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 أ 

اإلىداء 
 

إلى روح أمي الطاىرة رحميا اهلل التي زرعت الحب في قموبنا واالستقامة في حياتنا، يا من كانت 
سندًا في درب مميء باألشواك، يا من غمرتنا بحنانيا وأعانتنا . سراجًا مضيئًا لنا في أحمك األوقات

عمى مواجية الصعوبات، والتي لم يميميا القدر لتشيد ثمرة العطاء واختارىا من بين األميات إلى 
يا من كانت دائمًا أول من شجعنا عمى طريق العمم والمعرفة والخيرات، . جوار ربيا في السموات

. سنبقى عمى العيد والدرب الذي رسمتو لنا يا أماه رغم صعوبة األوقات
 

إلى أرواح مربي األجيال الطاىرة التي لبت نداء ربيا بعدما أنارت درب اآلخرين ومألتو دينًا وخمقًا 
. وعممًا وقدرات

 
خوتي األوفياء . إلى أبي وا 

 
إلى القموب الطيبة والرؤوس الالمعة التي تسعى إلى تطوير العممية التعميمية والتربوية من أجل خدمة 

. أبناءنا األعزاء
 

. أىدي ىذا العمل المتواضع خالصًا لوجو اهلل تعالى
الباحثة 
سمر حمد 



 ب 

 
 
 
 
 
 

 
إقرار  

 
أقر أنا مقدمة الرسالة أنيا قدمت لجامعة القدس لنيل درجة الماجستير وأنيا نتيجة أبحاثي 

الخاصة باستثناء ما تم اإلشارة لو حيثما ورد، وأن ىذه الرسالة أو أي جزء منيا لم يقدم لنيل أية درجة 
. عميا ألي جامعة أو معيد

 
 
 

: التوقيع
 

سمر سعيد حمد : االسم
 

م 11/6/2006: التاريخ
 



 ج 

شكر وعرفان 
 

الحمد هلل رب العالمين، الذي جعل بعد العسر يسرا، والصالة والسالم عمى خاتم األنبياء 
والمرسمين الداعي إلى سبيل ربو بالحكمة، أرسمو اهلل بشيرًا ونذيرًا، وداعيًا إلى اهلل بإذنو وسراجًا منيرًا 

يسعدني بعد أن انتييت من إعداد ىذه الدراسة، التوجو بالشكر والعرفان إلى أستاذي الدكتور : وبعد
. أحمد فييم جبر المشرف عمى ىذه الرسالة، لما بذلو من جيد وعطاء مستمر إلنجاز ىذه الرسالة

 
رشاداتو  ويشرفني أن أتوجو بجزيل الشكر ألستاذي الدكتور غسان سرحان عمى توجيياتو وا 
ثرائيا، ويطيب لي أن أقدم شكري إلى أستاذي الدكتور  القيمة التي ساعدت في تطوير ىذه الرسالة وا 
محمد عابدين عمى ما بذلو من عطاء ودعم دائم، واألساتذة الكرام في برنامج الدراسات العميا عمى ما 

.  بذلوه من جيد مميز
 

الدكتور  محسن : كما وأتقدم بشكري وعرفاني إلى األستاذين الفاضمين عضوي لجنة المناقشة
غنائيا بالمالحظات  عدس والدكتورة خولة الشخشير المذين تحمال عبء قراءة ىذه الدراسة ومناقشتيا وا 

. القيمة
 

بداء  وأقدم شكري وتقديري ألعضاء لجنة التحكيم عمى تفضميم بقراءة استبانتي الدراسة وا 
. مالحظاتيم وتوجيياتيم الرشيدة

 
وأقدم شكري إلى وزارة التربية والتعميم ومديرية التربية والتعميم في مديرية ضواحي 

كذلك أتقدم بالشكر إلى . الرام، مديرية رام اهلل والبيرة وتعاونيم في تسييل تنفيذ ىذه الدراسة/القدس
الدكتور غازي أبو شرخ رئيس اإلدارة العامة لمتدريب واإلشراف التربوي والى األستاذ زاىر عطوة عمى 

.  اإليضاحات المستمرة والتوجييات السديدة إلتمام ىذه الدراسة
 

وأقدم شكري أيضًا إلى األستاذ وليد احشيش مسير الدائرة الفنية في المعيد الوطني لمتدريب 
بداء الرأي الصائب والمساعدة المتناىية . التربوي الذي لم يدخر أي جيد في مساعدتي وا 

 



 د 

وأقدم شكري إلى جميع المديرين وأعضاء ىيئات التدريس الذين شممتيم الدراسة وعبأوا 
االستبانات بجدية تامة، وأشكر موظفي مكتبة بمدية البيرة وموظفي مركز القطان عمى الكفاءة والتعاون 
وتوفيرىم ما يمزم من مراجع وكتب وأبحاث قيمة، وأتقدم بشكري إلى األخت سمر المربوع عمى الطباعة 

والتنسيق المتميز والتعاون المستمر، فإلى ىؤالء جميعًا خالص الشكر والعرفان وليم كل التقدير 
. واالحترام وجزاىم اهلل عني خير جزاء

الباحثة سمر حمد 



 ه 

: تعريفات
 

  :الفاعمية
ىي القدرة عمى تحقيق أقصى النتائج والخدمات باستخدام الموارد المتاحة أحسن استخدام 

ممكن، وترتكز عمى الكيفية التي تتحقق بيا األىداف، وتسد بيا االحتياجات، وعمى عمق اآلثار التي 
(. 2001عابدين، )ُيحدثيا تحقيقيا، وسرعة النتائج المترتبة عمييا 

 
  :التدريب

تمك العمميات النمائية التي يتمقاىا المعمم أثناء الخدمة لضمان مواكبة التطوير الذي يطرأ 
عمى المنيج، وطرائق التعميم، نتيجة التطور االجتماعي، والتقني المستمر، بيدف تنمية ميارات 

(. 1996غنيمة، )وقدرات المعمم في إطار محتوى تربوي وأساليب حديثة 
 

  :التعمم
(. 2001الخطيب، )تغير في األداء ينجم عن عممية التدريب 

 
  :التعميم

عممية مخططة تستيدف مجموعة من النشاطات والشروط التي تؤدي إلى تغيير سموك 
(. 2003أبو جادو، )المتعمم وضبطيا ومعالجتيا في االتجاه المرغوب فيو 

 
:  التاطيط االستراتيجي

عممية إدارية تيدف إلى تغيير وتحويل نظام العمل في المؤسسات بطريقة تحقق الكفاية 
(. 1995الحبيب، )والفاعمية 

 
 : المرحمة األساسية

ىي المرحمة الدراسية التي تشمل الصفوف الدراسية األول، الثاني، الثالث، الرابع األساسي 
(. 1996أبولغد، )سنوات  (9-6)في المدارس الحكومية والتي تضم الطمبة من ذوي الفئة العمرية 

 



 و 

: البرامج التدريبية
ورشات العمل والبرامج التي تعقدىا وزارة التربية والتعميم الفمسطينية في مجاالت المعرفة 

واالتجاىات والميارات والتربية العامة، لتدريب المعممين والمعممات في جميع المباحث أثناء خدمتيم 
(. 1994أبو شنب، )في المدارس التابعة ليا 

 
: التقييم

بيان قيمة الشيء أو السموك أو العمل وىو العممية المنظمة لتقييم الفرد فيما يتعمق بأدائو 
. الوظيفي، وقابميتو لمتطور والنمو

( 2001عابدين، )



 ز 

المماص  
 

فاعمية البرامج التدريبية لمعممي المرحمة األساسية من وجية نظر المعممين والمديرين في 
. الرام ومحافظة رام اهلل والبيرة/مديريتي التربية والتعميم لضواحي القدس

 
. سمر سعيد حمد: إعداد

. البروفسور أحمد فييم جبر: إشراف
 

ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة فاعمية البرامج التدريبية الخاصة بمعممي المرحمة األساسية من 
الرام / وجية نظر معممي ومديري المرحمة األساسية في مديريتي التربية والتعميم لضواحي القدس

: - من خالل اإلجابة عن األسئمة التالية (2005-2004)ومحافظة رام اهلل والبيرة لعام 
 

ما فاعمية البرامج التدريبية لمعممي المرحمة األساسية في مجال األىداف؟ : السؤال األول
ما فاعمية البرامج التدريبية لمعممي المرحمة األساسية في مجال المحتوى؟ : السؤال الثاني
ما فاعمية البرامج التدريبية لمعممي المرحمة األساسية في مجال بيئة التدريب؟ : السؤال الثالث
ما فاعمية البرامج التدريبية لمعممي المرحمة األساسية في مجال اكتساب الميارة؟ : السؤال الرابع

ما فاعمية البرامج التدريبية لمعممي المرحمة األساسية في مجال التطور واالرتقاء؟ : السؤال الخامس
ما فاعمية دور المدرب من وجية نظر معممي المرحمة األساسية؟ : السؤال السادس
ما الصعوبات التي تواجو معممي المرحمة األساسية في البرامج التدريبية؟ : السؤال السابع
ما البرامج التدريبية التي يراىا المعمم ضرورية لو مستقباًل؟ : السؤال الثامن
ما درجة فاعمية البرامج التدريبية عمى الطالب من وجية نظر مديري المرحمة : السؤال التاسع

األساسية؟ 
ما درجة فاعمية البرامج التدريبية عمى أداء المعمم من وجية نظر مديري المرحمة : السؤال العاشر

األساسية؟ 
ما فاعمية دور المشرف التربوي في متابعة البرامج التدريبية من وجية نظر : السؤال الحادي عشر

مديري المرحمة األساسية؟ 
 بين (0.05≥∝)ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة : السؤال الثاني عشر

متوسطات استجابات مديري المرحمة األساسية عمى فاعمية البرامج التدريبية تعزى إلى 
. (سنوات الخبرة والتخصص والجنس والمؤىل العممي والمنطقة)متغيرات الدراسة 



 ح 

بين  (0.05≥∝)ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة : السؤال الثالث عشر
متوسطات استجابات معممي المرحمة األساسية عمى فاعمية البرامج التدريبية تعزى إلى 

. (سنوات الخبرة والتخصص والجنس والمؤىل العممي والمنطقة)متغيرات الدراسة 
 

ولإلجابة عن أسئمة الدراسة، قامت الباحثة بإعداد استبانتين لقياس فاعمية البرامج التدريبية 
. الخاصة بمعممي المرحمة األساسية من خالل معرفة وجية نظر معممي ومديري المرحمة األساسية

 
األىداف والمحتوى : فقرة موزعة عمى المجاالت التالية (64)وتكونت استبانة المعممين من 

. وبيئة التدريب واكتساب الميارة والتطور واالرتقاء وفاعمية المدرب
 

الطالب، المعمم، : فقرة موزعة عمى المجاالت التالية (41)وتكونت استبانة المديرين من 
( 0.95)والمشرف التربوي، وتم التأكد من صدقيما وبنائيما، حيث بمغ معامل الثبات كرونباخ ألفا 

. الستبانة المديرين (0.91)الستبانة المعممين و 
 

وتم استخدام التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وتحميل 
 لتحديد LSDوتم استخدام اختبار  (SPSS)التباين األحادي واستخدام برامج الرزم اإلحصائية 

: مصادر الفروق ولإلجابة عن أسئمة الدراسة التي أظيرت النتائج اآلتية
أن درجة فاعمية البرامج التدريبية لمعممي المرحمة األساسية في مديريتي التربية والتعميم ضواحي  .1

 .القدس ورام اهلل والبيرة جاءت متوسطة

بين متوسطات استجابات  (0.05≥∝)عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  .2
الخبرة والتخصص )مديري المرحمة األساسية لفاعمية البرامج التدريبية تعزى إلى متغيرات الدراسة 

. (والجنس والمؤىل العممي
بين متوسطات استجابات  (0.05≥∝)عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  .3

الخبرة والتخصص )معممي المرحمة األساسية لفاعمية البرامج التدريبية تعزى إلى متغيرات الدراسة 
 .(والجنس

في فاعمية البرامج  (0.05≥∝)عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  .4
التدريبية لمعممي المرحمة األساسية من وجية نظر المديرين تعزى لمتغير المنطقة في مجالي 

 .(الطالب والمعمم)الدراسة 



 ط 

في فاعمية البرامج  (0.05≥∝)عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  .5
التدريبية لمعممي المرحمة األساسية من وجية نظر المعممين تعزى لمتغير المنطقة لمجاالت 

 .(األىداف والمحتوى واكتساب الميارة والتطور واالرتقاء وفاعمية المدرب)الدراسة 

في فاعمية البرامج التدريبية  (0.05≥∝)توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  .6
لمعممي المرحمة األساسية من وجية نظر المعممين تعزى لمتغير المنطقة عند مجال الدراسة بيئة 

 (.2.72)التدريب لصالح معممي مديرية ضواحي القدس حيث بمغت قيمة الوسط الحسابي 

إن ىنالك فروقًا في درجة فاعمية البرنامج التدريبي في مجال األىداف حسب المؤىل العممي  .7
لصالح البكالوريوس، وفي مجال المحتوى لصالح الماجستير فأكثر، وفي مجال بيئة التدريب 
لصالح الماجستير فأكثر، وفي مجال اكتساب الميارة لصالح البكالوريوس وفي مجال التطور 
واالرتقاء لصالح الماجستير فأكثر وفي مجال وفاعمية المدرب لصالح الماجستير فأكثر وكانت 

نتائج الفروق بين الدرجة الكمية وفقًا لمتغير المؤىل العممي وجود فروق ذات داللة إحصائية بين 
دبموم لصالح الدبموم وبين + الدبموم والبكالوريوس لصالح الدبموم، وبين الدبموم والبكالوريوس 

 .الدبموم والماجستير فأكثر لصالح الدبموم

 
. وانتيت الدراسة بعدد من التوصيات ذات العالقة بنتائجيا

. الوقوف عمى الصعوبات التي تواجو المتدربين في البرامج التدريبية ومعالجتيا .1
تحديد وزارة التربية والتعميم مكافآت وحوافز معنوية ومادية لممتدرب بعد انتيائو من البرنامج  .2

 .التدريبي

 .توفير معمومات عن تجارب وخبرات مختمف الدول في مجال إعداد المعممين وتدريبيم .3
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Abstract 

 

Efficiency and Evaluation of training programs for basic School teachers 

from the point of view of teachers and principals in the Educational directorates of 

both Jerusalem suburbia/Al-Ram and Ramallah-EL-Beirah. 

 

Prepared by: Samar Said Hamad 

Supervised by: Prof. Ahmad Fahim Jaber. 

 

This study aims at evaluating the training programs for basic school teachers from the 

point of view of teachers and principals in the Teaching and Educational Directorates of 

both Jerusalem suburbia/Al-Ram and Ramallah-EL-Beiran (2004-2005) through answering 

these questions: 

 

- First question: How do basic school teachers evaluate the aims of the training 

programs? 

- Second question: How do basic school teachers evaluate the conts training programs as 

for content? 

- Third question: How do basic school teachers evaluate the environment of the training 

programs as for the training environment? 

- Fourth question: How do basic school teachers evaluate the skill acquisition skill 

training programs as for skill acquisition? 

- Fifih question: How do basic school teachers evaluate past of training programs as for 

development and ascension? 

- Sixth question: what is the point of view of basic school teachers about the trainer 

while practicing his role? 

- Seventh question: What are the difficulties that faces basic school teachers in the 

training programs? 

- Eighth question: what are the necessary programs that the teacher thinks she needs? 

- Ninth question: How could training programs be reflected on the student from the point 

of view of basic school principals? 

- Tenth question: How do training programs be reflected on the teacher's performance 

from the point of view of basic school principals? 

- What is the role of the educational supewisor in following up the training programs 

from the elementary school principals' point of view? 

- Eleventh question: Is there any differences of that have statistical significance on the 

indication level (∝=0.05) among the arithmetic average (mean) of managers 

responses on the efficiency of training cources that could be refered to the changeable 

factor (years of experience, specialization, sex, qualification). 

- Twelfth question: Is there any differences of that have statistical significance on the 

indication level (∝=0.05) among the arithmetic average (mean) of teachers responses 

on the efficiency of training cources that could be refered to the changeable factor 

(years of experience, specialization, sex, qualification). 



 ك 

To answer the study questions, the researcher prepared two questionnaires to 

measure effectiveness of the training programs that are related to basic school teachers 

through the teacher's and principals point of view. 

 

The teacher's questionnaire was of (64) paragraphs distributed on the following 

fields: aims, content, training environment, skill acquisition, development and ascension. 

 

The Principals questionnaire was of (41) questionnaire was exammed We were 

sure of their structure and approbate, and the coefficient Reliability of the question was 

examined by Cronbach ∝ (0.95) for the teacher's questionnaire and (0.91) for the 

principal's questionnaire. 

 

Reiteration were used and percentage, the arithmetical average (mean), the 

percentage standard deviation, the analysis of one sided variance the (SPSS) and the (LSD) 

test to determine the sources of these differences and to answer the study questions. 

 

The study had showed these results: 

 

1. the efficiency level of the training programs for basic school teachers in the teaching 

and Educational directorate of both Ramallah and Jerusalem Suburbia was moderate. 

2. there were no statistical significant differences at the significance level (∝=0.05) 

among the means of the principal's response on the efficiency of the training programs 

that might refer to the changeable factors in the study (experience, specialization, sex, 

qualification). 

3. there were no statistical significant differences at the significance level (∝=0.05) 

among the means of the teacher's response due the efficiency of training programs that 

might refer to (experience, qualification, sex). 

4. there were no statistical significant differences on the significant level (∝=0.05) in 

the efficiency of the training programs of basic school teachers from the point of view 

of the principals that might refer the changeable factors (experience specialization. 

sex). 

5. there were no statistical significant differences on the significance (∝=0.05) in the 

efficiency of the training programs to the teachers of basic schools from the point of 

view of the teachers that might refer to the changeable factor of region in the fields of 

the study (aims, content, skill acquisition, development and a scention, principal's 

evaluation). 

6. there were no statistical significant differences at the significance level (∝=0.05) on 

the efficiency of training programs for basic school teachers from the point of view of 

teachers that may refer to the place of residence the region, on the filed of the training 

environmental factor was to the teacher's side of Jerusalem suburbia, as the mean was 

(2.72). 

7. there were differences in the performance of teachers to the efficiency level of the 

training programs in the fields of aims according to qualifications to the side of the 



 ل 

Bachelor degree, and on the content field to the side of the Master degree and above. 

on the field of the environment training it was to the side of the Master degree and 

above. 

 

In the skill acquisition field it was to the side of bachelor degree, in the field of 

development and progress it was in favour of Master and above, in the field of evaluating 

the trainers it was in favour of Master degree and above to the Diploma side. 
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: - المقدمة
 

نظرًا لمدور الفاعل الذي يمعبو المعمم، غدت الحاجة إلى تدريب المعمم جزءًا ىامًا في العممية 
التربوية حيث أن التدريب يساعد المعمم عمى اكتشاف قدراتو واستعداداتو ويمبي رغباتو وميولو، ويعزز 
ثقتو بنفسو، ونظرًا لممتغيرات السريعة في المجال المعرفي والتقنيات التربوية الحديثة، وطرائق التعميم 
المستحدثة، ال بد من انضمام المعمم إلى برنامج تدريبي أو دورات تدريبية مستمرة والتي بدورىا تقوم 
بتجديد المعارف والميارات واالتجاىات التي تعتبر ضرورية لممعمم وتدريبو عمييا الكتسابيا إذا كان 

يريد أن يصبح معممًا ناجحًا وفعااًل في تعميم طالبو، ولذا كان من الضروري تحديد المعارف والميارات 
واالتجاىات عمى ىيئة أىداف نسعى لتحقيقيا من خالل التدريب المناسب، واختيار نماذج جديدة 

لمتدريب، ليكون ذلك عاماًل مؤثرًا في تنمية كفاءة المعمم وتمبية احتياجاتو وزيادة ثقتو بنفسو من خالل 
. إنجازاتو المستمرة في مجال عممو الوظيفي
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: امفية الدراسة وأبعادىا
 

أن بداية التقدم الحقيقية والوحيدة ىي التعميم وأن السباق في العالم  (2001)لقد أكد كتش 
اليوم ىو سباق في التعميم من أجل التنمية البشرية ولن تتم ىذه التنمية بصورتيا المشرقة دون تطوير 

. أدوار ومسؤوليات المعمم في ضوء التغيرات السريعة التي يشيدىا المجتمع
 

 إعدادًا عمميًا يمكنيم من –لذلك يجب إعداد جيل من القادة في ميادين العموم المختمفة 
االنتفاع بثمار اإلنتاج العممي، واستخدام األسموب العممي في حياتيم، ومن بين ىؤالء القادة المعمم 

 الذي يجب أن تندمج برامج إعداده بمستجدات العصر ليصبح قادرًا عمى مواجية التحديات 
(. 2001كتش، )

 
عمى أن المعرفة ىي أكثر  (آدم سميث)و  (شولتز)وقد أكد عمماء التنمية البشرية أمثال 

أدوات اإلنتاج قوة وأن المعمم يشكل المصدر األول لبناء الحضارة، ولن يكون ىناك تعمم جيد إال 
(. 2001كتش، )بوجود المعمم الجيد 

 
إن معيار تقدم األمم الحضاري يتحدد بمدى تقدميا في ميدان العموم، وأن القائم عمى 

عداد النشئ ىو المعمم، الذي ينبغي أن يعاد النظر في فمسفة إعداده لكي يستطيع نقل  الحضارة وا 
مستحدثات العصر العممية إلى الطالب في مختمف المراحل التعميمية لمواجية التحديات المعاصرة 

(. 2001كتش، )والمستقبمة 
 

أن المعمم يواجو أثناء عممو الكثير من المشكالت وىو بحاجة إلى  (2003)وقد ذكر شحاتة 
التعرف عمى طرق حميا كمشكالت المنياج، وطرائق التدريس، والوسائط التعميمية، وغيرىا، لذلك 

يصبح من الضروري االىتمام بالبرامج التدريبية المعدة لممعمم، ومن المالحظ أن اىتمام كميات التربية 
في الميام التدريبية لرفع الكفايات التخصصية والمينية والثقافية، وتحسين أداء المعممين المتخرجين، ال 

يتناسب مع مواصفات المعمم الجديد، مما يجعل التدريب أكثر أىمية، حيث أن التدريب وسيمة من 
وسائل تحريك التعميم وأنو يكسب المعمم القدرات التي تساعده عمى التكيف مع الظروف التعميمية 

(. 2003شحاتة، )التربوية الجديدة، ويكسبو الخبرات والمعارف المستحدثة 
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إن السعي نحو تحقيق تدريب جيد يتطمب وجود خطة تحدد فييا األىداف واألنشطة 
اإلنتاجية المطموبة، وتوفير االمكانات والتجييزات الفنية واإلدارية لألداء السميم، كذلك مراعاة الحاجة 

(. 2003شحاتة، )لدى المتدرب والمشاركة في البرامج التدريبية 
 

أن المؤتمر القومي العربي إلعداد المعمم وتدريبيو ورعايتو أعمن  (2001كتش، )وقد ذكر 
:  وىي (1996)عن السياسة التي يتم من خالليا إعداد المعمم في التقرير النيائي عام 

 .تطوير إعداد المعمم واالرتقاء بوسائل تدريبية -

التطمع إلى أساليب تربوية جديدة تمكن المعمم من مجاراة روح العصر وأنماط التقدم ووسائل التعميم  -
 .الحديثة

إن إعداد المعمم ال بد أن يخضع لسياسة واضحة مستقرة ضمن إطار واقعي يضع في اعتباره  -
 .الجوانب المادية والعممية والثقافية

إن عصر المعمومات والتطور اليائل في وسائل التربية وأساليب التعميم يحثنا عمى التسميم بأىمية  -
التدقيق فيمن يختار لمينة التدريس، بحيث ال تصبح المينة متاحة لمن يريد ولكنيا تكون ممكنة 

 .لمن يستطيع

المطموب ىو معمم يدرك أساليب التعميم الحديثة التي تتجاوز مرحمة تحصيل المعمومات إلى  -
التدريب لمحصول عمى المعمومات، وكذلك استخدام أساليب جديدة في التفكير واالبتكار، فالذكاء 
ليس استعدادًا فطريًا فقط، ولكنو أيضًا قدرة يمكن اكتسابيا وتنميتيا، فالعقل السميم المنظم يعتمد 

(. 2001كتش، )عمى التفكير الواقعي الذي يعيش حياة العصر ويتأثر بكل تطوراتيا 
 

ويعتبر المعمم من أىم أركان العممية التعميمية، كذلك ال بد من إشراكو واالىتمام بوجية نظره 
في األمور التربوية المختمفة، حيث أن ذلك يترك أثرًا إيجابيًا عمى أداء المعمم ويكون أكثر قدرة عمى 
تفعيل مياراتو وقدراتو في المواقف التعميمية، وأن تجاىل مشاركة المعممين في اتخاذ القرارات التربوية 

يؤدي إلى مشكالت في العممية التعميمية ويقمل من االلتزام في العمل، حسب ما أشار إليو نيول 
(1993 .)

 
أن التطوير الميني لممعممين  (Fullan and Hargreaves, 1996)ويرى فمن وىاركرفس 

يشكل مرحمة حرجة وفي نفس الوقت ميمة من أجل إعادة التشكيل التربوي والتعميمي في المدارس، 
وييدف إلى مساعدة المعممين عمى تطوير خبراتيم وتسييل ميماتيم بما يتناسب مع مستجدات العممية 

. التعميمية والتغيرات التي تطرأ عمييا
 



 4 

ونظرًا لالنفجار المعرفي، والتغير والتنوع السريع في الوسائل واألجيزة والتقنيات فقد فرضت 
: - عمى المعمم أدوارًا جديدة ىي

 .إنو مخطط لألىداف المراد تحقيقيا وربطيا بالمحتوى -

 .متخصص تكنولوجي ويحقق قدرًا من المعرفة المتطورة في األجيزة -

 .متخصص في طرق التدريس، بحيث يقوم ببناء وتصميم وتنفيذ مواقف تعميمية جديدة -

 .منظم لمنشاط المدرسي -

 .المعمم باحث ويشجع عمى البحث العممي -

 .المعمم إداري يشارك في اتخاذ قرارات المدرسة -

 (.2003شحاتة، )المعمم سياسي، يكسب الطالب المعرفة بحقوقو وواجباتو  -

 
ونظرًا لمتغير السريع والتطور في أساليب التعميم وطرائقو ووسائمو، وتمشيًا مع األدوار 

الجديدة لممعمم كان ال بد من تقييم البرامج التدريبية المعدة ليذه األغراض ومعرفة البرامج التدريبية التي 
. تمبي الحاجات وتنمي القدرات بما يحقق األىداف المرجوة

 
:  التدريب التربوي وأىدافو

أن التدريب عبارة عن برامج مخططة ومنظمة تمكن المديرين والمعممين الراغبين في العمل "
في إدارة المدرسة في المستقبل من النمو في مينتيم والتمكن من مياراتيم بحيث يحصمون عمى خبرات 

جديدة معرفية ومسمكية من شأنيا أن تزيد من طاقاتيم اإلنتاجية وتحسن أداَءىم الوظيفي وسموكيم 
(. 298، ص 2001عابدين، )" المنظمي

 
: - ومن األىداف العامة إلعداد المعمم وتدريبو

 
 .تنمية مياراتو العقمية، كالتعمم باالكتشاف، والتعمم الذاتي والتفكير العممي في مواجية المشكالت -

 .تمكين األفراد من تحسين أدائيم وزيادة كفاءاتيم التعميمية -

 .معالجة جوانب ضعف معينة تؤثر سمبًا عمى قيام المعمم بميامو -

التدريب مدخل لمتعميم المستمر حيث أنو يعزز المعارف األساسية بما يتفق مع التطورات المعرفية  -
 .واحتياجات العمل الشاممة

 .تطوير القدرات الذاتية في ابتداع وسائل وأساليب وطرق تعميمية -

 .مواجية التطورات التكنولوجية المتسارعة واستخداميا في تحقيق األىداف التعميمية -
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تنمية عالقات تفاعمية وتعميق القيم الجماعية مما ينعكس عمى العممية التعميمية حيث روح التعاون  -
 .والعمل الجماعي

(. 2003شحاتو، )تدعيم سياسات الترقية بين المعممين مما يزيد من االنتماء ومضاعفة الجيد  -
 

أنو عمى الرغم من أىمية العناصر المادية والتقنية، فإن  (2001)وقد أشار الخطيب 
العنصر اإلنساني يبقى العنصر المحوري، الذي يستطيع أن يوظف جميع ىذه العناصر لتحقيق أكبر 
قدر من اإلنتاجية والكفاءة والفاعمية، فال بد من السعي الدائم لجعل ىذا العنصر مؤىاًل ليتمكن من 

. أداء ميامو وممارسة وظائفو عمى نحو فعال
 

ومما ال شك فيو أن التدريب يحتل أىمية كبيرة في جميع المؤسسات اإلدارية، إال أنو يحتل 
مكانة خاصة في المؤسسات التربوية، نظرًا لمدور المركزي الذي يحتمو المعمم في قيادة وتوجيو العممية 
التربوية وتحقيق أىدافيا لذلك ال بد من توظيف أنظمة حديثة لمتدريب لتمكنيم من اكتساب المعمومات 

. والميارات واالتجاىات التي تتطمبيا أدوارىم الجديدة
 

إن البرامج التقميدية لتدريب المعممين تعتمد عمى الجانب النظري  (2001)وقد ذكر الخطيب 
. والتمقين والتجريد، وعدم كفايتيا وفعاليتيا لمتطورات التربوية

 
. واقع مؤسسات إعداد وتدريب المعممين في الوطن العربي ومحتوى برامجيا

ىنالك عدد من المالمح المشتركة في برامج إعداد المعممين بين دول الوطن العربي عمى 
: - الرغم من التفاوت في الظروف التاريخية، واالجتماعية، واالقتصادية والتي تميزت بما يمي

 
النمطية . 1

وىي اعتماد برنامجًا موحدًا لجميع الممتحقين بالبرنامج التدريبي عمى اعتبار أن احتياجات 
المعمم المينية موحدة لمجميع وأن الممتحقين في البرنامج يمتمكون نفس القدرات واالستعدادات وبالتالي 

. فإن دور المعمم سيكون جامدًا بعيدًا عن التطوير
 

. االفتقار إلى إطار نظري إلعداد وتدريب المعمم. 2
إن برامج إعداد المعممين تتميز بالتقميدية حيث أنيا تفتقر إلى نموذج كإطار مرجعي لتوجيو 

. ممارسات ونشاطات وفعاليات تدريب المعمم حيث أنيا تعتمد عمى الخبرة الشخصية والتقميد
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. عدم وضوح أىداف مؤسسات إعداد وتدريب المعمم. 3
بعض البرامج التدريبية تفتقر إلى أىداف محددة وواضحة توجو مسيرتيا وتمتاز بالعمومية 

في البعض اآلخر منيا لذلك، فيي ال تمبي االحتياجات التعميمية في التخصصات المختمفة وال تساىم 
. بشكل فعال في إيجاد الحمول لمتغيرات السريعة

 
  التفاوت في التركيز عمى المحتوى المعرفي لممكونات األساسية لبرامج إعداد وتدريب المعمم .4

الثقافة المسمكية إال أن برامج . الثقافة التخصصية ج. الثقافة العامة ب. والتي تشتمل عمى أ
إعداد المعمم يتميز كل منيا عمى جانب دون اآلخر، ونظرًا لغياب التطور المتكامل فإن الفائدة ستبقى 

. متفاوتة
 

  عدم التوازن بين الجوانب النظرية والجوانب العممية .5

حيث أن البرامج التدريبية ال توفر لممعمم فرص التدريب العممي بما يتناسب وأىمية التدريب، 
. وأن فعاليات التدريب تكاد تكون أحيانًا معدومة

 

 .تعدد الجيات المسئولة عن إعداد وتدريب المعمم والتفاوت في مستوى اإلعداد وعدم التنسيق .6

 ىنالك العديد من الجيات التي تشرف عمى التدريب  ،كوزارة التربية والتعميم، والييئات 
العممية والجامعات والمراكز الرسمية وغيرىا، فينالك تفاوت في مستوى اإلعداد وغالبًا ال يوجد تعاون 
أو تبادل خبرات مما يؤدي إلى فقدان التواصل والترابط والتكامل بين ىذه المؤسسات في إعداد المعمم 

لذلك ال بد لنا من معرفة المبادئ األساسية في تدريب المعممين ليصبح برنامج التدريب . بطريقة شاممة
إنو من الضروري اعتماد إطارًا أو نموذجًا  (2001الخطيب، )أكثر فاعمية حسب ما ورد ذكره في 

نظريًا لمتدريب يتصف بالوضوح في تحديد أىداف البرنامج، ويقوم بتمبية الحاجات المينية لممتدربين 
ويعمل عمى تطويرىم ويكون قاباًل لمتغيير والتبديل والتجديد بما يتناسب مع المتطمبات والمستجدات 

التربوية ليصبح المعمم قادرًا عمى القيام بأدواره المناسبة لمموقف التعميمي، وأن يحقق التطابق والتوافق 
ما بين األفكار النظرية والممارسة العممية، وأن يتصف باالستمرارية نظرًا لمتغيرات والتطورات السريعة 

بما يمكن المعمم من مجارات الواقع وتحقيق الذات من خالل التفاعل والمشاركة في اتخاذ القرارات 
والنمو الذاتي، واستثمار تكنولوجيا التربية بطريقة فعالة في التدريب، وتفريد التعميم حيث أنو من المؤكد 

أن لكل فرد قدراتو واستعداداتو وميولو التي يختمف بيا عن اآلخر، واعتماد منيج التدريب المتعدد 
. الوسائط بما يتناسب مع اليدف ويحقق الحاجة
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ولكي يتم العمل بيذه المبادئ ال بد أن تتوفر عند القادة التربويين، وصانعي القرار إرادة 
اّل فمن يكتب التطور والتقدم ليذه البرامج، وسيبقى الروتين ىو  التغيير والرغبة في العمل والتطوير، وا 

المسيطر عمى وضع البرامج التدريبية وسيرىا، بما ينعكس ذلك سمبًا عمى أداء المعمم والعممية 
. التعميمية

 
لذلك فإن عمى المؤسسات القائمة عمى تدريب المعممين أن تقوم بتحميل عممي دقيق 

لخصائص مينة التعميم، ومتطمباتيا، وأن تحدد بدقة المعارف والمعمومات والميارات، التي يجب أن 
يمتمكيا المعمم، والتي يستطيعون من خالليا القيام باألدوار والمسئوليات التي تتطمبيا مينة التعميم، 
. فيصبح المعمم عنصرًا مساىمًا في تصميم المناىج والوسائل واألساليب والطرق المناسبة في التدريس

 
إلى أن التخطيط العممي السميم لمعمل التدريبي يتطمب  (2001)وقد أشارت راى، ليسمى 

ضرورة توفر معمومات شاممة ودقيقة عن كل العناصر واألطراف ذات العالقة بالتدريب وأنو من 
المفترض أن تكون البرامج التدريبية المقترحة نتيجة لحاجة تدريبية معينة وليس نتيجة لقرار سريع أو 

. قرار ارتجالي
 

حيث أكد عمى ضرورة  (2004)وىذا فعاًل ما ورد ذكره في برنامج المدرسة وحدة تدريب 
تحديد عممي ودقيق لحاجات المعممين والذي يمكن أن يتم بوسائل متعددة أىميا، وضع البرامج 

التدريبية التي تيدف إلى رفع كفاية المعممين، ومساعدتيم عمى اكتساب الميارات الالزمة لتمكينيم من 
أداء األدوار المنوطة بيم، في إطار عممية تطوير شاممة منسجمة مع المتطمبات الحديثة وبما يحقق 

(. 2004فمسطين، وزارة التربية والتعميم العالي، )انطالقة في العممية التعميمية 
 

إن تطوير قدرات المعمم واألخذ بيده يعد وسيمة وىدفًا، حيث أن تطوير أداء المعمم من حيث 
األساليب والمعمومات المتجددة، ىو ىدف يسعى إليو القائمون عمى تطوير العممية التعميمية والتربوية، 
واستخدام المعمم لتمك األساليب والمعمومات ىو وسيمة أيضًا لتطوير التعمم والتعميم، والتي تؤدي في 

النياية إلى خدمة الطالب وبناء شخصيتو، فيو المقصود من كل العمميات التربوية إلخراجو إلى الحياة 
. العممية متسمحًا ومستعدًا لمعمل والتطوير في المجتمع المحيط بو
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عمى أن تطور  (1997)الواردين في القريوتي  (Miller)وميممر  (Dollard)ويؤكد دوالرد 
شخصية الفرد عممية تدريجية تحدث بفعل التعمم، وأنيا حصيمة االستعدادات األولية، وما يحصل ليا 

. من تطوير نتيجة التفاعل مع المثيرات التي تحدث بفعل عممية التعمم
 

بضرورة تطبيق المتدرب ما تعممو في مؤسسة التدريب في  (1997)وقد طالب القريوتي 
بذلك  (2001)واتفقت معو راى، ليسمى . مجال عممو، وأن تتم عممية متابعتو من قبل إدارات التدريب

حيث أكدت عمى أن المسؤولية الكبرى تقع عمى مراكز التدريب في معرفة أن التدريب يطبق في موقع 
العمل، ويؤدي إلى كفاءة المتدربين ويبرر استمرار اإلنفاق عمى ىذه البرامج وىل فعاًل يقوم البرنامج 

التدريبي بتمبية االحتياجات التدريبية ويشجع عمى التعمم وىل حقق األىداف المرجوة منو؟ 
 

أن ىناك صعوبات نابعة من بطء متابعة التربية لمتغيرات العممية  (2000)وقد ذكر، الحاج 
السريعة في المجتمع، فتحولت خطط التربية لمترقيع واإلنعاش فمم تستطع نظم التعميم في بيئات العالم 
الثالث من متابعة ىذه التطورات، مما يستوجب ضرورة التخطيط لمتدريب التربوي الفعال، والذي يتمثل 

حداث التغير السريع في النظم التعميمية، وأشار  في األساليب العممية، واستخدام التقنيات الحديثة وا 
كذلك إلى ضرورة تقدير االحتياجات عمى المدى القريب والمتوسط والبعيد، ودراسة التغييرات التي 

يمكن أن تحدث في الجوانب االجتماعية واالقتصادية وأثرىا عمى التعميم، والتنبؤ بالتغيرات المختمفة 
. المستقبمية، وما ينبغي إحداثو من أجل تحقيق األىداف المرسومة

 
أن سياسات  ( Schendel and Hatten, 1972)وقد أوضح كل من شنديل وىاتين، 

برامج مؤسسات التعميم في المراحل العميا ال تنطبق مع أىدافيا، وأن األىداف ذاتيا غير واضحة، وأن 
استخدام المؤسسات لمموارد قميل، فإن ىذه المؤسسات مطالبة باستخدام وتطبيق أسموب التخطيط 

، حيث أكد عمى ضرورة (2000)االستراتيجي بغية التكيف مع الغير وقد اتفق معو بذلك الحاج 
االىتمام بالتخطيط ألنو يعتبر عنصرًا أساسيًا من عناصر نجاح البرامج التدريبية، فيو مرحمة التفكير 

. التي تسبق البدء بتنفيذ البرامج، والتي تنتيي باتخاذ القرارات المتعمقة بما ينبغي عممو
 

والتخطيط التربوي جزء من التخطيط الشامل، وال يوجد فاصل بينيما، ألن ىدفيما مشترك، 
كسابيم قدرات ومعارف وميارات جديدة تمكنيم أن  وىو تطوير الفرد والمجتمع وتنمية قدرات األفراد وا 

 يصبحوا عناصر منتجة عمى مستوى الفرد وعمى مستوى المجتمع 
(. 2000الحاج، )
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ومن ىذا المنطمق فإن التخطيط التربوي يحتاج إلى توفر المعمومات واإلحصاءات والبيانات 
الدقيقة، ألنو يرتبط في جميع جوانب المجتمع، ويعتبر منيجًا ييدف إلى اتخاذ إجراءات في الحاضر 
ليجني ثمارىا مستقباًل بأعمى كفاءة وأقل تكمفة ممكنة، لذلك فإنو من الضروري معرفة كل البيانات 
الالزمة لتطوير العممية التربوية، ورسم السياسات المناسبة لمبرامج التدريبية، ضمن تصور واقعي 

(. 2000الحاج، )لظروف المجتمع وامكاناتو 
 

الواردين في الحبيب  (Kotler and Morphy, 1981)ويتناول كل من كوتمر ومورفي 
صالح المالءمة والتوافق ما بين  (1995) التخطيط االستراتيجي التعميمي عمى أنو عممية لتطوير وا 

. المؤسسة التعميمية والظروف البيئية المتغيرة، ووضع مستقبل المؤسسة التعميمية فوق أي اعتبار آخر
 

ضرورة استخدام أسموب التخطيط لمواجية التحديات والظروف  (1999)وقد أكدت الجنيدي 
المتغيرة في المجتمع حيث أنو يمكن أن يكون بمثابة منيج فكري لالرتقاء بعمل المؤسسات التعميمية، 
والتركيز في الوسائل وما تحقق من أغراض مختمفة، وابتكار طرق حديثة لمواجية التطورات، حيث أنو 
يجب األخذ بعين االعتبار مجموعة المتغيرات والعوامل االقتصادية، والسكانية، واالجتماعية وارتباطيا 
بالمؤسسات التعميمية، خاصة وأن التخطيط االستراتيجي يتجو إلى تحديد مواطن القوة والضعف التي 

. ينطوي عمييا المستقبل
 

من األولويات التي يجب أن  (1999)لذلك يعتبر التدريب التربوي كما أشار إليو الطبيب 
ينظر إلييا المسؤولون في اإلدارة التربوية، حيث أن التعميم ىو األساس والعمود الفقري ألي مجال من 
مجاالت الحياة، بيدف إحداث تطورات وتغييرات بما يكفل تحقيق األىداف المرجوة، وىذا بالطبع ال 
يتم بطريقة عشوائية بل يحتاج إلى دراسة عميقة ومتخصصة لمحاضر وتطمعات لممستقبل، ووضع 

ن  استراتيجية لمتدريب بيدف تطوير المعممين ليتمكنوا من تنفيذ رسالتيم ومواكبة العمم والتكنولوجيا، وا 
. عمى مؤسسة التدريب أن تيتم بعدة أمور من أجل تنفيذ برنامجيا

 .معرفة المشكالت التي تواجو المعممين واإلطالع عمى وضع المؤسسات التعميمية -

 .مشاركة المعممين في تخطيط البرامج التدريبية وتطويرىا -

 .حسن اختيار المعممين، وانتقاء العناصر الصالحة قدر المستطاع -

 .األخذ بالتقنيات الحديثة والمناىج الجديدة وتبادل المعمومات مع الدول المجاورة -
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ويقتضي عمى المسؤول عن التخطيط أن يقف عمى احتياجات اإلدارات العامة في مجال 
التدريب ومعرفة تامة لمنشاطات الجارية في حقل التدريب، وتحديد التقديرات الطويمة التي من شأنيا أن 

. تمبي احتياجات التدريب في المستقبل
 

أن التدريب يعدِّل في األداء، فيحدث التعمم بسرعة وكفاية، ويؤدي  (1993)وقد ذكر الزيود 
إلى تثبيت الميارات التي يتم اكتسابيا من خاللو، وينتقل أثره إلى نشاط مشابو لو مما يؤدي إلى 

. تحسين التعمم
 

إلى أن  (West – Burnham and Sullivan, 1998)ويشير ويست بيرنيام وسيميفان 
: البرامج التدريبية الناجحة يجب أن تشمل الخصائص التالية

 
 .تمبية حاجات المعممين التطويرية -

 .أن تحدد استراتيجيات التعمم الُفروق الفردية عند تصميم البرامج التدريبية -

 .إعطاء الفرص لمتأمل الذاتي المستمر حول تعمميم وممارساتيم -

 .تقييم النتائج باستمرار -

 .استخدام شبكة من المصادر لمتعمم -

 
إنو من المسمم بو أن األىداف التدريبية التي يسعى النظام  (2004)وقد ذكر الفضالة 

التدريبي إلى تحقيقيا تعتبر من بين أىم المعايير اليامة لنجاحو وأن األىداف الرئيسة لعممية التدريب 
: تنطمق من ثالثة أبعاد رئيسة وىي

 .زيادة المعرفة التخصصية -

 .تطوير وتحسين ميارات المتدربين -

 .السعي إلى تغيير السموك واالتجاىات إيجابيًا لممتدرب -

 
ألنيا توفر  عمى ضرورة التغذية الراجعة (Gordone and Anderson, 1993)وقد أكد 

إمكانية التحكم في جودة وتصميم األنشطة التدريبية، أنيا جزء ضروري لدائرة التدريب، فمن خالليا يتم 
معرفة المدى الذي تحققت فيو األىداف، ومعرفة مستويات المعرفة والمفاىيم والميارات والسموك 

. المستيدف، والتأكد من التعمم والكفاءة، ودرجة استفادة المتدربين من البرامج التدريبية
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إن التدريب وبرامجو أصبح جزءًا ال يتجزأ من أنشطة المجتمع في مؤسساتو كافة، وييدف 
حاليًا إلى تنمية كفايات المعممين أثناء خدمتيم، ولغايات التدريب تستخدم برامج تعميمية متنوعة، لذلك 
يصال المعرفة الجديدة إلى كل فرد وبالطريقة التي  ييدف التدريب إلى تطوير عممية التعمم والتعميم وا 

(. 2000عساف، )تتناسب وقدراتو واحتياجاتو 
 

فقد ذكر أن مجال التركيز ىو المعارف والمناىج العممية، واليدف منيا  (1999)أما الحيمة 
ىو بناء الشخصية العممية والعممية القادرة عمى فيم الحياة، وتسخير منجزات الحضارة لخدمة وتطوير 

التعميم، ومكانو المخصص ىو المؤسسات التدريبية كالمعاىد والمراكز العممية والتربوية والمنظمات 
.  المختمفة، بيدف بناء المجتمع الذي ينتمي إليو الفرد

 
محاور رئيسة لمتدريب التربوي 

من خالل الدراسات والبحوث التي تناولت ميدان التدريب  (2003)ويرى شحاتة 
:  َأنَّ ىناك أربع محاور رئيسية يجب أن يتجو إلييا التدريب وىي

وىو التدريب الذي يبني القدرة عمى البحث واإلطالع مما يساعد في تحسين : التدريب البنائي -
 .القدرات الوظيفية لممعممين ويمكنيم من التكيف المرن مع الظروف التعميمية والتربوية الجديدة

  

تزويد المعمم ببرامج تدريبية تمكنو من إعادة التأىيل أثناء الخدمة بما يدعم : التدريب التأىيمي -
قدراتو لمواجية المستجدات بحيث يستوعب باستمرار كل ما ىو مفيد وجديد في طبيعة المينة 

 .ومتطمباتيا

 

إعداد البرامج التدريبية الحديثة وعقد ورش العمل، والتقنيات الحديثة، : التدريب التطويري -
 .والمطبوعات، والحقائب التدريبية الالزمة في تطوير ميارات وقدرات المعمم

 

تنشيط البرامج التدريبية ألدوار الشراكة التربوية التي تجمع بين األباء : التدريب التنشيطي -
والمعممين من خالل مجالس اآلباء، بحيث يتم تناول الرؤى التربوية الحديثة بالحوار والمناقشة 

. بيدف التطوير والتقدم والكفاءة
وكميا أنماط تدريبية يجب أن تمتفت إلييا المؤسسات المعنية بتدريب المعممين، شريطة أن 

يتم تنويع أساليب ووسائل التدريب وفقًا لمقتضيات البرنامج التدريبي، وتأىيل الكوادر القادرة عمى قيادة 
البرامج التدريبية، وتنفيذ برامجيا باألساليب والتقنيات الحديثة، وكذلك تدريب المعممين عمى استخدام 
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عداد دراسة تقويمية لمعرفة أثر البرامج التدريبية في  التكنولوجيا المتقدمة في المواقف التعميمية، وا 
: الميدان التعميمي  ويجب أن تشمل برامج التدريب جانبين أساسيين ىما

تغطية فجوات اإلعداد التي أدت إلى قصور في األداء الحالي لممعممين نتيجة قصور في المعارف  -
 . والميارات واالتجاىات لدييم

. الموازنة بين العرض والطمب الناتجة عن التغير في طرق وأساليب التعميم -
 

أن تحديد احتياجات المتدربين تعتبر خطوة  " Kolesnik, 1978, (P 92)))ويرى كولسنك 
أساسية لبرامج التدريب أثناء الخدمة، ويعد تطبيقيا ميمًا، وأن سموك اإلنسان ييدف إلى إشباع رغبة 

". معينة وىذه الرغبة يتم التعرف عمييا عن طريق تحديد االحتياجات
 

عمى ضرورة أن تكون برامج التدريب  (Rosenholtz, 1989)وقد أكد روزن ىولتز 
مصممة بطريقة يمكن تطبيقيا، وأن تحتوي عمى أفكار جديدة، وتزود المعممين بالميارات والمعمومات 

. التي تفيدىم في غرفة الصف، وتراعي مختمف التخصصات وتساعد عمى النمو الميني
 

يمانًا بالدور الذي يحدثو المعمم المدرب المؤىل عمى نوعية التعميم ومستواه، فقد أولت  وا 
عمى اختالف فمسفاتيا وأىدافيا ونظميا مينة التعميم،  (2002)الدول حسب ما أشار إليو الخطيب 

واالرتقاء بالمعمم كل عناية واىتمام، حيث أتاحت لو فرص النمو المستمر، ويسرت لو الظروف 
المناسبة، لتحسين أوضاعو االقتصادية واالجتماعية من أجل النيوض بمسؤوليتو في تحسين نوعية 

. التعميم، وتحقيق األىداف التربوية، ورفع مستوى األداء عند الطمبة
 

ولكن االنفجار المعرفي والتكنولوجي المتسارع قد أضاف مسؤوليات وواجبات جديدة عمى 
الدور الذي يقوم بو المعمم، مما أدى إلى ظيور العديد من المفاىيم والمبادئ والطرق التي يمكن 

توظيفيا لجعل التعميم أكثر فاعمية، فتغير بذلك دور المعمم من ناقل لممعرفة معتمدًا بذلك عمى التمقين 
يجابية عن طريق المشاركة الفاعمة في األنشطة والمعارف، وكذلك زاد االىتمام  إلى دور أكثر حيوية وا 

بالطالب وميولو واحتياجاتو وقدراتو فأصبح مما ال بد منو أن يتم التخطيط والتصميم لرسم برامج 
(. 2002الخطيب، )تدريبية تؤىل المعمم عمى القيام بدوره بكفاءة 

التدريب التربوي في فمسطين 
 أنيط بوزارة التربية والتعميم العالي في مناطق السمطة الوطنية الفمسطينية 1994في عام 

. مسؤولية التعميم بأنظمتو المختمفة
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ويعد التدريب مصدرًا من مصادر إعداد الكوادر البشرية، من أجل تطوير كفاياتيم بما ينعكس 
إيجابيًا عمى تطوير أدائيم من جميع الجوانب ليخدم الطالب وىو محور العممية التربوية، ويعتبر 
التدريب عممية منظمة تتم وفق منيج محدد قائم عمى أسس عممية، تيدف إلى تزويد المتدربين 

بميارات ومعارف وخبرات متجددة، من أجل إحداث تغييرات إيجابية مستمرة في خبراتيم، ويتم التدريب 
عداد المواد التدريبية، واختيار المدربين  بخطوات متسمسمة ابتداء من تحديد االحتياجات التدريبية، وا 

 . وتدربييم، ومن ثم التدريب الموائي، ويرافقيا التقييم المستمر لجميع المراحل

 
وتتمثل رسالة اإلدارة العامة لإلشراف والتأىيل التربوي في تنمية الكوادر البشرية أثناء الخدمة 

بتدريب المعممين، وتعزيز عمميات اإلشراف التربوي المتكاممة التي تكفل تطبيق األساليب التربوية 
الفاعمة، وصواًل بالتعميم الذي يتمقاه الطالب الفمسطيني إلى أعمى المستويات، مما يؤدي إلى تعزيز نمو 

 .المجتمع الفمسطيني وتطوره بشكل عام

 ( 2006وزارة التربية والتعميم العالي،)

 
. وتتم عممية التدريب عبر مراحل واطوات محددة

 :تحديد االحتياجات التدريبية: أوالً 

إن معرفة االحتياجات وتحديدىا وفق أسس عممية يساعد مخططي برامج التدريب عمى 
 .تصميم برامج تدريبية ناجحة، مما يساعد عمى رفع كفاية العاممين

 : إعداد المواد التدريبية:  انياً 

بيدف إثراء موضوعات معينة في المنياج أو توضيح مفاىيم وميارات ومعارف وسموكات 
 .وطرائق تعميمية يحتاجيا المتدربون المعممون ومديرو المدارس والمشرفون التربويون

 : (تدريب المدربين)التدريب المركزي :  ال اً 

عدادىم لمتدريب في مديرياتيم  . ويعني تدريب نخبة من المشرفين أو المعممين المتميزين وا 
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 : التدريب الموائي: رابعاً 

وييدف إلى نقل الخبرة التدريبية التي خضع ليا فريق التدريب المركزي لمفئة المستيدفة من 
خالل تقديم بعض الفعاليات وتكميف المشاركين تقديم فعاليات أخرى وتقديم التغذية الراجعة ليم من 

 .قبل المدربين

 
 : تقييم البرامج التدريبية والتقرير النيائي: اامساً 

تعتبر عممية التقييم والمتابعة ألي برنامج تدريبي ضرورية لمتأكد من مدى تحقيقو ألىدافو، 
ومعرفة مدى مسايرتو لمتطمبات العمل، وانسجاميا مع تحقيق األىداف المخطط ليا وبالتالي إصدار 

 .قرار عممي بشأن عمميات التدريب

 
: وتتحدد أىمية عممية التقييم باألمور اآلتية

. مدى تحقيق البرامج التدريبية لألىداف المخطط ليا مسبقاً  -
 .الوقوف عمى نتائج التدريب ومخرجاتو -

 .االختيار األمثل لموسائل واألنشطة المستخدمة في التدريب -

 .االختيار المناسب لألساليب التدريبية المستخدمة في التدريب -

 .تحديد الجوانب اإليجابية، من أجل تعزيزىا في تنفيذ البرامج -

تحديد الجوانب السمبية التي تواجو عممية تنفيذ البرامج التدريبية والعمل عمى تالفييا، لضمان  -
 .تحقيق األىداف مستقبالً 

 .تعرف مدى النجاح في تطبيق مبادئ التدريب الصحيحة في البرامج التدريبية -

التعرف إلى الفوائد المباشرة وغير المباشرة التي تعود عمى المؤسسة التعميمية نتيجة مشاركة  -
 .منتسبييا في البرامج التعميمية

 .تعرف مدى تطبيق المتدربين لمخبرات، والميارات التي اكتسبوىا في أعماليم -

 .االستمرارية في التقويم والحصول عمى التغذية الراجعة -

 ( 2006وزارة التربية والتعميم العالي،)

 
: أىداف المادة التدريبية

. تغطية المواضيع الجديدة في الكتاب المقرر .1
ثراء أي موضوع لم يتم التركيز عميو في المقرر .2  .إغناء وا 
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إيجاد توازن بين وحدات الكتاب الواحد وبين المقررات لمصفوف من ناحية أخرى، بحيث تعمل  .3
 .عمى زيادة االنسجام بين المقررات

 .االحاطة الشاممة والفيم العميق لألىداف التربوية والخطط العريضة لممنياج الفمسطيني .4

 .التنويع في أساليب التعميم المستخدمة .5

 .التركيز عمى المتعة والفاعمية لدى الطمبة .6

(. 2006دليل اإلجراءات التربوية، ) 
. 2005-2001الاطة الامسية التطويرية 

انبثقت ىذه السياسات عن مجموعة من المبادئ العامة وتتمثل في خمس غايات تمثل الرؤى 
: المستقبمية لمتعميم الفمسطيني وىي

. توفير فرص االلتحاق لمن ىم في سن التعميم .1
 .تحسين نوعية التعميم والتعمم .2

 .تطوير التعميم النظامي وغير النظامي .3

 . الماليةتتطوير القدرات التنظيمية في التخطيط واإلدارا .4

 .تنمية القوى البشرية لمنظام التربوي .5

. وزارة التربية والتعميم، فمسطين (2005-2001)الخطة الخمسية التربوية التطويرية 
 

. األىداف العامة لتدريب المعممين
تعتبر جودة التعميم والتعمم من أىم األىداف التي تبنتيا وزارة التربية والتعميم الفمسطينية من 
خالل معمم متعمق في المحتوى الذي يدرسو، قادر عمى تدريسو لمطمبة بأفضل األساليب التعميمية 
وأيسرىا، وضمن اإلمكانات المادية والظروف المتاحة لو وتيدف من خالل تدريب المعممين أثناء 

: الخدمة إلى
.  توسيع القاعدة المعرفية في موضوع التخصص وتعميق المفاىيم لدييم .1
 .تعريفيم بأساليب التدريس واألنماط الجيدة والمتنوعة لإلدارة الصفية الناجحة .2

 .تحسين االتجاىات اإليجابية في عمميتي التعميم والتعمم مما يتيح لممعممين تبني أفكار جديدة .3

 .تنمية روح البحث والتجريب بحيث يغدو المعمم عنصرًا فاعاًل في العممية التربوية .4

( 2006)اإلدارة العامة لمتدريب واإلشراف التربوي 
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مجاالت التدريب 
بما أن المعمم ىو العنصر المحوري في إنجاح التعميم وتطويره لذلك يجب تأىيل ىذا العنصر لتمكينو 

: - من أداء ميماتو ووظائفو عمى نحو فعال لذلك قامت دائرة تدريب المعممين بتحديد المجاالت التالية
تدريب جميع المعممين عمى تنفيذ المقررات الدراسية الجديدة بداية كل فصل : المنياج الفمسطيني

. دراسي
بناء مواد تدريبية تعالج المحتوى المتضمن في المقررات الدراسية لتسييل عممية : المعارف التخصصية

. تنفيذ المنياج الفمسطيني
بناء مواد تدريبية تتناول أساليب التدريس المناسبة لتدريس المقررات الدراسية : أساليب التدريس

. المختمفة
تأىيل المعممين بصورة تمكنيم من التعامل مع الجوانب المتعمقة بإدارة الصف والتعامل : التربية العامة

. مع المواقف والظروف الطارئة
عقد دورات تكسب المعممين ميارات مختمفة مثل الميارات اإلدارية، والميارات : الميارات والوسائل

. الحياتية، واستخدام الوسائل التعميمية واألجيزة المختمفة
تدريب المعممين عمى أساسيات الحاسوب واالنترنت وتكنولوجيا : الحاسوب وتكنولوجيا التعميم

. المعمومات واستخداميا في التعميم
تدريب المعممين عمى كيفية بناء االختبارات، وتزويدىم بكفايات في مجال بناء وسائل : القياس والتقويم

. تقييم وأدوات تشخيص مدى استفادة الطمبة
عداد أوراق العمل : التعميم العالجي استراتيجيات تعميمية تتناسب وخصوصية الظروف الفمسطينية وا 

. المنطمقة من بيئة الطالب وبمشاركة أىمو، والتعمم في ظل األزمات
تقوم الييئة التدريسية داخل المدرسة بتحديد االحتياجات التدريبية : االحتياجات الذاتية لممعمم والمدرسة

. بما يتناسب واحتياجات المعممين والمدرسة" المدرسة وحدة تدريب"الممحة، والمشاركة في برنامج 
معرفة وتشخيص الواقع المراد بحثو، مثل الكشف عن المفاىيم الخاطئة : األبحاث والدراسات التربوية

. ووضع استراتيجيات التغيير المالئمة
مشاركة بعض المدارس في مشاريع التحضير الذىني من خالل تدريس العموم : المشاريع التطويرية

. والرياضيات، وشبكة المدارس اإللكترونية والمدرسة وحدة تدريب وغيرىا
 ( 2006وزارة التربية والتعميم العالي،)

 
ولتسييل عممية تدريب المعممين، ولتطوير آلية التدريب أثناء الخدمة، تم : البرامج التدريبية

: إعداد برامج تدريبية لممعممين يحضرىا كل من
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  المعمم الجديد الذي تخرج من الجامعة في تخصص أكاديمي محدد وال يمتمك مؤىاًل تربويًا يؤىمو
. ألن يكون المعمم الذي ينفذ العممية التعميمية بكفاءة

  معمم الصف الذي يدرس جميع المباحث الدراسية وىذا يشمل معممي الصفين األول والثاني
 .األساسيين

 معمم ال يدرس تخصصو. 

 معمم مشارك في المشاريع الريادية المواكبة لمتطور العممي. 

  معمم مستجد يدرس مادة معينة لممرة األولى عمى الرغم من أنو قد يكون أمضى فترة طويمة في
 .التعميم

 معمم قديم قدمت لو تغذية راجعة في مجال محدد ويحتاج إلى متابعة مع آخرين. 

  
. البرامج التدريبية الفمسطينية

تنوعت البرامج التدريبية المقدمة لمعممي المرحمة األساسية بما يتناسب والمتطمبات التربوية وقد اشتممت 
: عمى

 تسعى دائرة تدريب المعممين لتدريب المعممين الجدد أثناء الخدمة وذلك : لبرامج لممعمم الجديدا
التييئة لممعمم الجديد، التربية العامة، : - لتأىيميم كمعممين تربويين عمى عدة برامج أساسية وىي

. القياس والتقويم
 

 ويتم من خالليا تدريب المعممين وتأىيميم أثناء الخدمة كمعممين تربويين وكل : البرامج اإللزامية
المنياج الفمسطيني، األساليب، التربية العامة، : حسب تخصصو عمى عدة برامج أساسية ومنيا

 .القياس والتقويم

 

 وتشمل البرامج التدريبية التي تسيم في تنمية قدرات المعممين التعميمية أثناء : البرامج التطويرية
الحاسوب وتكنولوجيا التعميم، الوسائل : العمل وذلك لتطوير أداء المعممين ومن ىذه البرامج

التعميمية، المفاىيم الخاطئة واستراتيجيات التغيير المفاىيمي، أساسيات في المغة العربية، الميارات 
الحياتية، التعامل مع الظروف الطارئة، االحتياجات الذاتية لممعمم والمدرسة، المشاريع التطويرية، 

 .البحث اإلجرائي، نظريات التعمم

 

 ويتم خالليا تدريب المعممين كٌل حسب رغبتو وبيدف تنمية قدراتو ومياراتو : البرامج االختيارية
الثقافة والتراث، الخط العربي، المحادثة بالمغة اإلنجميزية، فمسفة العمم، : الذاتية ومن ىذه البرامج

 .التجويد، مواضيع متجددة في التخصص
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 تقوم دائرة تدريب المعممين بإعداد خطة سنوية حسب األولويات واالحتياجات : البرامج الطارئة
شاممة لمبرامج التدريبية المتوفرة وأىدافيا والفئة المستيدفة وعدد الساعات التدريبية وأماكن انعقادىا 

 .لكل منيا حسب المديرية والتخصص

 

 ولتسييل عممية التدريب فقد تم تقسيم المعممين حسب التخصص والصفوف : التدريب حسب الفئات
 مرحمة التييئة لمصفوف من : التي يعممونيا في معظم البرامج التدريبية كاآلتي

األساسية، مرحمة االنطالق لمصفوف من  (10-5)األساسية، مرحمة التمكين لمصفوف من  (1-4)
 .الثانوية بفرعييا العممي والعام (11-12)

 

 يتعرض المعمم لعدة فرص تدريبية في مستويات ومواقف ومواقع مختمفة ومنيا: فرص التدريب :
التدريب الخارجي أحيانًا، التدريب المركزي عمى مستوى الوزارة، التدريب عمى مستوى المديرية من 

خالل التنسيق مع مكاتب التربية والتعميم، التدريب داخل المدرسة نفسيا ويكون ذلك بناء عمى 
احتياجات جميع معممي المدرسة مثل أساليب التدريس، الوسائل التعميمية، صعوبات التعمم، 

واستخدام الحاسوب في التعميم، الزيارات الصفية المتبادلة بين المعممين في نفس المدرسة، الزيارات 
العنقودية المتبادلة مع مدارس مجاورة، االجتماعات وأيام العمل عمى مستوى المديرية، االشتراك 
بمجنة المبحث حيث يتم مناقشة أىم األمور والقضايا والمستجدات التربوية، االشتراك في دورات 

 .تعقدىا مؤسسات محمية أو دولية بالتعاون مع وزارة التربية والتعميم العالي

 

 يتم تنفيذ الكثير من البرامج التدريبية أثناء العطمة الصيفية وأثناء عطمة : أوقات تدريب المعممين
 .نصف السنة الدراسية، وأحيانًا يتم تنفيذ برامج تدريبية عمى مدار العام الدراسي
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وصف ماتصر لمبرامج والبرامج التدريبية لمعممي المرحمة األساسية  
األساسيين في  (2-1)التركيز عمى معممي الصفين  (1998-1996)تم خالل عامي 
. موضوع أساليب التدريس

األساسية في موضوع التعميم  (4-1)التركيز عمى الصفوف  (2000-1998)وخالل 
. التكاممي

األساسية في موضوع التطوير  (4-1)التركيز عمى الصفوف  (2000-1997)وخالل 
. المدرسي

األساسية في موضوع المدرسة وحدة  (4-1)التركيز عمى الصفوف  (2003-1998)وخالل 
. تدريب

. التدريب عمى المنياج الجديد لجميع معممي الصف األول األساسي (2000)وفي عام 
. التدريب عمى المنياج الجديد لجميع معممي الصف الثاني األساسي (2001)وعام 
. التدريب عمى المنياج الجديد لجميع معممي الصف الثالث األساسي (2002)وعام 
. التدريب عمى المنياج الجديد لجميع معممي الصف الرابع األساسي (2003)وعام 

 
(. 4-1)التدريب عمى منياج المغة اإلنجميزية لمصفوف  (2003-2000)وخالل عام 

التدريب عمى محتوى وأساليب في تدريس العموم والرياضيات والمغة  (2003-1998)وعام 
. العربية

دورات وبرامج تدريبية لغير المتخصصين في المغة العربية  (2005-2003)وعام 
. والرياضيات والعموم

( 4-1)التدريب عمى استخدام الدراما في التعميم لمصفوف من  (2005-2004)وعام 
. األساسية

(. 4-1)التدريب عمى التعميم العالجي وصعوبات التعمم لمصفوف  (2005-2003)وعام 
. ساعة تدريبية (35)ودورات التييئة لممعمم الجديد سنويًا بواقع 

وغيرىا  (4-1)التدريب عمى أدب األطفال لمعممي المرحمة األساسية  (2005-2004)وعام 
من البرامج التدريبية، باإلضافة إلى األيام الدراسية التي تعقد بشكل مستمر لمناقشة موضوعات 

. تعميمية وتربوية كاإلدارة الصفية وأوراق العمل وغيرىا
( 2006)اإلدارة العامة لمتدريب واإلشراف التربوي، 
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مبررات الدراسة 
 

: لمبرامج التدريبية مبررات ينبغي األخذ بيا منيا
اعتبار البرامج التدريبية حاجة أساسية لمعممي المرحمة األساسية تمكنيم من تنمية وتطوير قدراتيم  .1

. التعميمية
 .ضرورة مواكبة التربية لمتقدم والتغير السريعين في ميدان العمم والتكنولوجيا .2

اإليمان المتزايد بضرورة إكساب الطالب الميارات والمعمومات والقدرات التي تمكنو من الحصول  .3
 .عمى المعارف وتنمية فكره وثقافتو

أىمية توجيو البرامج التدريبية إلى أسس رشيدة وتبدو ىذه األىمية في تشخيص األوضاع التربوية  .4
 .الحالية، ومدى تناسق أجزائيا وارتباطيا بالواقع التعميمي

. رسم السياسة التربوية لالستجابة لمتطمبات التنمية الشاممة واالستثمار األفضل لموقت بأقل تكمفة .5
 

: مشكمة الدراسة
 

تعتبر البرامج التدريبية من األمور التي تسبب تذمر بعض المعممين وانزعاجيم، وقد ينتج 
الخ ومن المعروف َأن مشاركة المعممين في ... ذلك عن الروتين، وطول البرامج، عدم مناسبة الوقت

البرامج التدريبية ليا أىمية في العممية التعميمية، وأنيا تؤثر في أداء المعمم ومن ىنا قامت الباحثة 
بدراسة فاعمية البرامج التدريبية من وجية نظر مديري ومعممي المرحمة األساسية في مديرتي التربية 

. الرام ومحافظة رام اهلل والبيرة/ والتعميم في محافظة ضواحي القدس
 

وكذلك معرفة أىم البرامج التي يرغبون فييا والوقوف عمى الصعوبات التي تواجو معممي 
المرحمة األساسية وىذا من األمور اليامة التي من شأنيا تنظيم التدريب التربوي ليصبح أكثر فاعمية 
وتحسين العممية التعميمية التعممية التي يسعى المختصون التربويون الوصول إلييا وتذليل الصعوبات 

. التي يعاني منيا المعمم
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أىداف الدراسة 
 

: ىدفت ىذه الدراسة إلى ما يمي
/ استطالع آراء مديري ومعممي المرحمة األساسية في مديريتي التربية والتعميم في ضواحي القدس .1

الرام ومحافظة رام اهلل والبيرة فيما يتعمق بتقييم البرامج التدريبية لممرحمة األساسية من وجية 
 نظرىم؟ 

 
سنوات الخبرة، التخصص، )التعرف عمى أية فروق دالة إحصائيًا حسب متغيرات الدراسة  .2

في تقييم البرامج التدريبية لمعممي المرحمة األساسية من وجية نظر  (التحصيل العممي، الجنس
 .معممي ومديري المرحمة األساسية

 

معرفة الصعوبات التي تواجو معممي المرحمة األساسية في البرامج التدريبية في محافظة رام اهلل  .3
 .الرام/ والبيرة ومحافظة ضواحي القدس

 

معرفة البرامج والبرامج التدريبية التي يرغب معممو المرحمة األساسية بيا مستقباًل في محافظة رام  .4
 .اهلل والبيرة ومحافظة ضواحي القدس الرام

 
: أىمية الدراسة

 
: تكمن أىمية ىذه الدراسة من خالل ما يمي

أنيا استكمال لمدراسات السابقة في مجال التدريب التربوي من خالل تعرفيا عمى وجيتي نظر  .1
المعممين والمديرين في تقييم البرامج التدريبية لممرحمة األساسية في مديريتي التربية والتعميم 

 . ورام اهلل والبيرة لممرحمة األساسية–ضواحي القدس 

 
أنيا توفر المعمومات التي تساعد في تحسين العممية التعميمية وأىم المقترحات التي تسيم  في  .2

تطوير وتنمية قدرات المعممين خاصة وأن التوجو التربوي في وزارة التربية والتعميم يسعى نحو 
خطة تطوير تربوي شاممة لمختمف مدخالت  العممية التربوية ومخرجاتيا ومواكبة التطور العممي 

 .والتكنولوجي المتسارع
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من المتوقع أن تكون نتائجيا ميمة لمقائمين عمى البرامج التدريبية من حيث معرفة االحتياجات  .3
 .التدريبية لممعممين من خالل وجية نظرىم والصعوبات التي تواجييم

 
من الممكن أن تسيم ىذه الدراسة في تمبية جانب من جوانب التطوير التربوي في فمسطين والذي  .4

يرمي إلى إبراز ارتباط التدريب التربوي في العممية التعميمية وتحسين أداء المعمم، وتحقيق أىداف 
. المؤسسة التعميمية في التنمية الشاممة

 
: أسئمة الدراسة

 
ما فاعمية البرامج التدريبية لمعممي المرحمة األساسية في مجال األىداف؟  .1
ما فاعمية البرامج التدريبية لمعممي المرحمة األساسية في مجال المحتوى؟  .2
ما فاعمية البرامج التدريبية لمعممي المرحمة األساسية في مجال بيئة التدريب؟  .3
ما فاعمية البرامج التدريبية لمعممي المرحمة األساسية في مجال اكتساب الميارة؟  .4
ما فاعمية البرامج التدريبية لمعممي المرحمة األساسية في مجال التطور واالرتقاء؟  .5
ما فاعمية دور المدرب من وجية نظر معممي المرحمة األساسية؟  .6
ما الصعوبات التي تواجو معممي المرحمة األساسية في البرامج التدريبية؟  .7
ما البرامج التدريبية التي يراىا المعمم ضرورية لو مستقباًل؟  .8
ما درجة فاعمية البرامج التدريبية عمى الطالب من وجية نظر مديري المرحمة األساسية؟  .9

ما درجة فاعمية البرامج التدريبية عمى أداء المعمم من وجية نظر مديري المرحمة األساسية؟  .10
ما فاعمية دور المشرف التربوي في متابعة البرامج التدريبية من وجية نظر مديري المرحمة  .11

األساسية؟ 
 بين متوسطات استجابات (0.05≥∝)ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  .12

سنوات الخبرة )مديري المرحمة األساسية عمى فاعمية البرامج التدريبية تعزى إلى متغيرات الدراسة 
. (والتخصص والجنس والمؤىل العممي والمنطقة

بين متوسطات استجابات  (0.05≥∝)ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  .13
سنوات الخبرة )معممي المرحمة األساسية عمى فاعمية البرامج التدريبية تعزى إلى متغيرات الدراسة 

. (والتخصص والجنس والمؤىل العممي والمنطقة
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: فرضيات الدراسة
 

:  انبثقت عن أسئمة الدراسة الفرضيات التالية
 بين متوسطات استجابات (0.05=∝)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  .1

 .مديري المرحمة األساسية عمى فاعمية البرامج التدريبية تعزى إلى الخبرة

 
 بين متوسطات استجابات (0.05=∝)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  .2

 .مديري المرحمة األساسية عمى فاعمية البرامج التدريبية تعزى إلى التخصص

 
 بين متوسطات استجابات (0.05=∝)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  .3

 .مديري المرحمة األساسية عمى فاعمية البرامج التدريبية تعزى إلى الجنس

 
 بين متوسطات استجابات (0.05=∝)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  .4

 .مديري المرحمة األساسية عمى فاعمية البرامج التدريبية تعزى إلى المؤىل العممي

 

 بين متوسطات استجابات (0.05=∝)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  .5
 .المعممين عمى فاعمية البرامج التدريبية تعزى إلى الخبرة

 
 بين متوسطات استجابات (0.05=∝)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  .6

 .المعممين عمى فاعمية البرامج التدريبية تعزى إلى التخصص

 
 بين متوسطات استجابات (0.05=∝)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  .7

 .المعممين عمى فاعمية البرامج التدريبية تعزى إلى الجنس

 

 بين متوسطات استجابات (0.05=∝)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  .8
 .المعممين عمى فاعمية البرامج التدريبية تعزى إلى المؤىل العممي

 

 في فاعمية البرامج التدريبية (0.05=∝)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  .9
 .لمعممي المرحمة األساسية من وجية نظر المديرين تعزى إلى متغير المنطقة
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 في فاعمية البرامج التدريبية (0.05=∝)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  .10
. لمعممي المرحمة األساسية من وجية نظر المعممين تعزى إلى متغير المنطقة

 
: حدود الدراسة

 
اقتصرت ىذه الدراسة عمى مديري ومعممي المرحمة األساسية العاممين في مديريتي التربية والتعميم  .1

 .الرام ومحافظة رام اهلل والبيرة/ الفمسطينية في محافظة ضواحي القدس

 .م2004/2005أجريت ىذه الدراسة ووزعت أداتيا عمى عينتيا خالل العام الدراسي  .2

.تحددت ىذه الدراسة بما تتمتع بو أداة الدراسة من صدق وثبات ودقة التطبيق .3



الفصل ال اني 
 
 

. الدراسات السابقة العربية
 

. الدراسات السابقة األجنبية
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الفصل ال اني 
 

: الدراسات السابقة
 

حظيت دراسات التدريب التربوي باىتمام كبير في العالم، لما ليا من دور فاعل في تطوير 
وتنمية قدرات المعممين ومياراتيم، وتحسين العممية التعميمية، سواء كان ذلك في الدول األجنبية أو 
عداد  الدول العربية، حيث أجري العديد من الدراسات التربوية، التي تناولت أبعاد التدريب التربوي وا 
المعممين وتأىيميم، وقد تمكنت الباحثة من اإلطالع عمى بعض الدراسات السابقة التي تناول بعض 
منيا جوانب من التدريب التربوي، ولم تجد الباحثة في حدود معرفتيا دراسات سابقة، تناولت موضوع 

: دراستيا بشكل مباشر، وعميو يمكن تقسيم ما توصمت إليو الباحثة من دراسات إلى قسمين
 

. دراسات عربية: أوالً 
 

. دراسات أجنبية: ثانياً 
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: الدراسات العربية: أوالً 
 

(  1990)دراسة الكنش 
دوافع الدارسين بكمية تأىيل المعممين العالية وعالقتيا بمتغيرات "قام الكنش بدراسة بعنوان 

التحصيل، والجنس، والخبرة وقد ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى دوافع الدارسين في كمية تأىيل 
المعممين العالية في عمان، والتعرف عمى الدوافع األكثر تفضياًل لدى الدارسين لاللتحاق بالدراسة في 

لى معرفة العالقة بين دوافع الدارسين وكل من متغيرات الجنس وسنوات الخبرة  الكمية بوجو عام، وا 
دارسًا وتم  (281)والتخصص والتحصيل األكاديمي لمدارسين، وقد تكون مجتمع الدراسة وعينتيا من 

ترتيب الدوافع التي تم اختيارىا تنازليًا وفق أىميتيا النسبية، وحددت أكثر عشرة دوافع تفضياًل بوجو 
. عام ووفق متغيرات الجنس وسنوات الخبرة والتخصص والتحصيل األكاديمي لمدارسين

 
وقد أظيرت نتائج الدراسة بوجو عام أن ىناك توازنًا مقبواًل إلى حد كبير بين الدوافع التي 
نالت األىمية الكبرى في نظر الدارسين وتمثمت الدوافع بين األبعاد األكاديمية واألبعاد االجتماعية 
والمادية، مما يعمل عمى تحقيق رفع المستوى األكاديمي والمسمكي لممعممين وتمكينيم من ممارسة 

. الميمات التعميمية بكفاءة والقيام بالبحوث والدراسات التي تسيم في تطوير العممية التربوية
 

وكان من أبرز التوصيات التي أوصى بيا الباحث العمل عمى إيجاد أنماط متطورة في 
. برامج إعداد المعممين وتدريبييم، والقيام بالبحوث والدراسات التي تسيم في تطوير العممية التربوية

 
( 1991)دراسة جردات 

ىدفت الدراسة إلى تحديد االحتياجات التدريبية لمديري المدارس األساسية الحكومية في إربد، 
وىل تختمف االحتياجات التدريبية باختالف المؤىل، الخبرة، الجنس وقد تكونت عينة الدراسة من 

مديرًا  (300)مديري ومديرات المدارس األساسية الحكومية في إربد والرمثا وبني كنانة والبالغ عددىم 
المجال : ومديرة، وقد استخدم الباحث استبانة االحتياجات التدريبية موزعة عمى المجاالت التالية

. اإلداري وتحسين العممية التربوية، والشؤون المالية، وشؤون الطمبة والبناء المدرسي، والمجتمع المحمي
وكشفت النتائج أن درجة االحتياجات التدريبية لمديري المدارس األساسية أكبر من ممارسات 

أنشطة مجال الشؤون المالية، واإلدارية من درجة احتياجيم التدريبي في مجاالت، الطمبة، والبناء 
 (0.05=∝)المدرسي، وتحسين العممية التربوية، والمجتمع المحمي، وأنو توجد فروق دالة إحصائيًا 

.  ألثر الجنس(0.05=∝)ألثر عامل المؤىل، والخبرة، وال توجد فروق دالة إحصائيًا 
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(. 1994)دراسة عبد الاالق 

ىدفت الدراسة إلى تحديد الحاجات التدريبية في أثناء الخدمة لمعممي الرياضيات في المرحمة 
األساسية في مدينة عمان بتقميل الفجوة بين درجة أىمية الكفاية ودرجة ممارسة المعمم لميامو في ستة 

الجانب . 4. الوسائل التعميمية. 3. أساليب التدريس. 2. التخطيط لمتعميم. 1: مجاالت تربوية ىي
وقد تكون مجتمع الدراسة من جميع . التقويم المدرسي. 6. إدارة الّصف. 5. المعرفي بالمادة العممية

معممًا  (214)معممي الرياضيات ومعمماتيا في المرحمة األساسية في مدينة عمان وكان عددىم 
. ومعممة

 
: وكانت نتائج الدراسة

إن درجة ممارسة معممي الرياضيات في المرحمة األساسية متدنية نسبيًا، أما درجة أىميتيا ليم  .1
 .فكانت عالية نسبيًا، فقد كانت درجة ممارسة أي كفاية تعميمية أقل من درجة أىميتيا دون استثناء

 
توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متغيري الممارسة واألىمية لجميع الكفايات التعميمية التي  .2

 .تضمنتيا االستبانة

 

حاجات تدريبية فقط من  (10) في (0.05≥∝)ىناك أثر لمتغير الجنس عند مستوى الداللة  .3
حاجة، وقد توزعت الحاجات التي كان لمتغير الجنس أثر فييا لصالح الذكور عمى  (70)أصل 

 :المجاالت التالية

 

 .حاجات تدريبية ضمن مجال التخطيط لمتعميم (4)

. حاجات تدريبية ضمن مجال أساليب التعميم (4)
حاجتين تدريبيتين ضمن مجال الوسائل التعميمية وكان ىناك أثر لمتغير الخبرة عند مستوى  (2)

سنوات وكذلك  لمتغير المؤىل عند مستوى الداللة  (6-4) لصالح مستوى الخبرة (0.05≥∝)الداللة 
 لصالح المستوى األول وىو دبموم كميات المجتمع وقد أوصى الباحث بإعادة النظر في (0.05≥∝)

برامج تأىيل المعممين وتدريبييم، وعقد دورات تدريبية متخصصة لمعممي الرياضيات في جميع 
جراء دراسات مماثمة لمكشف عن حاجات معممي الرياضيات من وجية نظر كل  مجاالت الدراسة، وا 

. من المشرفين ومديري المدارس ومقارنتيا بوجية نظر معممي المرحمة من خالل ىذه الدراسة
 

( 1994)دراسة عطيات 
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ىدفت ىذه الدراسة إلى تقويم الحاجات التربوية لمعممي المغة العربية في المرحمة الثانوية، 
: عن طريق معرفة الفرق بين درجة أىمية الكفاية ودرجة ممارسة المعمم ليا وذلك في المجاالت التالية

التخطيط لمتعميم، المناىج، أساليب التدريس، الوسائل التعميمية، أنشطة التدريس، إدارة الصف، وتوجيو 
. السموك الصفي، واتجاىات المعمم نحو الطمبة ونحو المينة

 
وقد تكون مجتمع الدراسة من جميع معممي ومعممات المغة العربية في المرحمة الثانوية في 

معممًا ومعممة، وقد أوصت  (129)معممًا ومعممة استجاب منيم  (267)تربية عمان والبالغ عددىم 
الدراسة بإعادة النظر في برامج تأىيل المعممين وتدريبيم، وعقد دورات تدريبية متخصصة لمعممي 
المغة العربية في جميع مجاالت الدراسة، وبضرورة توجيو الفعاليات اإلشرافية صوب تمك الحاجات 

. التي أظيرتيا الدراسة، والعمل عمى تنمية وتطوير المعممين تربوياً 
 

: - وكانت نتائج الدراسة كما يمي
إن درجة ممارسة معممي المغة العربية في المرحمة الثانوية لمكفايات التعميمية متدنية نسبيًا، أما  .1

 .درجة أىميتيا بالنسبة ليم فكانت عالية نسبياً 

 
توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متغيري الممارسة واألىمية لجميع الكفايات التعميمية الالزمة  .2

 .لمعممي المغة العربية في المرحمة الثانوية

 

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين المتوسطات الحسابية لمحاجات التربوية لمعممي المغة  .3
العربية في المرحمة الثانوية، في مديرية عمان الكبرى، تعزى إلى الجنس والمؤىل العممي وسنوات 

. الخبرة في التدريس
 

(. 1994)دراسة المومني 
فاعمية برامج التدريب أثناء الخدمة لمعممي التربية االجتماعية "قام المومني بدراسة بعنوان 

ىدفت ىذه الدراسة إلى بيان درجة ". والوطنية كما يراىا المعممون والمشرفون التربويون في األردن
فاعمية برامج التدريب أثناء الخدمة لمعممي التربية االجتماعية والوطنية، قد تكونت عينة الدراسة من 
معممي ومعممات التربية االجتماعية والوطنية الذين أكمموا متطمبات برنامج التدريب، وكان عددىم 

معممًا ومعممة، وتكونت من جميع المشرفين التربويين لمبحث التربية االجتماعية والوطنية في  (150)
. مشرفًا تربوياً  (34)األردن والبالغ عددىم 
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: فقرة موزعة عمى المجاالت التالية (64)طور الباحث ليذا الغرض استبانة مكونة من 

التخطيط، طرق وأساليب التدريس، تقنيات التعميم، التقويم، المواد التدريبية، المدربون، مراكز التدريب، 
. وقت التدريب، الحوافز

 
: وقد توصمت الدراسة إلى النتائج التالية

إن درجة فاعمية برامج التدريب أثناء الخدمة لمعممي التربية االجتماعية والوطنية كانت مرتفعة من  .1
التخطيط، المواد التدريبية، الحوافز، : وجية نظر المعممين كمتدربين، في المجاالت التالية

طرق وأساليب التدريس، تقنيات التعميم، المدربون، مركز التدريب، : ومتوسطة في المجاالت التالية
 .وقت التدريب

 
إن درجة فاعمية برامج التدريب أثناء الخدمة لمعممي التربية االجتماعية والوطنية كانت مرتفعة من  .2

التخطيط، المواد التدريبية، الحوافز، : وجية نظر المشرفين التربويين كمدربين، في المجاالت التالية
 .ومتوسطة في مجاالت الدراسة األخرى

 

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية، بين متوسطات استجابات المعممين واستجابات المشرفين  .3
و " التقويم"التربويين، عمى درجة فاعمية برامج التدريب في جميع مجاالت الدراسة باستثناء مجالي 

حيث كانت الفروق دالة إحصائيًا ولصالح المعممين في مجال التقويم ولصالح " مركز التدريب"
. المشرفين التربويين في مجال مركز التدريب

 

 

 

 

 

( 1995)دراسة الجبر 
اىتمت ىذه الدراسة بالتعرف عمى مستويات التخطيط لإلصالحات التربوية بعد العدوان 

العراقي في دولة الكويت، وعمى استخدام الخطط التربوية، كما اىتمت بالتعرف عمى األولويات التي 
يجب أن تركز عمييا عمميات اإلصالح التربوي من وجية نظر مجموعة من المختصين عمى المستوى 

. المركز والمحمي
 



 30 

مسؤواًل  (90)مسؤواًل تربويًا عمى مستوى الوزارة وعمى  (70)واشتممت عينة الدراسة عمى 
مديرًا ومديرة في مدارس التعميم العام وتكونت استبانة  (96)تربويًا عمى مستوى المناطق التعميمية و 

. الدراسة من ثالثة أجزاء
 

يتطرق إلى مستويات ومراحل خطط اإلصالح مثل الكم، والكيف، التجديد، : الجزء األول
. المدى الزمني
 

يتطرق إلى الموضوعات التربوية التي يجب أن تنال األولوية في الخطط : الجزء الثاني
. التربوية

 
سؤال مفتوح من المستبينين حول بيان الموضوعات الميمة من وجية نظرىم : الجزء الثالث

. بحيث تنال األولوية في المعالجة في خطط اإلصالح
 

وكانت نتائج الدراسة 
 : أغمب أفراد العينة يفضمون ما يمي .1

. إجراء اإلصالحات التي تيتم بنوع التعميم وكمو في آن واحد . أ
 .إتباع سياسة اإلصالح التربوي وتطبيق الخطط المناسبة . ب

احتمت األىداف التربوية الترتيب األول كأولوية يجب أن تركز عمييا عمميات اإلصالح  . ت
 .التربوي ثم تمتيا المناىج، ثم التعميم االبتدائي

 
وتنبع أىمية ىذه الدراسة من كون اإلصالحات التربوية قد اعتبرت في جميع أنحاء العالم 

. الدواء الناجح من اآلثار السمبية التي تتركيا الحروب والكوارث عمى الشعوب
 

وذكرت الباحثة في نتائجيا أيضًا ضرورة وضع التغيرات االجتماعية واالقتصادية التي 
تحدث في المجتمع بعين االعتبار عند التخطيط لإلصالحات التربوية، وضرورة إشراك المعممين 

. والمدراء وأولياء األمور في تحديد طرق وأساليب اإلصالح التربوي
 

( 1996)دراسة حريري 
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 –تناولت ىذه الدراسة واقع برامج التدريب الحالي لمركز البرامج التدريبية بكمية التربية 
جامعة أم القرى مع إلقاء الضوء عمى بعض العوامل التي تعيق من فاعمية ىذه البرامج في محاولة 
لتعميق فيم كل من مخططي برامج التدريب التربوي بأبعاد عممية التدريب ومتطمباتيا ومحاوالت 
التحسين الممكنة في إطار الواقع واإلمكانيات المتاحة ومعرفة االتجاىات الحديثة، وذلك من واقع 

 عن طريق تطبيق االستبيان ى1402/1403استطالع ميداني أجراه الباحث في نياية العام الدراسي 
. المبني أساسًا من قبل إدارة التوجيو التربوي والتدريب التابعة لوزارة المعارف

 
من العينة الكمية % 84وتكونت عينة الدراسة من اثنين وسبعين متدربًا، وىذا يشكل حوالي 

. ليذه الدراسة وأظيرت نتائج الدراسة
 

وجود تأييد واضح من قبل المتدربين بالنسبة لوضوح األىداف عمى شكل ممارسات دراسية، إال أن  .1
عدم وجود خطط تدريبية بعيدة المدى ترتبط بالتجديدات التربوية داخل المركز نفسو والمراكز 

 .والييئات األخرى يجعل من الصعوبة تطبيق بعض األىداف عمى الواقع العممي

 
وجود رغبة فعمية لمتدريب من قبل المتدربين ولكن بسبب انعدام الحوافز والدرجات العممية ال  .2

 .تشجعيم لاللتحاق ببرامج التدريب

 

يوجد قصور لعممية الترشيح لبرامج التدريب في أكثر األحيان عند اختيار المتدرب وحاجتو إلى  .3
 .نوعية معينة من التدريب

 

االقتصار عمى أساليب التدريس التقميدية في البرنامج التدريبي مما يقمل من استجابة المتدرب  .4
. وتفاعمو مع ىذه البرامج

 

 

 
( 1998)دراسة الاطيب 

ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة العوامل المؤثرة في عممية تخطيط وتصميم برنامج تدريب 
معمم ومعممة تم اختيارىم  (400)المعممين أثناء الخدمة في فمسطين وقد تكونت عينة الدراسة من 

استبانة لعدم صالحيتيا وبالتالي تصبح العينة  (40)عشوائيًا من معممي المرحمة الثانوية ثم تم استبعاد 
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وقد استخدم الباحث استبانة من إعداده الستطالع رأي المعممين والمعممات في . معممًا ومعممة (360)
: مشكمة البحث وكانت نتائج الدراسة

 
 .أسس تخطيط وتصميم برامج تدريب المعممين أثناء الخدمة ضرورة حتمية .1

 .تدريب المعممين أثناء الخدمة عممية إلزامية .2

 .تدريب المعممين أثناء الخدمة عممية منظمة .3

 .تدريب المعممين أثناء الخدمة عممية مشاركة .4

 .ضرورة التنسيق بين كميات التربية ووزارة التربية والتعميم في تدريب المعممين .5

 .توقيت البرنامج التدريبي بحسب الظروف المناسبة لكل مرحمة .6

مراعاة تنوع البرامج التدريبية بحيث تتناسب مع الحاجات المختمفة لممعممين وأن تساىم ىذه البرامج  .7
. في حل مشكالت التعميم المختمفة

 

في المناصرة  (2001)دراسة الربضي 
ىدفت الدراسة إلى معرفة درجة فاعمية برنامج تدريب المديرين والمديرات في محافظة إربد ما 

فقرة موزعة عمى ثالثة أنواع  (67)م حيث قامت الباحثة بإعداد استبانة تضمنت 1994-1990بين 
وقد أظيرت النتائج وجود مؤشر إيجابي لدى . من الكفايات اإلدراكية والمعرفية واإلدارية واإلشرافية

المديرين نحو البرنامج التدريبي من حيث األىداف والمحتوى والجوانب اإلدارية والفنية لمبرنامج، 
وأظيرت النتائج عدم وجود فروق في استجابات عينة الدراسة تعزى لمتغيرات الدراسة المستقمة، 

وأوصت الدراسة بإعادة النظر في كيفية إعداد البرامج التدريبية مستقباًل بحيث تكون نابعة من حاجات 
. األفراد ومنسجمًا مع األىداف الخاصة لممديرين والوزارة

 
( 2001)دراسة المناصرة 

ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة درجة فاعمية برنامج التدريب الخاص بالمديرين والمديرات 
الذي أعدتو وزارة التربية والتعميم الفمسطينية من وجية نظر مديري ومديرات المدارس الثانوية الحكومية 

في محافظة الخميل، وقد قام الباحث بإعداد استبانة لقياس درجة فاعمية البرنامج التدريبي الخاص 
القيادة المدرسية وميارات العمل : فقرة موزعة عمى المجاالت التالية (54)بالمديرين وتكونت من 

اإلداري، والنظم اإلدارية، والتخطيط وبناء الفريق، والقياس والتقويم، واإلرشاد المدرسي، والثقافة 
دارة الصراع . المدرسية وا 
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مديرًا ومديرة لممدارس الثانوية الحكومية في محافظة  (65)وقد تكون مجتمع الدراسة من 
، واستخدم الباحث التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات (تربية الخميل، وجنوب الخميل)الخميل 

. الحسابية واالنحرافات المعيارية في اإلجابة عن أسئمة الدراسة
 

: - وقد أظيرت نتائج الدراسة ما يمي
أن درجة فاعمية البرنامج التدريبي الخاص بالمديرين كبيرة وأن البرنامج حقق األىداف التي صمم  .1

 .من أجميا

أن المؤشر العام لدى المديرين والمديرات نحو رفع البرنامج التدريبي لمكفايات اإلدارية والتنظيمية  .2
واإلشرافية كان إيجابيًا في جميع مجاالت الدراسة، وفي مقدمتيا الكفايات التنظيمية من حيث 

 .الفاعمية

عدم وجود فروق بين تقدير كل من المديرين والمديرات لدرجة فاعمية البرنامج التدريبي حيث بمغ  .3
 (.4.20)ومتوسط اإلناث  (4.20)متوسط الذكور 

إن ىناك فروقًا بين آراء المديرين لدرجة فاعمية البرنامج التدريبي حسب المؤىل ولصالح حممة  .4
، وحسب موقع المدرسة ولصالح مدارس المدينة، (4.29)الدبموم حيث بمغ المتوسط الحسابي 

 (.4.29) سنوات حيث بمغ المتوسط الحسابي 3-1وحسب الخبرة لصالح ذوي الخبرة القصيرة من 

أن أفضل األساليب التدريبية التي ساعدت المديرين والمديرات لمتعمم عن اإلدارة المدرسية ىو  .5
أسموب التعمم بالعمل يميو أسموب دراسة الحالة، في حين أبدى المشاركون تحفظًا عمى أسموب 

 .المحاضرة

 
وكان من التوصيات التي أوصى بيا الباحث 

عداد برامج جديدة  إجراء المزيد من الدراسات حول نفس الموضوع في محافظات أخرى وا 
نابعة من احتياجات المديرين التدريبية، والمتابعة الميدانية لممديرين الذين تمقوا تدريبًا لموقوف عمى 

. مدى تطبيق ما تدربوا عميو عمميًا في المدارس
 

( 2003)دراسة الغنيمات 
ىدفت الدراسة إلى تحديد درجة االحتياجات التدريبية لمعممي ومعممات المرحمة األساسية من 

وجية نظر المعممين والمشرفين، ومدى تأثير وجيات النظر ىذه بمتغيرات الجنس المؤىل العممي 
ولتحقيق ذلك أعدت الباحثة استبانة االحتياجات التدريبية التي اشتممت عمى المجاالت . وسنوات الخبرة
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مجال التخطيط، أسموب التدريس، إدارة الصف، والوسائل التعميمية، تقويم أداء المتعممين، : - التالية
. المادة التعميمية حل المشكالت، التطور الميني

 
وتكونت عينة الدراسة من معممي ومعممات المرحمة األساسية في المدارس الحكومية التابعة 

 وقد اقتصرت ىذه الدراسة 2001/2002في محافظة الخميل لعام  (الشمال والجنوب)لمديريتي التربية 
 (الشمال والجنوب) الحكوميين لممرحمة األساسية والعاممين في مديريتي التربية نعمى المشرفين التربويي

. م2001/2002في محافظة الخميل من كال الجنسين لمعام الدراسي 
 

وتوصمت الدراسة إلى أن درجة االحتياجات التدريبية لمعممي ومعممات المرحمة األساسية من 
وجية نظر المعممين والمشرفين في المدارس الحكومية في محافظة الخميل جاءت ميمة لجميع 

مجاالت الدراسة، ولم يكن ىناك أي فروق بين احتياجات المعممين والمعممات والمشرفين والمشرفات 
. تعزى لمتغيرات الجنس والمؤىل العممي وسنوات الخبرة

 
( 2003)دراسة شاور 

ىدفت ىذه الدراسة إلى تحديد مدى استفادة المعممين والمعممات من برامج التدريب التطويرية 
حسب تصوراتيم، ولمعرفة دور دافعية المعممين الداخمية والخارجية في مدى االستفادة من برامج 

، وتكون مجتمع الدراسة (العممية واألدبية)التدريب التطويرية، وكذلك أثر كل من الجنس والتخصصات 
. معممًا ومعممة من مدارس محافظتي القدس ورام اهلل (428)من 

 
وقامت الباحثة بتطوير استبانة في ضوء األدب النظري والدراسات السابقة المتعمقة 

بالموضوع، وقد شممت االستبانة أداتين، األولى لقياس الدافعية الداخمية والخارجية لممعممين وتضمنت 
 فقرة، إضافة إلى 60 فقرة، والثانية لقياس مدى االستفادة من البرامج التدريبية التطويرية وتضمنت 45

. الجزء المتعمق بالبيانات العامة
 

وقد استخدمت الباحثة تحميل التباين األحادي وتحميل التباين الثالثي واختبار شفيو في تحميل 
. البيانات
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متوسط االستفادة الكمي من البرامج التدريبية كما يراىا . 1وقد بينت نتائج الدراسة أن 
، (4.86)و  (4.65)وتراوح متوسط االستفادة في المجاالت المختمفة بين  (4.79)المعممون قد بمغ 

. وىذه المتوسطات غير مرتفعة كما أشارت الباحثة
 

  في متوسطات االستفادة من (0.001≥∝)توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  .2
برامج التدريب التطويرية تعزى إلى الدافعية الداخمية والخارجية لممعممين وفق فئاتيم األربع من 
حيث الدافعية ولصالح ذوي الدافعية الداخمية المرتفعة بغض النظر عن دافعيتيم الخارجية سواء 

 :كانت مرتفعة أو منخفضة، وفئات المعممين األربع من حيث الدافعية ىي كما يمي

 .دافعية داخمية مرتفعة ودافعية خارجية مرتفعة: (1)فئة 

 .دافعية داخمية مرتفعة ودافعية خارجية منخفضة: (2)فئة 

 .دافعية داخمية منخفضة ودافعية خارجية مرتفعة: (3)فئة 

. دافعية داخمية منخفضة ودافعية خارجية منخفضة: (4)فئة 
 
 في متوسطات االستفادة من (0.05=∝)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  .3

 .برامج التدريب التطويرية تعزى إلى الجنس، تم رفض الفرضية الصفرية

 
 في متوسطات االستفادة من (0.01=∝)توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  .4

برامج التدريب التطويرية تعزى إلى التخصص ولصالح المعممين ذوي التخصصات العممية، تم 
 .رفض الفرضية الصفرية

 

 في متوسطات االستفادة من (0.05≥∝)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  .5
برامج التدريب التطويرية تعزى إلى جميع التفاعالت الثنائية، أي التي تعزى إلى تفاعل الدافعية 

 .والجنس وتفاعل الدافعية والتخصص وتفاعل التخصص والجنس

 
 في متوسطات االستفادة من (0.05=∝)توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  .6

برامج التدريب التطويرية بين المعممين تعزى إلى تفاعل فئات المعممين ذوي التخصصات العممية 
وكانت ىذه الفروق لصالح تفاعل جنس الذكور والتخصص العممي . واألدبية والدافعية والجنس

 .والدافعية الداخمية المرتفعة، تم رفض الفرضية الصفرية
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وقدمت الباحثة عددًا من التوصيات منيا االىتمام بتنمية الدوافع الداخمية لدى المعممين لما 
ليا من أثر كبير في االستفادة من البرامج التدريبية، وأوصت الباحثة كذلك بتوفير الدعم الالزم لممعمم 
واالىتمام بتمبية حاجاتو التطويرية، واالستمرارية في برامج التدريب أثناء الخدمة، كما أوصت الباحثة 

. باستمرار البحوث والدراسات حول ىذا الموضوع
 

( 2004)دراسة الفقيو 
ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرف عمى مدى قيام مدير المدرسة لدوره في تطوير المعممين 

مينيًا من وجية نظر المعممين والمديرين في منطقة ضواحي القدس، وكذلك معرفة أثر الجنس والخبرة 
وقد تكون . والمؤىل العممي والسمطة المشرفة عمى دور مدير المدرسة في تنمية وتطوير المعممين مينياً 

معممًا ومعممة، موزعين عمى المدارس الحكومية  (1241)مديرًا ومديرة و  (82)مجتمع الدراسة من 
والوكالة والخاصة في منطقة ضواحي القدس، واختيرت عينة الدراسة بطريقة طبقية عشوائية تكونت 

معممًا ومعممة يعممون في ىذه المدارس لمعام الدراسي  (235)مديرًا ومديرة و  (70)من 
2003/2004 .

 
: وقد استادمت الباح ة أداتان لمدراسة
فقرة موجية لممديرين والمعممين، طورتيا الباحثة لفحص دور  (45)األولى استبانة مكونة من 

مدير المدرسة في تطوير المعممين مينيًا، وكانت مجاالت االستبانة التخطيط، المناىج، أساليب 
. التدريس، النمو الميني التقييم، الوسائل التعميمية

 
مديرًا ومديرة من عينة  (8)وكانت األداة الثانية مقابمة مكونة من عشرة أسئمة تم توجيييا إلى 

الدراسة وبينت نتائج الدراسة أن درجة تقييم معممي المدارس لدور مديرىم في تطويرىم مينيًا متوسطة، 
في حين كانت درجة تقييم المديرين ألنفسيم عمى دورىم في تطوير المعممين مينيًا عالية، وقد دعمت 

. المقابالت ىذا التقييم
 

: الدراسات األجنبية
 

 (,1983Arends)دراسة أرندز 

: حاولت ىذه الدراسة اإلجابة عمى ثالثة أسئمة
ما طبيعة ومدى الخبرات التي يتمقاىا المعممون المبتدئون وىي خبرات تحذرىم من المينة؟  .1
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  ليذه الخبرات؟نما تقييمات ىؤالء المبدئيي .2

. ىل ىناك خصائص ليؤالء المعممين المبتدئين تجعميم يستمرون في تعميميم .3
وقد تمت . Oregonمعممًا ومعممة في والية أريجون  (34)وقد أجريت ىذه الدراسة عمى 

مرة في السنة األولى : الدراسة عن طريق المالحظة والمقابمة، حيث تمت مالحظتيم ومقابمتيم مرتين
وقد بينت ىذه الدراسة أن كمية الوقت التي يصرفيا . من تعميميم والثانية بعد ثالث أو أربع سنوات

ىؤالء المعممون المبتدئون أكبر مما ىو مطموب، وكما يستدل من الدراسة أن المعممين األكفأ ىم 
. األكثر إقبااًل عمى التعمم

 
 (Davies, 1984)دراسة 

ىدفت ىذه الدراسة إلى تحديد االحتياجات التدريبية لمعممي المدارس االبتدائية من وجية 
نظر المديرين والمعممين أنفسيم ومدى تأثرىا بمتغيرات المؤىل والجنس، وأوضحت نتائج الدراسة وجود 

فروق دالة إحصائيًا بين وجيات نظر المديرين ووجيات نظر المعممين وقد جاء ترتيب االحتياجات 
التعامل مع سموك الطالب، التدريس، االتصال، الميارات الشخصية، : التدريبية تنازليًا كما يمي

الواجبات اإلدارية، وأوضحت النتائج أن ذوي الخبرة يولون أىمية أكبر مما يجب أثناء الخدمة، كما أنو 
. لم يوجد أثر لمتغير المؤىل والجنس، في تحديد احتياجات المعممين لمتدريب

 
( Chow, 2000)دراسة 

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرف عمى ضرورة تطوير أعضاء الييئة التدريسية من جميع 
الجوانب واشراكيم في البرامج التدريبية المختمفة، واألخذ باحتياجاتيم بما يتناسب مع التطورات 
والتغيرات السريعة ليصبحوا أكثر فاعمية وكفاءة وقد قام الباحث بإجراء المقابالت مع المعممين 

مدارس إعدادية وقد أكدت النتائج ضرورة التركيز عمى تطوير  (7)والمديرين وتكونت عينة الدراسة من 
األداء الفردي ومراعاة الفروقات واالحتياجات بين المعممين، وضرورة وضع خطط استراتيجية لتدريبيم 

. وتزويدىم بالمعمومات الكافية
 

(  ,2000Potter and Mellor): دراسة بوتر وميمر
تدور ىذه الدراسة حول تقديم تدريب المعممين أثناء الخدمة عمى استعماالت االنترنت في 

وقد أرسمت استبانات الدراسة مشروع من مشاريع تعميم االنترنت أثناء الخدمة في  (INSET)المنياج 
وبينت الدراسة أن إدخال االنترنت في تأىيل المعممين أثناء الخدمة . مقاطعة نيوىام في بريطانيا

العالقة بين الخصائص الشخصية والمينية لممعمم . ب. السياق المؤسسي. أ: يتطمب أربعة أمور ىي
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تكامل . د. طرق االتصال ووسائل الدعم. ج. في استخدامو لممعمومات وبين تكنولوجيا االتصاالت
. المنياج والتدريب في قيادة المنياج

 
(. 2001) الواردة في األشيب ,Leithwoodدراسة لي وود 

قام ليثوود بدراسة تبحث في األسباب التي تنمي وتعزز انتماء المعمم إلى عممو، وقد ذكر 
 إشعار المعمم بنجاح جيوده وعممو من أجل التطور والتقدم في األداء، يفي دراستو أنو من الضرور

ومن أجل ذلك ال بد أن يشارك المعمم في تقييم نفسو وضرورة حصولو عمى التغذية الراجعة بيدف 
تحسين األداء والتطور، وقد أكد الباحث أن دور معرفة مدى نجاح العمل لن يكون سببًا لمشعور 

. بالتطور، ولن يظير المعمم رغبة في االنتماء إلى عممو
 

(.  2001)الواردة في األشيب  ,Rozenholtz دراسة روزنيولتز 
أجريت ىذه الدراسة حول انتماء المعممين إلى مينة التعميم وقد كان من نتائج ىذه الدراسة 
أن غياب المكافآت المعنوية سيكون لو أثر كبير عمى عدم اقتناع المعمم بعممو، مما يترك أثرا سمبيا 
يتمثل في غياب المعمم المتكرر والرغبة في ترك العمل، وأن غياب النمو الميني يضعف االنتماء 

فالمعممون يواجيون التحديات والتغيرات، لذلك ال بد من تعمم ميارات جديدة، يتمكن المعمم من التحدي 
. واإلنجاز

 
 (2003) الواردة في شاور  ,Piresدراسة بيرز

أظيرت نتائج ىذه الدراسة أنو من األىمية تدريب المعممين أثناء الخدمة، وضرورة رفع 
مستوى المعرفة المينية، وكفاءة المعممين التعميمية وزيادة تأىيل المعممين، وتحسين الرواتب، 

ومساعدتيم في التعامل بنجاح مع المسؤوليات التربوية والنفسية واألكاديمي، وضرورة رفع كفاءة غير 
. المؤىمين إلى الحد األدنى من المتطمبات الضرورية لمتدريس

 
 

التعقيب عمى الدراسات السابقة 
 

من خالل استعراض الدراسات السابقة، تبين أنيا ركزت عمى ضرورة االىتمام بالبرامج 
التدريبية التي تيتم بتطوير أداء المعمم وتمبي احتياجاتو، وتزوده بالمعمومات الكافية في ضوء التغيرات 

العممية والتكنولوجية السريعة، وضرورة تحسين برامج التدريب التربوي في إطار يتصل بالواقع، 
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واإلمكانيات المتاحة، بما يتفق واالتجاىات الحديثة في التربية، وأكدت بعض الدراسات عمى ضرورة 
عقد البرامج التدريبية المتخصصة بطريقة تعاونية بين جميع أطراف العممية التربوية والمجتمع مع 
األخذ بعين االعتبار التغيرات االجتماعية واالقتصادية والسياسية عند التخطيط لإلصالح التربوي، 

. واالىتمام باألساليب والوسائل، والمناىج التعميمية بما يتناسب مع االحتياجات المختمفة لممعممين
 

شعار العمم بنجاحو في العمل، وتقدير  وأوصت بعض الدراسات بضرورة منح الحوافز وا 
جيوده، وتقديم التغذية الراجعة لو بشكل مستمر وبناء، لما لو من أثر فاعل عمى أداء المعمم، وتحسين 

. العممية التعميمية والتربوية
 

وتأكيدًا إلى ما أشارت إليو الدراسات السابقة من أىمية البرامج التدريبية، ودورىا في تطوير 
القدرات والميارات تأمل الباحثة أن تقدم دراستيا معمومات جديدة إلى جانب ما قدمتو الدراسات 

السابقة، خاصة وأن الباحثة قد الحظت أن معظم الدراسات السابقة لم تعر اىتمامًا كبيرًا في تقييم 
، ومن ىنا جاءت (المعمم والمدير)البرامج التدريبية وأنيا تجاىمت وجية نظر من ىم في الميدان 

ضرورة القيام بمثل ىذه الدراسة، وأىمية الكشف عن وجية نظر معممي ومديري المرحمة األساسية في 
فاعمية البرامج التدريبية المقدمة، ومعرفة أىم البرامج التي تمبي احتياجاتيم، ويرغبون في التدرب 
عمييا، والتي من شأنيا تطوير قدراتيم، وتحسين أدائيم بما يعود إيجابيًا عمى العممية التعميمية 

. والتربوية



الفصل ال الث 
 

إجراءات الدراسة 
 

 منيج الدراسة -

 
 .مجتمع الدراسة -

 

 .عينة الدراسة -

 

 .أداة الدراسة -

 

 .متغيرات الدراسة -

 

 .إجراءات تطبيق الدراسة -

 
. المعالجة اإلحصائية -
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منيج الدراسة 
 

استخدمت الباحثة المنيج الوصفي في الدراسة من حيث وصف الظاىرة، وجمع البيانات 
. المتعمقة بيا وتحميميا، وتقديم التوصيات المناسبة

 
مجتمع الدراسة 

 
تكون مجتمع الدراسة من جميع مديري ومعممي المرحمة األساسية في المدارس الحكومية في 

. م2004/2005الرام لمعام الدراسي / محافظة رام اهلل والبيرة ومحافظة ضواحي القدس
 

ىذا وقد تكون مجتمع الدراسة من جميع مديري ومعممي مديرية التربية والتعميم في محافظة 
مديرة  (22)مديرًا و  (18)مديرًا منيم  (37)الرام ومحافظة رام اهلل والبيرة وعددىم /ضواحي القدس
معممة في محافظة القدس وضواحييا و  (118)معممًا و (102)معممًا منيم  (220)وعدد المعممين 

معممًا  (615)مديرة وعدد المعممين  (67)مديرًا و (52)مديرًا في محافظة رام اهلل والبيرة منيم  ( 117)
أما عينة الدراسة فقد اختيرت بطريقة العينة الطبقية العشوائية . معممة (353)معممًا و (262)منيم 

وبمغ . معمماً  (129)مديرًا و  (20)وبمغ عدد أفرادىا في مديرية التربية والتعميم ضواحي القدَس الرام  
. معمماً  (190)مديرًا و  (23)عدد أفرادىا في مديرية التربية والتعميم في محافظة رام اهلل والبيرة 

 
( 1)الجدول 

/ توزيع مجتمع الدراسة في المدارس الحكومية في محافظة رام اهلل والبيرة ومحافظة ضواحي القدس
. م2004/2005الرام لمعام الدراسي 

المجموع مديرون المجموع معممون  
 إناث ذكور  إناث ذكور المديرية 

 119 67 52 615 353 262رام اهلل والبيرة 
 40 22 18 220 118 102ضواحي القدس 

 159 89 70 835 471 364المجموع 

 
 

: عينة الدراسة
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: تم اختيار الدراسة بطريقة العينة الطبقية العشوائية عمى النحو التالي

 .مديرًا من مديرية محافظة رام اهلل والبيرة (23) .1

 .الرام/ مديرًا من مديرية ضواحي القدس (20 ) .2

 .م2004/2005معممًا ومعممة من مديرية رام اهلل والبيرة، لمعام الدراسي  (190 ) .3

. الرام/ معممًا من مديرية ضواحي القدس (129 ) .4
 

المعممين حسب متغير المديرية والجنس والمؤىل / توزيع عينة الدراسة (2)ويبين الجدول 
. العممي وسنوات الخبرة والتخصص

 
( 2)جدول 

. توزيع عينة الدراسة حسب متغير المديرية والجنس والمؤىل العممي وسنوات الخبرة والتخصص
النسبة المئوية العدد  المتغير 
 59.60 190رام اهلل  المديرية 

 40.40 129ضواحي القدس 
 100 319 المجموع 
 35.40 113ذكر  الجنس 

 64.60 206أنثى 
 100 319 المجموع 

 54.9 175دبموم المؤىل العممي 
 39.8 127بكالوريوس 
 3.1 10دبموم + بكالوريوس 

 2.2 7ماجستير أو أعمى 
 100 319 المجموع 

 35.1 112أقل من خمس سنوات سنوات الخبرة 
 27 86 سنوات 5-10

 37.9 121 سنوات 10أكثر من 
 100 319 المجموع 

 24.1 77عممي التخصص 
 75.9 242أدبي  

 100 319 المجموع 

وصف عينة المديرين 
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المديرين حسب متغير المديرية والجنس والمؤىل / توزيع عينة الدراسة (3)ويبين الجدول رقم 
. العممي وسنوات الخبرة والتخصص

 
( 3)جدول 

. توزيع عينة الدراسة حسب متغير المديرية والجنس والمؤىل العممي وسنوات الخبرة والتخصص
النسبة المئوية التكرار  المتغير 
 53.5 23رام اهلل والبيرة  المديرية 

 46.5 20ضواحي القدس 
 100 43 المجموع 
 48.8 21ذكر  الجنس 

 51.2 22أنثى 
 100 43 المجموع 

 39.5 17دبموم المؤىل العممي 
 46.5 20بكالوريوس 
 11.6 5دبموم + بكالوريوس 

 2.3 1ماجستير أو أعمى 
 100 43 المجموع 

 7 3أقل من خمس سنوات سنوات الخبرة 
 30.2 13 سنوات 5-10

 62.8 27 سنوات 10أكثر من 
 100 43 المجموع 

 20.9 9عممي التخصص 
 79.1 34أدبي 

 100 43 المجموع 

 
أدوات الدراسة  

 
استخدمت الباحثة استبانتين في ىذه الدراسة، وقد قامت الباحثة بإعدادىما وتطويرىما بعد 

( 2002الخطيب، )، (1997فيفردنالب، )اإلطالع عمى األدب التربوي المتعمق بالبرامج التدريبية، 
، وكذلك من خالل استطالع أراء بعض المسؤولين والمعنيين في العممية التربوية، (2004الفضالة، )

وباالستفادة من اقتراحات المحكمين والمتخصصين التربويين في وزارة التربية والتعميم، والمعيد الوطني 
لمتدريب التربوي، واإلشراف التربوي في مديرتي التربية والتعميم ضواحي القدس ورام اهلل والبيرة ومن ثم 
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وقد اشتممت . اإلطالع عمى نموذج تقييم البرامج التدريبية في اإلدارة العامة لمتدريب واإلشراف التربوي
: االستبانة الخاصة بالمدير عمى جزأين

 
الجزء األول يستقصي معمومات عامة حول المستجيبين من حيث الجنس والمؤىل العممي 

. وسنوات الخبرة والتخصص
 

. فقرة موزعة عمى ثالثة جوانب ىي انعكاس البرامج التدريبية أ (41)والجزء الثاني يشمل 
حيث تم بناء الفقرات بعد حذف . بالنسبة لممشرف التربوي. بالنسبة لممعمم ج. بالنسبة لمطالب ب

ضافة وتعديل بعض الفقرات حسب ما أشار إليو المحكمين من ذوي االختصاص . وا 
 (.15-1)مجال فاعمية البرامج التدريبية عمى الطالب، وتقيسو الفقرات من  .1

 (.30-16)مجال فاعمية البرامج التدريبية عمى المعمم، وتقيسو الفقرات من  .2

 (.41-31)مجال فاعمية البرامج التدريبية عمى المشرف التربوي وتقيسو الفقرات من  .3

 
:  واشتممت استبانة فاعمية البرامج التدريبية من وجية نظر المعممين عمى جزأين

يستقصي معمومات عامة حول المستجيبين من حيث الجنس والمؤىل العممي :  الجزء األول
. وسنوات الخبرة والتخصص

 
فقرة موزعة عمى ستة مجاالت وىي األىداف والمحتوى وبيئة  (59)يشمل : والجزء الثاني

. التدريب واكتساب الميارة والتطور واالرتقاء وفاعمية المدرب
 (.9-1)األىداف وتقيسو الفقرات من  .1

 (.18-10 )المحتوى وتقيسو الفقرات من .2

 (.25-19)بيئة التدريب وتقيسو الفقرات من  .3

 (.38-26)اكتساب الميارة وتقيسو الفقرات من  .4

 (.47-39)التطور واالرتقاء وتقسو الفقرات من  .5

(. 64-48)فاعمية المدرب وتقيسو الفقرات من  .6
 

وتتراوح إجابات ىذا المقياس عمى الفقرة  (10، 9)االستبانة بشكميا النيائي ممحق رقم 
 درجات وىي ال أوافق بشدة وليا درجة واحدة، ال أوافق وليا درجتان، 4الواحدة من درجة واحدة إلى 

. أوافق وليا ثالثة درجات، أوافق بشدة وليا أربعة درجات
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واالكتفاء بأربع خيارات من أجل إرغام  (ليكرت)وتم استبعاد الخيار المحايد في مقياس 

(. Harding, 1987)المستجيب عمى تحديد موقفو وعدم المجوء إلى الخيار المحايد 
 

. وقد أرفقت باالستبانتين تعميمات توضح الغرض من األداة وكيفية اإلجابة عن الفقرات
 

صدق األداتان              
 

بعد أن أعدت الباحثة االستبانتين بشكل أولي، قامت بعرضيما عمى مجموعة من المحكمين 
من المختصين وذوي الخبرة في التربية من أعضاء  (11)بمغ عددىم عشرة محكمين انظر الممحق رقم 

ىيئة التدريس في جامعة القدس، واإلدارة العامة لمتدريب واإلشراف والتأىيل التربوي في وزارة التربية 
والتعميم الفمسطينية، والمعيد الوطني لمتدريب التربوي، وقسم اإلشراف التربوي في مديرية ضواحي 

الرام وقسم اإلشراف التربوي في مديرية رام اهلل والبيرة، إلبداء مالحظاتيم ومقترحاتيم في مدى / القدس
مالءمة الفقرات لممجاالت التي اندرجت تحتيا، وكذلك سالمة الصياغة المغوية، وتدوين آية مالحظات 

. ليا عالقة باألداة، ووضوح الفقرات، ومناسبتيا لقياس ما أعدت لقياسو
 

وقدم المحكمون آراء قيمة ومقترحات بحذف بعض الفقرات، وتعديل بعضيا، أنظر ممحق 
(. 8)وممحق رقم  (7)رقم 

وبعد إجراء الباحثة التعديل الالزم، قامت بعرض االستبانتين عمى بعض المحكمين السابقين 
الذين وافقوا عمى ما جاء فييا، وبذلك تألفت األداتان في صورتيما النيائية، حيث اشتممت االستبيانة 

. فقرة (41)الخاصة بوجية نظر المدير عمى 
 

. فقرة (64)واشتممت االستبيانة الخاصة بوجية نظر المعمم عمى 
 
 

  بات األداتان        
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تم حساب الثبات لمجاالت االستبانة الخاصة بوجية نظر المعممين باستخدام معامل الثبات 
.  مما يدلل عمى درجة ثبات عالية ألداة الدراسة0.95كرونباخ ألفا، حيث بمغت قيمة الثبات الكمي 
. وىي قيمة مقبولة في مجال البحث التربوي

 
(. 4)وتم حساب الثبات لكل مجال من مجاالت األداة كما يبينيا الجدول رقم 

 
( 4)الجدول 

معامل الثبات لممجاالت الستة والدرجة الكمية الستبيانة المعممين 
معامل الثبات عدد الفقرات اسم المجال رقم المجال 

 0.83 9األىداف المجال األول 
 0.82 9المحتوى المجال الثاني 
 0.78 7بيئة التدريب المجال الثالث 
 0.92 13اكتساب الميارة المجال الرابع 

 0.83 9التطور واالرتقاء المجال الخامس 
 0.83 17فاعمية المدرب  المجال السادس 
 0.95 64 الدرجة الكمية 

 
وتم حساب الثبات لمجاالت االستبانة الخاصة بوجية نظر المديرين باستخدام معامل الثبات 

.  مما يدلل عمى درجة ثبات عالية ألداة الدراسة0.91كرونباخ ألفا، حيث بمغت قيمة الثبات الكمي 
(. 5)وتم أيضًا حساب الثبات لكل مجال من مجاالت األداة كما يبينيا الجدول رقم 

 
( 5)الجدول 

معامل الثبات لممجاالت الثالثة والدرجة الكمية الستبيانة المديرين 
معامل الثبات عدد الفقرات اسم المجال رقم المجال 

 0.74 15الطالب المجال األول 
 0.81 15المعمم المجال الثاني 
 0.84 11المشرف التربوي المجال الثالث 
 0.91 41 الدرجة الكمية 

. متغيرات الدراسة
 

: المتغيرات المستقمة وتشمل: أوالً 
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 .ذكر، أنثى: الجنس -

دبموم تربية، ماجستير أو + دبموم ، بكالوريوس، بكالوريوس: ولو أربعة مستويات: المؤىل العممي -
 .أعمى

 . سنوات10 سنوات، أكثر من 10-5أقل من خمس سنوات، من : وليا ثالثة مستويات: الخبرة -

 .عممي وأدبي: ولو مستويان: التخصص -

 .ضواحي القدس ورام اهلل والبيرة: المنطقة -

 
: المتغير التابع:  انياً 

 
فاعمية البرامج التدريبية لمعممي المرحمة األساسية من وجية نظر معممي ومديري المرحمة 

. الرام ومحافظة رام اهلل والبيرة/ األساسية في مديريتي التربية والتعميم ضواحي القدس
 

. إجراءات تطبيق الدراسة
: تمت إجراءات الدراسة عمى النحو التالي

  القيام باإلجراءات الفنية والرسمية التي تسمح لمباحثة بتطبيق الدراسة، وذلك بالحصول عمى كتاب
ومخاطبة وزارة التربية والتعميم  (3)رسمي من الجامعة لتسييل ميمة الباحثة انظر ممحق رقم 

الرام انظر ممحق رقم / ، ومديريتي التربية والتعميم ضواحي القدس(4)الفمسطينية انظر ممحق رقم 
 (.6)، ورام اهلل والبيرة انظر ممحق رقم (5)

  وزعت االستبانتين عمى أفراد عينة الدراسة من معممي ومديري المرحمة األساسية في المدارس
 .م30/5/2005م ولغاية 10/5/2005الحكومية في الفترة من 

 الرام / تم توزيع االستبانتين عمى أفراد عينة الدراسة في مديريتي التربية والتعميم ضواحي القدس
 .ومحافظة رام اهلل والبيرة، وذلك عن طريق البريد المدرسي المخصص لكل مدرسة

  تم جمع االستبانات بمساعدة قسم اإلشراف التربوي وقسم الديوان في مديريتي التربية والتعميم
الرام ومحافظة رام اهلل والبيرة، وأسقطت منيا االستبانات غير المكتممة وغير / ضواحي القدس

( 43)الصالحة، فبمغ مجموع االستبانات الصالحة الخاصة بالمديرين والتي أدخمت الحاسوب 
 :استبانة موزعة كاآلتي

 

 .53.5 استبانة بنسبة 23محافظة رام اهلل والبيرة 
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 .46.5 استبانة بنسبة 20ضواحي القدس 

 
استبانة  (319)ومجموع االستبانات الصالحة الخاصة بالمعممين والتي أدخمت الحاسوب 

. موزعة كاآلتي
 .59.60 استبانة بنسبة 190محافظة رام اهلل والبيرة 

 .40.40 استبانة بنسبة 129ضواحي القدس 

 بعد استكمال جمع االستبانات وفرزىا، تم إدخال البيانات إلى الحاسوب لتحميميا. 

 تم عرض النتائج في جداول خاصة بيا ومناقشتيا. 

 وضعت الباحثة التوصيات الالزمة بناًء عمى النتائج التي أظيرتيا الدراسة. 

 
المعالجة اإلحصائية 

 
بعد جمع االستبانات قامت الباحثة بمراجعتيا وذلك تمييدًا إلدخال بياناتيا في الحاسوب، 

. حيث تم إدخاليا بإعطائيا أرقمًا معينة، أي بتحويل االستجابات المفظية إلى رقمية
 

وقد تمت المعالجات اإلحصائية لمبيانات باستخدام األعداد، والنسب المئوية، والمتوسطات 
( Cronback Alpha)الحسابية واالنحرافات المعيارية، ومعادلة كرونباخ ألفا 

 SPSSباستخدام الحاسوب، وباستخدام برنامج الرزم اإلحصائية 
Statistical Pavages for Social Siences 

 
   Least Significant Difference. لممقارنات (LSD)وكذلك اختبار 

 حيث اعتمدت الباحثة وصف One- Way ANOVAواستخدام تحميل التباين األحادي 
: األوساط الحسابية حسب الترتيب التالي

 عالية 4-3من 
 متوسطة 3أقل من 
  ضعيفة2أقل من 



الفصل الرابع  
: نتائج الدراسة

 
 النتائج المتعمقة بالسؤال األول

 
 النتائج المتعمقة بالسؤال الثاني

 
 النتائج المتعمقة بالسؤال الثالث

 
 النتائج المتعمقة بالسؤال الرابع

 
 النتائج المتعمقة بالسؤال الخامس

 
 النتائج المتعمقة بالسؤال السادس

 
 النتائج المتعمقة بالسؤال السابع

 
 النتائج المتعمقة بالسؤال الثامن

 
 النتائج المتعمقة بالسؤال التاسع

 
 النتائج المتعمقة بالسؤال العاشر

 
 النتائج المتعمقة بالسؤال الحادي عشر

 
 النتائج المتعمقة بالسؤال الثاني عشر

 
النتائج المتعمقة بالسؤال الثالث عشر 
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الفصل الرابع 
نتائج الدراسة 

 
ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة فاعمية البرامج التدريبية لمعممي المرحمة األساسية من وجية 

الرام ومحافظة رام اهلل والبيرة، وقد /نظر المعممين والمديرين في مديريتي التربية والتعميم لضواحي القدس
. تم استعراض تمك النتائج مرتبة حسب أسئمة الدراسة وفرضياتيا

 
  :السؤال األول

ما فاعمية البرامج التدريبية لمعممي المرحمة األساسية في مجال األىداف؟ 
 

ولإلجابة عن ىذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية كما ىو موضح في 
(. 6)الجدول رقم 

 
( 6)جدول 

 (األىداف)المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات المجال األول 
الوسط المجال الرقم 

الحسابي 
االنحراف 
المعياري 

درجة الفاعمية 

عالية  0.55 3.02. أىداف البرنامج واضحة  .1
متوسطة  0.57 2.96. أىداف البرنامج محددة  .2
 متوسطة 0.64 2.92. أىداف البرنامج شاممة لمنواحي المعرفية  .3

 متوسطة 0.64 2.83. تحقق ىذه البرامج أىداف موضوع التدريب  .4

 متوسطة 0.71 2.79. أىداف البرنامج قابمة لمتطبيق في الميدان  .5

 متوسطة 0.72 2.62. أىداف البرنامج تمبي الحاجات الفعمية لممتدربين  .6

 متوسطة 0.79 2.43. المشاركون عمى إطالع بأىداف البرنامج مسبقاً   .7

 متوسطة 1.10 2.36. أىداف البرنامج شاممة لمنواحي الوجدانية  .8

 متوسطة 1.17 2.21. أىداف البرنامج شاممة لمنواحي الحركية  .9

متوسطة  0.45 2.68الدرجة الكمية 
 

كانت ( األىداف)أن درجة فاعمية البرامج التدريبية لممجال األول  (6)يتبين لنا من الجدول 
والذي يتعمق  (3.02)متوسطة لجميع البنود باستثناء البند األول كانت الدرجة عالية بمتوسط حسابي 

: بمتوسط)بوضوح أىداف البرامج التدريبي، ثم جاء في المرتبة الثانية، أىداف البرنامج محددة 
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، وجاء في (2.92: بمتوسط)، وجاء في المرتبة الثالثة، أىداف البرنامج شاممة لمنواحي المعرفية (2.96
، وجاء في المرتبة الخامسة (2.83: بمتوسط)المرتبة الرابعة أن البرامج تحقق أىداف موضوع التدريب 

، وفي المرتبة السادسة أىداف البرنامج (2.79: بمتوسط)أىداف البرنامج قابمة لمتطبيق في الميدان 
وجاء في المرتبة السابعة المشاركون عمى إطالع  (2.62: بمتوسط)تمبي الحاجات الفعمية لممتدربين 

، وجاء في المرتبة الثامنة أىداف البرنامج شاممة لمنواحي (2.43: بمتوسط)بأىداف البرنامج مسبقًا 
، وجاء في المرتبة األخيرة البند التاسع، أىداف البرنامج شاممة لمنواحي (2.36: بمتوسط)الوجدانية 
(. 2.21: بمتوسط)الحركية 

 
:  السؤال ال اني

 
 ما فاعمية البرامج التدريبية لمعممي المرحمة األساسية في مجال المحتوى؟

 
ولإلجابة عن ىذا السؤال تم استخدام المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية كما ىو موضح في 

(. 7)الجدول 
 
( 7)جدول 

 (المحتوى)المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات المجال الثاني 
الوسط المجال الرقم 

الحسابي 
االنحراف 
المعياري 

درجة الفاعمية 

 متوسطة 0.62 2.92. المعمومات متسمسمة  .10

 متوسطة 0.76 2.91. المواد المطبوعة والمصورة واضحة  .11

 متوسطة 0.63 2.9. المعمومات منظمة  .12

 متوسطة 1.81 2.87. المعمومات المقدمة شاممة لموضوع التدريب  .13

 متوسطة 0.62 2.79. محتوى المواد التدريبية متنوع  .14

 متوسطة 0.69 2.78. األنشطة تنمي المخزون المعرفي عند المتدربين  .15

 متوسطة 0.68 2.72. المعمومات تتسم بالحداثة  .16

 متوسطة 0.71 2.71. محتوى المواد التدريبية متكامل  .17

 متوسطة 0.70 2.68. يمبي محتوى البرامج حاجات المتدربين في موضوع التدريب  .18

متوسطة  0.50 2.81الدرجة الكمية 
 

إلى أن درجة فاعمية البرامج التدريبية لممجال الثاني  (7)تشير البيانات في الجدول 
. كانت متوسطة لجميع البنود (المحتوى)
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، وفي المرتبة الثانية، (2.92: بمتوسط)فقد جاء في المرتبة األولى، المعمومات متسمسمة، 
، وفي المرتبة الثالثة، المعمومات منظمة، (2.91: بمتوسط)المواد المطبوعة والمصورة واضحة، 

، وفي المرتبة (2.87:بمتوسط)، وفي المرتبة الرابعة، المعمومات المقدمة شاممة، (2.90: بمتوسط)
، وفي المرتبة السادسة، األنشطة تنمي (2.79: بمتوسط)الخامسة، محتوى المواد التدريبية متنوع، 

، وفي المرتبة السابعة، المعمومات تتسم بالحداثة، (2.78: بمتوسط)المخزون المعرفي عند المتدربين، 
، وفي (2.71: بمتوسط)، وفي المرتبة الثامنة، محتوى المواد التدريبية متكامل، (2.72:بمتوسط)

(. 2.68:بمتوسط)المرتبة التاسعة، يمبي محتوى البرامج حاجات المتدربين في موضوع التدريب، 
 

  :السؤال ال الث
 

ما فاعمية البرامج التدريبية لمعممي المرحمة األساسية في مجال بيئة التدريب؟ 
 

ولإلجابة عن ىذا السؤال تم استخدام المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية كما ىو 
(. 8)موضح في الجدول رقم 

( 8)جدول 
 (بيئة التدريب)المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  لفقرات المجال الثالث 

الوسط المجال الرقم 
الحسابي 

االنحراف 
المعياري 

درجة الفاعمية 

 متوسطة 0.59 2.97. المطبوعات تتناسب وأعداد المتدربين  .19

 متوسطة 0.66 2.89. يتمتع مكان التدريب باإلنارة الجيدة  .20

 متوسطة 0.72 2.77. تتوفر التيوية في مكان التدريب  .21

 متوسطة 0.77 2.58. مكان التدريب مناسب ألىدافو  .22

 متوسطة 0.76 2.56. مكان التدريب مزود بالوسائل واألجيزة التعميمية المناسبة  .23

 متوسطة 0.75 2.46. الزمن مالئم لألنشطة التي تنفذ خالل التدريب  .24

 متوسطة 0.71 2.29. الفترة الزمنية التي تعقد فييا البرامج مناسبة  .25

متوسطة  0.48 2.65الدرجة الكمية 
 

بيئة )إلى أن درجة فاعمية البرامج التدريبية لممجال الثالث  (8)تشير البيانات في الجدول 
. كانت متوسطة لجميع البنود (التدريب
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، وفي (2.97: بمتوسط)فقد جاء في المرتبة األولى، المطبوعات تتناسب وأعداد المتدربين، 
، وفي المرتبة الثالثة، تتوفر (2.89: بمتوسط)المرتبة الثانية، مكان التدريب واإلنارة الجيدة والتيوية، 

، وفي المرتبة الرابعة، مكان التدريب مناسب ألىدافو، (2.77: بمتوسط)التيوية في مكان التدريب، 
، وفي المرتبة الخامسة، مكان التدريب مزود بالوسائل واألجيزة التعميمية المناسبة، (2.58:بمتوسط)
: بمتوسط)، وفي المرتبة السادسة، الزمن مالئم لألنشطة التي تنفذ خالل التدريب، (2.56: بمتوسط)

(. 2.29:بمتوسط)، وفي المرتبة السابعة، الفترة الزمنية التي تعقد فييا البرامج مناسبة، (2.46
 

  :السؤال الرابع
 

ما فاعمية البرامج التدريبية لمعممي المرحمة األساسية في مجال اكتساب الميارة؟ 
 

ولإلجابة عن ىذا السؤال تم استخدام المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية كما ىو 
(. 9)موضح في الجدول رقم 
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( 9)جدول 
 (اكتساب الميارة)المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات المجال الرابع 

الوسط المجال الرقم 
الحسابي 

االنحراف 
المعياري 

درجة الفاعمية 

البرامج التدريبية ساعدتني عمى تطوير مياراتي في تحمل المسؤولية   .26
. من خالل إدراك الدور المنوط بي

 متوسطة 0.62 2.96

البرامج التدريبية ساعدتني عمى تطوير مياراتي في استخدام أساليب   .27
. التدريس

 متوسطة 0.57 2.94

البرامج التدريبية ساعدتني عمى تطوير مياراتي في التعامل مع الفروق   .28
. الفردية لدى الطمبة

 متوسطة 0.64 2.92

البرامج التدريبية ساعدتني عمى تطوير مياراتي في استخدام الوسائل   .29
. التعميمية المتنوعة

متوسطة  0.63 2.9

البرامج التدريبية ساعدتني عمى تطوير مياراتي في التواصل مع   .30
. الطمبة

 متوسطة 0.64 2.9

البرامج التدريبية ساعدتني عمى تطوير مياراتي في حسن إدارة الوقت   .31
. وتنظيمو

 متوسطة 0.65 2.89

البرامج التدريبية ساعدتني عمى تطوير مياراتي في االستفادة من قدرات   .32
. وخبرات المشرفين في التعميم

 متوسطة 0.75 2.87

البرامج التدريبية ساعدتني عمى تطوير مياراتي في تنمية المخزون   .33
. المعرفي

 متوسطة 0.64 2.82

البرامج التدريبية ساعدتني عمى تطوير مياراتي في تحديد احتياجات   .34
. الطمبة

 متوسطة 0.61 2.81

البرامج التدريبية ساعدتني عمى تطوير مياراتي في التوجو نحو التعمم   .35
. الذاتي

 متوسطة 0.65 2.81

البرامج التدريبية ساعدتني عمى تطوير مياراتي في الربط بين النظرية   .36
. والتطبيق

 متوسطة 0.63 2.78

البرامج التدريبية ساعدتني عمى تطوير مياراتي في التصرف في   .37
. المواقف الطارئة

 متوسطة 0.67 2.76

البرامج التدريبية ساعدتني عمى تطوير مياراتي في وضع الخطط   .38
. العالجية لبطيئي التعمم

 متوسطة 0.75 2.75

متوسطة  0.45 2.85الدرجة الكمية 
 

إلى أن درجة فاعمية البرامج التدريبية لممجال الرابع  (9)تشير البيانات في الجدول رقم 
. كانت متوسطة لجميع البنود (اكتساب الميارة)
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، وفي (2.96: بمتوسط)فقد جاء في المرتبة األولى، تطوير مياراتي في تحمل المسؤولية، 
، وفي المرتبة (2.94: بمتوسط)المرتبة الثانية، تطوير مياراتي في استخدام األساليب المختمفة، 

، وفي المرتبة (2.92: بمتوسط)الثالثة، تطوير مياراتي في التعامل مع الفروق الفردية لدى الطمبة، 
، وفي (2.90:بمتوسط)الرابعة، بند استخدام الوسائل التعميمية المتنوعة وبند التواصل مع الطمبة، 

، وفي المرتبة (2.89: بمتوسط)المرتبة الخامسة، تطوير مياراتي في حسن إدارة الوقت وتنظيمو، 
، وفي المرتبة السابعة، (2.87: بمتوسط)السادسة، االستفادة من قدرات وخبرات المشرفين في التعميم، 

، وفي المرتبة الثامنة، بندان تحديد احتياجات الطمبة والتوجو (2.82:بمتوسط)تنمية المخزون المعرفي، 
، والمرتبة التاسعة، الربط بين النظرية والتطبيق، (2.81: بمتوسط)نحو التعميم الذاتي، 

، والمرتبة الحادية (2.76: بمتوسط)، والمرتبة العاشرة، التصرف في المواقف الطارئة (2.78:بمتوسط)
(. 2.75: بمتوسط)عشرة، وضع الخطط العالجية لبطيئي التعمم، 

 
:  السؤال الاامس

 
ما فاعمية البرامج التدريبية لمعممي المرحمة األساسية في مجال التطور واالرتقاء؟ 

 
ولإلجابة عن ىذا السؤال تم استخدام المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية كما ىو 

(. 10)موضح في الجدول رقم 
( 10)جدول 

 (التطور واالرتقاء)المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات المجال الخامس 


الوسط المجال الرقم 
الحسابي 

االنحراف 
المعياري 

درجة الفاعمية 

 عالية 0.65 3.08. تبادل الخبرات مع المعممين اآلخرين  .39

عالية  0.59 3.02. التواصل وبناء عالقات مينية  .40
متوسطة  0.62 2.99. أكسبتني خبرات جديدة  .41
 متوسطة 0.69 2.93. اإلطالع عمى المستجدات التربوية  .42

تقانو في وقت محدد  .43  متوسطة 0.63 2.87. إنجاز عممي وا 

 متوسطة 0.65 2.72. ذلمت الصعوبات التعميمية بإيجاد الحمول المناسبة  .44

 متوسطة 0.66 2.71. عالجت المفاىيم المعقدة في المادة الدراسية  .45

 متوسطة 0.71 2.68. شجعتني عمى االنضمام لفريق التدريب  .46

 متوسطة 0.93 2.05. الحصول عمى مكافآت وعالوات  .47

متوسطة  0.47 2.79الدرجة الكمية 
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إلى أن درجة فاعمية البرامج التدريبية لممجال الخامس  (10)تشير البيانات في الجدول 
. كانت متوسطة باستثناء البند الثاني والخامس حيث كانت درجة الفاعمية عالية (التطور واالرتقاء)

، وفي المرتبة (3.08: بمتوسط)فقد جاء في المرتبة األولى تبادل الخبرات مع المعممين اآلخرين، 
، وفي المرتبة الثالثة، اكتساب خبرات جديدة، (3.02: بمتوسط)الثانية، التواصل وبناء عالقات مينية، 

، وفي (2.93:بمتوسط)، وفي المرتبة الرابعة، اإلطالع عمى المستجدات التربوية، (2.99: بمتوسط)
تقانو في وقت محدد،  ، وفي المرتبة السادسة، ذلمت (2.87: بمتوسط)المرتبة الخامسة، إنجاز العمل وا 

، وفي المرتبة السابعة، عالجت (2.72: بمتوسط)الصعوبات التعميمية بإيجاد الحمول المناسبة، 
، وفي المرتبة الثامنة، االنضمام إلى فريق (2.71:بمتوسط)المفاىيم المعقدة في المادة الدراسية، 

، وفي المرتبة التاسعة، الحصول عمى مكافآت وعالوات، (2.68: بمتوسط)التدريب، 
(. 2.05:بمتوسط)
 

  :السؤال السادس
 

ما فاعمية دور المدرب من وجية نظر معممي المرحمة األساسية؟ 
 

ولإلجابة عن ىذا السؤال تم استخدام المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية كما ىو موضح في 
(. 11)الجدول رقم 
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( 11)جدول 
 (فاعمية المدرب)المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات المجال السادس 

الوسط المجال الرقم 
الحسابي 

االنحراف 
المعياري 

درجة الفاعمية 

 متوسطة 0.67 2.98. يتابع أنشطة المجموعات وعمميا  .48

 متوسطة 0.64 2.97. يتقبل األفكار والمقترحات المختمفة  .49

 متوسطة 0.67 2.93. يشجع عمى المشاركة  .50

 متوسطة 0.71 2.92. مراعاة مشاعر المشاركين واحترام وجيات نظرىم  .51

 متوسطة 0.69 2.91. يضبط النقاش بعدم انشغالو بأحاديث جانبية  .52

 متوسطة 0.64 2.9. يبدأ المدرب المقاء بشكل مخطط  .53

 متوسطة 0.64 2.88. يعرض المادة بطريقة منظمة  .54

 متوسطة 0.72 2.82. يمتزم بالوقت المخصص لمدورة  .55

 متوسطة 0.70 2.8. يسعى إلى توجيو المعمم وتعديل أسموبو  .56

 متوسطة 0.70 2.79.  قادر عمى توصيل األفكار  .57

 متوسطة 0.65 2.79. يستخدم أمثمة ترتبط بواقع المتدربين وحاجاتيم  .58

 متوسطة 0.71 2.77. يطرح أسئمة تقويمية مناسبة  .59

 متوسطة 0.74 2.75. متمكن من موضوع التدريب  .60

 متوسطة 0.72 2.73. يقدم تغذية راجعة بناءة  .61

 متوسطة 0.74 2.73. يتابع تطبيق ما يتم تدريبو في الميدان  .62

 متوسطة 0.74 2.73. يقدم النصائح لممعمم بشكل مستمر  .63

 متوسطة 0.75 2.71. ينوع في أساليب التدريب  .64

متوسطة  0.53 2.83الدرجة الكمية 


إلى أن درجة ممارسة المدرب لدوره من وجية نظر معممي  (11)يتبين لنا من الجدول رقم 
. المرحمة األساسية كانت متوسطة لجميع البنود

 
: بمتوسط)فقد جاء في المرتبة األولى متابعة أنشطة المجموعات وعمميا في المرتبة األولى، 

، وفي المرتبة (2.97: بمتوسط)، وفي المرتبة الثانية، يتقبل األفكار والمقترحات المختمفة، (2.98
، وفي المرتبة الرابعة، مراعاة مشاعر المشاركين (2.93: بمتوسط)الثالثة، يشجع عمى المشاركة، 

، وفي المرتبة الخامسة، يضبط النقاش بعدم انشغالو بأحاديث (2.92:بمتوسط)واحترام وجيات نظرىم،
، وفي (2.90: بمتوسط)، وفي المرتبة السادسة، يبدأ المقاء بشكل مخطط، (2.91: بمتوسط)جانبية، 

، وفي المرتبة الثامنة، يمتزم بالوقت (2.88:بمتوسط)المرتبة السابعة، يعرض المادة بطريقة منظمة، 
، وفي المرتبة التاسعة، يسعى إلى توجيو المعمم وتعديل أسموبو، (2.82: بمتوسط)المخصص لمدورة، 
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،  وفي المرتبة العاشرة بندان قادر عمى توصيل األفكار ويستخدم أمثمة ترتبط بواقع (2.80:بمتوسط)
، وفي المرتبة الحادية عشرة، يطرح أسئمة تقويمية مناسبة، (2.79: بمتوسط)المتدربين وحاجاتيم، 

وفي  (2.75: بمتوسط)، وفي المرتبة الثاني عشر، متمكن من موضوع التدريب، (2.77: بمتوسط)
المرتبة الثالثة عشر، ثالثة بنود وىي، يقدم النصائح بشكل مستمر، ويتابع تطبيق ما يتم تدريبو في 

، وفي المرتبة الرابعة عشر، ينوع في أساليب (2.73: بمتوسط)الميدان، ويقدم تغذية راجعة بناءة، 
(. 2.71: بمتوسط)التدريب، 

 
  :السؤال السابع

ما الصعوبات التي تواجو معممي المرحمة األساسية في البرامج التدريبية؟ 
 

ولإلجابة عمى ىذا السؤال تم احتساب التكرارات والنسب المئوية لعشرة صعوبات كانت األكثر 
(. 12)تكرارًا، كما ىو موضح في الجدول رقم 

 
( 12)جدول 

التكرارات والنسب المئوية لمصعوبات التي تواجو معممي المرحمة األساسية في البرامج التدريبية من 
وجية نظرىم 

النسبة المئوية التكرار الصعوبات الرقم 
 28.6 24. توقيت البرامج التدريبية غير مناسب  .1
 15.5 13. عدم مالءمة وقت انعقاد البرامج التدريبية  .2
 14.3 12. مدة البرامج التدريبية غير متناسقة مع محتوياتيا  .3
 10.7 9. الممل من البرامج التدريبية بسبب روتينيتيا  .4
 10.7 9. صعوبة المواصالت  .5
 8.3 7. إىمال الجانب العممي والتركيز عمى الجانب النظري  .6
 3.6 3. صعوبة تطبيق العديد من البرامج عمى أرض الواقع  .7
 3.6 3. عدم مناسبة مواضيع البرامج التدريبية  .8
 2.4 2. وجود بعض المفاىيم المعقدة في البرامج التدريبية  .9

 2.4 2. عدم توفر مدربين أكفاء  .10
 100 84المجموع 
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من خالل إجابة معممي المرحمة األساسية عمى ىذا السؤال تبين أن اإلجابات كانت حول 
، ونسبة مئوية 24توقيت البرامج التدريبية الغير مناسب لممعمم، فقد جاء في المرتبة األولى بتكرار 

، ونسبة مئوية 13، وجاء في المرتبة الثانية عدم مالءمة مكان انعقاد البرامج التدريبية بتكرار 28.6
، ونسبة مئوية 12، وفي المرتبة الثالثة مدة البرامج التدريبية غير متناسقة مع محتوياتيا بتكرار 15.5
 ونسبة مئوية 9، وفي المرتبة الرابعة والخامسة الممل في البرامج التدريبية بسبب الروتين بتكرار 14.3
 وكذلك صعوبة المواصالت بنفس التكرار والنسبة المئوية، وفي المرتبة السادسة كانت اإلجابات 10.7

، وفي المرتبة 8.3 ونسبة مئوية 7حول إىمال الجانب العممي والتركيز عمى الجانب النظري بتكرار 
السابعة والثامنة صعوبة تطبيق العديد من البرامج عمى أرض الواقع وعدم مناسبة مواضيع البرامج 

، وفي المرتبة التاسعة والعاشرة وجود بعض المفاىيم 3.6 ونسبة مئوية 3والبرامج التدريبية بتكرار 
. 2.4 ونسبة مئوية 2المعقدة وعدم توفر مدريين أكفاء بتكرار 

 
: السؤال ال امن

ما البرامج التدريبية التي يراىا المعمم ضرورية لو مستقباًل؟ 
 

ولإلجابة عمى ىذا السؤال تم احتساب التكرارات والنسب المئوية لثمانية برامج كانت األكثر 
(. 13)تكرارًا في إجابات المعممين كما ىو موضح في الجدول رقم 

 
( 13)جدول 

. التكرارات والنسب المئوية لمبرامج التدريبية التي يراىا المعمم ضرورية لو مستقبالً 
النسبة المئوية التكرار البرامج الرقم 

 35.5 33. الوسائل التعميمية وطرق استخداميا  .1
 26.9 25. استخدام الحاسوب واإلنترنت  .2
 9.7 9. القياس والتقويم  .3
 8.6 8. التطوير الميني  .4
 7.5 7. تطوير الطمبة ذوي المستويات المتدنية  .5
 5.4 5. اإلدارة الصفية  .6
 3.2 3. تحسين الخط العربي  .7
 3.2 3. الدروس النموذجية داخل الصفوف  .8

 100 93المجموع 
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من خالل إجابة معممي المرحمة األساسية عمى ىذا السؤال تبين أن معظم اإلجابات تمحورت 
، وفي 35.5 ونسبة مئوية 33في المرتبة األولى حول الوسائل التعميمية وطرق استخداميا بتكرار 

، وفي المرتبة الثالثة القياس 26.9 ونسبة مئوية 25المرتبة الثانية استخدام الحاسوب واالنترنت بتكرار 
، 8.6 ونسبة مئوية 8، وفي المرتبة الرابعة التطوير الميني بتكرار 9.7 ونسبة مئوية 9والتقويم بتكرار 

، وفي المرتبة 7.5 ونسبة مئوية 7وفي المرتبة الخامسة تطوير الطمبة ذوي المستويات المتدنية بتكرار 
، وفي المرتبة السابعة كاًل من تحسين الخط العربي 5.4 ونسبة مئوية 5السادسة اإلدارة الصفية بتكرار 

. 3.2 ونسبة مئوية 3والدروس النموذجية داخل الصفوف بتكرار 
 

:  السؤال التاسع
 

ما درجة فاعمية البرامج التدريبية عمى الطالب من وجية نظر مديري المرحمة األساسية؟ 
 

لإلجابة عمى ىذا السؤال، تم استخدام المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية كما ىو 
(. 14)موضح في الجدول رقم 
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( 14)جدول 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال الطالب من وجية نظر مديري المرحمة 

. األساسية
الوسط المجال الرقم 

الحسابي 
االنحراف 
المعياري 

درجة 
الفاعمية 

عالية  0.55 3.19. مشاركتو في النشاطات الصفية والالصفية  .1
عالية  0.68 3.14. حب الوطن  .2
عالية  0.54 3.12. تنمية قدرتو عمى القراءة الجيدة  .3
عالية  0.57 3.09. تعزيز العمل ضمن المجموعة  .4
عالية  0.53 3.05. تنمية قدراتو عمى الكتابة السميمة  .5
عالية  0.51 3.02. تنمية ميارتو الحسابية  .6
عالية  0.60 3.02. تعزيز ثقتو بنفسو  .7
متوسطة  0.38 3.00. تنمية قدرتو عمى الفيم واالستيعاب  .8
متوسطة  0.58 3.00. تعزيز انتمائو لممدرسة  .9

متوسطة  0.58 3.00. زيادة تحصيل الطالب العممي  .10
متوسطة  0.68 2.91. غرس القيم الدينية  .11
متوسطة  0.68 2.91. تنمية القيادة لدى الطالب  .12
متوسطة  0.66 2.88. تنمية ميولو ومواىبو المختمفة  .13
متوسطة  0.59 2.88. تنمية إبداع الطالب وابتكاراتو  .14
متوسطة  0.62 2.74. ساعدت الطالب عمى البحث واإلطالع  .15

متوسطة  0.42 3.00الدرجة الكمية 
 

إلى أن درجة فاعمية البرامج التدريبية لمجال الطالب  (14)تشير البيانات في الجدول رقم 
. كانت عالية في بعض البنود ومتوسطة في بنود أخرى

 
: بمتوسط)فقد جاء في المرتبة األولى مشاركة الطالب في النشاطات الصفية والالصفية، 

المرتبة الثالثة، تنمية قدراتو عمى القراءة  (3.14: بمتوسط)، وفي المرتبة الثانية، حب الوطن، (3.19
، (3.91: بمتوسط)، وفي المرتبة الرابعة، تعزيز العمل ضمن المجموعة، (3.12: بمتوسط)الجيدة، 

، وفي المرتبة السادسة، (3.05: بمتوسط)وفي المرتبة الخامسة، تنمية قدراتو عمى الكتابة السميمة، 
، وفي المرتبة السابعة، تعزيز انتمائو (3.02: بمتوسط)تنمية مياراتو الحسابية وتعزيز ثقتو بنفسو، 
، وفي المرتبة الثامنة، غرس القيم الدينية، (3.00: بمتوسط)لممدرسة، وزيادة تحصيل الطالب العممي، 

، وفي المرتبة التاسعة، تنمية ميولو ومواىبو، وتنمية (2.91: بمتوسط)وتنمية القيادة لدى الطالب، 
(. 2.74: بمتوسط)، وفي المرتبة العاشرة، البحث واإلطالع، (2.88: بمتوسط)إبداعو وابتكارتو، 
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:  السؤال العاشر

ما درجة فاعمية البرامج التدريبية عمى أداء المعمم من وجية نظر مديري المرحمة األساسية؟ 
 

ولإلجابة عمى ىذا السؤال تم استخدام المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية كما ىو 
(. 15)موضح في الجدول رقم 

 
( 15)جدول 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال المعمم من وجية نظر مديري المرحمة 
. األساسية

الوسط المجال الرقم 
الحسابي 

االنحراف 
المعياري 

درجة 
الفاعمية 

عالية  0.57 3.33. المشاركة في البرامج  .16
عالية  0.57 3.33. بناء عالقات مينية  .17
عالية  0.56 3.30. تبادل الخبرات مع المعممين  .18
عالية  0.53 3.23. توظيف الوسائل التعميمية  .19
عالية  0.52 3.21. بناء خطط تطويرية وااللتزام بيا  .20
عالية  0.51 3.21. مسايرة المناىج الجديدة  .21
عالية  0.55 3.19. القدرة عمى التواصل  .22
عالية  0.47 3.14. تقبل أفكار تربوية جديدة  .23
عالية  0.43 3.09. امتالك الميارات التعميمية  .24
عالية  0.61 3.09. مراعاة مشاعر الطمبة وأحاسيسيم  .25
عالية  0.51 3.07. إثراء المنياج واالىتمام بالنشاطات التربوية المرافقة لو  .26
عالية  0.55 3.07. مراعاة الفروق الفردية بين الطمبة  .27
عالية  0.65 3.05. الكشف عن مواىب المعممين  .28
متوسطة  0.70 2.81. إسيامات إبداعية تربوية  .29
متوسطة  0.67 2.70. تعزيز العالقات مع مجالس اآلباء  .30

عالية  0.39 3.12الدرجة الكمية 
 

أن درجة فاعمية البرامج التدريبية لمجال المعمم كانت عالية،  (15)تشير البيانات في الجدول 
، وكذلك بناء عالقات مينية، وفي (3.33: بمتوسط)فقد جاء في المرتبة األولى، المشاركة في البرامج، 

، وفي المرتبة الثالثة، توظيف الوسائل (3.30: بمتوسط)المرتبة الثانية، تبادل الخبرات مع المعممين، 
، وفي المرتبة الرابعة، بناء خطط تطويرية وااللتزام بيا، وكذلك مسايرة (3.23: بمتوسط)التعميمية، 
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، (3.19: بمتوسط)، وفي المرتبة الخامسة، القدرة عمى التواصل، (3.21: بمتوسط)المناىج الجديدة، 
، وفي المرتبة السابعة، امتالك (3.14: بمتوسط)وفي المرتبة السادسة، تقبل أفكار تربوية جديدة، 

، وفي المرتبة الثامنة، مراعاة (3.09: بمتوسط)الميارات التعميمية ومراعاة مشاعر الطمبة وأحاسيسيم، 
ثراء المنياج،  ، وفي المرتبة التاسعة، الكشف عن مواىب المعممين، (3.07: بمتوسط)الفروق الفردية وا 

وفي المرتبة  (2.81: بمتوسط)، وفي المرتبة العاشرة، إسيامات إبداعية تربوية، (3.05: بمتوسط)
(. 2.70: بمتوسط)األخيرة، تعزيز العالقات مع مجالس اآلباء، 

 
:  السؤال الحادي عشر

 
ما فاعمية دور المشرف التربوي في متابعة البرامج التدريبية من وجية نظر مديري المرحمة 

األساسية؟ 
 

ولإلجابة عن ىذا السؤال تم استخدام المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية كما ىو 
(. 16)موضح في الجدول رقم 
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( 16)جدول 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال المشرف التربوي من وجية نظر مديري 

. المرحمة األساسية
الوسط المجال الرقم 

الحسابي 
االنحراف 
المعياري 

درجة 
الفاعمية 

عالية  0.59 3.12. متابعة إنجازات المعمم وأعمالو بعد البرامج  .31
عالية  0.57 3.09. العمل عمى تبادل الخبرات بين المعممين  .32
عالية  0.62 3.05. تقديم النصح واإلرشاد لممعمم بشكل مستمر  .33
عالية  0.56 3.02. نقل المعارف والميارات لممعمم  .34
متوسطة  0.64 2.98. معرفة نقاط ضعف وقوة المعمم ومتابعتيا  .35
متوسطة  0.64 2.98. إطالع المعمم عمى المستجدات التربوية  .36
متوسطة  0.58 2.95. الكشف عن قدرات المعممين  .37
متوسطة  0.58 2.95. يستثمر القدرات المختمفة لدى المعممين  .38
متوسطة  0.53 2.84. اقتراح الحمول المناسبة لممعيقات التربوية  .39
متوسطة  0.70 2.72. ربط المدرسة بالمجتمع المحمي  .40
متوسطة  0.63 2.56. وضع خطط لدمج ذوي االحتياجات الخاصة مع الطمبة  .41

متوسطة  0.45 2.93الدرجة الكمية 
 

إلى أن درجة الفاعمية في متابعة المشرف التربوي لمبرامج  (16)تشير البيانات في الجدول 
فقد جاء في المرتبة األولى، متابعة . التدريبية من وجية نظر مديري المرحمة األساسية جاءت متوسطة

، وفي المرتبة الثانية، العمل عمى تبادل (3.12: بمتوسط)إنجازات المعمم وأعمالو بعد البرامج، 
، وفي المرتبة الثالثة، تقديم النصح واإلرشاد لممعمم بشكل (3.09: بمتوسط)الخبرات بين المعممين، 

، (3.02: بمتوسط)، وفي المرتبة الرابعة، نقل المعارف والميارات لممعمم، (3.05: بمتوسط)مستمر، 
، وفي المرتبة (2.98: بمتوسط)وفي المرتبة الخامسة، إطالع المعمم عمى المستجدات التربوية، 
، وفي المرتبة السابعة، (2.95: بمتوسط)السادسة، الكشف عن قدرات المعممين واستثمار ىذه القدرات، 

، وفي المرتبة الثامنة، ربط المدرسة (2.84: بمتوسط)اقتراح الحمول المناسبة لمميعقات التربوية، 
، وفي المرتبة األخيرة، وضع خطط لدمج ذوي االحتياجات (2.72: بمتوسط)بالمجتمع المحمي، 

(. 2.72: بمتوسط)الخاصة مع الطمبة، 
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:  السؤال ال اني عشر
 بين متوسطات (0.05≥∝)ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

سنوات )استجابات مديري المرحمة األساسية عمى فاعمية البرامج التدريبية تعزى إلى متغيرات الدراسة 
. (الخبرة والتخصص والجنس والمؤىل العممي والمنطقة

 
(. 4-1)تمت اإلجابة عمى ىذا السؤال من خالل الفرضيات من 

 بين متوسطات (0.05=∝) ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة :الفرضية األولى
. استجابات مديري المرحمة األساسية عمى فاعمية البرامج التدريبية تعزى إلى الخبرة

 
ولإلجابة عمى الفرضية األولى تم استخدام تحميل التباين األحادي كما ىو موضح في 

(. 17)الجدول رقم 
 

( 17)جدول 
نتائج الفرضية األولى 

مجموع مصدر التباين المجاالت 
المربعات 

درجات 
الحرية 

متوسط 
المربعات 

الداللة  Fقيمة 
اإلحصائية 

 0.22 2 0.43بين المجموعات الطالب 
 40 6.45داخل المجموعات  0.29 1.266

0.17 
 42 6.88المجموع 

 0.04 2 0.07بين المجموعات المعمم 
 40 6.18داخل المجموعات  0.79 0.233

0.16 
 42 6.26المجموع 

المشرف 
التربوي 

 0.04 2 0.08بين المجموعات 
 40 8.33داخل المجموعات  0.83 0.185

0.21 
 42 8.41المجموع 

 0.04 2 0.08بين المجموعات فاعمية البرامج 
 40 5.54داخل المجموعات  0.76 0.28

0.15 
 42 5.63المجموع 

 
 One Way)تم فحص الفرضية الصفرية األولى باستخدام تحميل التباين األحادي 

ANOVA)  والدرجة الكمية، حيث قبمت الفرضية ( الطالب والمعمم والمشرف التربوي)لمجاالت الدراسة
والدرجة الكمية ذلك أن قيمة الداللة  (الطالب والمشرف التربوي)الصفرية األولى لمجاالت الدراسة 
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 وىي أكبر من مستوى الداللة (0.76، 0.83، 0.79، 0.29)اإلحصائية قد بمغت 
 في (0.05≥∝)، بمعنى أنو ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة (0.05≥∝)

. فاعمية البرامج التدريبية لمعممي المرحمة األساسية من وجية نظر المديرين تعزى لمتغير الخبرة
 

والدرجة  (الطالب والمشرف التربوي)وبيذا فإن الفرضية الصفرية قبمت لمجاالت الدراسة 
 Fوىي أصغر من قيمة  (0.28، 0.185، 0.233، 1.266) المحسوبة Fالكمية حيث بمغت قيمة 

. (0.05≥∝)الجدولية عند مستوى الداللة 
 

 بين متوسطات (0.05=∝) ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة :الفرضية ال انية
. استجابات مديري المرحمة األساسية عمى فاعمية البرامج التدريبية تعزى إلى التخصص

 
ولإلجابة عمى الفرضية الثانية تم استخدام تحميل التباين األحادي كما ىو موضح في 

(. 18)الجدول رقم 
 

( 18)جدول 
 نتائج الفرضية الثانية 

االنحراف الوسط الحسابي العدد التخصص المجال 
المعياري 

الداللة  tقيمة 
اإلحصائية 

 0.418 2.91 9عممي الطالب 
0.71 0.48 

 0.417 3.02 34أدبي 
 0.384 2.96 9عممي المعمم 

1.42 0.16 
 0.386 3.16 34أدبي 

المشرف 
التربوي 

 0.319 2.69 9عممي 
1.86 0.07 

 0.465 2.99 34أدبي 
 0.315 2.87 9عممي فاعمية البرامج 

1.442 0.15 
 0.383 3.07 34أدبي 

 
 لمتعرف عمى الفروق في فاعمية البرامج tتم فحص الفرضية الثانية باستخدام اختبار 

التدريبية لمعممي المرحمة األساسية من وجية نظر المديرين تبعًا لمتغير التخصص، حيث يالحظ أنو 
 في فاعمية البرامج التدريبية (0.05≥∝)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

لمعممي المرحمة األساسية من وجية نظر المديرين تعزى لمتغير التخصص في مجاالت الدراسة 
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، 0.48)والدرجة الكمية حيث بمغت قيمة الداللة اإلحصائية ليا  (الطالب والمعمم والمشرف التربوي)
. (0.05≥∝)عمى التوالي، وىي أكبر من مستوى الداللة  (0.15، 0.07، 0.16

 
 المحسوبة لمجاالت الدراسة tوبيذا فإنو تم قبول الفرضية الصفرية حيث بمغت قيمة 

عمى التوالي وىي  (1.442، 1.86، 1.42، 0.71)والدرجة الكمية  (الطالب والمعمم والمشرف التربوي)
. 1.96 والبالغة 0.05 الجدولية عند مستوى الداللة tأصغر من قيمة 

 
 بين متوسطات (0.05=∝) ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة :الفرضية ال ال ة

. استجابات مديري المرحمة األساسية عمى فاعمية البرامج التدريبية تعزى إلى الجنس
 

ولإلجابة عمى الفرضية الثالثة تم استخدام تحميل التباين األحادي كما ىو موضح في 
(. 19)الجدول رقم 
 

( 19)جدول 
نتائج الفرضية الثالثة 

االنحراف الوسط الحسابي العدد التخصص المجال 
المعياري 

الداللة  tقيمة 
اإلحصائية 

 0.47 2.98 21ذكر الطالب 
0.322 0.75 

 0.35 3.02 22أنثى 
 0.44 3.1 21ذكر المعمم 

0.365 0.72 
 0.34 3.14 22أنثى 

المشرف 
التربوي 

 0.51 2.81 21ذكر 
1.746 0.09 

 0.36 3.05 22أنثى 
 0.42 2.98 21ذكر فاعمية البرامج 

0.851 0.40 
 0.32 3.08 22أنثى 

 
 لمتعرف عمى الفروق في فاعمية البرامج tتم فحص الفرضية الثالثة باستخدام اختبار 

التدريبية لمعممي المرحمة األساسية من وجية نظر المديرين تبعًا لمتغير الجنس، حيث تم قبول 
الفرضية الصفرية الثالثة لجميع مجاالت الدراسة والدرجة الكمية، بمعنى أنو ال توجد فروق ذات داللة 

 في فاعمية البرامج التدريبية لمعممي المرحمة األساسية من (0.05≥∝)إحصائية عند مستوى الداللة 
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وجية نظر المديرين تعزى لمتغير الجنس بمغت قيمة الداللة اإلحصائية لمجاالت الدراسة والدرجة 
. (0.05≥∝)عمى التوالي، وىي أكبر من مستوى الداللة  (0.40، 0.09، 0.72، 0.75)الكمية 

 
الطالب ) المحسوبة لمجاالت الدراسة tوبيذا فإن الفرضية الصفرية قبمت حيث بمغت قيمة 

عمى التوالي وىي  (0.851، 1.746، 0.365، 0.322)والدرجة الكمية  (والمعمم والمشرف التربوي
. 1.96 الجدولية عند مستوى الداللة والبالغة tأصغر من قيمة 

 
 بين متوسطات (0.05=∝) ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة :الفرضية الرابعة

. استجابات مديري المرحمة األساسية عمى فاعمية البرامج التدريبية تعزى إلى المؤىل العممي
 

ولإلجابة عمى الفرضية الرابعة تم استخدام تحميل التباين األحادي كما ىو موضح في 
(. 20)الجدول رقم 
 

( 20)جدول 
نتائج الفرضية الرابعة 

مجموع مصدر التباين المجاالت 
المربعات 

درجات 
الحرية 

متوسط 
المربعات 

الداللة  Fقيمة 
اإلحصائية 

 0.24 3 0.71بين المجموعات الطالب 
 37 6.17داخل المجموعات  0.25 1.418

0.17 
 40 6.88المجموع 

 0.38 3 1.15بين المجموعات المعمم 
 38 5.11داخل المجموعات  0.051 2.84

0.13 
 41 6.26المجموع 

المشرف 
التربوي 

 0.08 3 0.23بين المجموعات 
 38 8.18داخل المجموعات  0.78 0.357

0.22 
 41 8.41المجموع 

 0.22 3 0.65بين المجموعات فاعمية البرامج  
 37 4.98داخل المجموعات  0.20 1.612

0.13 
 40 5.63المجموع 
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 One Way)تم فحص الفرضية الصفرية الرابعة باستخدام تحميل التباين األحادي 

ANOVA)  والدرجة الكمية، حيث قبمت الفرضية ( الطالب والمعمم والمشرف التربوي)لمجاالت الدراسة
والدرجة الكمية ذلك أن قيمة  (الطالب والمعمم والمشرف التربوي)الصفرية الرابعة لمجاالت الدراسة 

∝)وىي أكبر من مستوى الداللة  (0.20، 0.78، 0.051، 0.25)الداللة اإلحصائية قد بمغت 

 ، بمعنى أنو ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة(0.05=

 في فاعمية البرامج التدريبية لمعممي المرحمة األساسية من وجية نظر المديرين تعزى (0.05=∝)
. والدرجة الكمية (الطالب والمعمم والمشرف التربوي)لمتغير المؤىل العممي بالنسبة لمجاالت الدراسة 

 
 (الطالب والمعمم والمشرف التربوي)وبيذا فإن الفرضية الصفرية قبمت لمجاالت الدراسة 

عمى التوالي وىي  (1.612، 0.357، 2.84، 1.418) المحسوبة Fوالدرجة الكمية حيث بمغت قيمة 
. (0.05=∝) الجدولية عند مستوى الداللة Fأصغر من قيمة 

 
:  السؤال ال الث عشر

بين متوسطات  (0.05=∝)ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 
سنوات )استجابات معممي المرحمة األساسية عمى فاعمية البرامج التدريبية تعزى إلى متغيرات الدراسة 

. (الخبرة والتخصص والجنس والمؤىل العممي والمنطقة
 

. 10-5تمت اإلجابة عمى ىذا السؤال من خالل الفرضيات من 
 

 بين (0.05=∝) ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة :الفرضية الاامسة
. متوسطات استجابات مديري المرحمة األساسية عمى فاعمية البرامج التدريبية تعزى إلى الخبرة

 
ولإلجابة عمى الفرضية الخامسة تم استخدام تحميل التباين األحادي كما ىو موضح في 

(. 21)الجدول رقم 
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( 21)جدول 
نتائج الفرضية الخامسة 

مجموع مصدر التباين المجاالت 
المربعات 

درجات 
الحرية 

متوسط 
المربعات 

الداللة  Fقيمة 
اإلحصائية 

 0.29 2 0.88بين المجموعات األىداف 
 315 64.77داخل المجموعات  0.24 1.43

0.21 
 318 65.65المجموع 

 0.24 2 0.71بين المجموعات المحتوى 
 315 77.96داخل المجموعات  0.42 0.95

0.25 
 318 87.67المجموع 

 0.58 2 1.75بين المجموعات بيئة التدريب 
2.58 0.054

 315 71.14داخل المجموعات  *
0.23 

 318 72.89المجموع 
 0.24 2 0.71بين المجموعات اكتساب الميارة 

 315 64.49داخل المجموعات  0.33 1.16
0.21 

 318 65.20المجموع 
التطور 
واالرتقاء 

 0.24 2 0.72بين المجموعات 
 315 68.04داخل المجموعات  0.35 1.11

0.22 
 318 68.76المجموع 

 0.35 2 1.05بين المجموعات فاعمية المدرب 
 315 87.40داخل المجموعات  0.29 1.26

0.28 
 318 88.44المجموع 

 0.21 2 0.63بين المجموعات الدرجة الكمية 
 315 42.12داخل المجموعات  0.20 1.57

0.13 
 318 42.75المجموع 

 .(0.05=∝) دالة إحصائيا عند مستوى الداللة *

 
 One Way)تم فحص الفرضية الصفرية الخامسة باستخدام تحميل التباين األحادي 

ANOVA)  األىداف والمحتوى وبيئة التدريب واكتساب الميارة والتطور واالرتقاء )لمجاالت الدراسة
األىداف )والدرجة الكمية، حيث قبمت الفرضية الصفرية الخامسة لمجاالت الدراسة  (وفاعمية المدرب

والدرجة الكمية ذلك أن  (والمحتوى وبيئة التدريب واكتساب الميارة والتطور واالرتقاء وفاعمية المدرب
وىي أكبر  (0.2، 0.29، 0.35، 0.33، 0.054، 0.42، 0.24)قيمة الداللة اإلحصائية قد بمغت 

، بمعنى أنو ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة (0.05≥∝)من مستوى الداللة 
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 في فاعمية البرامج التدريبية لمعممي المرحمة األساسية من وجية نظر المعممين تعزى (0.05≥∝)
. لمتغير الخبرة
 

األىداف والمحتوى وبيئة التدريب )وبيذا فإن الفرضية الصفرية قبمت لمجاالت الدراسة 
 المحسوبة Fوالدرجة الكمية حيث بمغت قيمة  (واكتساب الميارة والتطور واالرتقاء وفاعمية المدرب

 الجدولية Fعمى التوالي وىي أصغر من قيمة  (1.67، 1.26، 1.11، 1.16، 2.58، 0.95، 1.43)
. (0.05≥∝)عند مستوى الداللة 

 
 بين (0.05=∝) ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة :الفرضية السادسة

. متوسطات استجابات المعممين عمى فاعمية البرامج التدريبية تعزى إلى التخصص
 

 كما ىو موضح في الجدول رقم tولإلجابة عمى الفرضية السادسة تم استخدام اختبار 
(22 .)

 

(  22)جدول 
نتائج الفرضية السادسة 

الداللة اإلحصائية  tقيمة االنحراف المعياري الوسط الحسابي العدد التخصص المجال 
 0.43 2.64 77عممي األىداف 

0.99 0.33 
 0.46 2.70 242أدبي 

 0.58 2.78 77عممي المحتوى 
0.54 0.59 

 0.47 2.82 242أدبي 
 0.40 2.59 77عممي بيئة التدريب 

1.26 0.21 
 0.50 2.67 242أدبي 

اكتساب 
الميارة 

 0.53 2.75 77عممي 
2.35 0.02

* 
 0.42 2.89 242أدبي 

التطور 
واالرتقاء 

 0.50 2.75 77عممي 
0.74 0.46 

 0.45 2.80 242أدبي 
فاعمية 
المدرب 

 0.51 2.73 77عممي 
1.89 0.06 

 0.53 2.86 242أدبي 
 0.38 2.72 77عممي الدرجة الكمية 

1.90 0.06 
 0.36 2.81 242أدبي 

 .(0.05=∝) دالة إحصائيا عند مستوى الداللة *
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 لمتعرف عمى فروق االستجابات في فاعمية tتم فحص الفرضية السادسة باستخدام اختبار 
البرامج التدريبية لمعممي المرحمة من وجية نظر المعممين تعزى لمتغير التخصص، حيث تم قبول 

األىداف والمحتوى وبيئة التدريب والتطور واالرتقاء )الفرضية الصفرية السادسة لمجاالت الدراسة 
 والدرجة الكمية، بمعنى أنو ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة (وفاعمية المدرب
 في فاعمية البرامج التدريبية لمعممي المرحمة األساسية من وجية نظر المعممين تعزى (0.05≥∝)

األىداف والمحتوى وبيئة )لمتغير التخصص حيث بمغت قيمة الداللة اإلحصائية لمجاالت الدراسة 
، 0.06، 0.46، 0.21، 0.59، 0.33)والدرجة الكمية  (التدريب والتطور واالرتقاء وفاعمية المدرب

. (0.05≥∝)عمى التوالي، وىي أكبر من مستوى الداللة  (0.06
 

وأما بالنسبة لمجال الدراسة اكتساب الميارة فقد تم رفض الفرضية الصفرية السادسة عند ىذا 
بمعنى أنو توجد فروق ذات داللة إحصائية عند  (0.02)المجال حيث بمغت قيمة الداللة اإلحصائية 

 في فاعمية البرامج التدريبية لمعممي المرحمة األساسية من وجية نظر (0.05≥∝)مستوى الداللة 
المعممين تعزى لمتغير التخصص عند مجال الدراسة وىذه الفروق جاءت لصالح التخصص األدبي 

. 2.89في مجال اكتساب الميارة حيث بمغت قيمة الوسط الحسابي 
 

 بين متوسطات (0.05=∝) ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة :الفرضية السابعة
. استجابات المعممين عمى فاعمية البرامج التدريبية تعزى إلى الجنس

 
(. 23) كما ىو موضح في الجدول رقم tولإلجابة عمى الفرضية السابعة تم استخدام اختبار 
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( 23)جدول 
نتائج الفرضية السابعة 

االنحراف الوسط الحسابي العدد الجنس المجال 
المعياري 

الداللة  tقيمة 
اإلحصائية 

 0.48 2.64 113ذكر األىداف 
1.213 0.23 

 0.44 2.71 206أنثى 
 0.47 2.75 113ذكر المحتوى 

1.534 0.13 
 0.51 2.84 206أنثى 

 0.50 2.74 113ذكر بيئة التدريب 
2.505 0.01

* 
 0.46 2.6 206أنثى 

 0.50 2.83 113ذكر اكتساب الميارة 
0.756 0.45 

 0.42 2.87 206أنثى 
التطور 
واالرتقاء 

 0.54 2.72 113ذكر 
1.752 0.08 

 0.42 2.82 206أنثى 
 0.59 2.73 113ذكر فاعمية المدرب 

2.575 0.01
* 

 0.49 2.89 206أنثى 
 0.42 2.74 113ذكر الدرجة الكمية 

1.629 0.10 
 0.33 2.81 206أنثى 

 .(0.05=∝) دالة إحصائيا عند مستوى الداللة *
 

 لمتعرف عمى الفروق في فاعمية البرامج tتم فحص الفرضية السابعة باستخدام اختبار 
التدريبية لمعممي المرحمة األساسية من وجية نظر المعممين تعزى لمتغير الجنس، حيث تم قبول 

األىداف والمحتوى واكتساب الميارة والتطور )الفرضية الصفرية السابعة لجميع مجاالت الدراسة 
 والدرجة الكمية، بمعنى أنو ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة (واالرتقاء

 في فاعمية البرامج التدريبية لمعممي المرحمة األساسية من وجية نظر المعممين تعزى (0.05≥∝)
األىداف والمحتوى واكتساب الميارة )لمتغير الجنس بمغت قيمة الداللة اإلحصائية لمجاالت الدراسة 

عمى التوالي، وىي أكبر من  (0.10، 0.08، 0.45، 0.13، 0.23)والدرجة الكمية  (والتطور واالرتقاء
. (0.05≥∝)مستوى الداللة 

 
فقد تم رفض الفرضية الصفرية  (بيئة التدريب وفاعمية المدرب)وأما بالنسبة لمجالي الدراسة 

عمى التوالي بمعنى أنو توجد فروق ذات  (0.01، 0.01)السابعة حيث بمغت قيمة الداللة اإلحصائية 
 في فاعمية البرامج التدريبية لمعممي المرحمة (0.05≥∝)داللة إحصائية عند مستوى الداللة 
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األساسية من وجية نظر المعممين تعزى لمتغير الجنس عند مجالي الدراسة وىذه الفروق جاءت 
 ولإلناث في مجال 2.74لصالح الذكور في مجال بيئة التدريب حيث بمغت قيمة الوسط الحسابي 

. 2.89فاعمية المدرب حيث بمغت قيمة الوسط الحسابي 
 

األىداف ) المحسوبة لمجاالت الدراسة tوبيذا فإن الفرضية الصفرية قبمت حيث بمغت قيمة 
، 1.752، 0.756، 1.534، 1.213)والدرجة الكمية  (والمحتوى واكتساب الميارة والتطور واالرتقاء

  الجدولية عند مستوى الداللةtعمى التوالي وىي أصغر من قيمة  (1.629
بيئة التدريب )، كما تم رفض الفرضية الصفرية عند مجال الدراسة 1.96 والبالغة (0.05≥∝)
 tعمى التوالي وىي أكبر من قيمة  (2.575، 2.505) المحسوبة tحيث بمغت قيمة  (وفاعمية المدرب

. 1.96 والبالغة 0.05الجدولية عند مستوى الداللة 
 

 بين متوسطات (0.05=∝) ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة :الفرضية ال امنة
. استجابات المعممين عمى فاعمية البرامج التدريبية تعزى إلى المؤىل العممي

 
ولإلجابة عمى الفرضية الثامنة تم استخدام تحميل التباين األحادي كما ىو موضح في 

(. 24)الجدول رقم 
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( 24)جدول 
نتائج الفرضية الثامنة 

مجموع مصدر التباين المجاالت 
المربعات 

درجات 
الحرية 

متوسط 
المربعات 

الداللة  Fقيمة 
اإلحصائية 

 0.75 3 2.25بين المجموعات األىداف 
3.726 0.01

 315 63.40داخل المجموعات  *
0.20 

 318 65.56المجموع 
 0.77 3 2.30بين المجموعات المحتوى 

3.162 0.03
 315 76.37داخل المجموعات  *

0.24 
 318 78.67المجموع 

 1.60 3 4.80بين المجموعات بيئة التدريب 
7.398 0.00

 315 68.09داخل المجموعات  *
0.22 

 318 72.89المجموع 
 1.31 3 3.93بين المجموعات اكتساب الميارة 

6.735 0.00
 315 61.27داخل المجموعات  *

0.20 
 318 65.20المجموع 

التطور 
واالرتقاء 

 0.99 3 2.97بين المجموعات 
4.737 0.00

 315 65.79داخل المجموعات  *
0.21 

 318 68.76المجموع 
 0.28 3 0.83بين المجموعات فاعمية المدرب 

 315 87.61داخل المجموعات  0.40 0.996
0.28 

 318 88.44المجموع 
 0.76 3 2.27بين المجموعات الدرجة الكمية 

5.883 0.00
 315 40.48داخل المجموعات  *

0.13 
 318 42.75المجموع 

 .(0.05=∝) دالة إحصائيا عند مستوى الداللة *
 

 One Way)تم فحص الفرضية الصفرية الثامنة باستخدام تحميل التباين األحادي 

ANOVA)  األىداف والمحتوى وبيئة التدريب واكتساب الميارة والتطور واالرتقاء )لمجاالت الدراسة
، حيث قبمت الفرضية الصفرية الثامنة لمجال فاعمية المدرب ذلك أن قيمة الداللة (وفاعمية المدرب

، بمعنى ال توجد فروق ذات (0.05≥∝)وىي أكبر من مستوى الداللة  (0.40)اإلحصائية قد بمغت 
 في فاعمية البرامج التدريبية لمعممي المرحمة (0.05≥∝)داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

. األساسية من وجية نظر المعممين تعزى لمتغير المؤىل العممي عند مجال فاعمية المدرب
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 Fوبيذا فإن الفرضية الصفرية قبمت لمجال الدراسة فاعمية المدرب حيث بمغت قيمة 
، في حين أن (0.05≥∝) الجدولية عند مستوى الداللة Fوىي أصغر من قيمة  (0.996)المحسوبة 

األىداف والمحتوى وبيئة التدريب واكتساب الميارة )الفرضية الصفرية رفضت لمجاالت الدراسة 
، 6.735، 7.398، 3.162، 3.726) المحسوبة Fوالدرجة الكمية حيث بمغت قيمة  (والتطور واالرتقاء

. (0.05≥∝) الجدولية عند مستوى الداللة Fعمى التوالي وىي أكبر من قيمة  (5.883، 4.737
 

 بين متوسطات (0.05=∝) ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة :الفرضية التاسعة
. استجابات لمعممي المرحمة األساسية من وجية نظر المديري تعزى إلى متغير المنطقة

 
(. 25) كما ىو موضح في الجدول رقم tولإلجابة عمى الفرضية التاسعة تم استخدام اختبار 

 

( 25)جدول 
نتائج الفرضية التاسعة 

االنحراف الوسط الحسابي العدد المنطقة المجال 
المعياري 

الداللة  tقيمة 
اإلحصائية 

 0.48 2.95 23رام اهلل الطالب 
0.88 0.39 

 0.32 3.06 20القدس . ض
 0.44 3.1 23رام اهلل المعمم 

0.24 0.81 
 0.33 3.13 20القدس . ض

 0.43 2.99 23رام اهلل فاعمية البرامج 
0.63 0.54 

 0.30 3.06 20القدس . ض
 

 لمتعرف عمى الفروق في فاعمية البرامج tتم فحص الفرضية التاسعة باستخدام اختبار 
، حيث يالحظ أنو (المديرية)التدريبية لمعممي المرحمة من وجية نظر المديرين تبعًا لمتغير المنطقة 

 في فاعمية البرامج التدريبية لمعممي (0.05≥∝)توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 
الطالب والمعمم )المرحمة األساسية من وجية نظر المديرين تعزى لمتغير المنطقة في مجاالت الدراسة 

، 0.54، 0.81، 0.39)والدرجة الكمية، حيث بمغت قيمة الداللة اإلحصائية ليا  (والمشرف التربوي
. (0.05≥∝)عمى التوالي، وىي أكبر من مستوى الداللة  (0.54
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الطالب ) المحسوبة لمجاالت الدراسة tوبيذا فإن الفرضية الصفرية قبمت حيث بمغت قيمة 
 tعمى التوالي وىي أصغر من قيمة  (0.63، 0.24، 0.88)والدرجة الكمية  (والمعمم والمشرف التربوي

. 1.96 والبالغة (0.05≥∝)الجدولية عند مستوى الداللة 
 

 في فاعمية (0.05=∝) ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة :الفرضية العاشرة
. البرامج التدريبية لمعممي المرحمة األساسية من وجية نظر المعممين تعزى إلى متغير المنطقة

 
(. 26) كما ىو موضح في الجدول رقم tولإلجابة عمى الفرضية العاشرة تم استخدام اختبار 

( 26)جدول 
نتائج الفرضية العاشرة 

الداللة اإلحصائية  tقيمة االنحراف المعياري الوسط الحسابي العدد المنطقة المجال 
 0.47 2.68 190رام اهلل األىداف 

0.02 0.98 
 0.44 2.68 129القدس . ض

 0.45 2.81 190رام اهلل المحتوى 
0.08 0.94 

 0.56 2.81 129القدس . ض
 0.45 2.6 190رام اهلل بيئة التدريب 

2.35 0.02
* 

 0.51 2.72 129القدس . ض
اكتساب 
الميارة 

 0.45 2.83 190رام اهلل 
1.21 0.23 

 0.45 2.89 129القدس . ض
التطور 
واالرتقاء 

 0.47 2.79 190رام اهلل 
0.15 0.88 

 0.46 2.78 129القدس . ض
فاعمية 
المدرب 

 0.42 2.84 190رام اهلل 
0.46 0.64 

 0.66 2.81 129القدس . ض
 0.35 2.78 190رام اهلل الدرجة الكمية 

0.41 0.68 
 0.40 2.8 129القدس . ض

 .(0.05=∝) دالة إحصائيا عند مستوى الداللة *
 

 لمتعرف عمى الفروق في فاعمية tتم فحص الفرضية الصفرية العاشرة باستخدام اختبار 
البرامج التدريبية لمعممي المرحمة األساسية من وجية نظر المعممين تعزى لمتغير المنطقة، حيث تم 

األىداف والمحتوى واكتساب الميارة والتطور )قبول الفرضية الصفرية العاشرة لمجاالت الدراسة 
والدرجة الكمية، بمعنى ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  (واالرتقاء وفاعمية المدرب

 في فاعمية البرامج التدريبية لمعممي المرحمة األساسية من وجية نظر المعممين (0.05≥∝)الداللة 
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األىداف والمحتوى )تعزى لمتغير المنطقة حيث بمغت قيمة الداللة اإلحصائية لمجاالت الدراسة 
، 0.88، 0.23، 0.94، 0.98)والدرجة الكمية  (واكتساب الميارة والتطور واالرتقاء وفاعمية المدرب

. (0.05≥∝)عمى التوالي، وىي أكبر من مستوى الداللة  (0.68، 0.64
 

وأما بالنسبة لمجال الدراسة بيئة التدريب فقد تم رفض الفرضية الصفرية عند ىذا المجال 
بمعنى أنو توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  (0.02)حيث بمغت قيمة الداللة اإلحصائية 

 في فاعمية البرامج التدريبية لمعممي المرحمة األساسية من وجية نظر المعممين (0.05≥∝)الداللة 
تعزى لمتغير المنطقة عند مجال الدراسة وىذه الفروق جاءت لصالح معممي مديرية ضواحي القدس 

. 2.72في مجال بيئة التدريب حيث بمغت قيمة الوسط الحسابي 
 

األىداف ) المحسوبة لمجاالت الدراسة tوبيذا فإن الفرضية الصفرية قبمت حيث بمغت قيمة 
، 1.21، 0.08، 0.02)والدرجة الكمية  (والمحتوى واكتساب الميارة والتطور واالرتقاء وفاعمية المدرب

 0.05 الجدولية عند مستوى الداللة tعمى التوالي وىي أصغر من قيمة  (0.41، 0.46، 0.15
 المحسوبة t، كما تم قبول الفرضية الصفرية عند مجال بيئة التدريب حيث بمغت قيمة 1.96والبالغة 

. 1.96  والبالغة (0.05≥∝) الجدولية عند مستوى الداللة tوىي أكبر من قيمة  (2.35)
 

( 27)جدول 
لممقارنات في األىداف وفقًا لمتغير المؤىل العممي  (LSD)نتائج اختبار 

ماجستير فأكثر بكالوريوس +دبمومبكالوريوس دبموم المجموعة 
    دبموم 

   -* 0.13بكالوريوس 
  - 0.16- 0.28بكالوريوس +دبموم

 - 0.05- 0.21- 0.34ماجستير فأكثر 
 .(0.05=∝) دالة إحصائيا عند مستوى الداللة *

 
 لتحديد فروق االستجابات لمجال األىداف وفقًا لمتغير المؤىل LSDتم استخدام اختبار 

. العممي حيث تبين وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الدبموم والبكالوريوس لصالح البكالوريوس
 

( 28)جدول 
لممقارنات في المحتوى وفقًا لمتغير المؤىل العممي  (LSD)نتائج اختبار 
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ماجستير فأكثر بكالوريوس +دبمومبكالوريوس دبموم المجموعة 
    دبموم 

   - 0.05بكالوريوس 
  - 0.25- 0.31بكالوريوس +دبموم

 - 0.16*- 0.42-* 0.47ماجستير فأكثر 
 .(0.05=∝) دالة إحصائيا عند مستوى الداللة *

 
 لتحديد فروق االستجابات لمجال المحتوى وفقًا لمتغير المؤىل LSDتم استخدام اختبار 

العممي حيث تبين وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الدبموم والماجستير فأكثر لصالح الماجستير 
. فأكثر، وبين البكالوريوس والماجستير فأكثر لصالح الماجستير فأكثر

 
( 29)جدول 

لممقارنات في بيئة التدريب وفقًا لمتغير المؤىل العممي  (LSD)نتائج اختبار 
ماجستير فأكثر بكالوريوس +دبمومبكالوريوس دبموم المجموعة 

    دبموم 
   *- 0.18بكالوريوس 

  - 0.09- 0.27بكالوريوس +دبموم
 - 0.35*- 0.44*- 0.62ماجستير فأكثر 

 .(0.05=∝) دالة إحصائيا عند مستوى الداللة *
 

 لتحديد فروق االستجابات لمجال بيئة التدريب وفقًا لمتغير المؤىل LSDتم استخدام اختبار 
العممي حيث تبين وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الدبموم والبكالوريوس لصالح الدبموم، وبين 

الدبموم والماجستير فأكثر لصالح الماجستير فأكثر، كما تبين أن ىنالك فروقًا ذات داللة إحصائية بين 
. البكالوريوس والماجستير فأكثر لصالح الماجستير فأكثر
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( 30)جدول 
لممقارنات في اكتساب الميارة وفقًا لمتغير المؤىل العممي  (LSD)نتائج اختبار 

ماجستير فأكثر بكالوريوس +دبمومبكالوريوس دبموم المجموعة 
    دبموم 

   *- 0.15بكالوريوس 
  *- 0.34*- 0.49بكالوريوس +دبموم

 - 0.14- 0.21*- 0.35ماجستير فأكثر 
 .(0.05=∝) دالة إحصائيا عند مستوى الداللة *

 
 لتحديد فروق االستجابات لمجال اكتساب الميارة وفقًا لمتغير LSDتم استخدام اختبار 

المؤىل العممي حيث تبين وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الدبموم والبكالوريوس لصالح الدبموم، 
البكالوريوس لصالح الدبموم وبين الدبموم والماجستير فأكثر لصالح الدبموم، كما + وبين الدبموم والدبموم

. دبموم لصالح البكالوريوس+ أن ىنالك فروقًا بين البكالوريوس والبكالوريوس
 

( 31)جدول
لممقارنات في التطور واالرتقاء وفقًا لمتغير المؤىل العممي  (LSD)نتائج اختبار 

ماجستير فأكثر بكالوريوس +دبمومبكالوريوس دبموم المجموعة 
    دبموم 

   *- 0.14بكالوريوس 
  - 0.16- 0.29بكالوريوس +دبموم

 - 0.17- 0.33*- 0.46ماجستير فأكثر 
 .(0.05=∝) دالة إحصائيا عند مستوى الداللة *

 
 لتحديد فروق االستجابات لمجال التطور واالرتقاء وفقًا لمتغير LSDتم استخدام اختبار 

المؤىل العممي حيث تبين وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الدبموم والبكالوريوس لصالح الدبموم، 
. وبين الدبموم والماجستير فأكثر لصالح الماجستير فأكثر
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( 32)جدول 
لممقارنات في فاعمية المدرب وفقًا لمتغير المؤىل العممي  (LSD)نتائج اختبار 

ماجستير فأكثر بكالوريوس +دبمومبكالوريوس دبموم المجموعة 
    دبموم 

   - 0.05بكالوريوس 
  - 0.14- 0.19بكالوريوس +دبموم

 - 0.07- 0.21*- 0.26ماجستير فأكثر 
 .(0.05=∝) دالة إحصائيا عند مستوى الداللة *

 
 لتحديد فروق االستجابات لمجال فاعمية المدرب وفقًا لمتغير LSDتم استخدام اختبار 

المؤىل العممي حيث تبين وجود فروقًا ذات داللة إحصائية بين الدبموم والماجستير فأكثر لصالح 
. الماجستير فأكثر

 
( 33)جدول 

لممقارنات في الدرجة الكمية وفقًا لمتغير المؤىل العممي  (LSD)نتائج اختبار 
ماجستير فأكثر بكالوريوس +دبمومبكالوريوس دبموم المجموعة 

    دبموم 
   *- 0.11بكالوريوس 

  - 0.2*- 0.3بكالوريوس +دبموم
 -- 0.08- 0.28*- 0.39ماجستير فأكثر 

 .(0.05=∝) دالة إحصائيا عند مستوى الداللة *
 

 لتحديد فروق االستجابات لمجال الدرجة الكمية وفقًا لمتغير المؤىل LSDتم استخدام اختبار 
العممي حيث تبين وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الدبموم والبكالوريوس لصالح الدبموم، وبين 

. دبموم لصالح الدبموم وبين الدبموم والماجستير فأكثر لصالح الدبموم+ الدبموم والبكالوريوس 



الفصل الاامس 
 

مناقشة النتائج والتوصيات 
 

 مناقشة النتائج المتعمقة بالسؤال األول

 مناقشة النتائج المتعمقة بالسؤال الثاني

 مناقشة النتائج المتعمقة بالسؤال الثالث

 مناقشة النتائج المتعمقة بالسؤال الرابع

 مناقشة النتائج المتعمقة بالسؤال الخامس

 مناقشة النتائج المتعمقة بالسؤال السادس

 مناقشة النتائج المتعمقة بالسؤال السابع

 مناقشة النتائج المتعمقة بالسؤال الثامن

 مناقشة النتائج المتعمقة بالسؤال التاسع

 مناقشة النتائج المتعمقة بالسؤال العاشر

 مناقشة النتائج المتعمقة بالسؤال الحادي عشر

 مناقشة النتائج المتعمقة بالسؤال الثاني عشر

 مناقشة النتائج المتعمقة بالسؤال الثالث عشر
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الفصل الاامس 
 

يتضمن ىذا الفصل مناقشة نتائج الدراسة في ضوء أسئمتيا وفرضياتيا التي بحثت في 
فاعمية البرامج التدريبية لمعممي المرحمة األساسية من وجية نظر المعممين والمديرين في مديريتي 

الجنس والخبرة والمؤىل )الرام ومحافظة رام اهلل والبيرة، وتأثير كل من / التربية والتعميم لضواحي القدس
. (العممي والتخصص

 
وفيما يمي مناقشة النتائج تبعًا لتسمسل أسئمتيا وفرضياتيا، ثم تقديم التوصيات بناء عمى 

. نتائجيا
 

: مناقشة النتائج
 

: مناقشة النتائج المتعمقة بالسؤال األول: أوالً 
ما فاعمية البرامج التدريبية لمعممي المرحمة األساسية في مجال األىداف؟ 

 
أظيرت النتائج أن أعمى المتوسطات الحسابية عمى مجال األىداف قد ارتبط بالبند المتعمق 
بوضوح أىداف البرنامج التدريبي والبند المتعمق بأىداف البرنامج محددة، في حين بمغ الوسط الحسابي 

(. 2.68)لمجال األىداف 
 

وبيذا تظير النتائج من وجية نظر معممي المرحمة األساسية أن درجة الفاعمية تقع ضمن 
المستوى المتوسط، وىذا يعني وجود فاعمية في أىداف البرامج التدريبية، ولكنيا ليست كافية بالدرجة 
التي تتطمبيا المعايير التربوية الحديثة كاإلطالع والمشاركة في وضع األىداف التربوية مسبقًا، وىذا 
يعني ضرورة التأكيد عمى أىمية األىداف المراد تحقيقيا من البرنامج التدريبي لجعل العممية التدريبية 
تسير في االتجاه الصحيح، وضرورة مشاركة المعممين في وضع األىداف والمشاركة في التخطيط 

حيث أظيرت نتائج  (2001)وقد اتفقت نتائج ىذه الدراسة مع دراسة األشيب . إلعداد البرامج التدريبية
. دراستيا أن درجة مشاركة المعممين في اتخاذ القرارات كانت متوسطة

 
: مناقشة النتائج المتعمقة بالسؤال ال اني:  انياً 



 81 

ما فاعمية البرامج التدريبية لمعممي المرحمة األساسية في مجال المحتوى؟ 
أظيرت النتائج المتعمقة بالسؤال الثاني في مجال المحتوى أن أعمى المتوسطات الحسابية، 
قد ارتبط بالبند المتعمق بأن المعمومات المقدمة في البرنامج التدريبي متسمسمة، في حين بمغ المتوسط 

(. 2.81)الحسابي لمجال المحتوى 
 

وبيذا تظير النتائج من وجية نظر معممي المرحمة األساسية أن درجة فاعمية محتوى البرامج 
التدريبية يقع ضمن المستوى المتوسط، وىذا يعني، وجود فاعمية في محتوى البرامج التدريبية، ولكنيا 
ليست كافية، وال تنسجم مع المتطمبات الحديثة لمحتوى البرامج التدريبية التي تمكنو من التعامل مع 
معطيات التطور التكنولوجي المتسارع ودعم القدرات لمواجية التحديات وتشجيع اإلبداع، وقد اتفقت 

والتي دعت إلى االىتمام بمحتوى ونوعية التعميم، واإلصالح  (1995)نتائج الدراسة مع دراسة الجبر 
 الذي أكد عمى ضرورة (Chow, 2000)، ودراسة (1998)التربوي واتفقت أيضًا ودراسة الخطيب 

. تطوير أعضاء ىيئة التدريس، واألخذ باحتياجاتيم
 

. مناقشة النتائج المتعمقة بالسؤال ال الث:  ال اً 
ما فاعمية البرامج التدريبية لمعممي المرحمة األساسية في مجال بيئة التدريب؟ 

 
أظيرت النتائج المتعمقة بالسؤال الثالث أن أعمى المتوسطات الحسابية في مجال بيئة 

التدريب قد ارتبط بالبند الذي يتعمق بالمطبوعات ومناقشتيا ألعداد المتدربين، في حين بمغ المتوسط 
(. 2.65)الحسابي لمجال بيئة التدريب 

 
وبيذا تظير النتائج من وجية نظر معممي المرحمة األساسية أن بيئة التدريب تقع ضمن 

المستوى المتوسط، وىذا يعني ضرورة االىتمام ببيئة التدريب وما يجب أن يتمتع بو مكان التدريب من 
. عناصر فاعمة من شأنيا أن تثير من دافعية المتدرب

 
 
 
 
 

. مناقشة النتائج المتعمقة بالسؤال الرابع: رابعاً 
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ما فاعمية البرامج التدريبية لمعممي المرحمة األساسية في مجال اكتساب الميارة؟ 
أظيرت النتائج المتعمقة بالسؤال الرابع في مجال اكتساب الميارة، أن أعمى المتوسطات 

الحسابية، قد ارتبط بالبند الذي يتعمق بتطوير الميارات في تحمل المسؤولية الدور المنوط بالمعمم، في 
(. 2.85)حين بمغ المتوسط الحسابي لمجال اكتساب الميارة 

 
وبيذا تظير النتائج من وجية نظر معممي المرحمة األساسية أن اكتساب الميارة تقع ضمن 
المستوى المتوسط، وىذا يعني ضرورة التركيز عمى اكتساب المعمم الميارات المختمفة الالزمة لو في 

. مجال عممو والتي من شأنيا رفع كفاءة المعمم وتحسين أدائو
 

. مناقشة النتائج المتعمقة بالسؤال الاامس: اامساً 
ما فاعمية البرامج التدريبية لمعممي المرحمة األساسية في مجال التطور واالرتقاء؟ 

 
أظيرت النتائج المتعمقة بالسؤال الخامس، أن أعمى المتوسطات الحسابية في مجال التطور 

واالرتقاء قد ارتبط بالبند الذي يتعمق بتبادل الخبرات مع المعممين اآلخرين، في حين بمغ المتوسط 
(. 2.79)الحسابي لمجال التطور واالرتقاء 

 
وبيذا تظير النتائج من وجية نظر معممي المرحمة األساسية أن مجال التطور واالرتقاء يقع 
ضمن المستوى المتوسط، وىذا يعني أن البرامج التدريبية المقدمة بحاجة إلى تركيز عمى الجوانب التي 

من شأنيا أن تطور قدرات المعممين واالرتقاء بمينتيم بطريقة أفضل مما ىي عميو وقد اتفقت ىذه 
 والتي بينت أنو من الضروري أن يشارك المعمم في تقييم (Leithwood, 1994)الدراسة مع دراسة 

. نفسو وتقديم التغذية الراجعة لو بيدف التطور واالرتقاء بمستوى األداء
 

. مناقشة النتائج المتعمقة بالسؤال السادس: سادساً 
ما فاعمية دور المدرب من وجية نظر معممي المرحمة األساسية في البرامج التدريبية؟ 

 
أظيرت النتائج المتعمقة بالسؤال السادس، أن أعمى المتوسطات الحسابية في مجال فاعمية 

المدرب، قد ارتبط بالبند الذي يتعمق بمتابعة أنشطة المجموعات وعمميا، في حين بمغ المتوسط 
(. 2.83)الحسابي لمجال فاعمية المدرب 
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وبيذا تظير النتائج من وجية نظر معممي المرحمة األساسية أن مجال تقييم المتدربين يقع 
ضمن المستوى المتوسط، وىذا يعني أن عمى المدربين األخذ بجميع األمور التي من خالليا يصبح 
يجابية واإلطالع عمى وجية نظر المعممين في عمميم، وضرورة التغذية الراجعة  دوره أكثر فاعمية وا 

لكل برنامج تدريبي يقومون بو، والوقوف عمى سمبياتو وتجنبيا في البرامج التدريبية القادمة وقد اتفقت 
 حيث أظيرت نتائجيا، أنو ال بد أن يشارك  (Leithwood,1994)ىذه الدراسة مع دراسة ليثوود

المعمم في تقييم نفسو، وضرورة حصولو عمى التغذية الراجعة بيدف تحسين األداء والتطور واالرتقاء 
. المستمر لممعمم

 
. مناقشة النتائج المتعمقة بالسؤال السابع: سابعاً 

ما الصعوبات التي تواجو معممي المرحمة األساسية في البرامج التدريبية؟ 
 

أظيرت إجابات معممي المرحمة األساسية المتعمقة بالسؤال السابع أن ىناك عدة صعوبات 
يعاني منيا معممي المرحمة األساسية والتي تنبع من الواقع الفعمي ليذه البرامج حيث كانت غالبية 
اإلجابات تتمركز حول توقيت البرامج الغير مناسب لممعمم والتي تتم بعد الدوام المدرسي بحيث أن 

المعمم يعاني من اإلرىاق والتعب لساعات في حضور ومتابعة البرامج التدريبية حيث يرغب المعممون 
وأن انعقاد البرامج في أماكن بعيدة عن إقامة . تنفيذىا في أوقات غير الدوام الرسمي كالعطمة الصيفية

المعمم وعدم توفر المواصالت في مكان االنعقاد يكون من الصعوبات أيضًا، وأظيرت اإلجابات أيضًا 
أن بعض البرامج تحتاج إلى وقت أطول لتحقيق جميع أىدافيا في حين تتم بعض البرامج بشكل سريع 

. بما ال يتناسب مع محتوى البرنامج التدريبي وفعالياتو
 

ويعاني عدد من المعممين من الروتين في ىذه البرامج خاصة وأنيا تركز عمى الجانب 
لذلك يجب التركيز عمى الجانب العممي أيضًا مما . النظري مما يسبب الممل وعدم الرغبة في الحضور

يحقق فائدة أكبر وتدريب عمى عمل الوسائل واألجيزة المختمفة الالزمة لميدان المعمم وتوفير المدربين 
. األكفاء وتوضيح المفاىيم المعقدة وتبسيطيا بما يتناسب وقدرات المعممين

 
وىذا يعني أن ىنالك عددًا من الصعوبات التي تواجو المعمم في البرامج التدريبية والتي من 

الضروري وقوف المسؤولين عمييا ومعالجتيا، وىذه الصعوبات نابعة من الواقع الفعمي لمبرامج التدريبية 
. مما يؤدي إلى ضعف الدافعية الداخمية والخارجية لمدورات والبرامج التدريبية
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التي بينت أنو توجد فروق ذات داللة  (2003)واتفقت نتائج الدراسة مع نتائج دراسة شاور 
 في متوسطات االستفادة من برامج التدريب التطويرية (0.05≥∝)إحصائية عند مستوى الداللة 

. تعزى الدافعية الداخمية والخارجية لممعممين
 

. مناقشة النتائج المتعمقة بالسؤال ال امن:  امناً 
ما البرامج التدريبية التي يراىا المعمم ضرورية لو مستقباًل؟ 

 
أظيرت النتائج المتعمقة بالسؤال الثامن أن البند الذي يتعمق بالوسائل التعميمية وطرق 

استخداميا كان أكثر تكرارًا، وكذلك البند األول والذي يتعمق باستخدام الحاسوب واالنترنت، والقياس 
والتقويم من أكثر البرامج التي يرغب المعمم بالتدرب عمييا وىذا يعني ضرورة األخذ بوجية نظر المعمم 
في ىذا المجال والذي ينبع من حاجة المعمم ومن منطمق موقعو وعمل وكذلك ضرورة وأىمية تحسين 

مكاناتو التعميمية بما يتناسب والتقدم والتطور العممي المستمر، وضرورة مواكبة التغيرات  قدراتو وا 
والذي أظيرت نتائجيا  (1994)المستمرة المحيطة بالفرد، وقد اتفقت ىذه الدراسة مع دراسة المومني 

. بضرورة إعداد برامج التدريب بصورة تعاونية، وبوضع برامج التدريب عمى أساس احتياجات المعممين
 

التي أظيرت نتائجيا ضرورة االصالحات التربوية،  (1995)وكذلك اتفقت ودراسة الجبر 
وأخذ التغيرات االجتماعية واالقتصادية التي تحدث في المجتمع بعين االعتبار عند التخطيط 

. لالصالحات التربوية
 

. مناقشة النتائج المتعمقة بالسؤال التاسع: تاسعاً 
ما درجة فاعمية البرامج التدريبية عمى الطالب من وجية نظر مديري المرحمة األساسية؟ 

 
أظيرت النتائج المتعمقة بالسؤال التاسع، أن أعمى المتوسطات الحسابية، في مجال الطالب، 
قد ارتبط بالبند الذي يتعمق بمشاركة الطالب في النشاطات الصفية والالصفية بدرجة عالية، في حين 

(. 3.00)بمغ المتوسط الحسابي لمجال الطالب 
 

وبيذا تظير النتائج من وجية نظر مديري المرحمة األساسية أن تأثير البرامج التدريبية عمى 
مجال الطالب يقع ضمن المستوى العالي، مما يدلل عمى األثر اإليجابي في تحسين الطالب وتنمية 

 استعداداتو وقدراتو واالىتمام بميولو ومياراتو، وقد اتفقت ىذه الدراسة مع دراسة
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 (Barretta Davis,1995) وقد أظيرت نتائج الدراسة أن االحتياجات األكثر تكرارًا كانت تحفيز 
ثارة اىتماميم، ورفع مستواىم، ومراعاة الفروقات الفردية بينيم . الطالب، وا 

 
. مناقشة النتائج المتعمقة بالسؤال العاشر: عاشراً 

ما درجة فاعمية البرامج التدريبية عمى أداء المعمم من وجية نظر مديري المرحمة األساسية؟ 
أظيرت النتائج المتعمقة بالسؤال العاشر، أن أعمى المتوسطات الحسابية في مجال انعكاس 
البرامج التدريبية عمى المعمم، قد ارتبط بالبند الذي يتعمق ببناء عالقات مينية، والمشاركة في البرامج، 

(. 3.12)في حين بمغ المتوسط الحسابي لمجال المعمم 
 

وبيذا تظير النتائج من وجية نظر مديري المرحمة األساسية أن مجال انعكاس البرامج 
التدريبية عمى أداء المعمم يقع ضمن المستوى العالي، مما يدل عمى أن البرامج التدريبية تترك أثرًا 

إيجابيًا عمى أداء المعمم وفاعميتو التعميمية، ويكسبو الكثير من المميزات التي تؤدي إلى تنمية وتطوير 
. قدراتو وبالتالي انعكاسيا عمى طالبو إيجابياً 

 
وىذه النتيجة تعتبر طبيعية حيث أن البرامج التدريبية، تتيح لممعمم اكتساب الميارات 
المختمفة، والمعمومات والمعارف الجديدة التي تمكنو من متابعة أعمالو، وما يستجد في الميادين 

. التربوية ومعالجة أي قصور قد تظير في مجال العمل
 

التي أظيرت نتائجيا أن ىناك توازنًا مقبواًل بين  (1990)واتفقت ىذه النتيجة ودراسة الكنش 
الدوافع التي نالت األىمية الكبرى في نظر الدارسين وتمثمت بين األبعاد األكاديمية واالجتماعية، مما 

. يعمل عمى رفع المستوى األكاديمي والمسمكي لممعممين وتمكينيم من ممارسة الميمات بكفاءة
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: النتائج المتعمقة بالسؤال الحادي عشر
 

. مناقشة النتائج المتعمقة بالسؤال الحادي عشر
ما فاعمية دور المشرف التربوي في متابعة البرامج التدريبية من وجية نظر مديري المرحمة 

األساسية؟ 
 

أظيرت النتائج المتعمقة بالسؤال الحادي عشر، أن أعمى المتوسطات الحسابية في مجال 
المشرف التربوي، قد ارتبط بالبند المتعمق بمتابعة إنجازات المعمم وأعمالو بعد البرامج، في حين بمغ 

(. 2.93)المتوسط الحسابي لمجال المشرف التربوي 
 

وبيذا تظير النتائج من وجية نظر مديري المرحمة األساسية أن مجال فاعمية البرامج 
التدريبية عمى أداء المشرف التربوي يقع ضمن المستوى المتوسط، مما يدل أن ىنالك عددًا من األمور 
التي عمى المشرف التربوي التركيز عمييا خاصة فيما يتعمق بضرورة ربط المدرسة بالمجتمع المحمي، 

. وضرورة وضع الخطط التربوية لذوي االحتياجات الخاصة
 

 التي أظيرت نتائجيا تطوير العالقة مع (Senge,1993)وقد اتفقت ىذه الدراسة ودراسة 
. المجتمع المحمي، وتطوير الميارات اإلدارية

 
: النتائج المتعمقة بالسؤال ال اني عشر

: مناقشة النتائج المتعمقة بالسؤال الثاني عشر من خالل الفرضيات التالية
 

 بين متوسطات (0.05≥∝)ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 
الجنس )استجابات مديري المرحمة األساسية عمى فاعمية البرامج التدريبية تعزى إلى متغيرات الدراسة 

 .(والمؤىل العممي وسنوات الخبرة والتخصص

( 4-1)تمت اإلجابة عن نتائج ىذا السؤال من خالل فحص الفرضيات من 
  

: ونصت الفرضية األولى عمى أنو
بين متوسطات (0.05≥∝)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

. استجابات مديري المرحمة األساسية عمى فاعمية البرامج التدريبية تعزى إلى الخبرة



 87 

وقد  (الطالب والمعمم والمشرف التربوي)وقبمت الفرضية الصفرية األولى لمجاالت الدراسة 
 وىي أكبر من مستوى الداللة (0.76، 0.83، 0.79، 0.29)بمغت قيمة الداللة اإلحصائية 

(∝≤0.05) .
 

ويمكن تفسير النتيجة أن متغير الخبرة ال يؤثر في نظرة المديرين نحو فاعمية البرامج 
التدريبية، فال تزيد فاعمية البرامج والبرامج التدريبية عند المديرين بزيادة سنوات الخبرة وال يقل بنقصانيا 

التي أظيرت عدم  (1994)وذلك من وجية نظرىم،  واتفقت نتائج الدراسة مع نتائج دراسة الربضي 
. وجود فروق في استجابات المديرين نحو الفاعمية تعزى لعامل الخبرة

 
التي أظيرت أن درجة االحتياجات التدريبية  (1991)واختمفت نتائج الدراسة ودراسة جردات 

وكذلك اختمفت نتائج الدراسة . لدى مديري المدارس لفئتي الخبرة كانت مختمفة لصالح الخبرة األقل
. التي أظيرت أن ىنالك فروقًا لصالح ذوي الخبرة القصيرة (2001)ودراسة المناصرة 

 
: ونصت الفرضية ال انية عمى أنو

 في فاعمية البرامج (0.05≥∝)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 
. التدريبية لمعممي المرحمة األساسية من وجية نظر المديرين لمتغير التخصص

 
 أظيرت النتائج أنو ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

 في فاعمية البرامج التدريبية لمعممي المرحمة األساسية من وجية نظر المديرين تعزى (0.05≥∝)
وقد بمغت قيمة الداللة  (الطالب والمعمم والمشرف التربوي)إلى متغير التخصص في مجاالت الدراسة 

≥∝)عمى التوالي، وىي أكبر من مستوى الداللة  (0.15، 0.07، 0.16، 0.48)اإلحصائية ليا 

0.05) .
 

وبيذا فقد تم قبول الفرضية ال انية 
ويمكن تفسير النتيجة إلى أن كل من ذوي التخصصات العممية واألدبية من المديرين 

خاضعون لألنظمة والقوانين والتشريعات التربوية التي تحكم طبيعة مسيرتيم التربوية، ونتيجة لذلك 
أصبحوا يمارسون أعماليم التربوية بشكل متكرر ورتيب وىذا حال دون وجود أي فروق إلدراك 

. المديرين لفاعمية البرامج والبرامج التدريبية تعزى إلى التخصص
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حيث أشار إلى عدم وجود فروقًا في . (1994)واتفقت نتائج ىذه الدراسة ودراسة الربضي 
. استجابات عينة الدراسة تعزى إلى التخصص

 
: ونصت الفرضية ال ال ة عمى ما يمي

 في فاعمية البرامج (0.05≥∝)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 
. التدريبية لمعممي المرحمة األساسية من وجية نظر المديرين تعزى إلى متغير الجنس

 
 أظيرت النتائج أنو ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

 في فاعمية البرامج التدريبية لمعممي المرحمة األساسية من وجية نظر المديرين تعزى (0.05≥∝)
، 0.09، 0.72، 0.75)إلى متغير الجنس، حيث بمغت قيمة الداللة اإلحصائية لمجاالت الدراسة 

. (0.05≥∝)عمى التوالي، وىي أكبر من مستوى الداللة  (0.40
 

وبيذا فقد تم قبول الفرضية ال ال ة 
إن ىذه النتيجة قد تعود إلى تشابو في ظروف العمل بين مدارس الذكور واإلناث حيث أن 

.  البيئة التربوية متماثمة في ىذه المدارس
 

حيث أشار إلى عدم وجود فروق بين  (2001)واتفقت نتائج ىذه الدراسة ودراسة المناصرة 
. تقدير كل من المديرين والمديرات لدرجة فاعمية البرنامج التدريبي

 
فقد ذكر أنو ال يوجد أثر لمتغير  (,Davies 1984)واختمفت نتائج ىذه الدراسة ودراسة 
. الجنس في تحديد احتياجات المعممين لمتدريب

 
: ونصت الفرضية الرابعة عمى انو

 في فاعمية البرامج (0.05≥∝)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 
. التدريبية لمعممي المرحمة األساسية من وجية نظر المديرين تعزى إلى متغير المؤىل العممي

 
 أظيرت النتائج أنو ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة

 في فاعمية البرامج التدريبية لمعممي المرحمة األساسية من وجية نظر المديرين تعزى (0.05≥∝)
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عمى  (0.20، 0.78، 0.051، 0.25)إلى متغير المؤىل العممي، وقد بمغت قيمة الداللة اإلحصائية 
.  التوالي

 
. وبيذا فقد تم قبول الفرضية الرابعة

ويمكن تفسير النتيجة إلى أن جميع المديرين وعمى اختالف مؤىالتيم العممية يخضعون 
لنفس البرامج واإلرشادات والبيانات التي تمكنيم من فيم مرتكزات السياسة التربوية التي تعرفيم من 

. خالليا عمى أدوارىم وبالتالي تمكنيم من الحكم عمى األمور وفيم طبيعة العمل الذي يقومون بو
 

ن االنتماء ليذه المينة ال يتأثر بالمؤىل العممي، فالعمل نابع من سمو الرسالة التي  وا 
. يحممونيا سواء أكانوا جامعيين أو غير جامعيين

 
التي أشارت إلى أن ىناك فروقًا بين آراء  (2001)واختمفت نتائج الدراسة ودراسة المناصرة 

. المديرين لدرجة فاعمية البرنامج التدريبي حسب المؤىل لصالح حممة الدبموم
 

. النتائج المتعمقة بالسؤال ال الث عشر
 بين متوسطات (0.05≥∝)ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

الجنس )استجابات معممي المرحمة األساسية عمى فاعمية البرامج التدريبية تعزى إلى متغيرات الدراسة 
. (والمؤىل العممي وسنوات الخبرة والتخصص

 
. 8-5تمت اإلجابة عن نتائج ىذا السؤال من خالل فحص الفرضيات من 

 
: ونصت الفرضية الاامسة عمى ما يمي

 في فاعمية البرامج (0.05≥∝)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 
. التدريبية لمعممي المرحمة األساسية من وجية نظر المعممين تعزى إلى متغير الخبرة

 
 أظيرت النتائج أنو ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

 في فاعمية البرامج التدريبية لمعممي المرحمة األساسية من وجية نظر المعممين تعزى (0.05≥∝)
. إلى متغير الخبرة
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األىداف والمحتوى وبيئة التدريب واكتساب )حيث قبمت الفرضية الخامسة لمجاالت الدراسة 
، 0.42، 0.24)وقد بمغت قيمة الداللة اإلحصائية . (الميارة والتطور واالرتقاء وفاعمية المدرب

. عمى التوالي (0.2، 0.29، 0.35، 0.33، 0.054
 

يمكن تفسير النتيجة أن الخبرة ال تؤثر في نظرة المعممين لفاعمية البرامج التدريبية إلى نوعية 
البرامج التدريبية المقدمة لممعمم والتي تتسم بالروتين والتكرار الذي يخمق الحكم ذاتو عمى البرامج 

التدريبية، بغض النظر عن سنوات خبرة المعمم فال اختالف في األسموب أو المضمون في البرامج 
. التدريبية المقدمة

 
التي بينت أنو ال توجد فروق ذات  (1994)واتفقت نتائج ىذه الدراسة ونتائج دراسة عطيات 

واتفقت أيضًا ونتائج . داللة إحصائية بين المتوسطات الحسابية لمحاجات التربوية تعزى إلى الخبرة
حيث بينت أن االقتصار عمى أساليب التدريب التقميدية يقمل من استجابة  (1996)دراسة حريري 

.  المتدرب وتفاعمو مع البرنامج التدريبي
 

حيث أشار إلى أن ىناك أثرًا لمتغير الخبرة عند  (1994)واختمفت ودراسة عبد الخالق 
. سنوات (6-4) لصالح مستوى الخبرة (0.05≥∝)مستوى الداللة 

 
: ونصت الفرضية السادسة عمى ما يمي

 في فاعمية البرامج (0.05≥∝)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 
. التدريبية لمعممي المرحمة األساسية من وجية نظر المعممين تعزى إلى متغير التخصص

 
 أظيرت النتائج أنو ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

 في فاعمية البرامج التدريبية لمعممي المرحمة األساسية من وجية نظر المعممين تعزى (0.05≥∝)
األىداف والمحتوى وبيئة )لمتغير التخصص، حيث بمغت قيمة الداللة اإلحصائية لمجاالت الدراسة 

عمى  (0.06، 0.06، 0.46، 0.21، 0.59، 0.33 )(التدريب والتطور واالرتقاء وفاعمية المدرب
. التوالي

 
أما بالنسبة لمجال اكتساب الميارة فقد تم رفض الفرضية الصفرية السادسة عند ىذا المجال، 

بمعنى أنو توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  (0.02)حيث بمغت قيمة الداللة اإلحصائية 
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 في فاعمية البرامج التدريبية لمعممي المرحمة األساسية من وجية نظر المعممين (0.05≥∝)الداللة 
تعزى لمتغير التخصص عند مجال الدراسة وىذه الفروق جاءت لصالح التخصص األدبي في مجال 

. 2.89اكتساب الميارة حيث بمغت قيمة الوسط الحسابي 
 

ويمكن تفسير ىذه النتيجة إلى أن التخصصات العممية بحاجة إلى إمكانيات مادية 
وتجييزات وأدوات يتم من خالليا تنفيذ البرامج التدريبية، وىذه في الغالب غير متوفرة في حين أن 

لبرامج التخصصات األدبية غير مكمفة وال تحتاج إلى ىذه اإلمكانيات، فاختمفت بذلك وجيات النظر 
في فاعمية البرامج التدريبية لصالح التخصصات األدبية، واختمفت نتائج الدراسة ونتائج دراسة شاور 

حيث بينت وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى إلى التخصص ولصالح المعممين ذوي  (2003)
. التخصصات العممية

 
: ونصت الفرضية السابعة عمى ما يمي

 في فاعمية البرامج (0.05≥∝)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 
. التدريبية لمعممي المرحمة األساسية من وجية نظر المعممين تعزى إلى متغير الجنس

 
 أظيرت النتائج أنو ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

 في فاعمية البرامج التدريبية لمعممي المرحمة األساسية من وجية نظر المعممين تعزى (0.05≥∝)
األىداف والمحتوى واكتساب )لمتغير الجنس، حيث بمغت قيمة الداللة اإلحصائية لمجاالت الدراسة 

وىي أكبر من مستوى الداللة . (0.10، 0.08، 0.45، 0.23)عمى التوالي  (الميارة والتطور واالرتقاء
.  وبذلك تم قبول الفرضية السابعة(0.05≥∝)

 
ن ىذه النتيجة قد تعود إلى تشابو في ظروف العمل بين مدارس الذكور واإلناث حيث أن  وا 
البيئة التربوية متماثمة في ىذه المدارس، وأن نظرتيم لفاعمية البرنامج التدريبي كانت عمى حد سواء 

. من منطمق مشاركتيم في نفس البرامج موضوعًا وزماناً 
التي بينت عدم وجود فروق تعزى إلى  (2003)واتفقت نتائج ىذه الدراسة ودراسة شاور 

. الجنس
 

فقد تم رفض الفرضية السابعة فقد  (بيئة التدريب وفاعمية المدرب)وبالنسبة لمجالي الدراسة 
، أي أنو توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى (0.01، 0.01)بمغت قيمة الداللة اإلحصائية 
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 تعزى لمتغير الجنس عند مجالي الدراسة، وىذه الفروق جاءت لصالح الذكور (0.05≥∝)الداللة 
(. 2.74)في مجال بيئة التدريب، حيث بمغت قيمة الوسط الحسابي 

 
وقد تفسر ىذه النتيجة إلى صعوبة وصول اإلناث إلى بعد مكان التدريب وبضرورة توفر كل 

مستمزمات التدريب، في حين سيولة وصول الذكور وعدم االىتمام بتوفر كل المستمزمات الالزمة 
لمبرنامج التدريبي كما جاءت النتيجة لصالح اإلناث في مجال فاعمية المدرب حيث بمغت قيمة الوسط 

(. 2.89)الحسابي 
 

وقد تفسر النتيجة من منطمق قناعة اإلناث بكفاءة المدربين وخبرتيم وقدراتيم التي تمكنيم 
. أما بالنسبة لمذكور فقد يختمفون مع اإلناث في ىذه القناعة. من القيام بميمة التدريب

 
:  ونصت الفرضية ال امنة عمى ما يمي

 في فاعمية البرامج (0.05≥∝)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 
. التدريبية لمعممي المرحمة األساسية من وجية نظر المعممين تعزى لمتغير المؤىل العممي

 
 أظيرت النتائج أنو ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

 في فاعمية البرامج التدريبية لمعممي المرحمة األساسية من وجية نظر المعممين تعزى (0.05≥∝)
وىي  (0.40)لمتغير المؤىل العممي عند مجال فاعمية المدرب، وقد بمغت قيمة الداللة اإلحصائية 

. أكبر من مستوى الداللة وبذلك قبمت الفرضية الثامنة
 

وقد تم تحديد فروق االستجابات لمجال األىداف وفقًا لمتغير المؤىل العممي حيث تبين وجود 
. فروق ذات داللة إحصائية بين الدبموم والبكالوريوس لصالح البكالوريوس

 
وتفسر ىذه النتيجة أنو نتيجة لتأىيميم العممي وما تم دراستو من مساقات تربوية متنوعة كون 

يجابية . المعمم أكثر تفاعاًل وا 
. في حين قد تأثر حممة الدبموم واختمفت نظرتيم لمبرامج التدريبية تبعًا لما تم تعممو سابقاً 

 
التي بينت أنو ال توجد فروق في  (2003)وقد اتفقت نتائج الدراسة ودراسة غنيمات 

. احتياجات المعممين والمعممات تعزى إلى المؤىل العممي
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التي بينت وجود فروقًا لصالح  (2001)في حين اختمفت نتائج الدراسة ودراسة المناصرة 
. حممة الدبموم

التي أشارت إلى أنو ال توجد فروق تعزى إلى  (1994)واختمفت ونتائج دراسة عطيات 
. المؤىل العممي

 
وتم تحديد فروق االستجابات لمجال المحتوى وفقًا لمتغير المؤىل العممي حيث تبين فروق 

ذات داللة إحصائية بين الدبموم والماجستير فأكثر لصالح الماجستير فأكثر، وبين البكالوريوس 
. والماجستير فأكثر لصالح الماجستير فأكثر

 
وتفسير النتيجة أن حممة الماجستير يتمتعون بمعرفة وسعة إطالع وثقافة أكثر وذلك بناء 
عمى ما تم اكتسابو من خالل المساقات المختمفة واألبحاث والمناقشات التي تمت دراستيا والتي من 

كسابو المعمومات فيصبح أكثر قدرة من حممة البكالوريوس . شأنيا تحسين أداء المعمم وا 
 

وتم تحديد فروق االستجابات لمجال بيئة التدريب وفقًا لمتغير المؤىل العممي حيث تبين 
وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الدبموم والبكالوريوس لصالح الدبموم وبين الدبموم والماجستير 
فأكثر لصالح الماجستير فأكثر، كما تبين أن ىنالك فروقًا ذات داللة إحصائية بين البكالوريوس 

والماجستير فأكثر لصالح الماجستير فأكثر ويعزى ذلك إلى أن كمما كان تأىيل المعمم العممي أعمى 
كان أكثر اىتمامًا بالمضمون واألىداف التي يسعى البرنامج التدريبي تحقيقيا وبغض النظر عن 

الظروف المحيطة ببيئة التدريب خاصة وأن الوضع التعميمي يرتبط بالوضع السياسي واالقتصادي 
. واالجتماعي لموطن الذي ما زال بحاجة إلى الكثير من االىتمام واالستقرار

 
وتم تحديد فروق االستجابات لمجال اكتساب الميارة، وفقًا لمتغير المؤىل العممي حيث تبين 

+ وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الدبموم والبكالوريوس لصالح الدبموم، وبين الدبموم والدبموم
البكالوريوس لصالح الدبموم وبين الدبموم والماجستير فأكثر لصالح الدبموم، كما أن ىنالك فروقًا بين 

دبموم لصالح البكالوريوس وتفسير النتيجة إلى أن حممة الدبموم في المرحمة + البكالوريوس والبكالوريوس
عداد  األساسية يتميزون بكفاءة وميارة في تدريس ىذه المرحمة حيث أن المواد التي تتم دراستيا وا 
المعمم لمتدريس بيا تركز عمى أساليب التدريس ووسائمو بشكل متواصل وفعال مما يضيق الفجوة 

يصاليا لمطالب بطريقة سيمة وواضحة . وييسر نقل المعمومة وا 
 



 94 

وتم تحديد فروق االستجابات لمجال التطور واالرتقاء وفقًا لمتغير المؤىل العممي حيث تبين 
وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الدبموم والبكالوريوس لصالح الدبموم، وبين الدبموم والماجستير 

فأكثر لصالح الماجستير فأكثر ويعزى السبب وجية نظر الباحثة إلى أن حممة الدبموم وبناء عمى ما تم 
استطالعو من آراء أنيم يرغبون في إكمال دراستيم والحصول عمى مستوى عممي أعمى ويطمبون تقديم 
التسييالت المادية والتعاون معيم لتحقيق ىذه الرغبة وأن معممي الماجستير يسعون دائمًا إلى التطور 
واالرتقاء من خالل ما يرغبون في اختيار ما يناسبيم من برامج تعمل عمى تميزىم بالكفاءة واالرتقاء 

. إلى األفضل
 

وتم تحديد فروق االستجابات لمجال فاعمية المدرب وفقًا لمتغير المؤىل العممي حيث تبين 
. وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الدبموم والماجستير فأكثر لصالح الماجستير فأكثر

 
وتفسر الباحثة ذلك من وجية نظرىا إلى أنو ليس ىنالك من فارق كبير في قدرات المدربين 

وحممة الماجستير خاصة وأن بعض المدربين من غير حممة الماجستير فكثيرًا ما يتمتع معمم 
. الماجستير بقدرات المدرب إن لم تكن أفضل

 
وتم تحديد فروق االستجابات لمدرجة الكمية وفقًا لمتغير المؤىل العممي، حيث تبين وجود 

دبموم + فروق ذات داللة إحصائية بين الدبموم والبكالوريوس لصالح الدبموم، وبين الدبموم والبكالوريوس 
. لصالح الدبموم وبين الدبموم والماجستير فأكثر لصالح الدبموم

 
مناقشة نتائج الفرضية التاسعة 

 في فاعمية البرامج (0.05≥∝)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 
. التدريبية لمعممي المرحمة األساسية من وجية نظر المديرين تعزى لمتغير المنطقة

 
 (0.05≥∝)أظيرت النتائج أنو ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

في فاعمية البرامج التدريبية لمعممي المرحمة األساسية من وجية نظر المدرين تعزى لمتغير المنطقة 
.  وبذلك تم قبول الفرضية
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وتفسر النتيجة من وجية نظر الباحثة إلى أن ىنالك تشابو كبير في وجية نظر المديرين 
بسبب الظروف المتشابية لممحافظتين بحكم القرب والتجاور واألوضاع واالمكانات المتشابية بينيم 

. عمى اعتبار أنيم في منطقة متماثمة الظروف
 

مناقشة نتائج الفرضية العاشرة 
 في فاعمية البرامج (0.05≥∝)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

. التدريبية لمعممي المرحمة األساسية من وجية نظر المعممين تعزى لمتغير المنطقة
 

األىداف والمحتوى واكتساب الميارة والتطور )تم قبول الفرضية العاشرة لمجاالت الدراسة 
، وأظيرت النتائج أنو ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة (واالرتقاء وفاعمية المدرب

 في فاعمية البرامج التدريبية لمعممي المرحمة األساسية من وجية نظر المعممين تعزى (0.05≥∝)
وتفسر الباحثة ذلك بتشابو ظروف وأوضاع المحافظتين وبالنسبة لمجال الدراسة بيئة . لمتغير المنطقة

بمعنى  (0.02)التدريب فقد تم رفض الفرضية عند ىذا المجال، حيث بمغت قيمة الداللة اإلحصائية 
 أنو توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة

 في فاعمية البرامج التدريبية لمعممي المرحمة األساسية من وجية نظر المعممين تعزى (0.05≥∝)
لمتغير المنطقة عند مجال الدراسة وىذه الفروق جاءت لصالح معممي مديرية ضواحي القدس في 

. 2.72مجال بيئة التدريب حيث بمغت قيمة الوسط الحسابي 
 

األىداف والمحتوى واكتساب الميارة )وبيذا تم قبول الفرضية العاشرة لمجاالت الدراسة 
وتم قبول الفرضية عند مجال بيئة التدريب حيث بمغت قيمة الوسط  (والتطور واالتقاء وفاعمية المدرب

. 1.96الحسابي 
 

ويعزى ذلك حسب وجية نظر الباحثة إلى قمة عدد معممي الضواحي بالمقارنة مع معممي 
محافظة رام اهلل فكمما كان العدد أقل في البرنامج التدريبي كمما كانت اإلمكانيات متوفرة واالستفادة 

. أكثر وكانت الفرصة لمتدريب فعالة ومجدية
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التوصيات 
 

: - في ضوء النتائج التي توصمت إلييا الدراسة توصي الباحثة بما يمي
 
وضع احتياجات المتدربين في االعتبار عند تصميم البرامج التدريبية مع االىتمام برأي المتدربين  .1

 .السابقين لمبرامج التدريبية من أجل تطوير البرامج القادمة وتحسينيا

 
 .مشاركة المعممين في تحديد واختيار البرامج التدريبية المناسبة ليم .2

 

 .الوقوف عمى الصعوبات التي تواجو المتدربين في البرامج التدريبية ومعالجتيا .3

 

 .ضرورة متابعة مديري المدارس تنفيذ البرامج التدريبية ميدانياً  .4

 

أن يكون لمركز التدريب ىيئة من المدربين المتخصصين وبالتالي متابعة المتدربين في مناطق  .5
 .عمميم، وذلك لمعرفة مدى ما حققو البرنامج من فائدة في التعميم

 

تحديد وزارة التربية والتعميم مكافآت وحوافز معنوية ومادية لممتدرب بعد انتيائو من البرنامج  .6
 .التدريبي

 

توجيو االىتمام إلى ضرورة استمرارية تدريب المعممين لتحقيق نموىم الميني، ولمواكبة التغيرات  .7
 .المتالحقة

 

 .توفير معمومات عن تجارب وخبرات مختمف الدول في مجال إعداد المعممين وتدريبيم .8

 

مشاركة الدول العربية برامجيا التدريبية وتبادل الخبرات معيا من خالل نخبة من المعممين  .9
 .والمدربين

 
إجراء دراسة تقييم دور وزارة التربية والتعميم لمبرامج التدريبية من وجية نظر معممي ومديري  .10

 .المرحمة األساسية

 

إجراء المزيد من الدراسات في مجال البرامج التدريبية في كافة محافظات الوطن باعتبارىا وسيمة  .11
 .لتطوير المعمم وتنمية قدراتو
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المالحق 
 
 .رسالة جامعة القدس إلى وزارة التربية والتعميم لتسييل تطبيق الدراسة .1

 
الرام ورام اهلل والبيرة لتسييل تطبيق / رسالة وزارة التربية والتعميم لمديرية التربية ضواحي القدس .2

 .الدراسة

 

 .الرام لتسييل تطبيق الدراسة/ رسالة مديرية التربية والتعميم ضواحي القدس .3

 

 .رسالة مديرية التربية والتعميم رام اهلل والبيرة لتسييل تطبيق الدراسة .4

 

 .أداتاه الدراسة في صورتيما األولى المرسمة لمتحكيم .5

 
 .أداتاه الدراسة في صورتيما األولى المرسمة لمتحكيم .6

 

 .أداتاه الدراسة المعتمدة في صورتيما النيائية .7

 
 .أداتاه الدراسة المعتمدة في صورتيما النيائية .8

 

 .أسماء المحكمين .9
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(1)ملحق
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( 2)ممحق 
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( 3)ممحق 
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( 4)ممحق 
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 (5)ممحق 
 .أداة الدراسة الخاصة بوجية نظر المعممين في صورتيا األولى المرسمة لمتحكيم

 
بسم اهلل الرحمن الرحيم 

 
فاعمية البرامج التدريبية لمعممي المرحمة األساسية من وجية نظر المعممين والمديرين في مديريتي 

. الرام ومحافظة رام اهلل والبيرة/ التربية والتعميم ضواحي القدس
 

ة المحترم /أخي المعمم 
: السالم عميكم ورحمو اهلل وبركاتو

تقوم الباحثة بدراسة ميدانية الستكمال متطمبات الحصول عمى درجة الماجستير في اإلدارة 
 جامعة القدس –التربوية 

ليتمكن  (فاعمية البرامج التدريبية لمعممي المرحمة األساسية)وتيدف ىذه الدراسة إلى تحديد 
المسؤولون من عقد البرامج التدريبية الالزمة والنيوض بالعممية التربوية في المدارس الفمسطينية لذا 

أرجو قراءة فقرات ىذه االستبانة بتمعن واإلجابة عمييا بما يتفق ووجية نظرك، عممًا بأن ىذه اإلجابات 
ويسرني أن أتقدم بخالص الشكر عمى . التي ستتكرم بيا لن تستعمل إال ألغراض البحث العممي فقط
. ما ستبذلونو من وقت وجيد في اإلجابة عمى ىذه االستبانة

 
وباهلل التوفيق 

 
سمر حمد : الباحثة

: معمومات عامة: أواًل 
: في المربع المناسب الخاص بالمعمومات الشخصية ()الرجاء وضع إشارة 

 أنثى  ذكر     الجنس        .1
   بكالوريوس   دبموم        المؤىل العممي  .2

دبموم  +  بكالوريوس    ماجستير أو أعمى 

 سنوات 5-10  أقل من خمس سنوات سنوات الخبرة   . 3
 سنوات 10أكثر من 

أدبي   عممي   التخصص      . 4
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ال  
أوافق 
بشدة 

ال 
أوافق 

أوافق أوافق 
بشدة 

     انيًا مقياس فاعمية البرامج التدريبية لمعممي ومعممات المرحمة األساسية 
    . أواًل من حيث المادة التدريبية

    . األىداف: المجال األول. أ
    . أىداف البرنامج واضحة .1
    . أىداف البرنامج قابمة لمتطبيق في الميدان .2
    . أىداف البرنامج تمبي الحاجات الفعمية لممتدربين .3
    . تحقق فعالياتيا أىداف موضوع التدريب .4
    المعرفية، الوجدانية، الحركية : أىداف البرنامج شاممة لمنواحي .5
    . المحتوى: المجال ال اني. ب
    . المعمومات المقدمة شاممة .1
    . المعمومات منظمة .2
    . حداثة المعمومات المقدمة .3
    . التسمسل في عرض المعمومات .4
    . تمبي حاجات المتدربين في موضوع التدريب .5
    . األنشطة تنمي المخزون المعرفي عند المتدربين .6
    . المواد التدريبية متنوعة ومتكاممة .7
    بيئة التدريب : المجال ال الث. ج
    . مناسبة مكان التدريب .1
    . اإلنارة الجيدة والتيوية .2
    . الزمن مالئم لألنشطة التي تنفذ خالل التدريب .3
    . الفترة الزمنية التي تعقد فييا البرامج مناسبة .4
    . الطباعة والتصوير واضحان .5
    . األدوات المطبوعة تتناسب وأعداد المتدربين .6
    . القاعة مزود بالوسائل واألجيزة التعميمية المناسبة .7

    : فاعمية البرامج التدريبية عمى المعممين من حيث:  انياً 
    . اكتساب الميارة (أ

    : البرامج التدريبية ساعدتني عمى تطوير مياراتي في
    . استخدام الوسائل التعميمية المتنوعة .1
    . استخدام األساليب المختمفة .2
    . االتصال والتواصل مع الطمبة .3
    . تنمية قدراتي التعميمية التعممية .4
    . تحديد احتياجات الطمبة .5
    . الربط بين النظرية والتطبيق .6
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    . تنمية المخزون المعرفي .7
    . (إدارة األزمات)مواجية الظروف الطارئة  .8
    . التوجو نحو التعمم الذاتي .9

    . مراعاة ذوي االحتياجات الخاصة .10
    . التعامل مع الفروق الفردية لدى الطمبة .11
    . وضع الخطط العالجية لبطيئي التعمم .12
    . االستفادة من قدرات وخبرات المشرفين في التعميم .13
    . تحمل المسؤولية من خالل إدراك الدور المنوط بي .14
    . التطور واالرتقاء: من حيث (ب
    . أكسبتني خبرات جديدة .1
    . حسنت مستوى أدائي الميني .2
    . ذلمت الصعوبات التعميمية بإيجاد الحمول المناسبة .3
    . عالجت المفاىيم المعقدة في المادة الدراسية .4
    . تبادل الخبرات مع المعممين اآلخرين .5
تقانو في وقت محدد .6     . إنجاز عممي وا 
    . مواكبة التطور العممي .7
    . اإلطالع عمى المستجدات التربوية .8
    . شجعتني عمى االنضمام لفريق التدريب .9

    . الحصول عمى مكافآت وعالوات .10
    : تقييم المدرب أو المحاضر:  ال اً 

    . يبدأ المقاء بشكل مخطط. 1
    . يعرض المادة بطريقة منظمة. 2
    . متمكن من موضوع التدريب. 3
    . قادر عمى توصيل األفكار. 4
    . يشجع عمى المشاركة بالنقاش. 5
    . ينوع في أساليب التدريب. 6
    . يقدم تغذية راجعة بناءة. 7
    . يستخدم أمثمة ترتبط بواقع المتدربين وحاجاتيم. 8
    . يطرح أسئمة تقويمية مناسبة. 9

    . يمتزم بالوقت المخصص لمدورة. 10
    . عالقتو مع المتدربين تعاونية. 11
    . يتابع أنشطة وعمل المجموعات. 12
    . يضبط النقاش بعدم انشغالو بأحاديث جانبية. 13
    . يتقبل األفكار والمقترحات المختمفة. 14
    . يتابع تطبيق ما يتم تدريبو في الميدان. 15
    . يسعى إلى توجيو المعمم وتعديل أسموبو. 16



 111 

    . يقدم النصائح لممعمم بشكل مستمر. 17
ما ىي حسب رأيك أبرز المشكالت التي واجيتك في البرامج التدريبية؟ : 1س
 
 

ما ىي اقتراحاتك لتطوير برامج البرامج التدريبية؟ : 2س
 
 

ما ىي البرامج التي تراىا ضرورية لك مستقباًل؟ : 3س
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( 6)ممحق 
 .أداة الدراسة الخاصة بالمديرين في صورتيا األولى المرسمة لمتحكيم

 
بسم اهلل الرحمن الرحيم 

 
فاعمية البرامج التدريبية لمعممي المرحمة األساسية من وجية نظر المعممين والمديرين في مديريتي 

. الرام ومحافظة رام اهلل والبيرة/ التربية والتعميم ضواحي القدس
ة المحترم /أخي مدير

: السالم عميكم ورحمو اهلل وبركاتو
تقوم الباحثة بدراسة ميدانية الستكمال متطمبات الحصول عمى درجة الماجستير في اإلدارة 

 جامعة القدس –التربوية 
ليتمكن  (فاعمية البرامج التدريبية لمعممي المرحمة األساسية)وتيدف ىذه الدراسة إلى تحديد 

المسؤولون من عقد البرامج التدريبية الالزمة والنيوض بالعممية التربوية في المدارس الفمسطينية لذا 
أرجو قراءة فقرات ىذه االستبانة بتمعن واإلجابة عمييا بما يتفق ووجية نظرك، عممًا بأن ىذه اإلجابات 

ويسرني أن أتقدم بخالص الشكر عمى . التي ستتكرم بيا لن تستعمل إال ألغراض البحث العممي فقط
. ما ستبذلونو من وقت وجيد في اإلجابة عن ىذه االستبانة

 
وباهلل التوفيق 

 
سمر حمد : الباحثة

 
: معمومات عامة: أواًل 

: في المربع المناسب الخاص بالمعمومات الشخصية ()الرجاء وضع إشارة 
 أنثى  ذكر     الجنس        .3
   بكالوريوس   دبموم        المؤىل العممي  .4

دبموم  +  بكالوريوس    ماجستير أو أعمى 

 سنوات 5-10  أقل من خمس سنوات سنوات الخبرة   . 3
 سنوات 10أكثر من 

أدبي   عممي   التخصص      . 4
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ال أوافق بشدة ال أوافق أوافق أوافق بشدة  
    . بالنسبة لمطالب. أ

    : انعكست البرامج التدريبية عمى الطالب من حيث
    . تنمية قدراتو الكتابية .1
    . تنمية قدرتو عمى القراءة الجيدة .2
    . تنمية ميولو ومواىبو .3
    . تعزيز انتمائو لممدرسة .4
    . تعزيز ثقتو بنفسو .5
    . مشاركتو في النشاطات الصفية والالصفية .6
    . حب الوطن واالعتزاز بو .7
    . زادت من تحصيمو العممي .8
    . تنمية إبداع الطالب وابتكاراتو .9

    . ساعدت الطالب عمى البحث واإلطالع .10
    . كشفت عن الطالب القائد .11
    . العمل ضمن المجموعة .12
    . بالنسبة لممعمم. ب
    . بناء خطط تطويرية وااللتزام بيا .1
    . اإلفادة من التغذية الراجعة من المشرف التربوي .2
    . إثراء المنياج واالىتمام بالنشاطات التربوية المرافقة لو .3
    . إنتاج وسائل تعميمية وتوظيفيا .4
    . امتالك الميارات التعميمية وتوظيفيا .5
    . تقبل أفكار تربوية جديدة وتطبيقيا .6
    . المشاركة في البرامج مدربًا أو متدربًا واإلفادة منيا .7
    . القدرة عمى التواصل وبناء عالقات مينية .8
    . مسايرة المناىج الجديدة .9

    . إسيامات إبداعية تربوية .10
    . تبادل الخبرات مع المعممين .11
    . مراعاة الفروق الفردية بين الطمبة .12
    . مراعاة مشاعر الطمبة وأحاسيسيم .13
    . تعزيز العالقات مع مجالس اآلباء .14
    بالنسبة لممشرف التربوي . ج
    . يتابع إنجازات المعمم وأعمالو بعد البرامج .1
    . يقدم النصح واإلرشاد لممعمم بشكل مستمر .2
    . معرفة نقاط ضعف وقوة المعمم ومتابعتيا .3
    . يقترح الحمول المناسبة لإلشكاليات التربوية .4
    . يطمع المعمم عمى المستجدات التربوية .5
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    . يشجع عمى تبادل الخبرات بين المعممين .6
    . ينقل المعارف والميارات لممعمم .7
    . يكشف عن قدرات المعممين .8
    . يستفيد من تميز المعمم .9

    . يضع خطط لدمج ذوي االحتياجات الخاصة مع الطمبة .10
    . يوضح كيفية ربط المدرسة بالمجتمع المحمي .11

 

 ما أبرز حسب رأيك أبرز الصعوبات التي تواجيك في البرامج التدريبية؟ 1س
 
 

 ما ىي اقتراحاتك لتطوير برامج البرامج التدريبية؟ 2س
 

 ما ىي البرامج التي تراىا ضرورية لممعممين مستقباًل؟ 3س
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( 7)ممحق 
 .أداة الدراسة المعتمدة في صورتيا النيائية الخاصة بوجية نظر المعممين

بسم اهلل الرحمن الرحيم 
 

فاعمية البرامج التدريبية لمعممي المرحمة األساسية من وجية نظر المعممين والمديرين في مديريتي 
. الرام ومحافظة رام اهلل والبيرة/ التربية والتعميم ضواحي القدس

 
ة المحترم /أخي المعمم 

: السالم عميكم ورحمو اهلل وبركاتو 
تقوم الباحثة بدراسة ميدانية الستكمال متطمبات الحصول عمى درجة الماجستير في اإلدارة 

 جامعة القدس –التربوية 
ليتمكن  (فاعمية البرامج التدريبية لمعممي المرحمة األساسية)وتيدف ىذه الدراسة إلى تحديد 

المسؤولون من عقد البرامج التدريبية الالزمة والنيوض بالعممية التربوية في المدارس الفمسطينية لذا 
أرجو قراءة فقرات ىذه االستبانة بتمعن واإلجابة عمييا بما يتفق ووجية نظرك، عممًا بأن ىذه اإلجابات 

ويسرني أن أتقدم بخالص الشكر عمى . التي ستتكرم بيا لن تستعمل إال ألغراض البحث العممي فقط
. ما ستبذلونو من وقت وجيد في اإلجابة عمى ىذه االستبانة

 
وباهلل التوفيق 

 
سمر حمد : الباحثة

 
: معمومات عامة: أواًل 

: في المربع المناسب الخاص بالمعمومات الشخصية ()الرجاء وضع إشارة 
 أنثى  ذكر     الجنس        .5
   بكالوريوس   دبموم        المؤىل العممي  .6

دبموم  +  بكالوريوس    ماجستير أو أعمى 

 سنوات 5-10  أقل من خمس سنوات سنوات الخبرة   . 3
 سنوات 10أكثر من 
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ال أوافق ال أوافق أوافق أوافق بشدة  
بشدة 

    فاعمية البرامج التدريبية لمعممي ومعممات المرحمة األساسية :  انياً 
    . أواًل من حيث المادة التدريبية

    . األىداف: المجال األول. أ
    . أىداف البرنامج واضحة .1
    . أىداف البرنامج محددة .2
    . أىداف البرنامج قابمة لمتطبيق في الميدان .3
    . أىداف البرنامج تمبي الحاجات الفعمية لممتدربين .4
    . تحقق ىذه البرامج أىداف موضوع التدريب .5
    . المشاركون عمى إطالع بأىداف البرنامج مسبقاً  .6
    . أىداف البرنامج شاممة لمنواحي المعرفية .7
    . أىداف البرنامج شاممة لمنواحي الوجدانية .8
    . أىداف البرنامج شاممة لمنواحي الحركية .9
    . المحتوى: المجال ال اني. ب

    . المعمومات المقدمة شاممة لموضوع التدريب .10
    . المعمومات منظمة .11
    . المعمومات متسمسمة .12
    . المعمومات تتسم بالحداثة .13
    . يمبي محتوى البرامج حاجات المتدربين في موضوع التدريب .14
    . األنشطة تنمي المخزون المعرفي عند المتدربين .15
    . محتوى المواد التدريبية متنوع .16
    . محتوى المواد التدريبية متكامل .17
    . المواد المطبوعة والمصورة واضحة .18
    بيئة التدريب : المجال ال الث. ج

    . مكان التدريب مناسب ألىدافو .19
    . يتمتع مكان التدريب باإلنارة الجيدة .20
    . تتوفر التيوية في مكان التدريب .21
    . الزمن مالئم لألنشطة التي تنفذ خالل التدريب .22
    . الفترة الزمنية التي تعقد فييا البرامج مناسبة .23
    . المطبوعات تتناسب وأعداد المتدربين .24
    . مكان التدريب مزود بالوسائل واألجيزة التعميمية المناسبة .25

    : فاعمية البرامج التدريبية عمى المعممين:  انياً 
    . اكتساب الميارة: من حيث (أ

    : البرامج التدريبية ساعدتني عمى تطوير مياراتي في
    . استخدام الوسائل التعميمية المتنوعة .26
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    . استخدام األساليب المختمفة .27
    . التواصل مع الطمبة .28
    . تحديد احتياجات الطمبة .29
    . الربط بين النظرية والتطبيق .30
    . تنمية المخزون المعرفي .31
    . (إدارة األزمات)التصرف في المواقف الطارئة  .32
    . التوجو نحو التعمم الذاتي .33
    . حسن إدارة الوقت وتنظيمو .34
    . التعامل مع الفروق الفردية لدى الطمبة .35
    . وضع الخطط العالجية لبطيئي التعمم .36
    . االستفادة من قدرات وخبرات المشرفين في التعميم .37
    . تحمل المسؤولية من خالل إدراك الدور المنوط بي .38
    . التطور واالرتقاء: من حيث (ب

    . أكسبتني خبرات جديدة .39
    . التواصل وبناء عالقات مينية .40
    . ذلمت الصعوبات التعميمية بإيجاد الحمول المناسبة .41
    . عالجت المفاىيم المعقدة في المادة الدراسية .42
    . تبادل الخبرات مع المعممين اآلخرين .43
تقانو في وقت محدد .44     . إنجاز عممي وا 
    . اإلطالع عمى المستجدات التربوية .45
    . شجعتني عمى االنضمام لفريق التدريب .46
    . الحصول عمى مكافآت وعالوات .47
    : فاعمية المدرب:  ال اً 
    . يبدأ المدرب المقاء بشكل مخطط .48
    . يعرض المادة بطريقة منظمة .49
    . متمكن من موضوع التدريب .50
    . قادر عمى توصيل األفكار .51
    . يشجع عمى المشاركة .52
    . ينوع في أساليب التدريب .53
    . يقدم تغذية راجعة بناءة .54
    . يستخدم أمثمة ترتبط بواقع المتدربين وحاجاتيم .55
    . يطرح أسئمة تقويمية مناسبة .56
    . يمتزم بالوقت المخصص لمدورة .57
    . مراعاة مشاعر المشاركين واحترام وجيات نظرىم .58
    . يتابع أنشطة المجموعات وعمميا .59
    . يضبط النقاش بعدم انشغالو بأحاديث جانبية .60
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    . يتقبل األفكار والمقترحات المختمفة .61
    . يتابع تطبيق ما يتم تدريبو في الميدان .62
    . يسعى إلى توجيو المعمم وتعديل أسموبو .63
    . يقدم النصائح لممعمم بشكل مستمر .64
 

ما ىي حسب رأيك أبرز الصعوبات التي واجيتك في البرامج التدريبية؟ : 1س
 
 

ما ىي اقتراحاتك لتطوير برامج البرامج التدريبية؟ : 2س
 
 

ما ىي البرامج التي تراىا ضرورية لك مستقباًل؟ : 3س
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( 8)ممحق 
 .أداة الدراسة المعتمدة في صورتيا النيائية الخاصة بوجية نظر المديرين

بسم اهلل الرحمن الرحيم 
 

فاعمية البرامج التدريبية لمعممي المرحمة األساسية من وجية نظر المعممين والمديرين في مديريتي 
. الرام ومحافظة رام اهلل والبيرة/ التربية والتعميم ضواحي القدس

ة المحترم /أخي مدير
: السالم عميكم ورحمو اهلل وبركاتو

تقوم الباحثة بدراسة ميدانية الستكمال متطمبات الحصول عمى درجة الماجستير في اإلدارة 
 جامعة القدس –التربوية 

ليتمكن  (فاعمية البرامج التدريبية لمعممي المرحمة األساسية)وتيدف ىذه الدراسة إلى تحديد 
المسؤولون من عقد البرامج التدريبية الالزمة والنيوض بالعممية التربوية في المدارس الفمسطينية لذا 

أرجو قراءة فقرات ىذه االستبانة بتمعن واإلجابة عمييا بما يتفق ووجية نظرك، عممًا بأن ىذه اإلجابات 
ويسرني أن أتقدم بخالص الشكر عمى . التي ستتكرم بيا لن تستعمل إال ألغراض البحث العممي فقط

. ما ستبذلونو من وقت وجيد في اإلجابة عن فقرات ىذه االستبانة
 

وباهلل التوفيق 
 

سمر حمد : الباحثة
 

: معمومات عامة: أواًل 
: في المربع المناسب الخاص بالمعمومات الشخصية ()الرجاء وضع إشارة 

 أنثى  ذكر     الجنس        .7
   بكالوريوس   دبموم        المؤىل العممي  .8

دبموم  +  بكالوريوس    ماجستير أو أعمى 

 سنوات 5-10  أقل من خمس سنوات سنوات الخبرة   . 3
 سنوات 10أكثر من 

أدبي   عممي   التخصص      . 4
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أوافق  
بشدة 

ال أوافق 
أوافق 

ال أوافق 
بشدة 

    . بالنسبة لمطالب. أ
    : حققت البرامج التدريبية ما يمي

    . تنمية قدراتو عمى الكتابية السميمة .1
    . تنمية قدرتو عمى القراءة الجيدة .2
    . تنمية قدرتو عمى الفيم واالستيعاب .3
    . تنمية ميارتو الحسابية .4
    . غرس القيم الدينية .5
    . تنمية ميولو ومواىبو المختمفة .6
    . تعزيز انتمائو لممدرسة .7
    . تعزيز ثقتو بنفسو .8
    . مشاركتو في النشاطات الصفية والالصفية .9

    . حب الوطن .10
    . زيادة تحصيل الطالب العممي .11
    . تنمية إبداع الطالب وابتكاراتو .12
    . ساعدت الطالب عمى البحث واإلطالع .13
    . تنمية القيادة لدى الطالب .14
    . تعزيز العمل ضمن المجموعة .15
    . بالنسبة لممعمم. ب

    : انعكست البرامج التدريبية عمى المعمم من حيث
    . بناء خطط تطويرية وااللتزام بيا .16
    . إثراء المنياج واالىتمام بالنشاطات التربوية المرافقة لو .17
    . توظيف الوسائل التعميمية .18
    . امتالك الميارات التعميمية .19
    . تقبل أفكار تربوية جديدة .20
    . المشاركة في البرامج .21
    . الكشف عن مواىب المعممين .22
    . القدرة عمى التواصل .23
    . مسايرة المناىج الجديدة .24
    . إسيامات إبداعية تربوية .25
    . تبادل الخبرات مع المعممين .26
    . بناء عالقات مينية .27
    . مراعاة الفروق الفردية بين الطمبة .28
    . مراعاة مشاعر الطمبة وأحاسيسيم .29
    . تعزيز العالقات مع مجالس اآلباء .30
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    بالنسبة لممشرف التربوي . ج
    : انعكست البرامج التدريبية عمى المشرف التربوي من حيث

    . متابعة إنجازات المعمم وأعمالو بعد البرامج .31
    . تقديم النصح واإلرشاد لممعمم بشكل مستمر .32
    . معرفة نقاط ضعف وقوة المعمم ومتابعتيا .33
    . اقتراح الحمول المناسبة لممعيقات التربوية .34
    . إطالع المعمم عمى المستجدات التربوية .35
    . العمل عمى تبادل الخبرات بين المعممين .36
    . نقل المعارف والميارات لممعمم .37
    . الكشف عن قدرات المعممين .38
    . يستثمر القدرات المختمفة لدى المعممين .39
    . وضع خطط لدمج ذوي االحتياجات الخاصة مع الطمبة .40
    . ربط المدرسة بالمجتمع المحمي .41
 

 ما أبرز الصعوبات التي تواجيك في البرامج التدريبية؟ 1س
 
 

 ما اقتراحاتك لتطوير برامج البرامج التدريبية؟ 2س
 
 

 ما البرامج التي تراىا ضرورية مستقباًل لممعمم؟ 3س
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بسم اهلل الرحمن الرحيم 
 

بعد التحية يسرني أن أضع بين أيديكم االستبانتين المرفقتين والمتان تشكالن أداتاه قياس 
ميدانية في صورتيما األولية لجمع المعمومات الالزمة إلعداد رسالة ماجستير في اإلدارة التربوية 
بعنوان فاعمية البرامج التدريبية لمعممي المرحمة األساسية من وجية نظر المعممين والمديرين في 

. الرام ومحافظة رام اهلل والبيرة/مديريتي التربية والتعميم لضواحي القدس 
 

بيئة . 3المحتوى . 2األىداف . 1- فقرات استبانة المعممين وتشتمل عمى ستة مجاالت وىي
.  فاعمية المدرب6 التطور واالرتقاء 5. اكتساب الميارة. 4التدريب 

 
 المعمم . 2الطالب . 1: - فقرات استبانة المديرين وتشتمل عمى ثالثة مجاالت وىي

المشرف التربوي . 3
 

وبما أنكم من المختصين والخبراء والميتمين في العممية التربوية والتعميمية والبرامج التدريبية 
وتحرصون عمى تطويرىا فإن من دواعي ارتياح الباحثة لمقيام بيذا البحث أن تكون أحد المحكمين 

. إلبداء رأيكم في كل فقرة من فقرات االستبانتين، لذا يرجى منكم قراءة كل فقرة وكتابة ما ترونو مناسباً 
 

شاكرة لكم حسن تعاونكم 
الباحثة  

سمر حمد 
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( 9)ممحق 
أسماء المحكمين 

 
مكان العمل االسم 

جامعة القدس الدكتور أحمد فييم جبر  .1
 

جامعة القدس الدكتور غسان سرحان  .2
 

وزارة التربية والتعميم الدكتور غازي أبو شرخ  .3
 

اإلدارة العامة لمتدريب واإلشراف التربوي األستاذ زاىر عطوة  .4
 

المعيد الوطني لمتدريب التربوي األستاذ وليد احشيش  .5
 

اإلدارة العامة لمتدريب واإلشراف التربوي األستاذ حازم أبو جزر  .6
 

مشرفة دائرة تدريب المعممين رام اهلل األستاذة فضيمة محمد يوسف  .7
 

مديرية رام اهلل والبيرة / رئيس قسم اإلشراف التربوياألستاذ عماد جابر معالي  .8
 

الرام /مديرية ضواحي القدس/ رئيس قسم اإلشراف التربوياألستاذ إسماعيل عادي  .9
 

الرام / مشرف مرحمة أساسية مديرية ضواحي القدساألستاذ محمد ربحي  .10
 

الرام / مشرفة مرحمة مديرية ضواحي القدساألستاذة ليمى اليندي  .11
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 فيرس الجداول 
 

الصفحة عنوان الجدول الرقم 
الرام / توزيع مجتمع الدراسة في المدارس الحكومية في محافظة رام اهلل والبيرة ومحافظة ضواحي القدس  .1

. م2004/2005لمعام الدراسي 
40 

 41. توزيع عينة الدراسة حسب متغير المديرية والجنس والمؤىل العممي وسنوات الخبرة والتخصص  .2
 42. توزيع عينة الدراسة حسب متغير المديرية والجنس والمؤىل العممي وسنوات الخبرة والتخصص  .3
 45معامل الثبات لممجاالت الستة والدرجة الكمية الستبيانة المعممين   .4
 45معامل الثبات لممجاالت الثالثة والدرجة الكمية الستبيانة المديرين   .5
 48 (األىداف)المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات المجال األول   .6
 49 (المحتوى)المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات المجال الثاني   .7
 50 (بيئة التدريب)المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  لفقرات المجال الثالث   .8
 52 (اكتساب الميارة)المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات المجال الرابع   .9

 53 (التطور واالرتقاء)المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات المجال الخامس   .10
 55 (فاعمية المدرب)المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات المجال السادس   .11
التكرارات والنسب المئوية لمصعوبات التي تواجو معممي المرحمة األساسية في البرامج التدريبية من   .12

 56وجية نظرىم 

 57. التكرارات والنسب المئوية لمبرامج التدريبية التي يراىا المعمم ضرورية لو مستقبالً   .13
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال الطالب من وجية نظر مديري المرحمة   .14

 59. األساسية

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال المعمم من وجية نظر مديري المرحمة   .15
 60. األساسية

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال المشرف التربوي من وجية نظر مديري   .16
. المرحمة األساسية

62 

 63نتائج الفرضية األولى   .17
 64نتائج الفرضية الثانية   .18
 65نتائج الفرضية الثالثة   .19
 66نتائج الفرضية الرابعة   .20
 68نتائج الفرضية الخامسة   .21
 69نتائج الفرضية السادسة   .22
 71نتائج الفرضية السابعة   .23
 73نتائج الفرضية الثامنة   .24
 74نتائج الفرضية التاسعة   .25
 75نتائج الفرضية العاشرة   .26
 76لممقارنات في األىداف وفقًا لمتغير المؤىل العممي  (LSD)نتائج اختبار   .27
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 77لممقارنات في المحتوى وفقًا لمتغير المؤىل العممي  (LSD)نتائج اختبار   .28
 77لممقارنات في بيئة التدريب وفقًا لمتغير المؤىل العممي  (LSD)نتائج اختبار   .29
 78لممقارنات في اكتساب الميارة وفقًا لمتغير المؤىل العممي  (LSD)نتائج اختبار   .30
 78لممقارنات في التطور واالرتقاء وفقًا لمتغير المؤىل العممي  (LSD)نتائج اختبار   .31
 79لممقارنات في فاعمية المدرب وفقًا لمتغير المؤىل العممي  (LSD)نتائج اختبار   .32
 79لممقارنات في الدرجة الكمية وفقًا لمتغير المؤىل العممي  (LSD)نتائج اختبار   .33
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فيرس المحتويات 
 
 

الصفحة الموضوع 
أ اإلىداء 
ب إقرار 

ج شكر وعرفان 
ى التعريفات 

ز ممخص الدراسة بالعربية 
ي  Abstractممخص الدراسة باإلنجميزية 

 التعريف بالدراسة وأىميتيا : الفصل األول
 1المقدمة 

 2خمفية الدراسة وأبعادىا 
 4التدريب التربوي وأىدافو 

 5. واقع مؤسسات إعداد وتدريب المعممين في الوطن العربي ومحتوى برامجيا
 11. محاور رئيسية لمتدريب التربوي
 13. التدريب التربوي في فمسطين

 15.  األىداف العامة لتدريب المعممين في فمسطين
 17.  البرامج التدريبية الفمسطينية

 20مبررات الدراسة 
 20مشكمة الدراسة 
 21أىداف الدراسة 
 21أىمية الدراسة  
 22أسئمة الدراسة 

 23فرضيات الدراسة  
 24حدود الدراسة  

 :  الفصل ال اني
 25الدراسات السابقة 

 26الدراسات العربية : أوالً 
 37الدراسات األجنبية : ثانياً 

 39تعقيب عمى الدراسات السابقة 
 الطريقة واإلجراءات : الفصل ال الث

 40منيج الدراسة 
 40مجتمع الدراسة 
 41عينة الدراسة 
 42أدوات الدراسة 
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 44صدق األداتان 
 45ثبات األداتان 

 46متغيرات الدراسة 
 47المعالجة اإلحصائية 

 عرض نتائج الدراسة : الفصل الرابع
 48النتائج المتعمقة بالسؤال األول 
 49النتائج المتعمقة بالسؤال الثاني 
 50النتائج المتعمقة بالسؤال الثالث 
 51النتائج المتعمقة بالسؤال الرابع 

 53النتائج المتعمقة بالسؤال الخامس 
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