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أثر برنامج الدبلوم املهني املتخصص في تطوير كفايات املعلمني املهنية في  تعليمهم للصفوف من (5 - 10)
نظرهم وجهة  في (مديريتي ضواحي القدس ورام اهلل) من 

أ.د. عبد محمد عساف
د. إبراهيم عبد اهلل حسن النوري
أ. ثائر علي أبو خليل

ملخص: 
هدفت هذه الدرا�سة اإىل التعرف على درجة م�ساهمة برنامج 
الدبلوم املهني املتخ�س�ص يف تطوير كفايات املعلمني املهنية يف 
القد�ص  )�سواحي  مديريتي  يف   )10  -  5( من  لل�سفوف  تعليمهم 
ورام اهلل ( من وجهة نظرهم، ولتحقيق هذا الهدف مت ا�ستق�ساء اآراء 
املعلمني واملعلمات امللتحقني بربنامج الدبلوم املهني املتخ�س�ص 
العام  يف  واملعلمني  القيادة  تطوير  برنامج  �سمن  التعليم  يف 
اأخذ  مت  ومعلمة،  معلمًا   )250( وعددهم   2016/  2015 الدرا�سي 
ما  اأي  ومعلمة،  معلمًا   )151( من  تكونت  منتظمة  ع�سوائية  عينة 
يقارب )60.6( من جمتمع الدرا�سة. وكانوا موزعني على مديريتي 
ت�سمنت  ا�ستبانة  على  اإجابتهم  ومتت  اهلل(.  ورام  القد�ص  )�سواحي 
املعلمني  لدى  توافرها  الواجب  الكفايات  عن  تعرب  جماالت   )6(
من  وتبني   . املهني  الدبلوم  برنامج  يت�سمنها  والتي  واملعلمات، 
اال�ستبانة  لفقرات  امل�ستجيبني  واملعلمات  املعلمني  اآراء  حتليل 
تطوير  يف  املتخ�س�ص  املهني  الدبلوم  لربنامج  اأن  وجماالتها 
كفايات املعلمني املهنية يف تعليمهم لل�سفوف من )5 - 10( يف 
مديريتي)�سواحي القد�ص ورام اهلل( من وجهة نظرهم اأثرا كبريا، اإذ 
بلغ املتو�سط احل�سابي للدرجة الكلية للمجاالت ال�ستة التي تعرب عن 
الكفايات اخلا�سة باملعلمني واملعلمات )82.8( وهي درجة كبرية 
التعليم  الدبلوم املتخ�س�ص يف  الكبري لربنامج  االأثر  تدل على  جداً 

على تطوير كفايات املعلمني.
عند  اإح�سائية  داللة  ذات  فروق  وجود  الدرا�سة  واأظهرت 
االجتماعي،  النوع  ملتغري  بالن�سبة   )α ≤ 0.05( الداللة  م�ستوى 
اأظهرت الدرا�سة وجود فروق  وكانت الفروق ل�سالح املعلمات. كما 
ذات داللة اإح�سائية عند م�ستوى الداللة )α ≤ 0.05( على الدرجة 
الكلية للأداة تعزى ملتغري مكان العمل وبالتايل مت رف�ص الفر�سية 
ال�سفرية، وكانت الفروق ل�سالح مديرية �سواحي القد�ص، بينما مل 
توجد فروق ذات داللة اإح�سائية تعزى للمتغريات االأخرى )�سنوات 
ب�رضورة  الباحثون  ويو�سي  الدورات(.  وعدد  والتخ�س�ص  اخلربة 
اإ�رضاك املعلمني جميعا يف برنامج الدبلوم املهني املتخ�س�ص يف 

تعليم املعلمني لل�سفوف جميعا، لتطوير كفاياتهم املهنية . 
الكلمات املفتاحية: برنامج الدبلوم املهني، كفايات املعلمني 
املهنية، ال�سفوف من )5 - 10(، مديريتا �سواحي القد�ص ورام اهلل

The Effect of the Specialized Professional Diploma 
in Developing Teachers’ Professional Competen-
cies in Teaching Classes from 5th to 10th grade in 
Al-Quds and Ramallah Districts from their Point of 

View

Abstract:

The purpose of this study is to determine the 
effect of diploma of education program on develoing 
teachers’ professional competencies. To achieve this 
purpose the researchers developed a questionaire that 

consisted of (69) items divided into six domains. It 
was submitted to a group of arbitrators to ascertain 
its validity and internal consistency and they approved 
that.The study was conducted on a sample of (151) 
teachers who participated in this study from Al-
Quds and Ramallah Directorates,which was chosen 
as a stratified Random Sample.The results of the 
study revealed that teachers possess as a result of 
the program over all Competencies means is(82.8%) 
which is considered very high, also the study revealed 
that there were significant mean differences due to 
gender in favor of female teachers, also it reveals the 
significant mean differences related to place of work 
in favor of Jerusalem suburb districts. While the other 
variables of (years of experience, major, and number 
of trainings) were not significant .The researchers 
recommended to continue these programs and apply 
them on all teachers because of their effect on teachers’ 
professional development. 

Key words: Specialized Professional Diploma, 
Teachers’ Professional Efficacy, (from 5thto 10th 
grade, Al-Quds and Ramallah Districts

املقدمة: 
علمية  ثورة  يف  تتمثل  هائلة  حتديات  اليوم  العامل  ي�سهد 
املجاالت  يف  جديدة  ومفاهيم  قيم  النبثاق  اإ�سافة  وتكنولوجية، 
املختلفة. وبات من املتفق عليه بني امل�ستغلني بعلوم امل�ستقبل، اأن 
ح�سارة القرن احلادي والع�رضين هي ح�سارة »ع�رض املعلومات«، 
اأهم  الفكري  املال  راأ�ص  ي�سبح  �سوف  املعلوماتية  الثورة  ظل  ويف 
من راأ�ص املال املادي، و�سي�سبح م�سدر الرثوة الأي اأمة هم حاملو 

املعرفة.
املناف�سة  الدخول يف حلبة  اأرادت  اإن  املجتمعات -  لذا على 
الدولية - اأن ت�سعى بكل ال�سبل للعناية مبواردها الب�رضية، من هذا 
املنطلق نلحظ اال�ستثمار ال�سخم يف التعليم والتدريب ويف التنمية 
االأ�سا�سية  الدعامة  االأ�سا�ص يف توفري  الرافد  ذلك  باعتبار  الب�رضية، 
كما  املعلومات،  اقت�ساد  وهو  والع�رضين،  احلادي  القرن  القت�ساد 
ما  لذا  االقت�ساد.  على  اأكرب  قيمة  ت�سيف  الفكرية  اال�ستثمارات  اأن 
احلادي  القرن  ح�سارة  يف  الفاعل  االن�سان  و�سفات  خ�سائ�ص 
التعليم  على  يجب  التي  واملهارات  القدرات  نوع  وما  والع�رضين؟ 
امتلكها  املعلم  على  يجب  التي  الكفايات  هي  وما  بها؟  تزويده 
االأ�سئلة،  االأدوار؟ للإجابة عن هذه  القيام بتبعات هذه  ليتمكن من 
ال بد من ا�ستمرار عملية تعلم املعلمني من خلل االنخراط يف عملية 
اأثناء اخلدمة  الر�سمية للمهارات مع وجود تدريب قائم يف  التنيمة 
املهنية  للمعرفة  امل�ستمر  التحديث  على  تركز  املهنية،  والتنمية 
ي�سل  اأن  ال�سعب  ومن  للمعلمني،  اللزمة  واالجتاهات  واملهارات 
اإىل  املعلمني  و�سول  دون  التعليم  يف  عليا  م�ستويات  اإىل  التلميذ 
فعالة  املهنية  التنمية  وتكون  املهني.  االإعداد  يف  عليا  م�ستويات 
باإحكام  املخطط  التدريب  تت�سمن  م�ستمرة،  عملية  تكون  عندما 
الراجعة  والتغذية  الداعمة  امللحظة  خلل  من  الفردية  واملتابعة 
يعد  املعلم  اإعداد  اأن  اليوني�سكو  منظمة  وعدت  اجلماعي،  والتدريب 
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التعليم يف عاملنا املعا�رض. )�سحاوي،  اأزمة  ا�سرتاتيجية ملواجهة 
.)2009

ويعد النمو املهني للمعلمني هدفا ت�سعى لتحقيقه املوؤ�س�سات 
التعليمية بكل ما اأمكنها من طاقات وجهود، فالنمو العلمي املهني 
يحقق العديد من املنافع ال�سخ�سية والعامة للمعلمني، فهو يرفع من 
اأن�سطتهم وات�ساالتهم، ويوفر لهم فر�سًا وا�سعة  معنوياتهم ويو�سع 
واأثبتت  واالإبداع.  االنتاجية  من  املزيد  على  وي�ساعدهم  للم�ساركة، 
نتائج الدرا�سات والبحوث اأن جودة اأداء املعلم متثل اأكرث املتغريات 

.)Schacter. 2007( .تاأثرياً يف حت�سني اأداء الطالب
يتحمل  الذي  املعلم  هو  تعليمي  نظام  اأي  يف  عن�رض  واأهم 
م�سئولية اإعداد القوى الب�رضية التي تعد اأغلى ثروة لدى اأي جمتمع . 
لذا جند كثريا من ال�سعوب تبذل جهوداً كبريًة الإعداد املعلمني حتى 
ال�سلطة  لذا قامت   .)1993 )ملة،  اأداء ر�سالتهم بكفاءة  يتمكنوا من 
الوطنية الفل�سطينية باإعداد خطة للإ�سلح والتنمية، وذلك باتباع 
مبداأ التخطيط، وكذلك �سنع �سيا�سات تدير التخطيط ال�سامل، واإعداد 
خطة  ف�سملت  الوطنية،  ال�سيا�سة  يف  العمل  الأطر  تبعًا  املوازنات 
االإ�سلح قطاعات وا�سعة، ومن �سمن هذه القطاعات قطاع التعليم، 
الذي اعتمدت خطة االإ�سلح والتنمية فيه اعتماداً كبرياً على اخلطة 
اخلم�سية الرتبوية التطويرية، وهي باقية على موقفها باأن التعليم 
االقت�سادية  للتنمية  واأداة حيوية  االإن�سان،  اأ�سا�سي من حقوق  حق 

واالجتماعية.
ومن اأجل حت�سني نوعية التعليم يف فل�سطني فقد كانت هناك 
العامة  ال�سيا�سات  جمال  يف  و�رضيحة  وا�سحة  �رضورية  حاجة 
لتاأهيل املعلمني من اأجل التطوير امل�ستمر، ولذلك فاإن اال�سرتاتيجية 
/مايو  اأيار  يف  ون�رضها  تطويرها  مت  املعلمني  لتاأهيل  الوطنية 
من)14( ع�سواً  املعلمني  لتاأهيل  املرجعي  الفريق  وت�سكل   .2008
من ذوي اخلربة يف اإعداد املعلمني يف وزارة الرتبية والتعليم العايل، 
ووكالة الغوث وموؤ�س�سات التعليم العايل، واملجتمع املدين . واجتمع 
الفريق )15( مرة مبعدل مرة واحدة كل ا�سبوعني ما بني ني�سان / 
االإفادة  2008. ومتت  يناير   / الثاين  2007، وحتى كانون  ابريل 
من االح�ساءات والدرا�سات امليدانية حول الو�سع احلايل ومراجعة 
ت�سكيل  ومت  التو�سيات.  تقدمي  قبل  الدولية  االجتاهات  وا�ستعرا�ص 
الفريق اال�ست�ساري لتاأهيل املعلمني برئا�سة وزيرة الرتبية والتعليم، 
واملديرين  العايل  التعليم  موؤ�س�سات  من  ع�سواً   )30( من  ويتاألف 
املدين،  الدولية واملجتمع  الغوث  واالإداريني يف وكالة  الوزراة،  يف 
وبع�ص نقابات املعلمني. وت�سمل اال�سرتاتيجية التي مت و�سعها من 
لتاأهيل  وبرامج  للمعلمني،  روؤية  االآتية:  العنا�رض  على  الفريق  قبل 
املعلمني، وبرامج للتطوير املهني امل�ستمر، ومهننة التعليم، واإدارة 
الرتبوي، نحو  للتطوير  اال�سرتاتيجية  تاأهيل املعلمني.)اخلطة  نظام 

نوعية التعليم من اأجل التطوير، 2012 - 2014 ( 

مشكلة الدراسة:
تقّدم وزارة الرتبية والتعليم العايل من خلل املعهد الوطني 
ملعلمي  التعليم  يف  متخ�س�سًا  مهنيًا  دبلومًا  الرتبوي  للتدريب 
وتطويرها  كفاياتهم  م�ستوى  رفع  بهدف  احلكومية  املدار�ص 
لتمكينهم من التعليم بفاعلية يف مدار�سهم، والو�سول اإىل املدر�سة 
منذ  الرتبوي  للتدريب  الوطني  املعهد  ويتبّنى  الفاعلة.  الفل�سطينية 

منهجية  التعليم  يف  املتخ�س�ص  املهني  الدبلوم  برنامج  اعتماد 
تعتمد على اأمنوذج تدريبي ميكن املعلمني امل�ساركني من اأخذ طرق 
واأ�ساليب يت�سمنها الربنامج ومن ثم تطبيقها يف ف�سولهم الدرا�سية، 
القرن  مهارات  لتخاطب  اجلديدة  والطرق  االأ�ساليب  هذه  توؤخذ  و 
احلادي والع�رضون من خلل لقاءات وجاهية يقوم بتدريبهم عليها 
ذوو خربة وكفاءة، وبعد ذلك تناق�ص من خلل حلقتي تعلم ُتناق�ص 
ما مت تنفيذه على اأر�ص الواقع يف الف�سول ال�سفية، ومناق�سة ما مت 
اإجنازه من اجلميع، لذا كان ال بد من معرفة وتقييم الربنامج من قبل 
التدريب  انتهاء  بعد  الربنامج  يف  امل�ساركني  واملعلمات  املعلمني 
كفايات  تطوير  يف  دور  للربنامج  كان  اإذا  ما  ملعرفة  والربنامج 
املعلمني اأم ال، من هنا تتمثل م�سكلة الدرا�سة يف االإجابة عن ال�سوؤال 
الرئي�ص االآتي : )هل لربنامج الدبلوم املهني املتخ�س�ص يف تطوير 
كفايات املعلمني املهنية اأثر يف تعليمهم لل�سفوف من )5 - 10( 

يف مديريتي) �سواحي القد�ص ورام اهلل ( من وجهة نظرهم(؟ 

 أسئلة الدراسة:
تطوير  ◄ يف  املتخ�ص�ص  املهني  الدبلوم  برنامج  اأثر  ما 

كفايات املعلمني املهنية يف تعليمهم لل�صفوف من )5 - 10( يف 
مديريتي) �صواحي القد�ص ورام اهلل ( من وجهة نظرهم؟ 

نظر  ◄ وجهة  من  اإح�صائية  داللة  ذات  فروق  توجد  هل 
املتخ�ص�ص  املهني  الدبلوم  برنامج  باأثر  يتعلق  فيما  املعلمني 
يف تطوير كفايات املعلمني املهنية يف تعليمهم لل�صفوف من )5 
- 10( يف مديريتي)�صواحي القد�ص ورام اهلل( من وجهة نظرهم؟ 
تعزى ملتغريات )النوع االجتماعي و�صنوات اخلربة و مكان العمل 

و التخ�ص�ص و عدد الدورات التي التحق بها املعلم قبل الربنامج؟

فرضيات الدراسة:
1 . α( ال توجد فروق ذات داللة اإح�سائية عند م�ستوى الداللة

0.05 ≥( من وجهة نظر املعلمني فيما يتعلق باأثر برنامج الدبلوم 
املهني املتخ�س�ص يف تطوير كفايات املعلمني املهنية يف تعليمهم 
لل�سفوف من )5 - 10( يف مديريتي )�سواحي القد�ص ورام اهلل ( من 

وجهة نظرهم تعزى ملتغري النوع االجتماعي.
2 . α( ال توجد فروق ذات داللة اإح�سائية عند م�ستوى الداللة

0.05 ≥( من وجهة نظر املعلمني فيما يتعلق باأثر برنامج الدبلوم 
املهني املتخ�س�ص يف تطوير كفايات املعلمني املهنية يف تعليمهم 
لل�سفوف من )5 - 10( يف مديريتي )�سواحي القد�ص ورام اهلل ( من 

وجهة نظرهم تعزى ملتغري �سنوات اخلربة.
3 . α( ال توجد فروق ذات داللة اإح�سائية عند م�ستوى الداللة

0.05 ≥( من وجهة نظر املعلمني فيما يتعلق باأثر برنامج الدبلوم 
املهني املتخ�س�ص يف تطوير كفايات املعلمني املهنية يف تعليمهم 
لل�سفوف من )5 - 10( يف مديريتي )�سواحي القد�ص ورام اهلل (من 

وجهة نظرهم تعزى ملتغري مكان العمل.
4 . α( ال توجد فروق ذات داللة اإح�سائية عند م�ستوى الداللة

0.05 ≥( من وجهة نظر املعلمني فيما يتعلق باأثر برنامج الدبلوم 
املهني املتخ�س�ص يف تطوير كفايات املعلمني املهنية يف تعليمهم 
لل�سفوف من )5 - 10( يف مديريتي )�سواحي القد�ص ورام اهلل ( من 

وجهة نظرهم تعزى ملتغري التخ�س�ص.
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نظرهم وجهة  في (مديريتي ضواحي القدس ورام اهلل) من 

أ.د. عبد محمد عساف
د. إبراهيم عبد اهلل حسن النوري
أ. ثائر علي أبو خليل

5 . α( ال توجد فروق ذات داللة اإح�سائية عند م�ستوى الداللة
0.05 ≥( من وجهة نظر املعلمني فيما يتعلق باأثر برنامج الدبلوم 
املهني املتخ�س�ص يف تطوير كفايات املعلمني املهنية يف تعليمهم 
لل�سفوف من )5 - 10( يف مديريتي )�سواحي القد�ص ورام اهلل ( من 

وجهة نظرهم تعزى ملتغري عدد الدورات.

مصطلحات الدراسة:
برنامج  التعليم:  يف  املتخ�ص�ص  املهني  الدبلوم  برنامج 
معتمد من هيئة االعتماد واجلودة الفل�سطينية، تقدمه وزارة الرتبية 
الرتبوي  للتدريب  الوطني  املعهد  خلل  من  الفل�سطينية  والتعليم 
ملعلمي املدار�ص احلكومية بواقع )320( �ساعة تدريبية مق�سمة بني 
لقاءات وجاهية )وجهًا لوجه بني املدرب واملعلمني(، ويكون �سهريًا 
ومدة اللقاء )6( �ساعات تدريبية، وتتبعه حلقتا تعلم مدة كل حلقة 
يف  اأخذت  وواجبات  مهام  من  اإجنازه  مت  ما  ملناق�سة  �ساعات   )4(
املهني  الدبلوم  �سهادة  مبوجبه  املعلم/ة  ومينح  الوجاهي،  اللقاء 
املعايري،  على  املبني  املدر�سي  )التح�سني  التعليم  يف  املتخ�س�ص 

.)2015
مفهوم تدريب املعلم يف اأثناء اخلدمة: جمموعة من الربامج 
مبنح  تنتهي  التي   – الق�سرية  اأو  الطويلة  املوقوتة-  والدرا�سات 
رفع  اإىل  جمموعها  يف  تهدف  والتي  �سابه،  ما  اأو  اجتياز  �سهادات 
تربوية  بربامج  وحمددة  موؤقتة  برامج  خلل  من  املعلم  م�ستوى 

منهجية )اللقاين،1999(
يفي  حّد  اإىل  احلاجة،  قدر  على  بط  بال�سَّ يلزم  ما  الكفاية: 

بالغر�ص، ةوُيغني عن غريه )املنجد يف اللغة، 2000(
واملهارات  واملفاهيم  املعارف  جمموعة  هي  الكفاية: 
يف  وت�ساعده  املعلم،  لدى  التدري�ص  �سلوك  توجه  التي  واالجتاهات 
اأداء عمله داخل الف�سل، اأو خارجه مب�ستوى معني من التمكن)اللقاين، 

)1990
االأفراد  التي يظهرها  ال�سلوكات  الكفايات: جمع كفاية؛ وهي 
عندما يقومون مبهام مرتبطة مبهامهم بفاعلية يف �سياق منظمة ما 
)Whiddett & Hollyfordes ,2003( . وتعرف اأي�سا باأنها خ�سائ�ص 
العمل يف جمال معني  التي متكنه من  ( مقدراته، ومهاراته(  الفرد 
بطريقة واأ�سلوب منوذجي وكفاءة عالية )رمياوي ودبدوب، 2015(
الرتبية  وزارة  قبل  من  املعلمني  تاأهيل  املعلمني:  تاأهيل 
التعليم  كموؤ�س�سات  غريهما،  اأو  الغوث،  وكالة  اأو  العايل،  والتعليم 
اخلدمة.  اأثناء  يف  املخت�سة  املدين  املجتمع  وموؤ�س�سات  العايل، 

ويت�سمن هذا امل�سطلح التطور املهني امل�ستمر للمعلمني.

أهمية الدراسة:
تكمن اأهمية هذه الدرا�صة يف:

اإبرازها ملدى التطور احلا�سل على كفايات املعلمني الذين . 1
التحقوا بربنامج الدبلوم املهني املتخ�س�ص يف التعليم، وانعكا�ص 

هذا التطور على اأدائهم ومهنتهم يف التعليم.
املعلمني . 2 اآراء  من  الراجعة  التغذية  من  االإفادة  يوؤمل 

نتيجة للإجابة على اأداة الدرا�سة يف تطوير برنامج الدبلوم املهني 
املتخ�س�ص يف التعليم.

الكفايات . 3 ليحقق  الربنامج،  تطوير  على  احلثيث  العمل 
املختلفة لدى املعلمني وتعزيزها. 

 االإفادة من الدرا�سة كمادة مرجعية تهدف لتطوير الربامج . 4
التدريبية للمعلمني.

أهداف الدراسة:
 تهدف الدرا�صة احلالية اإىل:

املتخ�س�ص يف . 1 املهني  الدبلوم  برنامج  اأثر  على  التعرف 
 -  5( من  لل�سفوف  تعليمهم  يف  املهنية  املعلمني  كفايات  تطوير 
10( يف مديريتي )�سواحي القد�ص ورام اهلل ( من وجهة نظرهم تبعًا 
ومكان  اخلربة،  و�سنوات  االجتماعي،  والنوع  )املديرية،  ملتغريات 

العمل، التخ�س�ص، باال�سافة لعدد الدورات التي التحق بها املعلم(
التعليم . 2 املتخ�س�ص يف  الدبلوم  برنامج  اأثر  التعرف على 

يف تطوير كفايات املعلمني وتطورهم املهني.

حمددات الدراسة:
اقت�رصت هذه الدرا�صة على:

بربنامج . 1 التحقوا  الذين  واملعلمات  املعلمني  ا�ستجابة 
للعام  اهلل(  ورام  القد�ص  )�سواحي  مديريتي  يف  الرتبوي  التاأهيل 

الدرا�سي 2105 - 2016.
جلمع . 2 كو�سيلة  اال�ستبانة  احلالية  الدرا�سة  ا�ستخدمت 

التي  الكفايات  اآراء املعلمني واملعلمات حول  البيانات، وا�ستطلع 
هذه  نتائج  وتتوقف  الرتبوي،  الدبلوم  برنامج  يف  اكت�سابها  مت 

الدرا�سة على �سدق وثبات اال�ستبانة يف قيا�ص اأثر الربنامج.

اإلطار النظري والدراسات السابقة: 

مفهوم التنمية املهنية:

تعرف التنمية املهنية على اأنها العملية التي تت�سمن جمموعة 
املهنى  النمو  عنها  ينتج  التي  املنظمة  واخلطط  االإجراءات  من 
للمعلمني متمثًل يف زيادة حت�سني ما لديهم من معارف ومفاهيم 
نحو  واجتاهاتهم  املهنية،  وم�سئولياتهم  بعملهم  تتعلق  ومهارات 
قبول املهنة واالقتناع باأهميتها والقيام بواجباتها )حامد، 2005(. 

أهداف التنمية املهنية :

حتقق التنمية املهنية للمعلم جمموعة من االأهداف اأهمها:
تغيري ممار�سات املعلم داخل املدر�سة وحجرة الدرا�سة.. 1
م�ساعدة املعلمني حديثي االلتحاق باملهنة على ممار�سة . 2

اأدوارهم بكفاءة، وزيادة ثقتهم باأنف�سهم .
وم�سكلت . 3 وتوجهاتها  الدولة  بخطط  املعلمني  تب�سري 

املجتمع .
رفع ا�ستعداد املعلم لتحمل امل�سئوليات واالأدوار اجلديدة.. 4
والتعلم، . 5 التعليم  نظريات  جمال  يف  امل�ستجدات  مواكبة 

والعمل على تطبيقها لتحقيق الفعالية يف التعليم .
التعليمية . 6 الق�سايا  معاجلة  يف  فاعل  ب�سكل  امل�ساهمة 
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)عبد  املعلم  ومهارات  كفايات  تطوير  طريق  عن  علمي  باأ�سلوب 
اخلالق،2002 (.

دواعي االهتمام بتمهني املعلم اأثناء اخلدمة:
قاعدة . 1 توافر  خلل  من  التعليم  مهنة  متطلبات  تلبية 

معرفية حديثة، ومهارات ملمار�سة متطلبات املهنة.
)ح�سن، . 2 وح�سب  لوحظ  املعلم:  اإعداد  جوانب  ا�ستكمال 

اجلدد،  املعلمني  مهارات  كفاية  عدم  االأخرية  االآونة  يف   )2008
ومعاناة برامج اإعدادهم من بع�ص جوانب الق�سور.

للثورة . 3 اأواًل باأول نظراً  حتديث معلومات ومهارات املعلم 
العلمية والتكنولوجية التي ي�سهدها العامل. 

متكني املعلم من نقل املعارف والقيم واملهارات لطلبه، . 4
الأنه ميثل امل�سدر الرئي�ص لنقل املعارف والقيم واملهارات له.

احتذاء الطلب باملعلم :اإذ يعد املعلم منوذجًا يحتذى به . 5
من قبل طلبه.

من . 6 املعلم  يتعلم  حيث   : للمعلم  ال�سابقة  اخلربات  تعديل 
برامج التنمية املهنية.

حث املعلم على امل�ساركة الفاعلة يف �سنع القرار.. 7
حت�سني مناخ املوؤ�س�سة التعليمية نظراً لدور برامج التنمية . 8

يف تطوير اأ�ساليب املمار�سات كالعمل كفريق.
ترقيه املعلم لوظيفة اأعلى : نظراً لتنمية معارفه ومهاراته . 9

)ح�سن، 2008(.

الكفايات املهنية الضرورية للمعلمني:

التي  املختلفة  متطلباتها  ولها  �سهلة،  لي�ست  مهنة  التعليم 
الرغبة  توافر  املتطلبات  تلك  واأول  اأخرى،  مهن  متطلبات  تفوق  قد 
توافر  من  بد  ال  ذلك  اإىل  اإ�سافة  ميتهنها،  اأن  يريد  من  عند  االأكيدة 
واإمكاناته  املعلم  قدرات  اإىل  لت�ساف  اأ�سا�سيًا  جزءاً  تعد  كفايات 
و  الفعال،  ال�سفي  املناخ  وتهيئة  التدري�ص،  ت�سميم  نحو  املوجهة، 
الرتبية،  باأهمية  املتزايد  الوعي  اأدى  ال�سفية، وقد  للغرفة  الناجحة 
ورقي النظرة اإليها والتفجر املعريف، والتقدم العلمي والتكنولوجي، 
والنف�سية  الرتبوية  العلوم  جمال  يف  والتقدم  املعلوماتية،  والثورة 
الفر�ص  وات�ساع  املعلم  من  املطلوبة  االأدوار  اإىل  النظرة  وتغري 
يف  واالت�سال  العر�ص  واأ�ساليب  اأنظمة  وتنوع  الرتبوية،  التعليمية 
ظهور  اإىل  التدريب  يف  بالتطبيق  النظرية  بربط  واالهتمام  التعليم، 
العديد من املفاهيم واالأ�ساليب واالآراء التي ا�ستهدفت تطوير وتغيري 
خمتلف جوانب العملية الرتبوية مبا فيها تربية املعلم وتدري�سه. وقد 
اأكدت هذه االجتاهات على ت�سميم برامج التدريب لت�سبح جزءاً من 

النظام التعليمي تتم�سى مع التغريات امل�ستمرة يف فل�سفة الرتبية.
املعلمني  تدريب  برامج  التي طراأت على  التطورات  اأبرز  ومن 
يف ال�سنوات االأخرية واأكرثها �سيوعًا يف االأو�ساط الرتبوية املهتمة 
برتبية وتدريب املعلمني التدريب القائم على الكفايات. اإذ يحدد هذا 
الربنامج الكفايات التي على املتدرب اأن يوؤديها باإتقان، ونذكر من 

هذه الكفايات :
الرغبة االأكيدة يف مهنة التدري�ص، وحب العمل مع الطلب . 1

والطالبات وال�سعور بامل�سوؤولية جتاههم. 

التدرب على ال�سرب واجللد والتحمل وبالتايل تقبلهم كما . 2
هم.

االإملام بعلم نف�ص الطفولة وعلم نف�ص التعلم.. 3
اأ�ساليب متنوعة يف تدري�ص وتقدمي . 4 ا�ستخدام  القدرة على 

املادة العلمية.
اإتقان وتوظيف املهارات اللغوية.. 5
القدرة على اإدارة التعليم �سواًء اأكان فرديًا اأم زمريًا.. 6
القدرة على مواجهة امل�سكلت الرتبوية مبنطقية ودراية.. 7
 القدرة على تطوير ملحظاته، مدركًا ملا يدور حوله.. 8
القدرة على التعامل مع الفروق الفردية. )احلبيب، 2000(.. 9

برنامج الدبلوم املهني املتخ�ص�ص يف تعليم املعلمني 
لل�صفوف من (5 - 10)

الذي  واملعلمني  القيادة  تطوير  برنامج  من  رئي�ص  هو حمور 
ي�ستهدف التطوير ال�سمويل للمدر�سة، وينفذ يف وزارة الرتبية والتعليم 
االأمريكية  الوكالة  من  وبتمويل  امدي�ست  مع  بالتعاون  الفل�سطينية 
بلجيكا  و  الرنويج  و  اأملانيا  و  فنلندا  الدولية، ومن كل من  للتنمية 
و واإيرلندا، وي�ستهدف الربنامج االإرتقاء بكفايات معلمي ال�سفوف 
)5 - 10( ومهاراتهم. وينفذ على مدار عام، وينتهي ب�سهادة تعليم 
املتبعة يف هذا  واال�سرتاتيجيات  العمل  وتتعدد منهجيات  معتمدة، 
فرتة  خلل  املتدربني  مع  امل�ستمر  التوا�سل  ي�سمن  مما  الربنامج، 
وجاهية  لقاءات  خلل:  من  وذلك  انتهائه  بعد  وا�ستمراره  التدريب 
)وجهًا لوجه ما بني املدرب واملعلمني املتدربني(، ومدة اللقاء يوم 
تطبيق  وت�سهد  امليدانية،  �سهر، املمار�سة  كل  واحدة  مرة  تتم  كامل 
ما مت تعّلمه على اأر�ص الواقع يف امليدان. وينفذون واجبات ومهام 
على  املعلم  يخرجها  واملدر�سة،  ال�سف  غرفة  تطبيقية يف  تقوميية 
�سكل تقارير وعرو�ص تقدميية، ومتحركات، ومقاطع فيديو، ي�سعها 
ب�سكل تراكمي يف حقيبة املمار�سة املهنية اخلا�سة به. )ملف اإجناز 
املعلم يف برنامج )5 - 10( تناق�ص يف حلقات التعّلم وتتم بواقع 
املعلمون  ويتوىّل  منها.  لكل  �ساعات   )3( وملدة  ال�سهر  يف  حلقتني 
اأعمالهم. وتطرح فيها ق�سايا تواجههم يف  قيادتها، وتناق�ص فيها 
فيها  وت�ستخدم  اأقرانهم،  من  الراجعة  التغذية  لهم  وتقّدم  عملهم، 
جمتمعات  بناء  يف  وت�سهم  املعلمني،  لدى  الذاتي  التاأمل  مهارات 
البيئة  فيها  وت�ستخدم  بعد،  عن  للقاءات  اإ�سافة  فّعالة،  تعّلمية 
االفرتا�سية مودل)Moodle( لتعزز التوا�سل امل�ستمر بني املي�رضين 
الإمتام  تخرج  مب�رضوع  وتتوج  جميعًا،  بينهم  فيما  واملتدربني 

متطلبات النجاح يف الربنامج.

أهداف الربنامج:

يهدف الربنامج اىل االرتقاء بكفايات املعلمني غري املوؤهلني 
وتقوية  البحتة،  االأكادميية  التخ�س�سات  ذوي  من  كاف  ب�سكل 
من  االكادميية  خرباتهم  اإىل  اإ�سافة  الرتبوية  وخرباتهم  مهاراتهم 
جهة  من  مدار�سهم  يف  امل�ستمر  املهني  التطور  ماأ�س�سة  واإىل  جهة، 

اأخرى.

الفئة املستهدفة:

 ،)10  - ال�سفوف )5  يعلمون  ومعلمة  معلم   )2500(
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أثر برنامج الدبلوم املهني املتخصص في تطوير كفايات املعلمني املهنية في  تعليمهم للصفوف من (5 - 10)
نظرهم وجهة  في (مديريتي ضواحي القدس ورام اهلل) من 

أ.د. عبد محمد عساف
د. إبراهيم عبد اهلل حسن النوري
أ. ثائر علي أبو خليل

يف  البكالوريو�ص  �سهادة  ويحملون  مديرية،   )16( على  موزعني 
تخ�س�سات اللغة العربية و الريا�سيات و العلوم و اللغة االإجنليزية 
عن  تزيد  ال  واأعمارهم  تربويًا،  موؤهًل  يحملون  وال  التكنولوجيا،  و 

خم�سني عامًا.

حماور التدريب:

يتكون الربنامج من )12( جممعًا تدريبيًا تعتمد يف تنفيذها 
اأ�سلوب التعّلم املبني على اخلربة، ومبا يتوافق مع املعايري الوطنية 
التعليمية  الكفايات  املبنية على  الفل�صطينية  الرتبوية  واملجاالت 

املتمثلة يف: 
ت�سهيل عملية التعليم والتعلم املتمركز حول املتعلم.. 1
تفعيل ال�رضاكة داخل وخارج املدر�سة.. 2
املتابعة والتقومي لعملية التعليم والتعلم وخمرجاتها.. 3
ال�سعي امل�ستمر للتطور املهني.. 4
امل�ساركة يف توفري بيئة تعّلمية فّعالة واآمنة.. 5
ت�سميم امل�سادر واملواد التعليمية التعلمية.. 6
االإر�ساد والتوجيه للمتعلمني.. 7

عدد ال�ساعات التدريبية :)360( �ساعة تدريبية، منها حوايل 
تطبيقات   )%  70( وتطبيقية،  نظرية  وجاهية  لقاءات   )%  30(

عملية يف امليدان.

اسرتاتيجية إعداد وتأهيل املعلمني يف فلسطني)8002(:

العملية  حت�سني  اأ�سا�سيات  من  للمعلم  املهنية  التنمية  تعد 
وهي  املعلم،  اأداء  تطوير  يف  بالغة  اأهمية  من  لها  ملا  الرتبوية، 
واأمام  واالأكادميية.  املهنية  املهارات  الإك�سابه  االأ�سا�سي  املفتاح 
اإحلاق  ال�رضوري  من  ي�سبح  للمعلم  املهني  النمو  حتقيق  اأهمية 
اإىل  وابتعاثهم  عالية،  كفاءة  ذات  لربامج  الرتبويني  غري  املعلمني 
لذلك  االأكمل،  الوجه  على  باأدوارهم  يقوموا  حتى  تاأهيلية  برامج 
10( له  التعليم من )5 -  الدبلوم املهني املتخ�س�ص يف  فربنامج 
اأثر على تطوير كفايات املعلمني يف الرتبية وهي اجلهة القادرة على 
املهنية  التنمية  يكفل حتقيق  التاأهيلية مبا  والربامج  اخلطط  و�سع 
للمعلمني، لذلك يعد من الربامج التى اهتمت باالحتياجات الرتبوية 
االإهتمام  اإىل  دعا  الذى  االأمر  العام  التعليم  يف  وخا�سه  للمعلمني 
املعلم  مب�ستوى  للرتقاء  يقدمه  وما  الربنامج،  هذا  دور  مبعرفة 
.وتاأ�سي�سًا ملا تقدم وعلى الرغم من اجلهود التى تبذلها املوؤ�س�سات 
الوقوف على دور  بد من  املهنية كان ال  التنمية  اأجل  الرتبوية من 
الربنامج . كما اأن تنمية املعلم مهنيًا ال تقت�رض على ما يتعر�ص له 
من اإعداد داخل الدبلوم املهني وبرامج تنموية وتاأهيلية، لذلك تعد 
التنمية املهنية عملية م�ستمرة، وذلك بتطبيق ما تعلمه املعلم من 
معارف واجتاهات ومهارات داخل حجرة الدرا�سة وخارج املدر�سة، 
التدري�سية فقط،، بل تعمل  وبذلك ال تقت�رض على االرتفاع بكفاءته 

على تنمية جميع جماالت عمل املعلم .

الدراسات السابقة: 
تناولت العديد من الدرا�صات كفايات ومهارات التعلم، ومدى 

امتالك املعلمني لهذه املهارات ومن هذه الدرا�صات:

درا�سة )حممد اأحمد، 2014(. هدفت هذه الدرا�سة اإىل التعرف 
على دور برنامج الدبلوم فوق اجلامعى يف التنمية املهنية للمعلمني 
ال�سودان  جامعة  يف  الرتبية  بكلية  العام  التعليم  يف  املبعوثني 
املهنية  التنمية  جماالت  بيان  خلل  من  والتكنولوجيا  للعلوم 
تغيري  يف  اإ�سهامه  مدي  علي  والوقوف  الربنامج،  عليها  ركز  التى 
اجتاهات املعلمني املبعوثني نحو مهنة التدري�ص، وحتديد الو�سائل 
اختريت  مهنيًا،  املعلمني  تنمية  يف  عليها  اعتمد  التي  واالأ�ساليب 
عينة الدرا�سة بالطريقة الق�سدية، وتكونت من املعلمني واملعلمات 
املبعوثني للتعليم العام، ومتثلت اأداة جمع املعلومات يف اال�ستبانة، 
النتائج  اإىل  اأ�صاليب اح�صائية عدة وتو�صلت  الباحثة  وا�صتخدمت 

االآتية :
املهنية . 1 التنمية  الدبلوم فوق اجلامعي يف  برنامج  �ساعد 

االكادميي  الرتبويوالتخ�س�ص  املجال  يف  املبعوثني  للمعلمني 
واالإداري .

عمل برنامج الدبلوم فوق اجلامعي على تغيري اجتاهات . 2
املعلمني نحو مهنة التدري�ص .

الو�سائل واالأ�ساليب التي اعتمد عليها الربنامج يف تنمية . 3
املعلمني كانت و�سائل تقليدية .

الدبلوم . 4 التي تواجه برنامج  هناك جمموعة من امل�ساكل 
فوق اجلامعي، وتقلل من فاعليته، منها على �سبيل املثال: اعتماده 

على املعلومات النظرية وقلة االهتمام بتوفري االجهزة التعليمية. 
وا�صتخدمت الباحثة املنهج الو�صفي يف الدرا�صة. وبناًء على 

النتائج التي تو�صلت اإليها فقد اأو�صت الباحثة باالآتي :
الربنامج . 1 يف  املتبعة  التقومي  معايري  يف  النظر  اإعادة 

ومراجعتها.
اإجراء تقييم �سامل لتجربة الدبلوم فوق اجلامعي ومعاجلة . 2

امل�ساكل التي تواجهه. 
اعتمدوا يف درا�ستهم على   .)2011 واآخرون،  )الدعجة،  درا�سة 
 )99( الدرا�سة  اأفراد  عدد  وبلغ  الدرا�سة.  تنفيذ  يف  الو�سفي  املنهج 
والنوعية  الكمية  واملعلومات  البيانات  جمع  مت  وخريجة.  خريجًا 
تطبيق  مت  فقرة.   )31( من  مكونة  ا�ستبانة  با�ستخدام  املطلوبة 
وا�ستخدم  للتاأكد من �سدقها وثباتها.  ا�ستطلعية  االأداة على عينة 
اأن  النتائج  وبينت  الدرا�سة.  بيانات  لتحليل  الو�سفي  االإح�ساء 
الفئة  اأجله، ويلبي حاجات  الذي و�سع من  الهدف  الربنامج يحقق 
امل�ستهدفة. وقد اأو�ست الدرا�سة باال�ستمرار يف تقدمي برنامج الدبلوم 
املهني يف الرتبية، مع االأخذ بعني االعتبار حت�سينه من خلل تعزيز 

نقاط القوة، ومعاجلة نقاط ال�سعف يف الربنامج.
)اأبو علي، 2010(. هدفت هذه الدرا�سة اإىل ر�سد اأهم العوامل 
املوؤثرة يف كفايات مديري ومديرات املدار�ص الثانوية يف حمافظات 
اأربعة  يف  االإدارية  النظم  حتليل  مفهوم  حول  اآرائهم  ور�سد  غزة، 
وال�سيا�سية، ووجد  والب�رضّية،  واملادّية،  االجتماعية،  جماالت، هي: 
العوامل االجتماعية؛ احلر�ص على بناء  تاأثرياً يف جمال  اأهمها  اأن 
جمال  ويف  دعمهم.  وك�سب  املحلي،  املجتمع  مع  اإيجابية  علقات 
العوامل املادية: البيئة املادية للمدار�ص وجاهزيتها، اأما يف جمال 
العوامل الب�رضية؛ فيربز وجود عدد كاف من املعلمني االأكفاء، وقيام 
الوزارة بتحديث الربامج التعليمية، وعقد الندوات والدورات وور�ص 
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العمل لتطوير القدرات، ودعم التطور املهني كعوامل موؤثّرة، يف حني 
كانت حيادية املدير، وعدم ال�سماح للتجاذب ال�سيا�سي بالظهور يف 

املدار�ص اأبرز ما ارتبط بالعوامل ال�سيا�سية. 
الرقي  اإىل  الدرا�سة  هذه  هدفت   .)2009 )العدوي،  درا�سة  اأما 
باالأداء الوظيفي للمعلم، وتطوير املجال الرتبوي ملواكبة التطورات 
و�سائل  يف  �سيما  ال  العاملية،  ال�ساحة  على  املوجودة  الع�رضية 
اأ�سبح الطالب واملتعلم  التعليم احلديثة والتقنية التكنولوجية التي 
على حد �سواء يتغنى بها يف م�ساف العلم واملعرفة جميعها، و�سواًل 
بذلك للأهداف املن�سودة، وحتقيق الروؤى املمكنة على اأر�ص الواقع 
العديد  بتنفيذ  ُعمان  يف  الرتبية  وزارة  وقامت  الرتبوي،  واحلقل 
والتطويرية  والتدريبية  العلمية  والربامج  املهني  االإمناء  خطط  من 
يلتحقوا  مل  الذين  املعلمني  �سيما  ال  واملعلمات  املعلمني  لكافة 
بربامج التاأهيل املهني . وقام الباحث باإجراء مقابلت مع العديد 
املهني  برنامج  حول  اآرائهم  ال�ستمزاج  واملعلمات  املعلمني  من 
يف  الربامج  بو�سع  يطالبون  املعلمني  اأن  اإىل  الدرا�سة  .وخل�ست 
احتياجاتهم.  يلبي  الذي  منها  االأن�سب  واختيار  ال�سحيح،  مكانها 
يتم  التي  الربامج  نوعية  حول  منهجية  ا�ستخدام  القرتاح  اإ�سافة 
طرحها كمادة تدريبية ناجتة عن االحتياجات التدريبية للمعلمني. 
تبادلية  زيارات  وعمل  للتدريب،  املنا�سب  الوقت  الختيار  اإ�سافة 

للمعلمني اأثناء التدريب. 
احلايل  الواقع  و�سف  اإىل   .)2012 )الدجاين،  درا�سة  وهدفت 
مبهنة  االرتقاء  اإمكانية  لدرا�سة  املعلمني  وتاأهيل  اإعداد  لربامج 
اإىل  وهدفت  كما  فل�سطني،  يف  القائمة  التحديات  �سوء  يف  التعليم 
تاأهيل  يف  اإعادة  باأهمية  للم�سئولني  ومقرتحات  ت�سورات  و�سع 
الدرا�سة  واعتمدت  اأثناءها.  اأو  اخلدمة  قبل  �سواء  املعلمني  وتدريب 
اأنه  الدرا�سة  على املنهج الو�سفي التحليلي. وات�سح من خلل هذه 
اخلدمة  قبل  �سواء  املعلمني  لتاأهيل  �سامل  وطني  برنامج  يوجد  ال 
باالحتياجات  تتعلق  م�سحية  درا�سات  توجد  وال  اخلدمة،  اأثناء  اأو 
اإىل تعدد  اإ�سافة  الواقع امليداين. هذا  التدريبية للمعلمني بناء على 
جودة  يف  تفاوت  وجود  مع  اجلامعات  يف  املعلمني  تاأهيل  برامج 
امل�ساقات �سواء النظرية اأو العملية. وعليه خل�ست الدرا�سة اإىل تقدمي 
بع�ص االقرتاحات والتو�سيات خا�سة بوزارة الرتبية والتعليم وذلك 
ب�رضورة حتديد �سيا�سة وا�سحة للتدريب والتاأهيل بعد اإجراء م�سح 
اأثر  والتقييم ملعرفة  التخطيط  عند  املعلمني  واإ�رضاك  للحتياجات، 
هذه الدورات على اأداء املعلم والطالب، كما اأو�ست ب�رضورة مراجعة 
معايري  ورفع  والتدريب،  بالتاأهيل  تتعلق  التي  للربامج  اجلامعات 

القبول للربامج الرتبوية.
جتربة  تقييم  اإىل   )2004 دقة،  واأبو  )�صربي،  درا�سة  وهدفت 
املعلم الفل�سطيني خلل املهنة وقبلها من خلل تقييم واقع الرتبية 
نتائج  واأظهرت  الفل�سطينية.  الرتبية واجلامعات  العملية يف كليات 
الدرا�سة اأموراً �سلبية تتعلق ببع�ص امل�ساقات يف كلية الرتبية كونها 
اإىل �رضورة زيادة  العينة  اأفراد  واأ�سار  للتطبيق.  نظرية وغري قابلة 
بالو�سائل  اخلا�سة  )كامل�ساقات  الرتبية  جمال  يف  امل�ساقات  عدد 
�رضورة  اإىل  اأ�ساروا  كما  العملية(،  والرتبية  واحلا�سوب،  التعليمية 
بينهم  م�ستمرة  لقاءات  املدار�ص، وعقد  امل�سبق مع  اجلامعة  تن�سيق 
مع  توافقت  النتائج  وهذه  فاعله.  العملية  م�ساركتهم  تكون  حتى 
النظرية يف كليات  اأخرى حيث الرتكيز على املادة  نتائج درا�سات 

الرتبية، واإهمال االإعداد الكت�ساب مهارات تعمل على تطوير االأداء. 
كما يف درا�سة )القا�سم، 2008( ودرا�سة )القم�ص واخلراب�سة، 2009( 
 Darling-Hammond,( دارلنج هاموند ونيوتن ووي درا�سة 
درا�سة  املعلمني:  تربية  درا�سة  )تقومي   )Newton & Wei. 2010
من  جمموعة  و�سف  فيها  مت  املعلمني(.  لرتبية  �ستانفورد  برنامج 
تربية  برنامج  خمرجات  لتقومي  والبحث  التقومي  ا�سرتاتيجيات 
العديد  وا�ستخدمت  كاليفورنيا،  يف  �ستانفورد  جامعة  يف  املعلمني 
من االأدوات يف هذه اال�سرتاتيجية منها: امل�سوح واملقابلت ملعرفة 
ت�سورات الطلبة عن عنا�رض الربنامج، وامللحظات، وكذلك ملفات 
اأن لدى الطلبة املتخرجني من برنامج  الدرا�سة  اأداء الطلبة. واأكدت 
اإ�سافية قوية يف مكا�سب تعلمية.  �ستانفورد لرتبية املعلمني قيمة 
املعلمني  كفايات  عن  املوظفني  من  وارتياحًا  ر�سا  اأوجدت  كما 
يف  القوة  نقاط  اأكرث  الدرا�سة  واأظهرت  بتوظيفهم،  يقومون  الذين 
الربنامج، واملتمثلة يف قوة اأكادميية وبحثية يف التدريب من اأجل 
والتاأهب  تنوعهم،  الطلبة على  تعلم  االلتزام نحو  واإظهار  التدري�ص، 
ارتباطًا  الدرا�سة  ووجدت  واإ�سلحها.  املدر�سة  لقيادة  والتح�سري 
عاليًا بني ممار�سات التعليم واال�ستعداد ملهنة التعليم، واأن املعلمني 
اإىل البحث  متح�رضون ب�سكل جيد واأكرث �سبطًا للتدري�ص، وا�ستناداً 

يف عمل قراراتهم وو�سع اأهدافهم التعليمية اخلا�سة وتقوميها.
درا�سة هالينجر )Hallinger. 2010( هدفت اإىل حت�سني جودة 
التعليم يف اإحدى الكليات يف تايلند من خلل توظيف نظام تقومي 
البيانات  بتحليل  الكلية  يف  املتبع  املكافاآت  ونظام  التدري�ص، 
املجمعة من تقوميات الطلبة للم�ساقات املختلفة يف الكلية التي مت 
جمعها خلل �سبع �سنوات ما بني العام 2001/2000 و 2007/ 
2008. والبالغ عددهم 33896 تقييم طالب مت تدري�سهم من 233 
معلمًا يف 1739 م�ساقًا. وركزت البيانات على كل من اأداء اأع�ساء 
هيئة التدري�ص، ونظام املكافاآت املتبع يف الكلية ودوره يف حت�سني 
جودة برامج الكلية، ومّتت االإ�سارة اإىل نظام تقومي االأداء يف الكلية 
امل�ساقات،  وتقومي  للتعلم،  هادفة  روؤية  رئي�سة:  جماالت  �ستة  على 
معايري  وا�ستخدام  امل�ساقات(  )�سمن  الف�سول  اأثناء  يف  والتقومي 
لتقومي االأداء، والتغذية الراجعة عن االأداء، ومكافاآت االأداء. كما تبني 
من البيانات اأن توظيف نظام التقومي �سهد م�ستويات من التح�سن يف 

فاعلية املدر�سني يف الكلية خلل ال�سبع �سنوات.
 Pineda,( وبيلفي�ص  ومورينو  اوكار  وزمالئه  بينيدة  درا�سة 
اإىل  الدرا�سة  هذه  هدفت   ،)Ucar, Morino, & Belvis. 2011
يف  املبكرة  الطفولة  تعليم  قطاع  يف  امل�ستمر  التدريب  واقع  تقومي 
ا�ستبانة  ا�ستبانتني:  الباحثون  ا�ستخدم  الهدف  ولتحقيق  اإ�سبانيا. 
املعلمني  وا�ستبانة  املبكرة،  الطفولة  تعليم  قطاع  ومن�سقي  مديري 
املقابلت  ا�ستخدام  اإىل  باالإ�سافة  ذاته،  القطاع  يف  الرتبويني  اأو 
اأبعاد  جمموعة  على  االأدوات  هذه  وا�ستملت  النقا�ص،  وجمموعات 
حيث  امل�ستمرمن  التدريب  واقع  يف:  متثلت  عوامل،  ثلثة  يف 
واملعوقات،  والت�سهيلت  والثقافة  والتمويل  واالنت�سار  املدى 
وطرقه  وحمتواه  التدريب  حيث  من  امل�ستمر  التدريب  وخ�سائ�ص 
امل�ستمر من حيث  التدريب  التقومي فيه، ونتائج  واأنظمة  وم�سادره 
واأر�سلت  واالأثر.  التعلم  ونقل  اأ�ساليبه  يف  وامللءمة  والتعلم  الر�سا 
اال�ستبانات اإىل 3000 من املعلمني واالإداريني يف قطاع التعليم يف 
الطفولة املبكرة، ا�سرتجع منها 1500، واأجريت 50 مقابلة، وع�رض 
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أثر برنامج الدبلوم املهني املتخصص في تطوير كفايات املعلمني املهنية في  تعليمهم للصفوف من (5 - 10)
نظرهم وجهة  في (مديريتي ضواحي القدس ورام اهلل) من 

أ.د. عبد محمد عساف
د. إبراهيم عبد اهلل حسن النوري
أ. ثائر علي أبو خليل

حلقات نقا�ص مع 70 من املعلمني واالإداريني يف املجال نف�سه.
اأن م�ستوى امل�ساركة يف مبادرات التدريب  تبني من النتائج 
اإ�سبانيا ب�سكل وا�سع، واأن جزءاً  امل�ستمر مرتفع عمومًا ومنت�رض يف 
التي حتدد  العوامل  اأما عن  كبرياً من متويلها يكون على احلكومة. 
على  يعتمد  ما  ومنها  �سخ�سية،  عوامل  فمنها  امل�ساركة،  م�ستوى 
مزودي التدريب. وتبني اأن اأكرث العوامل التي ت�سهل امل�ساركة تتمثل 
مراكز  )خارج  خارجية  وجماعات  ومنظمات  موؤ�س�سات  وجود  يف: 
التدريب  وجودة  الفريق،  بروح  والعمل  املعلمني،  تدعم  التدريب( 
املقدم، وانت�سار مراكز التدريب يف اأنحاء البلد. اأما العوامل الرئي�سة 
التي تعوق امل�ساركة فهي: االفتقار اإىل املرونة يف اجلدول الزمني 
للتدريب، و�سعوبة التوفيق بني التدريب واحلياة العائلية، والتكلفة 
العالية للتدريب، باالإ�سافة اإىل االفتقار اإىل �سيا�سات وا�سحة وثابتة 
امل�ساركني  ر�سا  الدرا�سة  واأظهرت  التدريب.  مراكز  يف  للتدريب 
الحتياجاتهم،  ومقابلتها  لهم  ومنا�سبتها  التدريب  اأ�ساليب  عن 
واملواكب  احلديث  املحتوى  هو  حمتوى  اأف�سل  اأن  امل�ساركون  وعد 
الفكر  وجتديد  االإبداع  اإىل  الهادف  تدريب  اأف�سل  واأن  للم�ستجدات، 
ولي�ص الرتقية، والذي ي�ستخدم التدريب ال�سفي ويوظف التكنولوجيا 
يف  امل�ستخدمة  املواد  عن  ر�ساهم  امل�ساركون  اأبدى  كما  احلديثة. 
والتعلم  امل�ستمر،  التدريب  بفاعلية  واأ�سادوا  وت�سميمه،  التدريب 
وتوظيف  واجتاهاتهم  ومهاراتهم  معارفهم  يف  لديهم  احلا�سل 
للمهارات املكت�سبة يف �سياقات العمل، واأثر التدريب على تطورهم 
والتح�سني  االجتماعية،  وعلقاتهم  ثقافتهم  واإثراء  ال�سخ�سي، 

املهني.
خلل  من  اأو�سح   ،)Ingersool.1978( اإجنر�صول  درا�سة 
اأثناء  يف  الرتبوي  التاأهيل  لربامج  االأ�سا�سية  احلاجة  اأن  درا�سته 
لذلك  امل�ستمر،  اأدائهم  حت�سني  يف  امل�ساركني  م�ساعدة  هي  اخلدمة 
تعليمهم  يتابعوا  اأن  وامل�رضفني  واالإداريني  املدر�سني  على  فاإن 
ما  باأحدث  ات�سال  على  با�ستمرار  يبقوا  حتى  امل�ستمر  وتدريبهم 
ما  ومعرفة  تخ�س�ساتهم،  جمال  يف  العلمية  االأبحاث  اإليه  تو�سلت 
على  الربامج  تلك  تعمل  وهكذا  التعليمية،  املمار�سات  من  ا�ستجد 
تزويد امل�ساركني باأحدث املعلومات واملهارات التي ت�ساعدهم يف 

اأعمالهم امليدانية مما ي�سهم يف حت�سني نتاجات التعليم.
 .  )Wood,S.and Russel,1981(ورو�صل وود  واأجرى 
وهدفت هذه الدرا�سة اإىل تزويد امل�ساركني با�سرتاتيجيات ومهارات 
العملية  وتقومي  وتنفيذ  تخطيط  على  املعلمني  ت�ساعد  تدري�سية 
التعليمية. وتزويد املعلمني باملعلومات واملحتويات امل�ستجدة التي 
باالجتاهات  امل�ساركني  وتزويد  املعريف.  منوهم  زيادة  يف  ت�سهم 
وتغيري  للعمل،  رغبتهم  زيادة  على  ت�ساعد  التي  االيجابية  والقيم 
�سلوكهم املهني نحو االأف�سل مما ي�سهم يف حتقيق االأهداف الرتبوية 
اخلدمة  اأثناء  التاأهيل  برنامج  اأن  اإىل  الدرا�سة  وتو�سلت  املن�سودة، 
املعلمني  كفايات  رفع  يف  فاعل  دور  له  كان  باملعلمني  اخلا�ص 

املهنية.

ملخص الدراسات السابقة:
اخلا�ص  التدريب  اأهمية  ال�سابقة  الدرا�سات  من  يلحظ 
اأو  التعليم  مبهنة  االلتحاق  قبل  التدريب  هذا  كان  �سواء  باملعلمني 
االجتاهات  وتعزيز  املعلمني  كفايات  وتطوير  زيادة  يف  اأثنائها 
االإنتاجية  من  يزيد  مبا  ممار�ساتهم  وتعديل  العمل،  نحو  االإيجابية 
رفع  يف  التدريبية  الربامج  م�ساهمة  مدى  يربز  كما  فيه،  والكفاءة 
املهني  تطورهم  ويف  احتياجاتهم  حتديد  ويف  املعلمني،  كفايات 
الدرا�سات التي تناولت االآثار  الدرا�سة احلالية من  امل�ستمر، وتعترب 
تطوير  يف  املتخ�س�ص  املهني  الدبلوم  برنامج  عن  املتمخ�سة 
كفايات املعلمني املهنية، و كان للمعهد الوطني للتدريب الرتبوي 
القيادة  تطوير  برنامج  خلل  من  الربنامج  هذا  تطبيق  يف  ال�سبق 
واملعلمني. واتفقت نتائج الدرا�سة احلالية مع درا�سة ) حممد اأحمد، 
2014(، يف م�ساعدة برنامج الدبلوم يف التنمية املهنية للمعلمني 
يف املجال الرتبوي، والتخ�س�ص االأكادميي، واختلفت يف الو�سائل 
الدرا�سة  اعتمدت  اإذ  الدرا�سة  يف  عليها  اعتمدت  التي  واالأ�ساليب 
احلالية على االأ�ساليب واال�سرتاتيجيات احلديثة، بينما يف درا�سة ) 
حممد اأحمد، 2014(. اعتمد الربنامج على و�سائل واأ�ساليب تقليدية. 
 )2011 واآخرون،  )الدعجة،  درا�سة  احلالية مع  الدرا�سة  اتفقت  كما 
يف اأن كلتا الدرا�ستني اأو�ستا باال�ستمرار يف تقدمي برنامج الدبلوم. 
2010( يف احلر�ص  اأبو علي،  الدرا�سة مع درا�سة)  اتفقت هذه  كما 
الدرا�سة  واتفقت  املحلي.  املجتمع  مع  ايجابية  علقات  بناء  على 
الر�سا  يف   .)2010 وي،  ونيوتن،  هاموند،  )دارلنج،  درا�سة  مع 
تعلم  نحو  االلتزام  اأظهرت  كما  التدريب،  بعد  املعلمني  كفايات  عن 
1978( يف  الطلبة على تنوعهم. كما اتفقت مع درا�سة )اأجنر�سول، 
يف  امل�ساركني  مل�ساعدة  هي  التاأهيل  لربامج  االأ�سا�سية  احلاجة  اأن 

الربنامج لتح�سني اأدائهم.

الطريقة واإلجراءات

الو�سفي  املنهج  ا�ستخدام  مت  الدرا�سة  هدف  حتقيق  اأجل  من 
التحليلي مللءمة هذا املنهج وطبيعة الدرا�سة.

جمتمع الدراسة:

امللتحقني  واملعلمات  املعلمني  من  الدرا�سة  جمتمع  تكون 
بربنامج التاأهيل الرتبوي )5 - 10( يف مديريتي رام اهلل و�سواحي 
القد�ص، وبلغ عدد املجتمع )250( ح�سب اإح�سائيات وزارة الرتبية 
والتعليم الفل�سطينية، خلل الف�سل الدرا�سي الثاين من العام الدرا�سي 

 .2016/ 2015

عينة الدراسة:

مت اختيار عينة الدرا�سة من املعلمني بطريقة العينة الع�سوائية 
الطبقية بتق�سيم جمتمع الدرا�سة اىل ق�سمني رئي�سيني ؛ هما مديرية 
رام اهلل ومديرية �سواحي القد�ص لنتمكن من حتديد حجم العينة من 

كل مديرية. 
�سكل  ما  )151( معلمًا ومعلمة  الدرا�سة على  وا�ستملت عينة 
ن�سبة )60.4( من جمتمع الدرا�سة، خلل الف�سل الدرا�سي الثاين من 
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2018 مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الرابع واألربعون (1) - آذار 

العام الدرا�سي 2015 /2016. 
ويو�سح اجلدول )1( توزيع العينة ح�سب متغريات الدرا�سة.

جدول )1) 
توزيع العينة حسب متغيرات الدراسة

الن�صبة العدداملتغريات
املئوية %

النوع االجتماعي

5536.4ذكر

9663.6اأنثى

151100املجموع

مكان العمل

7549.7�سواحي القد�ص

7650.3رام اهلل

151100املجموع

�سنوات اخلربة

3523.2اأقل من 6 �سنوات

5435.8من 6-12 �سنة

6241.1اأكرث من 12 �سنة

151100املجموع

التخ�س�ص

7348.3علوم اإن�سانية

7851.7علوم علمية

151100املجموع

عدد الدورات

42.6مل ياأخذ/ تاأخذ دورات �سابقة

3019.9من 0-3 دورات

411777.5 دورات فاأكرث

151100املجموع

وتطويرها  الدرا�سة  اأداة  باإعداد  الباحثون  قام  الدرا�صة:  اأداة 
ال�سابقة  والدرا�سات  بها  املت�سل  الرتبوي  االأدب  على  االإطلع  بعد 
ذات العلقة. وقد اعتمد الباحثون على االأداة يف التو�سل اإىل نتائج 
من  للعينة  منا�سبتها  مدى  بنائها  يف  روعي  وقد  احلالية.  الدرا�سة 

حيث ال�سياغة اللغوية، وو�سوح ما ت�ساأل عنه الفقرات.
)ليكرت(  نظام  ح�سب  خما�سي  ب�سكل  ا�ستبانة  تدريج  مت  وقد 
الرباعي كاالآتي: )موافق ب�سدة، موافق، حمايد، معار�ص، معار�ص 

ب�سدة(. وتكونت مما يلي:
اجلن�ص،  وت�سمل:  امل�ستجيب،  عن  عامة  بيانات  االأول:  الق�سم 
والتخ�س�ص  الرتبوي،  والتاأهيل  اخلربة،  و�سنوات  العلمي،  واملوؤهل 

وعدد الدورات.

القسم الثاني: الفقرات اخلاصة، ومت تقسيمها إىل ستة جماالت كما 
يلي:

حول . 1 املتمركز  والتعلم  التعليم  ت�سهيل  االأول:  املجال 
الطالب وتكون من الفقرات )1 - 12(.

املجال الثاين: وتكون من الفقرات )13 - 23(.. 2

املجال الثالث: وتكون من الفقرات )24 - 40(.. 3
املجال الرابع: وتكون من الفقرات )41 - 49(.. 4
املجال اخلام�ص: وتكون من الفقرات )50 - 61(.. 5
املجال ال�ساد�ص: وتكون من الفقرات )62 - 69(.. 6

صدق األداة:

ب�سورة  �سياغتها  واإعادة  االأداة  فقرات  ببناء  الباحثون  قام 
مبدئية وعر�سها على جمموعة من املحكمني الذين بلغ عددهم )7( 
طلب  حيث  والتعليم،  الرتبية  جمال  يف  املتخ�س�سني  من  حمكمني 
الباحثون منهم اإعطاء حكم عام على �سدق االأداة ككل يف قيا�سها 
من  فقرة  كل  على  اآخر  وحكم  اأجلها،  من  و�سعت  التي  للأهداف 
اأو  )اإ�سافة  من  املنا�سبة  التعديلت  اقرتاح  اإىل  باالإ�سافة  فقراتها، 
حذف اأو تنظيم(. وقد مت االأخذ باقرتاحات املحكمني و�سياغة االأداة 

يف �سوء هذه التعديلت واالقرتاحات املطروحة.
وبعد مراجعة ملحوظات املحكمني، مت حذف الفقرات التي مل 
يتم االتفاق عليها، واإ�سافة الفقرات التي اأجمع عليها اأكرث من 70 
هو  كما  النهائية  �سورتها  يف  االأداة  واأ�سبحت  املحكمني،  من   %

مبني يف الدرا�سة.

ثبات األداة: 

مت التحقق من ثبات االأداة من خلل معامل االت�ساق الداخلي، 
للمجال  قيمته  بلغت  حيث  األفا،  كرونباخ  معامل  معادلة  بح�ساب 
الكلي )88.2(، يف حني بلغت قيم معاملت الثبات للمجاالت ال�ستة 

ح�سب ما هو مو�سح يف جدول )2(.
جدول )2)

مصفوفة معامالت الثبات للمجاالت والدرجة الكلية لالستبانة حسب معادلة معامل كرونباخ ألفا

عدد املجاالت
الفقرات

قيمة معامل 
الثبات

1289.7االأول: ت�سهيل التعليم والتعلم املتمركز حول املتعلم

1189.9الثاين: ت�سميم امل�سادر واملواد التعليمية والتعلمية 

1770.8الثالث: املتابعة والتقومي لعملية التعليم والتعلم وخمرجاتها

980.6الرابع: امل�ساركة يف توفري بيئة تعلمية فاعلة واآمنة.

1291.1اخلام�ص: ال�سعي للتطور املهني 

80.5 8ال�ساد�ص: تفعيل ال�رضاكة داخل املجتمع

6988.2الثبات الكلي لالأداة

االأداة  ثبات  معاملت  اأن   )2( ال�سابق  اجلدول  من  ويت�سح 
للتطور  ال�سعي  جمال  ح�سل  حيث   ،)91.1  -  70.8( بني  تراوحت 
املهني على اأعلى معامل ثبات، وقيمته )91.1(، بينما ح�سل جمال 
وقيمته  ثبات،  معامل  اأدنى  على  املجتمع  داخل  ال�رضاكة  تفعيل 

)80.5(، واأخرياً بلغت قيمة معامل الثبات الكلي للأداة )88.2(. 
وجميعها معاملت ثبات منا�سبة، مما يعني اأن االأداة تتمتع 

بدرجات ثبات مقبولة تربويًا، وتفي باأغرا�ص الدرا�سة.
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أثر برنامج الدبلوم املهني املتخصص في تطوير كفايات املعلمني املهنية في  تعليمهم للصفوف من (5 - 10)
نظرهم وجهة  في (مديريتي ضواحي القدس ورام اهلل) من 

أ.د. عبد محمد عساف
د. إبراهيم عبد اهلل حسن النوري
أ. ثائر علي أبو خليل

تطبيق الدراسة:

اتبع الباحثون يف تنفيذ الدرا�صة االإجراءات االآتية:
الرجوع اإىل االأدب الرتبوي والدرا�سات ال�سابقة التي تعالج . 1

الدرا�سات  اإليه  تو�سلت  ما  عر�ص  اإىل  باالإ�سافة  الدرا�سة  مو�سوع 
ال�سابقة التي تطرقت اإىل هذا املو�سوع.

بالطريقة . 2 الدرا�سة  عينة  واختيار  الدرا�سة  جمتمع  حتديد 
الع�سوائية العنقودية.

اإعداد اأداة الدرا�سة واملتمثلة يف االأداة ب�سورتها النهائية، . 3
و�سياغة فقراتها.

واملدار�ص . 4 الدرا�سة  جمتمع  اإح�سائيات  على  احل�سول 
الفل�سطينية  العايل  والتعليم  الرتبية  وزارة  مع  بالتن�سيق  املعنية 

للعام الدرا�سي 2015 /2016.
من . 5 الثاين  الف�سل  الدرا�سة خلل  عينة  على  االأداة  توزيع 

الرتبية  2016، وذلك بالتعاون مع وزارة   /2015 الدرا�سي  العام 
والتعليم العايل الفل�سطينية.

عددها . 6 و�سل  والتي  العينة،  اأفراد  من  اال�ستبيانات  جمع 
اإىل )151( ا�ستبانة من معلمي ومعلمات برنامج التاأهيل الرتبوي، 
اال�ستجابات  تكون  التي  اأو  الفارغة  اال�ستبيانات  ا�ستبعاد  وبعد 
اإح�سائيًا،  ومعاجلتها  ا�ستبانة   151 اعتماد  منطقية، مت  فيها غري 

واخلروج بالنتائج وحتليلها ومناق�ستها واقرتاح التو�سيات.

املعاجلات اإلحصائية:

للتاأكد  مبراجعتها  الباحثون  قام  اال�ستبانات،  جمع  بعد 
الإدخالها  االإح�سائي،  للتحليل  �سلحيتها  ل�رضوط  ا�ستيفائها  من 
االإجابات  بتحويل  بياناتها،  تفريغ  مت  فرزها  وبعد  للحا�سوب، 
اللفظية اإىل رقمية، واأعطيت تقديرات اأفراد عينة الدرا�سة لل�ستبانة: 
موافق ب�سدة )5( درجات، موافق )4( درجات، حمايد )3( درجات، 
وا�ستخدم  واحدة(.  )درجة  ب�سدة  معار�ص  درجة،   )2( معار�ص 
 )SPSS( االجتماعية  للعلوم  االإح�سائي  الرزم  برنامج  الباحثون 

املعاجلات  با�ستخدام  وذلك  اإح�سائيًا،  البيانات  معاجلة  اأجل  من 
على  الثبات  الإيجاد  األفا  كرونباخ  معادلة  االآتية:  االإح�سائية 
للأداة، وعلى كل جمال من جماالتها. واملتو�سطات  الكلية  الدرجة 
احل�سابية واالنحرافات املعيارية والن�سب املئوية ال�ستجابات اأفراد 
لكل جمال  الكلية  الدرجة  وعلى  ككل  اال�ستبانة  على  الدرا�سة  عينة 
امل�ستقلتني  للمجموعتني  )ت(  اختبار  فقراتها.  من  فقرة  كل  وعلى 
 One( االأحادي  التباين  حتليل  اختبار   .)Independent T-test(
Way ANOVA(. اختبار �سيفيه )Chefee( للمقارنات البعدية بني 

امل�ستويات.
احل�سابية  املتو�سطات  قيم  خلل  من  النتائج،  وملناق�سة 
اعتمد  املعلمني  من  الدرا�سة  عينة  اأفراد  لتقديرات  املئوية  والن�سب 
فقرات  من  فقرة  كل  اأمام  اخلما�سي  ليكرت  مقيا�ص  الباحثون 
الدرجات  رقميًا  ومتثل  الربنامج،  فاعلية  درجة  لقيا�ص  اال�ستبانة 

االآتية على التوايل)5،4،3،2،1(:
)80 %( فاأكرث اأثره بدرجة كبرية جداً. ♦
)من 70 %- 79.99 %( اأثره بدرجة كبرية. ♦
)من 60 %- 69.99 %( اأثره بدرجة متو�سطة. ♦
)من 50 % - 59.99 %( اأثره بدرجة قليلة. ♦
)اأقل من 50 %( اأثره بدرجة قليلة جداً. ♦

نتائج الدراسة:

نتائج الدراسة ومناقشتها:

للإجابة عن ال�سوؤال االأول
تطوير  ◄ يف  املتخ�س�ص  املهني  الدبلوم  برنامج  اأثر  ما 

كفايات املعلمني املهنية يف تعليمهم لل�سفوف من )5 - 10( يف 
للإجابة  ؟  نظرهم  وجهة  من  اهلل(  ورام  القد�ص  )�سواحي  مديريتي 
واالنحرافات  احل�سابية  املتو�سطات  ا�ستخدام  مت  ال�سوؤال،  هذا  عن 

املعيارية والن�سب املئوية.

جدول )3)
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية لفقرات االستبانة

متو�صط الفقراتالرقم
االإ�صتجابة 

االإنحراف 
درجة االأثرن�صبة اال�صتجابة%املعياري 

املجال االأول: ت�صهيل التعليم والتعلم املتمركز حول الطالب: يف برنامج الدبلوم املتخ�ص�ص يف التعليم

كبرية جدا4.160.4383.2ًاأ�سبحت قادراً على ت�سميم خطط حت�سني فردية بناًء على عملية التقومي1

كبرية جدا4.100.4682ًحتقيق نواجت التعلم املنا�سبة للطلبة2

اأ�سبحت اأكرث مراعاة للفروق الفردية بني الطلبة، كنتاج لربنامج الدبلوم املهني 3
كبرية جدا4.180.5483.6ًاملتخ�س�ص يف التعليم

اأ�سبحت اأكرث مراعاة خلربات الطلبة ال�سابقة نتيجة لربنامج التاأهيل املهني 4
كبرية جدا4.180.4983.6ًاملتخ�س�ص يف التعليم

نتيجة لربنامج الدبلوم املهني املتخ�س�ص يف التعليم اأ�سبحت خمرجات التعلم 5
كبرية جدا4.030.6280.6ًتن�سجم اإىل حد ما مع خمرجات التعلم العامة للمنهاج من )10-5( 

كبرية جدا4.110.5682.2ًاأ�سبح هناك نقا�ص مع الطلبة حول املخرجات املتوقعة.6

اأ�سبحت اأنفذ اأن�سطة مرافقة تعزز التعلم التعاوين بني الطلبة، كنتاج لربنامج 7
كبرية جدا4.240.5584.8ًالدبلوم املهني املتخ�س�ص يف التعليم
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كبرية جدا4.190.5283.8ًاأ�سبحت اأكرث مراعاَة ملواهب الطلبة يف تنفيذ التعلم. 8

اأ�سبحت اأ�سجع الطلبة على التفكري الناقد من خلل االأن�سطة املختلفة9
كبرية جدا4.220.5584.4ً

اأ�سبحت قادراً - لربنامج الدبلوم املهني املتخ�س�ص يف التعليم - على عر�ص 10
كبرية جدا4.200.5684ًخربات تعليمية ت�سجع اخليال واالإبداع لدى الطلبة

اأ�سبحت قادراً -نتيجة لربنامج الدبلوم - على تنّظيم اأن�سطة ال �سفّية تهدف اإىل 11
كبرية جدا4.150.5683ًدعم اأن�سطة التعلم ال�سفّية

�ساعد برنامج الدبلوم املهني املتخ�س�ص يف تعليم املعلم على تنويع ا�سرتاتيجيات 12
كبرية جدا4.200.5884ًالتعليم وتكييفها وفق حاجات املتعلمني

كبرية جدا0.350.35ًالدرجة الكلية للمجال االأول

املجال الثاين: ت�صميم امل�صادر واملواد التعليمية والتعلمية:

كبرية جدا4.120.4382.4ًاأ�سبحت قادراً على و�سع خطة �سنوية لتطوير مواد وم�سادر التعليم والتعلم 13

كبرية جدا4.140.6082.8ًاأ�سبحت اأنفذ اأن�سطة تعلم اإثرائية ت�ستند اإىل تكنولوجيا املعلومات واالت�ساالت14

زاد ت�سبيك العلقات مع املجتمع املحلي نتيجة لربنامج الدبلوم املهني 15
كبرية3.910.6678.2املتخ�س�ص ؛ فاأ�سبحت اأ�ستخدم امل�سادر املجتمعية يف حت�سني عملية التعلم

اأ�سبحت اأ�ستخدم تكنولوجيا املعلومات واالت�ساالت يف تقومي اأداء الطلبة نتيجة 16
كبرية جدا4.080.6181.6ًلربنامج الدبلوم املهني املتخ�س�ص

اأ�سبحت اأكرث اطلعًا على مقاالت ذات ال�سلة بعملي بوا�سطة و�سائل تكنولوجيا 17
كبرية جدا4.060.6181.2ًاملعلومات واالت�ساالت نتيجة لربنامج الدبلوم املهني املتخ�س�ص يف التعليم 

اأ�ستخدم مهارات االإت�سال والت�سبيك لتعزيز دور الطلبة يف توظيف امل�سادر 18
كبرية جدا4.160.5083.2ًالتعليمية- التعلمية نتيجة لربنامج الدبلوم املهني املتخ�س�ص يف التعليم

اأ�سبحت اأكرث قدرة على تطوير م�سادر التعليم والتعلم التي تتنا�سب مع الفروق 19
كبرية جدا4.190.5283.8ًالفردية

اأح�ّسن من القدرات واملهارات التعلمّية االإبداعية با�ستخدام م�سادر التعليم والتعلم 20
كبرية جدا4.140.4982.8ًاملختلفة والتي كان لربنامج الدبلوم املتخ�س�ص يف التعليم دور يف ذلك.

كبرية جدا4.290.5385.8ًاأ�سبحت اأ�رضك الطلبة واعززهم على تطوير م�سادر تعلم متنوعة.21

اأ�سبحت اأكرث قدرة على ا�ستخدام و�سائل تعليم وتعلم متنوعة تنا�سب اإحتياجات 22
كبرية جدا4.150.4983ًالطلبة احلقيقية 

�ساعدين برنامج الدبلوم املهني املتخ�س�ص يف التعليم على توظف م�سادر تعليم 23
كبرية جدا4.150.4983ًوتعلم متنوعة لتحقيق عنا�رض املنهاج.

كبرية جدا0.360.36ًالدرجة الكلية للمجال الثاين

املجال الثالث: املتابعة والتقومي لعملية التعليم والتعلم وخمرجاتها:

كبرية جدا4.130.4882.6ًزاد الربنامج من كفايتي على و�سع جدول زمني ملتابعة وتقومي تقدم الطلبة24

كبرية جدا4.100.5482ًاأ�سبحت اأ�ستخدم نتائج التاأمل الذاتي لتح�سني عمليات التعلم. 25

كبرية جدا4.100.6082ً اأ�سبحت اأ�سجع التاأمل الذاتي عند الطلبة26

كبرية جدا4.110.4882.2ًاأ�سبحت قادراً على تنفيذ برامج تعلم علجية خا�سة للطلبة متدين التح�سيل27

كبرية جدا4.050.6581ًاأ�سبح لدي املقدرة على تنفيذ برامج تعلم متقدمة خا�سة للطلبة املتفوقني 28

كبرية جدا4.070.4981.4ًاأَثر على اأدائي يف املقدرة على ا�ستخدام نتائج املتابعة والتقومي لتح�سني التعلم29

كبرية جدا4.140.5282.8ًاأ�سبحت قادراً على بناء اأدوات تقومي خمتلفة تنا�سب الفروق الفردية عند الطلبة30

اأ�ستخدم اإ�سرتاتيجيات التقومي الت�سخي�سية والنهائية والتكوينية بح�سب احلاجة 31
كبرية جدا4.070.5281.4ًبهدف حت�سني عملية التعلم

كبرية جدا4.110.5582.2ًاأختار اإ�سرتاتيجيات التقومي االأكرث ملئمة وفاعلية للموقف التعليمي32

كبرية جدا4.090.5381.8ًلدي املقدرة على املواءمة بني اإ�سرتاتيجيات التقومي واحلاجات التعلمية للطلبة33
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أثر برنامج الدبلوم املهني املتخصص في تطوير كفايات املعلمني املهنية في  تعليمهم للصفوف من (5 - 10)
نظرهم وجهة  في (مديريتي ضواحي القدس ورام اهلل) من 

أ.د. عبد محمد عساف
د. إبراهيم عبد اهلل حسن النوري
أ. ثائر علي أبو خليل

متو�صط الفقراتالرقم
االإ�صتجابة 

االإنحراف 
درجة االأثرن�صبة اال�صتجابة%املعياري 

كبرية جدا4.130.4982.6ًاأ�سبحت قادراً على توثيق نتائج التقومي ال�ستخدامها ب�سهولة وفاعلية34

 اأ�سبحت قادراً على متابعة تقدم الطلبة من خلل مقارنة حت�سيلهم احلايل مع 35
كبرية جدا4.130.4482.6ًحت�سيلهم ال�سابق

كبرية جدا4.150.4883ًاأقدم التغذية الراجعة املنا�سبة للطلبة بناء على نتائج التقومي.36

كان للربنامج دور يف امل�ساهمة يف حل م�سكلت و �سعوبات التعلم املختلفة 37
كبرية جدا4.050.5481ًاملتعلقة بتح�سيل الطلبة

كبرية جدا4.070.6081.4ًاأ�ستخدم التقومي بكافة اأنواعه كا�سرتاتيجيه تعليم وتعلم كنتاج لربنامج الدبلوم38

كبرية جدا4.070.4881.4ًاأ�سجع الطلبة على اإ�ستخدام التقومي الذاتي 39

كبرية جدا4.110.6582.2ًاأ�ستخدم نتائج التقومي لتقومي فاعلية اأ�ساليب التدري�ص التي اأقوم با�ستخدامها40

كبرية جدا4.110.370.49ًالدرجة الكلية للمجال الثالث

املجال الرابع: امل�صاركة يف توفري بيئة تعلمية فاعلة واآمنة:

كبرية جدا4.300.5186ًاأعزز م�ساركة الطلبة يف االأن�سطة ال�سفّية املختلفة41

اأ�ستخدم كل الفر�ص املتاحة �سواء يف املدر�سة اأو يف الغرفة ال�سفّية بهدف حت�سني 42
كبرية جدا4.310.5486.1ًالتعلم

كبرية جدا4.160.4983.2ًاأ�ستخدم بيئة تعّلم ت�سجع على التعلم التجريبي، واال�ستق�ساء43

كبرية جدا4.090.5281.8ًاأ�رضك الطلبة يف عمليات �سياغة القواعد ال�سفّية واملدر�سية44

كبرية جدا4.120.4982.4ًنتيجة للربنامج اأعمل على توفري فر�ص تعلم مت�ساوية جلميع الطلبة45

اأعمل على توفري بيئة تعلم �سحية واآمنة )بدون عنف( ت�سجع الطلبة يف عملية 46
كبرية جدا4.140.4982.8ًتعلمهم

كبرية جدا4.130.5382.6ًاأوفر بيئة تعلمية جاذبة للطلبة حتفزهم على التفكري االبداعي والناقد47

كبرية جدا4.100.5382ًاأ�ستخدم نتائج التقومي للحكم على جودة املخرجات التعلمية48

اأ�سبحت اأكلف الطلبة مبهام تعزز ثقتهم باأنف�سهم، وحتملهم للم�سوؤولية، وت�سعرهم 49
كبرية جدا4.200.5484ًباالنتماء للمدر�سة

كبرية جدا4.240.6184.8ًالدرجة الكلية للمجال الرابع

املجال اخلام�ص: ال�صعي للتطور املهني:

كبرية جدا4.090.4881.8ًاأ�سبحت اأ�ستخدم نتائج التقييم يف حتديد احتياجاتي التدريبية 50

كبرية جدا4.190.4883.8ًاأوظف طرق التعليم التي تاأخذ بعني االعتبار الفروق الفردية بني الطلبة51

كبرية جدا4.230.4984.6ًاأطبق اخلربات التدريبية التي اكت�سبتها يف تفعيل االأن�سطة ال�سفية. 52

اأبني اأن�سطة خمتلفة لتح�سني جودة التعلم بناًء على االأن�سطة التي تدربت عليها يف 53
كبرية جدا4.180.4883.6ًالربنامج 

اأتبادل اخلربات مع الزملء ال�ستخدام االأ�ساليب امل�سرتكة يف التعليم وامل�ساريع 54
كبرية جدا4.210.5784.2ًكالتعليم التكاملي على �سبيل املثال

اأوظف تكنولوجيا املعلومات واالت�ساالت يف التعليم والتعلم واأعمل على تطوير 55
كبرية جدا4.110.5882.2ًاأدائي فيها 

ا�ستفدت من املنهجيات يف اختيار املنهجية املنا�سبة للطلبة وبالتايل الو�سول 56
كبرية جدا4.110.5482.2ًملخرجات ا�سعر بالر�سا عنها 

اأتوا�سل مع املخت�سني الإيجاد اأف�سل احللول ملعاجلة �سعوبات التعلم بعد برنامج 57
كبرية3.980.4879.6الدبلوم املهني 

كبرية جدا4.190.5583.8ًاأ�سبحت اأمل باإ�سرتاتيجيات واأمناط التعلم املختلفة 58

اأ�ستخدم البحث االإجرائي يف حت�سني عملية التعليم والتعلم والتي ازدادت خرباتي 59
كبرية جدا4.170.5683.4ًفيه بعد الربنامج 

كبرية جدا4.160.6883.2ًاأحتفظ مبلف اجناز يحتوي الفعاليات واالأن�سطة املختلفة لتعلم الطلبة60
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كبرية جدا4.270.5585.4ًاأ�سارك يف الدورات واالأيام الدرا�سية لتطوير االأداء املهني لدي.61

كبرية جدا4.160.370.37ًالدرجة الكلية للمجال اخلام�ص

املجال ال�صاد�ص: تفعيل ال�رصاكة داخل املجتمع:

كبرية جدا4.170.6283.4ًاأزود الطلبة بالتجارب املجتمعية املحلية التي تدعم تعلمهم وتعززه62

اأ�سارك يف و�سع احللول املنا�سبة للم�سكلت املجتمعية على م�ستوى املجتمع 63
كبرية جدا4.100.5782ًاملحلي كلما اأتيحت الفر�سة يل 

كبرية جدا4.060.6281.2ًاأ�سارك اأولياء االأمور بامل�سورة واخلربة واملعلومات حول حت�سني تعلم اأبنائهم64

كبرية جدا4.050.5881ًاأزود اأولياء االأمور بتقارير حول نتائج حت�سيل اأبنائهم65

كبرية جدا4.130.4882.6ًاأتعاون مع اأولياء االأمور حلل م�سكلت الطلبة املختلفة66

اأحدد خمرجات التعلم بالتعاون مع املعلمني االآخرين بغر�ص التكامل بني املواد 67
كبرية جدا4.090.5281.8ًاملختلفة 

كبرية جدا4.110.4882.2ًاأفيد من نتائج كل مرحلة من مراحل التعلم لتح�سني اأداء الطلبة68

كبرية جدا4.010.5480.2ًاأ�سارك اأولياء االأمور يف التعامل مع امل�سكلت ال�سلوكية وال�سحية والتعليمية69

كبرية جدا4.120.560.56ًالدرجة الكلية للمجال ال�ساد�ص

كبرية جدا4.140.320.32ًالدرجة الكلية جلميع فقرات اال�صتبانة

الكلية  للدرجة  احل�سابي  املتو�سط  اأن   )3( اجلدول  يت�سح من 
هذه  وت�سري   ،)0.32( مقداره  معياري  وانحراف   )82.8( بلغت 
بدرجة  كانت  اال�ستبانة  على  املعلمني  ا�ستجابات  اأن  اإىل  النتيجة 
مبتو�سط  االأول  الرتتيب  على   )42( الفقرة  وح�سلت  جداً(.  )كبرية 
ون�سبة   ،)0.54( مقداره  معياري  وانحراف   )4.31( بلغ  ح�سابي 

على   )15( الفقرة  وح�سلت  جدا(،  )كبرية  بدرجة  وكان   ،)86.1(
معياري  وانحراف   )3.91( بلغ  ح�سابي  مبتو�سط  االأخري  الرتتيب 

مقداره )0.66(، ون�سبة )78.2(، وكانت بدرجة )كبرية(. 
ح�سب  املئوية  الن�سب  توزيع  يو�سح   )1( البياين  والر�سم 

املجاالت ال�ستة والدرجة الكلية.

الرسم البياني )1)

83.2

82.4 82.2

84.8

83.2

81.4

82.8

79

80

81

82

83

84

85

المجال األول المجال الثاني المجال الثالث المجال الرابع المجال الخامس المجال السادس الدرجة الكلية
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أثر برنامج الدبلوم املهني املتخصص في تطوير كفايات املعلمني املهنية في  تعليمهم للصفوف من (5 - 10)
نظرهم وجهة  في (مديريتي ضواحي القدس ورام اهلل) من 

أ.د. عبد محمد عساف
د. إبراهيم عبد اهلل حسن النوري
أ. ثائر علي أبو خليل

النسب املئوية للمجاالت

التعليم  ♦ ت�صهيل  االأول:  باملجال  املتعلقة  النتائج  اأوالً: 
والتعلم املتمركز حول الطالب:

يظهر من اجلدول )3( اأن ا�ستجابات املعلمني كانت كبرية جداً 
ن�سبة  وتراوحت  جمبعا،  الكلية  والدرجة  االأول  املجال  فقرات  على 
اال�ستجابة عليها ما بني )80.6 - 84.8(. وبلغت ن�سبة اال�ستجابة 
على الدرجة الكلية للمجال االأول ) 83.2( وبدرجة كبرية جداً. وهذا 
التعليم  عملية  ت�سهيل  يف  الكبرية  املعلم  م�ساهمة  مدى  على  يدل 
لهذه  حمور  نف�سه  الطالب  ليكون  الطالب،  حول  املتمركز  والتعلم 

العملية.
ثانياً: النتائج املتعلقة باملجال الثاين: ت�صميم امل�صادر  ♦

واملواد التعليمية والتعلمية:
كبرية  كانت  املعلمني  ا�ستجابات  اأن   )3( اجلدول  من  يظهر 
وتراوحت  جميعها،  الكلية  والدرجة  الثاين  املجال  فقرات  على  جداً 
 15 85.8( ما عدا فقرة   - 81.2( اال�ستجابة عليها ما بني  ن�سبة 
ن�سبة  وبلغت   .)78.2( بن�سبة  كبرية  عليها  اال�ستجابة  كانت  التي 
اال�ستجابة على الدرجة الكلية للمجال الثاين 82.4 وبدرجة كبرية 
القرن احلادي والع�رضين،  النتيجة تتما�سى مع مهارات  جداً. وهذه 
وا�ستثمارها  احلديثة  التكنولوجيا  لتفعيل  الوزارة  خطة  مع  وكذلك 
يف التعليم. فاأ�سبح املعلم اكرث قدرة على ت�سميم الربامج، وتطوير 

امل�سادر املختلفة لل�ستفادة منها يف عملية التعليم والتعلم.
املتابعة  ♦ الثالث:  باملجال  املتعلقة  النتائج  ثالثاً: 

والتقومي لعملية التعليم والتعلم وخمرجاتها: 
يظهر من اجلدول )3( اأن ا�ستجابات املعلمني كانت كبرية جداً 
على فقرات املجال الثالث والدرجة الكلية جميعها، وتراوحت ن�سبة 
اال�ستجابة عليها ما بني )81 %- 83 %(. وبلغت ن�سبة اال�ستجابة 
جداً.  كبرية  وبدرجة   82.2 الثالث  للمجال  الكلية  الدرجة  على 
ويت�سح من هذه النتيجة اأن املعلم اأ�سبح ي�ستخدم التقومي باأ�سكاله 
واأنواعه، ومراحله، املختلفة ليلحظ تقدم اأداء الطلبة، وبالتايل تعديل 

اأ�ساليبه، وخططه بناًء على هذا التقومي.
يف  ♦ امل�صاركة  الرابع:  باملجال  املتعلقة  النتائج  رابعاً: 

توفري بيئة تعلمية فاعلة واآمنة: 
يظهر من اجلدول رقم )3( اأن ا�ستجابات املعلمني كانت كبرية 
وتراوحت  الكلية جميعها،  والدرجة  الرابع  املجال  فقرات  على  جدا 
ن�سبة  وبلغت   .)86.1  -  81.8( بني  ما  عليها  اال�ستجابة  ن�سبة 
اال�ستجابة على الدرجة الكلية للمجال الرابع 84.8 وبدرجة كبرية 
على مدى حر�ص  تدل  فهي  �سيء  على  دلت  اأن  النتيجة  وهذه  جداً. 
املعلم على توفري بيئة اأمنة )خالية من العنف، تعلمية، فاعلة( تتيح 
الفر�سة للمتعلمني للتجريب واال�ستق�ساء، والتفكري االإبداعي، بحيث 

ت�سعر الطلبة باالنتماء، وتعمل على زيادة دافعيتهم. 
ال�صعي  ♦ اخلام�ص:  باملجال  املتعلقة  النتائج  خام�صاً: 

للتطور املهني: 
كبرية  كانت  املعلمني  ا�ستجابات  اأن   )3( اجلدول  من  يظهر 
جداً على فقرات املجال اخلام�ص والدرجة الكلية جميعها، وتراوحت 
 57 85.4( ما عدا فقرة   - 81.8( اال�ستجابة عليها ما بني  ن�سبة 

ن�سبة  وبلغت   .)79.6( بن�سبة  كبرية  عليها  اال�ستجابة  كانت  التي 
اال�ستجابة على الدرجة الكلية للمجال اخلام�ص 83.2 وبدرجة كبرية 
جداً. وهذه النتيجة تدل على مدى �سعي املعلمني للتطور املهني، من 
بطرق  االحتياجات  هذه  وتلبية  احتياجاتهم،  على  التعرف  خلل 
خمتلفة، عال�سعي للتطور يف اجلانب التكنولوجي، وتفعيل اخلربات 
الفردية.  الفروق  ومراعاة  الربنامج،  يف  اكت�سبها  التي  التدريبية 
واال�ستفادة من البحوث االإجرائية يف حت�سني عملية التعليم والتعلم.

تفعيل  ♦ ال�صاد�ص:  باملجال  املتعلقة  النتائج  �صاد�صاً: 
ال�رصاكة داخل املجتمع: 

يظهر من اجلدول )3( اأن ا�ستجابات املعلمني كانت كبرية جداً 
على فقرات املجال ال�ساد�ص والدرجة الكلية جميعها، وتراوحت ن�سبة 
اال�ستجابة عليها ما بني )80.2 - 83.4(. وبلغت ن�سبة اال�ستجابة 
على الدرجة الكلية للمجال الرابع 82.8 وبدرجة كبرية جداً. وهذه 
النتيجة تدل على مدى امل�ساهمة الفاعلة يف حل م�سكلت املدر�سة 
واملجتمع املحلي. باالإطلع على النتائج املتعلقة باملجاالت ال�ستة 
اأن لهذه املجاالت  االإجابة عنها من قبل املعلمني، يت�سح  التي مت 
اأن  كما  كفاياتهم.  تطوير  املعلمني يف  على  بدرجة كبرية جداً  اأثرا 
يف  وا�سحا  اأثرا  التعليم  يف  املتخ�س�ص  املهني  الدبلوم  لربنامج 

تطوير هذه الكفايات. 
وتتفق هذه النتائج مع درا�سات كل من )حممد اأحمد، 2014(، 
 ،)2002 )كونري،   ،)2012 )الدجاين،   ،)2011 واآخرون،  )الدعجة 
املهني  الدبلوم  لربنامج  اأن  يف  وغريهم  واآخرون،2002(  )دارلنج 
يف  اأثرا   )10  -  5( من  لل�سفوف  املعلمني  تعليم  يف  املتخ�س�ص 

تطوير كفايات املعلمني يف مديريتي)�سواحي القد�ص ورام اهلل(

النتائج املتعلقة بفرضيات الدراسة ومناقشتها

ذات . 1 فروق  توجد  )ال  االآتي:  على  االأوىل  الفر�صية  تن�ص 
نظر  وجهة  من   )α ≤ 0.05( الداللة  م�ستوى  عند  اإح�سائية  داللة 
يف  املتخ�س�ص  املهني  الدبلوم  برنامج  باأثر  يتعلق  فيما  املعلمني 
 -  5( من  لل�سفوف  تعليمهم  يف  املهنية  املعلمني  كفايات  تطوير 
نظرهم  ( من وجهة  اهلل  ورام  القد�ص  )�سواحي  مديريتي  يف   )10

تعزى ملتغري النوع االجتماعي(.
T-( )ت(  اختبار  الباحثون  ا�ستخدم  االأوىل  الفر�سية  لفح�ص 
test( ملجموعتني م�ستقلتني لداللة الفروق على الدرجة الكلية للأداة 

تبعًا ملتغري النوع االجتماعي. كما يو�سحه اجلدول )4(.
الجدول )4)

 نتائج اختبار )ت( لمجموعتين مستقلتين لداللة الفروق على الدرجة الكلية لألداة تبعًا لمتغير 
النوع االجتماعي

الدرجة 
الكلية 
لالأداة

اأنثىذكر
الداللة*)ت(

االنحرافاملتو�صطاالنحرافاملتو�صط

4.040.354.200.282.880.005

.)α=0.05 ( دال إحصائياً عند مستوى *

داللة  ذات  فروق  وجود  ال�سابق   )4( اجلدول  من  يت�سح 
اإح�سائية عند م�ستوى الداللة )α= 0.05( على الدرجة الكلية للأداة 
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الفر�سية  رف�ص  مت  فقد  وبالتايل  االجتماعي.  النوع  ملتغري  تبعا 
ل�سالح  الفروق  وكانت  الدرا�سة.  هذه  يف  للعينة  بالن�سبة  االأوىل 
املعلمات، مبعنى اأن املعلمات قد اأ�رضن لوجود اأثر لربنامج الدبلوم 
املهني املتخ�س�ص يف تطوير كفايات املعلمني املهنية يف تعليمهم 
لل�سفوف من )5 - 10( يف مديريتي) �سواحي القد�ص ورام اهلل ( من 
وجهة نظرهم اأكرث من املعلمني، وقد يعود ال�سبب اإىل اأن املعلمات 
الرتبوية،  باالأمور  يتعلق  فيما  �سيما  ال  املعلمني  من  جدية  اأكرث 
الوظيفي  التطور  على  حلر�سهم  اإ�سافة  االإدارية.  والتعليمات 
ورغبتهن يف ذلك اأكرث من الذكور ؛ الن�سغال املعلمني الذكور باأعباء 

اأخرى قد تكون على ح�ساب التطور الوظيفي لهم. 
ذات . 2 )ال توجد فروق  االآتي:  على  الثانية  الفر�صية  تن�ص 

نظر  وجهة  من   )α ≤ 0.05( الداللة  م�ستوى  عند  اإح�سائية  داللة 
يف  املتخ�س�ص  املهني  الدبلوم  برنامج  باأثر  يتعلق  فيما  املعلمني 
 -  5( من  لل�سفوف  تعليمهم  يف  املهنية  املعلمني  كفايات  تطوير 
نظرهم  وجهة  من   ) اهلل  ورام  القد�ص  )�سواحي  مديريتي  يف   )10

تعزى ملتغري �سنوات اخلربة(.
املتو�سطات  الباحثون  ا�ستخدم  الثانية  الفر�سية  لفح�ص 
كما  اخلربة.  �سنوات  ملتغري  تبعًا  للأداة  الكلية  للدرجة  احل�سابية 

يو�سحه اجلدول )5(.
الجدول )5)

المتوسطات الحسابية للدرجة الكلية لألداة تبعًا لمتغير سنوات الخبرة 

الدرجة الكلية 
لالأداة

اأكرث من 12 �صنةمن 6-12 �صنةاأقل من 6 �صنوات

4.074.194.14

الدرجة الق�صوى لال�صتجابة 5 
التباين  با�ستخدام حتليل  الثانية  الفر�سية  اأي�سًا فح�ص  ومت 
الكلية  الدرجة  على  الفروق  داللة  ال�ستخراج   )ANOVA( االأحادي 

للأداة تبعًا ملتغري �سنوات اخلربة عند العينة. 
الجدول )6) 

نتائج تحليل التباين األحادي )ANOVA( الستخراج داللة الفروق على الدرجة الكلية لألداة 
تبعًا لمتغير سنوات الخبرة عند العينة

الدرجة 
الكلية 
لالأداة

جمموع م�صدر التباين
املربعات

درجات 
احلرية

متو�صط 
م�صتوىفاملربعات

 الداللة *

0.2720.14بني املجموعات

1.340.263 14.601410.10داخل املجموعات

14.88143املجموع

.)α=0.05 ( دال إحصائياً عند مستوى *

يتبني من اجلدول )6( عدم وجود فروق ذات داللة اإح�سائية 
تبعًا  للأداة  الكلية  الدرجة  على   )α= 0.05( الداللة  م�ستوى  عند 
الثانية يف  الفر�سية  قبول  فقد مت  وبالتايل  اخلربة.  �سنوات  ملتغري 
واملعلمات  املعلمني  حر�ص  مدى  على  يدل  وهذا  احلالية.  الدرا�سة 
الدبلوم  على  احل�سول  يف  لديهم،  اخلربه  �سنوات  اختلف  على 
املتخ�س�ص يف تطوير كفايات املعلمني املهنية، ورغبتهم يف ذلك 
درا�سة  مع  يتفق  وهذا  بع�سهم.  لدى  الطويله  اخلربة  �سنوات  رغم 

)حممد اأحمد،2014، ودرا�سة الدعجة، واآخرون 2011، ودرا�سة اأبو 
علي، 2010( حيث اتفقت هذه الدرا�سات على اأهمية الدبلوم املهني 
اأدائهم  لتطوير  كو�سيلة  اأنف�سهم  للمعلمني  التعليم  يف  املتخ�س�ص 

املهني.
ذات . 3 فروق  توجد  )ال  االآتي:  على  الثالثة  الفر�صية  تن�ص 

نظر  وجهة  من   )α ≤ 0.05( الداللة  م�ستوى  عند  اإح�سائية  داللة 
يف  املتخ�س�ص  املهني  الدبلوم  برنامج  باأثر  يتعلق  فيما  املعلمني 
 - من)5  لل�سفوف  تعليمهم  يف  املهنية  املعلمني  كفايات  تطوير 
نظرهم  وجهة  من   ) اهلل  ورام  القد�ص  �سواحي  مديريتي)  يف   )10

تعزى ملتغري مكان العمل(.
T-( )ت(  اختبار  الباحثون  ا�ستخدم  الثالثة  الفر�سية  لفح�ص 
test( ملجموعتني م�ستقلتني لداللة الفروق على الدرجة الكلية للأداة 

تبعًا ملتغري مكان العمل. كما يو�سحه اجلدول )7(.
الجدول )7) 

نتائج اختبار )ت( لمجموعتين مستقلتين لداللة الفروق على الدرجة الكلية لألداة تبعًا لمتغير 
مكان العمل

الدرجة 
الكلية لالأداة

رام اهلل�صواحي القد�ص
الداللة*)ت(

االنحرافاملتو�صطاالنحرافاملتو�صط

4.200.334.080.302.300.023

.)α=0.05 ( دال إحصائياً عند مستوى *

داللة  ذات  فروق  وجود  ال�سابق   )7( اجلدول  من  يت�سح 
اإح�سائية عند م�ستوى الداللة )α= 0.05( على الدرجة الكلية للأداة 
الثالثة  الفر�سية  رف�ص  فقد مت  وبالتايل  العمل.  مكان  تبعا ملتغري 
�سواحي  ل�سالح  الفروق  وكانت  الدرا�سة.  هذه  يف  للعينة  بالن�سبة 
لوجود  اأ�ساروا  قد  القد�ص  �سواحي  يف  املعلمني  اأن  مبعنى  القد�ص، 
اأثر لربنامج الدبلوم املهني املتخ�س�ص يف تطوير كفايات املعلمني 
املهنية يف تعليمهم لل�سفوف من )5 - 10( يف مديريتي )�سواحي 
اهلل.  رام  املعلمني يف  اأكرث من  نظرهم  اهلل( من وجهة  ورام  القد�ص 
على  تطبق  التي  واملهنية  التطويرية  الدورات  لكرثة  ذلك  يعود  وقد 
املعلمني يف مديرية رام اهلل، ونق�سها بالن�سبة للمعلمني يف مديرية 
عن  اخلارجة  املعيقات  وكرثة  القد�ص،  مديرية  خل�سو�سية  القد�ص 
اإرادة الوزراة . لذا كان للربنامج اأثر عظيم على املعلمني واملعلمات 

يف مديرية القد�ص.
االآتي: )ال توجد فروق ذات . 4 على  الرابعة  الفر�صية  تن�ص 

نظر  وجهة  من   )α ≤ 0.05( الداللة  م�ستوى  عند  اإح�سائية  داللة 
يف  املتخ�س�ص  املهني  الدبلوم  برنامج  باأثر  يتعلق  فيما  املعلمني 
 -  5( من  لل�سفوف  تعليمهم  يف  املهنية  املعلمني  كفايات  تطوير 
نظرهم  وجهة  من  اهلل(  ورام  القد�ص  )�سواحي  مديريتي  يف   )10

تعزى ملتغري التخ�س�ص(.
T-( الباحثون اختبار )ت(  ا�ستخدم  الرابعة  الفر�سية  لفح�ص 
test( ملجموعتني م�ستقلتني لداللة الفروق على الدرجة الكلية للأداة 

تبعًا ملتغري التخ�س�ص. كما يو�سحه اجلدول )8(.
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أثر برنامج الدبلوم املهني املتخصص في تطوير كفايات املعلمني املهنية في  تعليمهم للصفوف من (5 - 10)
نظرهم وجهة  في (مديريتي ضواحي القدس ورام اهلل) من 

أ.د. عبد محمد عساف
د. إبراهيم عبد اهلل حسن النوري
أ. ثائر علي أبو خليل

الجدول )8) 
نتائج اختبار )ت( لمجموعتين مستقلتين لداللة الفروق على الدرجة الكلية لألداة تبعًا لمتغير 

التخصص

الدرجة 
الكلية 
لالأداة

علوم علميةعلوم اإن�صانية
الداللة*)ت(

االنحرافاملتو�صطاالنحرافاملتو�صط

4.160.354.120.280.780.433

.)α=0.05 ( دال إحصائياً عند مستوى *

داللة  ذات  فروق  وجود  عدم  ال�سابق   )8( اجلدول  من  يت�سح 
اإح�سائية عند م�ستوى الداللة )α= 0.05( على الدرجة الكلية للأداة 
الرابعة  الفر�سية  قبول  مت  فقد  وبالتايل  التخ�س�ص.  ملتغري  تبعا 
احتياج  على  وا�سح  دليل  وهذا  الدرا�سة.  هذه  يف  للعينة  بالن�سبة 
املعلمني من التخ�س�سات العلمية والعلوم االن�سانية للدبلوم املهني 
واأ�ساليب  ا�سرتاتيجيات  تعلم  يف  لرغبتهم  التعليم،  يف  املتخ�س�ص 
و�سيلة  الدبلوم  يف  فوجدوا  املختلفة،  كفاياتهم  تطوير  على  تعمل 

لتحقيق ذلك.
فروق . 5 توجد  )ال  االآتي:  على  اخلام�صة  الفر�صية  تن�ص 

وجهة  من   )α ≤ 0.05( الداللة  م�ستوى  عند  اإح�سائية  داللة  ذات 
نظر املعلمني فيما يتعلق باأثر برنامج الدبلوم املهني املتخ�س�ص 
 5( لل�سفوف من  تعليمهم  املهنية يف  املعلمني  يف تطوير كفايات 
القد�ص ورام اهلل( من وجهة نظرهم  10( يف مديريتي )�سواحي   -

تعزى ملتغري عدد الدورات(.
املتو�سطات  الباحثون  ا�ستخدم  اخلام�سة  الفر�سية  لفح�ص 
كما  الدورات.  عدد  ملتغري  تبعًا  للأداة  الكلية  للدرجة  احل�سابية 

يو�سحه اجلدول )9( 
الجدول )9)

 المتوسطات الحسابية للدرجة الكلية لألداة تبعًا لمتغير عدد الدورات

الدرجة الكلية 
لالأداة

4 دورات فاأكرثمن 1-3 دوراتمل ياأخذ دورات �صابقة

3.384.094.17

* الدرجة القصوى لالستجابة 5 

 ومت اأي�سًا فح�ص الفر�سية اخلام�سة با�ستخدام حتليل التباين 
الكلية  الدرجة  على  الفروق  داللة  ال�ستخراج   )ANOVA( االأحادي 

للأداة تبعًا ملتغري عدد الدورات عند العينة. 
الجدول )10) 

نتائج تحليل التباين األحادي )ANOVA( الستخراج داللة الفروق على الدرجة الكلية لألداة 
تبعًا لمتغير عدد الدورات عند العينة

الدرجة 
الكلية 
لالأداة

م�صدر 
التباين

جمموع 
املربعات

درجات 
احلرية

متو�صط 
م�صتوىفاملربعات

 الداللة *
بني 

1.3620.68املجموعات

7.090.001 داخل 
13.521410.09املجموعات

14.88143املجموع

.)α=0.05 ( دال إحصائياً عند مستوى *

يتبني من اجلدول )10( وجود فروق ذات داللة اإح�سائية عند 
م�ستوى الداللة )α= 0.05( على الدرجة الكلية للأداة تبعًا ملتغري 
عدد الدورات. وبالتايل فقد مت رف�ص الفر�سية اخلام�سة يف الدرا�سة 

احلالية.
ا�ستخدم  فقد  الفروق،  كانت  امل�ستويات  اأي  بني  والإيجاد 
الباحث اختبار �سيفيه للمقارنات البعدية بني امل�ستويات، واجلدول 

رقم )11( يبني ذلك.
الجدول )11)

نتائج اختبار شيفيه للمقارنات البعدية بين المستويات تبعا لمتغير عدد الدورات

مل ياأخذ عدد الدورات
دورات �صابقة

من 3-1 
دورات

4 دورات 
فاأكرث

X*-0.70*-0.79مل ياأخذ دورات �سابقة

X-0.08من 1-3 دورات

4X دورات فاأكرث

اإح�سائيًا عند  الفروق كانت دالة  اأن  يظهر من اجلدول )11( 
م�ستوى الداللة )α= 0.05( على الدرجة الكلية للأداة تبعًا ملتغري 

عدد الدورات كما يلي:
كانت الفروق دالة بني الفئة )مل ياأخذ دورات �سابقة( والفئة  ♦

)من 1 - 3 دورات(، ول�سالح الفئة )من 1 - 3 دورات(، مبعنى اأن 
املعلمني الذين اأخذوا )من 1 - 3 دورات( قد اأ�ساروا لوجود اأثر على 
برنامج الدبلوم املهني املتخ�س�ص يف تعليم املعلمني لل�سفوف )5 
القد�ص، ورام  10( على تطوير كفاياتهم يف مديريتي )�سواحي   -

اهلل( اأكرث من املعلمني الذين مل ياأخذوا دورات �سابقة.
�سابقة(  ♦ دورات  ياأخذ  )مل  الفئة  بني  دالة  الفروق  كانت 

والفئة )4 دورات فاأكرث(، ول�سالح الفئة )4 دورات فاأكرث(، مبعنى 
اأثر  لوجود  اأ�ساروا  قد  فاأكرث(  دورات   4( اأخذوا  الذين  املعلمني  اأن 
لل�سفوف  املعلمني  تعليم  يف  املتخ�س�ص  املهني  الدبلوم  لربنامج 
من )5 - 10( على تطوير كفايات املعلمني يف مديريتي )�سواحي 

القد�ص، ورام اهلل( اأكرث من املعلمني الذين مل ياأخذوا دورات �سابقة.
امل�ستويات  ♦ بني  اإح�سائيًا  دالة  الفروق  تكن  مل  بينما 

االأخرى. وهذا دليل وا�سح على اأثر الدورات التي ياأخذها املعلمون 
اأثناء اخلدمة يف تطوير كفاياتهم املختلفة.

التوصيات:
يف �صوء نتائج الدرا�صة يو�صى الباحثون مبا يلي :

اأهمية ا�ستمرار تقدمي برنامج الدبلوم املهني املتخ�س�ص . 1
يتلقوا  مل  الذين  اأوؤلئك  �سيما  ال  واملعلمات  للمعلمني  التعليم  يف 

التاأهيل الرتبوي يف اأثناء الدرا�سة.
للمعلمني . 2 اإعطائه  قبل  هذا  الدبلوم  لربنامج  الرتويج 

االإيجابية  االآثار  وتو�سيح  الذكور،  مدار�ص  يف  �سيما  ال  واملعلمات 
التي �ستعود عليهم نتيجة للربنامج وكذلك احلال بالن�سبة ملدار�ص 

االإناث.
اإ�رضاك املعلمني واملعلمات يف املراحل جميعا، وملختلف . 3

ال�سفوف يف برنامج الدبلوم املتخ�س�ص يف تعليم املعلمني.
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واجلامعات . 4 العايل  والتعليم  الرتبية  وزارة  بني  التن�سيق 
التعليم  يف  الرتبوية  االأ�ساليب  اأحدث  على  للوقوف  الفل�سطينية 

الإك�سابها للمعلمني واملعلمات لتطوير كفاياتهم.
العمل على متابعة مثل هذه الربامج ميدانيًا، وذلك للتاأكد . 5

من اكت�ساب املعلمني هذه الكفايات.
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