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م ع    ر  ــــق  أ   الخاصة    ةد  أنا  أبحاثي  نتيجة  وأنها  الماجستير،  درجة  لنيل  الخليل،  لجامعة  ق دمت  بأنها  الر سالة 

، أو أي جزء منها، لم ي قدم لنيل درجة عليا ألي جامعة  الد راسةباستثناء ما تمَّ اإلشارة له حيثما ورد، وأنَّ هذه  

 أو معهد آخر. 
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 اإلهـــداء     

الم على المصطفى خير البشركر له وحدهالحمد هلل والش   الة والس    هلل حمًدا كثيًرا طيًبا   ، أم ا بعد؛ فالحمد ، والص 

 . هه الكريمخالًصا لوجإتمام هذا العمل، الذي أرجو أن يكون في مبارًكا فيه لما وفقني 

الن   إلى  ملهمي..  الن  إلى  إلى  حياتي..  يضيء  الذي  إليه  ور  ي شار   من  إلى  وحناًنا،  حًبا  منه  أرتوي  الذي  بع 

إلى ال  بالبنان..  )أبي  انتظار..  دون  العطاء  علمني  من  إلى  األنام..  بين  به  أفتخر  ( زياد األستاذ    غاليمن 

 حفظه هللا ورعاه. 

قاء لتسقيني رحيق الس   عادة.. إلى من ضح ت بالكثير من أجلي ومن أجل أخوتي.. إلى من تجر عت كأس الش 

إلى   أبًدا..  دفؤها  ينقطع  ال  التي  وشمسي  يغيب  ال  الذي  الباسم جمال  إلى قمري  ثغرها  أرى من خالل  من 

حة والعافية. مربية األجيال نبيلة  الكون ولذته.. )أمي الحبيبة  ( أدام هللا عليها الص 

اعم األول واألخير.. )زوجي ال  ( بارك هللا فيه. مأمون  مساند إلى رفيق الد رب.. إلى صديقي الد 

أنجبت شريك عم إلى من  الثلج..  بياض  أنقى من  قلبها  أبنائي  إلى من  إلى من أعانتني في استقبال  ري.. 

حةأم مأمون ورعايتها لهم أثناء غيابي.. إلى أمي الثانية.. )  .والعافية ( أدام هللا عليها الص 



 د 
 

إلى قلبي..  وبهجة  عيني  قر ة  إلى  الحياة..  هذه  في  بسمتي  سر   يمسهم..   إلى  ضر  من  عليهم  أخاف  من 

ليمان )ابنائي األحباء  ( حفظهم هللا بعينه التي ال تنام.سارة وآدم وس 

الض   وقت  بها  أمسك  التي  األيدي  على  إلى  يحفزونني  من  إلى  فرحي..  عند  يفرحون  أجدهم  من  إلى  يق.. 

 كل بأس.جاح ويقفون معي وقت الفشل.. )أخواني وأخواتي وأبنائهم( حفظهم هللا من الن  

إلى من كان لها الفضل الكبير في متابعتي بكل خطواتي.. إلى من مهدت لي الطريق.. إلى مشرفتي ذات  

ائبة.. إلى من جعلتني أستمتع برسالتي بجميع  وجيهات الص  صائح والت  بالن  و القلب الطيب المليء بالود  الظ اهر  

كتورة منال ماجد أبو منشار( التي لم تبخل  ة )الد  تفاصيلها.. لن أنسى ما حييت ما قدمتيه.. األستاذة المشرف

 سالة.. فجزاها هللا عني وعن زمالئي خير الجزاء.علي  باإلرشاد والتوجيه بما يخدم الر  

 إليهم جميًعا أهدي هذا الجهد المتواضع، عسى أن ينفعنا به هللا، ويرزقنا أجره.   
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 ر ــــــقديكر والتَّ ــــالش  

وعلى والدي وأن أعمل صالًحا ترضاه وأدخلني    أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي  قال تعالى: "رب  

الحين" سورة الن مل، اآلية )  (.10برحمتك في عبادك الص 

قال صلى هللا    -رضي هللا عنه -هذه الر سالة، عن أبي هريرة    عليَّ بإتمام  َمنَّ الحمد هلل أواًل وأخيًرا الذي    إن  

 عليه وسلم: "من ال يشكر الن اس، ال يشكر هللا". 

تنير   التي  بعد هللا.. شمعتي حياتي  الحياة  هذه  وجودي في  العزيزين.. سر    لوالدي   الجزيل  كر  بالش  م  أتقد  ثم 

خالل   وأرشدني  نصحني  من  ولكل  الغالية.  ولعائلتي  في  دربي.  األفاضل  أساتذتي  لكم  الجامعية.  دراستي 

كركر والت  جامعة الخليل أهديكم أسمى عبارات الش   ذة  األستا  قدير فقد كنتم خير معلمين ومشرفين وأخص بالش 

الدكتور كمال مخامرة. كما أهدي جزيل   عميد كلية التربية  األستاذ الفاضلو   ة منال أبو منشارتور فة الدكالمشر 

اخلي الد  الش    أبو الخيران.  أشرف كتوروالمشرف الخارجي الد   سامي عدوان كتوركر إلى المشرف الد 
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رقي  الق دس م ن  وجهة ن ظر الم عل  مين    اإلعدادي ةالمهني  ومعيقاته لم عل مي المرحلة    الن موواقع   في مدارس ش 

 أنفسهم 

 الباحثة: آًلء زيـــاد نمـــر 

 : صــلخ  الم  

في مدارس   اإلعدادي ةالمهني  ومعيقاته لم عل مي المرحلة    الن موواقع  عرف على  إلى الت    تهدف  الد راسةهذه    إن  

سنوات  و المؤهل العلمي،  و ، في ضوء المتغيرات التالية )الجنس، َشرقي  الق دس م ْن وجهة َنظر الم عل  مين أنفسهم

، واستخدمت الباحثة  الجهة المسؤولة عن المدرسة(،  و الخبرة،   واعتمدت الباحثة على المنهج الوصفي  التحليلي 

لتطبيق   كأداة  على    الد راسةاالستبانة  وزعت  )وقد  بلغت  طبقية  لت 211عينة  توص  وقد   ، ومعلمة  معلمًا   )

دس من وجهة شرقي  الق  مدارس في    ي المرحلةلم عل مالمهني     الن موإلى العديد من الن تائج أهمها: أن     الد راسة

الم عل مين   مرتفسهم  أنفنظر  بدرجة  بين  جاء  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود  عن  الن تائج  كشفت   كما  عة، 

المهني  لدى المعلمين ت عزى    الن موشرقي  القدس نحو  مدارس    في  اإلعدادي ةالمرحلة    معلمي متوسطات تقديرات  

نه توجد فروق ذات داللة إحصائية بين  تائج إلى ألمتغير الجنس، وكانت الفروق لصالح اإلناث، وأشارت الن  

المهني  لدى المعلمين تعزى    الن مونحو  شرقي  القدس  مدارس    في  اإلعدادي ةالمرحلة    معلمي متوسطات تقديرات  

أنه ال   تبين  العلمي ماجستير، كذلك  الذين مؤهلهم  المعلمين  الفروق لصالح  العلمي، وكانت  المؤهل  لمتغير 

شرقي  القدس  مدارس    في  اإلعدادي ةالمرحلة    معلميمتوسطات تقديرات    توجد فروق ذات داللة إحصائية بين

تائج إلى أنه ال توجد فروق ذات المهني لديهم تعزى لمتغير المؤهل العلمي، وأشارت الن    الن مونحو معيقات  

المهني    الن مونحو  شرقي  القدس  مدارس    في  اإلعدادي ةالمرحلة    معلميداللة إحصائية بين متوسطات تقديرات  



 م 
 

تائج أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية  معلمين وتعزى لمتغير سنوات الخبرة، وأخيرًا أوضحت الن  لدى ال

المهني  لدى المعلمين    الن مونحو  شرقي  القدس  مدارس    في  اإلعدادي ةالمرحلة    معلميبين متوسطات تقديرات  

ثة بمجموعة من التوصيات، تائج خرجت الباحت عزى لمتغير الجهة المسؤولة عن المدرسة، وفي ضوء هذه الن  

ن  المهني تبًعا الحتياجاتهم ومتطلبات العملية التعلمية ليتمك   الن موأهمها: إشراك المعلمين بتنظيم محتوى برامج 

متابعة أداء المعلمين بشكل أكثر  ة إلى  ضافباإل،  طوير، ونمو قدرات المعلم ودعم إنجازهمن تحقيق سبل الت  

المقصرين من    الن موفاعلية قبل انضمامهم ألنشطة   أدائهم. ولفت نظر  أثرها على  المهني وبعدها، ودراسة 

متقن،  و ين.  المعلم بشكل  التعليم  مهارات  توظيف  وكيفية  بالتخصصات  المتعلقة  الدورات    واطالعهم تكثيف 

 على أحدث طرائق التدريس وأساليبه وطرائق التقويم 

 

نية  ، السلطة الوطوزارة المعارف،  ، شرقي القدساإلعدادي ة  رحلةالمهني للمعلمين، الم  الن مولكلمات المفتاحية:  ا

ة، الفلسطينية  .المدارس الخاص 
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The Reality of Professional Development and its obstacles for preparatory 

level Teachers in East Jerusalem Schools from the Teachers' Perspectives    

The researcher: Ala’ Ziad Nimer 

Abstract: 

This study aimed at identifying the reality of professional development and its obstacles for 

preparatory level  teachers in  East Jerusalem schools  from the teachers perspective, in light of 

the following variables (gender, academic qualification, years of experience, the school 

governing body). The researcher used the descriptive analytical method, and used a questioner 

which was distributed on the study sample that consisted from (211) male and female teachers 

from East Jerusalem schools during the first semester of the academic year (2021-2022). The 

study reached many results, the most important of which are: 

The professional development of preparatory level Teachers in East Jerusalem  from the 

teachers’ perspectives came to a high degree. The results also revealed a presence of statistically 

significant differences between preparatory level school teachers average estimates in east 

Jerusalem towards professional development among male and female teachers due to the gender 

variable, and the differences were in favor of females. The results indicated that there are 

statistically significant differences between the average estimates of preparatory school teachers 

in east Jerusalem towards the professional growth of male and female teachers due to the 

educational qualification variable and the differences were in favor of male and female teachers 

who have a master's degree. 

The results indicated that there are no statistically significant differences between the average 

estimations of middle school teachers in east Jerusalem towards professional growth among male 

and female teachers due to years of experience  variable, and finally the results showed that there 

are no statistically significant differences between the preparatory school teachers average 

estimations in east of Jerusalem towards professional growth due to the variable of the school 

governing body. In light of these results, the researcher came up with a set of recommendations, 

the most important of which is: Involving teachers in organizing the content of professional 

development programs according to their needs and the requirements of the learning process in 

order to be able to achieve development, and growth of their capabilities ,drew the attention of 

negligent teachers. Intensifying courses related to specializations and how to efficiently employ 

teaching skills, and informing teachers of the latest teaching and evaluation methods. 

 

Keywords: professional development of teachers, preparatory level schools East Jerusalem, 

private schools, The ministry of education , the Palestinian National Authority. 
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 ل الفصل األو  

راسةمشكلة   وأهمي تها  الد 

 المقدمة     ·

راسة مشكلة     ·  الد 

راسة أسئلة     ·  الد 

راسة فرضي ات     ·  الد 

راسة أهداف     ·  الد 

راسة أهمي ة     ·  الد 

راسة مصطلحات     ·  الد 

راسةحدود     ·  الد 
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 م قدمــة  

ا في زمن  المؤسسات التي تقع على عاتقها مسؤولية كبيرة في المجتمع، وألنن    المدارس من أهم    عد  ت  

المعرفة   فيه  ثقافته وعلمه على جميع األصعدة  لذا  ؛  وسيلةمتسارع أصبحت  المعلم أن يزيد من  يجب على 

عيد  سواء   عيد  خصي وتنميته أو  الش  على الص    وتطويره، كما أن على المسؤولين في قطاع التعليم   المعرفي  الص 

حديات  المهني لديهم؛ من أجل مواجهة الت    الن موعي إلى  غرس اإلبداع واالبتكار لدى المعلمين من خالل الس  

الت  الت طور ومواكبة   لضمان  وذلك  المدرسية،  البيئة  في  المتطل  ات  مع  البقاء  كيف  أجل  من  الجديدة  بات 

 واالستمرارية. 

ليل    كراهتماًما كبيًرا بالعلم، وقد ذ    اإلسالم  اهتم   لى عالعلم في أكثر من موقع في القرآن الكريم، والد 

صل ى هللا عليه وسل م هي: "اقرأ باسم ربك الذي خلق" )سورة ل آية نزلت على سيدنا محمد  هذا االهتمام أنَّ أو  

، هل يستوي الَّذين يعلمون والَّذيَن ال يعلمون" )سورة الزمر(، ومدح هللا العلماء بقوله تعالى: "ق ْل  1العلق، آية

ل العلم على العبادة بقوله صل  9آية   فضل العالم على العابد  ى هللا عليه وسلم: "(. كما أن رسولنا الكريم فض 

    . (1983)النووي: الت رمذي رواه " أدناكمعلى  يكفضل

هو المعلم  الر    وألن  العملية  ئالعنصر  في  فإن  الت عليميةيس  العملي    ،  الت  نجاح  المدرسة  ربوي  ة  داخل  ة 

المهني لديه وتدريبه بشكل مستمر    الن موالي فإنه يجب إعداد المعلم إعداًدا جيًدا وتعزيز  تتوقف عليه، وبالت  

الط   للت  على  الحديثة  والت  رق  مردود  عليم  من  لذلك  لما  العملية    إيجابي     علم؛  اهتمام خاص    أد ى  الت عليميةعلى 

 (. 2015مين )وهبة، للمعل   المهني   الن موبموضوع 
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من    ن موالأصبح   يجري  ما  لم تابعة  الت عليم  عملية  فاعلية  وزيادة  الخبرات  لتحديث  هاًما  أمًرا  المهني  

م يحتاج  المعل    لذلك فإن    ،ة الت كنولوجيات  الت طور تطورات سريعة بمجال الت خصص، وأساليب الت عليم الحديثة، و 

ا في عمله ينتهز الفرص فالمعلم الذي يريد أن يكون ناجحً   ؛المهني  الن موده بمقومات  إلى برامج مستمرة تزو  

ويكون متصاًل   إلى معرفته،  و با ليضيف  التربوية  بفي مجال عمله    الحديثة  ات الت طور ألفكار  البرامج  حضور 

التربوي األنشطة  في  الفعلية  المهنية  والمشاركة  وإنجازاته  األدبي،  نشاطه  وتنمية  لديه  القراءة  عادة  وتنمية  ة، 

 (. 2011المهني )عامر،   الن موالتي تواجه  لمعيقات والبعد عن ا

الباحثة الت    أن    وتؤكد  الن  مهنة  تتطور   الت طور   ظريات في ميدانها، كما أن  عليم شأنها شأن كل مهنة 

م بها ويطورها، منها ما يتعلق بممارساته  يهت    ه أدوار وسمات ال بد أن  مرتبط بها، والمعلم بذلك ل  الت كنولوجي

فية  المادة    الص  لمصادر  وهذه   الت عليمية واختياره  التعليمي  بسلوكه  يتعلق  ما  ومنها  بتدريسها،  يقوم  التي 

من  ذلك  يعفيه  ال  المعلم  تخصص  كان  فمهما  غيره،  عن  وتميزه  المعلم  تبني  التي  هي  مجتمعة  المجاالت 

 ف في فروع أخرى قد يحتاجها في عمله.   ثقالت  

المهني    الن موخطيط لبرامج  ( أن من أهم الخطوات التي يجب األخذ بها عند الت  2005ويرى األحمد )

خطيط للبرامج الخاصة  واالستقصاء عند الت    ،والبحث   ، الد راسةلى أسس علمية مبنية على  عأن تكون مستندة  

البرامج  المهني    الن موب هذه  لتكون  وأغراض    لبيت  للمعلمين؛  أهداف  وضع  يجب  لذلك  المعلمين،  احتياجات 

تنفيذ أي   الت نمية في  محددة قبل بدء  تنمية مهارات المعل مين،  ى منهاجاالت شتم  برنامج؛ ألن الهدف هو   :

االتصاالت المبنية    وأداء تحصيل الم تعلمين، وتحقيق الر ضا المهني  للم علمين وتنمية  ،وتطوير وتحسين أدائهم

 على العالقات اإلنسانية.
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فعليه    ،ةالت كنولوجي( الم علم أن يبقى متابًعا للم ستجدات التَّربوية والعلمية و 2005كما يحث األحمد )

يهت   الخبرات أن  وإكسابه   تخصصه  غيَر  أ خرى  علوم   على  التَّعرَف  له  ت تيح  التي  العامة  بالثَّقافة   بالت زود  م 

بشؤون الحياة على وجه العموم. كما ينبغي على المعلم أن يكون لديه أساٌس قوٌي يمكنه من تقديم  الم تعلقة  

المعلم مختًص   ومعلومات   خبرات  فإذا كان  المتعلمين.  الر  إلى  والفيزياء  ا في اختصاص محدد مثل:  ياضيات 

الجانب   نمو  فإن  وغيرها.  واللغات  الما  الت خصصيوالكيمياء  تطورات  على  يقوم  سيركز  التي  العلمية  دة 

 بتدريسها وتطورات أساليب عرضها وطرق تقييمها.

الممارسات    الت كنولوجي  الن مو( أن  2009ويرى إسماعيل ) يعتمد على  الم علمين  في   الت دريسيةلدى 

تي  نظام الت علم اإللكتروني فيجب أن يوظف المعل  م استخدام تكنولوجيا التَّعليم من خالل تلك الممارسات، وال

م في زيادة فهم المتعلمين للمادة   . فال يقتصر  الت عليميةتظهر بوضوح في استخدام األنشطة الت فاعلية م م ا ي سه 

دريس وتنفيذ استراتيجياته  ركيز على الت  ما الت  وإن    ،قديميةعلى توظيف البرامج والعروض الت    الت كنولوجيااستخدام  

فيةواألنشطة    ،ارسات اليوميةوالمم  ،رسخطيط للد  ا من الت  الكترونيا بدءً  ، وتوظيف تكنولوجيا االتصاالت  الص 

الط   المحلي. فوالمعلومات مع  المدرسية والمجتمع  للت    الت طورالب وأسرهم واإلدارة  علم اإللكتروني لن  المتوقع 

ركيز فقط على تطوير  لدى المعلمين، وليس بالت    الت كنولوجي  الن مو ة لزيادة  يتم إال من خالل تقديم برامج خاص  

الت   الت  وتحسين وسائل تكنولوجيا  عليم دون  عليم والتي يمكنها فقط إتاحة فرص متعددة لتطوير وتحسين طرق 

 .نفيذ الفعليالت  

الن     في  المعل م  فاعلية  من  الت  وانطالًقا  بالت  ظام  وإيمانًا   ، يد عليمي  الج  المعل م  يحدثه  الذي  الكبير  أثير 

بطرح الباحثة  للمعل    الن موقضية    اهتمت  الممارسات  المهني  مثل  متنوعة  مجاالت  من  واقعه  ودراسة  مين، 

فية  وتقويم، ومجال    الص  وتنفيذ  تخطيط  تشمله من  انتهاءً الت كنولوجي  الن مو، ومجال  الت خصصي  الن مووما   ،  

 . الن مو؛ لتجنب ما يمكن أن يقف في وجه هذا المهني   الن موبدراسة معيقات 
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راسة مشكلة   : الد 

العملية    إن   عصب  الر    الت عليميةالمعلم  محاورها  دورٌ و ئيسية،  وأحد  عالمنا    أساسيٌ   له  تطوير  في 

ريعة سواء ات الس  الت طور الذي يعتبر أمًرا الزًما لتحديث الخبرات ومواكبة    المهني    الن مو الجديد، ونظرا ألهمية  

فيةفي الممارسات   من دراسة هذا الواقع   . كان ال بدَّ الت كنولوجيالمجال  أو في مجال الت خصص أو في    الص 

حثة  لما الحظته البا  .مين وفي أي  المجاالت يقع االهتمام وفي أي ها يقلعند المعل    المهني    الن مولمعرفة ماهية  

األخيرة اآلونة  نحو    في  المعلمين  تنو المهني  الن مو اتجاه  إلى  إضافة  مجاالت  ،  ت  ، هنيالم  الن مو ع  رز  بكما 

الت  حديات تتعلق بتفي أن الجهات المسؤولة عن المدارس تواجه ت  الد راسةكلة  مش عليم وظروف  حسين جودة 

 .ئة ومتطلبات العصرالمهني الالزم لهم لتلبية حاجة البي الن موت دريب و الة ، وإتاح افيه المعلمين

المهني، إال أنه   الن مو ؤولة عن المدارس لبرامج  ستوليه الجهات الموبالرغم من االهتمام الكبير الذي  

الك الميواجه  من  ت  عيقات ثير  انتقال   بشكلو حد  التي  من  إأ  كبير  المثره  و لى  الت عليمي  تحسين  يدان  بالتالي 

العلمية   جالت عليميةمخرجات  فقد  هنا  ومن  هذه  ،  ملتسهم    الد راسةاءت  كشف  لدى    الن موقات  عيفي  المهني 

   ة. قي القدس لعلها تفيد الجهات المختصفي مدارس شر  اإلعدادي ةمعلمي المرحلة 

ؤالفي اإلجابة عن  الد راسةعلى ما سبق يمكن تحديد مشكلة   بناءً   ئيس اآلتي: الر   الس 

لم    الن موواقع  ما   ومعيقاته  المرحلة  المهني   ن ظر    اإلعدادي ةعل مي  وجهة  م ن   الق دس  رقي   ش  مدارس  في 

   الم عل  مين أنفسهم؟
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راسة أسئلة    :  الد 

سؤال   على  وا  الد راسةفإن    ئيس الر    الد راسةباالعتماد  اآلتية  الفرعية  األسئلة  عن  لإلجابة  تسعى  تي لالحالية 

ؤالانبثقت عن   ، وهي كما يلي: الرئيس الس 

المرحلة    الن موواقع  ما   .1 لم عل مي  الم عل  مين    اإلعدادي ةالمهني   َنظر  وجهة  م ْن  الق دس  َشرقي   مدارس  في 

 ؟ أنفسهم 

المرحلة    الن مويقات  م عما هي   .2 َنظر    اإلعدادي ةالمهني لدى م عل مي  الق دس م ْن وجهة  في مدارس َشرقي  

 ؟ الم عل  مين أنفسهم 

باختالف متغيرات    في مدارس َشرقي  الق دس للن مو المهني    اإلعدادي ةتقديرات م عل مي المرحلة  هل تختلف   .3

 الجهة المسؤولة؟ ، وسنوات الخبرة، و : الجنس، والمؤهل العلمي  الد راسة

باختالف    المهني    الن موقات  يلمع  في مدارس َشرقي  الق دس  اإلعدادي ةتقديرات م عل مي المرحلة  هل تختلف   .4

 ، وسنوات الخبرة، والجهة المسؤولة؟ : الجنس، والمؤهل العلمي  الد راسةمتغيرات 
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راسةرضيات ف  :  الد 

 الفرضيات اآلتية: ختبار والتحقق من صحة االإلى  الد راسةتسعى 

األولى:   الرئيسية  إحصائي  ًل  الفرضية  دًللة  ذات  فروق  الد  توجد  مستوى  عند  بين  (  α≤0.05)  ًللةة 

رقي  الق دس للن مو المهني  لديهم تعزى   اإلعدادي ةمتوسطات تقديرات م عل مي المرحلة   للمتغيرات    في مدارس ش 

 ية: آلت وقد انبثق عنها الفرضيات ا ،الديمغرافية

م عل مي  ( بين متوسطات تقديرات  α≤0.05اللة )ة عند مستوى الد  جد فروق ذات داللة إحصائي  ال تو  .1

 .جنسلمتغير ال في مدارس َشرقي  الق دس للن مو المهني  لديهم تعزى  اإلعدادي ةالمرحلة 

م عل مي ( بين متوسطات تقديرات  α≤0.05اللة )ة عند مستوى الد  ال توجد فروق ذات داللة إحصائي    .2

 لمتغير المؤهل العلمي. في مدارس َشرقي  الق دس للن مو المهني  لديهم تعزى  اإلعدادي ةالمرحلة 

م عل مي  ( بين متوسطات تقديرات  α≤0.05اللة )ة عند مستوى الد  ال توجد فروق ذات داللة إحصائي   .3

 .سنوات الخبرة لمتغير المهني  لديهم تعزى  في مدارس َشرقي  الق دس للن مو اإلعدادي ةالمرحلة 

م عل مي  ( بين متوسطات تقديرات  α≤0.05اللة)ة عند مستوى الد  ال توجد فروق ذات داللة إحصائي    .4

 . جهة المسؤولةلمتغير ال في مدارس َشرقي  الق دس للن مو المهني  لديهم تعزى  اإلعدادي ةالمرحلة 

الرئيسية   إحصائي  توجد  ًل  :  الثانيةالفرضية  دًللة  ذات  الد  فروق  مستوى  عند  بين (  α≤0.05)  ًللةة 

رقي  الق دس    اإلعدادي ةمتوسطات تقديرات م عل مي المرحلة    المهني  لديهم تعزى   الن موقات  يلمعفي مدارس ش 

 وقد انبثق عنها الفرضيات التالية:  ،للمتغيرات الديمغرافية
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م عل مي  ( بين متوسطات تقديرات  α≤0.05اللة )د  ة عند مستوى الال توجد فروق ذات داللة إحصائي   .1

 . جنسلمتغير ال لديهم تعزى  المهني   الن موقات يلمعفي مدارس َشرقي  الق دس  عدادي ةاإلالمرحلة 

م عل مي ( بين متوسطات تقديرات  α≤0.05اللة )ة عند مستوى الد  ال توجد فروق ذات داللة إحصائي    .2

الق دس    اإلعدادي ةالمرحلة   َشرقي   مدارس  المؤهل   تعزى لديهم    المهني    الن موقات  يلمعفي  لمتغير 

 العلمي.

م عل مي  ( بين متوسطات تقديرات  α≤0.05اللة )ة عند مستوى الد  ال توجد فروق ذات داللة إحصائي   .3

 . سنوات الخبرة لمتغير تعزى لديهم   ي  المهن  الن موقات يلمعفي مدارس َشرقي  الق دس  اإلعدادي ةالمرحلة 

م عل مي  ( بين متوسطات تقديرات  α≤0.05اللة)ة عند مستوى الد  ال توجد فروق ذات داللة إحصائي    .4

الق دس    اإلعدادي ةالمرحلة   َشرقي   مدارس  ال  تعزى لديهم    المهني    الن موقات  ي لمعفي  جهة  لمتغير 

 . المسؤولة

راسة أهداف    : الد 
 إلى: الد راسةتهدف هذه 

  شرقي القدس من وجهة نظر   مدارسفي    اإلعدادي ة  المرحلة  المهني لمعلمي   الن موواقع  التعرف إلى   .1

 هم. المعلمين أنفس

)الجنس، والمؤهل العلمي، وسنوات الخبرة، والجهة المسؤولة عن    الد راسةدراسة أثر كل من متغيرات   .2

 . لديهم المهني الن مولواقع  القدس شرقيمدارس في  اإلعدادي ة المرحلةالمدرسة( على تقديرات معلمي 

 شرقي القدس.مدارس في  اإلعدادي ة المرحلةالمهني لمعلمي  الن مومعيقات  التعرف إلى .3
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)الجنس، والمؤهل العلمي، وسنوات الخبرة، والجهة المسؤولة عن    الد راسةدراسة أثر كل من متغيرات   .4

 .  لديهم المهني الن موقات يلمعشرقي مدارس في  اإلعدادي ة المرحلة المدرسة( على تقديرات معلمي

راسة أهمية   :  الد 
 من األمور اآلتية:  الد راسةتنبع أهمية 

ة مهمة جًدا لمعلمي المدارس بصفة عامة، ولمعلمي وهي قضي    المهني    الن موقضية    الد راسة تناقش   .1

 ة إعداد المعلمين لها. المرحلة وأهمي  بصفة خاصة؛ وذلك لخصوصية هذه  اإلعدادي ةالمدارس 

، والمعيقات التي اإلعدادي ةلمعلمي المدارس    المهني    الن موا هاًما لدراسة واقع  إطارً   الد راسةل هذه  تشك   .2

 تعيق تحقيقه، األمر الذي يعزز فهم هذا الواقع. 

العلمي    الد راسةتقدم   .3 واقع  الفائدة  معرفة  طريق  للباحثين عن  العاملين  م   المهني    الن موة  آراء  خالل  ن 

 الفعلية في هذا المجال. 

معلمة في إحدى المدارس الت ابعة   بشكل خاص ألنهاإفادة المجتمع الت ربوي بشكل عام، وإفادة الباحثة  .4

 الذي يتعرض له المعلمين.  الن مون حيث توضح صورة واقع ي ن الت ربويي. والمشرفالد راسةلمجتمع 

بضرو  .5 المتزايد  العالمي  استخدام  االهتمام  الض  الت كنولوجيا رة  فمن  دراسة  ،    الت كنولوجي   الن موروري 

 وض بها.  ة، والنهالت علمي  الت عليميةللمعلمين؛ لتطوير وتحسين العملية 

 . سر جهات المسؤولة عن المداقاعدة لمتخذي القرار عند تقديمها لل الد راسة يمكن أن تصبح هذه  .6

هذه   .7 تصبح  أن  المأمول  ألنَّ   الد راسةمن  الحقة؛  لدراسات  مرجعية  تطرح    قاعدة  الواقع  هذا  مناقشة 

 .الد راسةالعديد من القضايا للن قاش و 
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راسة مصطلحات    : الد 

هو عملية تفاعل المعلم مع خبرات تعليمية ومهارات جديدة من أجل  مين )اصطالًحا(:  للمعل    المهني    الن مو*  

عاداته، واتجاهاته، وأسلوبه في عمله لجعله قادًرا على أداء مهامه وواجباته التربوية بكفاءة أكثر مع  تطوير  

 (.14: ص 2011مسايرته لكل جديد في تخصصه )عامر،  

مين )إجرائًيا(: هو مجموعة من الن شاطات واإلجراءات التي يتعر ض لها المعلم لمسايرة  للمعل    المهني    الن مو*  

ا العمل المستجدات  نحو  اإليجابية  االتجاهات  تطوير  جانب  إلى  والمهارات  المعارف  لزيادة  والتربوية  لعلمية 

فيةالت ربوي في مجال الممارسات   . الت كنولوجيا، والتخصص، و الص 

عليم بين مدرسة ابتدائية  )اصطالًحا(: هي مرحلة تعليمية موجودة في بعض البلدان، الت    اإلعدادي ة  رحلةالم*  

 . (2008، وزارة التربية والتعليم ) وثانوية

الم  اإلعدادي ة  رحلةالم*   والثامن    رحلة)إجرائًيا(: هي  السابع  الثانوية، وتشمل صفوف  فوق االبتدائية وتحت 

 والتاسع األساسي فقط.  

. وهي تشمل  يطلق على األراضي الواقعة في الجانب الشرقي لمدينة القدس المحتلة  (:إجرائًياشرقي القدس)*  

التا القديمالبلدة  الجوز  ةريخية  ووادي  العيسوية  مثل  أخرى  أحياء  جانب  إلى  و ،  جراح  وجبل  والشيخ  الطور 

   بالقدس.وراس العامود وغيرها من األحياء المحيطة   باهر المكبر وصور

عليم، وهناك عدة  ؤسسات الت  سمًيا عن متعتبر الحكومات مسؤولة ر   :ا(إجرائيً )  ؤولة عن المدرسةهة المسالج*  

الجهات مس ال مداؤولة عن  نظًرا لوجود االحتالل االرس وخصوًصا في منطقة  فهناك مدارس سرائيلي،  قدس 
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لوزا لبلدية  اإلسرائيليةالمعارف  ة  ر تابعة  تابعة  و االحتالل  وأخرى  الفلسطينيةتابعمدارس  ،  الوطنية  للسلطة  ، ة 

 . رس خاصةومدا

النظام التعليمي في األراضي المحتلة بما  وزارات المسؤولة عن  ة من الهي واحد :  ا()إجرائيً   فوزارة المعار *  

  .اإلعدادي ةة والمدارس في ذلك المدارس االبتدائي 

السلط الوط*  الفلسطينيةة  الرسميالج:  )إجرائًيا(نية  الحكومية  الوزارات هة  كافة  عن  المسؤولة  وزارة  ة  ومنها   ،

 لسطين.م العام في دولة فعن قطاع التربية والتعلي   ولةؤ التربية والتعليم المس

ن الجمعيات  غيرها م و   خيرية مسيحية وإسالميةة لجمعيات  هي المدارس التابع:  )إجرائًيا(  المدارس الخاصة*  

 هادفة للربح وأخرى ربحية. ير غومنها مدارس 

راسةحدود    :  الد 
 ضمن الحدود اآلتية:   الد راسةتم تطبيق 

 القدس.  شرقي في على المدارس الد راسةالمكاني: تقتصر هذه  الحد  .1

  .2022/ 2021 يمن العام الدراس ولفي الفصل األ الد راسةالحد الزماني: أجريت هذه  .2

 س.القد  شرقي   مدارسفي  اإلعدادي ة المرحلة  معلميعلى  الد راسةالحد البشري: اقتصرت هذه  .3
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راسات السابقة  اإلطار  الن ظري  والد 

 

 اإلطار الن ظري   : أوًلا  -

راسات السابقة : ثانياا  -  الد 
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:  :أوًلا   اإلطار النظري 

وأسماها المهن  أرقى  من  الت عليم  مهنة  فالمعل م  إن   يخرج  ؛  راٌج  الظ  األجيال  س  الن ور، لمات  من  إلى 

للمعلم مكانة عالية ومهمة بين األمم العريقة، فله مكانته  ف،  العلم، ويزودهم بسالح المعرفةويضيء لهم دروب  

وإكساب  المسؤولية  وتحمل  والقيم،  المعرفة  تعليم  خالل  من  للمجتمع  الخدمات  أسمى  م  ي قد  ألنه  المرموقة؛ 

عي نحو تحقيقها.   مهارات   األبناء ليم والقدرة على حل المشكالت وتحفيزهم على تحديد أهدافهم والس    الت فكير الس 

فالم علم حامل رسالة، والت عليم من أشرف المهن وأنبل الغايات، يهدف إلى بناء جيل واع  مثقف. حيث يعتمد 

جديد  نوعة، والقدرة على الت  ة أمور أهمها االنتماء لمهنته، والمعرفة لديه، والخبرات المتنجاح المعلم على عد  

 . يميةالت علنويع في أساليبه واالبتكار، والت  

ها للعمل في المهنة لكن    ه  ؤَ هيالجامعية األولى ومعلومات وخبرات أولية ت    الد رجةيحصل المعلم على  

يجدد خبراته من خالله وينمي    امستمرً   امهني    اأن يتبعها نموً   دَّ غير كافية لالستمرار في هذه المهنة؛ لذلك ال ب  

ألن   متطو    الت عليميةة  العملي    قدراته؛  متسارععملية  بشكل  في  رة  نفسه  د  ويجد   يطو  ر  أن  المعلم  على  فيجب   ،

ريع    الت كنولوجي  الت طورتتماشى مع  وأساليب    ،جوانب عمله وشخصيته، ويبحث عن وسائل جديدة والت قدم الس 

 (. 2015)وهبة، 

المهني، يغتنم الفرص كي يضيف إلى   الن مونحو  المعلم الذي يريد أن يكون ناجًحا في عمله    يتجه

مت   ويكون  من  معرفته  بالحديث  ليكتمل  الت طور صاًل  عمله  مجال  في  البرامج    الن موات  حضور  ويتابع  لديه، 

المهنية، و  يبذل  الن موالت ربوية  التي  المستمرة  الجهود  يتعدى  الت قويم  المهني  إلى  للط الب  لزيادة فهمه  المعلم  ها 

ائب على زيادة معرفته )عامر،   خصي والعمل الد     .(2011الش 
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 :  المهني   الن مومفهوم 

هو أحد شطري تربية المعلم، هي عملة ذات وجهين أحدهما يتعلق باإلعداد قبل دخول    المهني    الن مو

المهني أثناء اْلخدمة، وهو عامل رئيسي يتوقف عليه نجاح الت ربية في    الن موالمهنة، واآلخر يتعلق بالت دريب و 

اكتسابه مهارات تمكنه من السيطرة  بلوغ غاياتها وتحقيق أهدافها، ويسهم في تنمية المعلم مهنًيا وعلمًيا وثقافًيا و 

يادة في المدارس    الن موعلى المواقف العديدة التي يواجهها في أثناء عمله. وانتشرت فكرة   المهني لمواكبة الز 

عليم وزيادة الت أهيل ومواكبة المستجدات. وقد دعا اإلسالم من قبل  وزيادة عدد الط الب، واالستمرارية في الت  

إلى    هللا له طريًقاطريًقا يلتمس فيه علًما سه ل  من سلك  لر سول صلى هللا عليه وسلم: "إلى ذلك، حيث قال ا

بعينات من القرن  (1983)النووي،  "الجن ة ، غير أن الفكرة في العصر الحديث كانت قد ازدهرت مع بداية الس 

( Fawreر )الماضي حيث ظهرت مفاهيم الت عليم المستمر والتي تبلورت في تقرير اليونيسكو بقيادة العالم في

م وقد ساعد الت دريب أثناء الخدمة بعد ذلك على االهتمام باألنشطة داخل الفصل، وإدخال أساليب 1972عام 

 (.  2009جديدة في الت عليم )ربيع،  

المهني عدة    الن موالمهني من المفاهيم القريبة من مفهوم الت نمية المهنية ولقد اتخذ    الن مومفهوم    عد  ي  

 ها الباحثة خالل بحثها. اتجاهات ستتناول

بأن    الن مو"ي عر ف   تواجهه المهني  التي  المشاكل  فهم  على  يساعده  بما  خص  الش  لدى  القدرة  تنمية  ه 

 (.2011ومعرفة مدى تأثيرها على األمور التي يعالجها أو التي ترتبط بمشاكل العمل" )عامر، 
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خبرات تعليمية ومهارات جديدة من أجل    المهني للمعلم بأنه "عملية تفاعل المعلم مع  الن مووي عرَّف  

ربوية بكفاءة أكثر مع  تطوير عاداته، واتجاهاته، وأسلوبه في عمله لجعله قادًرا على أداء مهامه وواجباته الت  

 (.14: ص 2011مسايرته لكل جديد في تخصصه" )عامر،  

( الكرمي  ي عر  فه  ي  2013بينما  ومنظم  مخطط  نشاط  بأنه  من  مك  (  المعلمين  المهنة    الن مون  في 

ة وكل ما من شأنه رفع عملية الت عليم والت علم وزيادة طاقة  ة والعلمي  بالحصول على المزيد من الخبرات الث قافي  

 المعلمين لإلنتاجية. 

ليفين   للن مو المستمر للمعل  المهني هو الر كيزة األساسي    الن مو  ( أن  ,2003Levine(وترى  مين في ة 

  والت طوير للعمل المدرسي ككل. الن مول جيد وفع ال فإنها تشك ل جوهر أعمالهم، وإذا ما تمت بشك

   :ن ميعل  المهني للم   الن مو أهمية 

بالمعلم وتنميته  أن االرتقا الت  ل  يويةمهمة وحا أصبح مسألة  يً قافًيا وسلوكًيا ومهن ثء  عليم، لذلك تطوير 

الت ش  ظرالن    يجب  بهدف  الم عل م  أوضاع  االرتقاخيفي  ومتطلبات  سبل  وتوفير  والعالج،  وتنم ء  ص  يته  بواقعه 

 قدمة. لى المستويات العالمية المتء بأداء المعلم إعًيا للتقدم واالرتقامهنًيا واجتما

لزيادة الكفاية اإلنتاجية عن طريق تزويد العاملين بكل جديد من معلومات ومهارات    مصممٌ   المهني    الن مو

 :  (2013) الكرميشار كما أ من خالل ما يأتي المهني   الن مولزيادة الخبرة وصقل الكفاءة الفنية وتكمن أهمية 

 لها عالقة مباشرة بالعمل مما يطور أدوارهم. هم التيواتجاهات همومهاراتالعاملين  معارف يادةز  -1

 هم بأنفسهم وقدرتهم على العمل دون االعتماد على اآلخرين. اكتساب العاملين ثقت -2

 ة. اكتساب العاملين خبرات جديدة تؤملهم إلى االرتقاء وتحمل المسؤولي   -3

 ة. العملي   مف في حياته كي  تنمية المرونة والقدرة على الت   -4
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 تحسين األداء الحالي والمستقبلي للعاملين سواء كانوا أفراًدا أم جماعات.  -5

  .نسبة األخطاء بالعمل من هارات والكفاءات زيادة الم تقلل -6

وثورة المعلومات وغير    الت كنولوجيالمهني أمًرا ملًحا، فالت قدم    همو من نيواجه المعلم تحديات كثيرة تجعل  

ت، االت طور الَتربية ليست بمعزل عن المتغيرات و ف  ،الت عليميةذلك أثر بشكل كبير على دور المعلم في العملية  

 فيه قنوات الت غير وتبلورها في خبرات متكاملة ومتجانسة.   بل هي الوعاء الذي تصب  

رات ة عصرنا الذي يواجه التغي  للمعلمين تنبع من أهمي    المهني    الن موة  أهمي    ( أن  2011كما يرى عامر )

ف والتقنية.  واالقتصادية،  واالجتماعية،  العلمية،  سواء  المختلفة  الحياة  جوانب  في  المتسارعة    الن مو والتحديات 

قدرة أفضل على مواجهة يعطيه  و ، المهني في مهنة التعليم ي عد أمًرا ضرورًيا يزيد من الكفاية في تحقيق أهدافه

في المعرفة العلمية بشكل    الت طورسرعة  نظًرا لمن برامجه  وتوفير جميع الظ روف المالئمة لإلفادة    ،مشكالته

متابعة   إلى  العاملين  يدعو  العصر.تماواالتساع    الت طوركبير  تطو  و   شًيا مع روح  الحياة في ازدياد سرعة  ر 

مطالبها وتغير  وتجددها  المعل  هذا  و ،  المجتمع  من  يطو  يقتضي  أن  وأساليبهم  ومعارفه  نفسه  دوره ي  ليؤد    ؛ر 

المتجد   اإلطار  الت  تطو  و   د.داخل  المجال  نتاجات وهو    ،ربوي ر  و   الت طور  أحد  االجتماعية، الت طور المعرفي  ات 

الت   المعلم االستمرارية في  تتغير من وقت آلخر في أي مجتمع مما يتطلب من  إلى    جديد.فالمناهج  إضافة 

التربوي  البحث  الطالب   ،تطوير  عن  الحقائق  من  لمزيد  في  ابتكار  و   ،والمجتمع  ،واكتشافه  جديدة  أساليب 

مهم    الت كنولوجيقدم  لت  ول  التدريس. والت    الت عليميةة  العملي    يفدور  والوسائل  األجهزة  باستخدام  قنيات  وذلك 

 الحديثة.  الت عليمية
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ائم للمعلمين ينب    المهني    الن موة  أهمي    ( أن  2003ثمان )يرى ع  و  ع من اعتبار المعلم عنصًرا هاًما من  الد 

أثًرا على الط الب   ،الت عليميةمدخالت العملية   بالمستوى المهني للمعلم وزيادة فاعلية    ، وأخطرها  وأن االرتقاء 

 دوره وأدائه داخل المدرسة ينعكس بدوره على فاعلية النظام التربوي بأكمله.  

ة في عالم سريع  الت كنولوجية و مجاالت المعرفة العلمي    عَ امه وأدواره عليه أن يوس  يستمر المعلم في مه  ىحت  

 (. 2010ة أمًرا ضرورًيا )طاهر،  نمية المهني  غير، فهناك أسباب ومبررات تجعل الت  الت  

 مين: للمعل   المهني   الن موالمبررات التي تحتم 

الركي  المعلم  األساسية  ز يعد  التعليمية  النظام  الرئيفي  الفعال  والعنصر  تنشس  ،  الط لفي  ،  بةئة 

ك معلميهم، تأثرون إلى حد كبير بسلو ، ييرهم من فئات المجتمعغ، و والمهندسون، ورجال األعمال  األطباء،ف

المعلم أن  للتدريس أصول وقواعد ومهارات على  ف  هم،ؤالء المعلمون من جهد طوال سنوات تعليم هوما بذله  

 .(2003يتقنها )الخميس، 

إلى   العلمية  إضافة  التغيرات  فمع  العشرين  القرن  منتصف  منذ  العالم  شهده  الذي  المعرفي  االنفجار 

ومن    الت عليميةالمعلم أن يدرس هذه التغيرات وتأثيرها على كافة عناصر العملية    المتسارعة أصبح لزاًما على 

التعليم في  إدخالها  تم  التي  الجديدة  والنظريات  المعلومات  ومتابعة  الدراسية،  المقررات  ر، ه)المط  بينها 

2005). 

ش  تعي   الت عليميةفالنظم    لمينعمبرر رئيس للنمو المهني للم  يرغي سرعة الت أن    (2001خوسيه )ى  ير   اكم

جديدةثورة   حتعليمية  السي،  يتعرض  م  الذي  ياق ث  وتغير  تحول  إلى  المعلم  فيه  من  حتاليعمل  والمعلم  ق، 

   .جتمعيةخصية والمهنية والمؤثر في صميم التنمية الشي تالعوامل الت
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  ؛  وم ل ٌح في الوقت الحاليالمهني أمٌر هامٌ   الن مو( أن  ,Bleem & Hoord 2003يشير بليم وهورد )و 

أثر   له من  ف  لما  المعلم مع طالبه،  يمارسه  الذي  الت عليمي  العمل  للمعلم   الن موفي تحسين مخرجات    المهني 

 أثناء محاولتهم لتحسين أحوال الت ربية والت عليم في مجتمعاتهم.  في اهتمام الت ربويين باستمرار محطَّ 

 المهني:  الن مو أهداف 

وتطوير قدراته    ،ز جميعها على نمو المعلم شخصًيا للمعلم أهدافــًا متعددة ترك    المهني    الن مويستهدف  

األكاديمية لوكية  ،وكفايته  بأدواره  ،والس  ترتبط  والتي  واإلدارية   ،الت عليميةومسؤولياته    ،ومهامه  ،والعلمية، 

الت علم لعمليات  االحتياجات    ،المساندة  من  أهدافها  تنبع  أن  يجب  مراحل  وبذلك  لكل  المهني    الن موالفعلية 

 للمعلم. 

ف محددة،  أهداف  تنموي  برنامج  عند    المهني    الن مووألي  المهارة  مستوى  رفع  إلى  يهدف  للمعلمين 

التدريس مجال  في  العلمي  ،المعلمين  البحث  مجال  واكتساب   ،وفي  المجتمع،  وخدمة  اإلدارة  بمهارة  للقيام 

للت   الالزمة  الت  المعلومات  تكنولوجيا  مستحدثات  مع  والت  عامل  الت    ،علمعليم  في  الذ  واستخدامها  عليم  والت    ،اتيعلم 

الت  معلومات و المستمر، واكتساب   قويم، وتوفير المناخ المناسب ألعضاء هيئة التدريس للتعرف مهارات عن 

   .(2004 وتبادل الخبرات بين أعضاء هيئة التدريس والمؤسسات العلمية األخرى )حداد، ،ى قدراتهمعل

( إلى مساعدتهم في الكشف عن قدراتهم  2011للمعلمين كما يرى عامر )   المهني    الن موتهدف برامج  

ربوية  والعمل على تنميتها وتطويرها. ويمكن االستفادة من نتائج البحوث الت    ،واستعداداتهم وميولهم واتجاهاتهم

الد   المهارات  وتطوير  لتحسين  الن  والعلمية  تعويض  وبذلك  اإلعد راسية.  عملية  في  الكفاءة  وعدم  قبل  قص  اد 

استثمار   إلى  البرامج  هذه  تهدف  كما  الت    الت كنولوجياالخدمة.  عملية  ومواكبة   ،دريسفي  المعلومات  وتجديد 
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يمكن االستفادة منها في توجيه المعلمين إلى  و وصقل مهاراتهم.    ،قنيات الحديثة لدى المعلمينات والت  الت طور 

الت   وقواعد  أسس  المناسبة  استخدام  الت  قويم  للت    ،دريبية للبرامج  الالزمة  األدوات  وبالت  واستخدام  تبادل  قويم.  الي 

والت   والت  الخبرات  المشاركين  المعلمين  بين  على  جارب  المجالت  الت طور عرف  في  تحدث  التي  .  الت عليميةات 

الت  والت   على  والث  عرف  واالقتصادية  االجتماعية  المجتمعغيرات  في  الر    ،قافية  بينهاوكيفية  الت    بط  عليم  وبين 

 دريس. والت  

م؛ لذلك فهي عملية  م أهداًفا عديدة تشمل جوانب تنمية المعل  للمعل    مو المهني  أن للن  مما سبق  ح  يتض  و 

 المهني للمعلم.   الن موة شاملة ومتكاملة، وذلك يؤكد أهمي  

 : للمعلمين  ه ومجاًلت المهني الن مو  جوانب

رورية لعملهم، المعارف والمهارات واالتجاهات الض  المهني للمعلمين تسليحهم ب  الن موأهداف  من أهم  إن   

ة. الت كنولوجيو   ،والعلمية  ،ربويةات الت  ا للمستجد  ليبقى متابعً   ؛اتي لدى المعلمينعلم الذ  روري تعزيز الت  فمن الض  

 ( فهي كاآلتي: 2005للمعلمين كما وضعها األحمد ) المهني   الن موأما عن جوانب 

الث   -1 بقافي:  الجانب  الجانب  هذا  المعلمين  يكمن  الت  القافة  ث  بالتزويد  خالل  من  علوم  عامة  على  عرف 

عام   بشكل  الحياة  بشؤون  تتعلق  وجه  ل   إضافةمتنوعة  على  بمجتمعه  يتعلق  وفيما  تخصصه، 

للمعلم، كان احترام  م، فكلما ازدادت المعلومات العامة  لمعل  نجاح اأساسي ل  قافة شرطٌ فالث    ،الخصوص 

أعلى الط   به  وثقتهم  له  بذلك    ،الب  علىيتوهو  تواجهه  عاب ص  ال  غل ب  قد  هذا التي  يساعده  كما   ،

يتمكن من حل مشكالت البيئة المحلية التي يعيش فيها؛  و ساع أفقه،  الجانب على نضج شخصيته وات  

واسعة حتى ال يصبح في    ( في مجتمع المعرفة بثقافة2010سم المعلم كما ترى طاهر ) فيجب أن يت  
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حرج   الطالب،  أموقف  معلمه  ينظرون   الط الب فمام  شت  أن    مإلى  في  المعرفة  مصدر  مجاالت ه  ى 

الث    بالنظرالحياة، و  المتغيرات  المجتمع،  لزيادة حجم  المتسارعة في  معظم    عةتابصعوبة م  نجد قافية 

الث قافي  بالمجال  االهتمام  ضرورة  يتطلب  وهذا  منها،  الح  الص  وانتقاء  مسايرتها  وعدم  لها،  المعلمين 

 ا.  لتنمية المعلم مهنيً 

: االهتمام بجميع الخبرات التي يجب أن تكون لدى المعلم في المجال الذي يقوم  الت خصصيالجانب   -2

يكون   أن  فيجب  يمك  لمااأساس  بتدريسه،  قوًيا  أساًسا  بتدريسها  يقوم  التي  العلمية  تقديمها  دة  من  نه 

ات  الت طور و   ،وعلى دراية بأهم تطبيقاتها  ،وإدراك كامل لحقائقها  ،للمتعلمين عن فهم عميق لمفاهيمها

. وترى طاهر ق فيهوكل ما يتعل    هخصصت  من نفسه  على تمكين    المعلموتركيز  التي تحدث عليها.  

نب يقوم على إمداد المعلم باألسلوب الذي يمكنه من تزويد نفسه بما يستجد ( أن هذا الجا2010)

عيد اآلخر، ويسهم في عالج بعض  ى يتواكب مع الجديد في مجال تخصصه، وكذلك على الص  حت  

 أوجه القصور في اإلعداد األكاديمي. 

اعده في فهم  التي ينبغي أن يكتسبها المعلم بما يسالتربوية  الجانب التربوي: االهتمام بنمو الخبرات   -3

الطالب  الحديثة  ،وخصائصهم  ،طبيعة  التعلم  نظريات  ومتابعة  نموهم،    ، وطرائقه  ،وأساليبه  ،ومراحل 

الت   المتطلبات  دراسة  إلى  باإلضافة  الت  وأدواته،  وضرورة  بالمجتمع،  المتعلقة  أهم  ربوية  على  عرف 

ربوية  ظريات الت  الذي يستند إلى الن  ربوي  ا وبخاصة الفكر الت  ا وحديثً بوي قديمً جوانب تطور الفكر التر  

الت   ميدان  في  نجاحها  أثبتت  والتي  والت  الفعالة  عملية  جريب  بفعاليات  اإللمام  إلى  باإلضافة  طبيق، 

والت  الت   الد  عليم  المناهج  من  لكل  المعلم  من  المطلوبة  الت    ،راسيةعلم  فيةواإلدارة    ،عليموتقنيات    ، الص 

ربوي لدى  ( أن نمو الجانب الت  2010دريس. وترى طاهر ) خطيط للت  وتوجيه المعلمين وإرشادهم والت  
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الن   الثقافة  في  جديد  هو  ما  بكل  إمداده  في  يسهم  والت  المعلم  الت  فسية  وطرائق  والمناهج  ربوية،  دريس 

ا الجديدة منها، التي لم يحصل عليها أغلب المعلمين أثناء إعدادهم،  علم وخصوًص والت    الن موونظريات  

 امل وغيرها.  قويم الش  شط وتطبيق منظومة الت  علم الن  اتيجيات الت  مثل استر 

ليتمك   -4 يكتسبها  أن  المعلم  على  التي  الخبرات  جميع  به  ونعني  العملي:  الممارسات الجانب  من  ن 

فية وي    الص  ملحوظ.  الجانب   د  عَ بنجاح  في    المهني    الن موجوانب    أهم    من   هذا  األساس  المعيار  وهو 

ا أم ال. فما فائدة نجاح المعلم في المقررات الدراسية وفشله في إعطاء  مقدرة المعلم أن يكون معلمً 

الغرفة   في  فيةالدرس  أيًض   ؟ الص  التدريس  تقنيات  وطرق  إلى  باإلضافة  الجانب  هذا  تحت  تندرج  ا 

 عليم وأساليبه المختلفة. الت  

 االت أخرى تتمثل في: ( جوانب ومج2010وأضافت طاهر )

الت   - على  تقتصر  ال  المدرسة  داخل  متعددة  بأدوار  المعلم  يقوم  اإلداري:  يشارك المجال  دريس، حيث 

اإلدارية المسؤولية  في  المدرسة  المدرسي   ،إدارة  اإلشراف  مسؤولية  وتوليه  مختلفة،  بأنشطة  والفنية 

دى تحصيلهم، وما يسند إليه من أعمال  وإعداد التقارير الالزمة إلدارة المدرسة عن سلوك الطالب وم

الغرفة   داخل  سواء  المدرسة  إدارة  قبل  من  فيةإشرافية  الز    ،الص  أثناء  والر  أو  المدرسية، يارات  حالت 

المهنية   وواجباته  بحقوقه  للمعلم  القانوني  الوعي  بتنمية  مهنًيا  المعلم  لنمو  اإلداري  المجال  ويهتم 

لالزمة للقيام بالواجبات والمسؤوليات فيكتسب ثقة واحترام زمالئه  واإلدارية، وكذلك إكسابه المهارات ا

 ومديره. 
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الش   - كان  المجال  متزنة،  شخصيته  كانت  فإذا  عمله،  أداء  في  أساسي  دور  المعلم  لشخصية  خصي: 

فيةأنجح في عمله وإدارة الغرفة   ، يهتم المجال الشخصي لنمو المعلم مهنًيا بدعمه بالخصائص  الص 

اعده في أداء عمله، وتطبيقه لما تعلمه أثناء دراسته الجامعية، وخبراته في الحياة  الشخصية التي تس

لألمور   إيجابيا  يكون  وأن  الشخصية،  متكامل  بيئته،  مع  يتكيف  الشخصية  ناضج  ليكون  العملية، 

المحيطة به، وكيف يدير عالقاته اإلنسانية، باإلضافة إلى االهتمام بالمظهر العام وطريقة تعامله مع  

 اآلخرين.  

عقيد وليس  شديدة الت   هيالتي  الت عليميةة أساس في العملي   ل االجتماعي  مجاال المجال االجتماعي: يعد   -

أن يكون مؤمًنا بأهمية حبه    :أهمها  ،ى بعدة صفات ألحد القدرة على القيام بها، فعلى المعلم أن يتحل  

ومساعدته لهم، وأن يكون محًبا لمادته التي يدرسها بشغف، وأن يشعر بمتعة لشعور طالبه    طالب لل

بثقتهم بأنفسهم مع مراعاة الفروق الفردية بينهم، باإلضافة إلى أدوار المعلم االجتماعية وكونه قائًدا  

مو  الجتماعي للن  الب في األقوال واألفعال، ويركز المجال اوموجًها ومرشًدا للطالب وقدوة حسنة للط  

المهني على غرس المهارات والقيم االجتماعية فيه من خالل تنمية مهارات العمل الجماعي، وتمكين  

 الب.  عاوني بين الط  عليم الت  عامل بروح الفريق مع زمالئه وطالبه، وغرس قيم الت  المعلم من الت  

مم ا الباحثة  أنَّ   وتوصلت  متعد    سبق  وجوانب  مجاالت  للن  هناك  رفع  دة  أجل  من  للمعلمين  المهني  مو 

اختيا  وشخصًيا.  واجتماعًيا،  وثقافًيا،  وأكاديمًيا،تربوًيا    اهممستو  تم   اآلتيةال  روقد  موضوًعا    مجاالت  لتكون 

 للد راسة.
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فية نمو الممارسات   :  الص 

محمـد ت أنَّ 2007  (رى  يدير    (  من  هو  الت  المعلم  والت  عملية  يحرر    هاويوجهعلم  عليم  أن  ويســـــــتطيع 

الس  الط   الخوف من  الر    ،ـــــــــلطةالب من  تدهور  الخاصة  ومن  الن ظر  تقبل وجهات  المعنوية، ومن وظائفه  وح 

هو أضمن طريق لتنظيم الخدمات التربوية وعليه أن  و   ،بمسؤولياته الوظيفية، وأداء العمل في حدود اإلمكانات 

 ية والتعليم وهو تطوير الفرد ككـل.  يضع جهده لخدمة الهدف العام للترب 

الجامعية التي تؤهله    الد رجةفلم يعـد ينظر إلى إعـداد المعلم على أنه عملية تنتهي بحصـــــــوله على    

الت   بســـــــلك  إن  للعمل  أن  عليم،  على  إعـداده  عمليـة  إلى  ينظر  متعـد  مـا  عمليـة  قبـل  هـا  يتم  مـا  منهـا  التحـاقـه دة، 

لنموه   ،بالمهنـة الطريق  بداية  الخدمة  قبـل ممارســته  إعـداده  يعـد  لـذا  للمهنـة،  ممـارســــــــــــــتـه  بعـد  يتم  مـا  ومنهـا 

 ؛ المهني  الن موالمهني وليس نهايته، وأن برامج التدريب أثناء الخدمة هي الضــــــــمان الوحيد الســــــــتمرار هذا  

من   يتطلب  السـ  لذا  واتخاذ  معارفه  تجديد  في  االســـــــــــتمرار  نحو  المعلم  المســـــــــــتمر  الن موــــــــــبل   المهني 

 (. 2010)طاهر،

فيةوت عر ف الممارسات   راسي  ف الد  داخل الص    أنها عملية التفاعل التي تتم    :في المفهوم الحديث   الص 

، يقصد  الد راسةراسية من خالل مصادر المعرفة المختلفة. وفي هذه  والمادة الد  الب  أو خارجه بين المعلم والط  

فيةبالممارسات   المادة الس    :الص  لتقديم  الصف  داخل  المعلم  يستخدمها  التي  والطرق  واألفعال،  لوكيات، 

 (. 2002بغرض إحداث الت علم لدى الط الب )النصار،  الت عليمية

فيةوال يخفى على المتتبع للممارسات   ائدة منذ فترة ليست قصيرة أنها تعتمد على إستراتيجية    الص  الس 

، وأن إمكانية تغيير االتجاهات نحو هذا النمط  الت عليميةالمباشر )الت لقين( في جزء كبير من العملية   الت دريس
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الم إليها  تستند  أن  الواجب  من  التي  الالزمة؛  النظرية  األطر  تحديد  على  جدًا  كبيرة  بصورة  مارسات  يعتمد 

فية لوك الذي يحدث داخل الغرفة  الص  فية، وذلك كخطوة أولى في مراجعة الس  . وأن تحديد األطر النظرية  الص 

أن على التأمل في طبيعة البرامج الت دريبية، وذلك لرفع مستوى العملية   يساعد المؤسسات، واإلدارات ذات الش 

الت دريبية على االتجاهات والمهارات والمعارف التي يجب أن   أن تشتمل هذه البرامجب، والت طلع بجدية  الت عليمية

 (.2014يكتسبها المعلم، ومن ثم تطبيقها )الصغير، 

الغرفة   داخل  المعلم  يستخدمها  أن  يمكن  متعددة  حديثة  أساليب  فيةوظهرت  التعلم   ،الص  مثل: 

باالكتشاف،  و التعاوني،   المعلومات،  و التعلم  هذه  و جمع  من  ولكل  المشكالت،  ومراحله  حل  كيفيته  األساليب 

 (. 2006تطبيقه )طافش، معيقات و  وإيجابيات 

والوسائل   الت دريس  طرق  على  المعلمين  أداء  تحسين  يقتصر  للمادة    الت عليمية وال  الط الب  وإتقان 

الد راسية، بل يتعدى ذلك الى االهتمام بالت فكير العلمي في حل المشكالت، وإجراء البحوث والت جارب، وتحفيز  

ف، وتوليد القناعات لدى المعلمين  ال ط الب لمحاكاته وزيادة الت فاعل والت واصل بين المعلم والط لبة داخل الص 

ربوية  قويم والفهم العميق للعملية الت  اء وإتقان عملية الت  بضرورة تحسين أدائهم بشكل مستمر، وتوظيف الن قد البن  

وتحديد مصادر اشتقاقها وتوافقها    الت عليميةممارسات المعلم في طرح األسئلة  تخطيطًا وتنفيذًا وتقويمًا.  ولعل  

ف، فهي مرتبطة ربوية من العمليات األساسية التي يجب أن يلم بها المعلم داخل غرفة الص  مع األهداف الت  

مدر  عملية  تكون  أن  يجب  بل  مزاجية،  أو  عشوائية  عملية  وليست  الد راسي،  الت حصيل  تقييم  وسة بعملية 

األهداف   من  ومنبثقة  لها  عملية  الت عليميةومخطط  في  المبذولين  والجهد  الوقت  من  عددها  في  وتتناسب   ،

 (.2005عليم )دروزة، الت  
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فيةالممارسات   : (2012كما يراها الخزاعلة )  اآلتيتتضمن   الص 

 حفظ الن ظام.  -1

 توفير المناخ الت عليمي المناسب للقيام بعملية الت عليم والت علم. -2

 تنظيم البيئة الفيزيقية التي تسهل عملية الت عليم والت علم. -3

 المناسبة لمستويات الط الب وتنظيمها وتوجيهها.  الت عليميةتوفير الخبرات  -4

 .وضع خطة عملية لتقويم مدى تقدم الط الب نحو تحقيق األهداف -5

فيةأهمية الممارسات   : الص 

ف أم حدوث الت علم  ل  ها تكمل عوامل الت نظـيم الـذي يسه  ًرا في غاية األهمية من حيث أن  تعد إدارة الص 

العمليـة  هويسرع أركـان  بـين  الت ـوازن  من  نوع  تخلق  بالت الي  فهي  الت سبب    الت عليمية،  عن  بعيًدا  الت علمية، 

النضباط والمرونة والفعالية. ويمكن  أو الت سلط أو االستبداد، وال سيما إذا كانـت هذه اإلدارة تمتاز با  ، بالفوضى

فيةإبـراز أهميـة اإلدارة   :(2007حاميد )والم الزغـولكما أوردها  الفعالة في المسائل التالية الص 

 توفير المناخ الت عليمي الفعال. -

 توفير عامل األمن والط مأنينة للمتعلمين.  -

 فرص الت فاعل اإليجابي بين المعلم والمتعلمين وبين المتعلمين أنفسهم.  توفير -

 المناسبة.   الت عليميةالت خطيط السليم الستخدام الوسائل والت قنيات  -

 بشكل فعال. الت عليميةتنظيم الوقت بما يكفل تنفيذ األنشطة  -

 تكفل وجود عالقات إيجابية بين المتعلمين. -
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راع وحدوث المشكالت.  تقليل -  فرص الص 

 على نحو يساعد في تحقيق األهداف. الت عليميةتنفيذ األنشطة  -

 ترفع مستوى األداء والت حصيل األكاديمي لدى المتعلمين.  -

 األخرى.  الت عليميةتنمي االتجاهات اإليجابية لدى المتعلمين نحو المدرسة والمواد  -

 .ثل الت عاون واحترام اآلخرينتغرس في المتعلمين قيم إيجابية م  -

فيةالعناصر األساسية للممارسات   : الص 

فيةرسات تتضمن المما  :هي التخطيط والتنفيذ والتنظيمعناصر أساسية و   الص 

  :الت خطيط

ستمرة من الممكن  م   مليةعيط خط، والتفي ضوء اإلمكانيات المادية والبشرية المتاحة  ويات األول  تيب تر  
  يلة المدى.أو طو  ىالمد  ةكون قصير تأن 

تنفيذه، وهو من المهمات ف الت خطيط في أبسط تعريفاته هو إضفاء عقالنية على مسيرة العمـل قبـل 

وقته في الت خطيط سيوفر في  المعلـم الـذي يعطي جزًءا من    التي تقع على عاتق المعلم في إدارته لصفه، إن  

ـالحة لالستثمار. فيجب عليه أن يجعل الوقت مسخًرا لصالحه، ولهذا يجب   الن هاية الكثيـر مـن األوقـات الص 

عليه الت خطيط لكـل نشاط أو عمل يقوم به. إن  تحديد األهداف واألولويات وإعداد الخطط وتنفيـذها ووضـع  

ن المعلم من استغالل الوقت بما يعود عليه وعلى  دية من شأنه أن يمك  جدول زمني محدد ومتابعة تطبيقه بج

والمعلم مدعو هنا لوضع    ، طالبه ومن ثم على مدرسته بالن فع والفائدة، وهو يسلك إلى تحقيق األهـداف المقررة

 (. 1998)زيتون،ة لكل فعالياته ونشاطاته ة ومـن ثم يومي  وكذلك شهرية، وأسبوعي   ،ةأو فصلي   ،ةخطة سنوي  
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 الت نفيذ:

بالوقت: -1 المعلم  مؤثرً   إن    التزام  عاماًل  يعد  ونهايتها  الحصة  بدء  بوقت  المعلمين  تحصيل  التـزام  في  ا 

أو   ،ر المعلم عن بداية الحصـةا بين تأخ  جد أن  هناك عالقة قوية جدً الط لبة وسلوكهم، وفـي المقابل و  

 ض وسلوكهم غير المقبول.إنهائـه المبكر لها، وتحصيل الط لبة المنخف

ا ما يتعرض المعلم إلى مقاطعات أثناء انهماكه مع طلبته فـي موقف تعليمي  تجنب المقاطعات: كثيرً   -2

 ،أو دخـول معلـم يطرح سؤااًل على الط لبة  ،وتتمثل هذه المقاطعات بدخول طالب متأخر عن الد رس

وتستنفذ في جملتها وقًتا ال يستهان به   ،ليمـيأو زميله المعلم، هذه كلها مقاطعات مضرة بـالموقف الت ع

 من وقت الحصة.

الط لبة    -3 تحمل  يضـمن  مـا  اإلجـراءات  من  يتخذ  أن  المعلم  على  المجموعة:  تركيز  على  المحافظة 

  ركيز لها وأن يكونوا في كل وقت مـن أوقـات الد رس في حالة من الت  مسؤولياتهم واستمرارهم على تحم  

المعلم هنا يراقـب الط لبة أثناء عملهم باستمرار يتجول  و أو المشاركة،    ،لإلجابة  أو  ،واالستعداد للعمل

يقدم الت وجيه المناسـب للط لبـة أثنـاء عملهـم الفردي، في الوقت الذي يجعل فيه جميع الط لبة  و   ،بينهم

 (. 2003 يعملون بانهماك إلنجـاز المهمـة )هارون،

 

  يم:الت نظ

الحصة  إن   وقت  مضيعات  المالئمة    من  البيئة  توفر  فية  الغرفةفي  عدم  والالص  إدارة  ،  تتحمل  ذي 

الت عليمات    ،المدرسة مسؤوليته بعض  بسبب  أو ربما  الحصة  ألداء  الالزمة  واألدوات  األجهـزة  توفير  أو عدم 
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لوكية   فيةونمط اإلدارة  المدرسية مثلمـا يكـون المدرس نفسه مسؤوال عن هدر الوقت بفعل عاداته الس  الـذي   الص 

 يتبناه.  

فيةدارة  اإلتطلب  تو  ف  الص  الص  غرفـة  داخـل  واستغالله  الوقت  إدارة  و حسن  الت نظيمي  ،  البناء  توفير 

بعناصره ومكوناته.  ت  للمدرسة  العمرية  حتاج  كما  ومراحلهم  الط الب  المالئمة لخصائص  المادية  البيئة  توفير 

الت عل الموقـف  فوف.وطبيعـة  الص  داخل  وفي  المدرسة  داخل  إلى  ضإ  يمي  والت جهيزات  افة  الوسائل  توفير 

معية والبصـرية الالزمـة للـت علم وللمهارات المطلوبة.  والت قنيات والمعينات الس 

 مرنة قابلة للت نفيذ.و عادلة، و وجود تعليمات مدرسية وتعليمات صفية واضحة،  -

فيةمة داخل الغرفة وبيئة نفسية مالئ ،تهيئة مناخ مدرسي مالئم  -  (.2011)حسن،   الص 

فيةطرق نمو الممارسات   : الص 

فيةإن  للممارسات   هنالك العديد من  ، و (2006)  د يب عراها  ت كما    الت عليميةالعملي ة  في نجاح    أثًرا فعاالً   الص 

فيةالط رق التي تساعد في رفع مستوى الممارسات   منها:   الص 

مجاالتهم العملية والت ربوية ومناقشتها أثناء  تشجيع المعلمين على االط الع على كل ما هو جديد في   -1

 االجتماعات الفنية. 

المحاضرات  -2 لحضور  أنظارهم  العالقة   ،والن دوات   ،توجيه  ذات  والت لفزيونية  اإلذاعية  بالبرامج  واالهتمام 

 وزيارة المكتبات العامة.   ،والت عليمي ،بالعمل الت ربوي 

د في تطوير المناهج بالت عاون مع األكاديميين وواضعي  وبذل الجه  ،حث  اْلمعلمين على تقديم المبادرات  -3

ياسات الت علمية.   الس 

 تعويد المعلمين على ممارسة البحث العلمي في مجاالت تحسين المدرسة والت دريس الفع ال. -4
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 . الت طوير من خالل تنمية العالقات المهنية بين المعلمين وبيئتهم وبين المجتمع افةثقخلق   -5

فية  ق نمو الممطر أن من    (2019)  البعاجف  اوأض الز يارة الت قويميـة من قبـل المعلم  رورة  ضارسات الص 

 .رات بفادة من تبادل الختسللمشــــــــــــــرف المختص وللمدير لزيارته واال

 : الت خصصي الن مو

أكـد   الـد  ولقـد  اكثر  الت  ت  أثناء  راســـــــــــــــات  للمعلم  المهنية  الت نميـة  أهميـة  على  بحيث  ربويـة  الخدمة 

ا للت قدم  ونظرً   ،تصــــــــــــــبح برامج إعداد المعلمين وتدريبهم هي الغاية المنشـــــــــــــودة للقائمين على العملية الت ربوية

تحديث  على  المعلم  يحافظ  أن  ــروري  الض  من  أصــبح  فقد  الحالي،  العصــر  به  يتميز  الذي  الهائل  المعرفي 

ه وفقـًا لكـل جـديـد في طرائق الت عليم وتقنيـاتـه، وبـذلـك يكون الت عليم بالنســــــبة له عملية نمو  معلومـاتـه ومهـاراتـ

لكل   ـالح  الص  المعلم  إعداد  لصــــــعوبة  ونظًرا  ومتواصــــــلة،  ومكان    مســــــتمرة  ثورة  _ زمان  ظل    الت كنولوجيا في 

ضـــرو   _والمعلومات  أكثر  المهني  اإلنماء  والتي  أصـبح  للمعلم،  الالزمة  الت ربوية  الخدمة  توفير  أجل  من  رة 

الت عليم  تتضـــم   أســـــاليب وتقنيات وطرائق  الت ربوية، من  العملية  الت جدد في كل مجاالت  بمواد  المعلم  تزويد  ن 

كل   واســـــــتيعاب  الميـــــدانيـــــة،  البحوث  وإجراء  عليهـــــا  وتـــــدريبـــــه  في  والت علم،  جديد  هو  من   الن موما  المهني 

 (. 2010تطورات تربوية وعلمية )طاهر،

ولما كانت مهنة الت دريس من أكثر المهن طلبا لخلفية ثقافية عريضة فإن ذلك يتطلب من المعلم أن 

مجتمعه  يكون ملًما بالفروع األساسية للمعرفة البشرية، واسـع االط ـالع، متابعـًا لألحـداث المعاصرة التي تتعلق ب

 (.2004بصفة خاصة وبالعالم بصفة عامة إلى جانب معرفتـه وإدراكـه لمادة تخصصه )زايد، 
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الكفاية   أن  باعتبـار  طالبه  من  أكبر  وإقبااًل  وإعجاًبا  حًبا  تخصصه  مادة  من  المتمكن  المعلم  يلقى 

وعة مـن المعارف والحقائق  لى مجمع فيها  عليم مهنة ال بد أن يستند المعرفية ضرورة ال غنى عنها للمعلم. فالت  

المت  الن   والحقائق  ونظرياته  وأهدافه  الًتعليم  بفلسفة  المتعلقة  ثقافية  ظرية  معرفة  إلى  باإلضافة  بالمتعلم،  صلة 

كل  عليمي بالش  فالمعلم ال يمكن أن يؤد ي دوره الت    .(2008واسعة ومعرفة تخصصية كل في مجاله )جرادات،

 . (2006ذي سـيقوم بتعليمـه )الترتوري والقضاة، المطلوب ما لم يتمكن من العلم ال

المعلم ال يوصف بالكفاءة، كما ال يوصف تعليمه بـالجودة حتى تكتمل    ( بأن  2007)  المهدي  يضيف

له معرفة تخصصه أو المواد التي يقوم بتدريسها، وحتى يلم بطبيعتها مـن حيـث محتواها وما تشتمل عليه من  

الع والتوسع المعرفي في مجال  ئم االط، وأن يكون داًبا لها متفهًما ألصولهاتفاصيل وفروع، وليكون مستوع

 التخصص.

وفعاليتهم    ،أشارت بعض البحوث إلى وجود ارتباط إيجابي بين مستوى الت حصيل األكاديمي للمعلمين

الت خصص   الت عليمية ميدان  فـي  المتفوق  فالمعلم  الطالب،  مع  والت عامل  الد راسية  الخطط  إعداد  ضوء  في 

المعلم األقل تفوًقا وإعداًدا، وقد يعود سبب ذلك إلى عوامل والمؤهل مهنًيا على نحو جيد يغدو أكثر فعالية من 

عدة، كالقدرة العقلية والجد والمثابرة والميل إلى القراءة وسـعة االط الع، فالت عليم الن اجح والفع ال ال يرتبط بتفوق  

ن نظرائهم  المعلم في ميدان تخصصه فقط بل يرتبط بمدى اهتماماته وتنوعها وتمي ز المعلمين عن غيرهم م 

 . (2008األقـل فعاليـة )حسـن ومحمـود، 

يضم الكفايات األكاديمية المعرفية الالزمة لتمكينه من ممارسة تدريس مادة ما  فأم ا البعد األكاديمي  

االستقصاء   مهارات  امتالك  العامة،  والث قافة  الت خصص  بمادة  اإللمام  إلى  إضافة  وتشمل  واقتدار،  بفاعلية 
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واالكتشـاف العلمـي، واسـتخدام خطوات منهج البحث العلمي في االستقصاء والت دريس والت فسير وتوضيح أوجه 

التـ رابط بـين عناصر الد رس الر ئيسة ومحتوى دروس المادة التي يدرسها والمواد الد راسية األخرى، وكـذلك ربط  

الب محور  ية من واقع الحياة نفسها، وجعل الط  موضوع الد رس بمشكالت الحياة باستخدام األمثلة التوضيح

 (. 2003التعلمية فيضمن المشاركة القصوى للمتعلمين أثناء الدرس )الفتالوي،  الت عليميةالعملية 

 :الت خصصي الن موأساليب 

مقومات    الت خصصي  الن موو  من  دوره  ت عليميةالالعملي ة  كغيره  يخفى  ال  بالعملية،  ،  النهوض  في  الفع ال 

 (:2019)البعاج، ناك أساليب ذاتية يتبعها المعلم لتطوير نفسه تخصصيًا منهاهو 

 الز يارات المتبادلة ومشاهدة الد روس.  .1

 المشـــــــــاركة بالحلقات الن قاشـــــــــية والن دوات العلمية والت ربوية واالجتماعية.  .2

 الت خصص. ذجيـة ودعوة مجموعـة من المعلمين في ذات الن مو إقـامـة الـد روس  .3

وغيرها   .4 ووسائل  وفيديوهات  خطط  ونماذج  معلومـــــات  من  اإلنترنـــــت  في  يعرض  مـــــا  على  االط الع 

 واإلفادة منها.

 حول مشكلة معينة والمشاركة به في مؤتمرات و ندوات. ث كتابة بح .5

إلى   .6 تحتــاج  التي  الجوانــب  كل  على  الوقوف  أجل  من  موضــــــــوعي  ذاتي  تقييم  وتطوير  عمل  دعم 

 وتحســـين والعمــل عليها. 

يب )  ما يلي:  الت خصصي الن موألساليب ( 2007ويضيف الد 

 ة. ة والمهني  م للقراءات العلمي  توجيه المعل   .1

 م لمواصلة الد راسات العليا.تشجيع المعل   .2
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 م.تهيئة فرص الت دريب المناسب للمعل   .3

 م على البحث واالبتكار والت جديد.تشجيع المعل   .4

 ذجية.الن مو ، والد روس الت عليميةة مع المختصين والورش ة والمهني  قاءات العلمي  توسيع الفرصة للمعلم لل   .5

المؤتمرات  .6 خالل  من  الد راسية  المادة  مجال  في  الحديثة  الت ربوية  والط رق  باالتجاهات  المعلم  إحاطة 

 والن دوات والمحاضرات.

   : الت كنولوجي الن مو

ال  الت كنولوجي  الت طورمع   يشهده  م    عالمالذي  حاجة  هناك  تكنولوجيا  ل  أصبح  لتوظيف  وضرورية  حة 

إذ تقوم على أساس الت فاعل ما بين المعلم والط الب مع عدد كبير من    ،الت علمية  الت عليميةالت عليم في العملية  

لذي المتنوعة حيث تقدم خبرة متكاملة وتأثير مباشر للط الب, بما يتالءم مع واقع العصر ا  الت عليمية المصادر  

هناك اتجاًها إيجابًيا لدى الط لبة والمعلمين نحو توظيف تكنولوجيا الت عليم بالر غم من    حيث ثبت أن    ،نعيشه

وأن   استخدامه،  أثناء  والمشاكل  المعيقات  من  كثير  األساسي    وجود  المرحلة  في  قوة  يزداد  أن  الت أثير  حيث   ة 

 (.2020، وآخرون  )حمدي الت عليميةة ة ت سه  ل من العملي  المعلم بحاجة إلى أدوات ووسائل تكنولوجي  

ــــــاحة الت ربوية من تقنيات جديدة كاســــــتخدام األجهزة مثل الت لفاز والحاسوب  إن ما ي ســــــتجد على الس 

الن ظر إعـــــادة  تتطلـــــب  وغيرها.  المبرمج  البيئـــــة    والت علم  من   الت عليميةفي  العـــــديـــــد  وتخلق  المعلم،  وأدوار 

المشـــــــــــــكالت الت ربوية وتفرض على المعلم تطوير طرائق تدريســـــــــــــه وتغيير خططه وتجديد معلوماته، ولذلك 

ولكنها تتطلب إحداث تغييرات    الت عليميةة  يجب أال ننظر إلى هذه الت قنيات باعتبارها مجرد إضافة إلى العملي  

 (.2017)الحميداوي، الت عليميةة جوهرية في أســاس العملي  
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بتخطيط  2004)  وآخرون   محمد ويبين   تتعلق  أخرى  عوامل  لتشمل  تتسع  الت عليم  تكنولوجيا  بأن   )

التعليم وتختصر  وتصميم وتطبيق مواقف قادرة على إنجاز األهداف وتحقيقها بشكل متقن، بحيث ترفع كفاية  

الز   وأكد   أسرع،  بشكل  الت علم  عملية  وتحدث  والجهد  وعبابنة الوقت  الد  2010)  بون  على  لعبته  (  الذي  ور 

كاني الكبير الذي طرأ على   تكنولوجيا الت عليم من حيث إلى رفع كفاءة الت عليم وتحسين نوعيته بعد االنفجار الس 

 . الت عليميةة العصر الحالي وأدى إلى انخفاض مستوى العملي

في الت عليم المدرسي كونها ت سهم إلى مدى   الت كنولوجيا( إلى أهمية توظيف  2010كما أشار شحادة )

المواقف   تصميم  في  المعل    الت عليميةبعيد  دور  إيجابي  ومساندة  عالقة  وتكوين  عمله  أداء  في  المعل  م  بين  م  ة 

 ت الت خطيط والقياس والت قويم الت ربوي.والط الب وتأكيد الت فاعل بينهما، كما ت سهم في عمليا

 : دور المعل م في تسهيل عملي ة الت عليم من خالل تكنولوجيا التعليم

الت ربية، وهذا ما ظهر في   المعلومات في  البشري في عملي ة دمج تكنولوجيا  العنصر  تبلورت أهمي ة 

اليونيسكو عام   ال تي طرحتها منظ مة  الن قاش  ال تي تحمل عنوان "دمج  2001ورقة  ، وقد ورد في هذه الورقة 

و  وبر   الت كنولوجياالن اس  ألجهزة  الحاجة  مع  والت عليم"  الت ربية  نظام  المعلوماتي ة  في  الهو ة  لمعالجة  مجي ات 

(information divide)إلى الحاجة  هي  المتطل بات  أهم   لعل   نظام    الت كنولوجياتطبيق    ،  دعم  أجل  من 

وقد (.  UNESCO،  2001)  الت ربية والت عليم والت دريب، ومنهم الط الب والمرب ون واإلداري ون الت ربويون واألهالي

بحثت   عديدة  دراسات  المعلومات أ جريت  تكنولوجيا  استخدام  من  ومواقفهم  المعل مين  تصو رات  موضوع  في 

خ   واالت صال في مهنتهم، حيث ساعدت نتائج هذه االستطالعات على تحديد بعض العوائق ال تي تسب ب وترس 

 (. (Watson,1998تعليمهم  في  الت كنولوجياستخدام عزوف المعل مين عن ا
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ف:  الت كنولوجياأهمية استخدام   في الص 

وتكمن أهمية تكنولوجيا  من ركائز الن هوض بها،    ي َعد    الت عليميةفي العملي ة    الت كنولوجي  الت طورمواكبة  إن   

 ( كما يلي: 2010( والحربي )2006الت عليم كما حددها سالمة )

 استثارة اهتمام المتعلم وإشباع حاجاته للت علم وتكوين اتجاهاتهم الجديدة. ●

 اكتساب الخبرة وزيادة المشاركة الفاعلة للمتعلم مما يجعله أكثر استعداًدا للت علم. ●

 إشراك جميع حواس المتعلم فتؤدي إلى ترسيخ وتعميق الت علم.  ●

 مواجهة الفروق الفردية بين المتعلمين وتؤدي إلى تعديل سلوكهم. ●

 ترتيب واستمرار األفكار التي يكونها المتعلم.  ●

 ب. تفعيل دور الط ال ●

في أو خارجه. ●  توفير فرص الت علم الفردي سواء داخل الموقف الص 

 معالجة البعدين الز ماني والمكاني.  ●

 معالجة االنفجار المعرفي والمعلوماتي.  ●

 توفير فرص الت علم عن بعد عن طريق شبكة اإلنترنت.  ●

ورة والحركة في الوسائط المتعددة. ● وت والص   تطوير أساليب وتحسينها بدمج الص 

ور التي تدعم وتوضح المادة إظه ●  المقدمة. الت عليميةار الحركة واللون والر سوم والص 

 

 



35 
 
 

 توظيف تكنولوجيا الت عليم: 

الت عليم ومستويات أخرى من   تكنولوجيا  الماضية بشكل سريع من حيث    الت كنولوجياتطورت  الفترة  خالل 

المعلومات  الر ئيس    ،وترميزها  ، وتخزينها  ،نقل  الد ور  استخدام  للمعل  وأصبح  يتطل ب  واألجهزة    الت كنولوجيام 

  بحري   اهار تكما    تكنولوجيا الت عليم التي يستخدمها المعلم  بفاعلية عند تقديم الت عليم وهناك مجموعة من تقنيات 

(2006) : 

 والمقررات الد راسية. الت عليميةالمواد المطبوعة مثل البرامج  ●

وت مثل األشرطة والبث  الت كنولوجيا ●  اإلذاعي والت لفازي. المعتمدة على الص 

 الر سوم اإللكترونية مثل اللوحة اإللكترونية والفاكس.  ●

 والعادي واألشرطة وغيرها.  ،الت ربوي تكنولوجيا الفيديو مثل الت لفاز  ●

 .الحاسوب وشبكاته مثل الحاسوب الت عليمي واإلنترنت وغيرها ●

ف:  الت كنولوجيامزايا استخدام   في الص 

فيةمزايا عديدة عند استخدامها داخل الغرفة    الت كنولوجياتوف  ر   أبو  ما يأتي كما وضعها    وتشمل  الص 

 : (2012) رزق 

 توفير فرصة للمشاهدة بشكل جماعي.  ●

 .الت عليميةإثارة وتشويق الط لبة أثناء عرض المادة  ●

 تسهيل القدرة على استرجاع أي مادة تعليمية وسهولة تخزينها.  ●

ماح للط لبة بالت فاعل حركًيا  ●  مع الت قنية بشكل مفيد وممتع. الس 
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ة.  ● صة للحص  وء على مادة معينة مخص   إضافة مادة جديدة وتسليط الض 

 .بتوفير بيئة متفاعلة ومتعاونة لتعليم جيد   الت كنولوجياتساهم هذه  ●

وتركيز انتباههم   ، كما أن لتكنولوجيا الت عليم دور مهم في تحفيز المعلمين وإثارة دافعيتهم لعملية الت عليم

في الموضوع المعروض للد راسة، وتسهم في تقديم المعلومات بطريقة وأسلوب مناسبين، وتوفر الت كلفة المادية 

 .(2005وتختصر الز من وتحقق أعلى النتائج )مرعي،  

   : المالئمة الت عليمية ة الت كنولوجياختيار الوسائل  عوباتص

وذلك الختالف الفئات العمري ة   ،المناسبة  الت عليميةة  الت كنولوجيفي اختيار الوسيلة  المعل م أحياًنا    حتاري

بداع  ا وتزول لديه كل  أفكار اإلوالمستويات العلمي ة وتعد د حصصه في أكثر من مدرسة، وبالت الي يتعب كثيرً 

فوف،   الص  داخل  ألهم ي ة  و والن شاط  اإلدارة  في  الت فه م  أو  و ،  الت عليمية  الت كنولوجياغياب  األجهزة  توف ر  عدم 

بطريقة صحيحة أو    الت عليمية  الت كنولوجياصح ة استخدام  و الكهرباء أو المكان والجو المناسبين الستخدامها،  

يواجه العديد من  "ن جهة أخرى،  استراتيجية لتسهيل عملي ة الت عل م، وصعوبة توف ر الخبرة في جميع األوقات. م 

والل وائح   ،الت عليميةواأللعاب    ،ة كالمواقع االلكتروني ةالت كنولوجيالمعل مين مشاكل ومصاعب في دمج األدوات  

 (. 2019 )روبين، "الت قليدي ة الت عليميةالذ كي ة وغيرها مع األساليب 

 ة: الت كنولوجي الت عليميةمعايير اختيار الوسائل 

المواقف    أصبح داخل  الت فاعل  تحقيق  هو  اليوم  المعل م  تكنولوجيا    الت عليميةدور  أجهزة  خالل  من 

ه للط الب وليس مجر د ملق ن للمعرفة، وهو المصم م للمنظومة   داخل   الت دريسية الت عليم. فالمعل م هو مرشد وموج 

فيةالغرفة   الوسيلة  الص  المعل م  يستخدم  فعندما  أ   الت عليمية،  ومن  يجب  الد رس؛  خط ة  من  جزء  أن ها  يعي  ن 
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هذه   سيستخدم  ولماذا  وكيف؟  ومتى؟  وأين؟  لمن؟  الوسيلة:  استخدام  قبل  نفسه  المعل م  يسأل  أن  روري  الض 

 ؟ الت عليميةالوسيلة 

واستخدامها    الت عليمية وهناك بعض المعايير األساسي ة ال تي يجب أن يراعيها المعل م عند اختيار الوسائل  

 ي: كما يل (2019) شابيرووضعها 

وفوائدها  ● استخدامها  وطريقة  يدرسها  ال تي  ة  الماد  تخدم  ال تي  الت عليم  بتكنولوجيا  ملم ا  المعل م  يكون  أن 

 الت ربوي ة ومقتنًعا بها. 

األهداف   ● تكون  الوسيلة    ية الت عليم أن  تحق قها  معرفة الت كنولوجيال تي  يتطل ب  وهذا  ودقيقة،  واضحة  ة 

دقيق قابل للقياس ومعرفة أيًضا بمستويات األهداف: العقلي ة،  جي دة بطريقة صياغة األهداف بشكل  

ليم للوسيلة ال تي تحقق   والحركي ة، واالنفعالية، وبالت الي تحديد األهداف يساعد المعل م على االختيار الس 

 الهدف. 

الت دريس   ● وطريقة  والمحتوى،  )األهداف  بالمنهج  الوسيلة  هذه  ارتباط  ومدى  المدرسي  بالمنهج  معرفة 

الماد ة   ومحتوى  باألهداف  الجي د  اإللمام  عليه  الت عليم  لتكنولوجيا  المستخدم  أن   ذلك  ومعنى  والت قويم، 

الد راسي ة وطريقة الت دريس وطريقة الت قويم حت ى يتسن ى له األنسب واألفضل للوسيلة فقد يتطل ب األمر  

 استخدام وسيلة جماهيري ة أو وسيلة فردي ة(.

 ربوي ة واضحة من حيث توفيرها للوقت والجهد والمال. أن تكون ذات قيمة ت ●

 معرفة خصائص الفئة المستهدفة )الط الب: المستوى العلمي، العمر، الجنس( ومراعاتهم. ●

 أن يكون المعلم والط الب إيجابيين أثناء عرض الوسيلة. ●
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هولة  ● ة المعلومات، ودق تها ،والوضوحيجب أن تتمي ز بالس   وحداثتها.  وصح 

 تجربة الوسيلة قبل استخدامها. ●

 استخدام أساليب لتهيئة أذهان الط الب الستقبال محتوى الر سالة مثل: ●

 وجيه مجموعة من األسئلة إلى الط الب تحث هم على متابعة الوسيلة. ت -     

 تلخيص لمحتوى الوسيلة مع الت نبيه إلى نقاط هام ة لم يتعر ض لها الت لخيص.  -     

 مشكلة معي نة تساعد الوسيلة على حل ها. تحديد  -     

 .عرض الوسيلة ومراقبة نشاط الط لبة ولفت انتباههم إلى الن قاط الهام ة -     

 : المهني  الن مو معيقات  

ستتحسن  ه وتنميته وتطويره فإعداد أحسن ى ما فمت، الت عليميةالعملية من المعروف أن المعلم أساس 

المجتمع،   ةخدمفي نموهم المهني، والعلمي و ين قد تواجه المعلمفاءة التعليم وجودته، لكن هناك معيقات ك

 . هاهمية تقصيء على أ األمر الذي يلقي مزيًدا من الضو 

مجموعة العقبات والعوائق التي تبدو    : بأنها المهني   الن مو( معيقات  2019) مصطفى  و   ف أبوبكرعر   ي  

بالد   االلتحاق  عن  المعلم  تعوق  أو  تمنع  والتي  ضغوط،  أو  أعباء  أو  تكليفات  أو  مهام  صورة  أو  في  ورات 

والبحثية  الن   المهنية  كفاءته  رفع  بهدف  أخرى  مؤسسات  أو  الجامعة  تنظمها  التي  الفعاليات  أو  دوات 

 والمجتمعية. 

وتقف    ،مالمهني للمعل    موالن  ــــعوبات التي تحول دون  مجموعة من الص  بأن ه  (  2019)لبعاج  اوتعرفه  

 و بوســـــــــــــــاطة برامج تنموية متخصصة. أا ذاتيً  الن موبـداعـه ســــــــــــــواء كان ذلك إمـام تطوره و أ عثرة
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المعروف   فم الت عليميةللعمليــة    األساس م هو حجر  المعل     نَّ أمن  مــا  ،  تتحســــــن إ حســــــــــــــن  أتى  عداده وتطويره 

 منها:تها البعاج وضع ا م مهنيً لكن هناك معيقات لتنميه المعل   ،عليم وجودتهكفاءة الت  

 ادة من البرنامج التدريبي عــدم وجود امتحــان تقويمي للــدورة التــدريبيــة للتعرف على مدى االف .1

 الهدف األساس للمعلم هو التعيين وضمان الراتب  .2

 .لقاء المحاضرات إساليب التي يستخدمها المدربون تقليدية وتقتصر البرامج التدريبية على األ .3

 .ال تساهم طرائق التعليم في تحفيز المتدربين  .4

 . عدم وجود الرغبة في التدريب من اجل التطوير .5

 :(2014) الصاعديأما المعيقات التي يراها 
 ضعف برامج التدريب وقلة خبرة القائمين عليها.  .1            

 الخوف من التغيير ومعارضته. . 2            

في  إقلة  .  3             والمتخصــصــين  الخبراء  اســتشــارة  او  من  شــراك  واالفادة  التدريبية  للبرامج  التخطيط 
 معلوماتهم وخبراتهم. 

 غياب الرؤية المستقبلية واالهداف والطموح للقائمين على التدريب فضال عن المتدربين.. 4             

 هيمنــة ظــاهرة التفرد في العمــل واالبتعــاد عن العمــل بروح الفريق الواحد. . 5             

 ويــة للمتــدربين وعــدم ربط التدريب بالترقيات والترفيعات. نــدرة تقــديم الحوافز المــاديــة والمعن. 6             

العلمية وفرض ذلك عليه كجزء من  إعدم  .  7              المؤتمرات والندوات  المعلم كباحث في  شــــــــــــراك 
 .متطلبات الترفيع الوظيفي

ء  المهني والقضا  الن مويساعد على تطوير  همية  غاية األفي  المهني    الن موى معيقات  ء علفإلقاء الضو  

 جزء من حلها. فة المشكلة ، فمعر عيقاتهعلى م
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  : الدراسات السابقةياا: ثان

الحالية، وقد تم استعراض   الد راسةقامت الباحثة باالطالع على األدب التربوي  الذي يرتبط بموضوع  

ابقة العربية واألجنبية بناًء على الت سلسل الز مني من األحدث إلى األقدم.   الد راسات الس 

 الدراسات العربية: 

دريبية لمعلمي الت ربية الر ياضية في  ( دراسة هدفت إلى الت عرف إلى االحتياجات الت  2020)  أعد  اللواما

  الد راسة وقد است خدم المنهج الوصفي  المسحي  لجمع البيانات، وتكونت عينة    ،محافظة معان من وجهة نظرهم

ربية والت عليم في محافظة معان،  ( معلًما ومعلمًة يدرسون الت ربية الر ياضية موزعين على مديريات الت  104من )

الن   أظهرت  أن  وقد  في  تائج  التدريبية  المعلمين  الحتياجات  المعلمين  الحتياجات  إحصائًيا  دال  أثر  يوجد  ه 

هناك فروًقا الستجابات أفراد العينة باختالف متغيرات   وأظهرت أن    ،المجاالت المعرفية والمهارية والوجدانية

 االهتمام باالحتياجات الت دريبية لمعلمي الت ربية الر ياضية وإعداد برامج تدريبية لهم. ب الد راسةوتوصي  الد راسة

هومي ) ( بدراسة هدفت إلى تصميم برنامج تدريبي إلكتروني لإلنماء المهني للمعلمين في  2020وقد قام الش 

تم  و   ،يم األساسي بسلطنة ع مانمجال الت قنيات الحديثة بناًء على االحتياجات التدريبية لديهم في مدارس الت عل

( معلًما ومعلمًة  140ط بقت على )حيث  استخدام استبانة لتحديد االحتياجات التدريبية للمعلمين والمعلمات،  

  الد راسة وتوصلت    ،انية فهي استمارة تحكيم برنامج تدريبي إلكترونيا األداة الث  من ثالث محافظات تعليمية، أم  

أن   االحتياجات    إلى  مجاالت  وأن  كبيرة،  وبدرجة  إيجابًيا  كان  الحديثة  الت قنيات  على  الت دريب  إلى  الحاجة 

 التدريبية جاءت مرتفعة. 
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المهني في    الن مو  معيقات وء على  ( بدراسة هدفت إلى إلقاء الض  2019بينما قام أبو بكر ومصطفى )

وقام الباحثان بإعداد استبانة    ،األكاديمي من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس  ضوء معايير الجودة واالعتماد 

من    الد راسةفي ضوء معايير الجودة واالعتماد األكاديمي، وتكونت عينة    المهني    الن مو  معيقات ف على  للتعر  

الت  40) التدريس، بكلية  نتائج  ( من أعضاء هيئة   ات معيق وجود  إلى    الد راسةربية بجامعة القصيم، وتوصلت 

الذ   بين  إحصائًيا  دالة  فروق  وجدت  كما  العينة،  أفراد  لدى  انتشاًرا  أكثر  اكانت  في  واإلناث    لمعيقات كور 

 ة.  المهني   لمعيقات خصية المتعلقة باالش  

م فرج ) ( دراسة هدفت إلى الت عرف على واقع الت نمية المهنية ألعضاء هيئة الت دريس بجامعة إجدابيا  2019وقد 

ضوء واستخدمت    في  الجامعي،  الت عليم  جودة  مجتمع    الد راسةمعايير  ن  وتكو  الوصفي.  من    الد راسةالمنهج 

(  185على )   الد راسةجميع أعضاء هيئة الت دريس بكلية االقتصاد، والعلوم، واآلداب، والقانون، واشتملت عينة  

  : زعة على ثالثة مجاالت هي( فقرة مو 45على استبانة مكونة من )   الد راسةعضو هيئة تدريس، واعتمدت  

المجتمع( وخدمة  المهنية،  والجوانب  العلمي،  أن  للن    الد راسةوتوصلت    ،)البحث  اآلتية:  العام    تائج  المتوسط 

المتوسط العام لواقع الت نمية المهنية في    لواقع الت نمية المهنية في مجال البحث العلمي كان ضعيًفا، كما أن  

ضع جاء  المهنية  الجوانب  أن  مجال  غير  أيًضا،  خدمة    يًفا  مجال  في  المهنية  الت نمية  لواقع  العام  المتوسط 

المجتمع جاءت كبيرة جًدا، كما أشارت النتائج إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين إجابات أفراد 

 العلمية والخبرة. الد رجةتعزى لمتغير الكلية و  الد راسةعينة 

برامج الت نمية المهنية المقدمة ألعضاء هيئة    معيقات إلى تحديد  (  2018بينما هدفت دراسة الجهني ) 

الت حليلي الوصفي  المنهج  الباحث  واستخدم  اإلسالمية  بالجامعة  مجتمع    ،الت دريس  ن  جميع    الد راسةوتكو  من 

ة  ( وتم اختيار عينة عشوائي 364أعضاء هيئة الت دريس بالجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة وقد بلغ عددهم )
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 الد راسة ( عضو هيئة تدريس واستخدم الباحث أداة االستبانة في جمع المعلومات وتوصلت  92بسيطة بلغت ) 

الن   الت  إلى  وجود  تائج  الت    معيقات الية:  المهني  برامج  توجد  نمية  وال  متوسطة،  بدرجة  الت دريس  هيئة  ألعضاء  ة 

ية والخبرة وعدد الد ورات، بينما وجدت فروق العلمية والكل  الد رجةفروق ذات داللة إحصائية تعزى الختالف  

( 5نظيمية وذات البرامج لصالح أعضاء الت دريس الحاصلين على أقل من ) المتعلقة بالجوانب الت    لمعيقات في ا

 دورات تدريبية. 

)  كما المحيا  برامج  2018أجرى  في  المهنية  التنمية  أهمية  درجة  على  التعرف  إلى  هدفت  دراسة   )

إعداد المعلمين المقترحة لتطوير سياسات إعداد المعلمين في المملكة العربية السعودية في ضوء االتجاهات  

( 290من )  الد راسةنة  وتكونت عي   ،المنهج الوصفي المسحي  الد راسةوقد اعتمدت    ،الحديثة للتجديد التربوي 

عودية الرتباطهم الوثيق بعنوان   ومن أهم النتائج    ،الد راسةعضو هيئة تدريس في كليات الت ربية بالجامعات الس 

هناك فروق ذات داللة إحصائية    كما أنَّ   ،حصول جميع السياسات المقترحة على درجة أهمية )كبيرة جًدا(

 الد راسة ياسات المقترحة باختالف متغير  حول درجة أهمية الس    الد راسة( في آراء  0.05عند مستوى الداللة )

نمية المهنية  على تنمية المعلمين في برامج الت    الد راسةياسات التي توصلت إليها  بتطبيق الس    الد راسةوأوصت  

 دريب.  والت  

ية بمحافظة العال  نمية المهنية لمعلم المرحلة االبتدائ( هدفت تعر ف واقع الت  2015أم ا دراسة البوشي )

تحديد   إلى  باإلضافة  الجديد(،  )المعلم  مشروع  توجهات  ضوء  المرحلة    معيقات في  لمعلم  المهنية  التنمية 

وات   الجديد(.  )المعلم  العال في ضوء توجهات مشروع  الباحث في هذه  االبتدائية بمحافظة  المنهج    الد راسةبع 

معلًما،    103لة االبتدائية بمحافظة العال بلغ عددهم  من بعض معلمي المرح   الد راسةالوصفي، وتكون مجتمع  
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وتوصلت   المعلومات.  لجمع  أداة  االستبانة  الن    الد راسةوكانت  من  مجموعة  إن  إلى  أهمها:  الت    تائج  نمية  واقع 

وهناك   عالية.  بدرجة  جيد  هو  الجديد(  )المعل م  مشروع  توجهات  ضوء  في  االبتدائية  المرحلة  لمعلم  المهنية 

التي تواجه التنمية المهنية لمعلم المرحلة االبتدائية بمحافظة العال بدرجة عالية، ومن    لمعيقات ا  مجموعة من

نصاب  زيادة  مثل  للمعلم  التدريسي  العبء  وزيادة  المتميز،  للمعلم  والمعنوية  المادية  الحوافز  قلة  أهمها: 

 الحصص، وندرة خدمة اإلنترنت بالمدرسة وضعف سرعتها المتوفرة. 

( دراسة هدفت إلى معرفة مستوى الت نمية المهنية من وجهة نظر أعضاء هيئة  2014نس )وأجرى يو 

الت نمية   من  عال   مستوى  إلى  الوصول  في  أماًل  المستوى  بهذا  الن هوض  وكيفية  القصيم  بجامعة  الت دريس 

فات   هيئة  المهنية.  أعضاء  من  دراسته  وتكونت  دراسته.  في  التحليلي  الوصفي  المنهج  الباحث  الت دريس  بع 

دريس بجامعة القصيم يتحقق  نمية المهنية ألعضاء هيئة الت  تائج أن واقع الت  بجامعة القصيم. وقد أظهرت الن  

الت   بمستوى  االرتقاء  على  العمل  ضرورة  يتطلب  مما  متوسطة  المهني  بدرجة  الت دريس  نمية  هيئة  ألعضاء  ة 

 بالجامعة.  

الجبول ) إلى معرفة مستوى  2014وهدفت دراسة  المهني  (  اللغة اإلنجليزية لتطويرهم  إدراك معلمي 

المنهج الوصفي في جمع المعلومات، وبلغ مجتمع    الد راسةفي المدارس الحكومية في محافظة مأدبا، ونهجت  

قت عليهم  ( معلًما ومعلمة ، ط ب  170( معلًما ومعلمة وتم اختيار عينة طبقية عشوائية بلغت )304)  الد راسة

من   تكونت  )المجال  34)استبانة  مجاالت  ثالثة  على  موزعة  فقرة  ومجال  الت كنولوجي(  المحتوى،  ومجال   ،

الن   المهنية(. وأظهرت  المراحل  األنشطة  اللغة اإلنجليزية في مختلف  إدراك معلمي    الت عليمية تائج أن مستوى 

وجود فروق دالة في إلى عدم    الد راسةلتطويرهم المهني كان بدرجة متوسطة في جميع المجاالت، وتوصلت  
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ووجود فروق   والجنس،  الخبرة  لمتغير سنوات  تعزى  المهني  لتطويرهم  اللغة اإلنجليزية  إدراك معلمي  مستوى 

ة في مستوى إدراك معلمي اللغة اإلنجليزية لتطويرهم المهني تعزى لمتغير الجنس ولصالح المعلمين في  دال  

 نشطة المهنية.    ولصالح المعلمات في مجال األ الت كنولوجيالمجال 

( فهدفت إلى الت عرف على درجة ممارسة المدير للسلوك القيادي وعالقته  2013أم ا دراسة شاهين )

المهني للمعلمين من وجهة نظر معلمي المدارس الحكومية، في محافظة الخليل للعام الد راسي    الن مو بدرجة  

استخدمت  2012/2013 درجة  الد راسة.  لقياس  كأداة  للس    االستبانة  المدير  وجهة  ممارسة  من  القيادي  لوك 

( من  مكونة  معلميه  درجة  33نظر  لقياس  واستبانة  فقرة،  من    الن مو (  تكونت  للمعلم  وقد   29المهني  فقرة. 

عينة   )  الد راسة تكونت  بالط  399من  اختيارهم  تم  ومعلمًة  معلًما  الط  (  مجتمع  ريقة  من  وكانت الد راسةبقية   .

المهني جاءت بدرجة عالية وكان أعالها لمجال طرق وأساليب  الن مومعلمين حول درجة تائج بأن تقديرات الالن  

 الت دريس وأقل ها لمجال الت قويم.

نمية المهنية لمعلمي المرحلة الثانوية  عرف على واقع الت  ( للت  2012في حين جاءت دراسة الوعيلي )

ال المنهج  الباحث  القصيم من وجهة نظرهم، حيث اعتمد  المسحي، واستخدم االستبانة لجمع  بمنطقة  وصفي 

عينة   من  الت    376البالغة    الد راسةالبيانات  مدارس  معلمي  من  الث  معلًما  واألهلية  عليم  الحكومية  للبنين  انوي 

نمية المهنية  واقع الت   : أن  الد راسة عليم بمنطقة القصيم. وكان من أهم نتائج هذه ربية والت  ابعة لإلدارة العامة للت  الت  

الث  لمع المرحلة  مجاالت  لمي  على  القصيم  بمنطقة  وأن    المهني    الن موانوية  عالية،  بدرجة  الت    ككل  نمية  واقع 

 نمية المهنية ككل قد تحقق بدرجة عالية.  ة لمعلمي المرحلة الثانوية بمنطقة القصيم ألساليب الت  المهني  
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ي رفع كفاية المعلمين، وقد ( هدفت إلى الكشف عن دور مديري المدرسة ف2010دراسة نحيلي )  أما

( من مديري المدارس ووكالئها  155من )   الد راسةالمنهج الوصفي الت حليلي، وتكونت عينة    الد راسةاعتمدت  

الن   وأظهرت  القصدي.  العشوائي  غير  باألسلوب  العينة  أن  واختيرت  كفاية    تائج  رفع  في  أساسًيا  دوًرا  للمدير 

المختلفة، البحث  مجاالت  في  التي    المعلمين  المشكالت  معالجة  في  الالزمة  المهارات  المعلمين  وإكساب 

والوسائل   التدريس،  طرائق  استخدام  مجال  وفي  بضرورة    الت عليميةتعترضهم،  الباحث  أوصى  وقد  الحديثة، 

 ة.الت كنولوجي ات الت طور تنمية الموارد البشرية العاملة في المدارس الصناعية؛ لتتمكن من مواكبة 

دراس جاءت  حين  و في  خزاعلة  وجوارنةة  في 2006)  الهرش  المعلمين  امتالك  مدى  عن  للكشف   )

( فقرة  52المدارس األردنية للمهارات الحاسوبية ودرجة ممارستهم لها. فاستخدم الباحثون استبانة مؤلفة من ) 

عالجت أربعة مجاالت تتعلق بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. حيث تم جمع البيانات من عينة عشوائية  

)تكونت   ومعلمة74من  معلًما  نتائج    ،(  ونوع    الد راسةوأظهرت  الد راسية  المرحلة  من  كل  ألثر  فروق  وجود 

المرحلة  وام  الد   معلمي  ولصالح  لها  ممارستهم  ودرجة  الحاسوبية  للمهارات  المعلمين  امتالك  على  المدرسي 

وجود درجة عالية من االنسجام بين امتالك   الد راسةاألساسية المعينين في الخدمة الدائمة. كما أظهرت نتائج  

 المعلمين للمهارات الحاسوبية ودرجة توظيفهم لها. 

( فقد هدفت إلى معرفة اتجاهات هيئة التدريس بجامعة عدن نحو تصور  2006ا دراسة بامدهف )أم  

التدريس بجامعة عدن. واستخدمت  الت دريسي ألعضاء هيئة  أثناء الخدمة يهدف إلى تحسين األداء  لبرنامج 

( عضو هيئة تدريس في جامعة عدن يتوزعون  123الباحثة المنهج الوصفي لمعرفة آراء عينة مكونة من ) 

هناك اتجاًها إيجابًيا لدى عينة    تائج أن  كليات )التربية، واآلداب، والهندسة، والطب(. وقد أظهرت الن    بين أربع
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الت    الد راسة موضوع  وسائل  نحو  من  مهمة  وسيلة  بوصفه  الخدمة  أثناء  هيئة    المهني    الن مودريب  ألعضاء 

الجامعي  الت   عالية  دريس  موافقة  المتوسط  في  العينة  أفراد  أبدى  إذ  الت دريبي  .  البرنامج  محاور  غالبية  على 

المقترح شملت المحاور المتعلقة بمحتوى البرنامج )المعارف، واالتجاهات، والمهارات( وأهدافه ومبرراته، وجهة 

نتائج   أظهرت  بالمقابل  بالت دريب.  والمستهدفين  والت قييم،  الت دريب  وأساليب  البرنامج،  على   الد راسةاإلشراف 

 حول مواعيد الت دريب المقترحة في البرنامج.   الد راسةجهات نظر أفراد عينة وجود تباين في و 

لعضو هيئة    طوير المهني  عرف على أهمية مجاالت برامج الت  ( إلى الت  2004وسعت دراسة آل زاهر ) 

الس  الت   الت  دريس  برامج  بعض مجاالت  تنفيذ  مدى مالءمة  لمعرفة  المهني  عودي؛  الت    طوير  هيئة  دريس  لعضو 

االس   ومعرفة  الت    لمعيقات عودي،  هيئة  أعضاء  تطوير  برامج  تطبيق  تواجه  أن  يمكن  الس  التي  عوديين، دريس 

الوصفي   المنهج  الباحث  مجتمع  واتبع  وشمل  الت    الد راسة،  هيئة  الس  أعضاء  الذ  دريس  بجامعات  عوديين  كور 

دريس  طوير المهني لعضو هيئة الت  الت    إلى عدة نتائج أهمها: أبرز مجاالت   الد راسة. وخلصت  ةالمملكة الثماني

مجتمع  الس   أفراد  نظر  وجهة  من  المطلوبة  الت    الد راسةعودي  مهارات  تنمية  الطالب، هي  لدى  العلمي  فكير 

خصص العلمي المقرر، وتطوير المناهج الجامعية، وأساليب الحفز واإلبداع وتنميتها  دريس وفًقا للت  وطرق الت  

ساليب إدارة الحوار والمناقشة العلمية الجامعية، وأساليب استخدام تقنيات الحاسب لدى المدرسين والط لبة، وأ

 في تدريس المقررات الجامعية المختلفة.  

أن   حين  )  في  هللا  حسب  في  2000دراسة  وأثره  المدرسة  مدير  دور  واقع  بيان  إلى  هدفت    الن مو ( 

بل التي تسهم في تعزيز     الن موالمهني لمعلمي المدارس الحكومية بقطاع غزة من وجهة نظرهم، وتحديد الس 

الباحث  واستخدم  الت حليلي.  الوصفي  المنهج  الباحث  واستخدم  مديريهم  قبل  من  للمعلمين  االستبانة    المهني 
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إلى    الد راسة( معلًما ومعلمة. وتوصلت  499والبالغ عددها )  الد راسةلجمع البيانات. وطبقت األداة على عينة  

%(. باإلضافة إلى عدم وجود 78,17دور مدير المدرسة واضح وملموس بنسبة مقدارها )  الن تائج اآلتية: أن  

المهني    الن مون حول واقع دور مدير المدرسة في  فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي إجابات المعلمي

 للمعلمين تعزى لمتغير الجنس، المؤهل العلمي ما عدا َحَمَلة الدبلوم العام. 

 راسات األجنبية: الد  

جراء  إب  اقام   (Nepal, 2020  &  Rogerson) التي أجراها كل من روجيرسون ونيبال    الد راسةفي  

  ، أن المعلمين لديهم إتقان في تجهيز بيئة تعليمية مناسبة  ظهرت النتائجأا و دراسة حول تطور المعلمين مهنيً 

مما  ، وإدارة الوقت بشكل فعال  اظ على االنضباط في الصف، والحفوتنفيذ اإلجراءات الروتينية بشكل فعال

 . داء الطلبة وتفاعلهمأيجابا على إانعكس 

وغارسيا  أ ماريا  للمعلمين( ,Maria & García  2016) جرت  المهني  التطوير  برامج  حول  دراسة   .،  

المهني بشكل أكثر فعالية  امج التطوير  الحاجة لتخطيط وتنفيذ وتقييم فلسفة وأنشطة بر   الد راسةوجدت هذه  و 

المعلمون بأنهم ال يشاركون بشكل هادف في    فاد بعض أوتضمين وإشراك المعلمين في هذه العمليات. كما  

 ثر في عدم تقبل المعلمين لبعض البرامج.  مما له األ .عمليات تخطيط التطوير المهني والتنفيذ والتقييم

إلى تحديد مدى نقل المعلمين المهارات المستفادة من    Coffman, 2004)) دراسة كوفمان    هدفت كما  

واستخدم  الفصول.  داخل  صفية  ممارسات  إلى  االنترنت  عبر  التخيلي  المجتمع  في  المهنية  للتنمية  برنامج 

البيانات من المعلمين لتحديد مدى فهم   الباحث المقابالت الشخصية واالختبارات والمالحظة المباشرة لجمع 
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توى مشاركة المعلمين، ومدى نقلهم المعرفة المتعلمة إلى فصولهم الدراسية. وتحديد كيفية إبداع  الخبرات، ومس

 إلى النتائج اآلتية:  الد راسة المعلمين. واستخدم الباحث التحليل الكمي والتحليل النوعي للبينات وتوصلت 

استخدموا    إن   - بر   الت كنولوجياالمعلمين  من  تعلموها  التي  الت  واالستراتيجيات  االنترنت  نامج  عبر  دريب 

 بدرجة كبيرة. 

علم التي محورها المتعلم  ة المقدم عبر اإلنترنت يدعم االعتماد على مداخل الت  نمية المهني  برنامج الت   -

 عاون بين األقران والخبراء. والتي تشجع االكتشاف الذاتي، والمشاركة الفعالة، والت  

 ترنت يعد بدياًل مهًما في برامج التنمية المهنية للمعلمين.  نمية المهنية المقدم عبر االنبرنامج الت   -

عليم عن بعد في قارير الذاتية في مشروع الت  فقد هدفت إلى فحص أثر الت   (Chen, 2003)أم ا دراسة شن 

الت   الر  برامج  لمعلمي  المهنية  بالمرحلة  نمية  استخدام    اإلعدادي ةياضيات  في  بواسطة   الت كنولوجيابتايوان 

افعية واإلبداع، وتطبيق    الد راسة. وقد رك زت  CD-ROMأسطوانات الليزر   على زيادة كفايات المعلمين، والد 

االستخدام الفعلي لتكنولوجيا الكمبيوتر، وتحديد العوائق التي    الد راسةبرامج الجداول الحسابية، وقد استكشفت  

مجموعتين تجريبية وضابطة. وقد تدربت المجموعة   الد راسةدمت  تمنعهم من التدريب على الكمبيوتر. واستخ

الض   المجموعة  وتدربت  أسبوعين،  لمدة  الليزر  اسطوانات  خالل  من  وبعد  التدريبية  األسطوانات.  بدون  ابطة 

أن    الد راسةمضي أسبوعين طلب من كل معلم في المجموعتين أن يكمل استبيان تقييم ذاتي. وتوصلت نتائج  

أسطو  الجداول مشروع  استخدام  على  وقدراتهم  ودافعيتهم  واهتماماتهم،  المعلمين  كفايات  طور  الليزر  انات 

دريس بالكمبيوتر، فلقد كانوا محرومين من  الحسابية. ومعظم المعلمين كانوا شغوفين ومتشوقين لتعلم كيفية الت  

 ذلك بسبب قلة الوقت والموارد المالية في المدارس.  
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دراسة هدفت  االنترنت.   ( Zahner, 2002)   رزاهن  بينما  عبر  المهنية  التنمية  بين  العالقة  تحديد  إلى 

)  الد راسةواستخدمت   من  تكونت  اإلنترنت  عبر  مناقشة  للتنمية  46مجموعة  برنامج  لتقديم  ومعلمة  معلًما   )

ت. ووجود عالقة  إلى النتائج التالية: فاعلية تقديم برامج التنمية المهنية عبر االنترن  الد راسةالمهنية. وتوصلت  

 طردية بين إدارة المعرفة وتقديم البرنامج غبر االنترنت. 

برامبليت     م  الجديد في والية (  Bramblette,2000)وقد  المعلم  برامج  تقييم نجاح  إلى  دراسة هدفت 

(  122من )  الد راسةأريزونا في الواليات المتحدة األمريكية، لتحديد االحتياجات الت دريبية، حيث تكون مجتمع  

نتائج    الد راسةمعلًما ومعلمة. واستخدمت   المنهج الوصفي، وطبقت االستبانة وبطاقة مالحظة. وقد أظهرت 

والت دريبية قبل االنخراط في مهنة    الت دريسيةمن المهم أن تتضمن برامج المعلم الجديد الممارسات    ه  أن    الد راسة

الت دريبي على   البرنامج  بداية  التعليم، وضرورة تطبيق محتوى  أثناء دراستهم وكذلك عند  الط لبة في الجامعة 

 دريبي ليشمل تنظيم وإدارة الموقف الت عليمي. عليم، وتطوير البرنامج الت  التحاقهم بالت  

   عقيب على الدراسات السابقة:الت  

هذ  واقع    الد راسة  هتهدف  معرفة  مدارس   في  اإلعدادي ةحلة  المر   لمعلمي  قاتهومعي  المهني  الن موإلى 

المهني للمعلمين   الن موشرقي القدس من وجهة نظرهم، حيث أجرى العديد من الباحثين دراسات  وأبحاًثا حول  

تعد هذه   ولكن  فيه ومعيقاته.  المؤثرة  والعوامل  البا  الد راسةوواقعه  علم  على حد   التي  األولى من نوعها  حثة 

المهني من خالل    الن موطبقت على عينة من معلمي المدارس في مدينة القدس والتي تطرقت إلى معرفة واقع  

الممارسات   نمو  فيةدراسة  و الص  و   الت خصصي  الن مو،  ومع للمعل    الت كنولوجي  الن موللمعلمين،    الن مو قات  يمين، 

 المهني للمعلمين في مدينة القدس.



50 
 
 

ابقة في مجاالتها عن عدد من االستنتاجات، يمكن إجمالها على  الن    الد راسةتكشف   قدية للد راسات الس 

 الن حو اآلتي:  

ابقة مع    األهداف: الس  الد راسات  دراسة   الد راسةتتفق عدد من  الرئيسي في  الحالية من حيث هدفها 

)   الن موواقع   دراسة فرج  للمعلمين مع  البوشي ) 2019المهني  )(، ودراس2015(، ودراسة  يونس  (،  2014ة 

 ( الوعيلي  )2012ودراسة  اللواما  دراسة  تقاربت  حين  في   .)2020( الشهومي  ودراسة  ودراسة  2020(،   ،)

( ) 2018المحيا  بامدهف  ودراسة   ،)2006 ( زاهر  آل  ودراسة  برامبليت 2004(،  ودراسة   ،)

(Bramblette,2000)    كوفمان ودراسة   ،(Coffman, 2004)   البرامج إعداد  حول  أهدافها  التدريبية    في 

(، 2010(، ودراسة نحيلي )2013التي تسعى لتنمية وتطوير المعلمين. بينما كانت أهداف دراسة شاهين )

 ( وأثره في  2000ودراسة حسب هللا  المدرسة  دور مدير  واقع  )  الن مو (  الجبول  أما دراسة  (،  2014المهني. 

علمين. أما عن الدراسات التي كانت  للم  الت خصصي  الن مو كانت أهدافها تتعلق ب(  Chen,2003)ودراسة شن  

دراسة   حول  أهدافها  )  الت كنولوجي  الن موتدور  وزمالئه  خزاعلة  دراسة  فهي  زاهنر  2006للمعلمين  ودراسة   ،)

(Zahner, 2002)( ومصطفى  بكر  أبو  دراسة  وألقت   .2019( الجهني  ودراسة  على 2018(،  الضوء   )

 المهني للمعلمين.   الن مومعيقات 

الحالية من حيث منهجية البحث المتبعة مع العديد من الد راسات كدراسة   الد راسة  اتفقت   المنهجية:

( )2019فرج  الجهني  ودراسة   ،)2018( البوشي  ودراسة    ،)2015( الجبول  ودراسة  ودراسة  2014(،   ،)

( )2010نحيلي  بامدهف  ودراسة   ،)2006 ( زاهر  آل  ودراسة   ،)2004( هللا  حسب  ودراسة   ،)2000  ،)

(، ودراسة الوعيلي  2018(، ودراسة المحيا )2020(، ودراسة الشهومي )2020راسة اللواما )واختلفت مع د 
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(2012( كوفمان  دراسة  أما  شن  2009(،  دراسة  اتبعت  بينما  والنوعي،  الكمي  التحليل  أسلوب  اتبعت   )

 ( أسلوب البحث التجريبي.  2003)

ابق  الد راسةاتفقت    :األداة الس  الد راسات  غالبية  مع  وهي الحالية  للدراسة  المستخدمة  األداة  في  ة 

االستبانة، لكن هناك اختالف في تقسيم المجاالت، حيث اعتمدت الباحثة مجاالت متنوعة في دراستها تتمثل  

الممارسات   نمو  فيةفي  ومجال    الص  والتقويم،  التدريس  وأساليب  التخطيط  يشمل  ، الت خصصي  الن موالذي 

( المقابالت الشخصية  2009المهني. بينما استخدم كوفمان )  الن مو  ، ومجال معيقات الت كنولوجي  الن موومجال  

زاهنر) واستخدم  المباشرة.  والمالحظة  شن  2002واالختبارات  واستخدم  اإلنترنت.  عبر  مناقشة  مجموعة   )

 ( مجموعتين تجريبية وضابطة.  2003)

نتائجها  الد راسةالتي أسفرت عنها    تائج الن  أما من حيث   توافقت  فقد  واقع    الحالية،  أن  فيها    الن مو التي جاء 

المدارس   لمعلمي  بدرجة مرتفعة مع دراسة    اإلعدادي ةالمهني   المعلمين جاءت  القدس من وجهة نظر  شرقي 

( فواقع التنمية المهنية  2014(. واختلفت مع نتائج دراسة يونس )2012(، ودراسة الوعيلي )2015البوشي )

المهني   الن مو( حيث أن المتوسط العام لواقع  2019فرج )  يتحقق بدرجة متوسطة. على عكس دراسة كل من

  معيقات الحالية على وجود    الد راسة( مع  2018كما توافقت نتائج دراسة الجهني )   في مجاالت عدة ضعيفة.

  .  الد راسةالمهني للمعلمين بدرجة متوسطة، وال توجد فروق تعزى لمتغيرات  الن موب

 الحالية:  الد راسةوجه االستفادة من الدراسات السابقة في أ

ي تطوير أداة  ( ف2006، وخزاعلة وزمالئه )(2019. استفادت الباحثة من أداة دراسة أبو بكر ومصطفى )1

 . الت كنولوجي الن موا في مجال راسة الحالية وخصوًص مناسبة للد  
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الد  2  أثرت  الس  .  اراسات  إطارها  وتحديًدا  في  ابقة،  متغيرات   الد راسةلنظري   باتجاه  الباحثة  ووج هت  الحالي ة، 

 .(2014، ودراسة يونس ) (2019الحالية، كدراسة أبو بكر ومصطفى )  الد راسة

على  3 فيها  المستخدمة  اإلحصائية  األساليب  على  االطالع  خالل  ومن  الباحثة  السابقة  الدراسات  أعانت   .

 الحالية.   الد راسةانتقاء األساليب اإلحصائية المناسبة الستخدامها في 

ابقة الباحثة  استعانت . 4  الحالية.  الد راسةإلى تفسير نتائج  بالد راسات الس 
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 الفصل الثالث 

 واإلجراءات  الطريقة

 

 مقدمة  ●

راسةمنهج  ●    الد 

راسةمجتمع  ●  والعينة   الد 

 داة  األ ●

 داةاألصدق  ●

       داةألثبات ا ●

راسة خطوات تطبيق  ●  الد 

راسة متغيرات  ●  الد 

      المعالجة اإلحصائية ●

 مفتاح التصحيح  ●
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 مقدمة:  

  الد راسة وإجراءاتها التي اتبعتها الباحثة في تنفيذ    الد راسةيتضمن هذا الفصل وصفًا مفصاًل لمنهجية  

منهج   المقدمة،  حيث  وعينة  الد راسةمن  مجتمع  وصف  أداة  الد راسة،  إعداد  إجراءات   الد راسة،  "االستبانة"، 

للدراسة،  حليل اإلحصائي لخصائص العينة "المعالجات اإلحصائية"  وثباتها والت    الد راسةحقق من صدق أداة  الت  

 .ذلكوفيما يلي وصف 

راسة منهج   : الد 

لهذه   الالزمة  والمعلومات  البيانات  طبيعة  على  أهداف  الد راسةبناًء  ولتحقيق  استخدمت   الد راسة، 

والتي تحتاج إلى جمع البيانات    الد راسة حليلي، في دراستها وذلك لمالئمته لطبيعة  الباحثة المنهج الوصفي الت  

تائج التي يمكن تعميمها، حيث أن المنهج  الالت والوصول إلى الن  ا وتحليلها وتفسيرها الستخالص الد  وتصنيفه

الوصفي يرتبط غالبًا بدراسات العلوم االجتماعية واإلنسانية، ويعتمد على وصف الظاهرة كما هي في الواقع، 

يمها باإلضافة إلى الكتب والمراجع وجمع البيانات والمعلومات الالزمة عنها، وتصنيف هذه المعلومات وتنظ

 . الد راسةوالدراسات السابقة ذات العالقة بموضوع 

راسة مجتمع   : الد 

والبالغ عددهم  في مدارس َشرقي  الق دس    اإلعدادي ةم عل مي المرحلة  من جميع    الد راسةيتكون مجتمع  

توزيع    ( يبين1.3قم )والجدول ر م،  2022-2021( معلمًا ومعلمة، من الفصل الدراسي األول للعام  1200)

 .وفقا للجهة المسؤولة عن المدرسة الد راسةأفراد مجتمع 
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راسة(: خصائص مجتمع 1.3جدول )  ة سؤولحسب الجهة الم الد 

ة مسؤولالجهة ال  
 العينة المجتمع

ينعدد المعلم  النسبة العدد  النسبة 
%562. 750 وزارة المعارف   119 9.92%  

%20.8 250 السلطة الفلسطينية  61 5.08%  
%16.7 200 المدارس الخاصة   31 2.58%  

 17.6% 211 100% 1200 المجموع

( الجدول  في  الواردة  المعطيات  على  تم1.3باالعتماد  فقد  طبقية  (  عشوائية  عينة  ة  لجهل  اوفقً   أخذ 

المدرسةسالم عن  )   ؤولة  )17.58بنسبة  بلغت  نسبية   )%211 ( منهم  ومعلمة  معلمًا  يخضعون  119(   )

( بلغت  بنسبة  المعارف  وزارة  و) 9.92إلشراف  وبنسبة  %61(،  الفلسطينية  السلطة  إلشراف  يخضعون   )

 %(. 2.58( من المدارس الخاصة وبنسبة بلغت )31%(، و) 5.08)

راسةعينة   : الد 

الط   بالعينة  المسح  اسلوب  الباحثة  المسؤولة  بقيةاستخدمت  الجهة  الق دس    عن  بناء على  َشرقي   من  مدارس 

الد   توزيع االستبانة    ( معلمًا ومعلمة تم  211م، والذين بلغ عددهم ) 2022-2021راسي األول للعام  الفصل 

المست االستبانات  عدد  وبلغ  )عليهم،  )211ردة  بلغت  بنسبة  أداة  100(  بتوزيع  الباحثة  قامت  حيث   ،)%

الكترونيًا،    الد راسة )عليهم  رقم  والجدول  البسيطة،  الطبقية  العشوائية  بالطريقة  اختيارهم  تم  يبين  2.3وقد   )

 .يموغرافيةخصائص العينة الد  
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   ةالديموغرافيخصائص العينة (: 2.3جدول )

 

راسةأدوات   : الد 

البيانات والمعلومات، حيث تم تطوير أداة    الد راسةاستخدمت الباحثة في هذه   االستبانة كأداة لجمع 

والد    الد راسة األدبيات  إلى  الرجوع  الس  بعد  والكتب  راسات  العالقة  ابقة  ذات  واألطروحات  العلمية  والمراجع 

دراسة    ،الحالي  الد راسةبموضوع   )مثل  ومصطفى  بكر  )(2019أبو  البادي  ودراسة    أبو   ودراسة  (2020، 

( )(،  2017سردانة  وآخرون  الفجام  لدراسة    (2017ودراسة  وذلك  لم عل مي    الن موواقع  ،  ومعيقاته  المهني  

الم عل  مين أنفسهمفي مدارس َشرق  اإلعدادي ةالمرحلة   الق دس م ْن وجهة َنظر  ، حيث طورت الباحثة استبانة  ي  

تكونت من البيانات األولية )الجنس، والمؤهل العلمي، وسنوات الخبرة، والجهة المسؤولة عن المدرسة(، كما  

( من  م79تكونت  فقرة  )و (  على  )4زعة  من  األول  المجال  تكون  فقد  مجاالت،  نمو  17(  تقيس  فقرة   )

 النسبة % العدد  المتغير مستويات المتغير

 الجنس
 22.7 48 ذكر

 77.3 163 أنثى

 المؤهل العلمي
 3.8 8 دبلوم

 55.0 116 بكالوريوس 

 41.2 87 ماجستير 

 سنوات الخبرة
 9.5 20 سنوات  5أقل من 

 24.1 51 سنوات  10 – 5من 

 66.4 140 سنوات 10أكثر من 

الجهة المسؤولة عن  
 المدرسة 

 56.4 119 وزارة المعارف 

 28.9 61 السلطة الفلسطينية

 14.7 31 مدارس خاصة 
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فيةارسات  المم للمعلمين، وتكون المجال    الت خصصي  الن مو( فقرات تقيس  8، وتكون المجال الثاني من ) الص 

 معيقات ( فقرة تقيس  19للمعلمين، وتكون المجال الرابع من )  الت كنولوجي  الن مو( فقرات تقيس  35الثالث من )

ها تشترك في قياس واقع (، وكانت جميع3المهني للمعلمين، وذلك كما هو موضح في الملحق رقم )  الن مو

، علمًا بأن  أنفسهم  من وجهة نظر المعلمينفي مدارس َشرقي  الق دس    اإلعدادي ةم عل مي المرحلة  لالمهني    الن مو

الخماسي   ليكرت  سلم  من  االختيار  في  تركزت  اإلجابة  الجدول  (،  Likert scale)طريقة  في  كما  وذلك 

(3.3:) 

 (Likert scale)(: سلم ليكرت الخماسي 3.3جدول )
 ابدا نادرا أحيانا  غالبا  دائما التصنيف 
 1 2 3 4 5 الترميز 

 

راسةصدق أداة   : الد 

ها صالحة لقياس ما أعدت لقياسه، كما يقصد بالصدق أن تشمل  صدق االستبانة يعني التأكد من أن  

يستخدمها، وقد حليل، وأن تكون فقراتها ومفرداتها واضحة لكل من  االستبانة على جميع العناصر الالزمة للت  

أكد من فقرات االستبانة  ، وقد تم الت  الد راسةأكد من صدق أداة  قامت الباحثة بتقنين فقرات االستبانة وذلك للت  

 بطريقتين: 

 مين(: اهري لألداة )صدق المحك  دق الظ  الص  

ث   الباحثة بتصميم االستبانة بصورتها األولية، ومن  أداة  الت    م  قامت  بعرضها    الد راسةحقق من صدق 

( من  تألفت  العلمي،  والمؤهل  االختصاص  ذوي  من  المحكمين  من  ومجموعة  المشرف  محكم9على  ،  ين( 

 ( رقم  الملحق  أداة  1ويوضح  بتحكيم  تفضلوا  الذين  المحكمين  أسماء  بإبداء الد راسة(  مشكورين  قاموا  حيث   ،
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لغويًا، ومدى شمول الفقرات للجانب  آرائهم ومالحظاتهم حولها من حيث: مدى وضوح لغة الفقرات وسالمتها  

المدروس، وإضافة أي معلومات أو تعديالت أو فقرات يرونها مناسبة، وتم أخذها بعين االعتبار عند إخراج  

 هائي. األداة بشكلها الن  

 اخلي لفقرات اًلستبانة: ساق الد  صدق اًلت  

لفقرات  ( Pearson correlation)االرتباط بيرسون حقق من صدق األداة أيضًا بحساب معامل تم الت  

 (.4.3ة له، وذلك كما هو واضح في الجدول )الكلي   الد رجةكل مجال مع 

  الد رجة كل مجال مع لمصفوفة ارتباط فقرات  (Pearson correlation)اًلرتباط بيرسون (: نتائج معامل 4.3جدول )
 الكلية له

 الدًللة اإلحصائية  قيمة )ر(  الرقم اإلحصائية الدًللة  قيمة )ر(  الرقم

فيةمجال نمو الممارسات    0.000 0.646 40 الص 

1 0.493 0.000 41 0.613 0.000 

2 0.637 0.000 42 0.605 0.000 

3 0.408 0.000 43 0.720 0.000 

4 0.682 0.000 44 0.719 0.000 

5 0.560 0.000 45 0.726 0.000 

6 0.632 0.000 46 0.857 0.000 

7 0.516 0.000 47 0.737 0.000 

8 0.674 0.000 48 0.786 0.000 

9 0.721 0.000 49 0.819 0.000 
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10 0.712 0.000 50 0.781 0.000 

11 0.670 0.000 51 0.745 0.000 

12 0.572 0.000 52 0.732 0.000 

13 0.705 0.000 53 0.741 0.000 

14 0.748 0.000 54 0.738 0.000 

15 0.753 0.000 55 0.612 0.000 

16 0.701 0.000 56 0.599 0.000 

17 0.499 0.000 57 0.519 0.000 

 0.000 0.593 58 للمعلمين الت خصصي الن مومجال 

18 0.745 0.000 59 0.577 0.000 

19 0.782 0.000 60 0.542 0.000 

 للمعلمينالمهني  الن مو معيقات 0.000 0.760 20

21 0.738 0.000 61 0.743 0.000 

22 0.722 0.000 62 0.718 0.000 

23 0.741 0.000 63 0.764 0.000 

24 0.724 0.000 64 0.784 0.000 

25 0.696 0.000 65 0.803 0.000 

 0.000 0.785 66 للمعلمين الت كنولوجي الن مومجال 

26 0.658 0.000 67 0.645 0.000 

27 0.660 0.000 68 0.626 0.000 
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28 0.686 0.000 69 0.770 0.000 

29 0.695 0.000 70 0.754 0.000 

30 0.737 0.000 71 0.785 0.000 

31 0.755 0.000 72 0.722 0.000 

32 0.698 0.000 73 0.771 0.000 

33 0.738 0.000 74 0.776 0.000 

34 0.717 0.000 75 0.758 0.000 

35 0.767 0.000 76 0.867 0.000 

36 0.729 0.000 77 0.777 0.000 

37 0.640 0.000 78 0.751 0.000 

38 0.647 0.000 79 0.782 0.000 

39 0.694 0.000  

 0.05* دالة احصائيا عند المستوى                       0.01** دالة احصائيا عند المستوى 

مع    الد راسة( إلى أن جميع قيم مصفوفة ارتباط فقرات أداة  4.3تشير المعطيات الواردة في الجدول )

اخلي، وأنها تشترك معا  دالة إحصائيًا، مما يشير إلى قوة االتساق الد    الد راسةة لكل مجال من أداة  الكلي    الد رجة

المرحلة    الن موواقع  في قياس   لم عل مي  َنظر   اإلعدادي ةالمهني  ومعيقاته  الق دس م ْن وجهة  في مدارس َشرقي  

 ، على ضوء اإلطار النظري الذي بني المقياس على أساسه.الم عل  مين أنفسهم
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راسةثبات أداة   : الد 

أداة   ثبات  من  الباحثة  الت    الد راسةتحققت  طريقة  وهما  بطريقتين  فحصها  خالل  الن  من  صفية  جزئة 

 . ومعامل ألفا كرونباخ

الت    Split-Half Coefficient method:  صفيةجزئة الن  طريقة الت  أوًلا:   الن  تم استخدام طريقة  صفية  جزئة 

صف صف األول لكل بعد من أبعاد األداة وكذلك درجة الن  ، حيث احتسبت درجة الن  الد راسةلحساب ثبات أداة  

 Guttman Split-Half)   متساويةغير ال  صفيةالن  جزئة  مان للت  يترجات وذلك بحساب معادلة جاني من الد  الث  

Coefficient) ( 5.3وذلك كما هو موضح في الجدول.) 

راسة أداةلثبات  جيتمان(: نتائج معامل 5.3جدول )      الد 
راسةمقاييس   معامل جيتمان عدد الفقرات  ومجاًلتها  الد 

فيةنمو الممارسات    0.830 17 الص 

 0.811 8 للمعلمين  الت خصصي الن مو

 0.879 35 للمعلمين الت كنولوجي الن مو

 0.878 19 المهني للمعلمين الن موقات يمع

 0.726 79 الكلية الد رجة

( الجدول  في  الواردة  المعطيات  أن5.3تشير  أداة    (  ثبات  بين    الد راسةقيم  تراوحت  مجاالتها  عند 

أداة  81.1-% 87.9) ثبات  قيمة  وجاءت  )  الد رجةعند    الد راسة %(،  لألداة  تتمتع  72.6الكلية  وبذلك   ،)%

 .الد راسةاألداة )االستبانة( بدرجة مقبولة من الثبات وقابلة العتمادها لتحقيق أهداف 
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استخدمت الباحثة طريقة أخرى من طرق حساب ثبات أداة    :Alpha Cronbach  نباخو ثانياا: طريقة ألفا كر 

ك  الد راسة ألفا  طريقة  أداة  ر وهي  ثبات  من  التحقق  بغرض  وذلك  كرونباخالد راسةونباخ،  ألفا  ويعتمد  على    ، 

حساب تباينات الفقرات وعلى الرغم من أن قواعد القياس في القيمة الواجب الحصول عليها غير محددة، إال  

 (. 6.3%( يعتبر معقواًل، وذلك كما هو موضح في الجدول )60أن الحصول على قيمة ألفا أكثر أو تساوي )

راسة أداة(: نتائج معامل كرونباخ ألفا لثبات 6.3جدول )        الد 
راسةقاييس م  قيمة ألقا  عدد الفقرات  ومجاًلتها  الد 

فيةنمو الممارسات    0.897 17 الص 

 0.880 8 للمعلمين  الت خصصي الن مو

 0.967 35 للمعلمين الت كنولوجي الن مو

 0.959 19 المهني للمعلمين الن موقات يمع

 0.954 79 الكلية الد رجة

( الجدول  في  الواردة  المعطيات  أداة  6.3تشير  ثبات  قيم  أن  )  الد راسة(  بين  -%88.0تراوحت 

أداة  96.7 ثبات  قيمة  وجاءت  )  الد رجةعند    الد راسة%(،  لألداة  األداة  95.4الكلية  تتمتع  وبذلك   ،)%

 .الد راسة)االستبانة( بدرجة عالية من الثبات وقابلة العتمادها لتحقيق أهداف 

راسة طبيق خطوات ت  : الد 

موضوع   .1 على    الد راسةتحديد  التعرف  في  المرحلة    الن موواقع  والمتمثل  لم عل مي  ومعيقاته  المهني  

 .في مدارس َشرقي  الق دس م ْن وجهة َنظر الم عل  مين أنفسهم اإلعدادي ة
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زيعها على  )االستبانة( قامت الباحثة بعمل استبانة إلكترونية تم تو   الد راسةبعد التأكد من صدق أداة   .2

 .في مدارس َشرقي  الق دس اإلعدادي ةم عل مي المرحلة مجموعة من 

لكترونية بما هو مطلوب منهم وبعد ذلك قامت الباحثة بالتحقق من  بتعبئة االستبانة اإل  قام المعلمين  .3

االستجابات والحصول على نسخة إلكترونية بصيغة ملف اكسل، وذلك تمهيدًا لتفريغها إلى برنامج  

 .SPSSتحليل اإلحصائي ال

قام .4 العلمي  المؤهل  لمتغير  االحصائي  التحليل  الباحثة ألغراض  والثاني    ت  االول  المستوى  بدمج 

 %.5ليصبح بكالوريوس فأقل، وذلك ألن عدد المشاهدات في المستوى األول أقل من  

راسةمتغيرات   : الد 

 ة، والجهة المسؤولة عن المدرسة. الجنس، والمؤهل العلمي، وسنوات الخبر : المتغيرات المستقلة

 : ابعةات الت  المتغير 

المرحلة  لالمهني    الن موواقع   • الق دس    اإلعدادي ةم عل مي  َشرقي   مدارس  المعلمين في  نظر  وجهة    من 

 . أنفسهم

  من وجهة نظر المعلمين في مدارس َشرقي  الق دس    اإلعدادي ةم عل مي المرحلة  لالمهني    الن مو عيقات  م •

 أنفسهم. 
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 المعالجة اإلحصائية: 

جمع  ب وذلك عد  بمراجعتها  الباحثة  قامت  للتحليل،  صالحيتها  من  والتأكد  اإللكترونية  االستبيانات 

بتحويل   أي  معينة،  أرقامًا  بإعطائها  للحاسوب  أدخلت  وقد  للبيانات،  اإلحصائية  المعالجات  إلجراء  تمهيدًا 

( دائمًا  اإلجابة  أعطيت  حيث  رقمية،  إلى  اللفظية  ) 5اإلجابات  وغالبًا  درجات،  در 4(   )( وأحيانا  (  3جات، 

( ونادرا  )2درجات،  وأبدا  درجتين،  المعيقات(، 1(  )مجال  السلبية  الفقرات  في  عكسها  وتم  واحدة،  درجة   )

في مدارس َشرقي  الق دس    ةاإلعدادي  المهني  ومعيقاته لم عل مي المرحلة    الن موواقع  زاد    الد رجةبحيث كلما زادت  

 .م ْن وجهة َنظر الم عل  مين أنفسهم

للبيانات باستخراج األعداد،  وقد   المتوسطات الحسابية،  و النسب المئوية،  و تمت المعالجة اإلحصائية 

، واختبار (T-test)اختبار ت و ، (Pearson correlation)معامل االرتباط بيرسون و االنحرافات المعيارية، و 

للمقارنات    (LSD) واختبار    (،One Way ANOVA Analysis of Variance)تحليل التباين األحادي  

 . (SPSS)برنامج الرزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية البعدية، ومعادلة الثبات كرونباخ ألفا، وذلك باستخدام  

راسة مفتاح المتوسطات الحسابية لنتائج )  مفتاح التصحيح  (: الد 

الستبيانات وبخاصة  م استخدم مقياس ليكرت الخماسي وهو أسلوب لقياس السلوكيات ويستعمل في ا ت

على   االعتراض  أو  الموافقة  درجة  على  تدل  ردود  على  المقياس  ويعتمد  اإلحصاء،  مجال   الن موواقع  في 

، بناء  في مدارس َشرقي  الق دس م ْن وجهة َنظر الم عل  مين أنفسهم  اإلعدادي ة المهني  ومعيقاته لم عل مي المرحلة  

 .(7.3على المتوسطات الحسابية كما في الجدول )
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 (: مفاتيح التصحيح 7.3جدول)

رجة  المتوسط الحسابي   الد 

 منخفضة جدا 1.80 – 1.00

 منخفضة  2.60 – 1.81

 متوسطة  3.40 – 2.61

 مرتفعة  4.20 – 3.41 

 مرتفعة جداا  5.00 – 4.21
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 ابع الفصل الر  

 تائج عرض وتحليل الن  
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 مقدمة: 

  الن مو واقع  ، حول  الد راسةيتضمن هذا الفصل عرضًا كاماًل ومفصاًل ألهم النتائج التي توصلت إليها  

، وذلك في مدارس َشرقي  الق دس م ْن وجهة َنظر الم عل  مين أنفسهم  اإلعدادي ةالمهني  ومعيقاته لم عل مي المرحلة  

 قنيات اإلحصائية المناسبة. ها باستخدام الت  ، والتحقق من صحة فرضياتالد راسةمن خالل اإلجابة على أسئلة 

راسةاإلجابة عن أسئلة   : الد 

راسةجابة عن سؤال  لإل رقي     اإلعدادي ةم عل مي المرحلة  لالمهني    الن موئيسي: ما واقع  الر    الد  في مدارس ش 

 على النحو اآلتي: يجب اإلجابة عن األسئلة التي انبثقت عنه وهي  من وجهة نظر المعلمين؟الق دس 

سؤال   عن  راسةاإلجابة  ما  األول  الد  المرحلة    الن موواقع  :  لم عل مي  رقي     اإلعدادي ةالمهني   ش  مدارس  في 

 ؟ الق دس م ن  وجهة ن ظر الم عل  مين أنفسهم 

عن   ؤاللإلجابة  ل  الس  المعيارية  واالنحرافات  الحسابية  المتوسطات  استخراج  تم   الن مو واقع  السابق 

، وذلك كما هو  في مدارس َشرقي  الق دس م ْن وجهة َنظر الم عل  مين أنفسهم  اإلعدادي ةلمهني  لم عل مي المرحلة  ا

 (.1.4موضح في الجدول رقم )

رقي    اإلعدادي ةالمهني  لم عل مي المرحلة  الن موواقع ل(: المتوسطات الحسابية واًلنحرافات المعيارية 1.4) جدول في مدارس ش 
 الق دس م ن  وجهة ن ظر الم عل  مين أنفسهم

 المقياس

متوسط 

 الحسابي 

  اًلنحراف

 المعياري 

 النسبة % الد رجة

رقي  الق دس   اإلعدادي ةالمهني  لم عل مي المرحلة  الن مو واقع في مدارس ش 

 م ن  وجهة ن ظر الم عل  مين أنفسهم
 %81.8 مرتفعة  0.511 4.09
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( الجدول  في  الواردة  المعطيات  أن  1.4تشير  المرحلة    الن موواقع  (  لم عل مي  في    اإلعدادي ةالمهني  

َنظر   وجهة  م ْن  الق دس  َشرقي   أنفسهم مدارس  الحسابي    الم عل  مين  المتوسط  بلغ  مرتفعة، حيث  بدرجة  جاءت 

المهني في كل    الن موأما فيما يتعلق بواقع  %(،  81.8(، وبنسبة بلغت )0.51( مع انحراف معياري )4.09)

 حرافات لكل مجال على حدى: فقد تم استخراج المتوسطات واالن الد راسةمجال من مجاالت 

فيةنمو الممارسات   واقع المجال األول:  :  الص 

الممارسات    جرى  نمو  لواقع  المعيارية  واالنحرافات  الحسابية  المتوسطات  فيةاستخراج  م عل مي  ل  الص 

الق دس    اإلعدادي ةالمرحلة   َشرقي   مدارس  في  في  موضح  هو  كما  وذلك  أنفسهم،  المعلمين  نظر  وجهة  من 

 (.2.4الجدول رقم )

فيةلفقرات واقع نمو الممارسات (: المتوسطات الحسابية واًلنحرافات المعيارية 2.4) جدول   اإلعدادي ة م عل مي المرحلة ل الص 
رقي  الق دس  الد رجةحسب ياا تنازلمن وجهة نظر المعلمين أنفسهم مرتبة  في مدارس ش 

 الفقرات الترتيب يبالترت
متوسط 
 الحسابي 

  اًلنحراف
 المعياري 

 الد رجة
النسبة 

% 

 %95.0 مرتفعة جداً  0.503 4.75 الت عليمية أرى أن التخطيط مهم فـي نجاح العملية  1 1

 %90.6 مرتفعة جداً  0.649 4.53 أستخدم أسلوب التعزيز 12 2

3 7 
الفردية   الفروق  الطالب  أراعـي  لألنشطة  عند  بين  التخطيط 

 الت عليمية 

 %88.0 مرتفعة جداً  0.699 4.40

 %87.0 مرتفعة جداً  0.717 4.35 أستخدم أساليب تدريس متنوعة 9 4

 %86.6 مرتفعة جداً  0.707 4.33 باستمرار أطور من طريقة تخطيطـي للدرس 2 5

 %86.4 مرتفعة جداً  0.742 4.32 أسعى للوصول إلى اإلبداع واالبتكار فـي عملـي  13 6

7 11 
األنشطة   في  فيةأنوع  عملية،    الص  تعليمية، )أنشطة  وسائل 

 أوراق عمل، أبحاث، مشاريع، ......( 

 %85.4 مرتفعة جداً  0.721 4.27
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 %85.0 مرتفعة جداً  0.766 4.25 المناسبة أساليب التقويم في أنوع 14 8

9 8 
لتطوير مهاراتي في   تربويةواللقاءات الدورات  الأسعى لحضور  
 أساليب التدريس

 %83.8 مرتفعة 0.824 4.19

10 10 
األقران،   تعلم  التبادلـي،  )التدريس  النشط  التعلم  أساليب  أوظف 

 المناقشة النشطة، ممارسة التأمل، ......( 

 %83.0 مرتفعة 0.759 4.15

 %81.8 مرتفعة 0.823 4.09 أجري االختبارات التشخيصية لتحديد مستوى الطلبة  5 11

 %81.8 مرتفعة 0.812 4.09 تحصيل الطلبة أضع خطط عالجية لتحسيـن  6 11

 %78.8 مرتفعة 0.829 3.94 أقدم مقتـرحات جديدة لتقويم الطلبة 16 12

 %77.6 مرتفعة 0.923 3.88 ألتحق بدورات تدريبية لتطوير مهاراتي في طرق التقويم 15 13

 %77.2 مرتفعة 1.165 3.86 أسعى للحصول على لقب جامعـي أعلى  17 14

 %76.6 مرتفعة 0.954 3.83 ألتحق بدورات تدريبية لتطوير مهاراتـي في التخطيط المدرسـي 4 15

16 3 
و  المدير  الهيئة  يساعدنـي  الخطة    الت دريسيةأعضاء  إعداد  فـي 

  )السنوية، الفصلية، اليومية(
 %67.0 متوسطة  1.065 3.35

فيةدرجة نمو المواصفات   %83.0 مرتفعة  0.502 4.15 الص 

( الجدول  في  الواردة  المعطيات  أن2.4تشير  الممارسات    (  نمو  فية واقع  المرحلة ل  الص  م عل مي 

من وجهة نظر المعلمين أنفسهم جاء بدرجة مرتفعة، حيث بلغ المتوسط  في مدارس َشرقي  الق دس    اإلعدادي ة

( )4.15الحسابي  معياري  انحراف  مع   )0.50( بلغت  وبنسبة  نمو  83.0(،  مظاهر  أهم  وجاءت   ،)%

فية الممارسات   والتي جاءت في المرتبة األولى،  في مدارس َشرقي  الق دس    اإلعدادي ةم عل مي المرحلة  لدى    الص 

،  الت عليميةيرون أن التخطيط مهم في نجاح العملية  في مدارس َشرقي  الق دس    اإلعدادي ةم عل مي المرحلة  أن  

الثانية استخدام  0.50(، مع انحراف معياري ) 4.75حيث جاء ذلك بمتوسط حسابي )  (، تالها في المرتبة 

(، وفي المرتبة الثالثة جاء 0.56(، مع انحراف معياري ) 4.53وسط حسابي ) اسلوب التعزيز والذي جاء بمت
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الفردية بين الطالب عند التخطيط لألنشطة    رؤية المعلمين (، مع  4.40بمتوسط حسابي )   الت عليميةللفروق 

 ( معياري  ب0.70انحراف  متنوعة  تدريس  ألساليب  المعلمين  استخدام  جاء  الرابعة  المرتبة  وفي  متوسط (، 

 ( )4.35حسابي  معياري  انحراف  مع  طرق  0.72(،  من  المعلمين  تطوير  جاء  الخامسة  المرتبة  وفي   ،)

 (.0.71( مع انحراف معياري )4.33تخطيطهم للدروس باستمرار، حيث جاء ذلك بمتوسط حسابي ) 

أقلها     الهيئة    درجةوكان  وأعضاء  المدراء  المرحلة  ل  الت دريسيةمساعدة  مدارس    اإلعدادي ةم عل مي  في 

الق دس   )َشرقي   حسابي  بمتوسط  وجاء  واليومية،  والفصلية  السنوية  الخطط  إعداد  انحراف  3.35في  مع   ،)

(، تالها التحاق المعلمين بدورات تدريبية لتطوير مهاراتهم في التخطيط المدرسي، وجاء ذلك  1.07معياري )

لحصول على لقب جامعي (، تالها سعي المعلمين ل0.95(، مع انحراف معياري )3.83بمتوسط حسابي )

(، تالها التحاقهم في دورات تدريبية  1.17(، مع انحراف معياري )3.86أعلى، فقد جاء بمتوسط حسابي ) 

(، كما  0.92( مع انحراف معياري )3.88لتطوير مهاراتهم في طرق التقويم، والذي جاء بمتوسط حسابي )

 (. 0.83( مع انحراف معياري )3.94توسط حسابي )تالها تقديم المعلمين لمقترحات جديدة لتقويم الطلبة، بم 

 : الت خصصي الن موقع المجال الثاني: وا

نمو  جرى   لواقع  المعيارية  واالنحرافات  الحسابية  المتوسطات  في    الت خصصياستخراج  للمعلمين 

رقم   اإلعدادي ةالمدارس   الجدول  في  موضح  هو  كما  وذلك  أنفسهم،  المعلمين  نظر  وجهة  من  القدس  شرقي 

(3.4.) 
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في   اإلعدادي ةلم عل مي المرحلة   الت خصصي الن مولفقرات واقع (: المتوسطات الحسابية واًلنحرافات المعيارية 3.4) جدول
رقي    الد رجة مرتبة حسب  الق دس م ن  وجهة ن ظر الم عل  مين أنفسهممدارس ش 

 الفقرات الفقرة  الترتيب
متوسط 
 الحسابي 

  اًلنحراف
 المعياري 

 الد رجة
النسبة 

% 

 %89.9 مرتفعة جداً  0.679 4.49 التـي أدرسهاموضوع المادة  في لتطوير أدائيسعى أ 19 1

 %87.6 مرتفعة جداً  0.736 4.38 أسعى لرفع المستوى التعليمـي الخاص بـي 23 2

3 22 
المادة   حياة    الت عليميةأوظف  بواقع  مرتبطة  جديدة  مواقف  فـي 

 الطلبة 

 %87.4 مرتفعة جداً  0.674 4.37

4 18 
ب المتعلقة  المستجدات  أدرسها    الت عليمية  ةمادال أتابع  التي 

 باستمرار

 %87.2 مرتفعة جداً  0.726 4.36

 %84.8 مرتفعة جداً  0.787 4.24 الموضوعأجري نقاشات مستمرة مع طاقم  20 5

6 24 
المادة   لخدمة  المدرسية  األنشطة  أقوم    الت عليميةأوظف  التي 

 بتدريسها

 %83.0 مرتفعة 0.745 4.15

6 25 
ب باتدريبية  الدورات  الألتحق  التي لكتـرونية  اإللتطبيقات  المتعلقة 

 التي أقوم بتدريسها  الت عليمية  ةمادالتدعم 

 %83.0 مرتفعة 0.794 4.15

7 21 
من ألطور  تدريبية  دورات  لحضور  المادة   تمكني  أسعى    في 

 الت عليمية 

 %83.2 مرتفعة 0.792 4.16

 %85.8 مرتفعة جدا  0.547 4.29 الت خصصي الن مو درجة
( الجدول  في  الواردة  المعطيات  أن3.4تشير  المدارس   الت خصصي  الن موواقع    (  في  للمعلمين 

شرقي القدس من وجهة نظر المعلمين أنفسهم جاء بدرجة مرتفعة جدًا، حيث بلغ المتوسط الحسابي    اإلعدادي ة

لدى   الت خصصي الن مو%(، وجاءت أهم مظاهر 85.8(، وبنسبة بلغت )0.55( مع انحراف معياري )4.29)

وير أدائهم في موضوع طفي المرتبة األولى، سعي المعلمين لتشرقي القدس    اإلعدادي ةالمدارس  المعلمين في  

(، وجاء في المرتبة  0.68(، مع انحراف معياري )4.49المادة التي يدرسونها، حيث جاء بمتوسط حسابي )

التعليم المستوى  لرفع  المعلمين  سعي  )  يالثانية،  حسابي  بمتوسط  جاء  والذي  بهم،  مع  4.38الخاص   ،)
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م  )انحراف  للمادة  0.74عياري  المعلمين  توظيف  جاء،  الثالثة  المرتبة  وفي  مو   الت عليمية(،  جديدة    اقففي 

(، وفي المرتبة 0.67( مع انحراف معياري )4.37مرتبطة بواقع حياة الطلبة، والتي جاءت بمتوسط حسابي )

بالمادة   المتعلقة  للمستجدات  المعلمين  متابعة  جاء،  يدرسو   الت عليميةالرابعة  جاءت التي  فقد  باستمرار،  نها 

(، وفي المرتبة الخامسة جاء إجراء المعلمين لنقاشات  0.73( مع انحراف معياري )4.36بمتوسط حسابي )

 (. 0.79( مع انحراف معياري )4.24مستمرة مع طاقم الموضوع، والذي جاء بمتوسط حسابي )

 الحضور دورات تدريبية ليطورو   شرقي القدس  اإلعدادي ةالمدارس  المعلمين في    سعي  درجةوكان أقلها    

(، تالها  0.79(، مع انحراف معياري )4.16، فقد جاء ذلك بمتوسط حسابي ) الت عليميةمن تمكنهم في المادة  

التي يقومون    الت عليميةالتحاقهم بدورات تدريبية متعلقة بالتطبيقات اإللكترونية في تدعيم المادة    الد رجةوبنفس  

التي يقومون بتدريسها، حيث جاء ذلك    الت عليميةنشطة المدرسية لخدمة المادة  بتدريسها، وكذلك توظيفهم لأل

 (. 0.75(، و)0.79(، مع انحراف معياري )4.15بمتوسط حسابي ) 

 : الت كنولوجي الن موواقع المجال الثالث: 

لواقع    جرى  المعيارية  واالنحرافات  الحسابية  المتوسطات  في    الت كنولوجي  الن مواستخراج  للمعلمين 

رقم   شرقي  اإلعدادي ةالمدارس   الجدول  في  موضح  هو  كما  وذلك  أنفسهم،  المعلمين  نظر  وجهة  من  القدس 

(4.4.) 
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في   اإلعدادي ةلم عل مي المرحلة   الت كنولوجي الن مولفقرات واقع (: المتوسطات الحسابية واًلنحرافات المعيارية 4.4) جدول
رقي    الد رجة مرتبة حسب  الق دس م ن  وجهة ن ظر الم عل  مين أنفسهممدارس ش 

 الفقرات الفقرة  الترتيب
متوسط 
 الحسابي 

  اًلنحراف
 المعياري 

 الد رجة
النسبة 

% 

 %89.0 مرتفعة جداً  0.811 4.45 بشكل جيد  Word الطباعة  امجنأستخدم بر  32 1

 %88.4 مرتفعة جداً  0.838 4.42 وغيـرها Chromeأستخدم برامج تصفح اإلنتـرنت مثل  36 2

3 30 
من مع  أتمكن  جهاز    التعامل  على  والمجلدات  الملفات 

 الحاسوب وحفظها

 %87.0 مرتفعة جداً  0.822 4.35

 %86.6 مرتفعة جداً  0.801 4.33 الت عليميةأستخدم شبكة اإلنتـرنت إلثراء المادة  45 4

5 39 
المجموعات   إدارة  خاللالمختلفة    الت عليميةأستطيع   من 

ماسنجر تطبيقات   روم،  كالس  جوجل  آب،  )واتس  متنوعة 
 )..... 

 %86.4 مرتفعة جداً  0.841 4.32

 %86.2 مرتفعة جداً  0.877 4.31 أتعامل مع البـرامج المختلفة سواء بالتنـزيل أو الحذف  31 6

 %85.4 مرتفعة جداً  0.903 4.27 بشكل جيد PowerPointأستخدم برنامج عرض الشرائح  33 7

 %85.0 مرتفعة جداً  0.843 4.25 إصداراته المختلفةب( Windowsأتعامل مع نظام التشغيل ) 29 8

 %84.8 مرتفعة جداً  0.783 4.24 بشكل مستمر  أستخدم الحاسوب وأتفاعل مع تطبيقاته المختلفة 26 9

10 43 
اللقاءات   تنفيذ  االفتـراضية    الت دريسيةأستطيع  الصفوف  عبـر 

من     Google Classroom, ZOOMمثل   وغيـرها 
 التطبيقات 

 %84.4 مرتفعة جداً  0.921 4.22

11 38 
واالستفسار   المناقشة  فرصة  الطلبة  طريقأمنح  وسائل   عن 

 المختلفة  التواصل

 %83.0 مرتفعة 0.822 4.15

12 37 
متخصصيـن من ذوي الخبـرة عند مواجهة مشكالت   تواصل معأ

 تكنولوجية 

 %82.6 مرتفعة 0.888 4.13

13 28 
الضوئـي   والماسح  الطابعة  مثل  الحاسوب  ملحقات  مع  أتعامل 

 والكاميـرا

 %82.2 مرتفعة 0.904 4.11
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14 46 
المواد اإللكتـرونية )صوتية،    الت عليمية  أوظف  أنماطها  بمختلف 

 مرئية، برمجية(

 %81.8 مرتفعة 0.895 4.09

14 41 
الفيسبوك واالنستغرام  االجتماعـي مثل  التواصل  أستخدم مواقع 

 والواتس آب ألغراض تعليمية

 %81.8 مرتفعة 0.820 4.09

 %81.6 مرتفعة 0.833 4.08 الت دريسيةأستخدم مواقع االنتـرنت لتطوير أساليبـي  48 15

15 44 
( الشـرائح  عرض  جهاز  توصيل  بالحاسوب LCDأستطيع   )

 أثناء الموقف التعليمـي 

 %81.6 مرتفعة 0.975 4.08

 %81.6 مرتفعة 0.839 4.02 أستخدم الحاسوب كجهاز لعرض المعلومات  27 16

 %80.4 مرتفعة 0.956 4.01 اآلخرينأستخدم البـريد اإللكتـرونـي فـي التواصل مع  40 17

 %80.2 مرتفعة 0.840 4.00 لتحقيق أهداف الدرس بأسلوب مشوق  الت كنولوجياستخدم أ 49 18

 %80.0 مرتفعة 0.928 3.99 بالمادة التي أقوم بتدريسها أستخدم مواقع إلكترونية متعلقة  50 19

 %79.8 مرتفعة 0.968 3.98 اإلنتـرنت توفر المدرسة أجهزة حاسوب متصلة بشبكة  60 20

21 52 
في    المعلمين  دورات تدريبية لتطبيقات إلكتـرونية تساعدب  لتحقأ

 بشكل مستمر الت عليميةالعملية 

 %79.6 مرتفعة 0.915 3.93

 %78.6 مرتفعة 0.915 3.90 الت كنولوجي المدرسة للمعلميـن الدورات التدريبية للتطوير  توفر 55 22

 %78.0 مرتفعة 1.021 3.88 توفر المدرسة أجهزة العرض واأللواح التفاعلية  59 23

 %77.6 مرتفعة 1.085 3.86 بشكل جيدExcel  الجداول  أستخدم برنامج 34 24

 %77.2 مرتفعة 0.956 3.84 البـرمجيات الحاسوبيةأهتم بأحدث  35 25

26 58 
تكنولوجيا   لتوظيف  للمعلم  الالزمة  التجهيـزات  المدرسة  تقدم 

 التعليم

 %76.8 مرتفعة 0.950 3.80

26 57 
المدرسة المعلم الذي يوظف تكنولوجيا التعليم في العملية   تعزز

 الت عليمية 

 %76.0 مرتفعة 0.970 3.80

26 53 
التخصص ب  لتحقأ حسب  إلكتـرونية  لتطبيقات  تدريبية    دورات 

 بشكل مستمر

 %76.0 مرتفعة 0.984 3.80

 %76.0 مرتفعة 0.952 3.80 الت عليمية أستخدم التقويم اإللكتـرونـي في العملية  47 26

27 51 
ة في معالجة الفروق الفردية بيـن الت كنولوجيأوظف المستحدثات  

 الطلبة 

 %75.4 مرتفعة 0.965 3.77
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28 54 
بشكل   دورات تدريبية لتطبيقات إلكتـرونية لتقييم الطالبلتحق بأ

 مستمر 

 %73.0 مرتفعة 1.042 3.65

 %68.8 مرتفعة 1.069 3.44 المدرسة المقررات الدراسية بصورة ملفات إلكتـرونية  توفر 56 29

 %68.0 متوسطة  1.105 3.40 الت عليميةأستخدم السبورة اإللكتـرونية بفاعلية فـي العملية  42 30

 %80.4 مرتفعة  0.632 4.02 الت كنولوجي الن مودرجة 
( الجدول  في  الواردة  المعطيات  واقع  4.4تشير  أن  المدارس   الت كنولوجي   الن مو (  في  للمعلمين 

الحسابي    اإلعدادي ة المتوسط  بلغ  حيث  مرتفعة،  بدرجة  جاء  أنفسهم  المعلمين  نظر  وجهة  من  القدس  شرقي 

لدى    الت كنولوجي  الن مو%(، وجاءت أهم مظاهر  80.4(، وبنسبة بلغت ) 0.63( مع انحراف معياري )4.02)

في معلميال الطباعة    اإلعدادي ةالمدارس    ن  برنامج  استخدام  األولى،  المرتبة  في  جاءت  والتي  القدس  شرقي 

Word  ( حسابي  بمتوسط  ذلك  جاء  فقد  جيد،  )4.45بشكل  معياري  انحراف  مع  المرتبة  0.81(  وفي   ،)

المعلمين استخدام  جاء  تص   الثانية  من  فلبرامج  اإلنترنت  حسابي    Chromeح  بمتوسط  جاء  فقد  وغيرها، 

(4.42( معياري  انحراف  مع  الملفات  0.84(  مع  التعامل  من  المعلمين  تمكن  الثالثة،  المرتبة  في  تالها   ،)

( حسابي  بمتوسط  وحفظها،  الحاسوب  جهاز  على  ) 4.35والمجلدات  معياري  انحراف  مع  وفي  0.82(   ،)

، وجاء ذلك بمتوسط حسابي  عليميةالت  ترنت إلثراء المادة  كة اإلنبالمرتبة الرابعة جاءت استخدام المعلمين لش

من إدارة المجموعات   يناستطاعة المعلم  (، وفي المرتبة الخامسة جاء0.80( مع انحراف معياري )4.33)

المختلفة من خالل تطبيقات متنوعة مثل الواتس اب، وجوجل كالس، وماسنجر، وغيرها، وجاء ذلك    الت عليمية 

 (. 0.84( مع انحراف معياري )4.32بمتوسط حسابي ) 
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شرقي القدس للسبورة اإللكترونية بفاعلية    اإلعدادي ةاستخدام المعلمين في المدارس    درجةوكان أقلها    

العملية   )الت عليميةفي  بمتوسط حسابي  ذلك  وقد جاء  انحراف معياري )3.40،  توفير  1.11(، مع  تالها   ،)

إلك ملفات  بصورة  المدرسية  المقررات  )المدرسة  حسابي  بمتوسط  وجاء  معياري  3.44ترونية،  انحراف  مع   )

(، تالها التحاق المعلمين بدورات تدريبية لتطبيقات إلكترونية لتقييم الطالب بشكل مستمر، فقد جاء 1.07)

ة  الت كنولوجي (، تالها توظيف المعلمين للمستحدثات 1.04( مع انحراف معياري )3.65ابي ) سذلك بمتوسط ح

(، 0.97( مع انحراف معياري )3.77ابي )حسق الفردية بين الطلبة، والذي جاء بمتوسط  في معالجة الفرو 

، والتحاقهم بدورات تدريبية  الت عليمية، استخدام المعلمين للتقويم اإللكتروني في العملية  الد رجةتالها وفي نفس  

( حسابي  بمتوسط  جاءت  فقد  مستمر،  بشكل  التخصص  حسب  إلكترونية  مع  3.80لتطبيقات  انحراف  ( 

 (.0.98(، و)0.95معياري )

راسةاإلجابة عن سؤال    شرقي    اإلعدادي ةالمهني للمعلمين في المدارس    الن مو: ما هي معيقات  الثاني  الد 

 القدس؟

ؤاللإلجابة عن     الن مو السابق تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمعيقات    الس 

شرقي القدس من وجهة نظر المعلمين أنفسهم، وذلك كما هو موضح    اإلعدادي ةالمدارس  المهني للمعلمين في  

 (.5.4في الجدول رقم )
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عل مي المرحلة اإلعدادي ة في  م  لالمهني  الن مولفقرات معيقات (: المتوسطات الحسابية واًلنحرافات المعيارية 5.4) جدول
رقي  الق دس   الد رجةحسب  يااتنازل من وجهة نظر المعلمين أنفسهم مرتبةمدارس ش 

 الفقرات الفقرة  الترتيب
متوسط 
 الحسابي 

  اًلنحراف
 المعياري 

 الد رجة
النسبة 

% 

 %76.4 مرتفعة 1.104 3.82 المهني الن موقلة الحوافز المادية للمشاركيـن فـي أنشطة  78 1

2 73 
المهنـي وعدم صالحيتها   الن موق دم التقنيات المتوفرة فـي مراكز  

 للعمل

 %76.0 مرتفعة 0.999 3.80

 %74.8 مرتفعة 0.986 3.74 المهنـي بالتنوع والشمول الن موال تتسم أهداف أنشطة  64 3

4 66 
ة الت كنولوجيللتغيـرات    المهني  الن مو  عدم مواكبة محتوى أنشطة

 الحديثة 

 %74.6 مرتفعة 0.954 3.73

 %74.2 مرتفعة 1.064 3.71 المهني عن مدرستي الن موتعقد فيه أنشطة بعد المكان الذي  72 5

 %73.8 مرتفعة 1.007 3.69 المهنـي مع توقيت العمل فـي المدرسة  الن موتعارض أنشطة  75 6

 %73.8 مرتفعة 0.944 3.69 المعلمين احتياجات تنبع الدورات التدريبية من ال 61 6

 %73.4 مرتفعة 1.034 3.67 المهنـي الن موأنشطة  ال يتم استخدام الحاسوب فـي 71 7

8 65 
أنشطة   ارتباط  التدريبية بمشكالت    الن موعدم  المهنـي والدورات 

 والسلوكية التي يواجهها المعلم الت عليميةالطالب 

 %73.2 متوسطة  0.960 3.66

9 76 
المواد   الن موأنشطة    تنسجم  ال معلمـي  حاجات  مع    المهنـي 

 تخصصاتهم  بمختلف

 %72.8 متوسطة  0.977 3.64

 %71.4 متوسطة  1.037 3.57 برامج التطوير المهنـيضعف اإلعالن عن  79 10

11 62 
وأنشطة   الحقيقية  التدريبية  االحتياجات  بيـن  العالقة  ضعف 

 المهنـي  الن مو

 %71.2 متوسطة  0.867 3.56

12 74 
في    ال المعلمين  أداء  على  التدريبية  الدورات  أثر  قياس  يتم 

 الميدان 

 %69.8 متوسطة  0.992 3.49

13 68 
ال من  العديد  المعلمين    اتصعوبهناك  تواجه  تقييم  التي  في 

 الطالب إلكتـرونيا 

 %67.2 متوسطة  0.927 3.36

 %67.0 متوسطة  0.976 3.35 المهنـي الن موقلة الحوافز المعنوية للمشاركين في أنشطة  77 14

من 67 15 العديد  المعلمين  هناك  تواجه  التي  إعداد    الصعوبات  فـي 
 الدروس اإللكتـرونية 

 %66.6 متوسطة  0.886 3.33
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 %66.4 متوسطة  0.916 3.32 تفتقر الدورات للجانب العملي 69 16

 %66.2 متوسطة  1.035 3.31 تقتصر الدورات على المحاضرات وورش العمل النظرية  70 17

18 63 
أنشطة   تخطيط  يعتمد  ومبادئ   الن موال  أسس  على  المهنـي 

 تربوية 

 %66.8 متوسطة  0.936 3.29

 %71.2 متوسطة  0.763 3.56 الكلية الد رجة
م عل مي المرحلة اإلعدادي ة في لالمهني    الن مو( أن معيقات  5.4تشير المعطيات الواردة في الجدول )

نظر المعلمين أنفسهم جاءت بدرجة متوسطة، حيث بلغ المتوسط الحسابي  من وجهة  مدارس َشرقي  الق دس  

  الن مو %(، وجاءت أهم المعيقات التي تحد من  71.2(، وبنسبة بلغت )0.76( مع انحراف معياري )3.56)

لدى   الق دسالمهني  َشرقي   مدارس  في  اإلعدادي ة  المرحلة  المادية   م عل مي  الحوافز  قلة  األولى،  المرتبة  في 

أنشطة   في  )  الن مو للمشاركين  حسابي  بمتوسط  )3.82المهني،  معياري  انحراف  مع  في  1.10(  تالها   ،)

المهني وعدم صالحيتها للعمل، فقد جاء ذلك بمتوسط    الن موالمرتبة الثانية، قدم التقنيات المتوفرة في مراكز  

 ( انحراف  3.80حسابي  مع   )( أنشطة  1.00معياري  أهداف  اتسام  عدم  الثالثة،  المرتبة  في  تالها    الن مو (، 

(، وفي المرتبة  0.99( مع انحراف معياري )3.74المهني للمعلمين بالتنوع والشمول، وجاء بمتوسط حسابي )

(  3.73)ة الحديثة، بمتوسط حسابي الت كنولوجيالمهني للتغيرات  الن موالرابعة، جاء عدم مواكبة محتوى أنشطة 

المهني عن   الن موعد المكان الذي تعقد فيه أنشطة (، وفي المرتبة الخامسة، جاء ب  0.95مع انحراف معياري )

 (.1.06( مع انحراف معياري ) 3.71مدارس المعلمين، وجاءت بمتوسط حسابي )

اء ذلك  المهني على أسس ومبادئ تربوية، فقد ج  الن موعدم اعتماد تخطيط أنشطة    درجةها  وكان أقل    

انحراف معياري )3.29بمتوسط حسابي )  الد  0.94( مع  اقتصار  الت  (، تالها  المحاضرات  ورات  دريبية على 
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الن   العمل  انحراف معياري )3.31ظرية، والتي جاءت بمتوسط حسابي )وورش  افتقار  1.04(، مع  (، تالها 

(، تالها  0.62ع انحراف معياري )( م3.32دريبية للجانب العملي، والذي جاء بمتوسط حسابي ) ورات الت  الد  

روس اإللكترونية، حيث جاء بمتوسط حسابي  عوبات التي تواجه المعلمين في إعداد الد  وجود العديد من الص  

(3.33( معياري  انحراف  مع  أنشطة  0.87(  في  للمشاركين  المعنوية  الحوافز  قلة  تالها  المهني،   الن مو(، 

 (.0.98ياري )( مع انحراف مع3.35وجاءت بمتوسط حسابي ) 

راسةاإلجابة عن سؤال   رقي  الق دس   اإلعدادي ةتختلف تقديرات م عل مي المرحلة  : هل  الثالث  الد  في مدارس ش 

راسةللن مو المهني  باختالف متغيرات   ؟ ، وسنوات الخبرة، والجهة المسؤولة: الجنس، والمؤهل العلمي  الد 

راسةاإلجابة عن سؤال   رقي  الق دس  اإلعدادي ةتختلف تقديرات م عل مي المرحلة  : هل  الرابع  الد   في مدارس ش 

متغيرات  قات  يلمع باختالف  المهني   راسةلن مو  العلمي  الد  والمؤهل  الجنس،  والجهة :  الخبرة،  وسنوات   ،

 ؟ المسؤولة

راسةلإلجابة عن سؤال  راسةبار فرضيات يجب فحص واخت الثالث والرابع الد   .الد 

راسةفحص واختبار فرضيات    : الد 

األولى:   الرئيسية  إحصائي  الفرضية  دًللة  ذات  فروق  الد  توجد  مستوى  عند  بين  (  α≤0.05)  ًللةة 

رقي  الق دس للن مو المهني  لديهم تعزى   اإلعدادي ةمتوسطات تقديرات م عل مي المرحلة   للمتغيرات    في مدارس ش 

 وقد انبثق عنها الفرضيات التالية:  ،الديمغرافية
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( الدًللة  مستوى  عند  إحصائية  دًللة  ذات  فروق  توجد  ًل  األولى:  متوسطات  (  α≤0.05الفرضية  بين 
رقي  الق دس للن مو المهني  لديهم تعزى لمتغير ال  اإلعدادي ةتقديرات م عل مي المرحلة   تعزى    جنسفي مدارس ش 

 لمتغير الجنس.  
بين متوسطات   تم استخدام اختبار)ت(  السابقة  الفرضية  تقديرات  للتحقق من صحة  بين متوسطات 

المرحلة   لديهم   اإلعدادي ةم عل مي  المهني   للن مو  الق دس  َشرقي   وقد حصلت   في مدارس  الجنس،  لمتغير  تعزى 

 (.6.4الباحثة على النتائج كما هي موضحة في جدول رقم )
رقي  الق دس للن مو المهني   اإلعدادي ة بين متوسطات تقديرات م عل مي المرحلة  (ت)(: نتائج اختبار 6.4ول )جد في مدارس ش 

 لمتغير الجنس  تعزى  لديهم

المتوسط  العدد  الجنس  المجال 
 الحسابي 

اًلنحراف  
 المعياري 

درجات 
 الحرية

قيمة ت  
 المحسوبة

الدالة 
 اإلحصائية

الممارسات   نمو
فية   الص 

 0.539 3.99 48 ذكر
209 2.572- 0.011 

 0.482 4.20 163 أنثى

  الت خصصي الن مو
 للمعلمين

 0.571 4.09 48 ذكر
209 2.809- 0.006 

 0.528 4.35 163 أنثى

 الت كنولوجي  الن مو
 0.548 3.91 48 ذكر

209 1.389- 0.166 
 0.652 4.05 163 أنثى

  الن مو درجة
 المهني

 0.475 3.96 48 ذكر 
209 2.235- 0.028 

 0.515 4.14 163 أنثى

( الجدول  في  الواردة  المعطيات  المستوى  6.4تشير  عند  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد  أنه   )

(0.05≤)   نحو نمو الممارسات  م عل مي المرحلة اإلعدادي ة في مدارس َشرقي  الق دس  بين متوسطات تقديرات

فية ( أي أن هذه القيمة أقل  0.011لديهم تعزى لمتغير الجنس، وذلك ألن قيمة الدالة اإلحصائية بلغت )  الص 

ألفا )  ( وهي أكبر من القيمة )ت( الجدولية 2.572(، كما أن قيمة )ت( المحسوبة بلغت )0.05من قيمة 

(  3.99المبحوثين بدرجة مرتفعة حيث بلغ المتوسط الحسابي للذكور )  (، وقد كانت إجابات 1.96والبالغة )
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فيةالفروق لصالح اإلناث واللواتي كان نمو الممارسات    (، وكانت 4.20وعند اإلناث ) لديهن أعلى من    الص 

م عل مي المرحلة اإلعدادي ة في مدارس َشرقي  فرية بين متوسطات تقديرات  الذكور، وبذلك ترفض الفرضية الص  

فيةنحو نمو الممارسات  الق دس   لديهم.   الص 

)  كما الجدول  في  الواردة  المعطيات  المستوى  6.4وتشير  عند  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد  أنه   )

(0.05≤)   تقديرات متوسطات  الق دس  بين  َشرقي   مدارس  في  اإلعدادي ة  المرحلة    الن مو نحو  م عل مي 

ة ( أي أن هذه القيم0.006لديهم تعزى لمتغير الجنس، وذلك ألن قيمة الدالة اإلحصائية بلغت )  الت خصصي

( وهي أكبر من القيمة )ت( الجدولية 2.809(، كما أن قيمة )ت( المحسوبة بلغت )0.05أقل من قيمة ألفا )

( للذكور 1.96والبالغة  الحسابي  المتوسط  بلغ  حيث  ومرتفعة  جدًا  مرتفعة  المبحوثين  إجابات  كانت  وقد   ،)

واللواتي كان4.35( وعند اإلناث )4.09) الفروق لصالح اإلناث  لديهن أعلى    الت خصصي  الن مو  (، وكانت 

تقديرات   بين متوسطات  الفرضية الصفرية  الذكور، وبذلك ترفض  المرحلة اإلعدادي ة في مدارس  من  م عل مي 

 لديهم.   الت خصصي الن مونحو  َشرقي  الق دس

( أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى  6.4كما وتشير المعطيات الواردة في الجدول )

(0.05≤) الت كنولوجي  الن مونحو م عل مي المرحلة اإلعدادي ة في مدارس َشرقي  الق دس وسطات تقديرات بين مت  

( أي أن هذه القيمة أكبر من  0.166لديهم تعزى لمتغير الجنس، وذلك ألن قيمة الدالة اإلحصائية بلغت ) 

والبالغة    ( وهي أقل من القيمة )ت( الجدولية1.389(، كما أن قيمة )ت( المحسوبة بلغت ) 0.05قيمة ألفا )

(1.96( للذكور  الحسابي  المتوسط  بلغ  حيث  مرتفعة  المبحوثين  إجابات  كانت  وقد  اإلناث 3.91(،  وعند   )

م عل مي المرحلة اإلعدادي ة في مدارس َشرقي  (، وبذلك تقبل الفرضية الصفرية بين متوسطات تقديرات  4.05)

 لديهم. الت كنولوجي  الن مونحو الق دس 
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( أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى  6.4وتشير المعطيات الواردة في الجدول )  كما

(0.05≤)   في مدارس َشرقي  الق دس للن مو   اإلعدادي ةبين متوسطات تقديرات م عل مي المرحلة  بين متوسطات

( أي أن هذه القيمة أقل 0.028تعزى لمتغير الجنس، وذلك ألن قيمة الدالة اإلحصائية بلغت )  المهني  لديهم

ألفا )  ( وهي أكبر من القيمة )ت( الجدولية 2.235(، كما أن قيمة )ت( المحسوبة بلغت )0.05من قيمة 

( وعند 3.96(، وقد كانت إجابات المبحوثين متوسطة حيث بلغ المتوسط الحسابي للذكور )1.96والبالغة )

( واللوات 4.14اإلناث  اإلناث  لصالح  الفروق  وكانت  واقع  (،  كان  الذكور،   الن موي  من  أعلى  لديهن  المهني 

في مدارس    اإلعدادي ةبين متوسطات تقديرات م عل مي المرحلة  وبذلك ترفض الفرضية الصفرية بين متوسطات  

 .  َشرقي  الق دس للن مو المهني  لديهم

بين متوسطات    ( بينα≤0.05الفرضية الثانية: ًل توجد فروق ذات دًللة إحصائية عند مستوى الدًللة )
رقي  الق دس للن مو المهني  لديهم  اإلعدادي ةمتوسطات تقديرات م عل مي المرحلة   تعزى لمتغير    في مدارس ش 

 المؤهل العلمي.  
 

بين متوسطات   تم استخدام اختبار)ت(  السابقة  الفرضية  تقديرات  للتحقق من صحة  بين متوسطات 

المرحلة   ال  اإلعدادي ةم عل مي  َشرقي   مدارس  لديهمفي  المهني   للن مو  وقد   ق دس  العلمي،  المؤهل  لمتغير  تعزى 

 (.7.4حصلت الباحثة على النتائج كما هي موضحة في جدول رقم )
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رقي  الق دس  اإلعدادي ة بين متوسطات تقديرات م عل مي المرحلة بين متوسطات  (ت)(: نتائج اختبار 7.4جدول ) في مدارس ش 
 لمتغير المؤهل العلمي  تعزى  للن مو المهني  لديهم

 العدد  المؤهل العلمي المجال 
المتوسط 

 الحسابي 

اًلنحراف  

 المعياري 

درجات 

 الحرية

قيمة ت  

 المحسوبة

الدالة 

 اإلحصائية

نمو الممارسات  

فية  الص 

 0.498 4.05 124 بكالوريوس فأقل 

209 3.608- 0.000 
 0.474 4.30 87 ماجستير 

 الت خصصي الن مو

 للمعلمين 

 0.547 4.18 124 بكالوريوس فأقل 

209 3.665- 0.000 
 0.510 4.45 87 ماجستير 

 الت كنولوجي  الن مو
 0.669 3.85 124 بكالوريوس فأقل 

209 5.012- 0.000 
 0.481 4.27 87 ماجستير 

  الن مودرجة 

 المهني

 0.521 3.95 124 بكالوريوس فأقل 

209 5.212 0.000 
 0.418 4.30 87 ماجستير 

( الجدول  في  الواردة  المعطيات  المستوى  7.4تشير  عند  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد  أنه   )

(0.05≤)   نحو نمو الممارسات  م عل مي المرحلة اإلعدادي ة في مدارس َشرقي  الق دس  بين متوسطات تقديرات

فية ( أي أن هذه  0.000لديهم تعزى لمتغير المؤهل العلمي، وذلك ألن قيمة الدالة اإلحصائية بلغت )  الص 

( وهي أكبر من القيمة )ت( 3.608(، كما أن قيمة )ت( المحسوبة بلغت )0.05القيمة أقل من قيمة ألفا )

 ( والبالغة  كان1.96الجدولية  وقد  المتوسط  (،  بلغ  حيث  ومرتفعة  جدا  مرتفعة  بدرجة  المبحوثين  إجابات  ت 

( فأقل  بكالوريوس  العلمي  مؤهلهم  الذين  للمعلمين   العلمي 4.05الحسابي  مؤهلهم  الذين  المعلمين  وعند   )

( نمو  4.30ماجستير  كان  والذين  ماجستير،  العلمي  مؤهلهم  الذين  المعلمين  لصالح  الفروق  وكانت   ،)

فيةالممارسات   لديهم أعلى من المعلمين الذين مؤهلهم العلمي بكالوريوس فأقل، وبذلك ترفض الفرضية   الص 
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تقديرات  الص   متوسطات  بين  الق دس  فرية  َشرقي   مدارس  في  اإلعدادي ة  المرحلة  الممارسات  م عل مي  نمو  نحو 

فية  لديهم.   الص 

( أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى  7.4وتشير المعطيات الواردة في الجدول )  كما

(0.05≤)   تقديرات متوسطات  الق دس  بين  َشرقي   مدارس  في  اإلعدادي ة  المرحلة    الن مو نحو  م عل مي 

الدالة اإلحصائية بلغت )  الت خصصي  قيمة  العلمي، وذلك ألن  المؤهل  لمتغير  ( أي أن  0.000لديهم تعزى 

( وهي أكبر من القيمة  3.665(، كما أن قيمة )ت( المحسوبة بلغت )0.05ذه القيمة أقل من قيمة ألفا )ه

(، وقد كانت إجابات المبحوثين بدرجة مرتفعة جدا ومرتفعة حيث بلغ المتوسط  1.96)ت( الجدولية والبالغة )

( فأقل  بكالوريوس  العلمي  مؤهلهم  الذين  للمعلمين  الم4.18الحسابي  وعند  العلمي (  مؤهلهم  الذين  علمين 

( كان  4.45ماجستير  والذين  ماجستير،  العلمي  مؤهلهم  الذين  المعلمين  لصالح  الفروق  وكانت    الن مو (، 

لديهم أعلى من المعلمين الذين مؤهلهم العلمي بكالوريوس فأقل، وبذلك ترفض الفرضية الصفرية    الت خصصي

 لديهم.  الت خصصي الن مو نحو م عل مي المرحلة اإلعدادي ة في مدارس َشرقي  الق دس بين متوسطات تقديرات 

( أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى  7.4كما وتشير المعطيات الواردة في الجدول )

(0.05≤)  الت كنولوجي  الن مونحو م عل مي المرحلة اإلعدادي ة في مدارس َشرقي  الق دس بين متوسطات تقديرات  

( أي أن هذه القيمة أقل 0.000لديهم تعزى لمتغير المؤهل العلمي، وذلك ألن قيمة الدالة اإلحصائية بلغت )

ألفا )  ( وهي أكبر من القيمة )ت( الجدولية 5.012(، كما أن قيمة )ت( المحسوبة بلغت )0.05من قيمة 

( بدر 1.96والبالغة  المبحوثين  إجابات  كانت  وقد  الذين (،  للمعلمين  الحسابي  المتوسط  بلغ  جة مرتفعة حيث 

( فأقل  بكالوريوس  العلمي  )3.85مؤهلهم  ماجستير  العلمي  مؤهلهم  الذين  المعلمين  وعند  وكانت  4.27(   ،)

كان   والذين  ماجستير،  العلمي  مؤهلهم  الذين  المعلمين  لصالح  من    الت كنولوجي  الن مو الفروق  أعلى  لديهم 
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مؤهلهم   الذين  تقديرات  المعلمين  متوسطات  بين  الصفرية  الفرضية  ترفض  وبذلك  فأقل،  بكالوريوس  العلمي 

 لديهم.  الت كنولوجي الن مونحو م عل مي المرحلة اإلعدادي ة في مدارس َشرقي  الق دس 

( أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى  7.4كما وتشير المعطيات الواردة في الجدول )

(0.05≤)   في مدارس َشرقي  الق دس للن مو   اإلعدادي ةات تقديرات م عل مي المرحلة  بين متوسطبين متوسطات

الدالة اإلحصائية بلغت )  المهني  لديهم ( أي أن هذه 0.000تعزى لمتغير المؤهل العلمي، وذلك ألن قيمة 

( وهي أكبر من القيمة )ت( 5.212(، كما أن قيمة )ت( المحسوبة بلغت )0.05القيمة أقل من قيمة ألفا )

 ( والبالغة  المتوسط  1.96الجدولية  بلغ  حيث  ومرتفعة  جدا  مرتفعة  بدرجة  المبحوثين  إجابات  كانت  وقد   ،)

( فأقل  بكالوريوس  العلمي  مؤهلهم  الذين  للمعلمين  العلمي 3.95الحسابي  مؤهلهم  الذين  المعلمين  وعند   )

المهني    الن مو ر، والذين كان  (، وكانت الفروق لصالح المعلمين الذين مؤهلهم العلمي ماجستي4.30ماجستير )

بين   الصفرية  الفرضية  ترفض  وبذلك  فأقل،  بكالوريوس  العلمي  مؤهلهم  الذين  المعلمين  من  أعلى  لديهم 

 .  في مدارس َشرقي  الق دس للن مو المهني  لديهم اإلعدادي ةبين متوسطات تقديرات م عل مي المرحلة متوسطات 

بين ( بين متوسطات  α≤0.05ة إحصائية عند مستوى الدًللة )الفرضية الثالثة: ًل توجد فروق ذات دًلل 
رقي  الق دس للن مو المهني  لديهم  ادي ةاإلعدمتوسطات تقديرات م عل مي المرحلة   تعزى لمتغير    في مدارس ش 

 سنوات الخبرة. 

اختبار  للتحقق من صحة الفرضية السابقة حسب متغير الجهة المسؤولة عن المدرسة، تم استخدام  

األحادي   التباين  متوسطات    (One Way ANOVA) تحليل  بين  م عل مي  للفروق  تقديرات  متوسطات  بين 
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لديهم  اإلعدادي ةالمرحلة   المهني   للن مو  الق دس  َشرقي   مدارس  توصلت    في  وقد  الخبرة،  سنوات  لمتغير  تعزى 

 (.8.4الباحثة إلى النتائج كما هو موضح في الجدول رقم )

بين متوسطات للفروق بين متوسطات ( One Way ANOVAنتائج اختبار تحليل التباين األحادي )(: 8.4جدول )
رقي  الق دس للن مو المهني  لديهم اإلعدادي ةتقديرات م عل مي المرحلة   سنوات الخبرة متغير ل تعزى  في مدارس ش 

 مصدر التباين  المجال 
مجموع  

 المربعات 

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات 
 قيمة ف 

الدًللة  

 اإلحصائية

نمو الممارسات  

في  ةالص 

 0.098 2 0.195 بين المجموعات 

 208 52.799 داخل المجموعات  0.681 0.385
0.254 

 210 52.994 المجموع

 الت خصصي الن مو

 للمعلمين 

 بين المجموعات 
1.144 

2 
0.572 

 208 61.763 داخل المجموعات  0.148 1.926
0.297 

 210 62.907 المجموع

 الت كنولوجي  الن مو

 1.064 2 2.127 بين المجموعات 

 208 81.723 داخل المجموعات  0.069 2.707
0.393 

 210 83.850 المجموع

  الن مودرجة 

 المهني

 0.619 2 1.238 بين المجموعات 

 208 53.490 داخل المجموعات  0.093 2.407
0.257 

 210 54.728 المجموع

( الجدول  في  الواردة  المعطيات  المستوى  8.4تشير  عند  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد  ال  أنه   )

(0.05≤  بين متوسطات تقديرات )  نحو نمو الممارسات  م عل مي المرحلة اإلعدادي ة في مدارس َشرقي  الق دس
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فية )  الص  بلغت  الدالة اإلحصائية  قيمة  ألن  وذلك  الخبرة،  لمتغير سنوات  أن هذه  0.681لديهم تعزى  أي   )

( وهي أقل من القيمة )ف(  0.385(، كما أن قيمة )ف( المحسوبة بلغت )0.05القيم أكبر من قيمة ألفا ) 

م عل مي المرحلة اإلعدادي ة  بين متوسطات تقديرات  (، وبذلك تقبل الفرضية الصفرية  3.09الجدولية والبالغة )

فيةنحو نمو الممارسات في مدارس َشرقي  الق دس   لديهم.   الص 

( الجدول  في  الواردة  المعطيات  المستوى  8.4تشير  عند  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد  ال  أنه   )

(0.05≤  تقديرات متوسطات  بين  الق دس  (  َشرقي   مدارس  في  اإلعدادي ة  المرحلة    الن مو نحو  م عل مي 

( أي أن هذه  0.148لديهم تعزى لمتغير سنوات الخبرة، وذلك ألن قيمة الدالة اإلحصائية بلغت )  الت خصصي

( وهي أقل من القيمة )ف(  1.926(، كما أن قيمة )ف( المحسوبة بلغت )0.05القيم أكبر من قيمة ألفا ) 

م عل مي المرحلة اإلعدادي ة  ديرات  (، وبذلك تقبل الفرضية الصفرية بين متوسطات تق3.09الجدولية والبالغة )

 لديهم.  الت خصصي الن مونحو في مدارس َشرقي  الق دس 

( الجدول  في  الواردة  المعطيات  المستوى  8.4تشير  عند  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد  ال  أنه   )

(0.05≤ بين متوسطات تقديرات ) الت كنولوجي  الن مونحو م عل مي المرحلة اإلعدادي ة في مدارس َشرقي  الق دس  

( أي أن هذه القيم أكبر  0.069زى لمتغير سنوات الخبرة، وذلك ألن قيمة الدالة اإلحصائية بلغت )لديهم تع

ألفا ) بلغت )0.05من قيمة  المحسوبة  الجدولية 2.707(، كما أن قيمة )ف(  القيمة )ف(  أقل من  ( وهي 

م عل مي المرحلة اإلعدادي ة في مدارس (، وبذلك تقبل الفرضية الصفرية بين متوسطات تقديرات  3.09والبالغة )

 لديهم.  الت كنولوجي الن مونحو  َشرقي  الق دس
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( الجدول  في  الواردة  المعطيات  المستوى  8.4تشير  عند  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد  ال  أنه   )

(0.05≤  بين متوسطات )  في مدارس َشرقي  الق دس للن مو   اإلعدادي ةبين متوسطات تقديرات م عل مي المرحلة

( أي أن هذه القيم  0.681تعزى لمتغير سنوات الخبرة، وذلك ألن قيمة الدالة اإلحصائية بلغت )  المهني  لديهم

( ألفا  قيمة  من  )0.05أكبر  بلغت  المحسوبة  )ف(  قيمة  أن  كما  )ف( 0.385(،  القيمة  من  أقل  وهي   )

( والبالغة  متوسطات  3.09الجدولية  بين  الصفرية  الفرضية  تقبل  وبذلك  تقديرا(،  متوسطات  م عل مي  بين  ت 

 . في مدارس َشرقي  الق دس للن مو المهني  لديهم اإلعدادي ةالمرحلة 

( رقم  الجدول  خالل  من  ذلك  الحسابية، 9.4ويتضح  والمتوسطات  األعداد،  يوضح  والذي   )

بين متوسطات   للفروق  المعيارية  المرحلة  واالنحرافات  تقديرات م عل مي  في مدارس    اإلعدادي ةبين متوسطات 

 تعزى لمتغير سنوات الخبرة.  ق دس للن مو المهني  لديهمَشرقي  ال

م عل مي المرحلة  للفروق بين متوسطات تقديرات (: األعداد، المتوسطات الحسابية، واًلنحرافات المعيارية 9.4جدول )
رقي  الق دس   سنوات الخبرة لمتغير  المهني لديهم تعزى  الن مولواقع اإلعدادي ة في مدارس ش 

 اًلنحراف المعياري  المتوسط الحسابي العدد  سنوات الخبرة  المجال 

نمو الممارسات  

فية  الص 

 0.491 4.17 20 سنوات  5أقل من 

 0.411 4.10 51 سنوات  10 – 5

 0.535 4.17 140 سنوات  10أكثر من 

 الت خصصي الن مو

 للمعلمين 

 0.515 4.24 20 سنوات  5أقل من 

 0.513 4.17 51 سنوات  10 – 5

 0.560 4.34 140 سنوات  10أكثر من 

 0.578 4.02 20 سنوات  5أقل من  الت كنولوجي  الن مو
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 0.584 3.85 51 سنوات  10 – 5

 0.648 4.09 140 سنوات  10أكثر من 

 المهني  الن مودرجة 

 0.465 4.09 20 سنوات  5أقل من 

 0.457 3.96 51 سنوات  10 – 5

 0.529 4.14 140 سنوات  10أكثر من 

 

بين ( بين متوسطات  α≤0.05الفرضية الرابعة: ًل توجد فروق ذات دًللة إحصائية عند مستوى الدًللة )
رقي  الق دس للن مو المهني  لديهم  اإلعدادي ةمتوسطات تقديرات م عل مي المرحلة   تعزى لمتغير    في مدارس ش 

 الجهة المسؤولة عن المدرسة. 
السابقة حسب متغير الجهة المسؤولة عن المدرسة، تم استخدام اختبار  للتحقق من صحة الفرضية  

األحادي   التباين  متوسطات    (One Way ANOVA) تحليل  بين  م عل مي  للفروق  تقديرات  متوسطات  بين 

تعزى لمتغير الجهة المسؤولة عن المدرسة،    في مدارس َشرقي  الق دس للن مو المهني  لديهم  اإلعدادي ةالمرحلة  

 (. 10.4وقد توصلت الباحثة إلى النتائج كما هو موضح في الجدول رقم )

م عل مي  ( للفروق بين متوسطات تقديرات One Way ANOVA(: نتائج اختبار تحليل التباين األحادي )10.4جدول )
رقي  الق دس   الجهة المسؤولة عن المدرسة متغير ل المهني لديهم تعزى  الن مولواقع المرحلة اإلعدادي ة في مدارس ش 

مجموع   مصدر التباين  المجال 
 المربعات 

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات 

الدًللة   قيمة ف 
 اإلحصائية

نمو الممارسات  
فية  الص 

 0.315 2 0.631 بين المجموعات 

 208 52.363 داخل المجموعات  0.288 1.253
0.252 

 210 52.994 المجموع

 الت خصصي الن مو
 للمعلمين 

 0.058 2 0.115 بين المجموعات 

 208 62.792 داخل المجموعات  0.827 0.191
0.302 

 210 62.907 المجموع
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 الت كنولوجي  الن مو
 0.403 2 0.805 بين المجموعات 

 208 83.045 داخل المجموعات  0.367 1.008
0.399 

 210 83.850 المجموع

  الن مودرجة 
 المهني

 0.263 2 0.525 بين المجموعات 

 208 54.203 داخل المجموعات  0.367 1.008
0.261 

 210 54.728 المجموع
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى    ( أنه10.4تشير المعطيات الواردة في الجدول )

(0.05≤  بين متوسطات تقديرات )  نحو نمو الممارسات  م عل مي المرحلة اإلعدادي ة في مدارس َشرقي  الق دس

فية (  0.288لديهم تعزى لمتغير الجهة المسؤولة عن المدرسة، وذلك ألن قيمة الدالة اإلحصائية بلغت )  الص 

( وهي أقل من  1.253(، كما أن قيمة )ف( المحسوبة بلغت )0.05أي أن هذه القيم أكبر من قيمة ألفا )

م عل مي المرحلة  رضية الصفرية بين متوسطات تقديرات  (، وبذلك تقبل الف3.09القيمة )ف( الجدولية والبالغة )

فيةنحو نمو الممارسات  اإلعدادي ة في مدارس َشرقي  الق دس   . الص 

( أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى  10.4تشير المعطيات الواردة في الجدول )

(0.05≤  تقديرات متوسطات  بين  الق دس  (  َشرقي   مدارس  في  اإلعدادي ة  المرحلة    الن مو نحو  م عل مي 

بلغت    الت خصصي  اإلحصائية  الدالة  قيمة  ألن  وذلك  المدرسة،  عن  المسؤولة  الجهة  لمتغير  تعزى  لديهم 

( وهي  0.191(، كما أن قيمة )ف( المحسوبة بلغت )0.05( أي أن هذه القيم أكبر من قيمة ألفا )0.827)

م عل مي  صفرية بين متوسطات تقديرات  (، وبذلك تقبل الفرضية ال3.09أقل من القيمة )ف( الجدولية والبالغة )

 لديهم.  الت خصصي  الن مونحو المرحلة اإلعدادي ة في مدارس َشرقي  الق دس 

( أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى  10.4تشير المعطيات الواردة في الجدول )

(0.05≤ بين متوسطات تقديرات ) الت كنولوجي  الن مونحو م عل مي المرحلة اإلعدادي ة في مدارس َشرقي  الق دس  
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( أي أن  0.367لديهم تعزى لمتغير الجهة المسؤولة عن المدرسة، وذلك ألن قيمة الدالة اإلحصائية بلغت )

ألفا ) ( وهي أقل من القيمة  1.008(، كما أن قيمة )ف( المحسوبة بلغت )0.05هذه القيم أكبر من قيمة 

( والبالغة  الجدولية  الصفرية3.09)ف(  الفرضية  تقبل  وبذلك  تقديرات    (،  متوسطات  المرحلة  بين  م عل مي 

 لديهم. الت كنولوجي  الن مونحو  اإلعدادي ة في مدارس َشرقي  الق دس

( أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى  10.4تشير المعطيات الواردة في الجدول )

(0.05≤  بين متوسطات )  قي  الق دس للن مو في مدارس َشر   اإلعدادي ةبين متوسطات تقديرات م عل مي المرحلة

( 0.367تعزى لمتغير الجهة المسؤولة عن المدرسة، وذلك ألن قيمة الدالة اإلحصائية بلغت )  المهني  لديهم

( وهي أقل من  1.008أن قيمة )ف( المحسوبة بلغت )  (، كما0.05أي أن هذه القيم أكبر من قيمة ألفا )

بين متوسطات تقديرات  (، وبذلك تقبل الفرضية الصفرية بين متوسطات  3.09القيمة )ف( الجدولية والبالغة )

 . في مدارس َشرقي  الق دس للن مو المهني  لديهم اإلعدادي ةم عل مي المرحلة 

( رقم  الجدول  خالل  من  ذلك  والذي  11.4ويتضح  الحسابية،  (  والمتوسطات  األعداد،  يوضح 

بين متوسطات   للفروق  المعيارية  المرحلة  واالنحرافات  تقديرات م عل مي  في مدارس    اإلعدادي ةبين متوسطات 

 تعزى لمتغير الجهة المسؤولة عن المدرسة. َشرقي  الق دس للن مو المهني  لديهم

بين متوسطات تقديرات م عل مي  للفروق بين متوسطات فات المعيارية (: األعداد، المتوسطات الحسابية، واًلنحرا11.4جدول )
رقي  الق دس للن مو المهني  لديهم اإلعدادي ة المرحلة   الجهة المسؤولة عن المدرسة لمتغير  تعزى   في مدارس ش 

 المجال 
الجهة المسؤولة عن  

 المدرسة 
 اًلنحراف المعياري  المتوسط الحسابي العدد 

الممارسات   نمو
فية  الص 

 0.508 4.20 119 وزارة المعارف 

 0.480 4.08 61 السلطة الفلسطينية

 0.518 4.11 31 مدارس خاصة 
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 الت خصصي الن مو
 للمعلمين 

 0.580 4.30 119 وزارة المعارف 

 0.514 4.31 61 السلطة الفلسطينية

 0.496 4.24 31 مدارس خاصة 

 الت كنولوجي  الن مو
 0.647 4.06 119 المعارف وزارة 

 0.592 4.01 61 السلطة الفلسطينية

 0.648 3.88 31 مدارس خاصة 

 المهني  الن مودرجة 
 0.532 4.13 119 وزارة المعارف 

 0.546 4.07 61 السلطة الفلسطينية

 0.511 4.00 31 مدارس خاصة 

 

الرئيسية   إحصائي  :  الثانيةالفرضية  دًللة  ذات  فروق  عند  توجد  الد  ة  بين  (  α≤0.05)  ًللةمستوى 
رقي  الق دس    إلعدادي ةامتوسطات تقديرات م عل مي المرحلة    المهني  لديهم تعزى   الن مو  لمعيقاتفي مدارس ش 

 وقد انبثق عنها الفرضيات التالية:  ،للمتغيرات الديمغرافية

( الدًللة  مستوى  عند  إحصائية  دًللة  ذات  فروق  توجد  ًل  األولى:  متوسطات  α≤0.05الفرضية  بين   )
المرحلة   م عل مي  الق دس    اإلعدادي ةتقديرات  رقي   ش  مدارس  لمتغير    الن مو  لمعيقاتفي  تعزى  لديهم  المهني  

 تعزى لمتغير الجنس.  جنسال

بين متوسطات   تم استخدام اختبار)ت(  السابقة  الفرضية  تقديرات  للتحقق من صحة  بين متوسطات 

الق دس    في مدارس  اإلعدادي ةم عل مي المرحلة   تعزى لمتغير الجنس، وقد   المهني  لديهم  الن مو  لمعيقات َشرقي  

 (. 12.4حصلت الباحثة على النتائج كما هي موضحة في جدول رقم )
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رقي  الق دس  اإلعدادي ةبين متوسطات تقديرات م عل مي المرحلة   (ت)(: نتائج اختبار 12.4جدول )  لمعيقاتفي مدارس ش 
 لمتغير الجنس ى تعز  المهني  لديهم الن مو

المتوسط  العدد  الجنس 
 الحسابي 

اًلنحراف  
 المعياري 

درجات 
 الحرية

قيمة ت  
 المحسوبة

الدالة 
 اإلحصائية

 0.835 2.60 48 ذكر 
209 0.320- 0.749 

 0.682 2.63 163 أنثى

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى    ( أنه12.4تشير المعطيات الواردة في الجدول )

(0.05≤)  تقديرات    ب المرحلة  بين متوسطات  الق دس    اإلعدادي ةم عل مي  َشرقي     الن مو   لمعيقات في مدارس 

)  لديهم  المهني   بلغت  اإلحصائية  الدالة  قيمة  ألن  وذلك  الجنس،  لمتغير  القيمة  0.749تعزى  هذه  أن  أي   )

( وهي أقل من القيمة )ت( الجدولية 0.320(، كما أن قيمة )ت( المحسوبة بلغت )0.05أكبر من قيمة ألفا )

( وعند 2.60(، وقد كانت إجابات المبحوثين متوسطة حيث بلغ المتوسط الحسابي للذكور )1.96والبالغة )

في مدارس   اإلعدادي ةبين متوسطات تقديرات م عل مي المرحلة  (، وبذلك تقبل الفرضية الصفرية  2.63اإلناث )

 .  َشرقي  الق دس للن مو المهني  لديهم

بين ( بين متوسطات  α≤0.05الفرضية الثانية: ًل توجد فروق ذات دًللة إحصائية عند مستوى الدًللة )
رقي  الق دس    اإلعدادي ةمتوسطات تقديرات م عل مي المرحلة   تعزى   المهني  لديهم  الن مو  لمعيقاتفي مدارس ش 

 مؤهل العلمي. لمتغير ال
بين متوسطات   تم استخدام اختبار)ت(  السابقة  الفرضية  تقديرات  للتحقق من صحة  بين متوسطات 

تعزى لمتغير المؤهل العلمي،  المهني  لديهم  الن مو  لمعيقات في مدارس َشرقي  الق دس    اإلعدادي ةم عل مي المرحلة  

 (. 13.4)وقد حصلت الباحثة على النتائج كما هي موضحة في جدول رقم 
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رقي    اإلعدادي ةبين متوسطات بين متوسطات تقديرات م عل مي المرحلة  (ت)(: نتائج اختبار 13.4جدول ) في مدارس ش 
 لمتغير المؤهل العلمي المهني  لديهم تعزى  الن مو لمعيقاتالق دس 

 العدد  المؤهل العلمي
المتوسط 

 الحسابي 

اًلنحراف  

 المعياري 

درجات 

 الحرية

ت   قيمة

 المحسوبة

الدالة 

 اإلحصائية

 0.641 2.65 124 بكالوريوس فأقل 

209 0.506 0.613 
 0.819 2.59 87 ماجستير 

( الجدول  في  الواردة  المعطيات  وتشير  عند  13.4كما  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد  ال  أنه   )

( تقديرات   (≥0.05المستوى  متوسطات  المرحلة  بين  الق دس    اإلعدادي ةم عل مي  َشرقي   مدارس    لمعيقات في 

( أي أن  0.613تعزى لمتغير المؤهل العلمي، وذلك ألن قيمة الدالة اإلحصائية بلغت )  لديهم  المهني    الن مو

( وهي أقل من القيمة  0.506(، كما أن قيمة )ت( المحسوبة بلغت )0.05هذه القيمة أكبر من قيمة ألفا )

بلغ المتوسط الحسابي  1.96دولية والبالغة ))ت( الج (، وقد كانت إجابات المبحوثين بدرجة متوسطة حيث 

( فأقل  بكالوريوس  العلمي  مؤهلهم  الذين  ماجستير  2.65للمعلمين  العلمي  مؤهلهم  الذين  المعلمين  وعند   )

م عل مي المرحلة اإلعدادي ة في مدارس َشرقي  (، وبذلك تقبل الفرضية الصفرية بين متوسطات تقديرات  2.59)

 المهني. الن مومعيقات  الق دس

بين ( بين متوسطات  α≤0.05الفرضية الثالثة: ًل توجد فروق ذات دًللة إحصائية عند مستوى الدًللة )
رقي  الق دس    اإلعدادي ةمتوسطات تقديرات م عل مي المرحلة   تعزى   المهني  لديهم  الن موقات  يلمعفي مدارس ش 

 لمتغير سنوات الخبرة. 

للتحقق من صحة الفرضية السابقة حسب متغير الجهة المسؤولة عن المدرسة، تم استخدام اختبار  

األحادي   التباين  متوسطات    (One Way ANOVA) تحليل  بين  م عل مي  للفروق  تقديرات  متوسطات  بين 
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الق دس    اإلعدادي ةالمرحلة   َشرقي   لديهم  الن موقات  يلمعفي مدارس  لمتغير سنوا  المهني   وقد  تعزى  الخبرة،  ت 

 (. 14.4توصلت الباحثة إلى النتائج كما هو موضح في الجدول رقم )

بين متوسطات تقديرات م عل مي   ( للفروق One Way ANOVA(: نتائج اختبار تحليل التباين األحادي )14.4جدول )
رقي  الق دس  اإلعدادي ة المرحلة   سنوات الخبرة متغير ل المهني  لديهم تعزى  الن مو لمعيقاتفي مدارس ش 

 مصدر التباين 
مجموع  

 المربعات 

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات 
 قيمة ف 

الدًللة  

 اإلحصائية

 0.984 2 1.968 بين المجموعات 

 208 106.354 داخل المجموعات  0.149 1.925
0.511 

 210 108.322 المجموع

( أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى  14.4تشير المعطيات الواردة في الجدول )

(0.05≤ ) المهني   الن مو لمعيقات في مدارس َشرقي  الق دس  اإلعدادي ةم عل مي المرحلة بين متوسطات تقديرات  

( أي أن هذه القيم أكبر  0.149تعزى لمتغير سنوات الخبرة، وذلك ألن قيمة الدالة اإلحصائية بلغت )  لديهم

ألفا ) بلغت )  (، كما 0.05من قيمة  المحسوبة  الجدولية 1.925أن قيمة )ف(  القيمة )ف(  أقل من  ( وهي 

في مدارس   اإلعدادي ةبين متوسطات تقديرات م عل مي المرحلة  (، وبذلك تقبل الفرضية الصفرية  3.09والبالغة )

 . َشرقي  الق دس للن مو المهني  لديهم

( رقم  الجدول  خالل  من  ذلك  األعداد 15.4ويتضح  يوضح  والذي  الحسابية،  (  والمتوسطات   ،

بين متوسطات   للفروق  المعيارية  المرحلة  واالنحرافات  تقديرات م عل مي  في مدارس    اإلعدادي ةبين متوسطات 

 تعزى لمتغير سنوات الخبرة.   المهني  لديهم الن مو  لمعيقات َشرقي  الق دس 
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بين متوسطات تقديرات م عل مي المرحلة  وق (: األعداد، المتوسطات الحسابية، واًلنحرافات المعيارية للفر 15.4جدول )
رقي  الق دس  اإلعدادي ة  لمتغير سنوات الخبرة  تعزى  المهني  لديهم الن مو لمعيقاتفي مدارس ش 

 اًلنحراف المعياري  المتوسط الحسابي العدد  سنوات الخبرة 

 0.631 2.55 20 سنوات  5أقل من 

 0.702 2.47 51 سنوات  10 – 5

 0.730 2.69 140 سنوات  10أكثر من 

 

بين ( بين متوسطات  α≤0.05الفرضية الرابعة: ًل توجد فروق ذات دًللة إحصائية عند مستوى الدًللة )
رقي  الق دس    اإلعدادي ةمتوسطات تقديرات م عل مي المرحلة   تعزى   المهني  لديهم  الن مو  لمعيقاتفي مدارس ش 

 لمتغير الجهة المسؤولة عن المدرسة.  
للتحقق من صحة الفرضية السابقة حسب متغير الجهة المسؤولة عن المدرسة، تم استخدام اختبار  

( األحادي  التباين  متوسطات  One Way ANOVAتحليل  بين  للفروق  م عل مي  (  تقديرات  متوسطات  بين 

تعزى لمتغير الجهة المسؤولة عن    المهني  لديهم  الن مو  لمعيقات في مدارس َشرقي  الق دس    اإلعدادي ةالمرحلة  

 (. 16.4المدرسة، وقد توصلت الباحثة إلى النتائج كما هو موضح في الجدول رقم )

م عل مي  تقديرات ( للفروق بين متوسطات One Way ANOVA(: نتائج اختبار تحليل التباين األحادي )16.4جدول )
رقي  الق دس  الجهة المسؤولة عن المدرسة متغير ل المهني لديهم تعزى  الن مولواقع  المرحلة اإلعدادي ة في مدارس ش 

مجموع   مصدر التباين 
 المربعات 

درجات 
 الحرية

متوسط 
الدًللة   قيمة ف  المربعات 

 اإلحصائية
 1.513 2 3.025 بين المجموعات 

المجموعات داخل  0.074 2.642  119.091 208 
0.573 

 210 122.117 المجموع
( أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى  16.4تشير المعطيات الواردة في الجدول )

(0.05≤ ) المهني    الن مو لمعيقات في مدارس َشرقي  الق دس  اإلعدادي ةبين متوسطات تقديرات م عل مي المرحلة
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( أي أن  0.074تعزى لمتغير الجهة المسؤولة عن المدرسة، وذلك ألن قيمة الدالة اإلحصائية بلغت )  لديهم

ألفا ) ( وهي أقل من القيمة  2.624(، كما أن قيمة )ف( المحسوبة بلغت )0.05هذه القيم أكبر من قيمة 

( والبالغة  الجدولية  الصفرية  3.09)ف(  الفرضية  تقبل  وبذلك  المرحلة  (،  م عل مي  تقديرات  متوسطات  بين 

 . في مدارس َشرقي  الق دس للن مو المهني  لديهم اإلعدادي ة

( رقم  الجدول  خالل  من  ذلك  الحسابية،  17.4ويتضح  والمتوسطات  األعداد،  يوضح  والذي   )

بين متوسطات  واالنح للفروق  المعيارية  المرحلة  رافات  تقديرات م عل مي  في مدارس    اإلعدادي ةبين متوسطات 

 تعزى لمتغير الجهة المسؤولة عن المدرسة.  المهني  لديهم مو الن   لمعيقات َشرقي  الق دس 

(: األعداد، المتوسطات الحسابية، واًلنحرافات المعيارية للفروق بين متوسطات بين متوسطات تقديرات م عل مي  17.4جدول )
رقي  الق دس  اإلعدادي ة المرحلة   لمتغير الجهة المسؤولة عن المدرسة  المهني  لديهم تعزى  الن مو لمعيقاتفي مدارس ش 

 اًلنحراف المعياري  المتوسط الحسابي العدد  الجهة المسؤولة عن المدرسة 
 0.807 3.66 119 وزارة المعارف 

 0.670 3.47 61 السلطة الفلسطينية

 0.714 3.35 31 مدارس خاصة 
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 النتائج والتوصياتقشة منا
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 النتائج والتوصيات مناقشة 

  ي ة اإلعداد ومعيقاته لم عل مي المرحلة  المهني     الن موواقع  والتي هدفت إلى دراسة    الد راسةبعد إجراء هذه  

ْن وجهة َنظر الم عل  مين أنفسهم  والتوصيات   ، فإن الباحثة قد توصلت إلى النتائجفي مدارس َشرقي  الق دس م 

 ية:تاآل

راسةمناقشة نتائج أسئلة   : الد 

راسةمناقشة سؤال   رقي  الق دس   اإلعدادي ةالمرحلة  المهني  لم عل مي    الن موواقع  : ما  األول  الد  في مدارس ش 

 ؟ م ن  وجهة ن ظر الم عل  مين أنفسهم

في مدارس َشرقي  الق دس م ْن وجهة  اإلعدادي ةالمهني  لم عل مي المرحلة  الن موواقع تشير النتائج إلى أن 

أنفسهم الم عل  مين  )   َنظر  الحسابي  المتوسط  بلغ  حيث  مرتفعة،  بدرجة  معياري  3.09جاءت  انحراف  مع   )

   %(.77.5(، وبنسبة بلغت )0.51)

أن   الباحثة  تطورات سريعة    عىالمعلم يس وترى  يجري من  ما  ومتابعة  تحديث خبراته  إلى  باستمرار 

بالممارسات   فيةسواء  الفع    الت كنولوجيا أو التخصص أو    الص  التدريس  ال؛ من أجل االستمرارية  للوصول إلى 

تعزى النتيجة المرتفعة  كما    .وبالتالي يزيد من تحقيق أهدافه والقدرة على مواجهة مشكالته  في تجديد معارفه

المرحلة  المهني    الن مو في درجة   الق دس  اإلعدادي ةلم عل مي  إلى    في مدارس َشرقي   المعلمين،  من وجهة نظر 

ينظر  طبيعة   إذ  الت  المعلم  و إلى  أنه  على  وطني  عليم  يشكل  ودينياجب  مما  المستمر؛  للعمل  قوًيا  ، دافًعا 

، وكذلك تواصله مع غيره  وتنويع طرق التدريس واألساليب   قدراته العلمية والمهنية،  نمووالسعي الدؤوب نحو  
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المعلمين الممن  لمتطلبات عصر  وإدراكه  المعلم  وعي  أن  كما  والتجدد  ،  يجعله  المستمر  الت كنولوجيعرفة،   ،

مسؤولييدرك   الطلبة  تها حجم  وجود    .نحو  ننسى  أن  يجب  ال  مهنًياكما  المعلم  نمو  تدعم  كالجهات    مدير ، 

التي التحق    الن موبرامج  مهنًيا ويتابعهم ويرى أثر    الن موو   الت طوريحثهم على  يشجع المعلمين و   القيادي الذي

 . بها المعلمون 

نتيجكما   هذه  تتفق  البوشى  الد راسةة  )2015)   ودراسة  يونس  ودراسة  الوعيلي  2014(،  ودراسة   ،)

 المهني فيها قد تحقق بدرجة مرتفعة.  الن مو( حيث جاء واقع 2012)

ؤالولإلجابة عن  ع قامت الباحثة بدراسة المجاالت التالية:   الس   األول بشكل موس 

الممارسات  (  1 نمو  فيةواقع  المرحلة    الص  الق دس    اإلعدادي ةلم عل مي  رقي   ش  مدارس  وجفي  نظر  من  هة 

 : أنفسهم المعلمين

فيةواقع نمو الممارسات    ن  إ مين من وجهة نظر المعل  في مدارس َشرقي  الق دس    اإلعدادي ةلم عل مي المرحلة    الص 

( الحسابي  المتوسط  بلغ  حيث  مرتفعة،  بدرجة  مع3.15جاء   )  ( معياري  بلغت 0.50انحراف  وبنسبة   ،)

فية%(، وجاءت أهم مظاهر نمو الممارسات  78.8) في مدارس َشرقي    اإلعدادي ةم عل مي المرحلة  لدى    الص 

 :الق دس

 . الت عليميةخطيط مهم في نجاح العملية الت   •

  .استخدام اسلوب التعزيز •

   .الت عليميةخطيط لألنشطة الب عند الت  مين للفروق الفردية بين الط  رؤية المعل   •
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 .مين ألساليب تدريس متنوعةاستخدام المعل   •

 من طرق تخطيطهم للدروس باستمرار.  تطوير المعلمين •

المعل مين أن   الباحثة  للعملية    وترى  الت خطيط  وذلك من خالل االلتحاق   الت عليميةيركزون على تطوير مهارة 

ة بالتخطيط،  وهذا يؤكد أن التخطيط جزء أساسي ألي عمل تربوي يمكن إنجازه بنجاح، فمن بالدورات المختص 

المادة   مالءمة  مدى  معرفة  يمكن  الت خطيط  مالءمتالت عليميةخالل  ومدى  الحصص  وعدد  والوسائل،  ها ، 

الطالب،   تحصيل  لتحسين  عالجية  خطط  وضع  ضرورة  على  والت أكيد  الط الب،  مساعدة جاءت  و لحاجات 

الهيئة   الخبرة    الت دريسيةالمدير وأعضاء  والفصلية واليومية  إعداد   فيذوي  السنوية  درجة حسب   الخطط  أقل 

و متابعة الخطط من قبل المشرف ؛ لذلك تدعو الباحثة إلى ضرورة االهتمام بهذا الجانب أال وه الد راسةنتائج  

الهيئة   أعضاء  أو  المدير  أساليب  ،  الت دريسيةأو  استخدام  في  المعلمين  مهارات  تطوير  ضرورة  إلى  إضافة 

لتوصيل المعلومات إلى أذهان الط الب، إذ أن الكثير من المعلمين يمتلكون المعلومات   متنوعة في الت دريس

األسل اختيار  عن  يعجزون  لكنهم  إلالعلمية  المناسبة  الطريقة  أو  ضرورة   .المعلومات   يصالوب  إلى  إضافة 

التعلم.  استخدام أساليب متنوعة لتعزيز الط الب توجيه المعلمين نحو   وتالحظ    من أجل زيادة دافعيتهم نحو 

الباحثة أن المعلمين لديهم تنوع في أساليب التقويم، ويسعون بشكل مستمر نحو تطوير مهارات التقويم من  

تطلعهم على المزيد من أساليب تقويم حديثة كإدخال  اللتحاق ببرامج تدريبية أو دورات أو ورش عمل  خالل ا

 طرق التقويم البديلة والداعمة لالختبارات التقليدية.  
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رقي  الق دس    اإلعدادي ةلم عل مي المرحلة    الت خصصي  الن موواقع  (  2   مين من وجهة نظر المعل  في مدارس ش 

 :سهمأنف

من وجهة  في مدارس َشرقي  الق دس    اإلعدادي ةلم عل مي المرحلة    الت خصصي  الن موأن واقع  تائج إلى  أشارت الن  

(،  0.55( مع انحراف معياري )3.29نظر المعلمين جاء بدرجة مرتفعة جدًا، حيث بلغ المتوسط الحسابي )

في مدارس   اإلعدادي ةم عل مي المرحلة  لدى    الت خصصي  الن مو%(، وجاءت أهم مظاهر  82.3وبنسبة بلغت )

 : َشرقي  الق دس

 .وير أدائهم في موضوع المادة التي يدرسونهاطسعي المعلمين لت •

 . سعي المعلمين لرفع المستوى التعليم الخاص بهم •

 . جديدة مرتبطة بواقع حياة الطلبة قففي موا الت عليميةتوظيف المعلمين للمادة  •

 .رالتي يدرسونها باستمرا الت عليميةمتابعة المعلمين للمستجدات المتعلقة بالمادة  •

 إجراء المعلمين لنقاشات مستمرة مع طاقم الموضوع.  •

المادة   مجال  في  أدائهم  بتطوير  يهتمون  المعلمين  أن  الباحثة  بدورات    الت عليميةوترى  االلتحاق  خالل  من 

موضوع   نفس  في  أعلى  جامعي  لقب  على  الحصول  أو  بالتخصص،  المتعلقة  المستجدات  لمتابعة  تدريبية 

بالتنسيق مع مدير المدرسة، وذلك   جلسات مستمرة مع طاقم الموضوع الواحد التخصص، باإلضافة إلى عقد  

تبادل  بهدف االستفادة من خبرات زمالئهم ، فطبيعة عمل المعلم وتداخل التخصصات، قد جعل من عملية 

بالتعاون وروح المشاركة . كما أن لسياسات الجهات المسؤولة دور الخبرات، واكتساب المهارات، جو مليء 

للمعلم؛ ففي وزارة المعارف مثال تفرض على المعلم أن يتطور في مجال تخصصه كل    الت خصصي  الن موفي  

ثالث سنوات على األقل، من خالل االلتحاق بدورات لمتابعة المستجدات في المادة العلمية، أو تعلم أساليب  

 .  الت عليميةجديدة لعرض المادة 
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رقي  الق دس    اإلعدادي ةلم عل مي المرحلة    الت كنولوجي  الن موواقع  (  3   من وجهة نظر المعلمين في مدارس ش 

 :أنفسهم

من وجهة نظر المعلمين  في مدارس َشرقي  الق دس    اإلعدادي ةلم عل مي المرحلة    الت كنولوجي  الن موتبين أن واقع  

( الحسابي  المتوسط  بلغ  حيث  مرتفعة،  بدرجة  )3.02جاء  معياري  انحراف  مع  بلغت 0.63(  وبنسبة   ،)

 : في مدارس َشرقي  الق دس اإلعدادي ةم عل مي المرحلة لدى   الت كنولوجي الن مو %(، وجاءت أهم مظاهر75.5)

 .بشكل جيد   Wordاستخدام برنامج الطباعة  •

 . وغيرها Chromeح اإلنترنت من فاستخدام المعلمين لبرامج تص •

 . تمكن المعلمين من التعامل مع الملفات والمجلدات على جهاز الحاسوب وحفظها •

 .الت عليميةنترنت إلثراء المادة كة اإل باستخدام المعلمين لش  •

المختلفة من خالل تطبيقات متنوعة مثل الواتس    الت عليميةمن إدارة المجموعات    ميناستطاعة المعل •

 اب، وجوجل كالس، وماسنجر، وغيرها. 

النتائج   هذه  الباحإن  رأي  أهمية  ثة  حسب  استخدام    الت كنولوجي  الن موتؤكد  يتطل ب  وهذا  الحاسوب  للمعلمين 

المعل   وأن  مستمر،  بشكل  وملحقاته  تطبيقاته  مع  الت    مينوالتفاعل  مثل  يشجعون  المختلفة  البرامج  مع  عامل 

WORD, POWER POINT, EXCEL    إضافة إلى استخدام تطبيقات متنوعة مثل الواتس آب، وجوجل

إضافة   األمور.  وأولياء  الط الب  مع  التواصل  لتسهيل  وغيرها  وماسنجر  روم،  تمكن  كالس  ضرورة  إلى 

فوف االفتراضية  الت دريسيةالمعلمين من تنفيذ اللقاءات   بب في ذلك قد يعود    وتعتقد الباحثة  .عبر الص  أن  الس 

الت   أن  وسريعة  الت كنولوجي قنيات  إلى  حديثة  عصرنا    الت طورة  في  منها  ب د   ال  ضرورة  وهي  مواكبتها،  يجب 
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ات  الت طور في مجال المعلومات واالتصاالت، وهناك العديد من    الحالي، خاصة أننا نعيش في ثورة كبيرة جًدا

المتسارعةالت كنولوجي يعود ة  بب قد  الس  الباحثة أن  فيه   الد راسةإلى إجراء    ، كما ترى  الذي احتاج  الوقت  في 

إلى استخدام   المعلمين  تكنولوجًيا في ظل جائحة كورونا، حيث اضطر جميع  أنفسهم  إلى تطوير  المعلمون 

قنيات ليست جديدة ولكن تم  تبنيها بشكل متسارع نظًرا كي ف بسرعة مع الواقع الجديد، وهذه الت  والت    الت كنولوجيا

والط   المعلمون  اضطر  وفجأة  أبوابها،  والجامعات  المدارس  إغالق  بسبب  إلى  لحاجتها  األمور  وأولياء  الب 

الت    كي فالت   بعد فترة  عن  استخدام    علم  الت  ومنصات    الت كنولوجياعلى  والت  وبرامج  اإللكتروني،  عليم  عليم 

الالزمة   الت كنولوجياو   جهوًدا كبيرة لضمان الحصول على اإلنترنت   الت عليميةكما بذلت المؤسسات    ،االفتراضي

الذين كان لديهم رفض وصعوبة    المعلمين. كما أجبرت الجائحة  الت كنولوجيم  الب لتعزيز التعل  للمعلمين والط  

غيير في فترة زمنية قصيرة جًدا؛ لذلك قرر العديد من الجهات المسؤولة ومواكبتها على الت    الت كنولوجيافي تبني  

  . للمستقبل دريس المباشر وعبر اإلنترنت(علم المدمج )الت  عليم اعتماد نهج الت  عن الت  

النتيج هذه  دراسة  تتفق  نتيجة  مع  الت  (  Coffman, 2004)ة  توفر  الت  نمية  في  وبخاصة  عنميالمهنية  ر  بة 

والمشاركة   اتياتي واالكتشاف الذ  علم الذ  وبرامج الت دريب، وتدعم الت    علم وخططه الت  عزز تقنيات  اإلنترنت والتي ت  

 لة وتبادل الخبرة. اعالف

راسةمناقشة نتيجة سؤال   في   اإلعدادي ةلم عل مي المرحلة  المهني    الن مو: ما هي معيقات  الثانيالفرعي    الد 

رقي  الق دس  ؟أنفسهم  مينمن وجهة نظر المعل    مدارس ش 

  من وجهة نظر المعلمين في مدارس َشرقي  الق دس   اإلعدادي ةلم عل مي المرحلة  المهني    الن موأشارت أن معيقات  

(، وبنسبة  0.76( مع انحراف معياري )2.56لمتوسط الحسابي ) جاءت بدرجة متوسطة، حيث بلغ ا  أنفسهم 
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في مدارس    اإلعدادي ةلم عل مي المرحلة  المهني    الن مو%(، وجاءت أهم المعيقات والتي تحد من  51.2بلغت )

 : َشرقي  الق دس

 .المهني الن موقلة الحوافز المادية للمشاركيـن فـي أنشطة  •

 . المهنـي وعدم صالحيتها للعمل الن موق دم التقنيات المتوفرة فـي مراكز  •

 .المهنـي بالتنوع والشمول الن مو ال تتسم أهداف أنشطة  •

 .ة الحديثةالت كنولوجيالمهني للتغيـرات  الن موعدم مواكبة محتوى أنشطة  •

أنشطة  ب   • فيه  تعقد  الذي  المكان  عن    الن موعد  المشاركالمهني  المعلمين  بأنشطة  مدارس    الن مو ين 

 .المهني

 األولى من المعيقات   الد رجةفي    المهني"  الن مو"قلة الحوافز المادية للمشاركيـن فـي أنشطة    78جاءت الفقرة  

من   تحد  المرحلة  المهني    الن مو التي  الق دس  اإلعدادي ة لم عل مي  َشرقي   مدارس  إلى  في  ذلك  الباحثة  وتعزو   ،

كما ترى الباحثة أن عدم أخذ    . الحوافز المادية قليلة إلى معدومة  م، إضافة إلى أنالوضع االقتصادي للمعل  

ال    المهني  الن موأنشطة  الكثير من    وأن  أو الجهات المسؤولة.    والمديردريبية  في احتياجاتهم الت  مين  رأي المعل

.  المهني   الن موأنشطة  بخطط التدريب عند تنفيذ  ترتبط بحاجات المعلمين الحقيقية. إضافة إلى عدم االلتزام  

"عدم مواكبة    66المهنـي بالتنوع والشمول" والفقرة    الن مو"ال تتسم أهداف أنشطة    64رقم    فقرةي حين أن الف

ة الحديثة" تشيران إلى ضرورة إعادة النظر في محتوى أنشطة  الت كنولوجيالمهني للتغيـرات  الن مومحتوى أنشطة 

الباحثة بأن محتوى  التي تنفذها وزارة المعارف والسلطة الفلسطينية والمدارس الخاصة  المهني  الن مو ، وتؤكد 

الت    الن موأنشطة   يواكب  وال  متشابه  الحاسوب الت كنولوجيغيرات  المهني  الستخدام  وتفتقد  الحديثة،  وأن  ة   ،
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عد المكان  " ب    72. كما أن فقرة  ءظرية واإللقااألساليب تقليدية وتعتمد إلى حد كبير على أسلوب المحاضرة الن  

أنشطة   فيه  تعقد  حيث    الن موالذي  مدرستي"  عن  في    إنالمهني  كبير  أثر  له  المعيق  المهني    الن موهذا 

فب   للن  للمعلمين  المكان وعدم مالءمته  أماكن غير مخصص  عد  والت  ة  شاط وتنفيذه في  قنيات  تخلو من األجهزة 

 . ربويةالت  

سؤال  مناقشة   راسةنتيجة  المرحلة  الثالث:  الفرعي    الد  م عل مي  تقديرات  تختلف  مدارس    اإلعدادي ةهل  في 

رقي  الق دس للن مو المهني  باختالف متغيرات   راسةش  ، وسنوات الخبرة، والجهة : الجنس، والمؤهل العلمي  الد 

 المسؤولة؟ 

سؤال   نتيجة  راسةمناقشة  تختلف  الرابع:  الفرعي    الد  المرحلة  هل  م عل مي  مدارس    اإلعدادي ةتقديرات  في 

رقي  الق دس راسةلن مو المهني  باختالف متغيرات    لمعيقات  ش  ، وسنوات الخبرة، : الجنس، والمؤهل العلمي  الد 

 والجهة المسؤولة؟ 

راسة يلمناقشة نتيجة سؤال راسةيجب مناقشة نتائج فرضيات  الثالث والرابعالفرعي  الد   . الد 

راسة مناقشة فرضيات   : الد 

األولى:   الرئيسية  إحصائي  الفرضية  دًللة  ذات  فروق  الد  توجد  مستوى  عند  بين  (  α≤0.05)  ًللةة 

رقي  الق دس للن مو المهني  لديهم تعزى   اإلعدادي ةمتوسطات تقديرات م عل مي المرحلة   للمتغيرات    في مدارس ش 

 لتالية: وقد انبثق عنها الفرضيات ا ،الديمغرافية
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( بين  α≤0.05مناقشة نتائج الفرضية األولى: ًل توجد فروق ذات دًللة إحصائية عند مستوى الدًللة )

رقي  الق دس للن مو المهني  لديهم   اإلعدادي ةبين متوسطات تقديرات م عل مي المرحلة  متوسطات     في مدارس ش 

 تعزى لمتغير الجنس.  

أنه توجد فرو  إلى  النتائج  )أشارت  المستوى  عند  داللة إحصائية  ذات  تقديرات   ( ≥0.05ق  بين متوسطات 

فيةنحو نمو الممارسات  في مدارس َشرقي  الق دس    اإلعدادي ةم عل مي المرحلة     الن مو ، و الت خصصي  الن مو، و الص 

   المهني لدي المعلمين تعزى لمتغير الجنس، وكانت الفروق لصالح اإلناث، وبذلك ترفض الفرضية الصفرية.

المعلمات نحو   الباحثة أن توجه  برامج    الن مووترى  يكون في  المعلمين، حيث  أكثر من توجه    الن مو المهني 

الممارسات   نمو  في  وخصوصا  المعلمين  عدد  يفوق  المعلمات  عدد  فيةالمهني  يحاولن  المعلمات    ألن  الص 

 مع   قارنةجاحها في مجال عملها منمن خالل أة  قية للمر عمل وذلك بسبب النظرة الشر إثبات ذاتهن من خالل ال

قبلون على أنشطة  إضافة إلى ذلك أن المعلمين ال ي  .  المعلمين الذكور الذين يحافظون على الطريقة التقليدية

المعلمون    الن مو ينشغل  كما  واالقتصادية،  الحياتية  األعباء  لكثرة  وذلك  آخر  المهني  عمل  عن  البحث  في 

 ا ونفسًيا. بجانب عمله كمعلم، مما يشكل عبَئا بدنيً 

بين متوسطات تقديرات   ( ≥0.05كما أشارت النتائج إلى ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى ) 

تعزى لمتغير الجنس، وبذلك تقبل    الت كنولوجي  الن مو نحو  في مدارس َشرقي  الق دس    اإلعدادي ةم عل مي المرحلة  

   الفرضية الصفرية.

ال يختلف بين الذكور    الت كنولوجي  الن موف  النتيجة إلى أن أنظمة التربية والتعليم وقوانينها موحدة للجنسين  تعزى 

ألواإل يعيش  ناث  منهما  كل  من    الت كنولوجي  الت طورفي  ن  فمطلوب    الت طورمواكبة    المعلمينالمتسارع 
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االلتحاق    الت كنولوجي إلى.  المهني  الن مو ببرامج  من خالل  الجنسين  إضافة  ، فكالهما  المعيقات ستواجه كال 

  .خضع للهيكل التنظيمي ذاتهي

بين   (α≤0.05مناقشة نتائج الفرضية الثانية: ًل توجد فروق ذات دًللة إحصائية عند مستوى الدًللة )

رقي  الق دس للن مو المهني  لديهم   اإلعدادي ةبين متوسطات تقديرات م عل مي المرحلة  متوسطات     في مدارس ش 

 تعزى لمتغير المؤهل العلمي. 

( المستوى  عند  داللة إحصائية  ذات  أنه توجد فروق  إلى  النتائج  تقديرات   ( ≥0.05أشارت  بين متوسطات 

فيةنحو نمو الممارسات  في مدارس َشرقي  الق دس    اإلعدادي ةم عل مي المرحلة     الن مو ، و الت خصصي  الن مو، و الص 

المهني لدى المعلمين تعزى لمتغير المؤهل العلمي، وكانت الفروق لصالح المعلمين    الن مو، وواقع  كنولوجيالت  

 الذين مؤهلهم العلمي ماجستير، وبذلك ترفض الفرضية الصفرية.  

  الن مو تحصيله العلمي زاد لديه االهتمام ب  وتعزى هذه النتيجة حسب رأي الباحثة إلى أن الشخص كلما ارتفع

أساليب   أحد  يعد  الماجستير  درجة  على  فالحصول  لذاته  ما    الن موالمهني  يرضيه  ال  فقد  للمعلمين،  المهني 

من حملة البكالوريوس    يفوق أقرانهم  حملة الماجستير يمتلكون مخزوًنا معرفًيا. وأن المعلمين من  يرضي غيره

ومهارات إضافية  عدة وعلى فترات زمنية مختلفة مما أكسبهم خبرات  بمحطات تعلمية  مروا    نهمإفأقل، حيث  

   .المهني الن مو، لذا هم أكثر المعلمين اتجاًها نحو مع كل ما هو جديد جعلتهم في حالة اطالع دائم 

( بين  α≤0.05مناقشة نتائج الفرضية الثالثة: ًل توجد فروق ذات دًللة إحصائية عند مستوى الدًللة )

رقي  الق دس للن مو المهني  لديهم   اإلعدادي ةبين متوسطات تقديرات م عل مي المرحلة  متوسطات     في مدارس ش 

 تعزى لمتغير سنوات الخبرة. 
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( بين متوسطات تقديرات ≥0.05أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى )  أشارت النتائج إلى

فيةنحو نمو الممارسات  في مدارس َشرقي  الق دس    اإلعدادي ةم عل مي المرحلة     الن مو ، و الت خصصي  الن مو، و الص 

 الخبرة، وبذلك تقبل الفرضية الصفرية. لدى المعلمين تعزى لمتغير سنوات  الت كنولوجي

النتيجة   هذه  الباحثة  ولعل  رأي  اختلفت  حسب  مهما  نفسها  المدرسة  ألنظمة  يخضع  المعلم  أن   عن  منبثقة 

سنوات الخبرة لديه، فال يعطي المدير للمعلم ذو سنوات الخبرة األعلى امتيازات عن المعلم ذو سنوات الخبرة 

المدر  يعمل في  تتمثل في تحقيق األهداف  األقل، فكالهما  نفسها، والتي  الرسالة  ذاتها ، وكالهما يحمل  سة 

بين متوسطات تقديرات م عل مي  التربوية في إيجاد جيل متعلم مدرًكا أهمية العلم؛ لذلك لم تختلف متوسطات  

لديهم  اإلعدادي ةالمرحلة   المهني   للن مو  الق دس  َشرقي   ف  في مدارس  الخبرة،  لمتغير سنوات  واع  تعزى  جميعهم 

لرسالته ودوره، مما ترك المجال أمام المعلم لنموه مهنيا، مهما كانت سنوات الخبرة لديه، إضافة لذلك طبيعة  

يبقى  الت عليميةالعملية   الخبرة،  سنوات  اختلفت  مهما  وطرقه  بأساليبه  ماهًرا  معلًما  تتطلب  متجددة.  عملية   ،

 ئله التي تساعده في إيصال المادة العلمية إلى الطلبة. الجميع بحاجة إلى تطوير قدراته ومهاراته ووسا

بين  (  α≤0.05مناقشة نتائج الفرضية الرابعة: ًل توجد فروق ذات دًللة إحصائية عند مستوى الدًللة )

رقي  الق دس للن مو المهني  لديهم   اإلعدادي ةبين متوسطات تقديرات م عل مي المرحلة  متوسطات     في مدارس ش 

 لمتغير الجهة المسؤولة عن المدرسة.  تعزى 

م عل مي المرحلة  ( بين متوسطات تقديرات ≥0.05تبين أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى )

فيةنحو نمو الممارسات  في مدارس َشرقي  الق دس    اإلعدادي ة لدى    الت كنولوجي  الن مو، و الت خصصي  الن مو، و الص 

 المعلمين تعزى لمتغير الجهة المسؤولة عن المدرسة، وبذلك تقبل الفرضية الصفرية. 
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يعود   قد  السبب  أن  الباحثة  المسؤولة عنة  أن كل جه  إلىوترى  الجهات  لوزارة    ءسوا  ارسالمد   من  التابعة 

الخاصةومدار المعارف   والمدارس  الفلسطينية  السلطة  متنوعة  س  برامج  المهني    بهاخاصة  و   تطرح  للنمو 

فيةللمعلمين سواء دورات أو ندوات أو ورش عمل وغير ذلك. منها ما يدعم الممارسات   ومنها ما يدعم    الص 

تسعى إليه الجهات  المهني الذي    الت طورو   الن موللوصول بالمعلمين إلى    الت كنولوجي  الن مو و   الت خصصي  الن مو

  اس سواء كانت وزارة المعارف أو السلطة الوطنية الفلسطينية أو المدارس الخاصة.المسؤولة عن المدر 

الرئيسية   إحصائي  :  الثانيةالفرضية  دًللة  ذات  فروق  مستتوجد  عند  الد  ة  بين  (  α≤0.05)  ًللةوى 

رقي  الق دس    اإلعدادي ةمتوسطات تقديرات م عل مي المرحلة    المهني  لديهم تعزى   الن مو  لمعيقاتفي مدارس ش 

 وقد انبثق عنها الفرضيات التالية:  ،للمتغيرات الديمغرافية

( بين  α≤0.05نتائج الفرضية األولى: ًل توجد فروق ذات دًللة إحصائية عند مستوى الدًللة )  مناقشة

المرحلة  متوسطات   م عل مي  تقديرات  متوسطات  الق دس    اإلعدادي ةبين  رقي   ش  مدارس    الن مو   لمعيقاتفي 

 تعزى لمتغير الجنس.   المهني  لديهم

بين متوسطات تقديرات  (≥0.05ائية عند المستوى )ال توجد فروق ذات داللة إحص  أنه  أشارت النتائج إلى

المرحلة   الق دس    اإلعدادي ةم عل مي  لمتغير    الن مومعيقات  نحو  في مدارس َشرقي   المعلمين تعزى  المهني لدى 

 الجنس، وبذلك تقبل الفرضية الصفرية. 

ال يختلف بين الذكور واإلناث ألن كل  ف  تعزى النتيجة إلى أن أنظمة التربية والتعليم وقوانينها موحدة للجنسين

في   يعيش  مواكبة    هس فن  المتسارع  الت طورمنهما  والمعلمات  المعلمين  من  المهنين  الفمطلوب  خالل    مو  من 
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ب لذلكبرامج  ال االلتحاق  فالالزمة  ذاته؛  ؛  التنظيمي  للهيكل  يخضع  فكالهما  الجنسين،  كال  ستواجه  المعيقات 

 النظر عن طبيعة المعيقات. المهني بغض  الن مو لذلك سيواجه المعلمين الذكور واإلناث معيقات في 

بين   (α≤0.05مناقشة نتائج الفرضية الثانية: ًل توجد فروق ذات دًللة إحصائية عند مستوى الدًللة )

المرحلة  متوسطات   م عل مي  تقديرات  متوسطات  الق دس    اإلعدادي ةبين  رقي   ش  مدارس    الن مو   لمعيقاتفي 

 مي.  تعزى لمتغير المؤهل العل المهني  لديهم

 ( المستوى  عند  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد  ال  أنه  النتائج  تقديرات  (≥0.05أشارت  متوسطات  بين 

المرحلة   الق دس    اإلعدادي ةم عل مي  َشرقي   معيقات  في مدارس  المؤهل   الن مونحو  لمتغير  تعزى  لديهم  المهني 

 العلمي وبذلك تقبل الفرضية الصفرية.

الباحثة إلى أن الشخص   النتيجة حسب رأي  تير ريوس أو ماجسبكالو   العلمي  مؤهله  سواء كان  وتعزى هذه 

المعيسيواجهو ف نفس  ين  ألنهم  في  شاركقات  األحيا ون  من  ا  فين  كثير  المهنيأنشطة  في  ن  لنمو  إال  فسها 

يريال التي  أعلحاالت  جامعي  لقب  على  الحصول  منهما  كل  ففي  د  الهذ ى  تختلف  ه  أن  الممكن  من  حالة 

    المعيقات.

( بين  α≤0.05ة: ًل توجد فروق ذات دًللة إحصائية عند مستوى الدًللة )مناقشة نتائج الفرضية الثالث

المرحلة  متوسطات   م عل مي  تقديرات  متوسطات  الق دس    اإلعدادي ةبين  رقي   ش  مدارس    الن مو   لمعيقاتفي 

 تعزى لمتغير سنوات الخبرة.  المهني  لديهم
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( بين متوسطات تقديرات ≥0.05المستوى )أشارت النتائج إلى أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند  

المرحلة   الق دس    اإلعدادي ةم عل مي  لمتغير    المهني  الن مونحو معيقات  في مدارس َشرقي   المعلمين تعزى  لدى 

 ، وبذلك تقبل الفرضية الصفرية.سنوات الخبرة

المدرس ألنظمة  يخضع  المعلم  أن   عن  منبثقة  الباحثة  رأي  حسب  النتيجة  هذه  اختلفت  ولعل  مهما  نفسها  ة 

سنوات الخبرة لديه، فال يعطي المدير للمعلم ذو سنوات الخبرة األعلى امتيازات عن المعلم ذو سنوات الخبرة 

ذاتها المدرسة  في  يعمل  فكالهما  نفسها،  األقل،  الرسالة  يحمل  وكالهما  نفسها  وك،  المعيقات  سيواجه  الهما 

 خالل ممارسة أنشطة الن مو المهني.

بين  (  α≤0.05نتائج الفرضية الرابعة: ًل توجد فروق ذات دًللة إحصائية عند مستوى الدًللة )  مناقشة

المرحلة  متوسطات   م عل مي  تقديرات  متوسطات  الق دس    اإلعدادي ةبين  رقي   ش  مدارس    الن مو   لمعيقاتفي 

 تعزى لمتغير الجهة المسؤولة عن المدرسة.  المهني  لديهم

  المعلمين في ( بين متوسطات تقديرات  ≥0.05ات داللة إحصائية عند المستوى )تبين أنه ال توجد فروق ذ 

المهني لدى المعلمين تعزى لمتغير الجهة المسؤولة عن    الن موشرقي القدس نحو معيقات    اإلعدادي ةالمدارس  

 المدرسة، وبذلك تقبل الفرضية الصفرية. 

تابعة لوزارة  المدارس    ت انكعلمين سواء  ه المقات التي ستواجالمعيوترى الباحثة أن السبب قد يعود إلى تشابه  

الفلسطينيةل  وأالمعارف   المهني فخاصة،  مدارس  و  أ  لسلطة  للنمو  متنوعة  برامج  تطرح  المسؤولة    الجهات 

   يتعرض لمعيقات.وجميعهم  
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راسة توصيات   الد 

 من الممكن أنها ترى  التي التوصيات  من بمجموعة توصي فإنها الباحثة لها توصلت  التي النتائج ضوء في

وباالستناد إلى نتائج   المهني لديهم،  موالن  تساعد المعلمين في مدارس شرقي مدينة القدس على تحقيق   أنها

 ومناقشتها توصي الباحثة بما يأتي:  الد راسة

لصف، وبكل ما يتصل بمهارات تحفيز الطالب على إقامة برامج لنمو مهارات المعلمين في إدارة ا -

فيةالمشاركة   واإلثارة والتشويق لدى الطالب من خالل تطوير أساليب التدريس لديهم.  الص 

المهني وبعدها، ودراسة أثرها    الن مومتابعة أداء المعلمين بشكل أكثر فاعلية قبل انضمامهم ألنشطة   -

 ين.  على أدائهم. ولفت نظر المقصرين من المعلم

تكثيف الدورات المتعلقة بالتخصصات وكيفية توظيف مهارات التعليم بشكل متقن، وإطالعهم على   -

 أحدث طرائق التدريس وأساليبه وطرائق التقويم.   

الممارسات  - نمو  بوسائل  واإللمام  المهني،  نموه  تجاه  واجباته  على  التعرف  للمعلم  تتيح  برامج  إقامة 

فية  . الت كنولوجيفة لوسائل التعليم باإلضا  الت خصصي الن مو، و الص 

التكامل والتوازن بين   - المهني للمعلمين من جهة، وبين تطوير    الت كنولوجي  الن موالعمل على تحقيق 

 والتدريبية من جهة أخرى.   الت عليميةوتحديث األجهزة والوسائل واألساليب 

برامج   - محتوى  بتنظيم  المعلمين  وم  الن موإشراك  الحتياجاتهم  تبًعا  التعلمية  المهني  العملية  تطلبات 

 ليتمكن من تحقيق سبل التطوير، ونمو قدرات المعلم ودعم إنجازه.  
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وأنشطة   - ببرامج  المشاركين  للمعلمين  والمعنوي  المادي  والحوافز  الدعم  لزيادة    الن مو توفير  المهني؛ 

 الدافعية والرغبة في نموهم مهنيا. 

الوضع القائم بالمدارس وخصوصا في حاالت  تدريب المعلمين على وضع خطط إجرائية بديلة تراعي   -

 الطوارئ.  

عقد دورات تدريبية لمدراء المدارس لتوجيههم نحو نمو المعلمين مهنيا وآليات تحفيزهم وإثارة الدافعية   -

 لديهم. 

االحتياجات   عمل - ضوء  في  كافة  للمعلمين  التدريبية  البرامج  حول  واألبحاث  الدراسات  من  ،  مزيد 

مجاالت   حول  من    الن موودراسات  مهم  جزء  ألنها  واالجتماعي  اإلداري  المجال  وخصوًصا  المهني 

 المهني.   الن مو
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 .عمان، األردن   :دار صفاء للنشر والتوزيع، التدريس الفعال :(2008جرادات، عزت ) -

  برامج التنمية المهنية المقدمة ألعضاء هيئة   معيقات(:  2018الجهني، عادل بن عيد الهدباني ) -

    .فلسطينمجلة البحث العلمي في الت ربية، ، التدريس بالجامعة اإلسالمية

محمد - الجامعي(:  2004)  بشير  حداد،  التدريس  هيئة  ألعضاء  المهنية  الكتب   ،التنمية    : عالم 

 القاهرة. 



118 
 
 

بن  ،  حربيال - )  مزعلعبيد  التحصيل   الت عليميةاأللعاب  فاعلية  (:  2010عبيد  على   اإللكترونية 

الرياضيات في  التعلم  أثر  وبقاء  منشورةالدراسي  غير  دكتوراة  أطروحة  مكة .  القرى،  أم  جامعة   ،

 .، المملكة العربية السعوديةالمكرمة

المهني لمعلمي المدارس الحكومية بقطاع غزة ودور مدير    الن مو(:  2000حسب هللا، علي سعيد ) -

 الجامعة اإلسالمية، غزة.   –منشورة  ، رسالة ماجستير غيرالمدرسة في تطويره من وجهة نظرهم

دار ،  -مدخل تطوير التعليم  –اًلعتماد المهني للمعلم  (:  2008حسن، أحالم ومحمود، الفرحاتي ) -

 .األزاريطة، مصر :الجامعة الجديدة للنشر

، دار قباء للنشر إدارة األعمال وتحديات القرن الحادي والعشرين   :(2011حسن، أمين عبد العزيز ) -

 عمان.  :والتوزيع

- ( خالد  والقضاة،  لطفي  والخطيب،  نرجس  التربية، (:  2020حمدي،  جامعة  منشورات    تكنولوجيا 

 القدس المفتوحة، عمان، األردن.

خضير - ياسر  المستدامة  :(2017)   الحميداوي،  التنمية  في  المعاصرة  السحاب اًلتجاهات  دار   ،  :

 مصر.

- ( طارق  وجوارنة،  عايد  والهرش،  تيسير  األردنية  (:  2006خزاعلة،  المدارس  معلمي  امتالك  مدى 

،  4، العدد 8. مجلة العلوم التربوية والنفسية، مجلد لمهارات استخدام الحاسوب ودرجة ممارستهم لها

 كلية التربية، جامعة البحرين، البحرين. 
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فياض ال - سلمان  محمد  التربوية  :(2012)  خزاعلة،  والمخرجات  الصف  للنشر إدارة  صفاء  دار   ،

 عمان.  :والتوزيع

- ( سالمة  السيد  العربي  :(2003الخميس،  المعلم  عن  وبحوث  التكوين    دراسات  قضايا  وبعض 

 ، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر: اإلسكندرية، مصر. ومشكالت الممارسة المهنية 

والتعليم:  (2001)برونر    خوسيه، - البة،  الت كنولوجي  والثورة  العولمة  محمد  مركز ترجمة  هنسي، 

  رة، مصر.مطبوعات اليونسكو: القاه

 .عمان :دار الشروق ، والتقييم المدرسي  الت عليميةسئلة األ :(2005دروزة، أفنان نظير )  -

- ( إبراهيم  المؤسسات  :  (2007الديب،  في  المهني  أالحديثة  الت عليميةالتطوير  مؤسسة  القرى    م، 

 .: جدة، السعوديةللترجمة والتوزيع

- ( مشعان  هادي  وتأهيله((:  2009ربيع،  إعداده  )أسس  والعشرين  الحادي  القرن  مكتبة  معلم   ،

 : عمان، األردن. العربي للنشر والتوزيع المجتمع

 . ، مكتبة النهضة المصرية، القاهرةالشخصي والمهني للمعلم الن مو(: 2004نبيل محمد )زايد،  -

وعبابنة - محمد  )الزبون،  صالح  مستقبلية(:  2010،  المعلومات   تصورات  تكنولوجيا   ًلستخدام 

 . 826-799(، ص ص 3) 24، مجلة جامعة النجاحتطوير الن ظام الت ربوي   واًلتصاًلت قي
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 ، 1، طسـيكولوجية التـدريس الصفي(:  2007)شاكر عقلة    ،المحاميد و الزغول، عماد عبد الرحيم،   -

 .دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، األردن

 .، مصراإلسكندرية :الجامعي الحديث ، المكتب مهاراتهالتدريس نماذجه و  :(1998زيتون، كمال )  -

نموذج تقني مقترح لتطوير أعضاء هيئة الت دريس في مجال مستحدثات  (:  2006سالمة، جابر ) -

في    -كلية الرياض-تكنولوجيا المعلومات والت عليم في كليات المعلمين بالمملكة العربية السعودية  

راسات  ياض.، كلية المعلمين، الر ضوء الواقع ونتائج بعض الد 

- ( سعيد  هناء  ب(:  2013شاهين،  وعالقته  للمديرين  القيادي  من    الن موالسلوك  للمعلمين  المهني 

الخليل محافظة  في  الحكومية  المدارس  معلمي  نظر  القدس،   ،وجهة  جامعة  ماجستير،  رسالة 

 فلسطين. 

 عمان.:  والتوزيع، دار كنوز المعرفة للنشر 5ط  ،الت عليمية الت كنولوجيا : (2010شحادة، أمل عايد ) -

رنامج تدريبي إلكتروني لإلنماء المهني للمعلمين في  تصميم ب(:  2020ياسر بن جمعة ) الشهومي،   -

المجلة العربية للنشر العلمي    مجال التقنيات الحديثة في مدارس التعليم األساسي بسلطنة ع مان،

   ، سلطنة ع مان.(25العدد )
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- ( براك مطيع  الهادي  نظر    معيقات  :(2014الصاعدي، عبد  للمعلمين من وجهة  المهنية  التنمية 

 ، رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة، السعودية.المشرفين التربويين

، دار المسيرة للنشر  في ضوء نظرية التعلم  الت دريسية ممارسة المعلمين    :(2014الصغير، علي ) -

 األردن. : والتوزيع

- ( محمود  مبدعاا   :(2006طافش،  معلماا  تكون  والتوزيعكيف  للنشر  جهينة  دار  عمان:  عمان،  ،   :

 .األردن

، دار  التنمية المهنية للمعلمين في ضوء اًلتجاهات العالمية  :(2010طاهر، رشيدة السيد احمد ) -

 ، مصر.اإلسكندرية : الجامعة الجديدة

، مؤسسة طيبة للنشر والتوزيع، للمعلموالتنمية المهنية    الن مو(:  2011عامر، طارق عبد الرؤوف ) -

 القاهرة، مصر.   

 عمان.: ، دار صفاء للنشر والتوزيعكفاياته  -تدريبه-عداده إالمعلم : (2006عبيد، جمانة )  -

)  السيد   ،عثمان - العربية  :(2003علي  الدول  في  وتطويرها  التعليم  والتوزيع: مهنة  للنشر  العربية   ،

 الرياض. 



122 
 
 

- ( سهيلة  التـدريبالت دريسيةالكفايات    : (2003الفتالوي،  المفهـوم،  ط  :  األداء،  الشروق  ،  1،  دار 

 .عمـان، األردن  :للنشر والتوزيع

المهني لمعلمي العلوم   الن موواقع  (:  2017الفجام، حسن والمنصوري، مشعل والدويلة عبد الرحمن ) -

بم الكويت والرياضيات  بدولة  اًلبتدائية  المرحلة  العدد دارس  األزهر،  جامعة  التربية،  كلية  مجلة   ،

(176) . 

  ءواقع التنمية المهنية ألعضاء هيئة التدريس بجامعة إجدابيا في ضو (:  2019فرج، خالد محمد ) -

الجامعي التعليم  جودة  )  ،معايير  العدد  اآلداب  كلية  )2مجلة  المجلد  بالورقات  1(،  خاص  عدد   .)

 العلمية المقدمة للمؤتمر الدولي الثاني للتعليم في ليبيا، مصراتة، ليبيا.  

المنعم ) - والمأمول(:  2013الكرمي، جمال عبد  الواقع  بين  المعلم  الدولية، إعداد  ، مؤسسة حورس 

 . اإلسكندرية

)  اللواما، - علي  األساسية  ا(:  2020حسين  للمرحلة  الرياضية  التربية  لمعلمي  التدريبية  ًلحتياجات 

نظرهم وجهة  من  معان  محافظة  في  العدد)العليا  للبحوث  طالل  بن  الحسين  جامعة  مجلة   ،2  )

 (، األردن. 6المجلد)

 : ، دار المسيرةطفالعداد معلمات رياض األإساسيات بناء منهج أ:  (2007محمد، عواطف ابراهيم ) -

 عمان.
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مصطفى - )  محمد،  وتطبيقات(:  2004وآخرون  مفاهيم  التعليم  ناشرون    ،تكنولوجيا  الفكر  دار 

 وموزعون: عمان، األردن. 

- ( سلطان  مشعل  ضوء  (:  2018المحيا،  في  السعودية  العربية  بالمملكة  للمعلم  المهنية  التنمية 

 (.19الت ربية، العدد ) العلمي في، مجلة البحث اًلتجاهات المعاصرة للت جديد الت ربوي 

:  دار المسيرة للنشر والتوزيع  ،تكنولوجيا التعليم بين النظرية والتطبيق  :(2005مرعي، توفيق احمد ) -

 عمان.

)  هر،المط - تواجه  (:  2005محمد  التي  الجالتحديات  في  العالي  الوااليمني   هوريةمالتعليم  قع  ة 

  اليمن. :ي للمعلومات ن، المركز الوطبليةقة المستؤيوالر 

- ( مجدي  والمعاصرة  : (2007المهدي،  األصالة  بين  التعليم  ومهنة  الجديدة ،  المعلم  الجامعة  دار 

 . اإلسكندرية، مصـر: للنشر

، مجلة جامعة دمشق، دور مديري المدارس في رفع كفاية المعلمين:  (2010نحيلي، علي أحمد ) -

 ، دمشق. (2+1(، العدد )26المجلد )

  في ضوء نظريات التعلم،   الت دريسيةممارسات المعلمين   (2002): النصار، صالح بن عبد العزيز -

 (.18بحث منشور في: "مجلة القراءة والمعرفة" العدد )
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)  النووي، - شرف  بن  للطباعة    ،2ط  ،الصالحين  رياض:  (1983يحيى  العربي  التراث  والنشر  دار 

 والتوزيع، القاهرة. 

فيةاإلدارة  :(2003هارون، رمزي ) -  عمان.ر:  ، دار وائل للطباعة والنش1، طالص 

الفلسطينية ) - والتعليم  التربية  التربوي    :(2008وزارة  للتطوير    2012  -2008الخطة اًلستراتيجية 

 ، رام هللا، فلسطين. التطويرنحو نوعية التعليم من أجل 

الثانوية بمنطقة القصيم (:  2012الوعيلي، حمد بن غانم )  - المرحلة  المهنية لمعلمي  التنمية  واقع 

. رسالة ماجستير غير منشورة. قسم أصول التربية، كلية التربية، جامعة القصيم: من وجهة نظرهم

 ، السعودية. القصيم

- ( صموئيل  عماد  مع(:  2015وهبة،  للمعلماتجاهات  المهنية  التنمية  في  المعرفة  اصرة  دار   ،

 الجامعية: اإلسكندرية، مصر. 

ألعضاء هيئة الت دريس بجامعة القصيم في  واقع التنمية المهنية  (:  2014يونس، مجدي محمد ) -

-201(، ص ص  15مجلة العلوم التربوية والنفسية، المجلد )  ضوء معايير جودة التعليم الجامعي،

 . . السعودية243
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as Models for Professional Development, Tech Trends, V46, N3.  

 

 

 

 

 

 



127 
 
 

 : رابعاا: المراجع اإللكترونية

التعليم داخل الصفوف الدراسية: كيف ولماذا؟"  تم االسترداد من 2019، كاثي) روبين - ( "تكنولوجيا 

-technology-education-trends-qatar.org/innovative-http://www.wise

classroom 

 

 (: تكنولوجيا التعليم داخل الصفوف الدراسية: كيف ولماذا؟ تم االسترداد من2019بيرو، جوردن )شا -

-technology-education-trends-qatar.org/innovative-http://www.wise 

classrooms 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.wise-qatar.org/innovative-trends-education-technology-classroom
http://www.wise-qatar.org/innovative-trends-education-technology-classroom
http://www.wise-qatar.org/innovative-trends-education-technology-classrooms
http://www.wise-qatar.org/innovative-trends-education-technology-classrooms
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 المالحق  

 (: قائمة أعضاء لجنة تحكيم اًلستبانة 1ملحق رقم )

 الجامعة التخصص  اسم الم حك  م  الرقم

 جامعة الخليل  مناهج وطرق تدريس الرياضيات  د. إبراهيم أبو عقيل  1

أبو ديس  -جامعة القدس علم النفس  د. تيسير عبد هللا  2  

وطرق التدريس  مناهج د. حسن عبد الكريم  3  جامعة بيرزيت  

األردن -جامعة الشرق األوسط اإلدارة التربوية  أ.د. عباس الشريفي  4  

 جامعة بيرزيت  إدارة تربوية  د. كرم الكركي  5

الت عليمية اإلدارة  د. كمال مخامرة  6  جامعة الخليل  

األردن -جامعة الشرق األوسط تكنولوجيا التعليم  د. محمد الحيلة 7  

معين جبر د.  8  جامعة بيت لحم  مناهج وطرق تدريس الرياضيات  

أبو ديس  -جامعة القدس طرق تدريس اللغة العربية  د. ميسون التميمي  9  
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 ( : اًلستبانة بصورتها األولية 2ملحق رقم )

 جامعة الخليل  

 كلية الدراسات العليا 

 

 تحكيم أداة دراسة 

 الفاضل _______________________________ المحترم   األستاذ 

 مكان العمل :_______________________ الرتبة العلمية  

 تحية طيبة وبعد/  

 تقوم الباحثة بإجراء دراسة بعنوان  

 شرقي القدس من وجهة نظر المعلمين(. اإلعدادي ةالمهني للمعلمين في المدارس  الن مو)واقع 

 من خبرة علمية في هذا المجال، راجية منكم تحكيم االستبيان المرفق من حيث :  ونظًرا لما تتمتعون به

 مدى انتماء الفقرات للمجال. (1

 سالمة اللغة ووضوح المعنى. (2

 إضافة فقرات ترونها مناسبة.  (3

 الفقرات المقترح حذفها. (4

 علما أن بدائل اإلجابة هي دائما / غالبا / أحيانا / نادرا / أبدا. 

 الباحثة: آالء زيــــاد نمـــــــــر 
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 ية نهائ(: اًلستبانة بصورتها ال3ملحق رقم )
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 كتاب تسهيل مهمة وزارة المعارف(: 4ملحق رقم )

 

 

 

 أنفسهم  مينعل   ظر الم  وجهة ن    ن  دس م  الق   رقي  ش  في مدارس  اإلعدادي ة المرحلة ميعل  لم   ومعيقاته المهني   الن موواقع 
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 السلطة الفلسطينية  كتاب تسهيل مهمة(: 5ملحق رقم )

 

 أنفسهم  مينعل   ظر الم  وجهة ن    ن  دس م  الق   رقي  ش  في مدارس  اإلعدادي ة المرحلة ميعل  لم   ومعيقاته المهني   الن موواقع 
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 المدارس الخاصةكتاب تسهيل مهمة (: 6لحق رقم )م

 

 أنفسهم  مينعل   ظر الم  وجهة ن    ن  دس م  الق   رقي  ش  في مدارس  اإلعدادي ة المرحلة ميعل  لم   ومعيقاته المهني   الن موواقع 
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  تدقيق لغوي  (: 7ملحق رقم )

 


