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  ملّخص
اتجاھات معلّمي مدارس وكالة الغوث الملتحقين ببرنامج  إلىالتّعّرف  الّدراسةھدفت 

ويّة الذي نفّذته الكلّيّة الجامعيّة للعلوم التّرب ،االرتقاء من درجة الّدبلوم إلى درجة البكالوريوس
 متوّسطات بينة إحصائيّ اللة دفيما إذا كانت ھناك فروق ذات نحو البرنامج نفسه، وإلى معرفة 

تكّون حيث الجنس، والتّخّصص، وعدد سنوات الخدمة، : تعزى لمتغيّرات كّل من ،ستجاباتاال
ة المرحلة األساسيّ (في تخّصص بلوم الحاملين لشھادة الدّ المعلّمين مجتمع الّدراسة من جميع 

نابلس، والخليل، ( يةمناطق التّعليمالالعاملين في ) األولى، واللّغة العربيّة، والّرياضيّات، والعلوم
معلّماً ) 309(عددھم  البالغو ،التّابعة لوكالة الغوث الّدوليّة في الّضفّة الغربيّة، )والقدس وأريحا

 تخذھماي منطقة القدس وأريحا، على المعلّمين والمعلّمات فولتطبيق برنامج االرتقاء ، ومعلّمة
ً ومعلّمة) 111(في الّدراسة بلغ عددھا  قصديةعيّنة كالباحثان  وھي عيّنة ممثّلة لمجتمع  معلّما
ً باستخدام برنامج بعد ذلك وعلى الملتحقين، تّم توزيع االستبانة و ،الّدراسة عولجت إحصائيّا

كانت  :لصت الّدراسة إلى النّتائج اآلتيةوقد خ .)spss(الّرزم اإلحصائيّة للعلوم االجتماعيّة 
معلّمي مدارس وكالة الغوث الملتحقين ببرنامج االرتقاء من درجة الّدبلوم إلى درجة اتّجاھات 

، حيث بلغ إيجابيّةالذي نفّذته الكلّيّة الجامعيّة للعلوم التّربويّة نحو البرنامج نفسه  ،البكالوريوس
وھذه الّدرجة تعد %) 64.32( وبوزن نسبيّ ) 3.22(االت متوّسط المتوّسطات الحسابيّة للمج

ً  إيجابيّة في عدم وجود فروق ذات داللة إحصائيّة  :أشارت نتائج الّدراسة إلىحيث  ،أيضا
متغيّر لاتجاھات معلّمي مدارس وكالة الغوث الملتحقين ببرنامج االرتقاء تعزى متوّسطات 

اتجاھات متوّسطات في وق ذات داللة إحصائيّة وجود فرو .عدد سنوات الخدمةلمتغيّر ، والجنس
 ، يعود لمعلّميمتغيّر التّخّصصلمعلّمي مدارس وكالة الغوث الملتحقين ببرنامج االرتقاء تعزى 
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 .حيث كانوا األقل إيجابيّة في مختلف مجاالت الّدراسة )4- 1(المرحلة األساسيّة األولى تخّصص 
 ضرورة إشراك :عّدة توصيات كان من أھّمھابالباحثان  أوصىوفي ضوء نتائج الّدراسة 

  .الوقت المناسب لھم مع تناسبت بحيث ةأھيليّ البرامج التّ  زمن تنفيذ اختيار في مينالمعلّ 
 

Abstract 
The study attempted to identify the attitudes of UNRWA in-service 

school teachers towards the Diploma to B.A. upgrading program 
implemented by the University College of Educational Sciences. It also 
tried to identify the statistically significant differences in the means 
attributed to the variables of gender, subject of specialization and work 
experience. The population of the study which comprised (309) consisted 
of all UNRWA male and female school teachers holding diplomas in the 
subjects of Elementary Lower Education, Arabic Language, Math and 
Science and working in the UNRWA education areas in the West Bank: 
Nablus, Hebron and Jerusalem. Apurposive sample of (111) male and 
female teachers from Jerusalem area was chosen as arepresentative of the 
population of the study. Aquestionnaire was used to identifythe teachers' 
attitudes. Upon completing the questionnaires by all subjects, data was 
analyzed using the SPSS statistical application.   The results of the study 
showed that the school teachers' attitudes concerning the upgrading 
program were positive. All domains obtained (3.22) means and (64.32 %) 
percentage. With respect to the variables of the study, the results revealed 
the following: There were no statistically significant differences in 
teachers' attitudes towards the upgrading program attributed to the 
variable of gender, and the variable of work experience (years in duty). 
Ana there were statistically significant differences in teachers' attitudes 
towards the upgrading program attributed to the variable of subject of 
specialization for the benefit of Arabic Language teachers whose 
attitudes were the least positive in all domains of the study. In the light of 
the results of the study, the researchers recommended a number of 
recommendations; for example, school teachers should take part in 
selecting the appropriate time for implementing any upgrading programs. 
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  المقـّدمـة
مات التي يبنى عليھا عني القبول الجزئي بالمسلّ يراسة، الخوض في موضوع ھذه الدّ  ربّما
رفع ي ؛ة األولىرجة الجامعيّ حصول الملتحق في برنامج االرتقاء على الدّ طويري، والمنطق التّ 

ما ارتفع مستوى كلّ : ة، أال وھية أساسيّ ب على ذلك عالقة وضعيّ ربوي، ويترتّ من مستواه التّ 
  .دريسية عمله التّ ن نوعيّ م العلمي زادت فرص تحسّ علّ الم

ة األولى لم يعد قيمة رجة الجامعيّ رفع مستوى الملتحقين ببرنامج االرتقاء إلى الدّ ف ؛لذلك
ً لممارسة مھنة التّ ربويّ يادة التّ فائضة تفرزھا الزّ  ً الزما إن لم يكن أحد  ،دريسة، بل أصبح شرطا

  .روط البسيطة لذلكالشّ 

ف وقّ من التّ  فال بدّ  ،)ة أم تأھيل تربويشھادة جامعيّ (ه أنّ  علىأھيل رنا إلى برنامج التّ وإذا نظ
ة للعلوم ة الجامعيّ يّ وإدارة الكلّ  ،ةوليّ عليم في وكالة الغوث الدّ ة إلدارة التّ ظرة الخاصّ قليالً عند النّ 

فلم تربوي،  ياقتصادردود معليم إلى مھنة ذات تحويل التّ  ، أيمھينة من فھمھا لمسألة التّ ربويّ التّ 
اسخ بل العتقادھا الرّ  ،ة األولى فقطرجة الجامعيّ مين إلى الدّ تقصد اإلدارة يوماً رفع مستوى المعلّ 

ة الت تربويّ يفتح أمامھم آفاق الحصول على مؤھّ  ،ةربويّ الت التّ إكساب الملتحقين المؤھّ  أنّ 
  .ةة إضافيّ جامعيّ 

 مختلفمن المشكالت في  اً كثيرتواجه  –فلسطين  ومنھا -امية دان النّ لْ البُ  نرى أنّ و
ة من جھة، وازدياد ة مصادرھا البشريّ بسبب قلّ  ،قافيةوالثّ  ،ةواالجتماعيّ  ،ةالمجاالت االقتصاديّ 

 ةمة ھذه المشكالت الحاجة إلى تنمية مواردھا البشريّ لب عليھا من جھة أخرى، وتأتي في مقدّ الطّ 
 العنصر البشري من أھمّ  يعدّ إذ  ة عالية،بح ذات كفاي، لتصدريبعن طريق التّ  واستثمارھا

 ،بدون تاريخ ،البوھي وبيّومي( .ظيمھانمية وتنة التّ العناصر التي تساعد في توجيه عمليّ 
  ).307ص

للتّدريب أثناء الخدمة من اإلنجازات  )1964(يعّد افتتاح معھد التّربية في بيروت عام ولھذا 
ذلك بالتّعاون مع الحكومة الّسويسريّة الممّولة للمشروع،  المميّزة لوكالة الغوث، حيث تمّ 

الوكالة بالنّفقات اإلداريّة وكان الھدف تعھّدت و ،واليونسكو التي قّدمت خبراء للعمل في المعھد
وسائل  البرامجخدم في منه توفير حلول ناجحة لمشكلة المؤھاّلت المتدنّية للمعلّمين، واستُ 

تتوّزع بين التّدريب الّصفي والتّعلّم الّذاتي بوساطة الّراديو والتّلفزيون وأنشطة متعّددة الجوانب 
ة بوساطة زيارة وكذلك التّطبيق والمراقبة الميدانيّ ، والمنشورات المبرمجة والتّعلّم بالمراسلة

وقد توّزعت برامج المعھد على مختلف  دريس فيھا،الموّجھين للّصفوف التي يقوم المعلّمون بالتّ 
طق في األرّدن، والّضفة الغربيّة، وغّزة، ولبنان، وسوريا، ويشار إلى أّن المعھد قد أمكنه المنا

، كما )1968-1964(من معلّمي الوكالة الذين يدّرسون المرحلة االبتدائيّة خالل )%83(تدريب 
ھدفت عملت على إنتاج مواد تعليميّة ومنھجيّة على مستوى عاٍل جداً من جودة اإلعداد والتّأليف؛ 

إلى تزويد المعلّمين بما يُمّكنھم من التّدريس على أكمل وجه، والذي حذا بمنظّمة اليونسكو أن 
  ).18، ص2012وآخرون،  عمران( .تشھد له بالتّمّكن واالقتدار
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  ة في ظلّ خاصّ  ،مين أثناء الخدمةلھذه األسباب ظھرت الحاجة إلى تدريب المعلّ 
لمواكبة تھم دريب أثناء العمل لرفع كفايالتّ ة لى استمراريّ بروز المفاھيم الجديدة التي تدعو إ

ً )حدم العلم من المھد إلى اللّ تعلّ (في ھذا المجال دعا اإلسالم إلى لمستجدات، وا   ، وحديثا
 عليم المستمرم طوال الحياة أو التّ علّ ات حاملة مفھوم التّ يّ بعينرت الفكرة في بداية السّ تطوّ 

)(continuing & lifelong educationالذي  ،، وقد تبلورت ھذه الفكرة في تقرير اليونسكو
وإدخال  ،فوء على االھتمام باألنشطة داخل الصّ تسليط الضّ  حيث تمّ  ،)م1972(ظھر عام 

  ).105ص، 2006عبيد، ( .عليمأساليب جديدة في التّ 

لذلك  عليم؛لتّ ر المنشود في اطوّ بيل األمثل إلحداث التّ مين ھو السّ تأھيل المعلّ  لقد ثبت أنّ و
أھيل ول على زيادة التّ فقد عملت ھذه الدّ  ،حاز على اھتمام معظم دول العالم، وعالوة على ذلك

ور المنوط به، فزادت فترة وھو أكثر قدرة على القيام بالدّ  ،م إلى المھنةاألساسي ليصل المعلّ 
في بريطانيا عام مين أصبح تأھيل المعلّ  ،على سبيل المثالو مين في معاھدھم،تدريب المعلّ 

 م بدرجة البكالوريوس،ج المعلّ حيث يتخرّ  ،زيدت إلى أربع سنوات ثمّ  ثالث سنوات، ،م1962
وذلك بھدف تنمية  ،مين أثناء الخدمةلجأت بعض دول العالم إلى تدريب المعلّ  ،فضالً عن ذلك

ما ھو  يدھم بكلّ وإطالعھم وتزو ،ةورفع مستوى كفايتھم اإلنتاجيّ  ،األداء المھني لديھم باستمرار
  ).171ص، 2005، وحوالة ميععبد السّ ( .المجالجديد في ھذا 

كلّيّة جامعيّة متخّصصة في  وكذلك الحال في الكلّيّة الجامعيّة للعلوم التّربويّة، التي ھي
بجھود وكالة الغوث الّدوليّة من أجل ) 1962(تأھيل المعلّمين قبل الخدمة وأثنائھا، أّسست سنة 

مج تدريب المعلّمين الالجئين الفلسطينيّين وكانت مّدةُ الّدراسة فيھا سنتين دراسيّتين، توفير برنا
إلى كلّيّة جامعيّة تمنح درجة البكالوريوس ومّدة  1993-1992وقد تطّورت في العام الّدراسي 

برامج دراسيّة تمنح درجة  خمسةالّدراسة فيھا أربع سنوات دراسيّة، حيث تتألّف من 
اللّغة العربيّة والتّربية اإلسالميّة، والعلوم : (وس في أساليب التّدريس للتّخّصصات اآلتيةالبكالوري

وقد تّم ، )والتّكنولوجيا، والّرياضيّات والحاسوب، واللّغة اإلنجليزيّة، والمرحلة األساسيّة الّدنيا
ّن الكلّيّة تعتمد إقرار ھذه التّخّصصات من واقع احتياج المدرسة الفلسطينيّة لھا، ويشار إلى أ

ً في إلغاء أّي من ھذه التّخّصصات أو استحداثھا أو تعديلھا، لتتناسب مع االحتياجات  ً مرنا نظاما
التي يتم تلّمسھا من خالل مواكبة الكلّيّة لما يطرأ من تغيّرات على ساحة التّعليم المدرسي 

  ). 2012عمران وآخرون، ( .الفلسطيني

ة للعلوم التّربويّة تقّدم خدماتھا التّربويّة المتميّزة لشريحة من أبناء وما زالت الكلّيّة الجامعيّ 
الالجئين الفلسطينيّين لرفع جاھزيّتھم المھنيّة واالحترافيّة لمستقبل تتزاحم فيه المعلومة وتقنيتھا، 
والقيمة ومرجعيتھا، واالتجاھات ومداھا، للتّنافس على فرص العمل بجاھزيّة أعلى في مجتمع 

  ).rmtc.org-http://www.un( .حم فيه التّقنية وتكنولوجيا المعلوماتتتزا

 ق باإلعداد قبل الخدمةيتعلّ  األّول: دريب أثناء الخدمة ذات وجھينالتّ  يعدّ ومن ھنا 
 (pre-service education)، دريب أثناء الخدمة التّ بق يتعلّ  اآلخرو(in- service education)، 

ً بعضالن بعضھما بمعنى الوجھين يكمّ  مين، مو المھني للمعلّ بداية طريق النّ اإلعداد  تبريع، إذ ا



 655ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ محّمد الخطيب، ونبيل رّمانة

 2015، )4( 29المجلد ) العلوم االنسانية(ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

 البوھي( .سواء م على حدّ ظام والمعلّ ورفع كفاية النّ  ،همان الوحيد الستمراردريب ھو الضّ التّ و
  .)311ص بدون تاريخ، وبيّومي

 ،مط ومنظّ ه نشاط مخطّ أنّ : منھا، دريب أثناء الخدمةلتّ عريفات لالتّ  من اً وقد أورد الخبراء عدد
التي  ،والمسلكيّة ةالمھنيّ بالحصول على المزيد من الخبرات  ،مو في المھنةمين من النّ يمّكن المعلّ 

  .ةمين اإلنتاجيّ وزيادة طاقة المعلّ  ،معلّ عليم والتّ ة التّ من شأنھا رفع مستوى عمليّ 

عبد ( :منھا ،قاط الواردةالنّ  عريفات سنكتفي باستخالص أھمّ تّ كرار في ھذه الى ال يقع التّ وحتّ 
  ):172-171، ص2005وحوالة،  ميعالسّ 

 .خطيطم يقوم على التّ دريب جھد منظّ التّ  .1

 .نظيمة في التّ دريب كفايات القوى البشريّ يتناول التّ  .2

 .طم المخطّ م المنظّ علّ تنمية الكفايات وتطويرھا من خالل التّ  .3

 .لوك الحالي والمستقبليعلمي يرتكز على األداء والسّ ه دريب ذو توجّ التّ  .4

  . غيرة والمجتمعدريب يعود بالفائدة على األفراد والجماعات الصّ التّ  .5

زيادة العائد من رأس المال إلى  ،دريب أثناء الخدمة بأشكاله المختلفةيھدف التّ  بھذاو
الخدمة في الوقت الحاضر أصبح  دريب أثناءالتّ  وبما أنّ  ة،باستثمار طاقاتھم اإلنتاجيّ  ،البشري

ً فمن باب أولى أن يكون في مھنة التّ  ،اليوم ضرورة في جميع المھن والقطاعات  ؛عليم أكثر إلحاحا
  :فيما يأتي )310-307بدون تاريخ، ص( وبيّومي البوھيكما ذكرھا ته تكمن أھميّ  ألنّ 

 م في المشكالتتكاك المعلّ ھا تأتي بعد احوألنّ  ة إلعدادھم قبل الخدمة،ھا مرحلة تكميليّ أنّ  −
   .الخ...دريسظام وصلته بالبيئة والمنھاج واالمتحانات وطرق التّ مشكلة النّ : مثل ةالميدانيّ 

باعتباره عمليّة ديناميكيّة  ،يُعّد التّدريب سمة من سمات العصر وضرورة الزمة للمعلّمين −
بھدف ، وسلوكھم ائھموخبراتھم، وطرق أدتستھدف إحداث تغيّرات في معلومات المتدّربين 
  .تمكينھم من استغالل إمكانيّاتھم وطاقاتھم الكامنة

استمرار التّدريب للمعلّمين أثناء الخدمة أمر أساسي في مجتمع متطّور، فھو بحاجة إلى  −
ً بالماّدة بحاجة إلى أن يكون مُ المعلم  أنّ  فضالً عنمواكبة التّقّدم التّكنولوجي باستمرار،  لّما

كي يستطيع  ؛ومتطلّبات مجتمعه ومشكالت البيئة ،وأساليب التّربية ووسائلھاسھا، التي يدرّ 
  .التي يفرضھا استخدام التّكنولوجيا الحديثة ،مواجھة األدوار المختلفة

أو  ،ا يدعو إلى ضرورة تأھيل المعلّمين، مظھور مبدأ تعميم التّعليم مّدة التّعليم اإللزامي −
 ً ً ومھنيّا  ،ة في نظم التّعليم، عالوة على التّغيّرات التّربويّة الجذريّ استكمال تأھيلھم علميّا

 مشكالت واالتجاه إلى اإلصالح، كل ذلك زاد الحاجة إلى برامج التّدريب أثناء الخدمة لحلّ 
  .طارئة
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 :إلى ذلك ما يأتي) 174، ص2005(وأضاف عبد الّسميع وحوالة 

ر ما يطوّ  ،مباشرة بالعملبين مھارات ومعارف واتجاھات ذات عالقة إكساب المتدرّ  −
  .والقدرة على العمل دون االعتماد على اآلخرين ،فسقة بالنّ ويكسبھم الثّ  ،دورھم

ما تكون ربّ  ،كبرات أل مسؤوليّ وتحمّ  ،إلى االرتقاء مھبين خبرات جديدة تؤھلّ إكساب المتدرّ  −
  .ةكيّف في الحياة العمليّ تنمية قدرتھم على التّ إلى جانب  ة،قياديّ 

 ،سواء دريب على تحسين األداء الحالي والمستقبلي لألفراد والجماعات على حدّ لتّ يرتكز ا −
ي ب تؤدّ ة لدى المتدرّ زيادة المھارة والكفاي ألنّ  ؛فقاتتخفيف النّ من ن مكِّ يُ  فضالً عن كونه

  .العملسبة األخطاء في إلى تقليل ن

ً ونوعاً،كمّ  التّعلّميّة / ةالتّعليميّ  بالعمليّة النّھوض −  تمّكنه من عالية مھارات يملك لمعلّمفا ا
  ).2008عطوان، ( .الطّلبة بأداء االرتقاء

موسى، ( .تھمإنتاجيّ سھم في زيادة ي ام التّدريس مھنة نحو ةإيجابيّ  مين اتجاھاتالمعلّ  كسابإ −
1997.( 

ً للتّدريب ھذا ويتم اختيار األسلوب المناسب   ھالّخص لبعض المعايير واالعتبارات وفقا
  :ما يأتيب )340- 338بدون تاريخ، ص( بيّوميو البوھي

بين من دريب وحاجات المتدرّ دريبي مع موضوع التّ م األسلوب التّ أن يتالء: مةالمالء −
 .ات أو سرد تاريخي على ھيئة محاضراتكعرض نظريّ  مين،المعلّ 

بين أنفسھم دريبي مع حاجات المتدرّ فق األسلوب التّ بحيث يتّ : بيناحتياجات المتدرّ  −
دريب العملي يجب أن التّ  مون إلى تعزيز مھارة، فإنّ ة، فإذا احتاج المعلّ تھم الميدانيّ ومشكال

   .يحتل المكانة األولى

ّديّة المتاحة من حيث ويرتبط ذلك باإلمكانات الما: اإلمكانات البشريّة والماّديّةتوافر  −
بة من المدّربين في المخّصصة لكّل عمليّة تدريبيّة، وكذلك توفّر العناصر المناسالميزانيّة 

  .بعض المناطق

ليعّدل بعض  ؛فيجب أن يختار األسلوب التّدريبي: بيناالتجاھات الّسائدة لدى المدرّ  −
الذين ينظرون إلى التّدريب على أنّه مجموعة من ، االتجاھات الّسائدة عند المعلّمين

مين الذين يرون ويستطيعون قراءتھا، وكذلك تعديل اتجاھات المعلّ  ،يھمعلالمحاضرات تلقى 
  .أنّھم أصالً وصلوا إلى مرحلة من العمر والخبرة التي تحول دون المزيد من التّدريب

، 2005( عبد الّسميع وحوالة يذكرفائعة دريب وأنماطھا الشّ سبة إلى أساليب التّ ا بالنّ أمّ 
  :ما يأتي) 182 -177ص
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مجموعة من األسئلة سؤال أو  علىيستخدم ھذا األسلوب لإلجابة  :ھةالمناقشة الموجّ  −
ات ھة عمليّ ، وتحدث في المناقشة الموجّ بإجابات لدى المدرّ  لھا التي ال توجد ،دةالمحدّ 

 ،رأي مطروح في ضوء معايير مع تعيين كلّ  ،عليقاتاالستماع واالستفسار والمشاركة بالتّ 
 مع ،قاشقاش تجاه كل جوانب الموضوع المطروح للنّ ب إدارة النّ ة المدرّ وتكون مھمّ 

  .تائجالنّ  قاش واستخالص أھمّ بين للمشاركة في النّ تحضير المتدرّ 

ب ل المتدرّ حيث يتحمّ  ،اتيعليم الذّ ھذا األسلوب مفھوم التّ  رّسخي :عليم المبرمجأسلوب التّ  −
ب المعارف والمھارات واالتجاھات ويكتسب المتدرّ  ،تدريب نفسهفي ة ات أساسيّ مسؤوليّ 

طت التي خطّ بة ن خالل قيامه بمجموعة من الخطوات المرتّ م وتطويره الالزمة لتنمية أدائه
ٌ بعناية مسبق   .ا

دريب ألماكن خارج مكان التّ  بين بجوالت ميدانيّةيقصد بھا قيام المتدرّ و :ةيارة الميدانيّ الزّ  −
يارات ، وتتم الزّ دريببين في قاعات التّ د األفكار والمفاھيم والممارسات المعطاة للمتدرّ تجسّ 

بين لمشاھدة األشياء والممارسات فھي فرصة للمتدرّ  ،دريبھداف التّ لتحقيق بعض أ
  .دريب وإحضارھا إليھمات والمواقف التي ال يمكن تجسيدھا في قاعات التّ والعمليّ 

 )12-5(بين يقوم على تدريب مجموعة صغيرة من المتدرّ و :أسلوب استمطار األفكار −
ً متدرّ  ھدف لحل مشكلة أو موقف، ويھدف ھذا بون في نقاش مباشر يبحيث يشارك المتدرّ  با

ة إلى توليد أفكار واقتراحات سريعة لحل المشكلة المطروحة أو األسلوب بصورة عامّ 
  .لمعالجة الموقف

 ،بين على إنتاج عدد كبير من األفكارمين المتدرّ وذلك بتشجيع المعلّ  :ھنيأسلوب العصف الذّ  −
عة في لى توليد األفكار المتتابعة والمتنوّ دريب عة من خالل التّ بھدف تنمية قدراتھم العقليّ 

  .حول قضية ما أو مشكلة تطرح عليھم أثناء الجلسة نفسه الوقت

اختبارات  :مثلكافّة، أنواعھا بيساعد ھذا األسلوب على إجراء االختبارات  :االختبار −
تستخدم حيث ، قويم والمقياس االجتماعيحصيل واختبارات االتجاھات ومقاييس التّ التّ 
، وتستخدم نتائج ام نتائج االختباراتة استخدلمناقشة كيفيّ نة حصيل المقنّ تبارات التّ اخ

تائج وتشخيص المشكالت، مين في تنمية المھارات لديھم في تحليل النّ اختبارات المعلّ 
ة خصيّ فات الشّ لتحسين الصّ  ؛ة بالقيادةة واالستبانات الخاصّ خصيّ وتستخدم اختبارات الشّ 

   .ور والمقابلةدم مع أسلوب االختبارات أسلوب المناقشة وتمثيل الدّ مين، ويستخللمعلّ 

رة ة مصغّ عليمي إلى مواقف تدريسيّ يقوم على تقسيم الموقف التّ و :ردريس المصغّ أسلوب التّ  −
ة عليميّ ة التّ مع استخدام كاميرات الفيديو لتسجيل العمليّ  ،منھا حوالي خمس دقائق ة كلّ مدّ 
وھكذا  ،انيةة الثّ ل من سلوكه في المرّ م أخطاءه ويعدّ ف المعلّ ليعر ؛ى تعرض بعد ذلكحتّ 
  .حيحلوك الصّ ى يصل إلى درجة إتقان السّ حتّ 
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بين يعتمد على اجتماع المدرّ  :ةدريب المعتمد على تكنولوجيا المؤتمرات المرئيّ أسلوب التّ  −
دريب من خالل التّ ة ب يقوم بعمليّ ، فالمدرّ الل تكنولوجيا المؤتمرات المرئيّةبين من خبالمتدرّ 

بين في أماكن متباعدة، ويتم الحوار ه بشكل مباشر لمجموعة من المتدرّ برنامج تدريبي يتم بثّ 
من خالل تطبيقات  وتساؤالتھم بينوالمناقشة وتقديم اإلجابات على جميع استفسارات المتدرّ 

  .كنولوجيامصاحبة لھذه التّ 

) 377-362بدون تاريخ، ص ( وبيّومي البوھييذكر  دريب أثناء الخدمةمشكالت التّ ومن 
  :ما يأتي

ما وقلّ  ،خطيط أثناء الخدمة صفة االرتجالإذ يغلب على برامج التّ  :خطيطق بالتّ مشكالت تتعلّ  −
أكيد التي ينبغي التّ  ،)الكيف(ات ة ضمن استراتيجيّ ربويّ ال يتجزأ من الخطط التّ  جعلت جزءاً 
  .ةوح أھداف الخطّ عدم وضفضالً عن  ة،ة تربويّ خطّ  عليھا في أيّ 

رغم االتجاه إلى عمل برامج محّددة للتّدريب : مشكالت تتعلّق بالمحتوى والوسائل المعينة −
أثناء الخدمة وإيجاد البدائل المناسبة، فإّن أغلب ما يتم من تدريب ھو انعكاس لمناھج 

 ويعتمد على أسلوب المحاضرات في تلقّي الّدروس في جوانب ،وأساليب ما قبل الخدمة
إلى سھولته ويسره، فال يتطلّب األمر  يعودأكاديميّة وتربويّة، ولعّل اللّجوء إلى ھذا األسلوب 

أكثر من تجميع للمعلّمين في صفوف معيّنة في مؤّسسات ما قبل الخدمة ومراكز التّدريب 
  .خالل العطلة الّصيفيّة

 ؛ّربين ذوي مستويات رفيعةإذ ال بّد من توفير مد: ندرة الكفايات المطلوبة واألجھزة الفنّية −
ويجب أن يتم التّنسيق  ،وتسھيل تعلّم المعلّمين للمھارات التّدريسيّة ،لتنظيم المنھاج والطّرائق

وأجھزة التّقويم  ،والمدارس التّجريبيّة ،ومراكز البحوث ،لھم مع مؤّسسات اإلعداد
  .وأجھزة التّوجيه واإلرشاد ،والمتابعة

عّدون في أّن معلّمي المرحلة اإللزامية ي إذ يالحظ: قبل الخدمة مشكالت تتعلّق بمؤّسسات ما −
النّقص في كفاية مؤھاّلت أساتذتھا : من المقّومات منھا مؤّسسات غير جامعيّة ينقصھا كثيرٌ 

ومشرفيھا، ومبانيھا، وأجھزتھا، ووسائلھا التّعليميّة، ومدارس التّطبيق وجنوحھا إلى تلبية 
  .ھمال استراتيجيّة الكيف والتّوّسع في قبول الطّلبةاالحتياجات الكّمية، مع إ

وھي متعلّقة برصد األموال الالزمة للتّدريب أثناء : مشكالت التّمويل والتّأھيل والحوافز −
ال نجد في الموازنات الّسنويّة واإلنمائيّة ما يمكن أن  إذالخدمة، وھي مبالغ قليلة بشكل عام، 

ً ماّدياً بالمعلّمون  بيّة، كذلك يجب أن يشعريؤّدي إلى تحقيق العمليّة التّدري أّن ھناك تحّسنا
والتّقويم  ،ھناك مشكالت تتعلّق باالستحداث والتّجريب ،ما سبق إلى جانبومعنويّا،ً 

والمتابعة، ومشكالت تتعلّق بالمعلّمين من حيث االختالف والتّنوع في مؤھاّلت المعلّمين 
  .نتظامھم في برامج التّدريبومستوياتھم المختلفة، وعدم حضورھم وا
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وحيث أّن اتجاھات الملتحقين ببرنامج االرتقاء ھي مواقف تتّسم بالموافقة أو الّرفض أو 
ً في قبول  - الّدراسةھذه كما جاءت في أداة  - الحياد وھي في الوقت نفسه تلعب دوراً حاسما

قبل على جعل الملتحق يُ ة تمن ھذا المنطلق، إذا كانت إيجابيّ  الّشيء أو رفضه، فاالتجاھات
ً من ذاته مھما كانت العقبات، أّما إذا كانت سلبيّةمد البرنامج ، فإّن الملتحق في البرنامج لن فوعا

     .قبل على االلتحاق به ما لم تتغيّر ھذه االتجاھات والمواقفيُ 

تعريف ، فقد لّخص طلعت حسن عبد الّرحيم لالتجاھات أھّميّة كبيرة في ھذا المجالأّن وبما 
االتجاه بأنّه استعداد أو نزعة لالستجابة بشكل معيّن إزاء مثيرات أو مواقف معيّنة، وھذا 

وھو يوّجه الفرد إلى المواقف واألشياء التي  ،االستعداد يتكّون بالخبرة نتيجة احتكاك الفرد ببيئته
  ).101 – 97، ص 1988عبد الّرحيم، ( .ھي موضوع االتجاه

ً من  يُعدّ االرتقاء  برنامجالملتحقين بلى االتجاھات عند فإّن الوقوف ع ،ولذلك أمراً أساسيّا
وتحسين الظّروف  ،والعمل على تطويرھا ،أجل التّعّرف على العوامل الكامنة في تشكيلھا

، )اللّفظي وغير اللّفظي(، وبما أّن االتجاھات تترجم سلوك الفرد المحيطة بعمليّة التّدريب عندھم
ى بلوغ أھداف التّعلّم؛ فإّن قياس االتجاھات يسھم في الوقوف على درجة بلوغ وتعّد مؤّشراً عل

أھدافه من جھة،  وقدرة الملتحقين ببرنامج التّدريب على بلوغ ھذه األھداف من دريب نظام التّ 
  ).421، ص 2012ورّمانة،  محيسن(جھة أخرى 

ً صادق اً تعبير تعدّ فإّن االتجاھات  ،من ھناو على توفير الظّروف  رتقاءاال برنامجعن قدرة  ا
غبون حول ما يرغبون وما ال ير آراء الملتحقين ، وكذلك االستفادة منالتّأھيليّةللعمليّة  ناسبةالم

  والتّعبير عن

وكالة المعلّمي مدارس اتجاھات جاءت فكرة ھذه الّدراسة للبحث في  لذلكحاجاتھم بدقّة، 
الذي نفّذته الكلّيّة الجامعيّة  ،وم إلى درجة البكالوريوسالملتحقين ببرنامج االرتقاء من درجة الّدبل

  .للعلوم التّربويّة نحو البرنامج نفسه

  مشكلة الّدراسة وأسئلتھا
ً كبيراً بتولي الكلّيّة الجامعيّة للعلوم التّربويّة  تأھيل معلّمي مدارس في مدينة رام هللا اھتماما

لوريوس، ويعود ھذا االھتمام إلى إيمانھا بضرورة من حملة الّدبلوم إلى درجة البكا وكالة الغوث
لمواكبة التّطّورات المختلفة في ميادين العلوم  أثناء الخدمة؛المختلفة ن تطوير كفايات المعلّمي

اختيار مساقات مختلفة  الكلّيّة علىعمدت وانعكاسات التّأھيل على العمليّة التّعليميّة؛ و ،التّربويّة
حتياجات التّأھيليّة بما يتناسب مع الّدرجة العلميّة لالرتقاء، وما يتوافق مع تلبّي االى وبنائھا حتّ 

، وإدارة البرنامج وفق المعايير ار المدّرسين ذوي الخبرةاختيإلى التّخّصصات المختلفة، و
ً من إحساس الباحثين بأھمّ   برامج التّدريب أثناء الخدمةتقييم يّة الالزمة لتحقيق الھدف، وانطالقا

    :الّسؤال الّرئيس اآلتيھذه الّدراسة لإلجابة عن  جعتھا، سعتومرا

اتجاھات معلّمي مدارس وكالة الغوث الملتحقين ببرنامج االرتقاء من درجة الّدبلوم ما * 
  نحو البرنامج نفسه؟الذي نفّذته الكلّيّة الجامعيّة للعلوم التّربويّة  ،إلى درجة البكالوريوس
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  :الّسؤال الفرعي اآلتي الرئيس وتفّرع عن سؤال الّدراسة
 استجاباتبين ) α = 0.05(ھل ھناك فروق ذات داللة إحصائيّة عند مستوى الّداللة  *

اتجاھات معلّمي مدارس وكالة الغوث الملتحقين ببرنامج االرتقاء من درجة  لمعرفةالمبحوثين 
الجنس، : ّل منالّدبلوم إلى درجة البكالوريوس نحو البرنامج نفسه، تعزى لمتغيّرات ك

  والتّخّصص، وعدد سنوات الخدمة؟ 

  أھداف الّدراسة
  :ھدفت ھذه الّدراسة التّعّرف إلى

اتجاھات معلّمي مدارس وكالة الغوث الملتحقين ببرنامج االرتقاء من درجة الّدبلوم إلى  .1
   .درجة البكالوريوس نحو البرنامج نفسه

ة الغوث الملتحقين ببرنامج االرتقاء معلّمي مدارس وكال استجابات متوّسطات بينالفروق  .2
: من درجة الّدبلوم إلى درجة البكالوريوس نحو البرنامج نفسه، تعزى لمتغيّرات كّل من

  .الجنس، والتّخّصص، وعدد سنوات الخدمة

  أھّمية الّدراسة

  :تكمن أھّميّة الّدراسة فيما يأتي
لمعلّمين أثناء اويم برنامج تأھيل على تقھذه الّدراسة تقوم  بما أنّ  :من النّاحية النّظريّة .1

ً التجاھات تسفإنّھا  يّة الجامعيّة للعلوم التّربويّة،الّكلذته نفّ الذي الخدمة  برز تحليالً تقويميّا
  .الملتحقين ببرامج التّأھيل نمعلّميلل

يمكن  ،قد تفيد نتائج ھذه الّدراسة في الوقوف على مشكالت جديدة: من النّاحية العمليّة .2
في مجال برامج تأھيل المعلّمين واالرتقاء بھم أثناء الخدمة، ومن ثّم ستسھم في  دراستھا

   . إعداد ورشات عمل لكّل من اإلداريّين والمدّرسين لدعم وتطوير البرامج التّأھيليّة

  :ة الّدراسة فيكما تكمن أھّميّ 
ة في عمليّجوانب الّضعف في األساليب والبرامج المتّ نقاط القّوة ومحاولة الوقوف على  .1 ة بع

ة اء الخدم ات أثن ين والمعلّم ل المعلّم نّى تأھي ى يتس اط، حتّ ز نق وّ  تعزي بة، الق  وعالج جوان
  .الّضعف

د  .2 ة فنّ  ق ة خلفي ذه الّدراس ّكل ھ ة معلوماتيّتش ع ي دريبية لواق فات  ت تقبلي يتناسب والفلس مس
 .بعة في تأھيل المعلّمين والمعلّمات أثناء الخدمةالمتّ 

  ةحدود الّدراس

  :قام الباحثان بإجراء ھذه الّدراسة في نطاق الحدود اآلتية
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معلّمي مدارس وكالة الغوث الملتحقين ببرنامج جميع شملت ھذه الّدراسة : دات إنسانيّةمحدّ  −
، في منطقة القدس وأريحا التّعليميّة االرتقاء من درجة الّدبلوم إلى درجة البكالوريوس

  .)نابلس، والخليل( األخرىالمناطق التّعليميّة  فيوالمعلّمات  ينواستثنت المعلّم

العام الجامعي  منالفصل الّدراسي الثاّني  نھايةأجريت الّدراسة الحالية : دات زمانيّةمحدّ  −
  .م )2012- 2011(

ة الغوث التّابعة لوكالو في مدينة رام هللا الكلّيّة الجامعيّة للعلوم التّربويّة: محّددات مكانيّة −
  .الّدوليّة

وخصائص  التي استخدمت لھاإّن نتائج الّدراسة تتحّدد بطبيعة األداة : ةإجرائيّ ات دمحدّ  −
 . مجتمعھا

  مصطلحات الّدراسة

  اتاالتجاھ
 أو المكتسبة تجاه فكرة ستجاباتاال مجموعة من نتتضمّ ھا أنّ  )2007( يذكر الحربي

ً ن، ثابتة نسبيّ موضوع معيّ    .ةسلبيّ  أو ةإيجابيّ  تكونو ،ا

 فأشار إلى أنّ  ،خمسة أبعاد تحّدد مفھوم االتجاه) 24، ص1994( عليماتأوضح و
وھي استعدادات  ،ةتقييميّ وتتأثّر بسلوك اآلخرين، وتنبئ بالّسلوك، ومتعلّمة، (االتجاھات 
ألنّھا تؤّدي بالفرد إلى اتخاذ  ؛واالتجاھات تمثّل قّمة الجانب االنفعالي عند اإلنسان). لالستجابة
االتجاھات ھي محّصلة أثر المعرفة على فلذلك  فض إزاء موقف معيّن؛لقبول أو الرّ موقف با

  .المشاعر والّرغبات والميول

ّن التّطّور في ، إذ إال تتكّون من فراغالملتحقون ببرنامج االرتقاء يكتسبھا التي واالتجاھات 
  .والنّفس حركيّة ةواالنفعاليّ الجوانب االنفعاليّة يحدث في إطار التّغيّرات والتّطورات المعرفيّة 

، بمواقف تتّسم راسةالفئة المستھدفة في ھذه الدّ ومن ھنا يمكن تعريف االتجاھات عند 
المستخدمة لتحقيق  داةاألوفق  ،بميل لالستجابة بالقبول والّرفض نحو موضوع الّدراسة

  .ھاھدف

  برنامج االرتقاء
وكانت  2008سنة ) TES(مين ة لتأھيل المعلّ ة الوطنيّ بات االستراتيجيّ جاء استجابة لمتطلّ 

ھدف رفع المستوى العلمي للملتحقين في برنامج ب، لتطبيقهاقة الكلّيّة الجامعيّة للعلوم التّربويّة سبّ 
ص لتلبية خصّ م التّ ومعلّ  ،فم الصّ ة األولى في مجال معلّ ھادة الجامعيّ االرتقاء إلى مستوى الشّ 

وإدارة  ،ةوليّ عليم في وكالة الغوث الدّ من إدارة التّ  لّ التي سعت إليھا ك ،ةربويّ بات اإلجازة التّ متطلّ 
  :ة وذلك ضمنربويّ ة للعلوم التّ ة الجامعيّ يّ الكلّ 



 "......ـن باتجاھات معلّمي مدارس وكالة الغوث الملتحقي"ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 662

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2015، )4( 29المجلد ) العلوم االنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

  ).4-1 ة األولىالمرحلة األساسيّ صفوف م معلّ (ف م الصّ معلّ  −

  ).اتياضيّ الرّ والعلوم، وة، غة العربيّ اللّ  :ةراسيّ م المباحث الدّ معلّ (ص خصّ م التّ معلّ  −

 الحاصلين المعلّمين تأھيل برنامج في اعتمادھاتّم  أساسيّة وفق معايير جبناء البرناموتّم 
ة حليل، وخطّ التّ  آليّةاالفتراضات، و(شملت TRO’s  البكالوريوس درجة إلى الّدبلوم درجة على

 ،)ةرات المنطقيّ ة االحتساب، والمبرّ برنامج البكالوريوس، ومعايير معادلة المساقات، وآليّ 
   ).2009، نوالّسعافي عمران(

  الّدراسات الّسابقة
المعلّمين اتجاھات  إلىعلى العديد من الّدراسات بقصد التّعّرف  لقد اطلع الباحثان

 : ومن ھذه الّدراساتوتقويمھم لبرامج التّدريب، ، والمعلّمات نحو تدريبھم أثناء الخدمة

  لّدراسات العربيّةا: أوالً 
ة ف إلى الكشف عن اتجاھات معلّ عرّ راسة التّ ھدفت الدّ  ):1995(دراسة الّشلبي  مي المرحل

دّ  ي محافظات شمال األردّ نيا نحو التّال ة، ف اء الخدم ر كلّ  ،ندريب أثن ة أث رات من متغيّ ومعرف
رات، في تقديرات ة بين تلك المتغيّ نائيّ فاعالت الثّ والتّ ) ل العلمي، وسنوات الخبرةالجنس، والمؤھّ (

دّ اتجاھات معلّ  حليل اإلحصائي أنّ من نتائج التّ  نوقد تبيّ  .دريباتجاھاتھم نحو التّ  ة ال نيا مي المرحل
ول تربويّنحو التّ  اه اإليجابي المقب ى مستوى االتج ا أنّدريب أثناء الخدمة لم تصل إل ه توجد اً، كم

مين طات تقديرات اتجاھات المعلّ بين متوسّ ) (α = 0.05اللة ة عند مستوى الدّ حصائيّ إفروق ذات 
  .ر الجنس وعدد سنوات الخدمةراسة تعزى إلى متغيّ لى مختلف محاور الدّ دريب عنحو التّ 

ة  ب والعيل ة الخطي دفت الدّ  ):1998(دراس ة التّ ھ رّ راس رامج ع يط وتصميم ب ى تخط ف إل
ؤثّ تدريب المعلّ  امين أثناء الخدمة والعوامل الم ي طبّقت في فلسطين رة فيھ م النّ الت ائج ، ومن أھ ت

  :لت إليھا ما يأتيالتي توصّ 

دريب المعلّ  نّ أ − رامج ت ميم ب يط وتص س تخط رورة حتميّأس ي ض ة، ھ اء الخدم ين أثن ة، م
  .مةة، ومنظّ وإلزاميّ 

امج التّ − ت برن الل ممارستوقي ة خ رات منتظم مل فت يندريب يجب أن يش ة،  ة المعلم المھن
اريخ باشتراك كل معلّ  اراً من ت م في برنامج تدريبي على األقل، بواقع كل ثالث سنوات اعتب

  .عيينهت

  .عليم المختلفةدريب في حل مشكالت التّ إسھام برامج التّ  −

رامج التّ − يط ب ل تخط ى تكام ى الحرص عل اء عل ات التّ (دريب بن د دريبيّاالحتياج ة، وتحدي
  ).قييم والمتابعةنفيذ، إضافة إلى التّ األھداف، ومحتوى البرنامج، ووقت التّ 
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 األساسيّة المرحلة معلّمي تدريب جبرام تقويم الّدراسة إلى ھدفت): 2000(دراسة جبر 
وقد  التّربويّين، والمشرفين المعلّمين المتدّربين نظر وجھة من غّزة بمحافظات الخدمة الّدنيا أثناء
يخّصص  لم أنّه أكّدت كما التّدريب، مركز في المتوفّرة اإلمكانيّات ضعف إلى الّدراسة توّصلت
التّدريبية  الّدورات في المستخدمة األساليب معظم نّ وأ التّعليميّة، الوسائل الستخدام كاف وقت
 أھّميتھا رغم ،كبيرة بدرجة تتحقّق لم التّدريبية البرامج موضوعات وكذلك تقليديّة، كانت

 تواجھه التي المشكالت حلّ  في تساعده ولم ،المتدّرب كفاية ارتفاع في تسھم لم للمتدّربين، وأنّھا
 لمتغيّر تعزى إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم إلى ةالّدراس توّصلت عمله، كما أثناء

  .الجنس

رة  و نم ة أب دفت الدّ  ):2002(دراس امج كلّ ھ ر برن ة أث ى معرف ة إل وم التّ يّراس ة ربويّة العل
ة الغوث الدّ التّ  ة لوكال ي األردّ وليّابع ارات التّ ة ف ي تحسين المھ ا المعلّ عليميّن ف اء ة لطلبتھ ين أثن م

ارات اً بين نظرة المعلّ الة إحصائيّ روق الدّ الخدمة، ومعرفة الف امج في تحسين المھ ر البرن ين ألث م
االت الدّ عليميّالتّ  ي مج ة الثّ ة ف ذ ،دريسالتّ تخطيط: (ةالثراس زى لمتغيّ) هوتقويم ،هوتنفي رات تع

من راسة نة الدّ نت عيّ وتكوّ  ص،خصّ ة، والخبرة والتّ عليميّ ة، والمنطقة التّ راسيّ الجنس، والمرحلة الدّ 
  .ةربويّ ة العلوم التّ يّ اً من الذين التحقوا ببرنامج كلّ اختيارھم عشوائيّ  مة تمّ م ومعلّ معلّ ) 100(

ائج الدّ  ة أنّ وأظھرت نت ارات التّ  راس ين المھ ي تحس امج ف ر البرن ة المعلّ ة للطّ عليميّأث ين لب م
ر ع مجاالت الدّ  اً أثناء الخدمة كان كبي ذ ،دريسالتّ تخطيط(راسة في جمي ا )هوتقويم ،هوتنفي ، كم

ة إحصائيّ أظھرت نتائج الدّ  ين نظرة المعلّ راسة عدم وجود فروق ذات دالل امج ة ب ر البرن ين ألث م
ارات التّ  ين المھ ي تحس يطعليميّف الي تخط ي مج ذ دريسالتّ ة ف زى لمتغيّ هوتنفي نس، تع رات الج

روق ذات ج الدّ نت نتائة، والخبرة، في حين بيّ عليميّ ة، والمنطقة التّ راسيّ والمرحلة الدّ  راسة وجود ف
ائيّ  ة إحص رة المعلّ دالل ين نظ ارات التّ ة ب ين المھ ي تحس امج ف ر البرن ين ألث الي عليميّم ي مج ة ف

ذ دريسالتّ تخطيط ى ص خّصر التّ تعزى لمتغيّ هوتنفي ود إل ويم ) فم الّصمعلّ(وتع وفي مجال تق
  ).ةغة العربيّ م اللّ معلّ (لى تعود إدريس التّ 

اعي وادراسة الرّ  ري ف ى نوعيّعرّ راسة التّ ھدفت الدّ  ):2003(ألث ة يّقييمنشطة التّ ة األف إل
يم التّ ي تقي تخدمة ف دّ دريب، والتّ المس درّ ح ه المت ي تواج ام بعمليّيات الت د القي يمة التّ بين عن ي  قي الت
  :راسةلت إليھا الدّ تائج التي توصّ النّ  ، ومن أھمّ جمھوريّة مصر العربيّة –طبّقت في االسكندريّة 

رامج التّأ نّ أ − يم ب تب: دريب ھيكثر الوسائل المستخدمة في تقي ، والمالحظة، وسجل انةاالس
  .األداء

  .دريبقييم يقومون بقياس مدخالت التّ ة الفئة المستھدفة في التّ غالبيّ  نّ أ −

  .دريبة تقييم التّ يّ رغم اعتقادھم بأھمّ  ،ةدريبيّ ة تقييم البرامج التّ ية يقومون بعمليّ األقلّ  نّ أ −

 التّأھيليّة التّدريبيّة الّدورات تأثيرات معرفة إلى ھدفت الّدراسة ):2005(بركات  سةدرا
 واتجاھاته ،للتّدريس الالزمة للكفايات وممارسته امتالكه في الخدمة أثناء المعلّم بھا التي يلتحق
ً ومعلّ معلّ ) 347(نة من نة مكوّ على عيّ قت التي طبّ  نحو المھنة يّة في من المدارس الحكوممة ما
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 تأثير يوجد اله أنّ : توّصلت إليھا الّدراسةأھّم النّتائج التي ، ومن فلسطين - محافظة طولكرم 
بينما أظھرت  ة،التّدريسيّ  للكفايات امتالكھم في الّدورات التّدريبيّة في المعلّمين اللتحاق جوھري

 ة،دريسيّ التّ  الكفايات ذهلھ مينالمعلّ  ممارسة في وراتلھذه الدّ  جوھري أثر وجود نتائج الّدراسة
 بما قوي بشكل لينمؤھّ ال غير مشرفينھم من ال دريبيقوم بالتّ  منة أغلبيّ  أنّ  راسةالدّ وبيّنت 
 مينالمعلّ  ةقابليّ  ضعف راسةالدّ  وضحتأ كما ة،بفعاليّ  وراتھذه الدّ  تقديم على يساعدھم

  .ي أوقات اإلجازات الّرسميّةألنّھا تعقد ف ؛لھم الوقت مالءمة وعدم، البرامج لتلك ماتوالمعلّ 

رو  ة خضر وعم دفت الدّ  ):2005(دراس ة فاعليّھ د درج ى تحدي ة إل دريب راس رامج ت ة ب
ادات التّ  وث الدّ ربويّالقي ة الغ ي وكال ي األردّ وليّة ف ادات ة ف ة نظر القي ن وجھ ة، م اء الخدم ن أثن

لّ التّ  ر ك ة أث ا، ومعرف رق تطويرھ ان ط ھا، وبي ة نفس ن متغيّ ربوي رة، (رات م نس، والخب الج
مّ ربوي على درجة فاعليّص، ووظيفة القائد التّ خصّ والمؤھل األكاديمي، والتّ  امج، ومن أھ  ة البرن

امج ص على درجة فاعليّ خصّ رات الجنس والخبرة والتّ ال يوجد أثر لمتغيّ :  أنّهراسة نتائج الدّ  ة برن
  .دريبة برنامج التّ فاعليّ ر عدد سنوات الخبرة على درجة يوجد أثر لمتغيّ ، بينما دريبالتّ 

رامج ھدفت الدّ  ):2005(ة عليم العالي الفلسطينيّ ربية والتّ دراسة وزارة التّ  راسة إلى تقييم ب
دريب معلّ  ة والتّ مي وزارة التّ ت ي الّسربي يم ف ين لطة الفلسطينيّ عل ا ب ي جرت م ة، الت اء الخدم ة أثن

الممول من البنك  ،ربويالعمل التّ بموجب مشروع تطوير ) 2006(وآذار ) 2005(اني ثّ التشرين 
  :راسة لما يأتيقافي البريطاني، وخلصت الدّ والمجلس الثّ  ،وليالدّ 

ين والمعلّ كثيراً من المعلّ  قييم أنّ ن من نتائج التّ تبيّ  − ى التّم ة مات ينظرون إل اء الخدم دريب أثن
  .ةة أكثر منھا سلبيّ نظرة إيجابيّ 

دريب من أجل توجيھه وفقاً وتأثير التّ  ،تائج وقياسھاركيز على متابعة النّ وجود حاجة أكبر للتّ  −
  .ةة وتقويميّ لالحتياجات، ولغايات تنمويّ 

ط التّ − ة بالتّرب ل الخدم ادريب أدريب قب دة تنمويّ ثنائھ يس كحلّ كجزء من وح ة، ول  ة متكامل
  .عالجي فقط

) سرّ ال( محافظة ميمعلّ  اتجاھات إلى فعرّ راسة التّ الدّ  ھدفت ):2007(دراسة الحربي 
 الباحث في دراسته لھم، حيث استخدم المتاحة ةدريبيّ التّ  البرامج نحو ةعوديّ السّ  ةالعربيّ  بالمملكة
أداة  االستبانةم واستخد ماً،معلّ  (323) من راسةالدّ  نةعيّ  نتوتكوّ  حليلي،الوصفي التّ  المنھج
  :راسة ما يأتيإليھا الدّ لت تائج التي توصّ النّ  ومن أھمّ  ،لدراسته

 تكان) ةدريبيّ بين، والبيئة التّ ة، والمدرّ دريبيّ التّ  البرامج محتوى(نحو  مينالمعلّ  تجاھاتا نّ أ −
  .ةسلبيّ  ة كانتدريبيّ التّ  البرامج تنفيذ نحو وقت مينالمعلّ  اتجاھاتكانت ، بينما ةإيجابيّ 

ً تعزىإحصائيّ  ةدالّ  فروق وجود راسةالدّ  أظھرت −  درجة لحملة راسيالدّ  لالمؤھّ  رلمتغيّ  ا
  .ةالمرحلة االبتدائيّ  لصالح ةالتّعليميّ  والمرحلة لبكالوريوس،ا
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اء راسة إلى بيان نشأة نظم تدريب المعلّمين وتطوّ ھدفت الدّ  ):2008(دراسة ھودلي  رھا أثن
ة المعاصرة االتجاھات العالميّ  إلىالخدمة في فلسطين، والتّعّرف على واقعھا، كما سعت التّعّرف 

أثناء الخدمة بغية وضع تصّور مستقبلي لتطوير ھذه النّظم، وقد استخدم في نظم تدريب المعلّمين 
دريب كدراسة  ع نظم التّ الباحث المنھج الوصفي وأدواته، إذ قام بجمع البيانات الالزمة حول واق

ة للتّعّرف على وجھة نظر األطراف المشاركة في عملية التّدريب ة، وعّززھا بدراسة ميدانيّ نظريّ 
ابالت من خالل من معلّمين وم اتفالديرين ومشرفين، وإجراء المق تب ھ اء اس ل، وبن انات واإليمي

ديريھا ومشرفيھا مّموكأدوات للّدراسة،  ي محافظة رام هللا وم ع معلّم ن طبّقت الّدراسة على جمي
ا الّدراسة، ومن أھّم النّتائج )2007/2008(ة للعام شاركوا في البرامج التّدريبيّ   التي توّصلت إليھ

  :يأتي ما

ا  − ة، بينم اء الخدم ين أثن دريب المعلّم ى نظم ت ين والمشرفين عل عدم وجود أثر لجنس المعلّم
 .عند المديرين جاءت لصالح الّذكور

ر لمؤھّ − تيركما بيّنت وجود أث ة الماجس وأظھرت وجود  ،ل المشاركين العلمي، لصالح حمل
وّ  ر تن رة، وعدم وجود أث ر خب امج أثر لخبرة المشاركين لصالح األكث وع البرن ام، ون ع النّظ

ديرين والمشرفين ين والم ة نظر المعلّم دريبي، ومن وجھ ّم انتھت ال. التّ بتوصيات  ّدراسةث
ا ة أبرزھ ة عمليّ :عاّم اء الخدم ين أثن دريب المعلّم ار ت رة اعتب وال فت تمرة ط دريب مس ة ت

  .المھنة ممارستھم

املين المعلّ  اتجاھات إلى فعرّ التّ  راسةالدّ  ھدفت ):2011(دراسة حّماد والبھبھاني  ين الع م
دارس دّ  نحو ةالحكوميّ في الم ةة المقدّ دريبيّالتّ  وراتال م م اء لھ ة أثن ةالتّ  وزارة من الخدم  ربي

ة ة،غزّ  عليم بمحافظاتوالتّ  اً للمجاالت اآلتي رامج( :وفق وى الب درّ و ة،دريبيّالتّ  محت رامج،  بيم الب
ةو تة، ودريبيّالتّ  البيئ ذ وق رامج تنفي ذلك )ةدريبيّالتّ  الب ة، وك ر كلّ  معرف  الجنس،(رمتغيّمن  أث

ة ة العلمي، وسنوات لوالمؤھّ ة،عليميّالتّ  والمرحل ق .)الخدم  استخدم راسةالدّ  أھداف ولتحقي
ا حليلي،التّ  الوصفي المنھج الباحثان تبانة وقام اء اس ذا ببن ى اشتملت الغرض لھ ارة (46) عل  عب

ى عةموزّ  ة عل اليب إحصائيّ  اواستخدم مجاالت، أربع اد ة تمثلت في أس ة، المئويّ سبالنّ (إيج
ابيّ  طاتوالمتوّس ارالحس ل  "ت" ة، واختب اينالتّ  وتحلي ار ،ئياألحادي اإلحصا ب يفيه واختب ، )ش
  :راسة ما يأتيلت إليھا الدّ تائج التي توصّ النّ  ومن أھمّ 

 أثناء لھم مةة المقدّ دريبيّ التّ  وراتالدّ  نحو ةالحكوميّ  مين العاملين في المدارسالمعلّ  اتجاھات .1
 محتوى(مجالي  نحو ةة كانت إيجابيّ غزّ  عليم بمحافظاتوالتّ  ربيةالتّ  وزارة من الخدمة

 ة، ووقتدريبيّ التّ  البيئة(، ومحايدة نحو مجالي )ةدريبيّ التّ  البرامج بيمدرّ و ة،دريبيّ البرامج التّ 
ً إيجابيّ  للمحاور يالكلّ  وكان المجموع) ةدريبيّ التّ  البرامج تنفيذ  .ا

 ةالحكوميّ  مين العاملين في المدارسالمعلّ  اتجاھات في ةإحصائيّ  داللة ذات فروق توجد ال .2
 سنواتو العلمي، لالمؤھّ والجنس، (ر لمتغيّ  الخدمة تعزى أثناء ةدريبيّ التّ  وراتالدّ  نحو

 ).الخدمة
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 نحو ةالحكوميّ  مين العاملين في المدارسالمعلّ  اتجاھات ة فيإحصائيّ  داللة ذات فروق توجد .3
 ةاألساسيّ المرحلة  لصالح ةعليميّ التّ  المرحلة رلمتغيّ  عزىت الخدمة أثناء ةدريبيّ التّ  وراتالدّ 
 للمجاالت يالكلّ  والمجموع ت المجاال ةبقيّ  اأمّ  ة،دريبيّ التّ  البيئة وھو، الثالمجال الثّ  في فقط
  .الخدمة أثناء ةدريبيّ التّ  وراتالدّ  نحو مينالمعلّ  في اتجاھات فروق توجد فال

ن ة محيس ة  دراس ّرف  ):2012(ورّمان ة التّع دفت الّدراس ىھ رفين  إل ات المش اتّجاھ
د  ة المفتوحة عن بع ة في َضوء نظام التّربي األكاديميّين نحو واقع وتطلّعات التّدريب أثناء الخدم

ات، ة نحو الوافي جامعة القدس المفتوحة، وإلى معرفة الفروق ذات الّداللة اإلحصائيّ  ع والتّطلّع ق
ّل من رات ك ي تعزى لمتغيّ اديمي، وعدد سنوات : الت امج األك ي، والبرن ل العلم الجنس، والمؤھّ

وظيفي ا . خبرة التّدريس في الجامعة، والوضع ال ا الّدراسة م ي توّصلت إليھ ائج الت ّم النّت ومن أھ
  :يأتي

يب أثناء الخدمة في ضوء كانت اتّجاھات المشرفين األكاديميّين نحو واقع وتطلّعات التّدر −
نظام التّربية المفتوحة عن بعد في جامعة القدس المفتوحة إيجابيّة على جميع مجاالت 

  .الّدراسة

ن األكاديميّين نحو واقع وتطلّعات تجاھات المشرفيعدم وجود فروق ذات داللة إحصائيّة ال −
ستير، وعدد سنوات متغيّر الجنس، وحملة شھادة الماج يعود إلىالتّدريب أثناء الخدمة 

  .التّدريس، والبرنامج األكاديمي الّرئيس الذي يدّرس فيه المشرف األكاديمي

ن األكاديميّين نحو واقع وتطلّعات تجاھات المشرفيوجود فروق ذات داللة إحصائيّة ال −
لح المشرفين متغيّر الوضع الوظيفي للمشرف األكاديمي لصا يعود إلىالتّدريب أثناء الخدمة 

لصالح المشرفين األكاديميين الذين يعود عدد سنوات التّدريس، متغيّر  إلىمتفّرغين، وغير ال
  .سنوات) 10-5(من لديھم خبرة 

  ةالّدراسات األجنبيّ : ثانياً 
ى فعرّ راسة التّ ھدفت الدّ  ): ,1981Oscar( أوسكار دراسة ويم إل  مشكالت بعض تق

 والمنھج حليليالوصفي التّ  المنھج من كالً  حثالبا استخدم وقد فريقيا،إ جنوب في مينالمعلّ  تدريب
 اءفّ أك غير دريبالتّ  برامج على القائمين أنّ  : توصل إليھا الباحثتائج التي النّ  اريخي، ومن أھمّ التّ 

  .ةوالمھنيّ  ةالعمليّ  احيتينالنّ  من كامالً  نمواً  بينللمتدرّ  قتحقّ  دريب الالتّ  برامج وأنّ 

ى فعرّ التّ  راسةالدّ  ھدفت ): ,1984Sparks(سباركس دراسة  ة إل ين العالق  أنشطة ب
ينالمعلّ  مجموعات الباحث تتبع سلوكھم، وقد وتغيير مينالمعلّ  واتجاھات ،دريبالتّ  ل م دّ  قب  ورةال
ددريبيّالتّ  أثير مدى ، والحظھاة وبع دّ  ت ي ةدريبيّالتّ  وراتال ا يحصل الت ونالمعلّ  عليھ  في م

ديل ك الحظ ومن خالل  لوك،الّس االتجاھات وتع ي دريباتالتّ أنّ  الباحثذل ا حصل الت  عليھ
 العمل قيمة وتقدير عليم،التّ  مھنة قيمة وغرس فس،بالنّ  قةبين الثّ اكتساب المتدرّ  إلى تأدّ  مونالمعلّ 
  .فيھا المرغوب القيم واالتجاھات من والعديد ،الجادّ 
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ى وجھات نظر المعلّ عرّ راسة التّ ھدفت الدّ  :) ,2000Lee(لي دراسة  ة ف إل ين في معرف م
اتھم، مين أثناء الخدمة، وما يراه المعلّ الخبرات المرتبطة بتدريب المعلّ  ة احتياج مون مفيداً في تلبي

ت الدّ  دف اتبع ق الھ ع التّ ولتحقي ت واق في، وتناول نھج الوص ة الم ة والتّراس تمر نمي دريب المس
  :ما يأتي راسةت إليھا الدّ لتائج التي توصّ النّ  مين أثناء الخدمة في إنجلترا، ومن أھمّ للمعلّ 

  .عاون وتبادل األفكار مع اآلخرينمين من أجل التّ ضرورة توفير الفرص المناسبة للمعلّ  −

  .مين بتطبيق خبرات جديدة في عملھمإتاحة الفرصة للمعلّ  −

 .دريبد والوقت المناسب للتّ نظيم الجيّ ضرورة توفير التّ  −

  : يث عّما يأتيات الّسابقة يمكن الحدومن خالل استعراض الّدراس

 اھتمام مدى يشير إلى وھذا الخدمة،  أثناء دريبالتّ  حول أجريت التي راساتالدّ  دعدّ ت يالحظ −
جوانب و ةف إلى نقاط القوّ عرّ التّ  على ساعدت يفھ ،راساتوع من الدّ بھذا النّ  الباحثين

ليبه، وكذلك دريب وأساوطبيعة التّ  ،وأھدافھا ،مةة المقدّ دريبيّ البرامج التّ في نوع  عفالضّ 
  . ةدريبيّ ف إلى اتجاه الملتحقين نحو البرامج التّ عرّ التّ 

 حول اتاألدبيّ  ومعرفة ،ومجاالتھا األداة بناء مجال في ابقةالسّ  راساتالدّ  من الباحثان استفاد −
 .راسةالدّ 

ف إلى عرّ التّ  حيث من ابقةالسّ  راساتالدّ  وبعض الحالية راسةالدّ  بين االتفاق رغم −
 زتتميّ  ھاأنّ  كما ،صخصّ رات التّ تناولت متغيّ  كونھا تختلف الحالية راسةالدّ  نّ إفاالتجاھات، 

 كانت سواءبرنامج االرتقاء  نحو مينالمعلّ  اتجاھات حتوضّ  ھاأنّ  في ابقةالسّ  راساتالدّ  عن
 نجاعة مدى من أكدللتّ  لتحقين بالبرنامج أنفسھمالم واستھدفت ة،سلبيّ أم  محايدة أم ةإيجابيّ 

ة يّ وإدارة الكلّ  ،ةوليّ وكالة الغوث الدّ عليم في ز دور إدارة التّ يعزّ  اممّ  ،منه االستفادةو البرنامج
ة االھتمام نقاط القوّ آخذين بعين  ،جربةالتّ  ھذه مثل تكرار علىة ربويّ ة للعلوم التّ الجامعيّ 
  .عف لعالجھاوجوانب الضّ  ،لتعزيزھا

احو إّن الب ي،ثين يحمالن االستنتاج األساسي استناداً لما تقّدم عرضه من دراسات؛ ف  اآلت
 :ة وھووبعدما جاءت به الّضرورة إجراء الّدراسة الحاليّ 

رامج التّ نّ أ ةااللتحاق بب اء الخدم ة التّ ة ضرورة ملّح دريب أثن ھدھا  راتغيّلمواكب ي يش الت
وير تدعيم  بھدف، ة وتكنولوجيا المعلوماتقنيّ مجتمع تتزاحم فيه التّ في النّظام التّعليمي،  ثقافة التّط

د الم ،المھني بين العاملين لتحقيق أھدافه ينعلّ المتمثّلة في تزوي ارف م ارات ،بالمع يم ،والمھ  ،والق
  . عةالمتنوّ  اتھمواالتّجاھات وفقاً ألدوارھم ومسؤوليّ 
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  منھج الّدراسة

  منھج الّدراسة وأدواتھا
دام استبانة للتّعّرف إلى اتجاھات تعّد ھذه الّدراسة من الّدراسات الوصفيّة التّحليليّة، باستخ

معلّمي مدارس وكالة الغوث الملتحقين ببرنامج االرتقاء من درجة الّدبلوم إلى درجة 
  .البكالوريوس نحو البرنامج نفسه، والذي من خاللھا سيتم جمع االستبانات وتحليل بياناتھا

  طريقة الّدراسة وإجراءاتھا

  مجتمع الّدراسة وعيّنتھا
المرحلة (الّدراسة من جميع المعلّمين الحاملين لشھادة الّدبلوم في تخّصص  تكّون مجتمع

منطقة (العاملين في مناطق التّعليم ) األساسيّة األولى، واللّغة العربيّة، والّرياضيّات، والعلوم
ددھم ، التّابعة لوكالة الغوث الّدوليّة في الّضفّة الغربيّة البالغ ع)نابلس، والخليل، والقدس وأريحا

  ):1(عين كما في الجدول من المعلّمين والمعلّمات، موزّ ) 309(

  .توزيع مجتمع الّدراسة حسب المناطق التّعليميّة: )1(جدول 

 العددالمنطقة التّعليميّة
 122 نابلس
 76 الخليل

 111 القدس وأريحا
  309  المجموع

الذين بلغ  القدس وأريحا ولتطبيق برنامج االرتقاء على المعلّمين والمعلّمات في منطقة
ً ومعلّمة) 111(عددھم  وھي عيّنة ممثّلة  من أفراد مجتمع الّدراسة%) 36(أي بنسبة  معلّما

وذلك ألّن مجتمع المعلّمين في  ،في الّدراسة قصديةعيّنة كالباحثان  تخذھم، المجتمع الّدراسة
تّم توزيع االستبانة وقد  ،نفسھا يلالمناطق التّعليميّة الثاّلث مجتمع متجانس يخضعون سياسة التّأھ

) 2(والجدول ، %)91(أي بنسبة  استبانة )101( استرجع منھابالبرنامج  الملتحقينجميع على 
  .عيّنة الّدراسةتوزيع  وّضحي

  .عدد سنوات الخدمةتوزيع عيّنة الّدراسة حسب متغيّرات الجنس، والتّخصص، و: )2(جدول 

 كال الجنسين إناث ذكور المتغيّر
 النّسبة العدد النّسبة العدد النّسبة العدد

 100 101 58.4 59 41.6 42 الجنس

 58.4 59 57.6 34 59.5 25  التّربية األساسيّة  التّخّصص
 21.8 22 18.6 11 26.2 11 اللّغة العربيّة
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  )2(تابع جدول رقم ... 

 كال الجنسين إناث ذكور المتغيّر
 النّسبة العدد النّسبة العدد النّسبة العدد

 
 13.9 14 16.9 10 9.5 4 الّرياضيّات

 5.9 6 6.8 4 4.8 2 العلوم
 100.0 100.0101 42100.059المجموع

عدد سنوات 
 الخدمة

 7.9 8 11.9 7 2.4 1 15أقل من  -10
 29.7 30 33.9 20 23.8 10 20أقل من  - 15
 62.4 63 54.2 32 73.8 31 سنة فأكثر 20

 100.0 100.0101 100.059 42 المجموع

%) 58.4(بواقع  ناثالّدراسة ھم من اإل عيّنةفي  بأّن النّسبة األعلى) 2(يبيّن الجدول 
ً ارتفاع كما يبيّن، %)41.6(الّذكور بواقع والباقي من  التّربية تخّصص في في نسبة المعلّمين  ا

تليھا نسبة ، عيّنةمن أفراد ال )%4.58(التي بلغت  رنة بالتّخّصصات الثاّلثة األخرىمقااألساسيّة 
، ثّم المعلّمين تخّصص الّرياضيات بنسبة )%21.8(التي بلغت اللّغة العربيّة المعلّمين تخّصص 

التّرتيب النّسبي ھذا كان . )%5.9(، فيما بلغت نسبة المعلّمين تخّصص العلوم )%14(قاربت 
فوارق بين نسب التّخّصصات المتقابلة ذاته عند توزيع ھذه التّخّصصات حسب الجنس مع وجود 

ً  يوّضحالجدول ، ون في الجدول المذكورلدى الجنسين كما ھو مبيّ  أّن العدد األكبر من أيضا
معلّمي مدارس وكالة الغوث الملتحقين ببرنامج االرتقاء من درجة الّدبلوم إلى درجة 

من  )% 62.4(ھذه الفئة  عاماً، حيث بلغت )20(البكالوريوس لديھم سنوات خدمة ال تقل عن 
سنة والذين بلغت  )20أقل من  – 15(الّدراسة، تليھا فئة الذين تراوحت فترة خدمتھم بين  عيّنة

المعلّمين قيد الّدراسة، كما شّكل المعلّمون الذين بلغت فترة خدمتھم  عيّنةمن  )% 29.7(نسبتھم 
ً نسبة قليلة  )15أقل من  – 10(ما بين  أّما من . الّدراسة عيّنةمن إجمالي  )% 7.9(بلغت عاما

أكثر من  يالحظ أنّ فحيث توزيع المعلّمين في كّل فئة من فئات سنوات الخدمة حسب الجنس، 
عاماً، انخفضت ھذه النّسبة لدى المعلّمين  )20(من المعلّمات لديھن خدمة تقل عن  )45%(

  .)%26(الّذكور إلى حوالي 

 )20(الّدراسة ال تقل خبرتھم عن  عيّنةالمعلّمين في  نحو ثالثة أرباع يظھر أنّ بالمقابل 
وفي جميع األحوال . )%55(عاماً، فيما انخفضت النّسبة المقابلة لھا لدى المعلّمات إلى أقل من 

ّن المعلّمين الملتحقين في ھذا البرنامج لديھم سنوات خدمة مرتفعة، بلغت بالمعّدل إ :يمكن القول
ً  )20(أكثر من     . عاما
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  أداة الّدراسة
 إلىليتعّرفا من خاللھا  ،من أجل تحقيق أھداف الّدراسة قام الباحثان بإعداد استبانة خاّصة

المعلّمين والمعلّمات الملتحقين ببرنامج االرتقاء من درجة الّدبلوم إلى درجة اتجاھات 
  :فق الخطوات اآلتيةوذلك و ،نحو البرنامج نفسهالبكالوريوس 

 اد والبھبھانيحمّ ات ذات الّصلة بموضوع الّدراسة كدراسة، على األدبيّ  بعد اطالع الباحثين  .أ 
، )1995( لبيالشّ ، ودراسة ) ,2000Lee(، ودراسة )2007(الحربي ، ودراسة )2011(

وجدا أنّھا استخدمت االستبانة كوسيلة ، )2005(ودراسة وزارة التّربية والتّعليم الفلسطينيّة 
  .حليل بياناتھالجمع المعلومات الالزمة ثّم ت

  :استندت الّدراسة على المجاالت الّرئيسة لالستبانة وفقراتھا وھي  .ب 

  ).6- 1(، وعباراته وغاياته أھداف برنامج االرتقاء .1

  ).12-7(، وعباراته محتوى برنامج االرتقاء .2

  ).18- 13(، وعباراته تنفيذ برنامج االرتقاء وأساليبه .3

  ).24-19(اته ، وعبارالھيئة التّدريسيّة لبرنامج االرتقاء .4

  ).30-25(، وعباراته الملتحقين فيأثر برنامج االرتقاء  .5

  ).36-31(، وعباراته الّرضا عن برنامج االرتقاء .6

  :تكّونت االستبانة من قسمين  .ج 

  .ة للفئة المستھدفةاول المعلومات الّشخصيّ تن: القسم األّول .1

علّمات الملتحقين اتجاھات المعلّمين والمعبارة لقياس ) 36(اشتمل على : آلخرالقسم ا .2
  .ببرنامج االرتقاء من درجة الّدبلوم إلى درجة البكالوريوس نحو البرنامج نفسه

  صدق أداة الّدراسة
الكلّيّة الجامعيّة من ذوي الخبرة واالختصاص في  عددقام الباحثان بعرض االستبانة على 

وراه في تخّصصات من حملة شھادة الّدكت معظمھممحّكمين، ) 7(وعددھم  للعلوم التّربويّة
الباحثان  اعتبرعبارة للمجال الذي يمثّلھا، و إليھم إبداء الّرأي في مدى مناسبة كلّ  ا، وطلبالتّربية

على صدقھا، وأخذ الباحثان  عبارة دليالً  من المحّكمين على مناسبة كلّ أو أكثر ) 4(موافقة 
داد االستبانة بصورتھا إعبمالحظات المحّكمين من حيث اإلضافة والحذف والتّصويب، وقاما ب

احتساب معامل ارتباط بيرسون بين ، واالتساق الّداخلينتيجة ة، كما اعتمد الباحثان على النّھائيّ 
، كما يوّضحه الجدول والّدرجة الكلّيّة للمجال الّرئيس درجات كّل عبارة من عبارات االستبانة

)3:(  
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  .ودرجة المجال الذي تنتمي إليهقيمة معامل االرتباط بين درجة كل عبارة  :)3(جدول 

رقم 
عبارةال

معامل 
االرتباط

مستوى 
اللةالّد

رقم 
عبارةال

معامل 
االرتباط

مستوى 
 اللةالدّ 

رقم 
لعبارةا

معامل 
االرتباط

مستوى 
 اللةالدّ 

1 0.783 0.000 13 0.748 0.000 25 0.793 0.000 
2 0.795 0.000 14 0.779 0.000 26 0.756 0.000 
3 0.830 0.000 15 0.760 0.000 27 0.850 0.000 
4 0.781 0.000 16 0.806 0.000 28 0.829 0.000 
5 0.847 0.000 17 0.782 0.000 29 0.824 0.000 
6 0.837 0.000 18 0.751 0.000 30 0.826 0.000 
7 0.833 0.000 19 0.776 0.000 31 0.873 0.000 
8 0.812 0.000 20 0.801 0.000 32 0.821 0.000 
9 0.863 0.000 21 0.765 0.000 33 0.751 0.000 
10 0.827 0.000 22 0.852 0.000 34 0.692 0.000 
11 0.850 0.000 23 0.809 0.000 35 0.866 0.000 
12 0.781 0.000 24 0.782 0.000 36 0.883 0.000 

 عبارات من عبارة بين درجات كلّ  )بيرسون(رتباط حساب معامل اال )3(ن الجدول يبيّ 
برنامج الّرزم وذلك باستخدام  ،الذي تنتمي إليه ،ئيسالرّ  جالة للميّ رجة الكلّ االستبانة، والدّ 

 تائج على أنّ ت النّ حيث دلّ  ،ةجابيّ تائج إي، وقد كانت النّ (SPSS)اإلحصائيّة للعلوم االجتماعيّة 
ً ة إحصائيّ دالّ  عباراتجميع ال ع االستبانة تتمتّ  د أنّ وھذا يؤكّ  )α = 0.05(عند مستوى داللة  ا

  . راسةالدّ  عيّنةطبيق على ھا صالحة للتّ أنّ واخلي بدرجة عالية من االتساق الدّ 

  بات أداة الّدراسةث
) Cronbach Alpha(كرونباخ ألفا  معاملللتّأّكد من ثبات االستبانة، استخدم الباحثان 

فكانت كما يوضحھا  ،ة لھاالكلّيّ  والّدرجة ،االستبانة مجاالت مجال من لكلّ  لحساب معامل الثّبات
  ):4(الجدول 

  .لفاباخ أمعامل كرون: )4(جدول 

 باخ الفامعامل كرون عدد العبارات محور المجال رقم المجال
 0.895 6 وغاياته أھداف برنامج االرتقاء االّول
 0.906 6 محتوى برنامج االرتقاء الثّاني
 0.864 6 تنفيذ برنامج االرتقاء وأساليبه الثّالث
 0.883 6 الھيئة التّدريسيّة لبرنامج االرتقاء الّرابع
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 )4(تابع جدول رقم ... 
 معامل كرونباخ الفا عدد العبارات محور المجال رقم المجال

 0.896 6 أثر برنامج االرتقاء على الملتحقين الخامس
 0.898 6 الّرضا عن برنامج االرتقاء الّسادس

 0.971 36 جميع المحاور

، حيث بلغ مرتفع االستبانة مجاالتلجميع  )لفاباخ أكرون(أّن معامل ) 4(ن الجدول ضح متّ ي
  .يةبدرجة ثبات عالع تتمتّ  داةاأل أنّ  يشير إلى وھذا )0.971(

  إجراءات تطبيق أداة الّدراسة
ن كذلك التّحقّق مو ،)1ملحق( النّھائيّة افي صورتھ ةانإعداد االستب انتھاء الباحثين من بعد

  :على الفئة المستھدفة، قام الباحثان باإلجراءات اآلتية ا، ولتطبيقھاوثباتھ ادقھص

الحصول على موافقة عميد الكلّية الجامعيّة للعلوم التّربويّة لتطبيق الّدراسة على الفئة  −
  .المستھدفة

ة بعدد المعلّمين والمعلّمات الملتحقين ببرنامج االرتقاء من درجة الحصول على إحصائيّ  −
  .ّدبلوم إلى درجة البكالوريوس الذي نفّذته الكلّيّة الجامعيّة للعلوم التّربويّة في مبنى الكلّيّةال

  المعالجات اإلحصائيّة
كما ) SPSS(ة ة للعلوم االجتماعيّ اإلحصائيّ  ةالّرزم تماستخد لتحليل نتائج الّدراسة،و
  :يأتي

سب المئويّة لإلجابة عن والنّ  ،واالنحرافات المعياريّة ،استخرجت المتوّسطات الحسابيّة −
  .الّرئيس الّسؤال

لفحص ) Independent Samples t- test(ة للمجموعات المستقلّ ) t(استخدم اختبار  −
يّري متغلفحص ) One Way ANOVA(اختبار تحليل التّباين األحادي متغيّر الجنس، و

  .راسةالتّخّصص وعدد سنوات الخدمة، وذلك لإلجابة عن الّسؤال الفرعي للدّ 

ً تنازليّ  ةانة لترتيب مجاالت االستبلمتوّسطات الحسابيّ ة لسبيّ األوزان النّ استخرجت  −   .ا

  نتائج الّدراسة ومناقشتھا
إلى اتجاھات معلّمي مدارس وكالة الغوث الملتحقين ببرنامج ھدفت التّعّرف بما أّن الّدراسة 

ته الكلّيّة الجامعيّة للعلوم التّربويّة الذي نفّذ ،االرتقاء من درجة الّدبلوم إلى درجة البكالوريوس
ومن  االباحثان بتوزيعھ ، قاماوثباتھ اد من صدقھوالتّأكّ  ةانوبعد إعداد االستب، نحو البرنامج نفسه

ً إحصائيّ  إلى الحاسوب ومعالجة االستجابات اوإدخالھ اترميزھثّم  تائج النّ  يورد الباحثانوبھذا  ،ا
  :التي توصال إليھا
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  تعلّقة بالّسؤال الّرئيسنّتائج المال

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

والنّسب  ،افات المعياريّةواالنحر ،المتوسِّطات الحسابيّة تماستخد ھذا الّسؤال عنلإلجابة  −
 ،، والّدرجة الكلّية لھابرنامج االرتقاء، ولكّل مجال من مجاالت عبارة المئويّة لكلّ 

  .توّضح ذلك) 11، 10، 9، 8، 7، 6، 5(والجداول 

اليلحو اعلى النّ  سبيالوزن النّ تقسيم  والمجاالت عموماً، تمّ  عباراتلتقدير االتجاه للو − دّ ي :تّ  ع
وزن النّ إذا كان  اً،يجابيّ أو المجال إعبارة اتجاه ال ى )63.8(يساوي  سبيال د، وأو أعل  ،اً محاي

ان  وزن النّ إذا ك بيال اوي س نأو  يس ى م ن  )51.2( أعل ل م لبيّ ، و)63.8(وأق ً س ان  ،ا إذا ك
  ):24، ص1994عليمات، ( ،)51.2(أقل من  سبيالوزن النّ 

درجة االتجاه و ،ةوالنّسب المئويّ  ،ةيّ واالنحرافات المعيار ،ةالمتوّسطات الحسابيّ : )5(جدول 
  .وغاياته برنامج االرتقاءلعبارات مجال أھداف 

الوسط العدد العبارة الّرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
مستوى  )t(قيمة  النّسبي

 الّداللة
درجة 
 االتجاه

1 

أسھم
البرنامج في 

تطوير 
المعرفة 

العلميّة في 
موضوع 
التّخّصص

 ةإيجابيّ  000. 7.845 74.06 900. 1013.70

2 

أسھم
البرنامج في 

تطوير 
االتجاھات 

اإليجابيّة 
نحو مھنة 

التّعليم

 ةإيجابيّ  000. 4.235 67.52 893. 1013.38

3 

عمل
البرنامج 

على تلبية 
االحتياجات 

األساسيّة 
لمھنة التّعليم

 ةإيجابيّ  001. 3.275 65.94 912. 1013.30
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 )5( تابع جدول رقم... 

الوسط العدد العبارة الّرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
مستوى  )t(قيمة  النّسبي

 الّداللة
درجة 
 االتجاه

4 

زاد البرنامج
من تحسين 

مھارات 
التّدريس 
الّصفّي

 ةمحايد 052. 1.969 63.60 914. 1003.18

5 

أھداف
 البرنامج
 وغاياته
كانت 
مناسبة

 ةمحايد 181. 1.347 63.00 1.114 1003.15

6 

أھداف
 البرنامج
 وغاياته
كانت 
واضحة

 ةمحايد 287. 1.070 62.40 1.122 1003.12

 إيجابيّة 000. 3.839 66.06 793. 1013.30 الّدرجة الكلّيّة للمجال

لھذا ) 0.000(اللة ومستوى الدّ  ،)66.06(سبي قيمة الوزن النّ  أنّ ) 5(الجدول  ضح منيتّ 
ھداف أ نحوراسة الدّ  أفراد عيّنة لدى) أو توافق( وجود اتجاه إيجابيھذا يعني و عموماً، المجال

الث األولى من ھذا العبارات الثّ في  ھرظ ھذا االتجاه اإليجابيو ،وغاياته برنامج االرتقاء
الوزن  رغم أنّ  ،)5(في الجدول نفسه ترتيبھا بة سبيّ يتھا النّ بة من حيث أھمّ وھي مرتّ  ،المجال

بعض (راسة يميلون الدّ  عيّنةأفراد  ا يعني أنّ ، م)60(أعلى من  )6، 5، 4( عباراتسبي للالنّ 
أعطى عدم وجود اتجاه ) t(اختبار ال أنّ عبارات، إوافق مع ما جاء في ھذه اللى التّ إ) يءالشّ 

ً أمسلبأكان سواء ( ً يجابإ ا نالحظ أّن ، بينما عباراتراسة لما جاء في ھذه الالدّ  فراد عيّنةأل) ا
  .ةإيجابيّ  كانتوغاياته  أھداف برنامج االرتقاءنحو جاھات الملتحقين ات

ودرجة االتجاه  ،ةوالنّسب المئويّ  ،ةواالنحرافات المعياريّ  ،ةالمتوّسطات الحسابيّ : )6(جدول 
  .لعبارات مجال محتوى برنامج االرتقاء

الوسط  العدد عبارةال قمالرّ 
 الحسابي

االنحراف 
 عياريمال

الوزن 
مستوى  )t(قيمة  سبيالنّ 

 اللةالدّ 
درجة 
االتجاه

1 

محتوى
البرنامج ينتمي 

مباشراً  انتماءً 
لألھداف

ةيجابيّ إ 005. 2.902 65.40 930. 3.27 100
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 )6(تابع جدول رقم ... 

الوسط  العدد العبارة الّرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
مستوى  )t(قيمة  النّسبي

 الّداللة
درجة 
االتجاه

2 

محتوى
البرنامج أكسب 

الملتحقين 
خبرات جديدة 

في مجال 
التّعليم

ةيجابيّ إ 028. 2.234 64.75 1.069 3.24 101

3 

محتوى
البرنامج 

مشّوق ومثير 
للّدافعيّة

 ةمحايد 239. 1.184- 57.43 1.092 2.87 101

4 

محتوى
البرنامج منظّم 

تنظيماً أفقيّاً 
ورأسيّاً

 ةمحايد 158. 1.421- 56.83 1.120 2.84 101

5 
يتّصف محتوى

البرنامج 
بالّشمول

ةإيجابيّ  001. 3.536 66.53 929. 3.33 101

6 
خبرات محتوى

البرنامج 
متنّوعة

ةإيجابيّ  000. 6.068 71.31 928. 3.57 99

 إيجابية 027. 2.242 63.73 0.836 3.19 101 الّدرجة الكلّيّة للمجال

ة، حيث يجابيّ الّدراسة في ھذا المجال كانت إ أفراد عيّنة اتجاھاتأّن ) 6(ضح من الجدول يتّ 
 ،)0.027(اللة ، فيما بلغت قيمة مستوى الدّ )%63.7( المحور عباراتسبي لجميع بلغ الوزن النّ 

في العبارات  فئة المستھدفةال اتجاھاتة يجابيّ حليل إوقد أظھر التّ  ،)0.05(والتي تقل عن 
اتجاھات الملتحقين نحو نالحظ أّن كما ، ةسبيّ تھا النّ يمّ من حيث أھ كانت األعلىف )1،2،5،6(

   .ةإيجابيّ كانت محتوى برنامج االرتقاء 
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ودرجة االتجاه  ،ةوالنّسب المئويّ  ،ةواالنحرافات المعياريّ  ،ةالمتوّسطات الحسابيّ : )7(جدول 
  .تنفيذ برنامج االرتقاء وأساليبهمجال لعبارات 

الوسط  العدد العبارةالّرقم
 سابيالح

االنحراف 
 عياريمال

الوزن 
مستوى  )t(قيمة  النّسبي

 الّداللة
 درجة
 االتجاه

1 

اعتمد في 
تنفيذ 

البرنامج 
على مسح 

شامل 
لالحتياجا

ت المھنيّة 
 للملتحقين

 ةمحايد 1.000 000. 60.00 1.044 3.00 100

2 

 تاستخدم
في تنفيذ 
البرنامج 

تقنيّات 
التّعليم 
والتّعلّم 
 الحديثة

 ةمحايد 513. 657. 61.40 1.066 3.07 100

3 

 تاستخدم
في تنفيذ 
البرنامج 
أساليب 
راعت 

مستويات 
 الملتحقين

 ةمحايد 101. 1.657 63.60 1.086 3.18 100

4 

نفّذت
مراحل 

البرنامج 
بصورة 
 متسلسلة

 ةمحايد 771. 291. 60.60 1.029 3.03 100

5 

سار تنفيذ 
البرنامج 

وفق جدول 
زمني 
 محّدد

 ةسلبيّ  000. 3.694- 51.11 1.197 2.56 99
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 )7(تابع جدول رقم ... 

الوسط  العدد العبارةالّرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
مستوى  )t(قيمة  النّسبي

 الّداللة
 درجة
 االتجاه

6 

وفّرت
الجھة 

المسؤولة 
عن تنفيذ 
البرنامج 
ما يلزم 
إلنجاحه

 ةمحايد 092. 1.702 63.76 1.111 3.18 101

ّدرجة الكلّيّةال
 ةمحايد 953. 059. 60.10 0.839 3.00 101 للمجال

ة يجابيّ إ تليس( حايدةفي ھذا المجال كانت م المتدّربين اتجاھاتأّن ) 7(ضح من الجدول يتّ 
 كانت اتجاھاتھم ، أنّ )الخامسةالعبارة عدا (عبارات ، حيث ظھر من خالل جميع ال)ةسلبيّ  ليستو

أفراد إجابات من ويستنتج  ،قتعبارات قد طبّ ساليب المقترحة في ھذه الذا كانت األمحايدة فيما إ
جود توافق بين و) سار تنفيذ البرنامج وفق جدول زمني محّدد(الّدراسة في العبارة الخامسة عيّنة 

د مسبقاً، حيث كانت قيمة جدول زمني محدّ دارة البرنامج بعلى عدم التزام إ الّدراسةأفراد عيّنة 
)t (اللةسالبة ومستوى الدّ  عبارةلھذه ال )تنفيذ نالحظ أّن اتجاھات الملتحقين نحو و ،)0.000

ً  محايدةكانت برنامج االرتقاء وأساليبه    .عموما
ودرجة االتجاه  ،ةوالنّسب المئويّ  ،ةواالنحرافات المعياريّ  ،ةالمتوّسطات الحسابيّ : )8(جدول 

  .ءالھيئة التّدريسيّة لبرنامج االرتقالعبارات مجال 

الوسط  العدد العبارة الّرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
مستوى  )t(قيمة  النّسبي

 الّداللة
 درجة
 االتجاه

1 

تمتّع
المدّرس 

في 
البرنامج 
بالكفاءة 
العلميّة

 ةيجابيّ إ 000. 10.139 76.40 809. 3.82 100

2 

وظف
المدّرس 

في 
البرنامج 
األساليب 
المتنّوعة 

في إكساب 
حقين الملت

الخبرات

 ةإيجابيّ  000. 6.521 70.40 797. 3.52 100
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 )8(تابع جدول رقم ... 

الوسط  العدد العبارة الّرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
مستوى  )t(قيمة  النّسبي

 الّداللة
درجة 
 االتجاه

3 

نظّم
المدّرس 

في 
البرنامج 

العمل بين 
الملتحقين 

بصورة 
واضحة

 ةإيجابيّ  000. 8.001 71.72 729. 3.59 99

4 

لدى
المدّرس 

في 
البرنامج 

مھارة في 
التّواصل 

مع 
الملتحقين

 ةإيجابيّ  000. 9.686 74.46 750. 3.72 101

5 

لدى
المدّرس 

في 
البرنامج 

القدرة على 
التّعامل مع 

مختلف 
متطلّبات 
البرنامج

 ةإيجابيّ  000. 8.883 73.86 784. 3.69 101

6 

لدى
المدّرس 

في 
برنامج ال

القدرة على 
تقييم 

الملتحقين 
بموضوعيّة

 ةإيجابيّ  001. 3.543 67.72 1.095 3.39 101

 ةإيجابيّ  000. 9.478 72.40 0.658 3.62 101الّدرجة الكلّيّة للمجال

 ،سينة خصائص المدرّ يجابيّ الملتحقين ببرنامج االرتقاء على إتوافق ) 8(ضح من الجدول يتّ 
ة، حيث أظھر دريسيّ تھم أو مھاراتھم أو أساليبھم التّ ، سواء من حيث كفايوا البرنامجالذين نفذّ 
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 2015، )4( 29المجلد ) العلوم االنسانية(ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

اتجاه  تذا تسيھم كاناالرتقاء بمدرّ الملتحقين ببرنامج  اتجاھات أنّ جدول الحليل الوارد في التّ 
ية بوزن نسبي  من حيث األھمّ واّلً سين أة المدرّ كفاي) العبارة األولى(ث جاءت يجابي، حيإ
واصل مع الملتحقين بالبرنامج ة في التّ يّ اتالمھار ة المدّرسينقدر )العبارة الّرابعة(، تليھا)76.4%(

بات عامل مع مختلف متطلّ على التّ  ة المدّرسينقدر) العبارة الخامسة( ، ثمّ )%74.5(بوزن نسبي 
 أّن اتجاھات الملتحقين نحو الھيئة التّدريسيّة ،كذلكنالحظ كما  ،)%73.9(بوزن نسبي  البرنامج 

  .بشكل عام ةإيجابيّ لبرنامج االرتقاء كانت 
ودرجة االتجاه  ،ةوالنّسب المئويّ  ،ةواالنحرافات المعياريّ  ،ةالمتوّسطات الحسابيّ : )9(جدول 

  .أثر برنامج االرتقاء على الملتحقينلعبارات مجال 

الوسط العدد العبارة الّرقم
 الحسابي

االنحراف
 المعياري

الوزن 
توى مس )t(قيمة  النّسبي

 الّداللة
درجة 
 االتجاه

أسھم البرنامج 1
في رفع 

الكفايات المھنيّة 
عند الملتحقين 
بصورة فاعلة

 ةمحايد 058. 1.915 1013.18.98763.76

أثرى البرنامج 2
المعرفة عند 

الملتحقين نوعاً 
وكّماً

 ةإيجابيّ  000. 4.502 1013.40.88467.92

لبّى البرنامج 3
طموحات 
ن الملتحقي
العلميّة

 ةمحايد 058. 1.915 1013.201.03963.96

أسھم البرنامج 4
في رفع مستوى 

الطّلبة في 
المدارس

 ةمحايد 215. 1.249- 1012.871.03657.43

زاد البرنامج 5
من رغبة 

الملتحقين في 
استكمال 

دراستھم العليا

 ةمحايد 419.676. 1013.051.18660.99

أسھم البرنامج 6
زيادة  في

مستوى الّرضا 
الوظيفي عند 

الملتحقين

 ةمحايد 051. 1.972 1013.221.11064.36

 ةمحايد 072. 1.819 1013.150.84863.07الّدرجة الكلّيّة للمجال
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اً أثر برنامج االرتقاء على الملتحقين به كان محايد أنّ ) 9(تائج الواردة في جدول نت النّ بيّ 
 ً مين ة لھؤالء المعلّ ة والعلميّ ر في البيئة الوظيفيّ يؤثّ ھذا البرنامج لم  يعني أنّ  ابشكل عام، ممّ  مرتفعا

) ً ً أو سلبا ً مّ لديھم كة ه زاد من المعرفة العلميّ نّ بشكل عام، إال أ) إيجابا ً ونوعا ا أمّ  ،)2 العبارة(ا
ً يجابإملحوظ ذا المجال فلم يكن لھا أي تأثير في ھ عباراتباقي ال ً  ا مين الملتحقين معلّ على ال أو سلبا

  .ھذا البرنامجب

ة ودرجة االتجاه ة والنّسب المئويّ واالنحرافات المعياريّ  ،ةالمتوّسطات الحسابيّ : )10(جدول 
  .االرتقاءالّرضا عن برنامج لعبارات مجال 

الوسط  العدد العبارة م
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
مستوى  )t(قيمة  النّسبي

 الّداللة
  درجة
 اهاالتج

1 

مناسبة 
البرنامج 

وتلبيته 
للحاجات 
 الّشخصيّة

 ة محايد 061. 1.897 63.96 1.049 3.19 101

2 
تكامل 

محتوى 
 البرنامج

 ةمحايد 637. 473. 61.00 1.058 3.05 100

مّدة تنفيذ 3
 ةسلبيّ  000. 6.048- 46.87 1.080 2.34 99 البرنامج

مكان تنفيذ  4
 ةإيجابيّ  000. 4.965 70.69 1.082 3.53 101 البرنامج

آلية تنفيذ  5
 ةمحايد 320. 1.000- 57.78 1.106 2.89 99 البرنامج

6 
أھداف 
 البرنامج
 وغاياته

 ةمحايد 112. 1.603 63.56 1.117 3.18 101

الّدرجة الكلّيّة
 ةمحايد 705. 380. 60.67 0.882 3.03 101 للمجال

 امج االرتقاءننحو الّرضا عن بر لمعلّماتالمعلّمين واأّن اتجاھات ) 10(ضح من الجدول يتّ 
 ً اتجاھات بينما كانت ، )2،5،6(في كّل من العبارات ذلك ظھر  حيث ،كانت محايدة عموما
وكانت ، )3(كما ظھر في العبارة  ،ةسلبيّ  ة تنفيذ البرنامجمدّ نحو الّرضا عن المعلّمين والمعلّمات 

محايدة مرتفعة  امج وتلبيته للحاجات الّشخصيّةمناسبة البرناتجاھات المعلّمين والمعلّمات نحو 
 مكان تنفيذ البرنامجاتجاھات الملتحقين نحو الّرضا عن  في حين كانت، )1(كما ظھر في العبارة 

  .)4(ظھر في العبارة كما ة يجابيّ إ
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ودرجة االتجاه  ،ةوالنّسب المئويّ  ،والمتوّسطات الحسابّية ،التّرتيب التّنازلي: )11(جدول 
نحو  ،الت اتجاھات الملتحقين ببرنامج االرتقاء من درجة الّدبلوم إلى درجة البكالوريوسلمجا

  .البرنامج نفسه

الوسط العدد مجالال م
 الحسابي

االنحراف
 المعياري

الوزن 
مستوى  )t(قيمة  النّسبي

 الّداللة
درجة 
 االتجاه

الھيئة التّدريسيّة 1
 ةإيجابيّ  000.*  9.478 72.40 0.658 3.62 101لبرنامج االرتقاء

أھداف برنامج 2
 ةإيجابيّ  000.*  3.839 66.06 793. 3.30 101وغاياتهاالرتقاء

محتوى برنامج 3
 ةإيجابيّ  027.*  2.242 63.73 0.836 3.19 101االرتقاء

أثر برنامج االرتقاء 4
 ةمحايد 072. 1.819 63.07 0.848 3.15 101على الملتحقين

امجالّرضا عن برن 5
 ةمحايد 705. 380. 60.67 0.882 3.03 101االرتقاء

تنفيذ برنامج 6
 ةمحايد 953. 059. 60.10 0.839 3.00 101االرتقاء وأساليبه

الّدرجة الكليّة للمجاالت
 إيجابيّة 002.*  3.108 64.32 0.699 3.22 101 كافّة

  .)α = 0.05(الّداللة دال إحصائيّاً عند مستوى * 

اتجاھات الملتحقين ببرنامج االرتقاء من درجة الّدبلوم إلى درجة  أنّ ) 11(ول يوّضح الجد
الذي نفّذته الكلّيّة الجامعيّة للعلوم التّربويّة نحو البرنامج نفسه في جميع المجاالت  ،البكالوريوس
ى ، وھذا يشير إل)002.( ومستوى الّداللة ،)64.32(ة، حيث بلغ الوزن النّسبي لھا كانت إيجابيّ 

  .رضا المعلّمين الملتحقين ببرنامج االرتقاء بشكل عام

ّل من ة في دراسة وھذه النّتيجة تتّفق مع مجمل االستنتاجات األساسيّ   ،)1984(اسباركس ك
طينيّة  يم الفلس ة والتّعل ة وزارة التّربي ا)2005(ودراس ة حّم اني ، ودراس ، )2011(د والبھبھ

  .نحو البرامج التّدريبيّة أثناء الخدمةالعام التجاه ، من حيث ا)2012(ن ورّمانة ودراسة محيس

ائج  ع نت ة م ة الّدراس ق نتيج ذلك تتف ن وك ّل م ة ك ات دراس ة )2005(برك ي، ودراس  الحرب
ة حّم)2007( اني ، ودراس ث ) 2011(اد والبھبھ ن حي امج م وى البرن ابي لمحت اه اإليج االتج

  .رنامجوالمدّربين، وكذلك االتجاه المحايد في وقت تنفيذ الب

ة دراسة كّل من وكذلك تتّفق نتائج الّدراسة مع  ابه ، )1998(الخطيب والعيل من حيث التّش
امج،  وى البرن ي محت ة ف ن، ودراس ّل م ي ك ة ل رة ، )2000(ودراس و نم ة أب ، )2002(ودراس

ري  اعي واألث ة الّرف رو )2003(ودراس ر وعم ة خض ي )2005(، ودراس ة الحرب ، ودراس
  .، من حيث أداة الّدراسة ومنھجھا ومتغيّراتھا)2012(ورّمانة  نيس، ودراسة مح)2007(
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  : ومن خالل ما تقّدم يمكن للباحثين تفسير النّتائج في ضوء المعطيات اآلتية

ى جاء التّرتيب التّنازلي   - ّدبلوم إل اء من درجة ال امج االرتق لمجاالت اتجاھات الملتحقين ببرن
امج نفسهالذي نفّذته الكلّيّ  ،درجة البكالوريوس ة نحو البرن  ، حسبة الجامعيّة للعلوم التّربويّ

ابيّ ة لسبيّ األوزان النّ  طات الحس دريبي لمتوّس ع التّ اس الواق ى مقي اءة عل امج االرتق ا لبرن ، كم
  :يأتي

محتوى برنامج ثّم ، وغاياته أھداف برنامج االرتقاءثّم  الھيئة التّدريسيّة لبرنامج االرتقاء،  -
تنفيذ ثّم الّرضا عن برنامج االرتقاء، ثّم برنامج االرتقاء على الملتحقين،  أثرثّم االرتقاء، 

  .برنامج االرتقاء وأساليبه

تھدفرى ت  - ة المس اءالفئ امج االرتق ين ببرن ابھة أّن  ة من الملتحق ة مش رامج تأھيليّ االلتحاق بب
ك  اد تل ذھا، واعتم ار الوقت المناسب لتنفي ب اختي ةيتطلّ رامج التّدريبيّ المؤھاّلت  ضمن الب

ة  المعلّمين يعمل على تشجيع ما ،الالزمة للتّرقية الوظيفيّة رامج تأھيليّ الذين سيلتحقون في ب
ي تحق اعالً ف ھاماً ف ھم إس توى رضاھم، ويس ن مس ع م رى، ويرف ق أخ داف ي رامج ة أيّأھ ب

  .الحقةة تدريبيّ 

  )الّدراسة متغيّرات(بالّسؤال الفرعي النّتائج المتعلّقة 

 بمتغيّر الجنسئج المتعلّقة النّتا
-independent Samples t(لمجموعتين مستقلّتين ) t(استخدم اختبار  متغيّرولفحص ال

test(  كما في الجدول)12:(  

اتجاھات معلّمي مدارس وكالة الغوث الملتحقين لداللة الفروق في ) t(نتائج اختبار : )12(جدول 
رجة البكالوريوس نحو البرنامج نفسه، يعود إلى متغيّر ببرنامج االرتقاء من درجة الّدبلوم إلى د

  .الجنس

الوسط  العدد الجنس المجال
 الحسابي

االنحراف 
مستوى  )t(قيمة  المعياري

 الّداللة

 0.823 3.23 59 إناث 290. 1.064 0.747 3.40 42 ذكور األّول

 0.867 3.14 59 إناث 543. 610. 0.797 3.25 42 ذكور الثّاني

 0.801 2.98 59 إناث 710. 374. 0.897 3.04 42 ذكور الثّالث

 0.652 3.60 59 إناث 779. 282. 0.673 3.64 42 ذكور الّرابع



 683ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ محّمد الخطيب، ونبيل رّمانة
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 )12(تابع جدول رقم ... 

الوسط العدد الجنس المجال
الحسابي

االنحراف 
مستوى  )t(قيمة  المعياري

 الّداللة

 0.842 3.08 59 إناث 280. 1.085 0.855 3.26 42 ذكور  الخامس

 0.865 2.94 59 إناث 207. 1.271 0.898 3.17 42 ذكور الّسادس
 334. 971. 0.708 3.30 جميع المجاالت

  .)α = 0.05(اً عند مستوى الّداللة دال إحصائيّ * 
الّدراسة  عيّنةعدم وجود فروق في اتجاھات أفراد ) 12(تائج الواردة في الجدول تظھر النّ 

يعني وجود توافق  وھذاالمتعلّقة ببرنامج االرتقاء،  الّدراسة مجاالتعزى إلى الجنس على جميع ت
وبالنّظر إلى االنحراف المعياري . ةبين الّذكور واإلناث في مجاالت الّدراسة الّستّ  تجاهفي اال

نوا أكثر ّن الّذكور كاإ :إلجابات كال الجنسين على كّل محور من محاور الّدراسة، يمكن القول
ً (توافقاً  األّول والثّاني، فيما كانت اإلناث أكثر  المجالين عباراتمن اإلناث في اإلجابة عن ) تقاربا

  .الثّالث وحتّى الّسادس المجاالت عبارات عنتوافقاً من الّذكور في اإلجابة 
 ،)2002( أبو نمرة، ودراسة )2000(جبر دراسة كّل من واتّفقت ھذه النّتيجة مع نتائج 

ن ورّمانة يسودراسة مح، )2011(اد والبھبھاني ، ودراسة حمّ )2005(خضر وعمرو ودراسة 
للتّشابه  وذلك ؛تعزى لمتغيّر الجنس من حيث عدم وجود  فروق ذات داللة إحصائيّة, )2012(

دراسة  يجةبينما تعارضت مع نت, برامج التّدريب أثناء الخدمةفي االتجاھات المشتركة نحو 
  .من حيث وجود فروق ذات داللة إحصائيّة تعزى لمتغيّر الجنس، )1995( الّشلبي

  بمتغيّر التّخّصصالنّتائج المتعلّقة 
استخدم اختبار ) وغاياته أھداف برنامج االرتقاء(ل في المجال األوّ  متغيّرولفحص ال

  ):13(كما في الجدول ) باين األحاديالتّ (
طات ة بين متوسّ حصائيّ إجود فروق ذات داللة باين الختبار وتحليل التّ اختبار : )13(جدول 

  .المجال األّول حسب التّخّصص نراسة عالدّ  أفراد عيّنةجابات إ

الوسط العدد التّخّصص المجال
الحسابي

االنحراف 
مستوى  Fقيمة  المعياري

 الّداللة

  األّول

 0.633 3.61 22 اللّغة العربيّة

 0.860 3.10 59 التّربية األساسيّة 0.02*  3.45
 0.609 3.60 14 الّرياضيّات

 0.374 3.51 6 العلوم
  .)α = 0.05(دال إحصائياً عند مستوى الّداللة * 
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حول الملتحقين ببرنامج االرتقاء مين إلجابات المعلّ األحادي باين التّ اختبار تحليل  أظھر
ھذا  نحواتجاھاتھم في مين بين المعلّ إحصائيّة ل وجود فروق ذات داللة األوّ  جالالم عبارات

  .)0.05(أقل من وھو  )0.02(اللة المحوسب ص، حيث بلغ مستوى الدّ خصّ التّ لى جال تعزى إالم

، فئة المسستھدفةولمعرفة التّخّصصات التي يوجد فروق بين متوّسطاتھا بناًء على إجابات ال
تبارات المقارنات كأحد أفضل اخ) LSD" (أقل فرق معنوي " تّم استخدام اختبار يعرف باختبار 

  ):14(المتعّددة المستخدمة بھذا الخصوص كما ھو في جدول 

  .لاألوّ  جالص في المخصّ لمستويات التّ  )LSD(اختبار : )14(جدول 

LSDعلومال اتياضيّ ّرال ةساسيّ ربية األالتّ  ةغة العربيّ لّ لا المجال األّول 
 0.76 0.944 0.008*  -  ةغة العربيّ اللّ 
 0.216 0.031*  -  -  ةسيّ ساربية األالتّ 
 0.811 -  -  -  اتياضيّ رّ ال
 -   -   -   -  علومال

  .)α = 0.05(دال إحصائياً عند مستوى الّداللة * 

وجود فروق ذات داللة إحصائيّة بين متوّسطات اتجاھات معلّمي اللّغة ) 14(يبيّن الجدول 
، وكذلك وجود فروق ذات )0.05 <وھو  0.008(مستوى الّداللة العربيّة والتّربية األساسيّة فبلغ 

المعلّمين في تخّصص  اتجاھاتبين متوّسطات ) α=0.05(داللة احصائيّة عند مستوى الّداللة 
، )0.05 <وھو  0.031(التّربية األساسيّة وتخّصص الّرياضيّات، حيث بلغ مستوى الّداللة 

ت المذكورة، تبيّن وجود فروق ذات للتّخّصصا) 13(وبالعودة إلى قيم الوسط الحسابي في جدول 
معلّمي اللّغة العربيّة والّرياضيّات  ة بين متوّسطاتھا، حيث أظھرت المقارنة أنّ داللة إحصائيّ 

من معلّمي التّربية في اتجاھاتھم نحو أھداف وغايات برنامج االرتقاء كانوا أكثر إيجابيّة والعلوم 
أعلى من متوّسط اتجاھات تلف التّخّصصات مخاألساسيّة، حيث جاء متوّسط اتجاھاتھم في 

متوّسطات اتجاھات عدم وجود اختالف بين ) 14(كما أظھر جدول . معلّمي التّربية األساسيّة
معلّمي العلوم ومعلّمي أّي من التّخّصصات األخرى نحو أھداف وغايات برنامج االرتقاء، 

ولفحص المتغيّر نفسه في المجال  .اتواألمر ذاته ينطبق على معلّمي اللّغة العربيّة والّرياضيّ 
  ):15(كما ھو في الجدول ) التّباين األحادي(استخدم اختبار ) محتوى برنامج االرتقاء(الثّاني 



 685ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ محّمد الخطيب، ونبيل رّمانة

 2015، )4( 29المجلد ) العلوم االنسانية(ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

تحليل التّباين الختبار وجود فروق ذات داللة إحصائيّة بين متوّسطات اختبار : )15(جدول 
  .التّخّصص عن المجال الثّاني حسبالّدراسة  أفراد عيّنةإجابات 

الوسط  العدد التّخّصص المجال
 الحسابي

االنحرا
ف 

 المعياري

قيمة 
F 

مستوى 
 الّدالة اإلحصائيّة الّداللة

 الثّاني

 0.786 3.58 22 ةغة العربيّ اللّ 

وجد فروق بين ت 0.005*  4.61
 التّخّصصات

 0.840 2.94 59 ةساسيّ ربية األالتّ 
 0.689 3.46 14 الّرياضيّات

 0.464 3.53 6 علومال

  .)α = 0.05(دال إحصائياً عند مستوى الّداللة * 

حول الملتحقين ببرنامج االرتقاء مين إلجابات المعلّ األحادي باين التّ اختبار تحليل  أظھر
ھذا  نحواتجاھاتھم مين في بين المعلّ إحصائيّة اني وجود فروق ذات داللة الثّ  عبارات المجال
أقل من وھو  )0.005(اللة المحوسب ص، حيث بلغ مستوى الدّ خصّ تّ لى الالمجال تعزى إ

  ):16(كما في الجدول  )LSD(ولمعرفة وجود الفروقات، تّم استخدام اختبار  ،)0.05(

  .لمستويات التّخّصص في المجال الثّاني )LSD(اختبار : )16(جدول 

LSDالعلوم يّاتالّرياض ةساسيّ ربية األالتّ  ةغة العربيّ اللّ المجال الثّاني 
 0.893 0.678 0.002*  -  ةغة العربيّ اللّ 
 0.087 0.029*  -  -  ةساسيّ ربية األالتّ 

 0.87 -  -  -  الّرياضيّات
 -   -   -   -  العلوم

  .)α = 0.05(دال إحصائياً عند مستوى الّداللة * 

بين )  α= 0.05(وجود فروق ذات داللة إحصائيّة عند مستوى الّداللة ) 16(يبيّن الجدول 
 0.002(الّداللة متوّسطات اتجاھات معلّمي التّربية األساسيّة ومعلّمي اللّغة العربيّة فبلغ مستوى 

بين ) α=0.05(مستوى الّداللة ، وكذلك وجود فروق ذات داللة إحصائيّة عند )0.05 <وھو 
ضيّات، فكان المعلّمين في تخّصص التّربية األساسيّة وتخّصص الّريا اتجاھاتمتوّسطات 

) 15(وبالعودة إلى قيم الوسط الحسابي في جدول ). 0.05 <وھو  0.029(مستوى الّداللة 
للتّخّصصات المذكورة، تبيّن وجود فروق ذات داللة إحصائيّة بين متوّسطاتھا، حيث أظھرت 

ي اتجاھاتھم نحو أّن معلّمي التّربية األساسيّة الملتحقين في البرنامج كانوا األقل إيجابيّة ف المقارنة
في نفسه  ولفحص المتغيّر  .محتوى برنامج االرتقاء مقارنة بمعلّمي التّخّصصات األخرى

 )الھيئة التّدريسيّة لبرنامج االرتقاء( والّرابع ،)تنفيذ برنامج االرتقاء وأساليبه( الثّالث ينالمجال
  ):17(كما في الجدول ) التّباين األحاديتحليل (استخدم اختبار 



 "......ـن باتجاھات معلّمي مدارس وكالة الغوث الملتحقي"ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 686

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2015، )4( 29المجلد ) العلوم االنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

تحليل التّباين الختبار وجود فروق ذات داللة إحصائيّة بين متوّسطات اختبار : )17(ل جدو
  .ع حسب التّخّصصالّدراسة عن المجالين الثّالث والّراب أفراد عيّنةإجابات 

الوسط  العدد التّخّصص المجال
 الحسابي

االنحراف 
مستوى  Fقيمة  المعياري

 الّداللة
الّدالة 

 اإلحصائيّة

 الثّالث

 0.940 3.30 22 ةغة العربيّ للّ ا

2.527 0.062 
وجد تال 

فروق بين 
 التّخّصصات

ربية التّ 
 0.798 2.82 59 ةساسيّ األ

 0.691 3.26 14 الّرياضيّات
 0.850 3.17 6 العلوم

 الّرابع

 0.874 3.76 22 ةغة العربيّ اللّ 

0.867 0.461 
وجد تال 

فروق بين 
 التّخّصصات

ربية التّ 
 0.576 3.53 59 ةساسيّ األ

 0.401 3.76 14 الّرياضيّات
 0.974 3.64 6 العلوم

  .)α = 0.05(دال إحصائياً عند مستوى الّداللة * 

عدم  الث والّرابعالثّ  ينالتّباين إلجابات المعلّمين حول عبارات المجالاختبار تحليل  أظھر
بين اتجاھات المعلّمين ) (α = 0.05اللة عند مستوى الدّ وجود فروق ذات داللة إحصائيّة 

من المجالين  كلّ لمن حيث تقييمھم  ،صات األربعةالملتحقين في برنامج االرتقاء في التّخصّ 
  ).ة لبرنامج االرتقاءالھيئة التّدريسيّ (والمجال الّرابع  ،)تنفيذ برنامج االرتقاء وأساليبه(الثّالث 

استخدم  )أثر برنامج االرتقاء على الملتحقين( في المجال الخامسنفسه  متغيّرولفحص ال
  ):18(كما في الجدول  ،اختبار التّباين األحادي

تحليل التّباين الختبار وجود فروق ذات داللة إحصائيّة بين متوّسطات اختبار : )18(جدول 
  .عن المجال الخامس حسب التّخّصص الّدراسة أفراد عيّنةإجابات 

ط الوس العدد التّخّصص المجال
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

قيمة 
F 

مستوى 
 الّداللة

الّدالة 
 اإلحصائيّة

 الخامس

 0.809 3.60 22 ةغة العربيّ اللّ 
5.68

7  *0.001 
وجد فروق ت

بين 
 التّخّصصات

 0.805 2.90 59 ةساسيّ ربية األالتّ 
 0.688 3.57 14 اتياضيّ رّ ال
 0.861 3.08 6 علومال

  .)α = 0.05(عند مستوى الّداللة دال إحصائياً * 



 687ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ محّمد الخطيب، ونبيل رّمانة

 2015، )4( 29المجلد ) العلوم االنسانية(ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

إلجابات المعلّمين حول عبارات المجال الخامس في برنامج  األحادي تحليل التّباين أظھر
ھذا المجال تعزى إلى  نحواالرتقاء وجود فروق ذات داللة إحصائيّة بين المعلّمين في اتجاھاتھم 

كما  )LSD(قات، تّم استخدام اختبار الفروولمعرفة . ر برنامج االرتقاءالتّخّصص في تقييمھم ألث
  ):19(في الجدول 

  .الخامس خصص في المجاللمستويات التّ  )LSD(اختبار  :)19(جدول 

LSD علومال اتياضيّ رّ ال ةربية األساسيّ التّ  ةغة العربيّ اللّ   المجال الخامس 
 0.162 0.921 0.001* - ةغة العربيّ اللّ 
 0.582 0.005*  - - ةساسيّ ربية األالتّ 
 0.211 -  - -اتياضيّ رّ ال
 -  -  -- علومال

  .)α = 0.05(دال إحصائياً عند مستوى الّداللة * 
أّن الفروق في قيم مستوى الّداللة للمقارنات ) 19(أظھرت النّتائج الواردة في جدول 

التّربية  الممكنة بين متوّسطات التّخّصصات الواردة، وجدت بين متوّسطات اتجاھات معلّمي
، كما بيّن )0.05 <وھو  0.001(األساسيّة ومعلّمي اللّغة العربيّة، حيث بلغ مستوى الّداللة 

الجدول المذكور وجود فروق ذات داللة إحصائيّة بين متوّسطات اتجاھات تخّصصي التّربية 
ى قيم ، وبالعودة إل)0.05 <وھو  0.005(األساسيّة والّرياضيّات، حيث بلغ مستوى الّداللة 

يمكن القول أّن معلّمي التّربية األساسيّة كانوا األقل ، )18(الوسط الحسابي الواردة في جدول 
من ناحية مقارنة بمعلّمي التّخّصصات األخرى، أثر برنامج االرتقاء إيجابيّة في اتجاھاتھم نحو 

ات اتجاھات متوّسطأخرى بيّنت قيم مستوى الّداللة في الجدول المذكور عدم وجود فروق بين 
معلّمي تخّصص العلوم ومعلّمي أّي من التّخّصصات األخرى، وكذلك عدم وجود فروق بين 

  .معلّمي اللّغة العربيّة والّرياضيّات في تقييمھم ألثر برنامج االرتقاء عليھممتوّسطات اتجاھات 
تبار استخدم اخ) الّرضا عن برنامج االرتقاء(في المجال الّسادس  نفسه ولفحص المتغيّر

  ):20(كما في الجدول ) التّباين األحادي(
التّباين الختبار وجود فروق ذات داللة إحصائيّة بين متوّسطات اختبار تحليل : )20(جدول 
  .عن المجال الّسادس حسب التّخّصصالّدراسة  عيّنةأفراد إجابات 

الوسط  العدد التّخّصص المجال
 الحسابي

االنحراف 
مستوى  Fقيمة  المعياري

 ّداللةال
الّدالة 
 اإلحصائيّة

 الّسادس

 0.868 3.46 22 ةغة العربيّ اللّ 

4.352 *0.006 
وجد فروق ت

بين 
 التّخّصصات

 0.829 2.79 59 ةربية األساسيّ التّ 
 0.598 3.39 14 الّرياضيّات

 1.282 3.00 6 العلوم
  .)α = 0.05(دال إحصائياً عند مستوى الّداللة * 



 "......ـن باتجاھات معلّمي مدارس وكالة الغوث الملتحقي"ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 688

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2015، )4( 29المجلد ) العلوم االنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

حول الملتحقين ببرنامج االرتقاء إلجابات المعلّمين األحادي التّباين اختبار تحليل  أظھر
 نحواتجاھاتھم من حيث عبارات المجال الّسادس وجود فروق ذات داللة إحصائيّة بين المعلّمين 

، تّم استخدام اختبار صاتخصّ تّ البين الفروقات ولمعرفة  ،تعزى إلى التّخّصصادس السّ المجال 
)LSD( ي الجدول كما ف)21:(  

  .لمستويات التّخّصص في المجال الّسادس LSDاختبار  :)21(جدول 

LSD العلوم الّرياضيّات ةربية األساسيّ التّ ةغة العربيّ اللّ المجال الّسادس 
 0.238 0.818 0.002 *-ةغة العربيّ اللّ 
 0.566 0.018*  --ةربية األساسيّ التّ 

 0.340---الّرياضيّات
 -  -  -- العلوم

  .)α = 0.05(دال إحصائياً عند مستوى الّداللة * 
وجود فروق ذات داللة إحصائيّة بين متوّسطات اتجاھات معلّمي ) 21(يبيّن الجدول 

حيث بلغ مستوى الّداللة تخّصص التّربية األساسيّة ومتوّسطات اتجاھات معلّمي اللّغة العربيّة 
بين  إحصائيّةما يبيّن الجدول المذكور وجود فروق ذات داللة ، ك)0.05 <وھو 0.002(

 0.018(تخّصصي التّربية األساسيّة والّرياضيّات، حيث بلغ مستوى الّداللة متوّسطات اتجاھات 
، تبيّن أّن )20(وبمقارنة األوساط الحسابيّة للتّخّصصات الواردة في جدول ). 0.05 <وھو 

لّمي اللّغة العربيّة والّرياضيات والعلوم أعلى من الوسط الحسابي األوساط الحسابيّة التجاھات مع
أّن معلّمي التّربية األساسيّة الملتحقين في البرنامج كانوا التجاھات معلّمي التّربية األساسيّة، أي 

من ناحية أخرى بيّنت قيم مستوى األقل إيجابيّة في اتجاھاتھم نحو الّرضا عن برنامج االرتقاء، 
معلّمي تخّصص العلوم متوّسطات اتجاھات ة في الجدول المذكور عدم وجود فروق بين الّدالل

ومعلّمي أّي من التّخّصصات األخرى في مدى رضاھم عن نتائج تطبيق برنامج االرتقاء، وكذلك 
  . الحال بين متوّسطات اتجاھات معلّمي اللّغة العربيّة والّرياضيّات

كما في ) التّباين األحادي(مجاالت استخدم اختبار في جميع ال متغيّر التّخّصص ولفحص
  ):22(الجدول 
طات ة بين متوسّ حصائيّ ين الختبار وجود فروق ذات داللة إباالتّ اختبار تحليل  :)22(جدول 

  .صخصّ التّ حسب  في جميع المجاالتراسة الدّ  أفراد عيّنةجابات إ

الوسط العدد صخصّ التّ جالالم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

قيمة 
F 

مستوى 
 اللةالدّ 

الّدالة 
 اإلحصائيّة

ع 
جمي الم

ت
اال
ج

 

 0.737 3.55 22 اللّغة العربيّة
4.5
16  *0.005 

وجد فروق ت
بين 

 صاتخصّ التّ 

 0.667 3.01 59 التّربية األساسيّة
 0.515 3.49 14 اتياضيّ رّ ال
 0.667 3.32 6 علومال

  .)α = 0.05(دال إحصائياً عند مستوى الّداللة * 



 689ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ محّمد الخطيب، ونبيل رّمانة

 2015، )4( 29المجلد ) العلوم االنسانية(ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

في  تإلجابات المعلّمين حول عبارات جميع المجاالاألحادي التّباين اختبار تحليل  أظھر
اتجاھات معلّمي مدارس وكالة الغوث برنامج االرتقاء وجود فروق ذات داللة إحصائيّة في 

، الملتحقين ببرنامج االرتقاء من درجة الّدبلوم إلى درجة البكالوريوس نحو البرنامج نفسه
  ):23(كما في الجدول  )LSD(ولمعرفة وجود الفروقات، تّم استخدام اختبار 

  .جميع المجاالتص في خصّ لمستويات التّ  )LSD(اختبار  :)23(جدول 

LSD علومال اتياضيّ رّ ال ةربية األساسيّ التّ  ةغة العربيّ اللّ   جميع المجاالت 
 0.462 0.806 0.002*  -  ةغة العربيّ اللّ 
 0.281 0.017*  -  -  ةسيّ ربية األساالتّ 
 0.601 -  -  -  اتياضيّ رّ ال
 -   -   -   -  علومال

  .)α = 0.05(دال إحصائياً عند مستوى الّداللة * 

أظھرت نتائج قيم مستوى الّداللة للمقارنات الممكنة بين متوّسطات التّخّصصات الواردة في 
ت معلّمي التّربية األساسيّة ومعلّمي أّن ھذه الفروق وجدت بين متوّسطات اتجاھا) 23(جدول 

، كما بيّن الجدول )0.05 <وھو  0.002(تخّصص اللّغة العربيّة، حيث بلغ مستوى الّداللة 
المذكور وجود فروق ذات داللة إحصائيّة بين تخّصصي التّربية األساسيّة والّرياضيّات، حيث 

ط الحسابيّة للتّخّصصات الواردة في وبمقارنة األوسا). 0.05 <وھو 0.017(بلغ مستوى الّداللة 
، تبيّن أن األوساط الحسابيّة التجاھات معلّمي اللّغة العربيّة والّرياضيّات والعلوم )22(جدول 

أّن معلّمي التّربية أعلى من الوسط الحسابي التجاھات معلّمي التّربية األساسيّة، مّما يعني 
إيجابيّة في اتجاھاتھم نحو الّرضا عن برنامج  األساسيّة المشاركين في البرنامج كانوا األقل

عدم وجود فروق بين ) 23(من ناحية أخرى، بيّنت قيم مستوى الّداللة في الجدول االرتقاء، 
متوّسطات اتجاھات معلّمي تخّصص العلوم ومعلّمي أّي من التّخّصصات األخرى في مدى 

ن متوّسطات اتجاھات معلّمي اللّغة رضاھم عن نتائج تطبيق برنامج االرتقاء، وكذلك الحال بي
  . العربيّة والّرياضيّات

، من حيث وجود فروق ذات داللة )2002(واتّفقت ھذه النّتيجة مع نتائج دراسة أبو نمرة 
إحصائيّة تعزى لمتغيّر التّخّصص، وذلك للتّشابه في االتجاھات المشتركة نحو برامج التّدريب 

، من حيث عدم )2005(يجة مع نتيجة دراسة خضر وعمرو بينما تعارضت النّت. أثناء الخدمة
  .وجود  فروق ذات داللة إحصائيّة تعزى لمتغيّر التّخّصص

 بمتغيّر عدد سنوات الخدمةالنّتائج المتعلّقة 
كما في الجدول راسة استخدم اختبار التّباين األحادي، في مجاالت الدّ  متغيّرولفحص ال

)24:(  
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ة بين حصائيّ الختبار وجود فروق ذات داللة إاألحادي ين بالتّ ااختبار تحليل : )24(جدول 
  .راسة حسب عدد سنوات الخدمةراسة على جميع محاور الدّ الدّ  عيّنةأفراد جابات طات إمتوسّ 

الوسط  العدد سنوات الخبرة المجال
 الحسابي

االنحراف 
مستوى  Fقيمة  المعياري

 الّداللة

 األّول
 0.434 3.46 8 15أقل من  -10

 0.444 3.52 30 20أقل من  -15 0.126 2.118
 0.927 3.18 63 فأكثر 20

 الثّاني
 0.601 3.19 8 15أقل من  -10

 0.626 3.40 30 20أقل من  -15 0.237 1.459
 0.933 3.08 63 فأكثر 20

 الثّالث
 0.628 3.04 8 15أقل من  -10

 0.756 3.22 30 20أقل من  -15 0.22 1.538
 0.888 2.90 63 فأكثر 20

 الّرابع
 0.604 3.56 8 15أقل من  -10

 0.674 3.68 30 20أقل من  -15 0.816 0.204
 0.664 3.60 63 فأكثر 20

 الخامس
 0.533 3.21 8 15أقل من  -10

 0.739 3.26 30 20أقل من  -15 0.695 0.365
 0.930 3.10 63 فأكثر 20

 الّسادس
 0.744 2.88 8 15من  أقل -10

 0.762 3.19 30 20أقل من  -15 0.472 0.756
 0.949 2.98 63 فأكثر 20

جميع 
 المجاالت

 0.406 3.21 8 15أقل من  -10
 0.558 3.38 30 20أقل من  -15 0.283 1.278

 0.777 3.14 63 فأكثر 20

 راسة عندمن مجاالت الدّ  أيّ عدم وجود تأثير لسنوات الخدمة على ) 24(الجدول  يبيّن
 التجاھات مجال يعني وجود توافق في اآلراء حول أيّ وھذا  )α = 0.05(اللة مستوى الدّ 

ً مجموعات ثنائيّ في ھذه ال وجودينمين المالمعلّ  الملتحقين مين جميع المعلّ  نّ بب إلى أقد يعود السّ و. ا
لى تقليص ى إا أدّ سنوات، م )10(عن  ال تقلّ رتقاء لديھم سنوات خبرة مرتفعة برنامج اال في

  .راسةالدّ  جاالتمن م اتجاه أيّ  الثالفوارق بين آراء المجموعات الثّ 

، ودراسة خضر وعمرو )2002(دراسة أبو نمرة نتائج كّل من واتّفقت ھذه النّتيجة مع 
عدم من حيث ) 2012(ودراسة محيسن ورّمانة ، )2011(، ودراسة حّماد والبھبھاني )2005(



 691ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ محّمد الخطيب، ونبيل رّمانة

 2015، )4( 29المجلد ) العلوم االنسانية(ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

، وذلك للتّشابه في االتجاھات ر سنوات الخدمةفروق ذات داللة إحصائيّة تعزى لمتغيّ وجود 
الّشلبي بينما تعارضت النّتيجة مع نتيجة دراسة . المشتركة نحو برامج التّدريب أثناء الخدمة

  .سنوات الخدمة، من حيث وجود  فروق ذات داللة إحصائيّة تعزى لمتغيّر )1995(

  التّوصيات

  :يوصي الباحثان بما يأتيواالتجاه اإليجابي العام نحو البرنامج، نتائج الّدراسة  على بناءً 
 لھم، المقّدمة التّدريبيّة والبرامج للملتحقين في برنامج االرتقاء، اإليجابي االتجاه استغالل .1

دمة والبرامج التّأھيليّة أثناء الخ التّدريبيّة من الّدورات بكّل الّسبل لعقد المزيد واستثماره
  .مستمر بشكل

ظروف  مع بما يتناسب البرامج التّأھيليّة زمن تنفيذ اختيار في المعلّمين ضرورة إشراك .2
  .عملھم

األخذ بنتائجه كاملة لتقويم  خالل من الخدمة أثناء المعلّمين تأھيل نظام تشخيصالعمل على  .3
 .برامج الحقة

 اللتحاق بالبرامج التّدريبيّةالذين سيلتحقون في برامج أخرى باحتساب ا المعلّمين تشجيع .4
 .المؤھاّلت الالزمة للتّرقية الوظيفيّة ضمن

 أثناء مينالمعلّ  لجميع ةالفعليّ االحتياجات  حقّقي الذي دالجيّ  دريبالتّ  نظام توفير ضرورة .5
  .عليمالتّ  بجودة لالرتقاء الخدمة

ذين أنھوا البرنامج في مات المين والمعلّ ف إلى أثر تأھيل المعلّ عرّ عية للتّ إجراء دراسات تتبّ  .6
  .أداء الطّلبةتحسين تحصيل 
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