

 

 

 

 

( 16)جدول رقم 

فروقاث العمر 

 انفمرح انرلى
 رلى

 انفمرح
 انًجبل

لًٍخ 

 "ف"
 انذالنخ
Sig. 

 اننزجٍخ

 غٍر دانخ 324. 1.161 1 1 .رزىفر ثٍئخ يذرضٍخ يالئًخ نهزذصٍم انعهًً 1

 غٍر دانخ 072. 2.349 1 2 .ٌزىفر ثنبء نًىرجً نهًذرضخ 2

 غٍر دانخ 335. 1.134 1 3 رزىفر ضبدبد يالئًخ نهًذرضخ 3

 غٍر دانخ 301. 1.222 1 4 رزىفر يالعت يالئًخ نهًذرضخ 4

 دانخ 034. 2.923 1 5 .رزىفر يرافك صذٍخ يالئًخ نهطهجخ فً انًذرضخ 5

 غٍر دانخ 663. 529. 1 6 رزىفر غرف صفٍخ يالئًخ نهطهجخ  6

 غٍر دانخ 992. 032. 1 7 رزىفر غرف صفٍخ يالئًخ نهعًهٍخ انزعهًٍٍخ 7

 غٍر دانخ 079. 2.275 1 8 رصًٍى انًذرضخ ٌذفس انطهجخ عهى انذراضخ  8

 غٍر دانخ 660. 533. 1 9 انزهىٌخ فً انصفىف يالئًخ  9
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 غٍر دانخ 181. 1.634 1 10 عذد انطهجخ فً انصف يالئى  10

 غٍر دانخ 776. 368. 1 11 ٌؤصر رصًٍى انًذرضخ إٌجبثبً عهى رذصٍم انطهجخ 11

 غٍر دانخ 740. 418. 1 12 اإلضبءح فً انغرف انصفٍخ يالئًخ  12

 غٍر دانخ 088. 2.195 1 13 عذد انغرف انصفٍخ ٌزالءو يع عذد انطهجخ فً انًذرضخ 13

 غٍر دانخ 232. 1.435 1 14 انًذرضخ ركفً الضزٍعبة انطهجخ 14

 غٍر دانخ 377. 1.035 1 15 رزىفر أنظًخ دًبٌخ ين انًخبطر فً انجنبء 15

 دانخ 040. 2.786 1 16 رزىفر غرف يكزجٍخ يالئًخ نهًذرضٍن فً انًذرضخ  16

 غٍر دانخ 760. 390. 2 1 دصهذ عهى يهبراد جذٌذح نزعسٌس عًهٍخ انزعهٍى فً انًذرضخ 17

 غٍر دانخ 740. 418. 2 2 اكزطجذ أضبنٍت فهى جذٌذح نعًهٍخ انزذرٌت وانزذرٌص فً انًذرضخ 18

 غٍر دانخ 593. 634. 2 3 اكزطجذ طرق رذرٌت ورذرٌص جذٌذح فً انًذرضخ 19

 غٍر دانخ 446. 891. 2 4 اكزطجذ يهبراد جذٌذح فً أضبنٍت رنىٌع يهبراد انزمىٌى فً انًذرضخ  20

 غٍر دانخ 460. 864. 2 5 رى رذرٌجك عهى انعًم ثروح انفرٌك 21

 دانخ 046. 2.693 2 6 نجى انزذرٌت ادزٍبجبرك انزذرٌجٍخ  22

 غٍر دانخ 086. 2.213 2 7 زاد انزذرٌت ين رخطٍطك نهًنهبط انجذٌذ 23

 غٍر دانخ 228. 1.447 2 8 زاد انزذرٌت ين رذصٍم انطهجخ  24

 غٍر دانخ 398. 989. 2 9 انعكص انزذرٌت اٌجبثٍبً عهى انطهجخ 25

 غٍر دانخ 862. 250. 2 10 زاد انزذرٌت ين رعبونك يع زيالئك  26

 غٍر دانخ 157. 1.747 2 11 زاد انزذرٌت ين لذررك عهى انزخطٍط 27

 غٍر دانخ 427. 927. 2 12 زاد انزذرٌت ين لذررك عهى إدارح انصف 28

 غٍر دانخ 538. 725. 2 13 زاد انزذرٌت ين لذررك عهى اضزخذاو وضبئم انًخزهفخ 29

 غٍر دانخ 816. 313. 2 14 زاد انزذرٌت ين لذررك عهى رمىٌى انطهجخ 30

 غٍر دانخ 149. 1.788 2 15 زاد انزذرٌت ين لذررك عهى اضزخذاو انذبضىة 31

 غٍر دانخ 243. 1.398 2 16 زاد انزذرٌت ين كفبءرك فً انعًهٍخ انزعهًٍٍخ 32

 غٍر دانخ 357. 1.080 3 1 رزىفر األجهسح واإليكبنٍبد انًالئًخ فً انًذرضخ 33

 دانخ 006. 4.146 3 2 رزىفر انكزت انًذرضٍخ وثبألعذاد انًطهىثخ فً انىلذ انًذذد  34

 غٍر دانخ 647. 552. 3 3 ٌطزخذو انذبضىة انزعهًًٍ فً انًذرضخ ثشكم اٌجبثً 35

 غٍر دانخ 503. 784. 3 4 ٌزىفر فً انًذرضخ يخزجراد دذٌضخ  36

 غٍر دانخ 192. 1.588 3 5 رطبعذ انًخزجراد عهى رفع كفبءح انطهجخ 37

 غٍر دانخ 453. 876. 3 6 رزىفر رجهٍساد رٌبضٍخ يالئًخ فً انًذرضخ  38

 غٍر دانخ 534. 731. 3 7 رزىفر رجهٍساد يىضٍمٍخ يالئًخ فً انًذرضخ  39

 غٍر دانخ 159. 1.736 3 8 ٌزىفر أصبس يالئى نهطهجخ فً انغرف انصفٍخ  40

 غٍر دانخ 054. 2.567 3 9 ٌزىفر أصبس يالئى نهًعهًٍن فً انغرف انخبصخ ثهى 41

 دانخ 000. 7.535 4 1 ٌنطجى انًنهبط انجذٌذ يع يمذرح انطهجخ 42

 دانخ 000. 6.504 4 2 ٌالئى انًنهبط انجذٌذ انطهجخ 43

 دانخ 001. 5.382 4 3 ٌزراثط انًنهبط انجذٌذ فً جًٍع انًرادم 44

 دانخ 002. 4.990 4 4 ٌهٍئ انًنهبط انجذٌذ انطهجخ ثشكم جٍذ نهجبيعبد 45

 دانخ 005. 4.366 4 5 ٌشكم انًنهبط انجذٌذ  عجئبً عهى انطهجخ 46

 غٍر دانخ 067. 2.400 4 6 ٌذزبط انًنهبط انجذٌذ إنى ولذ أكضر يًب هى يزبح الضزٍعبثه 47

 غٍر دانخ 244. 1.394 4 7 ٌذزبط انًنهبط انجذٌذ إنى إيكبنٍبد ورجهٍساد يخزهفخ نزذرٌطه 48

ٌذزبط انًنهبط انجذٌذ إنى دوراد نههٍئخ انزذرٌطٍخ نًىاكجخ انزطىر فً  49

 انًنهبط
 دانخ 003. 4.663 4 8

 غٍر دانخ 222. 1.471 4 9 ٌذزبط انًنهبط انجذٌذ إنى إصراء ورعذٌم ثعذ رجرثخ رذرٌطٍخ 50

 دانخ 003. 4.747 4 10ٌعزجر انًنهبط انجذٌذ را اصر واضخ عهى زٌبدح نطجخ انزذصٍم انعهًً  51
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 .نهطهجخ
 دانخ 042. 2.755 4 11 .ٌذزىي انًنهبط انجذٌذ عهى أخطبء ثذبجخ إنى رعذٌههب 52

α = .05 n=450 
 

( 17)جدول رقم

Dependent 

Variable 

(I) age (J) age Mean Difference 

(I-J) Std. Error Sig. 

95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

dimension1 

q5 20-30 31-40 -.171 .147 .716 -.58 .24 

41-50 -.337 .145 .147 -.74 .07 

more than 50 -.457 .178 .088 -.96 .04 

31-40 20-30 .171 .147 .716 -.24 .58 

41-50 -.166 .119 .585 -.50 .17 

more than 50 -.287 .158 .349 -.73 .16 

41-50 20-30 .337 .145 .147 -.07 .74 

31-40 .166 .119 .585 -.17 .50 

more than 50 -.121 .156 .897 -.56 .32 

more than 50 20-30 .457 .178 .088 -.04 .96 

31-40 .287 .158 .349 -.16 .73 

41-50 .121 .156 .897 -.32 .56 

q16 20-30 31-40 -.205 .178 .723 -.71 .30 

41-50 -.483 .176 .059 -.98 .01 

more than 50 -.268 .217 .676 -.88 .34 

31-40 20-30 .205 .178 .723 -.30 .71 

41-50 -.278 .144 .296 -.68 .13 

more than 50 -.063 .192 .991 -.60 .48 

41-50 20-30 .483 .176 .059 -.01 .98 

31-40 .278 .144 .296 -.13 .68 

more than 50 .215 .190 .734 -.32 .75 

more than 50 20-30 .268 .217 .676 -.34 .88 

31-40 .063 .192 .991 -.48 .60 

41-50 -.215 .190 .734 -.75 .32 

q22 20-30 31-40 .028 .132 .997 -.34 .40 

41-50 -.135 .130 .784 -.50 .23 

more than 50 -.347 .161 .199 -.80 .10 

31-40 20-30 -.028 .132 .997 -.40 .34 

41-50 -.163 .107 .505 -.46 .14 

more than 50 -.375 .142 .074 -.77 .02 
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41-50 20-30 .135 .130 .784 -.23 .50 

31-40 .163 .107 .505 -.14 .46 

more than 50 -.212 .141 .520 -.61 .18 

more than 50 20-30 .347 .161 .199 -.10 .80 

31-40 .375 .142 .074 -.02 .77 

41-50 .212 .141 .520 -.18 .61 

q34 20-30 31-40 -.064 .125 .966 -.41 .29 

41-50 -.304 .123 .111 -.65 .04 

more than 50 -.396 .152 .080 -.82 .03 

31-40 20-30 .064 .125 .966 -.29 .41 

41-50 -.239 .101 .134 -.52 .04 

more than 50 -.332 .134 .108 -.71 .04 

41-50 20-30 .304 .123 .111 -.04 .65 

31-40 .239 .101 .134 -.04 .52 

more than 50 -.093 .133 .922 -.47 .28 

more than 50 20-30 .396 .152 .080 -.03 .82 

31-40 .332 .134 .108 -.04 .71 

41-50 .093 .133 .922 -.28 .47 

q42 20-30 31-40 .250 .128 .281 -.11 .61 

41-50 -.123 .127 .816 -.48 .23 

more than 50 -.338 .157 .199 -.78 .10 

31-40 20-30 -.250 .128 .281 -.61 .11 

41-50 -.373
*
 .104 .005 -.66 -.08 

more than 50 -.589
*
 .139 .001 -.98 -.20 

41-50 20-30 .123 .127 .816 -.23 .48 

31-40 .373
*
 .104 .005 .08 .66 

more than 50 -.216 .137 .483 -.60 .17 

more than 50 20-30 .338 .157 .199 -.10 .78 

31-40 .589
*
 .139 .001 .20 .98 

41-50 .216 .137 .483 -.17 .60 

q43 20-30 31-40 .145 .124 .714 -.20 .49 

41-50 -.187 .123 .513 -.53 .16 

more than 50 -.376 .151 .105 -.80 .05 

31-40 20-30 -.145 .124 .714 -.49 .20 

41-50 -.332
*
 .101 .013 -.61 -.05 

more than 50 -.521
*
 .134 .002 -.90 -.15 

41-50 20-30 .187 .123 .513 -.16 .53 

31-40 .332
*
 .101 .013 .05 .61 

more than 50 -.190 .133 .565 -.56 .18 
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more than 50 20-30 .376 .151 .105 -.05 .80 

31-40 .521
*
 .134 .002 .15 .90 

41-50 .190 .133 .565 -.18 .56 

q44 20-30 31-40 .236 .124 .305 -.11 .58 

41-50 -.082 .122 .931 -.43 .26 

more than 50 -.231 .151 .502 -.65 .19 

31-40 20-30 -.236 .124 .305 -.58 .11 

41-50 -.317
*
 .100 .019 -.60 -.04 

more than 50 -.467
*
 .133 .007 -.84 -.09 

41-50 20-30 .082 .122 .931 -.26 .43 

31-40 .317
*
 .100 .019 .04 .60 

more than 50 -.150 .132 .733 -.52 .22 

more than 50 20-30 .231 .151 .502 -.19 .65 

31-40 .467
*
 .133 .007 .09 .84 

41-50 .150 .132 .733 -.22 .52 

q45 20-30 31-40 .216 .129 .423 -.15 .58 

41-50 -.052 .128 .983 -.41 .31 

more than 50 -.293 .157 .325 -.73 .15 

31-40 20-30 -.216 .129 .423 -.58 .15 

41-50 -.268 .105 .089 -.56 .03 

more than 50 -.509
*
 .139 .004 -.90 -.12 

41-50 20-30 .052 .128 .983 -.31 .41 

31-40 .268 .105 .089 -.03 .56 

more than 50 -.241 .138 .385 -.63 .15 

more than 50 20-30 .293 .157 .325 -.15 .73 

31-40 .509
*
 .139 .004 .12 .90 

41-50 .241 .138 .385 -.15 .63 

q46 20-30 31-40 -.072 .143 .968 -.47 .33 

41-50 .143 .142 .796 -.25 .54 

more than 50 .470 .176 .069 -.02 .96 

31-40 20-30 .072 .143 .968 -.33 .47 

41-50 .215 .116 .332 -.11 .54 

more than 50 .542
*
 .156 .008 .10 .98 

41-50 20-30 -.143 .142 .796 -.54 .25 

31-40 -.215 .116 .332 -.54 .11 

more than 50 .327 .155 .217 -.11 .76 

more than 50 20-30 -.470 .176 .069 -.96 .02 

31-40 -.542
*
 .156 .008 -.98 -.10 

41-50 -.327 .155 .217 -.76 .11 
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q49 20-30 31-40 .389
*
 .133 .037 .02 .76 

41-50 .479
*
 .132 .005 .11 .85 

more than 50 .426 .162 .076 -.03 .88 

31-40 20-30 -.389
*
 .133 .037 -.76 -.02 

41-50 .090 .108 .873 -.21 .39 

more than 50 .038 .143 .995 -.36 .44 

41-50 20-30 -.479
*
 .132 .005 -.85 -.11 

31-40 -.090 .108 .873 -.39 .21 

more than 50 -.052 .142 .987 -.45 .35 

more than 50 20-30 -.426 .162 .076 -.88 .03 

31-40 -.038 .143 .995 -.44 .36 

41-50 .052 .142 .987 -.35 .45 

q51 20-30 31-40 .113 .148 .899 -.30 .53 

41-50 -.193 .146 .627 -.60 .22 

more than 50 -.435 .181 .126 -.94 .07 

31-40 20-30 -.113 .148 .899 -.53 .30 

41-50 -.307 .119 .086 -.64 .03 

more than 50 -.548
*
 .160 .009 -1.00 -.10 

41-50 20-30 .193 .146 .627 -.22 .60 

31-40 .307 .119 .086 -.03 .64 

more than 50 -.242 .159 .511 -.69 .20 

more than 50 20-30 .435 .181 .126 -.07 .94 

31-40 .548
*
 .160 .009 .10 1.00 

41-50 .242 .159 .511 -.20 .69 

q52 20-30 31-40 .210 .161 .635 -.24 .66 

41-50 .337 .159 .214 -.11 .78 

more than 50 .524 .196 .068 -.02 1.07 

31-40 20-30 -.210 .161 .635 -.66 .24 

41-50 .127 .130 .810 -.24 .49 

more than 50 .314 .172 .346 -.17 .80 

41-50 20-30 -.337 .159 .214 -.78 .11 

31-40 -.127 .130 .810 -.49 .24 

more than 50 .187 .171 .755 -.29 .67 

more than 50 20-30 -.524 .196 .068 -1.07 .02 

31-40 -.314 .172 .346 -.80 .17 

41-50 -.187 .171 .755 -.67 .29 
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( 18)جذول رلى 

فروقاث المؤهل العلمي 

 

 انفمرح انرلى
 رلى

 انفمرح
 انًجبل

لًٍخ 

 "ف"
 انذالنخ
Sig. 

 اننزجٍخ

 دانخ 009. 4.756 1 1 .رزىفر ثٍئخ يذرضٍخ يالئًخ نهزذصٍم انعهًً 1

 دانخ 008. 4.889 1 2 .ٌزىفر ثنبء نًىرجً نهًذرضخ 2

 غٍر دانخ 138. 1.989 1 3 رزىفر ضبدبد يالئًخ نهًذرضخ 3

 دانخ 012. 4.505 1 4 رزىفر يالعت يالئًخ نهًذرضخ 4

 غٍر دانخ 652. 428. 1 5 .رزىفر يرافك صذٍخ يالئًخ نهطهجخ فً انًذرضخ 5

 غٍر دانخ 150. 1.905 1 6 رزىفر غرف صفٍخ يالئًخ نهطهجخ  6

 غٍر دانخ 252. 1.382 1 7 رزىفر غرف صفٍخ يالئًخ نهعًهٍخ انزعهًٍٍخ 7
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 دانخ 035. 3.365 1 8 رصًٍى انًذرضخ ٌذفس انطهجخ عهى انذراضخ  8

 غٍر دانخ 433. 838. 1 9 انزهىٌخ فً انصفىف يالئًخ  9

 غٍر دانخ 559. 582. 1 10 عذد انطهجخ فً انصف يالئى  10

 غٍر دانخ 322. 1.135 1 11 ٌؤصر رصًٍى انًذرضخ إٌجبثبً عهى رذصٍم انطهجخ 11

 غٍر دانخ 199. 1.618 1 12 اإلضبءح فً انغرف انصفٍخ يالئًخ  12

 غٍر دانخ 447. 807. 1 13 عذد انغرف انصفٍخ ٌزالءو يع عذد انطهجخ فً انًذرضخ 13

 غٍر دانخ 681. 385. 1 14 انًذرضخ ركفً الضزٍعبة انطهجخ 14

 دانخ 017. 4.108 1 15 رزىفر أنظًخ دًبٌخ ين انًخبطر فً انجنبء 15

 دانخ 002. 6.427 1 16 رزىفر غرف يكزجٍخ يالئًخ نهًذرضٍن فً انًذرضخ  16

 غٍر دانخ 403. 910. 2 1 دصهذ عهى يهبراد جذٌذح نزعسٌس عًهٍخ انزعهٍى فً انًذرضخ 17

 غٍر دانخ 248. 1.400 2 2 اكزطجذ أضبنٍت فهى جذٌذح نعًهٍخ انزذرٌت وانزذرٌص فً انًذرضخ 18

 غٍر دانخ 778. 251. 2 3 اكزطجذ طرق رذرٌت ورذرٌص جذٌذح فً انًذرضخ 19

 غٍر دانخ 583. 539. 2 4 اكزطجذ يهبراد جذٌذح فً أضبنٍت رنىٌع يهبراد انزمىٌى فً انًذرضخ  20

 غٍر دانخ 129. 2.061 2 5 رى رذرٌجك عهى انعًم ثروح انفرٌك 21

 غٍر دانخ 056. 2.905 2 6 نجى انزذرٌت ادزٍبجبرك انزذرٌجٍخ  22

 غٍر دانخ 060. 2.835 2 7 زاد انزذرٌت ين رخطٍطك نهًنهبط انجذٌذ 23

 غٍر دانخ 208. 1.575 2 8 زاد انزذرٌت ين رذصٍم انطهجخ  24

 غٍر دانخ 701. 355. 2 9 انعكص انزذرٌت اٌجبثٍبً عهى انطهجخ 25

 غٍر دانخ 664. 410. 2 10 زاد انزذرٌت ين رعبونك يع زيالئك  26

 غٍر دانخ 572. 560. 2 11 زاد انزذرٌت ين لذررك عهى انزخطٍط 27

 غٍر دانخ 549. 601. 2 12 زاد انزذرٌت ين لذررك عهى إدارح انصف 28

 غٍر دانخ 837. 178. 2 13 زاد انزذرٌت ين لذررك عهى اضزخذاو وضبئم انًخزهفخ 29

 غٍر دانخ 595. 521. 2 14 زاد انزذرٌت ين لذررك عهى رمىٌى انطهجخ 30

 دانخ 004. 5.705 2 15 زاد انزذرٌت ين لذررك عهى اضزخذاو انذبضىة 31

 غٍر دانخ 485. 725. 2 16 زاد انزذرٌت ين كفبءرك فً انعًهٍخ انزعهًٍٍخ 32

 دانخ 003. 5.903 3 1 رزىفر األجهسح واإليكبنٍبد انًالئًخ فً انًذرضخ 33

 غٍر دانخ 057. 2.888 3 2 رزىفر انكزت انًذرضٍخ وثبألعذاد انًطهىثخ فً انىلذ انًذذد  34

 دانخ 003. 5.934 3 3 ٌطزخذو انذبضىة انزعهًًٍ فً انًذرضخ ثشكم اٌجبثً 35

 دانخ 001. 6.946 3 4 ٌزىفر فً انًذرضخ يخزجراد دذٌضخ  36

 غٍر دانخ 158. 1.852 3 5 رطبعذ انًخزجراد عهى رفع كفبءح انطهجخ 37

 دانخ 009. 4.754 3 6 رزىفر رجهٍساد رٌبضٍخ يالئًخ فً انًذرضخ  38

 دانخ 000. 12.392 3 7 رزىفر رجهٍساد يىضٍمٍخ يالئًخ فً انًذرضخ  39

 دانخ 049. 3.046 3 8 ٌزىفر أصبس يالئى نهطهجخ فً انغرف انصفٍخ  40

 دانخ 000. 9.854 3 9 ٌزىفر أصبس يالئى نهًعهًٍن فً انغرف انخبصخ ثهى 41

 غٍر دانخ 158. 1.855 4 1 ٌنطجى انًنهبط انجذٌذ يع يمذرح انطهجخ 42

 دانخ 029. 3.557 4 2 ٌالئى انًنهبط انجذٌذ انطهجخ 43

 غٍر دانخ 711. 342. 4 3 ٌزراثط انًنهبط انجذٌذ فً جًٍع انًرادم 44

 غٍر دانخ 965. 035. 4 4 ٌهٍئ انًنهبط انجذٌذ انطهجخ ثشكم جٍذ نهجبيعبد 45

 دانخ 018. 4.076 4 5 ٌشكم انًنهبط انجذٌذ  عجئبً عهى انطهجخ 46

 دانخ 018. 4.055 4 6 ٌذزبط انًنهبط انجذٌذ إنى ولذ أكضر يًب هى يزبح الضزٍعبثه 47

 غٍر دانخ 330. 1.111 4 7 ٌذزبط انًنهبط انجذٌذ إنى إيكبنٍبد ورجهٍساد يخزهفخ نزذرٌطه 48

ٌذزبط انًنهبط انجذٌذ إنى دوراد نههٍئخ انزذرٌطٍخ نًىاكجخ انزطىر فً  49

 انًنهبط
 غٍر دانخ 193. 1.650 4 8
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 دانخ 013. 4.348 4 9 ٌذزبط انًنهبط انجذٌذ إنى إصراء ورعذٌم ثعذ رجرثخ رذرٌطٍخ 50

ٌعزجر انًنهبط انجذٌذ را اصر واضخ عهى زٌبدح نطجخ انزذصٍم انعهًً  51

 .نهطهجخ
 غٍر دانخ 756. 280. 4 10

 دانخ 000. 9.588 4 11 .ٌذزىي انًنهبط انجذٌذ عهى أخطبء ثذبجخ إنى رعذٌههب 52

α = .05 n=450 
 

 

( 19)جدول رقم

Dependent 

Variable 

(I) qualific (J) qualific 

Mean Difference 

(I-J) Std. Error Sig. 

95% Confidence 

 Interval 

Lower 

 Bound 

Upper 

 Bound 

dimension1 

q1 less than B.A B.A -.230 .122 .169 -.53 .07 

Master -.586
*
 .192 .010 -1.06 -.11 

B.A less than B.A .230 .122 .169 -.07 .53 

Master -.356 .170 .114 -.77 .06 

Master less than B.A .586
*
 .192 .010 .11 1.06 

B.A .356 .170 .114 -.06 .77 

q2 less than B.A B.A -.207 .128 .274 -.52 .11 

Master -.632
*
 .202 .008 -1.13 -.14 

B.A less than B.A .207 .128 .274 -.11 .52 

Master -.426 .179 .060 -.87 .01 

Master less than B.A .632
*
 .202 .008 .14 1.13 

B.A .426 .179 .060 -.01 .87 

q4 less than B.A B.A -.218 .143 .312 -.57 .13 

Master -.674
*
 .225 .012 -1.23 -.12 

B.A less than B.A .218 .143 .312 -.13 .57 

Master -.455 .198 .072 -.94 .03 

Master less than B.A .674
*
 .225 .012 .12 1.23 

B.A .455 .198 .072 -.03 .94 

q8 less than B.A B.A -.149 .121 .467 -.45 .15 

Master -.491
*
 .189 .036 -.96 -.03 

B.A less than B.A .149 .121 .467 -.15 .45 

Master -.342 .167 .124 -.75 .07 

Master less than B.A .491
*
 .189 .036 .03 .96 

B.A .342 .167 .124 -.07 .75 

q15 less than B.A B.A -.099 .138 .773 -.44 .24 

Master -.604
*
 .218 .022 -1.14 -.07 

B.A less than B.A .099 .138 .773 -.24 .44 
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Master -.505
*
 .193 .033 -.98 -.03 

Master less than B.A .604
*
 .218 .022 .07 1.14 

B.A .505
*
 .193 .033 .03 .98 

q16 less than B.A B.A -.058 .149 .926 -.42 .31 

Master -.775
*
 .235 .005 -1.35 -.20 

B.A less than B.A .058 .149 .926 -.31 .42 

Master -.716
*
 .208 .003 -1.23 -.21 

Master less than B.A .775
*
 .235 .005 .20 1.35 

B.A .716
*
 .208 .003 .21 1.23 

q31 less than B.A B.A -.398
*
 .139 .017 -.74 -.06 

Master -.651
*
 .219 .013 -1.19 -.11 

B.A less than B.A .398
*
 .139 .017 .06 .74 

Master -.253 .194 .427 -.73 .22 

Master less than B.A .651
*
 .219 .013 .11 1.19 

B.A .253 .194 .427 -.22 .73 

q33 less than B.A B.A -.189 .113 .249 -.47 .09 

Master -.613
*
 .179 .003 -1.05 -.17 

B.A less than B.A .189 .113 .249 -.09 .47 

Master -.425
*
 .158 .028 -.81 -.04 

Master less than B.A .613
*
 .179 .003 .17 1.05 

B.A .425
*
 .158 .028 .04 .81 

q35 less than B.A B.A -.168 .132 .445 -.49 .16 

Master -.712
*
 .208 .003 -1.22 -.20 

B.A less than B.A .168 .132 .445 -.16 .49 

Master -.544
*
 .184 .014 -1.00 -.09 

Master less than B.A .712
*
 .208 .003 .20 1.22 

B.A .544
*
 .184 .014 .09 1.00 

q36 less than B.A B.A -.358 .152 .063 -.73 .01 

Master -.877
*
 .239 .001 -1.46 -.29 

B.A less than B.A .358 .152 .063 -.01 .73 

Master -.519
*
 .211 .050 -1.04 .00 

Master less than B.A .877
*
 .239 .001 .29 1.46 

B.A .519
*
 .211 .050 .00 1.04 

q38 less than B.A B.A -.270 .130 .117 -.59 .05 

Master -.614
*
 .205 .011 -1.12 -.11 

B.A less than B.A .270 .130 .117 -.05 .59 

Master -.345 .181 .164 -.79 .10 

Master less than B.A .614
*
 .205 .011 .11 1.12 

B.A .345 .181 .164 -.10 .79 
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q39 less than B.A B.A -.335 .139 .057 -.68 .01 

Master -1.094
*
 .220 .000 -1.63 -.55 

B.A less than B.A .335 .139 .057 -.01 .68 

Master -.759
*
 .195 .001 -1.24 -.28 

Master less than B.A 1.094
*
 .220 .000 .55 1.63 

B.A .759
*
 .195 .001 .28 1.24 

q40 less than B.A B.A -.144 .120 .491 -.44 .15 

Master -.469
*
 .190 .049 -.93 .00 

B.A less than B.A .144 .120 .491 -.15 .44 

Master -.325 .168 .156 -.74 .09 

Master less than B.A .469
*
 .190 .049 .00 .93 

B.A .325 .168 .156 -.09 .74 

q41 less than B.A B.A -.084 .125 .797 -.39 .22 

Master -.821
*
 .197 .000 -1.31 -.34 

B.A less than B.A .084 .125 .797 -.22 .39 

Master -.737
*
 .175 .000 -1.17 -.31 

Master less than B.A .821
*
 .197 .000 .34 1.31 

B.A .737
*
 .175 .000 .31 1.17 

q43 less than B.A B.A .160 .106 .319 -.10 .42 

Master -.197 .167 .500 -.61 .21 

B.A less than B.A -.160 .106 .319 -.42 .10 

Master -.357 .148 .055 -.72 .01 

Master less than B.A .197 .167 .500 -.21 .61 

B.A .357 .148 .055 -.01 .72 

q47 less than B.A B.A -.260 .111 .065 -.53 .01 

Master .045 .175 .968 -.38 .47 

B.A less than B.A .260 .111 .065 -.01 .53 

Master .305 .154 .143 -.07 .68 

Master less than B.A -.045 .175 .968 -.47 .38 

B.A -.305 .154 .143 -.68 .07 

q50 less than B.A B.A -.303
*
 .106 .018 -.56 -.04 

Master -.343 .168 .125 -.75 .07 

B.A less than B.A .303
*
 .106 .018 .04 .56 

Master -.040 .149 .965 -.40 .32 

Master less than B.A .343 .168 .125 -.07 .75 

B.A .040 .149 .965 -.32 .40 

q52 less than B.A B.A -.520
*
 .133 .001 -.85 -.19 

Master -.756
*
 .209 .002 -1.27 -.24 

B.A less than B.A .520
*
 .133 .001 .19 .85 
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Master -.236 .185 .445 -.69 .22 

Master less than B.A .756
*
 .209 .002 .24 1.27 

B.A .236 .185 .445 -.22 .69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( 20)جذول رلى 

فروقاث الخبرة 

 انفمرح انرلى
 رلى

 انفمرح
 انًجبل

لًٍخ 

 "ف"
 انذالنخ
Sig. 

 اننزجٍخ

 غٍر دانخ 886. 121. 1 1 .رزىفر ثٍئخ يذرضٍخ يالئًخ نهزذصٍم انعهًً 1

 غٍر دانخ 827. 190. 1 2 .ٌزىفر ثنبء نًىرجً نهًذرضخ 2

 غٍر دانخ 718. 332. 1 3 رزىفر ضبدبد يالئًخ نهًذرضخ 3

 غٍر دانخ 505. 684. 1 4 رزىفر يالعت يالئًخ نهًذرضخ 4

 غٍر دانخ 153. 1.885 1 5 .رزىفر يرافك صذٍخ يالئًخ نهطهجخ فً انًذرضخ 5

 غٍر دانخ 596. 518. 1 6 رزىفر غرف صفٍخ يالئًخ نهطهجخ  6

 غٍر دانخ 717. 332. 1 7 رزىفر غرف صفٍخ يالئًخ نهعًهٍخ انزعهًٍٍخ 7

 غٍر دانخ 065. 2.753 1 8 رصًٍى انًذرضخ ٌذفس انطهجخ عهى انذراضخ  8

 غٍر دانخ 791. 235. 1 9 انزهىٌخ فً انصفىف يالئًخ  9
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 غٍر دانخ 816. 204. 1 10 عذد انطهجخ فً انصف يالئى  10

 غٍر دانخ 458. 782. 1 11 ٌؤصر رصًٍى انًذرضخ إٌجبثبً عهى رذصٍم انطهجخ 11

 غٍر دانخ 707. 346. 1 12 اإلضبءح فً انغرف انصفٍخ يالئًخ  12

 غٍر دانخ 977. 023. 1 13 عذد انغرف انصفٍخ ٌزالءو يع عذد انطهجخ فً انًذرضخ 13

 غٍر دانخ 099. 2.327 1 14 انًذرضخ ركفً الضزٍعبة انطهجخ 14

 غٍر دانخ 351. 1.049 1 15 رزىفر أنظًخ دًبٌخ ين انًخبطر فً انجنبء 15

 غٍر دانخ 096. 2.360 1 16 رزىفر غرف يكزجٍخ يالئًخ نهًذرضٍن فً انًذرضخ  16

 غٍر دانخ 211. 1.561 2 1 دصهذ عهى يهبراد جذٌذح نزعسٌس عًهٍخ انزعهٍى فً انًذرضخ 17

 غٍر دانخ 373. 988. 2 2 اكزطجذ أضبنٍت فهى جذٌذح نعًهٍخ انزذرٌت وانزذرٌص فً انًذرضخ 18

 غٍر دانخ 297. 1.216 2 3 اكزطجذ طرق رذرٌت ورذرٌص جذٌذح فً انًذرضخ 19

 غٍر دانخ 382. 964. 2 4 اكزطجذ يهبراد جذٌذح فً أضبنٍت رنىٌع يهبراد انزمىٌى فً انًذرضخ  20

 غٍر دانخ 303. 1.196 2 5 رى رذرٌجك عهى انعًم ثروح انفرٌك 21

 غٍر دانخ 163. 1.819 2 6 نجى انزذرٌت ادزٍبجبرك انزذرٌجٍخ  22

 غٍر دانخ 801. 223. 2 7 زاد انزذرٌت ين رخطٍطك نهًنهبط انجذٌذ 23

 غٍر دانخ 303. 1.196 2 8 زاد انزذرٌت ين رذصٍم انطهجخ  24

 غٍر دانخ 375. 983. 2 9 انعكص انزذرٌت اٌجبثٍبً عهى انطهجخ 25

 غٍر دانخ 380. 970. 2 10 زاد انزذرٌت ين رعبونك يع زيالئك  26

 غٍر دانخ 824. 194. 2 11 زاد انزذرٌت ين لذررك عهى انزخطٍط 27

 غٍر دانخ 526. 643. 2 12 زاد انزذرٌت ين لذررك عهى إدارح انصف 28

 غٍر دانخ 950. 052. 2 13 زاد انزذرٌت ين لذررك عهى اضزخذاو وضبئم انًخزهفخ 29

 غٍر دانخ 748. 290. 2 14 زاد انزذرٌت ين لذررك عهى رمىٌى انطهجخ 30

 دانخ 007. 5.052 2 15 زاد انزذرٌت ين لذررك عهى اضزخذاو انذبضىة 31

 غٍر دانخ 203. 1.600 2 16 زاد انزذرٌت ين كفبءرك فً انعًهٍخ انزعهًٍٍخ 32

 غٍر دانخ 441. 820. 3 1 رزىفر األجهسح واإليكبنٍبد انًالئًخ فً انًذرضخ 33

 غٍر دانخ 421. 866. 3 2 رزىفر انكزت انًذرضٍخ وثبألعذاد انًطهىثخ فً انىلذ انًذذد  34

 غٍر دانخ 877. 132. 3 3 ٌطزخذو انذبضىة انزعهًًٍ فً انًذرضخ ثشكم اٌجبثً 35

 غٍر دانخ 669. 402. 3 4 ٌزىفر فً انًذرضخ يخزجراد دذٌضخ  36

 غٍر دانخ 865. 145. 3 5 رطبعذ انًخزجراد عهى رفع كفبءح انطهجخ 37

 غٍر دانخ 692. 368. 3 6 رزىفر رجهٍساد رٌبضٍخ يالئًخ فً انًذرضخ  38

 غٍر دانخ 054. 2.944 3 7 رزىفر رجهٍساد يىضٍمٍخ يالئًخ فً انًذرضخ  39

 غٍر دانخ 171. 1.775 3 8 ٌزىفر أصبس يالئى نهطهجخ فً انغرف انصفٍخ  40

 دانخ 033. 3.424 3 9 ٌزىفر أصبس يالئى نهًعهًٍن فً انغرف انخبصخ ثهى 41

 غٍر دانخ 079. 2.557 4 1 ٌنطجى انًنهبط انجذٌذ يع يمذرح انطهجخ 42

 دانخ 018. 4.081 4 2 ٌالئى انًنهبط انجذٌذ انطهجخ 43

 دانخ 016. 4.191 4 3 ٌزراثط انًنهبط انجذٌذ فً جًٍع انًرادم 44

 غٍر دانخ 338. 1.087 4 4 ٌهٍئ انًنهبط انجذٌذ انطهجخ ثشكم جٍذ نهجبيعبد 45

 دانخ 032. 3.470 4 5 ٌشكم انًنهبط انجذٌذ  عجئبً عهى انطهجخ 46

 غٍر دانخ 286. 1.256 4 6 ٌذزبط انًنهبط انجذٌذ إنى ولذ أكضر يًب هى يزبح الضزٍعبثه 47

 غٍر دانخ 488. 718. 4 7 ٌذزبط انًنهبط انجذٌذ إنى إيكبنٍبد ورجهٍساد يخزهفخ نزذرٌطه 48

ٌذزبط انًنهبط انجذٌذ إنى دوراد نههٍئخ انزذرٌطٍخ نًىاكجخ انزطىر فً  49

 انًنهبط
 دانخ 008. 4.945 4 8

 غٍر دانخ 110. 2.221 4 9 ٌذزبط انًنهبط انجذٌذ إنى إصراء ورعذٌم ثعذ رجرثخ رذرٌطٍخ 50

 غٍر دانخ 672. 398. 4 10ٌعزجر انًنهبط انجذٌذ را اصر واضخ عهى زٌبدح نطجخ انزذصٍم انعهًً  51
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 .نهطهجخ
 دانخ 000. 7.751 4 11 .ٌذزىي انًنهبط انجذٌذ عهى أخطبء ثذبجخ إنى رعذٌههب 52

α = .05 n=450 
 

( 21)جدول رقم

Depende

nt 

Variable 

(I) experien (J) experien 

Mean 

 Difference  

(I-J) 

Std.  

Error Sig. 

95% Confidence  

Interval 

Lower  

Bound 

Upper  

Bound 

dimension1 

q31 less than 5 years 5-10 years -.154 .174 .677 -.58 .27 

more than 10 years .253 .153 .253 -.12 .63 

5-10 years less than 5 years .154 .174 .677 -.27 .58 

more than 10 years .407
*
 .133 .010 .08 .73 

more than 10 years less than 5 years -.253 .153 .253 -.63 .12 

5-10 years -.407
*
 .133 .010 -.73 -.08 

q41 less than 5 years 5-10 years -.062 .159 .927 -.45 .33 

more than 10 years -.303 .139 .095 -.64 .04 

5-10 years less than 5 years .062 .159 .927 -.33 .45 

more than 10 years -.241 .122 .141 -.54 .06 

more than 10 years less than 5 years .303 .139 .095 -.04 .64 

5-10 years .241 .122 .141 -.06 .54 

q43 less than 5 years 5-10 years .039 .132 .957 -.29 .36 

more than 10 years -.220 .116 .166 -.50 .06 

5-10 years less than 5 years -.039 .132 .957 -.36 .29 

more than 10 years -.259
*
 .101 .038 -.51 -.01 

more than 10 years less than 5 years .220 .116 .166 -.06 .50 

5-10 years .259
*
 .101 .038 .01 .51 

q44 less than 5 years 5-10 years .251 .131 .162 -.07 .57 

more than 10 years -.037 .115 .950 -.32 .25 

5-10 years less than 5 years -.251 .131 .162 -.57 .07 

more than 10 years -.288
*
 .101 .017 -.53 -.04 

more than 10 years less than 5 years .037 .115 .950 -.25 .32 

5-10 years .288
*
 .101 .017 .04 .53 

q46 less than 5 years 5-10 years -.287 .152 .171 -.66 .09 

more than 10 years .011 .133 .996 -.32 .34 

5-10 years less than 5 years .287 .152 .171 -.09 .66 

more than 10 years .298
*
 .116 .039 .01 .58 

more than 10 years less than 5 years -.011 .133 .996 -.34 .32 

5-10 years -.298
*
 .116 .039 -.58 -.01 
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q49 less than 5 years 5-10 years .177 .140 .452 -.17 .52 

more than 10 years .367
*
 .123 .012 .06 .67 

5-10 years less than 5 years -.177 .140 .452 -.52 .17 

more than 10 years .190 .108 .212 -.07 .45 

more than 10 years less than 5 years -.367
*
 .123 .012 -.67 -.06 

5-10 years -.190 .108 .212 -.45 .07 

q52 less than 5 years 5-10 years -.410 .167 .051 -.82 .00 

more than 10 years .090 .147 .831 -.27 .45 

5-10 years less than 5 years .410 .167 .051 .00 .82 

more than 10 years .500
*
 .128 .001 .19 .81 

more than 10 years less than 5 years -.090 .147 .831 -.45 .27 

5-10 years -.500
*
 .128 .001 -.81 -.19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( 22)جذول رلى 
فروقاث المىقع 

 انفمرح انرلى
 رلى

 انفمرح
 انًجبل

لًٍخ 

 "ف"
 انذالنخ
Sig. 

 اننزجٍخ

 غٍر  دانخ 102. 2.295 1 1 .رزىفر ثٍئخ يذرضٍخ يالئًخ نهزذصٍم انعهًً 1

 غٍر  دانخ 167. 1.799 1 2 .ٌزىفر ثنبء نًىرجً نهًذرضخ 2

 غٍر  دانخ 313. 1.165 1 3 رزىفر ضبدبد يالئًخ نهًذرضخ 3

 غٍر  دانخ 051. 2.992 1 4 رزىفر يالعت يالئًخ نهًذرضخ 4

 دانخ 010. 4.647 1 5 .رزىفر يرافك صذٍخ يالئًخ نهطهجخ فً انًذرضخ 5

 دانخ 034. 3.417 1 6 رزىفر غرف صفٍخ يالئًخ نهطهجخ  6

 دانخ 046. 3.106 1 7 رزىفر غرف صفٍخ يالئًخ نهعًهٍخ انزعهًٍٍخ 7

 غٍر  دانخ 108. 2.237 1 8 رصًٍى انًذرضخ ٌذفس انطهجخ عهى انذراضخ  8

 دانخ 007. 5.007 1 9 انزهىٌخ فً انصفىف يالئًخ  9

 دانخ 034. 3.410 1 10 عذد انطهجخ فً انصف يالئى  10
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 غٍر  دانخ 986. 014. 1 11 ٌؤصر رصًٍى انًذرضخ إٌجبثبً عهى رذصٍم انطهجخ 11

 غٍر  دانخ 489. 717. 1 12 اإلضبءح فً انغرف انصفٍخ يالئًخ  12

 غٍر  دانخ 083. 2.502 1 13 عذد انغرف انصفٍخ ٌزالءو يع عذد انطهجخ فً انًذرضخ 13

 غٍر  دانخ 117. 2.160 1 14 انًذرضخ ركفً الضزٍعبة انطهجخ 14

 غٍر  دانخ 073. 2.628 1 15 رزىفر أنظًخ دًبٌخ ين انًخبطر فً انجنبء 15

 غٍر  دانخ 163. 1.821 1 16 رزىفر غرف يكزجٍخ يالئًخ نهًذرضٍن فً انًذرضخ  16

 دانخ 022. 3.872 2 1 دصهذ عهى يهبراد جذٌذح نزعسٌس عًهٍخ انزعهٍى فً انًذرضخ 17

 غٍر  دانخ 104. 2.275 2 2 اكزطجذ أضبنٍت فهى جذٌذح نعًهٍخ انزذرٌت وانزذرٌص فً انًذرضخ 18

 غٍر  دانخ 115. 2.176 2 3 اكزطجذ طرق رذرٌت ورذرٌص جذٌذح فً انًذرضخ 19

 غٍر  دانخ 077. 2.584 2 4 اكزطجذ يهبراد جذٌذح فً أضبنٍت رنىٌع يهبراد انزمىٌى فً انًذرضخ  20

 غٍر  دانخ 231. 1.470 2 5 رى رذرٌجك عهى انعًم ثروح انفرٌك 21

 غٍر  دانخ 775. 255. 2 6 نجى انزذرٌت ادزٍبجبرك انزذرٌجٍخ  22

 غٍر  دانخ 490. 714. 2 7 زاد انزذرٌت ين رخطٍطك نهًنهبط انجذٌذ 23

 غٍر  دانخ 358. 1.030 2 8 زاد انزذرٌت ين رذصٍم انطهجخ  24

 غٍر  دانخ 318. 1.150 2 9 انعكص انزذرٌت اٌجبثٍبً عهى انطهجخ 25

 غٍر  دانخ 193. 1.649 2 10 زاد انزذرٌت ين رعبونك يع زيالئك  26

 دانخ 038. 3.302 2 11 زاد انزذرٌت ين لذررك عهى انزخطٍط 27

 غٍر  دانخ 101. 2.307 2 12 زاد انزذرٌت ين لذررك عهى إدارح انصف 28

 غٍر  دانخ 138. 1.989 2 13 زاد انزذرٌت ين لذررك عهى اضزخذاو وضبئم انًخزهفخ 29

 غٍر  دانخ 060. 2.825 2 14 زاد انزذرٌت ين لذررك عهى رمىٌى انطهجخ 30

 غٍر  دانخ 178. 1.731 2 15 زاد انزذرٌت ين لذررك عهى اضزخذاو انذبضىة 31

 غٍر  دانخ 095. 2.370 2 16 زاد انزذرٌت ين كفبءرك فً انعًهٍخ انزعهًٍٍخ 32

 غٍر  دانخ 576. 552. 3 1 رزىفر األجهسح واإليكبنٍبد انًالئًخ فً انًذرضخ 33

 غٍر  دانخ 416. 879. 3 2 رزىفر انكزت انًذرضٍخ وثبألعذاد انًطهىثخ فً انىلذ انًذذد  34

 غٍر  دانخ 909. 096. 3 3 ٌطزخذو انذبضىة انزعهًًٍ فً انًذرضخ ثشكم اٌجبثً 35

 غٍر  دانخ 854. 158. 3 4 ٌزىفر فً انًذرضخ يخزجراد دذٌضخ  36

 غٍر  دانخ 534. 627. 3 5 رطبعذ انًخزجراد عهى رفع كفبءح انطهجخ 37

 غٍر  دانخ 429. 849. 3 6 رزىفر رجهٍساد رٌبضٍخ يالئًخ فً انًذرضخ  38

 غٍر  دانخ 582. 542. 3 7 رزىفر رجهٍساد يىضٍمٍخ يالئًخ فً انًذرضخ  39

 غٍر  دانخ 291. 1.237 3 8 ٌزىفر أصبس يالئى نهطهجخ فً انغرف انصفٍخ  40

 دانخ 016. 4.150 3 9 ٌزىفر أصبس يالئى نهًعهًٍن فً انغرف انخبصخ ثهى 41

 غٍر  دانخ 547. 603. 4 1 ٌنطجى انًنهبط انجذٌذ يع يمذرح انطهجخ 42

 غٍر  دانخ 157. 1.860 4 2 ٌالئى انًنهبط انجذٌذ انطهجخ 43

 غٍر  دانخ 338. 1.087 4 3 ٌزراثط انًنهبط انجذٌذ فً جًٍع انًرادم 44

 غٍر  دانخ 621. 478. 4 4 ٌهٍئ انًنهبط انجذٌذ انطهجخ ثشكم جٍذ نهجبيعبد 45

 غٍر  دانخ 739. 303. 4 5 ٌشكم انًنهبط انجذٌذ  عجئبً عهى انطهجخ 46

 غٍر  دانخ 068. 2.705 4 6 ٌذزبط انًنهبط انجذٌذ إنى ولذ أكضر يًب هى يزبح الضزٍعبثه 47

 غٍر  دانخ 637. 451. 4 7 ٌذزبط انًنهبط انجذٌذ إنى إيكبنٍبد ورجهٍساد يخزهفخ نزذرٌطه 48

ٌذزبط انًنهبط انجذٌذ إنى دوراد نههٍئخ انزذرٌطٍخ نًىاكجخ انزطىر فً  49

 انًنهبط
 غٍر  دانخ 303. 1.197 4 8

 دانخ 012. 4.504 4 9 ٌذزبط انًنهبط انجذٌذ إنى إصراء ورعذٌم ثعذ رجرثخ رذرٌطٍخ 50

ٌعزجر انًنهبط انجذٌذ را اصر واضخ عهى زٌبدح نطجخ انزذصٍم انعهًً  51

 .نهطهجخ
 غٍر  دانخ 505. 684. 4 10
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 غٍر  دانخ 548. 603. 4 11 .ٌذزىي انًنهبط انجذٌذ عهى أخطبء ثذبجخ إنى رعذٌههب 52

α = .05 n=450 
 

 

 

 

(  23)جدول رقم

Dependent 

Variable 

(I) location (J) location Mean 

Difference (I-J) Std. Error Sig. 

95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

dimension1 

q5 

dimension2 

north 

dimension3 

middle .384
*
 .129 .012 .07 .70 

south .049 .114 .913 -.23 .33 

middle 

dimension3 

north -.384
*
 .129 .012 -.70 -.07 

south -.335 .140 .058 -.68 .01 

south 

dimension3 

north -.049 .114 .913 -.33 .23 

middle .335 .140 .058 -.01 .68 

q6 

dimension2 

north 

dimension3 

middle .294 .129 .076 -.02 .61 

south -.051 .114 .906 -.33 .23 

middle 

dimension3 

north -.294 .129 .076 -.61 .02 

south -.345 .140 .050 -.69 .00 

south 

dimension3 

north .051 .114 .906 -.23 .33 

middle .345 .140 .050 .00 .69 

q7 

dimension2 

north 

dimension3 

middle .214 .130 .259 -.11 .53 

south -.138 .115 .485 -.42 .14 

middle 

dimension3 

north -.214 .130 .259 -.53 .11 

south -.352
*
 .141 .046 -.70 -.01 

south 

dimension3 

north .138 .115 .485 -.14 .42 

middle .352
*
 .141 .046 .01 .70 

q9 

dimension2 

north 

dimension3 

middle .398
*
 .131 .011 .07 .72 

south .018 .116 .988 -.27 .30 

middle 

dimension3 

north -.398
*
 .131 .011 -.72 -.07 

south -.380
*
 .143 .030 -.73 -.03 

south 

dimension3 

north -.018 .116 .988 -.30 .27 

middle .380
*
 .143 .030 .03 .73 

q10 

dimension2 

north 

dimension3 

middle .193 .151 .444 -.18 .56 

south -.229 .134 .233 -.56 .10 

middle 

dimension3 

north -.193 .151 .444 -.56 .18 

south -.422
*
 .164 .038 -.83 -.02 

south 

dimension3 

north .229 .134 .233 -.10 .56 

middle .422
*
 .164 .038 .02 .83 
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q17 

dimension2 

north 

dimension3 

middle .299
*
 .107 .022 .04 .56 

south .093 .095 .623 -.14 .33 

middle 

dimension3 

north -.299
*
 .107 .022 -.56 -.04 

south -.206 .117 .212 -.49 .08 

south 

dimension3 

north -.093 .095 .623 -.33 .14 

middle .206 .117 .212 -.08 .49 

q27 

dimension2 

north 

dimension3 

middle .259 .109 .059 -.01 .53 

south .164 .097 .236 -.07 .40 

middle 

dimension3 

north -.259 .109 .059 -.53 .01 

south -.095 .119 .725 -.39 .20 

south 

dimension3 

north -.164 .097 .236 -.40 .07 

middle .095 .119 .725 -.20 .39 

q41 

dimension2 

north 

dimension3 

middle .193 .132 .346 -.13 .52 

south -.216 .118 .185 -.51 .07 

middle 

dimension3 

north -.193 .132 .346 -.52 .13 

south -.409
*
 .144 .018 -.76 -.06 

south 

dimension3 

north .216 .118 .185 -.07 .51 

middle .409
*
 .144 .018 .06 .76 

q50 

dimension2 

north 

dimension3 

middle .325
*
 .111 .014 .05 .60 

south .159 .099 .275 -.08 .40 

middle 

dimension3 

north -.325
*
 .111 .014 -.60 -.05 

south -.167 .121 .387 -.46 .13 

south 

dimension3 

north -.159 .099 .275 -.40 .08 

middle .167 .121 .387 -.13 .46 

 

 

 

 

 

( 23)جذول رلى 

  نجنبء انًذرضخفرولبد انطنىاد

 انفمرح انرلى
 رلى

 انفمرح
 انًجبل

لًٍخ 

 "د"
 انذالنخ
Sig. 

 اننزجٍخ

 دانخ 045. 8.451- 1 1 .رزىفر ثٍئخ يذرضٍخ يالئًخ نهزذصٍم انعهًً 1

2 
 1 2 .ٌزىفر ثنبء نًىرجً نهًذرضخ

-

10.700 

 غٍر دانخ 917.

 غٍر دانخ 092. 5.851- 1 3 رزىفر ضبدبد يالئًخ نهًذرضخ 3

 غٍر دانخ 295. 5.360- 1 4 رزىفر يالعت يالئًخ نهًذرضخ 4

 غٍر دانخ 152. 7.125- 1 5 .رزىفر يرافك صذٍخ يالئًخ نهطهجخ فً انًذرضخ 5

6 
 1 6 رزىفر غرف صفٍخ يالئًخ نهطهجخ 

-

11.018 

 غٍر دانخ 497.

 غٍر دانخ 784.- 1 7 رزىفر غرف صفٍخ يالئًخ نهعًهٍخ انزعهًٍٍخ 7
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10.241 

 غٍر دانخ 096. 8.242- 1 8 رصًٍى انًذرضخ ٌذفس انطهجخ عهى انذراضخ  8

 غٍر دانخ 121. 8.811- 1 9 انزهىٌخ فً انصفىف يالئًخ  9

 غٍر دانخ 639. 6.313- 1 10 عذد انطهجخ فً انصف يالئى  10

 غٍر دانخ 968. 4.180- 1 11 ٌؤصر رصًٍى انًذرضخ إٌجبثبً عهى رذصٍم انطهجخ 11

 دانخ 031. 7.897- 1 12 اإلضبءح فً انغرف انصفٍخ يالئًخ  12

 دانخ 027. 5.860- 1 13 عذد انغرف انصفٍخ ٌزالءو يع عذد انطهجخ فً انًذرضخ 13

 دانخ 020. 4.365- 1 14 انًذرضخ ركفً الضزٍعبة انطهجخ 14

 غٍر دانخ 529. 6.584- 1 15 رزىفر أنظًخ دًبٌخ ين انًخبطر فً انجنبء 15

 غٍر دانخ 340. 5.525- 1 16 رزىفر غرف يكزجٍخ يالئًخ نهًذرضٍن فً انًذرضخ  16

 غٍر دانخ 443. 3.524- 2 1 دصهذ عهى يهبراد جذٌذح نزعسٌس عًهٍخ انزعهٍى فً انًذرضخ 17

 غٍر دانخ 082. 4.475- 2 2 اكزطجذ أضبنٍت فهى جذٌذح نعًهٍخ انزذرٌت وانزذرٌص فً انًذرضخ 18

 غٍر دانخ 242. 4.847- 2 3 اكزطجذ طرق رذرٌت ورذرٌص جذٌذح فً انًذرضخ 19

 غٍر دانخ 354. 3.448- 2 4 اكزطجذ يهبراد جذٌذح فً أضبنٍت رنىٌع يهبراد انزمىٌى فً انًذرضخ  20

 غٍر دانخ 961. 3.314- 2 5 رى رذرٌجك عهى انعًم ثروح انفرٌك 21

 غٍر دانخ 690. 2.735- 2 6 نجى انزذرٌت ادزٍبجبرك انزذرٌجٍخ  22

 غٍر دانخ 955. 2.277- 2 7 زاد انزذرٌت ين رخطٍطك نهًنهبط انجذٌذ 23

 غٍر دانخ 254. 2.118- 2 8 زاد انزذرٌت ين رذصٍم انطهجخ  24

 غٍر دانخ 849. 1.316- 2 9 انعكص انزذرٌت اٌجبثٍبً عهى انطهجخ 25

 غٍر دانخ 795. 2.916- 2 10 زاد انزذرٌت ين رعبونك يع زيالئك  26

 غٍر دانخ 202. 2.098- 2 11 زاد انزذرٌت ين لذررك عهى انزخطٍط 27

 غٍر دانخ 806. 2.525- 2 12 زاد انزذرٌت ين لذررك عهى إدارح انصف 28

 غٍر دانخ 565. 1.814- 2 13 زاد انزذرٌت ين لذررك عهى اضزخذاو وضبئم انًخزهفخ 29

 غٍر دانخ 162. 2.144- 2 14 زاد انزذرٌت ين لذررك عهى رمىٌى انطهجخ 30

 غٍر دانخ 894. 2.363- 2 15 زاد انزذرٌت ين لذررك عهى اضزخذاو انذبضىة 31

 غٍر دانخ 213. 2.550- 2 16 زاد انزذرٌت ين كفبءرك فً انعًهٍخ انزعهًٍٍخ 32

 دانخ 000. 4.755- 3 1 رزىفر األجهسح واإليكبنٍبد انًالئًخ فً انًذرضخ 33

 غٍر دانخ 864. 1.892- 3 2 رزىفر انكزت انًذرضٍخ وثبألعذاد انًطهىثخ فً انىلذ انًذذد  34

 دانخ 015. 3.336- 3 3 ٌطزخذو انذبضىة انزعهًًٍ فً انًذرضخ ثشكم اٌجبثً 35

 غٍر دانخ 581. 4.639- 3 4 ٌزىفر فً انًذرضخ يخزجراد دذٌضخ  36

 غٍر دانخ 909. 4.765- 3 5 رطبعذ انًخزجراد عهى رفع كفبءح انطهجخ 37

 غٍر دانخ 836. 3.520- 3 6 رزىفر رجهٍساد رٌبضٍخ يالئًخ فً انًذرضخ  38

 دانخ 000. 3.559- 3 7 رزىفر رجهٍساد يىضٍمٍخ يالئًخ فً انًذرضخ  39

 غٍر دانخ 607. 5.745- 3 8 ٌزىفر أصبس يالئى نهطهجخ فً انغرف انصفٍخ  40

 غٍر دانخ 817. 5.637- 3 9 ٌزىفر أصبس يالئى نهًعهًٍن فً انغرف انخبصخ ثهى 41

 غٍر دانخ 120. 3.604- 4 1 ٌنطجى انًنهبط انجذٌذ يع يمذرح انطهجخ 42

 غٍر دانخ 273. 4.574- 4 2 ٌالئى انًنهبط انجذٌذ انطهجخ 43

 غٍر دانخ 360. 2.984- 4 3 ٌزراثط انًنهبط انجذٌذ فً جًٍع انًرادم 44

 غٍر دانخ 745. 1.789- 4 4 ٌهٍئ انًنهبط انجذٌذ انطهجخ ثشكم جٍذ نهجبيعبد 45

 غٍر دانخ 151. 564. 4 5 ٌشكم انًنهبط انجذٌذ  عجئبً عهى انطهجخ 46

 غٍر دانخ 335. 1.668 4 6 ٌذزبط انًنهبط انجذٌذ إنى ولذ أكضر يًب هى يزبح الضزٍعبثه 47

 غٍر دانخ 819. 988. 4 7 ٌذزبط انًنهبط انجذٌذ إنى إيكبنٍبد ورجهٍساد يخزهفخ نزذرٌطه 48
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ٌذزبط انًنهبط انجذٌذ إنى دوراد نههٍئخ انزذرٌطٍخ نًىاكجخ انزطىر فً  49

 انًنهبط
 دانخ 018. 1.143- 4 8

 غٍر دانخ 226. 031. 4 9 ٌذزبط انًنهبط انجذٌذ إنى إصراء ورعذٌم ثعذ رجرثخ رذرٌطٍخ 50

ٌعزجر انًنهبط انجذٌذ را اصر واضخ عهى زٌبدح نطجخ انزذصٍم انعهًً  51

 .نهطهجخ
 غٍر دانخ 955. 1.450- 4 10

 غٍر دانخ 480. 862.- 4 11 .ٌذزىي انًنهبط انجذٌذ عهى أخطبء ثذبجخ إنى رعذٌههب 52

α = .05 n=450 
 

 

 

( 24)جدول رقم 
   before 1994 after 1994 

 انرلى
 انًجبل انفمرح

وضط 

 دطبثً
 انذراف

انذراف  وضط

 979. 3.79 900. 2.89 1. رزىفر ثٍئخ يذرضٍخ يالئًخ نهزذصٍم انعهًً 1

 877. 4.03 991. 3.23 1اإلضبءح فً انغرف انصفٍخ يالئًخ   12

 1.084 3.57 1.025 2.96 1عذد انغرف انصفٍخ ٌزالءو يع عذد انطهجخ فً انًذرضخ  13

 1.165 3.44 1.068 2.90 1انًذرضخ ركفً الضزٍعبة انطهجخ  14

 978. 3.45 866. 2.91 3رزىفر األجهسح واإليكبنٍبد انًالئًخ فً انًذرضخ  33

 1.146 3.32 1.074 2.91 3ٌطزخذو انذبضىة انزعهًًٍ فً انًذرضخ ثشكم اٌجبثً  35

 1.290 2.31 1.017 1.83 3رزىفر رجهٍساد يىضٍمٍخ يالئًخ فً انًذرضخ   39

ٌذزبط انًنهبط انجذٌذ إنى دوراد نههٍئخ انزذرٌطٍخ نًىاكجخ انزطىر فً  49

 852. 3.82 1.106 3.63 4انًنهبط 

 
 
 
 

الفصل الخامس 
النتائج والتوصيات 

 
 :النتائج  1:5

: بالرجوع الى التحميل االحصائي فإن أىم النتائج التي تم التوصل ليا ىي كما يمي 
 

 .ال يوجد ترابط بين المجاالت االربعة -1

 .حصول تطور في عدد من المحاور -2

 .وجود عدد من المحاور لم يحصل فييا اي تطور -3
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. وجود محاور اخرى ذات اثر سمبي -4
 

: و المحاور التي لم يحصل فييا اي تطور في البيئة المدرسية فيي كما يمي 

. عدم توافر بناء نموذجي لممدارس -1

 .عدم توافر مالعب مالئمة لممدارس -2

 .عدم مالءمة المرافق الصحية لمطمبة -3

 .عدم مالءمة الغرف الصفية لمعممية التعميمية -4

 .تصميم المدرسة ال يحّفز الطمبة عمى التعميم -5

 .عدد الغرف الصفية ال يتالءم وعدد الطمبة في المدرسة -6

 .أن المدرسة ال تكفي الستيعاب الطمبة -7

 

: ونعرض ىنا المحاور التي لم يتم تطويرىا مما أدى حدوث تأثير سمبي عمى البيئة المدرسية كما يمي

. عدم توافر المالعب  أثر بشكل عكسي عمى الطمبة -1

 .عدد الطمبة في الصف غير مالئم ، مما أّثر بشكل سمبي عمى الطمبة -2

 .أنو  ال تتوافر أنظمة حماية من المخاطر في المدارس مما يؤثر عمى الطمبة -3

 .وأخيرًا ؛ تبّين عدم توافر غرف مكتبية مالئمة لممعممين مما ينعكس عمى أدائيم -4

 

وبالمقابل ظيرت نتائج مشاريع التدريب والتطور لممعممين بشكل ينسجم مع ما ظير في البيئة 

 :  المدرسية كما يمي 
 

:  المحاور التي لم يحصل عمييا اي تطور ىي 

: تبين أن المعممين لم يحصموا عمى  : عمى صعيد المعممين -(أ
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. ميارات جديدة لتعزيز العممية التعميمية -1

 .ميارات جديدة في التقويم -2

: وأبرز ما كشفت عنو النتائج أن التدريب لم : عمى صعيد التدريب  (ب

 .لم يساعد عمى التخطيط لممنياج الجديد، وبالتالي لم يكن ذا تأثير في مجال المنياج الجديد. 1

 . لم يساعد في استخدام المعمم لموسائل المختمفة في التعميم .2

 .لم يساعد التدريب فى رفع كفاءة المعممين في مجال التقويم- أ

 .لم يزد من كفاءة المعممين في العممية التعميمية. ب

 

: وكانت االنفاق عمى برامج التدريب غير فعااًل كما يمي 

. لم يمّب التدريب احتياجات المعممين مما انعكس سمبا عمى أدائيم ، وأّثر سمبيا فييم  -1

 .لم يحّقق النتائج المرجّوة ، ولم يعّزز زيادة التحصيل لدييم -2

 .لم ينعكس إيجابا عمى الطمبة بل أثر سمبًا عمييم -3

. لم يرفع من قدرة المعمم عمى استخدام الحاسوب ، وبالتالي أّثر سمبا عمى أداء المعمم  -4

انسجمت النتائج ايضًا في مجال التجييزات المدرسية مع النتائج السابقة في مجالي البيئة قد و

: المدرسية والتدريب والتطوير وكانت المحاور ذات االثر السمبي كما يمي 
 

عدم توافر مختبرات حديثة في المدارس يؤثر سمبًا عمى العممية التعميمية بشكل ال يتالءم  -1

 .والمنياج الجديد

عدم تضّمن المدارس تجييزات رياضية وموسيقية أّثر سمبًا عمى الطمبة،وعمى رغبتيم في  -2

 . الذىاب إلى المدرسة

 .المدارس ال تحتوي عمى أثاث مالئم مّما ينعكس سمبًا عمى الطمبة -3
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. عدم توافر تجييزات تالئم المعممين في الغرف الخاصة بيم ينعكس سمبًا عمى المعممين -4
 

واخيرا كانت نتائج المنياج الفمسطيني والذي ظيرت النتائج انو يعاني من مشاكل كبيرة وضرورة 

اعادة تقييمو وتعديمو وتوفير االمكانيات والتجييزات والتدريب المالئم تى يتم تنفيذه والوصول الى 

:  النتائج المرجوه منو وكانت نتائج المنياج الفمسطيني كما يمي 

. المنياج ال ينسجم ومقدرة الطمبة، مما يؤثر عمى الطمبة وذوييم -1

المنياج الجديد ال يتالءم مع الطمبة مما ينعكس سمبًا عمى أدائيم ،وبالتالي عمى  -2

 .تطورىم

 .عدم ترابط المنياج الفمسطيني في جميع مراحمو مما يشكل عبئا عمى الطمبة -3

 .  المنياج ال ييييء الطمبة لمجامعات مما يعكس عدم الجدوى منو عالوة عمى صعوبتو -4

 .المنياج يشكل في محتواه واكتظاظو عبئا  عمى الطمبة -5

 . المنياج بحاجة إلى وقت أكثر مما ىو تاح لو حاليا إذا ما أريد استيعابو -6

 . المنياج الجديد بحاجة إلى تجييزات ووسائل مختمفة لتدريسو -7

الييئة التدريسية بحاجة إلى دورات تدريبية متخصصو في مجال المنياج لمواكبة التطور  -8

 .الحاصل 

 .المنياج بحاجة إلى إثراء وتعديل بعد تجربة تدريسو- 9

عدم ظيور أي أثر لممنياج الجديد في زيادة نسبة التحصيل، وىو عبء عمى الطمبة -10

 .وذوييم، ومعممييمً 

 .المنياج يحتوي عمى أخطاء  تستدعي تعديميا ،وبحيث تتم تنقيتو من األخطاء المفاىيمية-11

 
 التوصيات  2:5
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: بناء عمى النتائج االحصائية التي فإنو يمكن التقدم بالتوصيات التالية 

  العمل عمى تقوية وزيادة الترابط بين المجاالت االربعة النيا تعتبر مكممة لبعضيا البعض

. وذات اىمية كبيرة لمرقي بالعممية التعميمية
 

  يجب اشراك الفئة المستيدفة وبشكل دائم لتقييم المشاريع بعد تنفيذىا لمحصول عمى تغذية

راجعة بخصوص المشاريع لتفادي أي أخطاء مستقباًل والعمل لالستفادة من نقاط القوة 

 .والضعف عند تصميم مشاريع اخرى

 

  ًاالستفادة من نتائج ىذه الدراسة قبل وضع وتصميم المشاريع المماثمة مستقبال. 

 
  العمل عمى تطوير المحاور التي لم يحدث عمييا اي تطور وكذلك ايضا المحاور ذات

 التأثير السمبي لموصول الى االىداف المرجوة

 
وىنا ال بد لنا من تحديد توصيات الخذىا بعين االعتبار لكل مجال من المجاالت االربعة السابقة 

لمعمل عمى تطويرىا واخذىا بعين االعتبار في المشاريع مستقباًل وتحديد االولوية حسب ما تقتضيو 

الحاجة وان تعطى االولوية االولى لممنياج الفمسطيني ليتناسب مع الوضع القائم في المدارس 

: والتوصيات لممجاالت االربعة كانت كما يمي 
 

: البيئة المدرسية : أوالً 

: يجب عمى الوزارة اخذ النقاط التالية والعمل عمى تطويرىا لمخروج ببيئة تعميمية مثالية وىي كما يمي

مراعاة التصميم اليندسي المالئم لممدارس الجديدة والعمل عمى تصميم المدارس بشكل  -1

 .نموذجي ومحفز لمطمبة عمى التعميم
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 .مراعاة توفير مالعب داخل المدرسة مما ينعكس ذلك ايجابًا عمى الطمبة -2

 .مراعاة توفير مرافق صحية مالئمة لجميع الطمبة -3

 .ان تكون الغرف الصفية مصممة بشكل يالئم العممية التعميمية والمتطمبات التعميمية -4

 .مراعاة الطاقة االستيعابية لصف والمدرسة -5

 .توفير انظمة حماية بجميع اشكاليا في المدارس -6

. توفير غرف مالئمة لممعممين من ناحية الحيز والتصميم لتوفير الراحة لممعمم -7

 

: التدريب والتطوير : ثانيًا 

اشراك المعممين في تحديد االحتياجات التدريبية لتحديد نقاط الضعف والتركيز عمييا -1

وباالخص فيما يخص المنياج الجديد  

 .تحفيز المعممين عمى اكتساب ميارات جديدة تؤىميم عمى تطوير العممية التعميمية-2

 .عدم تعيين معممين غير حاصمين عمى شيادات التاىيل التربوي-3

 .التنسيق مع الجامعات لرفع معدالت قبول الطمبة في التخصصات التربوية-4

 .المختمفة لمطمبة (االمتحانات)تطوير المعممين وتدريبيم الجادة اساليب التقويم -5

تدريب المعممين وتطويرىم في المجاالت العممية باالخص بما ويتناسب مع المنياج الجديد -6

 .وزخمو

 .تدريب المعممين عمى استخدام الوسائل التعميمة المختمفة لما ليا من اثر عمى الطمبة-7

 .زيادة التدريب في مجال الحاسوب-8

 .مراعاة ان يكون المدربين مؤىمين بشكل جيد-9
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: التجييزات المدرسية : ثالثًا 

: اىم التوصيات لتوفيرىا في مجال التجييزات الخذىا بعين االعتبار كانت كما يمي 

توفير تجييزات وأثاث مالئم لغرف المعممين مما يساعد عمى توفير الراحة النفسية لممعمم والذي  -1

 .ينعكس إيجابا عمى أدائو

 .توفير مختبرات عممية حديثة بما يتناسب مع المنياج الجديد -2

 .توفير تجييزات رياضية وموسيقية -3

 .توفير مختبر لمحاسوب في المدرسة وأن ال يقتصر عمى حاسوب واحد لممدرسة -4

 .توفير أثاث لمطمبة بما يتالءم وأعمارىم -5

 

: المنياج الفمسطيني : رابعًا 

يجب العمل عمى إجراء مراجعة وتعديل عمى المنياج بما يتالءم مع قدرات الطمبة ومستوياتيم   -1

 .المختمفة، وأن ال يقتصر عمى فئة قميمة متفوقة

 .إجراء مراجعة لغوية وعممية وتعديل األخطاء وتصويبيا -2

مراجعة المنياج لتعديمو من خالل التسييل من صعوبتو حتى يتالءم مع مستويات الطمبة  -3

 .المختمفة لزيادة التحصيل العممي وأن ال يبقى عبئًا عمى الطالب وأىمو

 .العمل عمى تعديل المنياج لجعمو مترابط في جميع المراحل وبما يتناسب مع األعمار -4

 .(العبء الدراسي/ الحصص الدراسية )تعديل المنياج بما يتناسب مع الوقت المحدد  -5

 .توزيع المنياج لجعمو متناسق بين الفصمين -6

 .توفير التجييزات المالئمة لممنياج -7

 .تحديد نقاط الضعف لدى المعممين في مجال المنياج الجديد لتجييز دورات خاصة لتطويرىم -8

 .قيام كل معمم بتدريس المنياج بما يتالئم مع تخصصو فقط النجاح المناىج -9
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المالحق 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

حجم المساعدات المقدمة لكافة القطاعات في فمسطين 
: وقد كانت قيمة المساعدات الموزعة عمى القطاعات في األربعة عشر عامًا الماضية كانت كما يمي 

المبمغ المصروف فعميا القطاع الرقم 
 381,634,454.89التربية والتعميم والتعميم العالي   .1

 283,659,561.17الصحة   .2

 50,557,921.61سياسات سكانية، برامج صحة منتجات   .3

 

 595,241,586.03المياة والصرف الصحي   .4
 

 647,832,655.75بشكل عام /الحكومة والمجتمع المدني  .5
 

 72,388,106.05االمن والسالم   .6
 

 1,120,188,826.74البنية االجتماعية والخدمات االخرى    .7
 

 112,082,056.21النقل والتخزين   .8
 

 1,238,439.32االتصاالت   .9
 

 205,062,880.86الطاقة   .10
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 28,325,012.65 األعمال المصرفية والخدمات المالية  .11
 

 86,781,967.24الزراعة   .12
 

 1,322,691.39صيد السمك   .13
 

 85,301,233.37الصناعة   .14
 

 11,384.51 الموارد المعدنية والتعدين  .15
 

 313,972.75البناء   .16
 

 14,072,126.57 السياسة التجارية والتعميمات  .17
 

 54,691,242.19السياحة   .18
 

 40,099,996.92حماية البيئة   .19
 

 641,522,225.41عدة قطاعات معًا   .20
 

 3,325,033,206.22دعم الموازنة العامة   .21
 

 131,285,906.57 مساعدة أمِن غذاءِ / المساعدة الغذائية التطويرية   .22
 

 243,627,088.94مساعدة السمعِة األخرى   .23
 

 4,239,450.00العمل َيتعّمُق بالديِن   .24
 

 1,426,388,854.35الطوارئ   .25
 

عادِة تأىيل  .26  333,698,639.73 إغاثة إعادِة بناء واإ
 

 5,723,193.91تكاليف إدارية   .27
 

 1,552,748.93دعم المؤسسات الغير حكومية   .28
 

 22,205,739.49غير مخصص   .29
 

 1,201,539,763.13تمويل االنروا   .30
 

 ]2008قاعدة البيانات، وزارة التخطيط، [: المصدر 

 

 
 
 
 
 
 



108 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

معيد االدارة واالقتصاد 
 

 استبانو

 
تقييم منافع المشاريع الممولة من الخارج لوزارة 

 التربية والتعميم العالي الفمسطينية  

 
ة ،،، /ة  المحترم/الموظف
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تحية وبعد ،،، 

 
اليدف من ىذه الدراسة ىو الوقوف عمى مدى تحقيق المشاريع الممولة لوزارة التربية والتعميم العالي 

من الخارج في تحقيق أىدافيا، من حيث التطور والتحديث المتتالي في مجاالت البناء المدرسي، 
والمناىج، وبناء قدرات المعممين، والتجييزات المدرسية والتي تيدف جميعيا إلى رفع كفاءة العممية 

التعميمية لموقوف عمى نقاط الضعف لتفادييا مستقباًل، وتطوير المشاريع  بناًء عمى التغذية الراجعة 
. التي سنحصل عمييا

 
. عممًا أن المعمومات المعطاة سوف تعامل بسرية تامة، ولن تستعمل إال ألغراض البحث العممي

 
شاكرًا لكم حسن تعاونكم معي 

 
 الباحث 

       شادي الحمو 
المعمومات الشخصية  : الجزء األول

 
عند اإلجابة التي تناسبك  ( )أرجو التكرم بوضح إشارة 

       أنثى .2       ذكر      .1:       الجنس . أ
 

     50      أكثر من .4    50-41     .3  40-31      .2   30-20     .1 :      العمر . ب
 
 دكتوراه.     4ماجستير  .    3بكالوريوس   .      2أقل من بكالوريوس   .    1:     المؤىل العممي. ج
 
 سنوات 10أكثر من .      3 سنوات 10-5.    2 سنوات     5أقل من .     1 :     سنوات الخبرة. د
 
       جنوب الضفة .3      وسط الضفة     .2     شمال الضفة   .1:       المنطقة   . ىـ
 
 1994      بعد العام .2                    1994     قبل العام .1 :      بناء المدرسة. و
 
 

: الجزء الثاني
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لتبين مدى مالءمة العوامل اآلتية في تطوير جودة العممية  ( )أرجو التكرم بوضع إشارة  
. التعميمية وتحسين األداء فييا

 
 

   ييدف المجال األول إلى قياس أثر البناء المدرسي عمى الطمبة
 

البيئة المدرسية : المجال األول الرقم 
بدرجة 

كبيرة جدًا 
(5 )

بدرجة 
كبيرة 

(4 )

بدرجة 
معتدلة 

(3 )

بدرجة 
قميمة 

(2 )

بدرجة 
قميمة جدًا 

(1 )
     . تتوفر بيئة مدرسية مالئمة لمتحصيل العممي. 1
     . يتوفر بناء نموذجي لممدرسة. 2
     تتوفر ساحات مالئمة لممدرسة . 3
     تتوفر مالعب مالئمة لممدرسة . 4
     . تتوفر مرافق صحية مالئمة لمطمبة في المدرسة. 5
     تتوفر غرف صفية مالئمة لمطمبة  . 6
     تتوفر غرف صفية مالئمة لمعممية التعميمية . 7
     تصميم المدرسة يحفز الطمبة عمى الدراسة  . 8
     التيوية في الصفوف مالئمة  . 9

     عدد الطمبة في الصف مالئم  . 10
     يؤثر تصميم المدرسة إيجابًا عمى تحصيل الطمبة . 11
     اإلضاءة في الغرف الصفية مالئمة  . 12
     عدد الغرف الصفية يتالءم مع عدد الطمبة في المدرسة . 13
     المدرسة تكفي الستيعاب الطمبة . 14
     تتوفر أنظمة حماية من المخاطر في البناء . 15
     تتوفر غرف مكتبية مالئمة لممدرسين في المدرسة  . 16

___________________________________ : ىل لديك مالحظات حول البيئة المدرسية  -
 ________________________________________________________

 

  ييدف المجال الثاني إلى تحديد مدى تطور ميارات المعممين والتي تؤثر عمى تطورىم الميني
 والتي تؤثر عمى العممية التعميمية

 الرقم

 

التدريب والتطور الميني لممعممين : المجال الثاني 
 

بدرجة 
كبيرة جدًا 

(5 )

بدرجة 
كبيرة 

(4 )

بدرجة 
معتدلة 

(3 )

بدرجة 
قميمة 

(2 )

بدرجة 
قميمة جدًا 

(1 )
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     حصمت عمى ميارات جديدة لتعزيز عممية التعميم في المدرسة . 17
      اكتسبت أساليب فيم جديدة لعممية التدريب والتدريس في المدرسة. 18
      اكتسبت طرق تدريب وتدريس جديدة في المدرسة. 19
      اكتسبت ميارات جديدة في أساليب تنويع ميارات التقويم في المدرسة . 20
      تم تدريبك عمى العمل بروح الفريق. 21
      لبى التدريب احتياجاتك التدريبية . 22
      زاد التدريب من تخطيطك لممنياج الجديد. 23
      زاد التدريب من تحصيل الطمبة . 24
     انعكس التدريب ايجابيًا عمى الطمبة . 25
      زاد التدريب من تعاونك مع زمالئك . 26
     زاد التدريب من قدرتك عمى التخطيط . 27
      زاد التدريب من قدرتك عمى إدارة الصف. 28
      زاد التدريب من قدرتك عمى استخدام وسائل المختمفة. 29
      زاد التدريب من قدرتك عمى تقويم الطمبة. 30
      زاد التدريب من قدرتك عمى استخدام الحاسوب. 31
     زاد التدريب من كفاءتك في العممية التعميمية . 32

 _____________________________: ىل لديك مالحظات حول التدريب والتطور الميني  -

 ________________________________________________________
  ييدف المجال الثالث إلى تحديد مدى توفر التجييزات المالئمة في المدرسة والتي تساعد

 عمى زيادة كفاءة العممية التعميمية وتطورىا

 

 الرقم

 

التجييزات المدرسية : المجال الثالث 
 

بدرجة 
كبيرة جدًا 

(5 )

بدرجة 
كبيرة 

(4 )

بدرجة 
معتدلة 

(3 )

بدرجة 
قميمة 

(2 )

بدرجة 
قميمة جدًا 

(1 )
     تتوفر األجيزة واإلمكانيات المالئمة في المدرسة . 33
     تتوفر الكتب المدرسية وباألعداد المطموبة في الوقت المحدد  . 34
     يستخدم الحاسوب التعميمي في المدرسة بشكل ايجابي . 35
     يتوفر في المدرسة مختبرات حديثة  . 36
     تساعد المختبرات عمى رفع كفاءة الطمبة . 37
     تتوفر تجييزات رياضية مالئمة في المدرسة  . 38
     تتوفر تجييزات موسيقية مالئمة في المدرسة  . 39
     يتوفر أثاث مالئم لمطمبة في الغرف الصفية  . 40
     يتوفر أثاث مالئم لممعممين في الغرف الخاصة بيم . 41
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____________________________________  : ىل لديك مالحظات حول التجييزات المدرسية - 
 

 _______________________________________________________________________________________________________

 
 

  ييدف المجال الرابع إلى تحديد ومعرفة مدى تحقيق المنياج الجديد لألىداف المرسومة ودائيا
عمى الطمبة 

المنياج الفمسطيني  : المجال الرابع الرقم 
 

بدرجة 
كبيرة جدًا 

(5 )

بدرجة 
كبيرة 

(4 )

بدرجة 
معتدلة 

(3 )

بدرجة 
قميمة 

(2 )

بدرجة 
قميمة جدًا 

(1 )
     ينسجم المنياج الجديد مع مقدرة الطمبة . 42
     يالئم المنياج الجديد الطمبة . 43
     يترابط المنياج الجديد في جميع المراحل . 44
     يييئ المنياج الجديد الطمبة بشكل جيد لمجامعات . 45
     يشكل المنياج الجديد  عبئًا عمى الطمبة . 46
     يحتاج المنياج الجديد إلى وقت أكثر مما ىو متاح الستيعابو . 47
     يحتاج المنياج الجديد إلى إمكانيات وتجييزات مختمفة لتدريسو . 48
يحتاج المنياج الجديد إلى دورات لمييئة التدريسية لمواكبة التطور . 49

في المنياج 
     

     يحتاج المنياج الجديد إلى إثراء وتعديل بعد تجربة تدريسية . 50
يعتبر المنياج الجديد ذا اثر واضح عمى زيادة نسبة التحصيل . 51

. العممي لمطمبة
     

     . يحتوي المنياج الجديد عمى أخطاء بحاجة إلى تعديميا. 52

 

 ______________________________________ : ىل لديك مالحظات حول المنياج الفمسطيني - 
 ___________________________________________________________
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