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 مدى ممارسة المعلمين الفلسطينيين في مدارس مدينة نابلس 

 تصميم التدريس بصورة نموذجية؟ لعمليات  
 ملخص

المجموعة األولى وتساءلت عما إذا كان المعلمون الفلسطينيون يمارسون عمليات تصميم :  حاولت الدراسة أن تجيب عن ثالث مجموعات من األسئلة
أما المجموعة الثالثة , اعتبار عاملي الجودة واالتساقوالمجموعة الثانية وتساءلت عما إذا كان المعلمون يمارسون هذه العمليات بصورة نموذجية ب, التعليم

وممارستهم لهذه العمليات , فتساءلت فيما إذا كان هناك فرق بين معلمي مدارس الحكومة ومدارس الوكالة في ممارستهم لعمليات تصميم التعليم من ناحية
, والتخصص فيها, ومستوى الشهادة األكاديمية, كجنس المعلم:  ذات العالقةبصورة نموذجية من ناحية أخرى؛ وذلك باعتبار عدد من المتغيرات المستقلة 

والمناخ النفسي , ونمط اإلدارة السائد في المدرسة, وتوفر الوسائل التعليمية, وعدد الدورات التأهيلية في أثناء الخدمة, وسنوات الخدمة في سلك التربية والتعليم
أخذت عينة عشوائية من معلمي ومعلمات مدارس الحكومة والوكالة في مدينة نابلس في , ولإلجابة عن هذه األسئلة.   وطبيعة العالقة بين المدرسين, فيها

والصورة النموذجية , استجابوا إلى استبانة قاست فقراتها عمليات تصميم التعليم من ناحية, (إناثا 949) ذكورا و ( 949(: ) 893)الضفة الغربية بلغت 
 . عليم من ناحية أخرىلعمليات تصميم الت

 :وكانت أهم النتائج التي توصلت لها ما يلي, واإلحصاء التحليلي تارة أخرى , حللت بيانات الدراسة باستخدام اإلحصاء الوصفي تارة
لممارسات وكانت أعلى ا.  نقطة من أصل خمس نقاط(  45.9= م)كان متوسط أداء أفراد العينة المدروسة على فقرات عمليات تصميم التعليم  -9

فتحديد , فتحديد الطرائق التعليمية, فوضع أهداف سلوكية خاصة, وضع أهداف تربوية عامة, التعرف على محتوى المادة الدراسية: على التوالي
, لتقييميةمن العمليات المتعلقة بتحديد الوسائل ا( 9....5.= & ) حيث مورست هذه العمليات بشكل أعلى وبداللة إحصائية , الوسائل التعليمية

 .وتحديد األنشطة التربوية, وتصميم المنشطات العقلية
من ممارستهم لها ذهنيا ( 9....5.= &)بشكل أعلى وبداللة إحصائية ( ..45=م) يمارس المعلمون عمليات تصميم التعليم ذهنيا وكتابيا معا   -9

 (.45.9=م)ولكن ليس أعلى منها كتابيا فقط , (4594=م)فقط 

وبلغ متوسط عامل .  نقطة من أصل خمس نقاط( .454=م) لمعلمين على فقرات الصورة النموذجية لعمليات تصميم التعليم كان متوسط أداء ا -8
مراعاة جودة : وكانت أعلى الممارسات فيه على التوالي, (454=م) الذي يشكل أحد عنصري الصورة النموذجية لعمليات تصميم التعليم  الجودة

) حيث روعيت الجودة في هذه العناصر بشكل أعلى وبداللة إحصائية , فجودة األساليب التقييمية, حتوى التعليميفجودة الم, الهدف التربوي
في حين بلغ متوسط عامل .   فاألدوات والوسائل التعليمية, فالمنشطات العقلية, فالطرائق التعليمية, من مراعاة جودة األنشطة التربوية( 9....5.
وكانت أعلى الممارسات فيه مراعاة اإلتساق بين األهداف التعلمية والمحتوى , (4544= م) نصر الثاني للصورة النموذجية الذي يشكل الع االتساق
من االتساق بين الطرائق ( 9....5.=&) حيث مورست هذه الفقرات بشكل أعلى وبداللة إحصائية , وبين الوسائل التعليمية والمحتوى, التعليمي

وأخيرا بين , وبين األهداف التربوية واألهداف السلوكية, وبين األساليب التقييمية واألهداف, وبين األنشطة التربوية والمحتوى ,التعليمية والمحتوى
 .المنشطات العقلية والمحتوى

) ة بشكل أعلى وبداللة إحصائي( 4589=م)مارس المعلمون الصورة النموذجية لعمليات تصميم التعليم لدى تحضيرهم لحصة دراسية  -4
 (.45.3=م)أو المنهاج الدراسي ككل ( .459=م) منه لدى تحضيرهم لوحدة دراسية ( 9.....5.=&

من ( ..5.=&)لمجموعتين مستقلتين أن معلمي مدارس الوكالة يمارسون عمليات تصميم التعليم بشكل  أعلى وبداللة إحصائية ( ت)أظهر اختبار  -.
مقابل  .454= م) أم ذهنية , (..45مقابل  45.4=م)سواء أكانت هذه الممارسات كتابية , (4549=مقابل م 45.3=م) ممارسة معلمي الحكومة لها 

 (...45=مقابل م 45.9=م) أم كتابية وذهنية معا , (4594=م

ة إحصائية لمجموعتين مستقلتين أن معلمي مدارس الوكالة يمارسون عمليات تصميم التعليم بصورة نموذجية بشكل أعلى وبدالل( ت)أظهر اختبار  -.
 45.4=م) سواء أكانت هذه الممارسات لدى تحضيرهم لحصة دراسية , (4549=مقابل م ..45=م) من ممارسة معلمي الحكومة لها ( ..5.=&) 

 (..45=مقابل م .459=م)أم المنهاج ككل , (4599=مقابل م 4584=م)أم وحدة دراسية , (4589= مقابل م

وممارسة معلمي مدارس , بين متغير عدد الدورات التأهيلية( 5.8.=&)تفاعال ذا داللة إحصائية ( ف)اختبار  أظهر تحليل التباين الثنائي باستخدام -4
مفاده أن متوسط أداء , والصورة النموذجية لعمليات تصميم التعليم من ناحية أخرى, الحكومة ومدارس الوكالة لعمليات تصميم التعليم من ناحية

في حين كان متوسط أداء معلمي , ر دورات تأهيلية فأكثر كان أعلى من متوسط نظائرهم الذين لم يأخذوا أية دروةمعلمي الوكالة الذين أخذوا عش
 . الحكومة الذين لم يأخذوا وال دورة أعلى من متوسط نظائرهم الذين أخذوا عشر دورات فأكثر

أو ممارستهم لها بصورة نموذجية باعتبار , لعمليات تصميم التعليمأي تفاعل آخر له داللة إحصائية بين ممارسة المعلمين ( ف)لم يظهر اختبار  -3
والنمط , وتوفر الوسائل التعليمية, وسنوات الخدمة في سلك التربية والتعليم, والتخصص فيها, ومستوى الشهادة األكاديمية, الجنس:  المتغيرات التالية

 .هذا وجاءت النتائج ضمن مناقشات وتوصيات وتطبيقات تربوية.  ين المدرسينوطبيعة العالقة ب, والمناخ النفسي فيها, السائد في المدرسة
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The Extent that Palestinian School teachers in Nabuls City  

Practice Instructional Design Processes ideally? 

  

This study tried to answer three groups of questions:  The first group inquired whether Palestinian teachers practice 

the instructional design processes, the second group inquired whether teachers practice these processes ideally with 

respect of its consistency and adequacy, and the third group inquired whether the government teachers differ from 

the UNRWA teachers in practicing these processes with respect to differently related independent variables such as:  

teachers’ gender, academic certificate level, academic certificate specialization, years of teaching experience, number 

of in-service teacher training programs, availability of instructional media, school administration type, school 

psychological atmosphere, and the nature relationship among teachers. 

 

 In order to answer these questions, a (398) random sample of (149) male, and (249) female teachers was taken from 

both government and UNRWA schools in Nablus city, West-Bank.  Teachers responded to a questionnaire which 

measured the instructional design processes in one hand, and the ideal picture of instructional design processes on the 

other. 

 

The data were manipulated by using descriptive and analytic statistics.  The main results of this study were as 

follows: 

1- The overall mean of teachers performance on the items which measured instructional design processes was (x= 

4.52) out of (5.00) scores.  The highest score was on the items related to knowing the content of subject matter, 

followed by stating educational goals, stating behavioral objectives, determining the instructional strategies, 

identifying the instructional media.  The practice of these items was significantly (p> 0.00001) higher than 

practicing the items of identifying evaluation tools, designing cognitive activators, and determining educational 

activities.  

2- Teachers practiced significantly (p>0.00001) the mental and written types of instructional design processes (x= 

4.60) better than the mental one alone (x= 4.24), but not better than the written type alone (x= 4.59). 

3- The overall mean of teachers performance on the items which measured the ideal picture of instructional design 

processes was (x= 4.45) out of (5.00) scores.  The over all mean of the adequacy of the instructional design 

processes was (x= 4.44).  Teachers consider significantly (p> 0.00001) the adequacy of instructional goals, 

instructional content, and evaluation tools higher than educational activities, instructional strategies, cognitive 

activators, and instructional media.  Whereas the overall mean of the consistency of instructional design 

processes was (x= 4.47).  Teachers consider the consistency between goals and content, instructional media and 

content, significantly (p> 0.00001) better than the consistency between instructional strategies and content, 

educational activities and content, evaluation tools and goals, educational goals and behavioral objectives, and 

cognitive activators and content. 

4- Teachers practiced the ideal pictures of instructional design significantly (p> 0.000001) when they prepare for 

lesson plan (x= 4.39) better than a unit plan (x= 4.20) or the whole curriculum (x= 4.08). 

5- “T test” for independent samples revealed that UNRWA teachers practiced the instructional design processes 

(x= 4.58) significantly (p>0.05) better than the government teachers (x= 4.49).  This superiority was revealed on 

all types of design:  the written (x= 4.67 for UNRWA teachers vs. 4.55 for government ones), mental (x=  4.46 

vs. 4.14) and written and mental type together (x= 4.69 vs. 4.56) 

6- “T test” for independent samples revealed that UNRWA teachers practiced ideally the instructional design 

processes (x= 4.55) significantly (p>0.005) better than the government teachers (x= 4.42).  This superiority was 

revealed when they prepared for lesson plan (x= 4.55 for UNRWA teachers vs. 4.32 for government ones), a 

unit plan (x= 4.37 vs. 4.12) and the whole curriculum (x= 4.25 vs. 4.00). 

7- Two way ANOVA by using (F-test) revealed significant interactions (p>0.03) between government and 

UNRWA school teachers and the number of in-service teachers training programs.  This significance was 

shown on the items of instructional design processes on one hand, and on the ideal standard of these processes 

on the other.  The interaction on both scales indicated that the mean of UNRWA teachers who had taken more 

than ten training programs was significantly higher than those who had taken no training programs, whereas, the 

mean of government teachers who did not take any training program was significantly higher than those who 

took more than ten programs. 

8- F-test did not show any other significant interactions between teachers’ practices of instructional design 

processes on one hand, and the ideal pictures of instructional design processes on the other, with respect to 

different independent variables such as:  teachers’ gender, academic certificate level, academic certificate 

specialization, years of teaching experience, availability of instructional media, school administration type, 

school psychological atmosphere, and nature of the relationship among teachers. 

 

These results were accompanied with discussion, recommendations, and educational applications. 
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طارها النظري   :مقدمة الدراسة وا   
كسابه مهارات التدريس وزراة التربية والتعليم في كل مكان علتحرص  له  تتوصلوفق أحدث ما ى تأهيل المعلم وا 

ورفع  الطلبةتعلم  تحسينمن ثم و  ,في مدارسها فاعل يأداء تدريس تكفللكي وذلك  ,في مجال التربية والتعليموالدراسات البحوث 
وشبكة  وأننا نعيش في عصر تقني أضحى فيه استخدام الحاسوب سيما, العملية التعليمية ككلتطوير مستواهم األكاديمي و 

يمكن ألي  وبالتالي فال, النظام التعليمي المتطورسمة , الخطط الدراسية وتصميم ,وتصميم البرامج التعليمية, في التعليم اإلنترنت
 & Brantley-Dias و ؛4..9, 9..9, دروزه)  وسيطر عليهابالمهارات التدريسية جح في مهنته إال إذا ألم معلم أن ين

Calandra, 2007.) 
 

باسم ما يعرف  ,المبتدأالمعلم وخاصة  ويسيطر عليها لمعلما يلم بهايجب أن  التي التدريسية المهارات أهممن ولعل 
 Unit) دراسية الوحدات الأو , (Lesson Plan) صفية الدروس العلق بتصميم يتكان سواء ما " مهارات تصميم التدريس"

Plan ) منهاج دراسي الأو (Curriculum Plan)بطريقة  والتخطيط على التفكير المنظم  هتساعدس المهاراتمثل هذه إذ أن  ؛
تحليل الشروط  وأ, تعلقة بالبيئة التعليميةتحليل الشروط الخارجية الم وأ, تحديد األهداف التربويةبسواء ما كان يتعلق مدروسة 

أو تحديد , أو تحديد الوسائل التعليمية, تحديد طرائق التدريس وأ, تحليل محتوى المادة الدراسية وأ, الداخلية المتعلقة الفرد المتعلم
التي هي التي التعليمية  هاراتالم هذهمثل ف . أو تصميم االختبارات التقييمية, أو تصميم المنشطات العقلية, األنشطة التربوية

, (.999)  "ديك وكاري"نموذج  وفق ما جاء في نماذج تصميم التعليم والتي منها يحتاجها المعلم في وضع خطة التدريس
 ,8ط ,إجراءات في تصميم المناهج  ,"دروزه" يفي كتاب جاءتونماذج أخرى كما , ( تحت الطبع, 9..9)  "دروزه"ونموذج 

 .تحت الطبع, جامعة القدس المفتوحة, تصميم التدريسكتاب و  , م9..9 ,الفصل الثاني
 

بطريقة  التعليم يحكم عليه أنه يقوم بعملية تخطيطل ال يكفي التصميميةالمهارات إلمام المعلم بمثل هذه  إال أن
, بمعنى آخر  .هاعناصر جميع وعامل االتساق بين  ,عامل الجودة في كل عنصر من عناصرهافي الخطة يراع  ما لم, صحيحة

يراعي مواصفات معينة في كل عنصر من أن يجب  بصورة نموذجية يقوم بعملية تخطيط التعليم أنهالمعلم فلكي يحكم على 
 . لكي تأتي منسجمة بعضها مع بعضوذلك  ,بطريقة متسقة هاوأن يناظر بين كل عنصر من عناصر , التعليمية الخطة عناصر

" دروزه" وخاصة ونة األخيرةاآلفي عكف علماء تصميم التعليم  , رفة في مثل هذه المواصفاتمعولما كان المعلم يفتقر إلى 
 ) "كارولينا"وقسم التربية في جامعة , ( www.lcsc.edu ) "لويس كالرك " جامعةو , (3..9, ...9, 9999)

www.scteachers.org )من به  تتصفوبيان ما يجب أن  ,لعمليات تصميم التعليم الصورة النموذجيةتوضيح  على
الخطة لبعض عناصر عضهم وضع مواصفات بإال أن , بعضها مع بعض وكيف يجب أن تنسجم عناصر الخطة ,مواصفات

وضع  وثالث, فقط ألسئلة التعليميةوضع مواصفات لوآخر , فقط داف التعلميةألهلوضع مواصفات ك, جميعهاالتعليمية وليس 
بشكل و  مجتمعة التعليم خطةعناصر لجميع مواصفات  بوضعمنهم  أيلم يقم في حين , التربويةالوسائل واألنشطة  مواصفات

 وصفت حيث "دروزه" باستثناء, بعضها مع بعضالتعليمية عناصر الخطة  تنسجم كيفبتوضيح ناهيك عن عدم قيامهم , شامل
كل عنصر ل (Adequacy)  جودةال عامل فتناولت بالشرح والتوضيحمتكامل شامل و بشكل الصورة النموذجية لتخطيط التعليم 

بهدف وضع مقياس شامل وذلك , عناصرهابين جميع  (Consistency)  تساقعامل اال و , عناصر الخطة التعليمية من
السؤال الذي يطرح ولكن (. م3..9, انظر دروزه) بصورة نموذجية  عمليات تصميم التعليمقيامه بألداء المعلم لدى  وصادق
 عامل اإلتساق؟بوماذا نعني , ما المقصود بعامل الجودة, نفسه

 

http://www.lcsc.edu/
http://www.scteachers.org/
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ر من عناصر الخطة التعليمية التي يجب أن تتوفر في كل عنصأو المعايير المواصفات تحديد  الجودة عاملب يقصد
, والواقعية, والتنوع, الشمولصفة  على سبيل المثال لم أو المصمم التعليميكأن يراعي المع, جيدة توصف بأنها خطةحتى 

توافق كل  اإلتساق عاملب يقصدفي حين .  األهداف التعلمية عندما يضع الصف الدراسي وغيرها من المواصفاتمستوى و 
فمثال   .اآلخر ل كل منهمعمبشكل يسهل و  ,الذي يليهالعنصر و سبقه عنصر من عناصر الخطة التعليمية مع العنصر الذي 

والوسائل , وطرائق التدريس, المحتوى التعليمي أن يناظر بينها وبين ,أنه وضع أهدافا جيدةمن يتأكد على المعلم بعد أن 
على سبيل  ومنسجمة مع األهدافأنها متسقة من ليتأكد  التقييميةختبارات االو  ,والمنشطات العقلية, واألنشطة التربوية ,التعليمية

 ,التخطيطعلى جميع عناصر ي يقوم بعمليات تصميم التعليم بوضعه خطة تعليمية تشتمل الذ ال يكفي للمعلمف ,وبالتالي  .لمثالا
نما  لكل  عامل الجودة فيها راعى أنه أي ) الصحيحو  الجيد بالشكلمن عناصرها  أن يتأكد من أنه وضع كل عنصر يجبوا 

نموذجية  تعليمية خطة وضع حتى يحكم عليه بأنهوذلك  ؛(جام بين عناصرهاوعامل اإلتساق واالنس, عنصر من عناصرها
 .العملية التعليمية التعلمية المنشودةتحقق أهداف من شأنها أن  محكمة وقابلة للتنفيذ

 
, من هنا,  على الورق على شكل مكتوبأو , ي في عقل المعلمتصور ذهن على شكل قد تكون هذه الخطة التعليمية

وتخطيط , تخطيط ذهني: الذي يقوم به المعلم ثالثة أنماط من التخطيط التعليمي( 3..9, .999, 9994" ) دروزه"فقد حددت 
أو , المذكرات اليومية إعداديوميا كما في :  التعليمي ثالثة مواقيت للتخطيط كما حددت.  ط ذهني وكتابي معاوتخطي, كتابي

) لمنهاج كل اأو سنويا كما في التخطيط ل, ا كما في التخطيط لنصف المنهاجأو فصلي, شهريا كما في تصميم الوحدات الدراسية
 .(انفسه ةجع السابقاالمر , دروزه

 
فإن , التي يقوم بها في التخطيط المواقيتوأيا كانت , التعليم تخطيطفي  المعلم التي يستخدمها األنماطوأيا كانت 
, قبل اإلنخراط المباشر في التدريسالتعليم عمليات تصميم يمارس ن المعلم إذا كا للكشف فيما دراساتأجروا كثيرا من التربويين 

ومن ثم تحسين العملية , تحسين تعلم طلبته ورفع مستواهم األكاديميو , ي إلى تحسين أدائهوفيما إذا كان هذا التخطيط يؤد
سون مهارات تصميم التعليم لدى وضع ولكن ال توجد أية دراسة حاولت الكشف فيما إذا كان المعلمون يمار , التعليمية ككل

 .خططهم التدريسية بصورة نموذجية
 
 :مشكلة الدراسة 

لحصة  ت هذه الخططـ سواء أكان للتدريس خططا ويحضر أن يضعتطلب من المعلم ة تالجيدالتعليم  ت عمليةلما كان
اد فعاليتها في تحسين أداء المعلم هذه الخطط تزدولما كانت  أو منهج مدرسي ـ, أو فصل دراسي, أو وحدة دراسية, صفية

ولما , معا الجودة االتساق يعامل فيه والتحصيل األكاديمي للطالب فيما إذا وضعت بطريقة نموذجية تلك الطريقة التي يراعي
ن كما الحظت الباحثة م ـ خططا نموذجيةها اللذان يجعال ال يتوفر فيها هذان العامالنفي معظمها كانت معظم خطط المعلمين 

في هذه  ةفإن الباحث ـ لخطط التي يضعها المعلمون من الطلبة الذين تدرسهم على مستوى الماجستيربعض اخالل استعراضها ل
في مدارس الحكومة التابعة للسلطة الفلسطينية أو كان يعمل أسواء  ـ فيما إذا كان المعلم الفلسطيني التحقق حاولت الدراسة

هذه  يضعكان  وفيما إذا, تدريسيةر لعمليات التدريس عن طريق وضع خطط يحض ـ لغوث الدوليةمدارس الوكالة التابعة لوكالة ا
إذ أنه ال يكفي للمعلم أن يحضر للعملية التدريسية ويضع , عاملي الجودة واالتساق بحيث يراعي فيهابصورة نموذجية الخطط 

تتوفر فيها المواصفات التي تجعلها خططا جيدة  ولكن عليه أن يضعها بالشكل الصحيح بحيث, خططا ومذكرات يومية فقط
  (.م...9, 9999, دروزه)  علم تصميم التعليمبحوث في مجال آخر ما توصلت له العلى  التي تعتمدالمواصفات تلك , وفاعلة

, جنس المعلمالتحقق فيما إذا كان تصميم المعلم للتدريس يتأثر بعوامل أخرى ذات عالقة من مثل كما حاولت الدراسة الحالية 
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وعدد سنوات خدمته في , اوعدد الدورات التأهيلية التي التحق به, وتخصصه فيها, ومستوى الشهادة األكاديمية التي يحملها
ونمط العالقه بين , ومدى توفر الوسائل التعليمية في مدرسته ,فيهاوالمناخ النفسي , ونمط اإلدارة السائد في مدرسته, التعليم

كما حاولت الباحثة أن تتحقق فيما إذا كان هناك فرق بين معلمي مدارس الحكومة ومعلمي مدارس .  دريسيةأعضاء الهيئة الت
 .الوكالة في ممارستهم لهذه العمليات التصميمية

 
 :أهمية الدراسة

 أو, إن الكشف فيما إذا كان المعلم الفلسطيني يمارس عمليات تصميم التعليم سواء أكان لدى تحضيره لحصة صفية
, ومعرفة فيما إذا كان يقوم بهذه العمليات بصورة نموذجية باعتبار عاملي الجودة واإلتساق, أو منهاج مدرسي, وحدة دراسية

وتحديد المهارات التصميمية التي , سيساعدنا كمربين ومسؤولي في تحديد مستوى الكفاية التي يتمتع بها معلمنا الفلسطيني
, فعها لوزارة التربية والتعليم من أجل عقد دورات تدريبية تؤهله على هذه المهارات التي تنقصهلكي تكون بمثابة توصية نر , تنقصه

, ومن ثم في رفع مستوى تحصيل طلبته األكاديمي, وذلك نظرا ألهمية امتالك مهارات تصميم التعليم في تطوير أدائه التعليمي
 .وتحسين العملية التعليمية ككل

 
 :أهداف الدراسة

 :هي أهداف رئيسة أربعةالدراسة  كان لهذه
التحقق فيما إذا كان المعلم الفلسطيني في مدينة نابلس في الضفة الغربية يمارس عمليات تصميم  -9

 .التعليم لدى تحضيره للخطط الدراسية
التحقق فيما إذا كان المعلم الفلسطيني يمارس عمليات تصميم التعليم بصورة نموذجية وذلك عن  -9

 .عناصر الخطط الدراسية التي يضعهاملي الجودة واالتساق في كل عنصر من طريق مراعاته لعا

س الوكالة فيما إذا كان هناك فرق في أداء معلمي مدارس الحكومة عن نظائرهم معلمي مدار التحقق  -8
 .وممارستهم لها بصورة نموذجية, في ممارستهم لعمليات تصميم التعليم

ارسة المعلمين لهذه المهارات التصميمية بعدد من التحقق فيما إذا كان هناك عالقة بين مم -4
, وتخصصه فيها, ومستوى الشهادة األكاديمية التي يحملها, جنس المعلمالمتغيرات ذات العالقة ك

ونمط اإلدارة السائد في , وعدد سنوات خدمته في التعليم, اوعدد الدورات التأهيلية التي التحق به
ونمط العالقه بين أعضاء , ى توفر الوسائل التعليمية في مدرستهومد ,فيهاوالمناخ النفسي , مدرسته

كما حاولت الباحثة أن تتحقق فيما إذا كان هناك فرق بين معلمي مدارس .  الهيئة التدريسية
 .الحكومة ومعلمي مدارس الوكالة في ممارستهم لهذه العمليات التصميمية

 :أسئلة الدراسة
 :هيمجموعات ثالث في مبوبة لدراسة أسئلة اعن أن تجيب  الباحثة حاولت

 
 :لعمليات تصميم التعليم الحكومة والوكالة مدارسفي  األسئلة المتعلقة بممارسة المعلم: المجموعة األولى

 عمليات تصميم التعليم؟ الفلسطيني في مدارس الحكومة والوكالة إلى أي مدى يمارس المعلم -9
  ,وبفرق له داللة إحصائيةبشكل أعلى من غيرها الفلسطيني أي من عمليات تصميم التعليم يمارسها المعلم  -9

أم تحديد , أم وضع األهداف السلوكية, أم التعرف على المحتوى التعليمي, وضع األهداف التربوية أهي
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أم تصميم المنشطات , أم تحديد األنشطة التربوية, أم تحديد األدوات والوسائل التعليمية, الطرائق التعليمية
   يمية؟اليب التقيأم تحديد األس, العقلية

أهو النمط   ,وبفرق له داللة إحصائيةأي من أنماط عمليات التصميم يمارسها المعلم بشكل أعلى من غيرها  -8
 أم الكتابي والذهني معا؟, الذهنيالنمط أم , الكتابي

:  وامل المستقلة التاليةبفرق له داللة إحصائية باعتبار العو هل تختلف ممارسة المعلم لعمليات تصميم التعليم  -4
وعدد الدورات , وسنوات الخدمة في التربية والتعليم, ونوع التخصص فيها, ومستوى الشهادة األكاديمية, الجنس
وطبيعة العالقة , والمناخ النفسي للمدرسه, ونمط اإلدارة السائد في المدرسه, وتوفر الوسائل التعليمية, التأهيلية

 بين المدرسين؟ 

 
بصورة لعمليات تصميم التعليم  الفلسطيني في مدارس الحكومة والوكالة األسئلة المتعلقة بممارسة المعلم:  الثانيةالمجموعة 
 :باعتبار عاملي الجودة واالتساق نموذجية

 بصورة نموذجية؟عمليات تصميم التعليم  الفلسطيني إلى أي مدى يمارس المعلم -9

 ليات تصميم التعليم؟في عم الجودةإلى أي مدى يراعي المعلم عامل  -9

أهي , أي من عمليات تصميم التعليم يراعي المعلم فيها عامل الجودة أكثر من غيرها وبفرق له داللة إحصائية -8
أم تحديد الطرائق , أم وضع األهداف السلوكية, أم التعرف على المحتوى التعليمي, وضع األهداف تربوية

أم , أم تصميم المنشطات العقلية, أم تحديد األنشطة التربوية, ميةأم تحديد األدوات والوسائل التعلي, التعليمية
   تحديد األساليب التقويمية؟

 في عمليات تصميم التعليم؟ االتساقإلى أي مدى يراعي المعلم عامل  -4

عامل االتساق أكثر من غيرها وبفرق له داللة  فيما بينهاأي من عمليات تصميم التعليم يراعي المعلم  -.
أم اتساق المحتوى التعليمي مع األهداف , السلوكيةاألهداف ي اتساق األهداف التربوية العامة مع أه, إحصائية
, أم اتساق األنشطة التربوية مع المحتوى التعليمي, أم اتساق الوسائل التعليمية مع المحتوى التعليمي, السلوكية

أم اتساق , ئق التعليمية مع المحتوى التعليميأم اتساق الطرا, أم اتساق المنشطات العقلية مع المحتوى التعليمي
 السلوكية؟ و  التربوية األساليب التقويمية مع األهداف

بفرق له داللة إحصائية لدى تحضيره بصورة نموذجية وهل تختلف ممارسة المعلم لعمليات تصميم التعليم  -.
 أو المنهاج المدرسي ككل؟, أو وحدة دراسية, لحصة دراسية

مل وبفرق له داللة إحصائية باعتبار العوا بصورة نموذجيةالمعلم لعمليات تصميم التعليم هل تختلف ممارسة  -4
, وسنوات الخدمة في سلك التربية والتعليم, ونوع التخصص فيها, ومستوى الشهادة األكاديمية, الجنس  :التالية

, والمناخ النفسي للمدرسه, لمدرسهونمط اإلدارة السائد في ا, وتوفر الوسائل التعليمية, وعدد الدورات التأهيلية
 وطبيعة العالقة بين المدرسين؟ 

 
 : المجموعة الثالثة

 :من حيث ممارستهم لعمليات تصميم التعليمالوكالة ة بمعلمي مدارس مدارس الحكومألسئلة المتعلقة بمقارنة معلمي ا(  أ
ظائرهم معلمي مدارس وكالة هل تختلف ممارسة معلمي المدارس الحكومية لعمليات تصميم التعليم عن ن -9

 الغوث الدولية بفرق له داللة إحصائية؟
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أي من عمليات تصميم التعليم يمارسها معلمو المدارس الحكومية بشكل أعلى من غيرها مقارنة بنظائرهم  -9
 معلمي مدارس وكالة الغوث الدولية وبفرق له داللة إحصائية؟

ه داللة إحصائية عن معلمي مدارس وكالة الغوث الدولية هل تختلف ممارسة معلمي المدارس الحكومية بفرق ل -8
 ؟,وكتابيا وذهنيا معا, وذهنيا, كتابيا:  عمليات تصميم التعليم نمطباعتبار 

هل تختلف ممارسة معلمي المدارس الحكومية لعمليات تصميم التعليم عن معلمي مدارس وكالة الغوث الدولية  -4
, ونوع التخصص فيها, ومستوى الشهادة األكاديمية, الجنس:  ل التاليةبفرق له داللة إحصائية باعتبار العوامو 

ونمط اإلدارة السائد في , وتوفر الوسائل التعليمية, وعدد الدورات التأهيلية, وسنوات الخدمة في التربية والتعليم
 وطبيعة العالقة بين المدرسين؟ , والمناخ النفسي للمدرسه, المدرسه

 
 بمقارنة معلمي مدارس الحكومة بمعلمي مدارس الوكالة من حيث ممارستهم لعمليات تصميم التعليماألسئلة المتعلقة (  ب

 :واالتساقباعتبار عاملي الجودة  بصورة نموذجية
عن نظائرهم معلمي  بصورة نموذجيةهل تختلف ممارسة معلمي المدارس الحكومية لعمليات تصميم التعليم  -9

 له داللة إحصائية ؟مدارس وكالة الغوث الدولية وبفرق 

في عمليات تصميم التعليم عن نظائرهم  الجودةهل يختلف معلموا المدارس الحكومية في مراعاتهم لعامل  -9
 معلمي مدارس وكالة الغوث الدولية وبفرق له داللة إحصائية ؟ 

نظائرهم في عمليات تصميم التعليم عن  االتساقهل يختلف معلموا المدارس الحكومية في مراعاتهم لعامل  -8
 معلمي مدارس وكالة الغوث الدولية وبفرق له داللة إحصائية ؟ 

عن نظائرهم معلمي بصورة نموذجية هل تختلف ممارسة معلمي المدارس الحكومية لعمليات تصميم التعليم  -4
 أو منهاج,أو وحدة دراسية, مدارس وكالة الغوث الدولية وبفرق له داللة إحصائية لدى تحضيرهم لمذكرة يومية

 دراسي؟ 

عن ممارسة معلمي  بصورة نموذجيةهل تختلف ممارسة معلمي المدارس الحكومية لعمليات تصميم التعليم  -.
ومستوى الشهادة , الجنس:    مدارس وكالة الغوث وبفرق له داللة إحصائية باعتبار العوامل التالية

وتوفر , وعدد الدورات التأهيلية, يموسنوات الخدمة في سلك التربية والتعل, ونوع التخصص فيها, األكاديمية
وطبيعة العالقة التي تجمع بين , والمناخ النفسي للمدرسه, ونمط اإلدارة السائد في المدرسه, الوسائل التعليمية

 المدرسين؟ 

  

 :الدراسات السابقة
م يوظف مهارات حاولت أن تتحقق فيما إذا كان المعل هناك عدد ال بأس به من الدراسات العربية واألجنبية التي

تصميم التعليم لدى قيامه بعملية تخطيط التعليم ـ بغض النظر عن مراعاته لعامل الجودة أو عامل اإلتساق ـ فهي كثيرة 
ودراسة , (Martin, 1990" ) مارتين"من هذه الدراسات دراسة . وراج معظمها في أوائل التسعينات من القرن الماضي, ومتنوعة

ودراسة , (Earle, 1991" ) إيرل"ودراسة , (Klein, 1991" ) كلين"ودراسة , (Reiser & Mory, 1991" ) ريزر وموري"
ودراسة , ( Graham, 1991" ) جراهام"ودراسة , ( Branch, Darwazeh, & El-Hindi, 1992" ) برانش ودروزه والهندي"
وكان أهم ما توصلت له (.  Branch, 1993" ) برانش"ودراسة , ( Wilkerson & Scheffler, 1992" ) ولكيرسون وشيفلر"

 :ما يلي( 9..9, دروزه) م 9..9في دراستها التي نشرت عام " دروزه"هذه الدرسات كما لخصتها 
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أن المعلمين الذي لديهم خبرة سابقة في مهارات تصميم التعليم هم أكثر المعلمين ميال التباع  -9
 .قرون إلى مثل هذه المهاراتاألسلوب المنظم في التعليم من المعلمين الذين يفت

أن المعلمين الذين لديهم خبرة سابقة في مهارات تصميم التعليم بدت خططهم التعليمية أكثر تفصيال  -9
 .وثراء ودقة وتنظيما من المعلمين الذين يفتقرون إلى مثل هذه الخبرة

فتقرون إلى مثل هذه وأن معظم المعلمين سواء من كان لديهم معرفة سابقة بتصميم التعليم أو الذين ي -8
وهم ميالون إلى , أو التخطيط السنوي, يمارسون التخطيط اليومي أكثر من التخطيط الشهري, المعرفة

 .أكثر منه بشكل مكتوب على الورق, التخطيط بشكل ذهني
, وأن معظم المعلمين سواء من كان لديهم خبرة سابقة في تصميم التعليم أو الذين يفتقرون لهذه الخبرة -4

 .ون بأهمية التخطيط للعملية التعليمية واتباع األسلوب المنظم في التعليميقر 

, أو مستوى الشهادة األكاديمية, ويبدو أن مهارات تصميم التعليم ال تتأثر بسنوات الخدمة في التعليم -.
وخاصة إذا , أو الدورات التأهيلية التي يخضع لها المعلم في أثناء الخدمة, أو التخصص الجامعي

ولمزيد من   .أو ال يشرف عليها المدربين المؤهلين, هذه الدورات ال تتعلق بالتخطيط الصحيح كانت
, 9994" ) دروزه"يمكن للمهتم الرجوع أيضا إلى دراساتي , المعلومات التفصيلية عن هذه الدراسات

 .الجزء المتعلق بالدراسات السابقة( .999
 

وقليل منها كان لباحثين عرب " لدروزه"كانت و , نفسه فال بأس بها التي أجريت في المجال الدراسات العربيةأما 
, (9939)كونها من أوائل الذين حصلوا على شهادة الدكتوراه في علم تصميم التعليم من الواليات المتحدة األمريكية " ,آخرين

ثم " إجراءت في تصميم المناهج"   :م بطبعته األولى بعنوان.993ونقلت هذا العلم إلى العالم العربي في كتابها األول عام 
 .أتبعته بالعديد من الدراسات الميدانية على المعلمين الفلسطينيين

 
عندما حاولت أن تتحقق فيما إذا كان للتدريب على مهارات تصميم (  9994) من هذه الدراسات ما قامت به عام   

وقد استخدمت .  أثر في رفع مستوى التحصيل األكاديمي للطالب وما إذا كان لهذه المهارات, التعليم أثر في تحسين أداء المعلم
لهذا الغرض عينة عشوائية من معلمي ومعلمات المدارس الحكومية في منطقة نابلس والملتحقين بدبلوم التأهيل التربوي في 

ليم لمدة ثماني عشرة وأخضعتهم إلى تدريب في مهارات تصميم التع, معلما ومعلمة( 84)جامعة النجاح الوطنية بلغ عددها 
وقد أظهرت نتائج الدراسة أن (.  Dick and Carrey, 1990" )ديك وكاري"وفق العناصر التي جاءت في نموذج , ساعة

أي ( 854) التدريب على مهارات تصميم التعليم كان قد رفع من مستوى أداء المعلمين وبفرق له داللة إحصائية من متوسط 
, وكانت أفضل المهارات التي مارسها المعلمون تتعلق بتنظيم التعليم, %(39)أي بنسبة ( ..4) إلى متوسط %( 44)بنسبة 
بين مجالي التنظيم ( ..5.= & )مع وجود داللة إحصائية على مستوى ثقة , فإدارته, وأخيرا تقويمه, يليها تطبيقه, وتحليله

وعدم وجود فرق بين مجالي , ت لصالح التنظيم والتحليلوبين مجالي التقييم واإلدارة من جهة أخرى وكان, والتحليل من جهة
أو مدة , إال أن ممارساتهم لهذه المهارات لم تختلف باختالف جنسهم.  ومجال التطبيق من ناحية أخرى, التنظيم والتحليل

أو المادة الدراسية , العام أو تخصصهم الجامعي , أو عدد الدورات التأهيلية التي التحقوا بها في أثناء الخدمة, خدمتهم في التعليم
وتوصلت أيضا في دراستها أن العالقة بين ممارسة المعلم لمهارات .  أو المرحلة التعليمية التي يدرسون فيها, التي يدرسونها

إلى معامل (  -.9.= ر ) تصميم التعليم والتحصيل األكاديمي للطالب ارتفعت بشكل ملحوظ بعد التدريب من معامل ارتباط 
وبفرق له داللة إحصائية؛ مما يدل على أن ممارسة المعلمين لمهارات تصميم التعليم ال يحسن من أدائهم . ( 9.= ر ) ط إرتبا

نما يحسن من تحصيل طلبتهم األكاديمي أيضا, فحسب  . وا 
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من معلمي ومعلمات مدارس وكالة ( 498)عينة بلغت ( أ.999" ) دروزه"استخدمت , وفي دراسة أخرى مشابهة

وتوصلت إلى أن , وطبقت عليهم استبانة تقيس مهارات تصميم التعليم, وث الدولية اإلبتدائية واإلعدادية في منطقة نابلسالغ
من هذه الممارسات فأعلى كانت %( .9)وأن , %(.395)هؤالء المعلمين والمعلمات يمارسون مهارات تصميم التعليم بنسبة 

وضع مذكرة ( 4, رسم جدول زمني إلنجاز المنهاج( 8, وضع خطة فصلة( 9, وضع خطة سنوية( 9: تتعلق على التوالي ب
( 9:  من هذه الممارسات فأدنى كانت تتعلق على التوالي ب%( .9)في حين أن .  تحديد األهداف السلوكية( ., يومية

ع خطة بالميزانية الالزمة وض( 8, والتنسيق مع أصحاب مبيعات الوسائل التعليمية( 9, االتصال بالطلبة لدى التخطيط للمنهاج
واالتصال بأفراد البيئة المحلية لدى  ( ., التخطيط الستعمال الوسائل التعليمية التقنية( 4, لشراء األدوات الالزمة لتدريس المنهاج

 (9...5.= & )فتحليله بشكل أفضل إحصائيا , ووجدت أيضا أن المعلمين يمارسون مجال تنظيم التعليم.  التخطيط للمنهاج
دارته على التوالي, وتقويمه, من ممارستهم لمجاالت تطبيق التعليم هذا إلى جانب أن اإلناث يمارسن مهارات تصميم التعليم .  وا 

وأن المعلمات والمعلمين المؤهلين تربويا يمارسون هذه , بشكل أفضل من الذكور( 5.9.=& ) وبفرق له داللة إحصائية 
, والتربية الدينية, وأن معلمي التربية الفنية, (5.3.) الداللة اإلحصائية  قاربين وبفرق المهارات بشكل أفضل من غير المؤهل

, والعربي, بشكل أفضل من غيرهم الذين يدرسون موضوع الرياضة( 5.8.) يمارسون هذه المهارات وبفرق له داللة إحصائية 
في حين لم يكن هناك .  والرياضيات على التوالي, االجتماعياتو , واللغة اإلنجليزية, والعلوم, والصفوف الثالث األولى اإلبتدائية

, أو المرحلة اإلبتدائية أو اإلعدادية التي يدرس فيها, داللة إحصائية في هذه المماراست تعزى لتخصص المعلم العلمي واألدبي
 .التأهيلية التي التحق بهاأوعدد الدورات , أو سنوات الخدمة التعليمية, أو مستوى الشهادة األكاديمية الحاصل عليها

 
فقد , ولكن باعتبار متغير جديد يتعلق بدافعية المعلم(  9..9) , "لدروزه"وفي دراسة أخرى لها في المجال نفسه 

حيث كان معظمهم من , "تطوير المناهج " استخدمت عينة عشوائية من طلبة الماجستير الذين كانوا مسجلين عندها في مادة 
ثم طبقت عليهم , بعدهومرة  قبل التدريبمرة  , وطبقت عليهم استبانة مهارات تصميم التعليم, طالبا وطالبة( 99)المعلمين بلغت 

, (Relevance) والمناسبة ( 9, (Attention) االنتباه ( 9:  في أربعة مجاالت(   Keller, 1987) للدافعية  " كيلر"مقياس 
وذلك لمعرفة فيما إذا كانت دافعية المعلمين نحو تعلم مهارات , (Satisfaction)والرضى ( 4, (Confidence) والثقة ( 8

وقد توصلت في دراستها إلى أن ممارسة أفراد العينة المدروسة لمهارات تصميم التعليم , تصميم التدريس تزداد بعد تدربهم عليها
إلى %(  4959)تحسنت من نسبة  أي( 4599) إلى متوسط ( .859)كانت قد تحسنت بفرق إحصائي بعد التدريب من متوسط 

كما أن متوسط دافعيتهم نحو تعلم هذه المهارات ارتفع بعد التدريب ولكن بشكل طفيف لم يصل إلى مستوى , %(3853)نسبة 
مهارات  بمناسبةفي حين كان هناك تحسن وبفرق إحصائي على إحدى مجاالت مقياس الدافعية المتعلق , الداللة اإلحصائية

ووجدت أيضا أن العالقة بين ممارسة مهارات تصميم التعليم (.   Relevance) للعينة المدروسة كونهم معلمين  تصميم التعليم
وهي , .(8.=ر) قبل التدريب إلى .( 44=ر)والتحصيل األكاديمي للطالب كانت قد ارتفعت بفرق إحصائي من معامل ارتباط 

ن ممارسة المعلم لمهارات تصميم التعليم ال يحسن من أدائه التعليمي وهو أ( 9994)بهذا تؤكد على ما توصلت له في دراستها 
نما يرفع من مستوى تحصيل طلبته أيضا  .فحسب وا 

 
إلى  أن المعلم الفلسطيني يمارس مهارات تصميم التدريس بنسبة جيدة جدا ( 4..9" )دروزه" وحديثا فقد توصلت 

) من مثل تنمية المعلم للتحكم والضبط الذاتي للطالب , التي يقوم بهاوبشكل أعلى من المهارات التعليمية األخرى %( 3.54)
؛ وذلك %(.95.) واستخدام األدوات والوسائل التقنية ,%(4453) وتشجيع الطلبة على التفاعل مع البيئة التعليمية , %(.385
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وطبقت عليهم استبانة قاست , شمالمعلما ومعلمة من محافظات ال( 8..)عندما استخدمت عينة من المعلمين الفلسطينين بلغت 
 .فقراتها مدى ممارستهم لدورهم المتوقع منهم في عصر اإلنترنت والتي كان منها قيامهم بعمليات تصميم التعليم

 
هدفت إلى التعرف على مدى ممارسة المعلم الفلسطيني ( 9..9" ) ذكر اهلل"وفي دراسة أخرى في المجال نفسه ل

) وذلك باستخدام عينة من معلمي المرحلة الثانوية بلغت , منظم ولكن باعتبار متغيرات أخرى مستقلةلعمليات تخطيط التعليم ال
, %(38) أن المعلمين يمارسون عمليات تخطيط التعليم بنسبة , معلما ومعلمة من مدارس محافظ الشمال في فلسطين(  .94

وكانت هذه الممارسات  . وأخيرا تطبيقه, فتحليله, فتنظيمه, م التعليميليها تقيي, وكانت أعلى هذه الممارسات في مجال إدارة التعليم
والذين تعرضوا لدورات , والذين يحملون شهادة التأهيل التربوي من الذين ال يحملونها, أعلى لدى المعلمات منها لدى المعلمين

ذين تسود عالقتهم المهنية سمة التعاون من ولدى المعلمين والمعلمات ال, تأهيلية في أثناء الخدمة من الذين لم يتعرضوا لها
وتلك الغنية , والذين يعملون في مدرسة يسودها الجو الديمقراطي من الذي يسودها الجو الديكتاتوي, الذين ال تعاون بينهم

ال بمستوى و , في حين لم تختلف هذه الممارسات باختالف سنوات الخدمة التعليمية, بالمثيرات التعليمية من التي تفتقر إليها
 .  أو مستوى دخل المعلم, الشهادة األكاديمية

 
أجرياها على عينة عشوائية من معلمي فصول التربية الخاصة في (  9..9" ) للصمادي والنهار"وهناك دراسة أخرى 

ة متغيرات بهدف تقييم مدى إتقان المعلمين لمهارات التدريس الفعال باعتبار عد, معلما ومعلمة( 9.)دولة اإلمارات بلغت 
وتوصال في دراستهما , حيث استخدما أسلوب المالحظة مع تطبيق أداة أعدت لهذا الغرض, والخبرة التعليمية, والمؤهل, كالجنس

والتقييم متوافرة بشكل جيد لدى المعلمين مع تفوقهم بمهارات تنفيذ , وتنفيذ التدريس, بالتخطيطأن المهارات العامة المتعلقة 
وتفوق الذين يحملون شهادة البكالوريوس على الذين يحملون , صال إلى تفوق المعلمات اإلناث على المعلمينكما تو .  التدريس

 .وتفوق الذين تزيد خبرتهم التعليمية عن سبع سنوات على نظائرهم الذين تقل خبرتهم عن ذلك, شهادة كلية مجتمع متوسطة
 

مشكالت الرئيسة التي تواجه الطلبة المعلمين في تطبيقاتهم فقد توصل إلى أن ال( 4..9, العبادي" ) العبادي"أما 
, وصعوبة توفيرها في المدارس المتعاونة, العملية في المدارس وتعيق من دورهم كمعلمين متدربين هي قلة الوسائل التعليمية

شغال الطلبة المعلمين بواجبات غير التدري, وعدم تفرغ الطلبة المعلمين كليا للتطبيق العملي , كشغل بعض الحصص, سوا 
وطول , ومشكلة كثرة عدد الطلبة في الصف الواحد, واتكال بعض المعلمين المتعاونين على الطلبة المعلمين في تنفيذ حصصهم

كل هذه العوائق شكلت اتجاها سلبيا للطلبة .  وعدم توزيع الفترة الزمنية بين دروس المالحظ والنقد والتدريس, مدة التربية العملية
طالبا وطالبة من الطلبة المسجلين ( 993)في دراسته " العبادي"وقد استخدم .  لمين نحو مهنة التدريس وخاصة لدى الذكورالمع

هذه النتائج تتفق وبعض النتائج .  م9..9/9..9معلم صف خالل الفصل الثاني من العام الجامعي , في مساق التربية العملية
وجدت أن اكتظاظ الصفوف هي من إحدى المشكالت التي يعاني منها المعلم حيث ( ب.999" )دروزه"التي توصلت لها 

طالبا مما ال يتيح المجال للمعلم أن يدًرس بالشكل الصحيح أو ( ..)حيث يصل عدد الصف في بعض الشعب إلى , الفلسطيني
وهي أقل من عدد الطلبة في , (دقيقة .4)يشرك الطالب باألسئلة والمناقشة وخاصة إذا ما نظرنا إلى مدة الحصة الدراسية 

 .فما بالك عندما يصرف المعلم نصفها أو ثلثها في الشرح واستخدام الوسائل والتجريب, الصف
من استعراضنا للدراسات السابقة التي حاولت الكشف عما إذا كان المعلم الفلسطيني يمارس مهارات تصميم التعليم 

وتصل أحيانا , %(.4)توصل إلى أن المعلم يمارس هذه المهارات بنسبة تتجاوز نجد أن معظمها , باعتبار عدة متغيرات مستقلة
كان المعلم يمارس هذه المهارات إذا ولكن لو تمعنا في هذه الدراسات فال نجد أي منها حاول التحقق فيما % (.  .3) إلى 

حقق فيما إذا كان المعلم يراعي عامل واحدة حاولت الت وال حتى دراسةفال توجد , بمعنى آخر.  التصميمية بصورة نموذجية
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إذ أن إقرار المعلم بوضع خطة للتدريس ال يعني أنه وضعها بالشكل , لدى تصميمه لعملية التدريس واالتساقوعامل  الجودة
هذه وال يعني أنه راعى التوافق واالنسجام بين عناصرها بشكل متسق وهذا ما حاولت الباحثة أن تتحقق منه في , الجيد والصحيح

 . الدراسة
 

 الطريقــــة واإلجراءات
 :منهج البـــحث

, والنسب المئوية من ناحية, حسابيةاستخدم في هذه الدراسة المنهج الوصفي المسحي المعبر عنه بالمتوسطات ال
 One-way Repeated) تحليل التباين للمقياس المعاد استخدم في المنهج التحليلي .  والمنهج التحليلي من ناحية أخرى

Measure Design  )وتحليل التباين األحادي , على مجموعة واحدة (One-way Analysis Of Variance  ) لمتغير
, لمتغيرن مستقلين بعدة مستويات(  Tow-Way Analysis Of Variance) وتحليل التباين الثنائي , واحد بعدة مستويات

يستخدم تحليل التباين , فأحسن.( ..= & )ئية على مستوى اللة إحصاحتى إذا ما أظهر د, العام( ف)وذلك باستخدام اختبار 
أو اختبار , في حالة تحليل التباين للمقياس المعاد" سيداك"باستخدام اختبار (  Post-hoc Analysis of Variance)الالحق 

 .في حالة تحليل التباين لعدة متغيرات" شيفيه"
 

 :مجتمع الدراسة
مدرسة حكومية أساسية وثانوية تابعة ( 999) جميع مدارس منطقة نابلس والبالغ عددها تكون مجتمع الدراسة من 

مدرسة أساسية تابعة لوكالة الغوث الدولية ويعمل فيها ( 98)و , معلما ومعلمة( 9.93)ويعمل فيها  للسلطة الوطنية الفلسطينية
 .معلما ومعلمة( 893) 
 

 :عينة الدراسة
( ..4)وزعت عليهم , معلما ومعلمة( ..4)بلغ عددهم  هذه المدارسومعلمات معلمي أخذت عينة عشوائية من 

ليصبح عدد االستبانات التي اعتبرت في , استبانة غير مكتملة اإلجابة( 99)كان من بينها , استبانة( .49) رجع منها , استبانة
 إناث؛ ( 944)و , ذكور( 9.3)منها  ةالحكوممدارس استبانة من ( .93) : موزعة كما يلي استبانة( 893)تحليل النتائج 

 (.9)إناث كما هو مبين في جدول رقم ( 49)و  ,ذكور (49)منها الوكالة  مدارساستبانة من ( 998)و
 
 : أداة الدراسة

والصورة النموذجية لتصميم , كانت أداة الدراسة عبارة عن استبانة قاست فقراتها عمليات تصميم التعليم من ناحية 
ثم جاء في االستبانة .  ذي الخمسة أوزان" ليكرت"وفق مقياس  ,من ناحية أخرى من الجودة واالتساق بار عامليباعتالتعليم 

فيما وفقرات أخرى تسأله , م ذهنيا وكتابيا معاأ, كتابياأم , فقرات تسأل المعلم فيما إذا كان يمارس عمليات تصميم التعليم ذهنيا
أو تصميمه للمنهج , أو تصميمه لوحدة دراسية, نموذجية لدى تحضيره لحصة دراسيةعمليات التصميم بصورة يمارس إذا كان 

ومستوى الشهادة األكاديمية التي , جنسهصفحة المعلومات الشخصية التي سألت المعلم عن ذا إلى جانب ه.  الدراسي ككل
والمناخ النفسي الذي يسود , تي التحق بهاوعدد الدورات التأهيلية ال, وعدد سنوات الخدمة التعليمية, والتخصص فيها, يحملها

والعالقة التي تجمع بين أعضاء هيئة التدريس في , أو بين بين من وجهة نظره, أو غير مريح, مدرسته فيما إذا كان يراه مريحا
أو , يراه ديمقراطياونمط اإلدارة السائد في مدرسته فيما إذا كان , أو بين بين, أو تنافسية, مدرسته فيما إذا كان يراها تعاونية

أو , أو غير متوفرة, في المدرسة والوسائل التعليمية المتعلقة بتدريس مادته فيما إذا كان يرى بأنها متوفرة, أو بين بين, ديكتاتوريا
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إلى األدب  رجعت الباحثة في وضع اإلستبانة . ت يراها ضروريةمالحظا ةأي تدوين الطلب من المعلمهذا إلى جانب , بين بين
نشر لها في مجلة جامعة النجاح الذي بحثها  باإلضافة إلى, وخاصة تلك المتعلقة بتصميم التعليملتربوي والدراسات السابقة ا

 من هذين المصدرين تاستمدحيث  (م...9, دروزه) وكتابها في المناهج ومعايير تقييمها  (99ع, م3..9, دروزه)مؤخرا 
  .الحالي بشكل أساسي لبحثلاإلطار النظري 

  
 :صدق أداة الدراسة

ام وهي مدى قيأال ا وضعت من أجله األهداف التيعملت الباحثة على التأكد من صدق االستبانة ومالءمتها لتحقيق  
ثم عرضت   .وفيما إذا كان يقوم بهذه العمليات بصورة نموذجية باعتبار عاملي الجودة واالتساق, المعلم بعمليات تصميم التعليم

, التعليم وأساليب التدريس بخاصةمتخصصين في مجال المحكمين أربعة من الانة مع األهداف المراد قياسها على الباحثة االستب
كما عرضت .  الدكتوراه في تكنولوجيا التربيةشهادة ن يحمالن وآخري, أساليب التدريس ن منهم يحملون شهادة الدكتوراه فياثني

لدراسة جاءت من المعلمين الذين يدرسون في المدارس الحكومية الفلسطينية في االستبانة على عينة عشوائية من خارج عينة ا
, منطقة نابلسمشرفين تربويين يعملون في مديريات التربية والتعليم في  وخمسة, سبعة عشر معلما ومعلمةالضفة الغربية بلغت 

 .ملية التدريسما يقوم به المعلم لدى التحضير لعوذلك للتأكد من أن فقرات االستبانة تعكس 
 

وتشيد على  إيجابيةفقد وجدت أن معظم ردودهم , ود فعلهموعندما جمعت الباحثة االستبانة من المحكمين وحللت رد
شمولية االستبانة لعمليات تصميم التعليم وكيفية أدائها بطريقة نموذجية من حيث جودة كل عنصر من عناصر الخطة التعليمية 

ضروة أخذ مالحظات المعلم حول تخطيط التعليم منهم أبديا مالحظات حول  بعضاإال أن , ضواتساق عناصرها بعضها مع بع
 .نقاطوفعال تم ترك مساحة إلبداء المالحظات جاءت في ثالث , يود أن يضيفها إلى جانب الفقرات التي تضمنتها

  
 :ثبات أداة الدراسة

انظر ملحق رقم ) كما جاءت في االستبانة  يم التعليمللفقرات الثمانية التي تشكل عمليات تصمحسب معامل الثبات  
للفقرات التي تشكل الصورة النموذجية  معامل الثباتأيضا حسب و .(.  48=ر) فكان , "كرونباخ ألفا" باستخدام معادلة , (9

للفقرات التي في حين كان معامل الثبات , .(.9= ر ) فكان , لعمليات تصميم التي تتشكل من عاملي الجودة واالتساق معا
وفي ضوء ما تقدم ترى   .كل على حده.( 38= ر ) وللفقرات التي تشكل عامل االتساق .( .9= ر ) تشكل عامل الجودة 

 .لهذه الدراسة مناسبانالباحثة أن صدق األداة وثباتها 
 

 :اإلجـــراءات
ومدير , في مدينة نابلسلطة الفلسطينية التابعة للسالتربية والتعليم  مديريةإلى م 3..9في ربيع عام توجهت الباحثة  

وطلبت منهما السماح بتطبيقها عن طريق توزيع , بهدف الدراسة وأخبرتهماالتابع لوكالة الغوث الدولية  التعليم لمنطقة نابلس
بناء على و .  من معلمي ومعلمات تلك المدارسعشوائية عينة  باستخدام, استبانة تقيس ممارسة المعلم لمهارات تصميم التعليم

في منطقة نابلس للمساعدة في توزيع  لمديرياتهمبتوجيه كتاب خاص إلى مدراء المدارس التابعة  مدير كل منطقةذلك قام 
ثم أخذت الباحثة من المديريتين معلومات تتعلق  . لتقيد بالتعليمات التي جاءت فيهامع ا ,وملئها من قبل المعلمين ,االستبانة

عينة عشوائية من المجتمع  أخذتثم , لمعلمين والمعلمات فيها لتحديد المجتمع األصل للدراسةوا اهمبعدد المدراس التابعة ل
 قامت الباحثة بتزويد, وبعد أسبوع من تاريخ اللقاء.  مدارس الوكالةل %.8و ,ةمدارس الحكوملل %.9وكانت بنسبة األصل 
وجمعها  ,عن طريق البريد بإرسالها إلى المدارسـ مشكروين هم ـ من ناحيت وقاموا ,بالعدد المطلوب من االستبانات المديريتين
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عادتها الباحثة  زيارة من في تطبيق الدراسة ابتداءا أن الوقت الذي استغرق إال  . شهر من تاريخ التوزيعفي مدة استغرقت  وا 
ثم .  شهرينال ناف, وجمعها, وتوزيعها, وسحب االستبانات, عينة الدراسةتحديد و , كل منهمال تحديد المجتمع األصلو  ,لمديريتينل

 .SPSSباستخدام برنامج ( م3..9)النتائج في صيفية العام نفسه  حللت
 

 :النتائـــــــــــج
, رية والنسب المئوية تارةاستخدم اإلحصاء الوصفي لحساب المتوسطات واالنحرافات المعيا, لإلجابة عن أسئلة الدراسة

تارة ( ف) باستخدام اختبار لمجموعة واحدة وتحليل التباين للمقياس المعاد ,التباين الثنائي وتحليل, تحليل التباين األحاديو 
في حالة تحليل " سيداك" واختبار , في حالة تحليل التباين" وشيفيه"ثم استخدم تحليل التباين الالحق باستخدام اختبار , أخرى

 :التالية مرتبة وفق مجموعات أسئلة الدراسةوقد أظهرت اإلحصائيات النتائج , التباين للمقياس المعاد
 

 :ممارسة المعلم لعمليات تصميم التعليمبأسئلة  المتعلقة النتائج: المجموعة األولى
حيث , %(9.54) بينت نتائج اإلحصاء الوصفي أن المعلمين يمارسون عمليات تصميم التعليم بنسبة ممتازة  -9

نقطة من حد أعلى بلغ ( 45.9= م ) تقيس هذه العمليات  بلغ متوسط إجابتهم على فقرات االستبانة التي
 ."مقياس ليكرت"الخمس نقاط وفق 

ف ) أظهر تحليل التباين األحادي للمقاس المعاد فرقا إحصائيا في ممارسة المعلمين لعمليات تصميم التعليم  -9
عند " سيداك" وقد بين تحليل التباين الالحق باستخدام اختبار, (9.....5.= , & 543..( = 49899)

= م ) أن أعلى الممارسات كانت تتعلق بالتعرف على محتوى المادة الدراسية  , فأحسن ( ..5.=&) مستوى 
= م ) فوضع أهداف سلوكية خاصة , (4544=م) يليها على التوالي وضع أهداف تربوية عامة , (.453
؛ حيث (..45= م )تعليمية المناسبة فتحديد الوسائل ال, (45.4= م ) فتحديد الطرائق التعليمية , (45.4

و تصميم , (4583= م ) مورست هذه العمليات بشكل أعلى من العمليات المتعلقة بتحديد الوسائل التقييمية 
انظر ) على التوالي ( 4598= م ) وتحديد األنشطة التربوية للمادة الدراسية , (4588= م ) منشطات عقلية 

 (.  9جدول رقم 

 ألنماطفرقا إحصائيا في ممارسة المعلم ( ف)باين األحادي للمقياس المعاد باسخدام اختبار أظهر تحليل الت  -8
وقد بين تحليل التباين الالحق . (.  9.....5.= , & 9.548( = .9989)ف ) عمليات تصميم التعليم 

عليم ذهنيا أن المعلم يمارس عمليات تصميم الت, فأحسن( ..5.=&) عند مستوى " سيداك"باستخدام اختبار 
م ) ولكن ليس أفضل من كتابيا , (4594= م )بشكل أعلى  من ممارسته لها ذهنيا , (..45= م )وكتابيا معا 

أنظر جدول ) في حين أن ممارسته للتصميم كتابيا كان أفضل منه ذهنيا وبفرق له داللة إحصائية ,  (45.9= 
 (.8رقم 

ائية في ممارسة المعلم لعمليات تصميم التعليم باعتبار متغير أظهر تحليل التباين األحادي فرقا ذا داللة إحص -4
, (4548= م ) ولصالح الذين لم يأخذوا أية دروة ( 5.8.= , & .959( = 89894)ف) تأهيلية عدد الدورات ال

ومن ست دورات , (45.9= م ) في حين لم يكن هناك فرق إحصائي بين الذين أخذوا دورة إلى خمس دورات 
من ناحية أخرى لم يظهر (.  4انظر جدول رقم ( ) ..45) فأكثر  دوراتومن عشرة , (4544= م ) إلى تسعة 

والتخصص , ومستوى الشهادة األكاديمية, تحليل التباين فرقا إحصائا على بقية المتغيرات المدروسة كالجنس
والمناخ , رة السائد في المدرسةونمط اإلدا, وتوفر الوسائل التعليمية, وسنوات الخدمة في التربية والتعليم, فيها

 .ن المدرسينوطبيعة العالقة بي, النفسي للمدرسة
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باعتبار عاملي الجودة  بصورة النموذجيةممارسة المعلم لعمليات تصميم التعليم أسئلة المتعلقة ب النتائج:  المجموعة الثانية

 :واالتساق

 .9.5)بنسبة ممتازة  بصورة نموذجيةالتعليم  بينت نتائج اإلحصاء الوصفي أن المعلم يمارس عمليات تصميم -9
حيث بلغ متوسط إجابتهم على عاملي الجودة واالتساق معا اللذين يشكالن الصورة النموذجية لعمليات , %(

 .نقطة من أصل خمس نقاط( .454=م)تصميم التعليم 
ليم بنسة جيد جدا في عمليات تصميم التع الجودةبينت نتائج اإلحصاء الوصفي أن المعلم يراعي عامل  -9

 (.4544=م)حيث بلغ متوسط إجابتهم , %(3353)

فرقا إحصائا في مراعاة المعلم لعامل  (ف)باسخدام اختبار  أظهر تحليل التباين األحادي  للمقياس المعاد -8
وعندما استخدم تحليل (.  9....5.= , & ..445( = 9899.)ف) في عمليات تصميم التعليم  الجودة

فقد تبين أن مراعاة المعلم لجودة , فأحسن( ..5.= & ) عند مستوى " سيداك"باستخدام اختبار التباين الالحق 
يليه على , %(9959) أي بنسبة , (45.9= م ) حيث بلغ متوسطه , الهدف التربوي حاز على أعلى النقاط

( 45.8= م )ية فجودة األساليب التقييم, %(9954)وبنسبة ( 45.4= م ) التوالي جودة المحتوى التعليمي 
= م )فجودة الطرائق التعليمية , %(3353)وبنسبة ( 4544=م )فجودة األنشطة التربوية , %(.9.5وبنسبة 

وأخيرا جودة األدوات , %(3459)وبنسبة ( .458= م )فجودة المنشطات العقلية , %(3453)وبنسبة ( 4589
 (..ل انظر جدو %( ) 3.59) وبنسبة ( .459= م ) والوسائل التعليمية 

بشكل جيد جدا , بين عمليات تصميم التعليم االتساقبينت نتائج اإلحصاء الوصفي  أن المعلم يراعي عامل  -4
 .نقطة( 4544=م)حيث بلغ متوسط إجابتهم , %(3954)

بين عمليات  اإلتساقأظهر تحليل التباين األحادي للمقياس المعاد فرقا إحصائا في مراعاة المعلم لعامل    -.
وعندما استخدم تحليل التباين الالحق باستخدام (.  9....5.= , & 99594( = 9899.)ف)يم تصميم التعل

فقد تبين أن مراعاة المعلم التساق األهداف السلوكية مع المحتوى , (..5.= & ) عند مستوى " سيداك"اختبار 
على النقاط حيث بلغ حازتا على أ, واتساق األدوات والوسائل التعليمية مع المحتوى التعليمي, التعليمي

اتساق الطرائق التعليمية :  يليهما على التوالي, %(99)أي بنسبة , نقطة (  ..45= م )متوسطاهما بالتساوي 
= م )فاتساق األنشطة التربوية مع المحتوى التعليمي , %(3953) وبنسبة ( 4549= م )مع المحتوى التعليمي 

, %(39)وبنسبة ( .454= م )تقييمية مع االهداف السلوكية فاتساق األساليب ال, %(.395)وبنسبة , (4543
وأخيرا اتساق , %(3454)وبنسبة ( 4584= م )فاتساق األهداف التربوية العامة مع األهداف السلوكية الخاصة 

 (. مرة أخرى .انظر جدول رقم %( ) .3.5)وبنسبة ( 4588= م )المنشطات العقلية مع المحتوى التعليمي 

ممارسة المعلم  توقيتفرقا إحصائيا في ( ف)لتباين األحادي للمقياس المعاد باسخدام اختبار أظهر تحليل ا -.
والمنهاج ككل , ووحدة دراسية, تحضيره لحصة دراسية لدىوكان ذلك  بصورة نموذجيةلعمليات تصميم التعليم 

تخدام اختبار ولدى استخدام تحليل التباين الالحق باس(.  9.....5.= , & (93539( = .9989)ف ) 
تبين أن المعلم يمارس عمليات تصميم التعليم بصورة نموذجية لدى , (..5.=&) على مستوى " سيداك"

أو المنهاج ( .459= م ) بشكل أعلى منه لدى تحضيره لوحدة دراسية ( 4589= م ) تحضيره لحصة دراسية 
رقم  جدولانظر )  كل لصالح الوحدةمع وجود فرق بين تحضيره لوحدة درساية والمنهاج ك, (45.3= م )ككل 

..)  
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بصورة لم يظهر تحليل التباين األحادي فرقا ذا داللة إحصائية في ممارسة المعلم لعمليات تصميم التعليم  -4
وسنوات الخدمة , والتخصص فيها, ومستوى الشهادة األكاديمية, باعتبار العوامل المدروسة كالجنس نموذجية

والمناخ , ونمط اإلدارة السائد في المدرسة, وتوفر الوسائل التعليمية, الدورات التأهيليةوعدد , في التربية والتعليم
 .وطبيعة العالقة بين المدرسين, النفسي للمدرسة

 
 : المجموعة الثالثة

من حيث ممارستهم لعمليات تصميم الوكالة ة بمعلمي مدارس ارنة معلمي مدارس الحكوممقأسئلة النتائج المتعلقة ب(  أ
 :لتعليما

لمجموعتين مستقلتين أن معلمي مدارس الوكالة يمارسون عمليات تصميم التعليم بشكل ( ت)أظهر اختبار  -9
( %3953) أي بنسبة , 4549= مقابل م % .995أي بنسبة , 45.3= م ))أعلى من معلمي مدارس الحكومة 

 (...5.= , & 9594( = .9989)ت) وبفرق له داللة إحصائية 
لمجموعتين مستقلتين أن معلمي مدارس الوكالة يمارسون عمليات تصميم التعليم المتعلقة ( ت)أظهر اختبار  -9

وتحديد األساليب , وتحديد األنشطة التربوية, ووضع أهداف سلوكية خاصة, بالتعرف على المحتوى التعليمي
د مستوى بشكل أعلى من معلمي مدارس الحكومة وبفرق له داللة إحصائية عن كل على حدة التقييمية

فأحسن؛ في حين أن معلمي مدارس الحكومة يقومون بتحديد األدوات والوسائل التعليمية بشكل ( ..5.=&)
؛ ولم يكن هناك فرق إحصائي ( ..5.= & ) أعلى من معلمي مدارس الوكالة وبفرق له داللة إحصائية 

انظر جدول ) صميم المنشطات العقلية وت, وتحديد الطرائق التعليمية, بينهما في وضع األهداف التربوية العامة
 (. 4رقم 

, لمجموعتين مستقلتين أن معلمي مدارس الوكالة يمارسون عمليات تصميم التعليم كتابيا( ت)أظهر اختبار  -8
) بشكل أعلى وبفرق له داللة إحصائية ( 45.9مقابل  .454مقابل  45.4= م ) وكتابيا وذهنيا معا , وذهنيا
 (..45مقابل  4594مقابل  ..45=  م ) علمي الحكومة لهذه األنماط  الثالثة من ممارسة م( ...5.= & 

ولدى استخدام تحليل التباين للمقياس المعاد لكل من معلمي .  عندما قورنوا على هذه المتغيرات كل على حده
مدارس فرقا إحصائيا في ممارسة معلمي ( ف)فلم يظهر اختبار , مدارس الوكالة ومدارس الحكومة على حدة

في ممارسة معلمي مدارس ( ...5.= & ) ولكنه أظهر فرقا أحصائيا , (5.4.& ) الوكالة لهذه األنماط 
م ) بشكل أفضل منه ذهنيا ( ..45= م ) حيث بين أنهم يمارسون عمليات تصميم التعليم كتابيا , الحكومة لها

, مع عدم وجود فرق بين كتابيا, قطبشكل أفضل منه ذهنيا ف( ..45= م ) وكتابيا وذهنيا معا , (.454= 
 (. 3انظر جدول رقم ) وكتابيا وذهنيا معا 

بين معلمي مدارس الحكومة مقارنة (  5.9.= & ) أظهر تحليل التباين الثنائي تفاعال ذا داللة إحصائية  -4
تلقوا عشرة على متغير عدد الدورات التأهيلية مفاده أن معلمي مدارس الوكالة الذين , بمعلمي مدارس الوكالة

= م ) من الذين لم يتلقوا أية دورة  ( 45.3= م )  أعلى ممارستهم لعمليات تصميم التعليم دورات فأكثر كانت
) في حين أن ممارسة نظائرهم من معلمي مدارس الحكومة لهذه العمليات الذين لم يتلقوا أية دورة , (4544

من (.   ب:9أ و :9انظر جدولي ( ) 4543= م )  كانت أعلى من الذين تلقوا عشرة دورات فأكثر( .459=م
لم يظهر تحليل التباين الثنائي أي تفاعل آخر ذي داللة إحصائية بين معلمي الوكالة والحكومة , ناحية أخرى

وسنوات الخدمة في , والتخصص فيها, ومستوى الشهادة األكاديمية, كالجنس, على بقية المتغيرات المدروسة
 .ونمط اإلدارة المدرسية, وطبيعة العالقة بين المدرسين, المناخ النفسي للمدرسةو , التربية والتعليم
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من حيث ممارستهم لعمليات الوكالة ة بمعلمي مدارس مقارنة معلمي مدارس الحكومأسئلة علقة بالنتائج المت ( ب
 :باعتبار عاملي الجودة واالتساق بصورة نموذجيةتصميم التعليم 

بصورة مستقلتين أن معلمي مدارس الوكالة يمارسون عميات تصميم التعليم  لمجموعتين( ت)أظهر اختبار  -1
وبفرق له داللة ( 4549= م ) بشكل أعلى من نظائرهم معلمي مدارس الحكومة ( ..45= م )  نموذجية
 (..9انظر جدول رقم ( ) ...5.= , & .953( = .9989)ت) إحصائية 

في عمليات تصميم  الجودة عاملي مدارس الوكالة يراعون لمجموعتين مستقلتين أن معلم( ت)أظهر أختبار  -9
) ت ) وبفرق له داللة إحصائية ( .454=م) بشكل أعلى من معلمي مدارس الحكومة ( 45.4= م)التعليم 
فقد تبين أن معلمي , ولدى النظر إلى عمليات تصميم التعليم كل على حدة(. 4..5.= , & 9534( = .9989

مراعاتهم عن نظائرهم معلمي مدارس الحكومة في ( ..5.= & ) ) بفرق إحصائي مدارس الوكالة تفوقوا و 
وجودة األساليب , وجودة الطرائق التعليمية, وجودة األنشطة التربوية, جودة األدوات والوسائل التعليميةل

المنشطات و , والحتوى التعليمي, جودة الهدف التربوي العاممراعاة في حين لم يختلفوا عنهم في , التقييمية
 (.99انظر جدول رقم ) العقلية 

بين عمليات تصميم  االتساقلمجموعتين مستقلتين أن معلمي مدارس الوكالة يراعون ( ت)أظهر أختبار  -3
) ت ) وبفرق ذي داللة إحصائية ( 4544=م) بشكل أعلى من معملي مدارس الحكومة ( 45.4= م)التعليم 
فقد , إلى االتساق بين عمليات تصميم التعليم كل على حدهولدى النظر (. 3..5.= , & ..95( = .9989

عن نظائرهم معلمي مدارس ( ..5.= & ) ) تبين أن معلمي مدارس الوكالة تفوقوا وبفرق له داللة إحصائية 
واتساق األدوات والوسائل التعليمية مع , الحكومة في مراعاتهم التساق المحتوى التعليمي مع األهداف التعلمية

واتساق األساليب , واتساق الطرائق التعليمية مع المحتوى, واتساق المنشطات العقلية مع المحتوى, ىالمحتو 
في حين لم يكن هناك فرق بينهما في مراعاة اتساق الهدف التربوي العام مع , التقويمية مع األهداف التعلمية

 (.99ر جدول رقم انظ) واتساق األنشطة التربوية مع المحتوى التعليمي , السلوكي الخاص

لمجموعتين مستقلتين أن معلمي مدارس الوكالة يمارسون عمليات تصميم التعليم بصورة ( ت)أظهر أختبار  -4
لدى تحضيرهم لحصة ( 4589=م) من نظائرهم معلمي مدارس الحكومة ( ..45=م) نموذجية بشكل أعلى 

) ولدى تخطيطهم لوحدة دراسية , (9..5.= , & 95.4( = .9989) ت ) مدرسية وبفرق ذي داللة إحصائية 
= , & .954( = .9989) ت ) وبفرق ذي داللة إحصائية ( لمعلمي الحكومة 4598مقابل  4584= م 

وبفرق ذي ( لمعلمي الحكومة ..45مقابل  .459= م ) ولدى تخطيطهم للمنهاج المدرسي ككل , (4..5.
استخدم تحليل التباين للمقياس المعاد لكل وعندما   (.5.9.= , & .954( = .9989) ت ) داللة إحصائية 

فرقا ذا داللة إحصائية في ( ف)فقد أظهر اختبار , من معلمي مدارس الوكالة ومدارس الحكومة على حدة
= & ) وكذلك في ممارسة معلمي مدارس الحكومة , (9..5.= & ) ممارسة معلمي الوكالة لهذه األنواع 

سان عمليات تصميم التعليم بصورة نموذجية لدى تحضيرهم لحصة لها مفاده أن كال منهما يمار ( ...5.
وللمنهاج ككل؛ ولدى تحضيرهم لوحدة دراسية بشكل , دراسية بشكل أعلى منه لدى تحضيرهم لوحدة دراسية

 (. 98انظر جدول رقم ) أعلى منه لدى تحضيرهم للمنهاج ككل 

بين معلمي مدارس الحكومة مقارنة (  5.8.= & ) أظهر تحليل التباين الثنائي تفاعال ذا داللة إحصائية  -5
على متغير عدد الدورات التأهيلية مفاده أن معلمي مدارس الوكالة الذين تلقوا من , بمعلمي مدارس الوكالة

من الذين لم  ( 4544= م )  عشرة دورات فأكثر كانت ممارستهم لعمليات تصميم التعليم بصورة نموذجية أعلى



 - 17 - 

في حين أن ممارسة نظائرهم من معلمي مدارس الحكومة لهذه العمليات بصورة , (.454=  م) يتلقوا أية دورة 
( ) 4544= م ) من الذين تلقوا عشرة دورات فأكثر  (4544=م) نموذجية الذين لم يتلقوا أية دورة كانت أعلى

داللة  آخر ذا التباين الثنائي أي تفاعل لم يظهر تحليل, من ناحية أخرى(.   ب:94أ و :94انظر جدولي 
, ومستوى الشهادة األكاديمية, كالجنس, إحصائية بين معلمي الوكالة والحكومة على بقية المتغيرات المدروسة

, وطبيعة العالقة بين المدرسين, والمناخ النفسي للمدرسة, وسنوات الخدمة في التربية والتعليم, والتخصص فيها
 .ونمط اإلدارة المدرسية

 
 :ائجمناقشــة النتــــ

 :حاولت الدراسة أن تتحقق من ثالث مجموعات من األسئلة
 تساءلتوالمجموعة الثانية , عمليات تصميم التعليميقوم بإذا كان المعلم الفلسطيني  عما تساءلتو المجموعة األولى 

 أما المجموعة الثالثة . ة باعتبار عاملي الجودة واالتساقهذه العمليات بصورة نموذجي يمارسالفلسطيني فيما إذا كان المعلم 
لعمليات ممارستهم  في في مدينة نابلس معلمي مدارس الحكومة ومعلمي مدارس الوكالة بينق و إذا كان هناك فر  عما فتساءلت

 .بصورة نموذجية وفيما إذا كانوا يختلفون في قيامهم بهذه العمليات, تصميم التعليم
 

 :ى من أسئلة الدراسةمناقشة النتائج المعلقة بالمجموعة األول:  أوال
في مدارس نابلس  بكل وضوح أن المعلم الفلسطينيو  المتعلقة بالمجموعة األولى من أسئلة الدراسة بينت النتائج

أي من العمليات  عن البحثولدى  . %(9.54)  وصلت إلىيقوم بعمليات تصميم التعليم بنسبة ممتازة  الحكومة والوكالة
يليه وضع األهداف , التعرف على محتوى المادة الدراسيةعملية ب يقوم فقد تبين أنه ,ر من غيرهاأكث المعلم التصميمية يقوم بها

وكانت نسبة , وسائل التعليمية الالزمة للتدريسفتحديد ال, فتحديد طرائق التدريس, فاألهداف السلوكية الخاصة, التربوية العامة
وتصميم , يميةديد الوسائل التقيبتحي حين كانت ممارساته المتعلقة ف, (% 9459إلى % .9)ممتازة تراوحت من  هذه الممارسات

 .(%.345إلى % .345 ) منجيدة جدا حيث تراوحت األنشطة التربوية  وتحديد, المنشطات العقلية
 

, تؤكد أن المعلم الفلسطيني رغم كل الظروف الصعبة التي يعيشها وفقر اإلمكانات المادية النسب المرتفعةهذه 
 أمفإنه يقوم بعمله التدريسي بشكل ممتاز قد يفوق أي معلم آخر في دول أخرى سواء أكانت عربية  ,ات التي يصادفهاواإلعاق
أن المعلم  والتي وجدتحول هذا الموضوع  هادراساتفي سلسلة من  "دروزه"هذه النتيجة تتفق مع ما توصلت له .  أجنبية

هذه العمليات تتحسن من سنة ممارسته لوأن  ,بنسبة جيدة جدا لعملية التدريس الالزمة الفلسطيني يقوم بعمليات تصميم التعليم
ى وارتفعت هذه النسبة إل, م.999جرتها عام التي أ وفق الدراسة%( .395) حيث كانت نسبة ممارسته لها , خرىإلى أ

 وهذه النسبة تصل في.  م4..9عام  في دراستها%( 3.54) ) إلى  النسبةهذه  ووصلت ,م9..9في دراستها عام %( 3853)
ن دل هذا على شيء إنما يدل على أن , (%9.54 )إلى نسبةهذه الدراسة التي نحن بصددها اآلن  في  الفلسطيني المعلمأداء وا 

مهارات العلى  اتجاه المعلم من حيث تأهيلهتقوم بدورها  الفلسطينية أن وزارة التربية والتعليم ويدل أيضا ,تحسن باضطراد
وخاصة تلك المتعلقة بتصميم التعليم من  المهاراتحتى أضحى القيام بمثل هذه  ,تصميم التعليممهارات فيها بما التعليمية 
أو تحديد  ,أو تحديد طرائق التدريس ,أو السلوكية الخاصة ,سواء ما كان يتعلق بوضع األهداف التربوية العامةالبديهيات 

عمليات ال مع أن هذه, عقلية واألنشطة التربويةوالمنشطات ال ,لوسائل التقييمةبتحديده ا تلك المتعلقةوبنسبة أقل , ل التعليميةالوسائ
في  ولعل السبب, من العمليات التصميميةوالسلوكية الخاصة وغيرها  ,تحديد األهداف التربوية العامةعمليات ال تقل أهمية عن 

كوضع االختبارات التحصيلية ال يقوم بها المعلم أثناء  ,قييمةالوسائل التتحديد أن إلى يرجع  حصولها على نسب أقل من سابقتها
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نما بعد  أيضا  اأو تحديده لألنشطة التربوية جاءت ,كما أن تصميمه للمنشاطات العقلية ,التدريساالنتهاء من عملية التخطيط وا 
نظرا  المعلم ذهنغير واضح في  أن مفهوم المنشطات العقلية ما زال إلى يرجعقد  ,من الممارسات التخطيطية غيرهماأقل من 
, دروزه)  إليها في أواخر التسعينات من القرن الماضي" دروزه"التي أدخلته و في المناهج الفلسطينية  هذا الموضوعلحداثة 
تتعلق في  أنها أنشطة تعليميةبهذا إلى جانب أن مفهوم األنشطة التربوية قد ال تكون مرتبطة في ذهن المعلم , (9ط, م.999

جاءت من هنا  ,دخل فيها للمعلمليس و  ,يقوم بتنسيقها مدير المدرسة بقدر ما هي أنشطة مدرسية التعليمي المدروسمحتوى بال
 .%(.345)  تظل عالية تسبتهامع أنها  ,من الممارسات التخطيطية نسبة ممارسته لهذه الفقرة أقل من غيرها

 
بعملية التخطيط ذهنيا وكتابيا في يقوم  ئج أن المعلم الفلسطينيفقد بينت النتا ,التخطيطعمليات  نمطإلى ولدى النظر 

بشكل  ة يومية أو خطة شهرية أو سنوية ـأي أنه يفكر في األشياء التي يريد أن يدرسها ثم يقوم بكتابتها على الورق في مذكر  ,آن
 إيجابيةوهذه داللة . أو ذهنيا فقط, من تخطيطه لهذه العمليات كتابيا فقط( 9.....5.= &) وبفرق له داللة إحصائية أعلى 
 ويدونه أيضا يفكر في عمله باستمرار تجعلهبحيث  والكفاية لى أن المعلم الفلسطيني وصل إلى درجة من تحمل المسؤوليةتشير إ

 تها عامفي دراس" دروزه"هذه النتيجة تتفق مع ما توصلت له  . في آن وال يكتفي فقط بالتفكير فيه أو كتابته كتابة على الورق
%( .345= م )  وبفرق له داللة إحصائية في أن المعلم يقوم بعمليات تخطيط التعليم ذهنيا وكتابيا معا بشكل أعلى( م9..9)

 ما توصلت له عاممع إلى حد ما في حين تتعارض %(.  4959= م) أو ذهنيا فقط %( 3.53= م ) من قيامه لها كتابيا فقط 
, %(4.59) بشكل أعلى منه ذهنيا %( 3454) كتابيا  فلسطيني يقوم بعمليات تخطيط التعليمأن المعلم ال حيث وجدت (م9994)

إال , أن المعلم على الرغم من أنه يقوم بعملية التخطيط كتابيا ـ في الوقت ذاته ـ مع أنها وجدت, %(48) أو ذهنيا وكتابيا معا 
  %(..35.)مما كان عليه قبل التدريب %( 34)أعلى  ذهنيا بشكل اأصبح يفكر بههذه العملية أنه بعد أن تدرب على 

أكثر  ,في أن المعلم الفلسطيني يمارس عملية تخطيط التعليم كتابيا( م9..9) عام  "ذكر اهلل"  وتتعارض أيضا مع ما توصل له
 .أو كتابيا وذهنيا معا ,منه ذهنيا

  
أن التخطيط الذي يقوم به المعلم والتي بينت  بتوقيتأما من حيث النتيجة التي توصلت لها الدراسة الحالية والمتعلقة 

الشهري والمتعلق  من التخطيط, وبفرق له داللة إحصائيةبشكل أعلى  ,المتعلق بحصة صفية المعلم يقوم بالتخطيط اليومي
 ,التحضير اليوميهو  وهذا يدلل على أن المعلم أكثر ما يهتم به . المنهاج المدرسي ككلب السنوي والمتعلق أو, بوحدة دراسية

.  أو السنوي ,الشهري التحضير تحضير اليومي منالهو  ويهتم به مدير المدرسة أكثر ما يفتش عليهولعل السبب يرجع في أن 
في أن تحضير المعلم اليومي المتعلق بحصة مدرسية كان ( 9994, دروزه)  "دروزه"مع ما توصلت له جزئيا هذه النتيجة تتفق 

= م ) السنوي تحضيره ولكن ليس أعلى من %( .3= م )تحضيره الشهري  المتعلق بوحدة دراسية من %( 94= م )أعلى 
9..)% 
 

 :مناقشة النتائج المعلقة بالمجموعة الثانية من أسئلة الدراسة:  ثانيا
بصورة  عليمأن المعلم الفلسطيني يقوم بعمليات تصميم الت بينت النتائج المتعلقة بالمجموعة الثانية من أسئلة الدراسة

وكانت مراعاته لعامل الجودة كإحدى متغيرات الصورة النموذجية لعمليات , %(39)  وصلت إلى ة حيثمرتفع بنسبةنموذجية 
الصورة هذه مراعاته لعامل االتساق بين عناصر  في حين كانت, %(33.3) نسبتها بلغت جيدة جدا حيث, تصميم التعليم

  التي يراعي فيها المعلم عامل الجودة العملياتولدى التحقق من %(.  3954)  نسبتها حيث بلغت, جيدة جدا أيضا النموذجية
يليه جودة المحتوى , بالدرجة األولىفقد تبين أنه يراعي جودة الهدف التعليمي  ,تصميم التعليم عملياتأكثر من غيرها في 

األنشطة  كانت مراعاته لجودةي حين ف, ممتازة ملياتالعهذه  لجودةحيث كانت نسبة مراعاته , التقييميةالوسائل ف ,التعليمي
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أن المعلم  على هذه النتائج تدل.  جيدة جدا على التوالي الوسائل التعليميةو , المنشطات العقليةو , والطرائق التعليمية, التعليمية
 ,والمحتوى ,األهدافب تلك المتعلقةتصميم التعليم وخاصة خطة وضعه لعناصر لدى  يعتبرهامدرك للمعايير التي يجب أن 

حيث يحرص في خطته أن , لدى وضعه لخطة التعليم هأن المعلم يراعي أيضا تبين فقد أما فيما يتعلق بعامل االتساق.  والتقييم
المحتوى بين انسجام  أن يكون هناك أيضا يراعيبينت النتائج أن المعلم  إذ ,منسجمة بعضها مع بعض تكون عناصرها

فالطرائق , انسجام الوسائل التعليمية مع المحتوى على التوالي يليه, بالدرجة األولى التي يضعها التعلميةاالهداف و التعليمي 
شطات انسجام المنوليس آخرا وأخيرا  ,فاألساليب التقييمية مع األهداف, مع المحتوى التربوية فاألنشطة, التعليمية مع المحتوى
ا يليه, ة لتخطيط التعليم تجلت أكثر ما تجلت لدى تحضير المعلم لحصة صفيةهذه الصورة النموذجي  .العقلية مع المحتوى

 .منهاج سنويتحضيره لف ,تحضيره لوحدة دراسية
 

بل ويقوم , هذه النتائج تدل دون أدنى شك أن المعلم الفلسطيني ال يقوم بعمليات تصميم التعليم بنسبة ممتازة فحسب
ولما كانت هذه  . عاملي الجودة واإلتساقيراعي في كل عنصر من عناصرها أيضا بحيث بهذه العمليات بصورة نموذجية 

 بعمليات تصميم التعليم بصورة نموذجية على حد علم الباحثة تتحقق من قيام المعلمالدراسة هي األولى من نوعها التي 
 ,هذه النتائجمشابهة للتأكد من صحة بدراسات لذا توصي الباحثة الدارسين اآلخرين القيام , كمتخصصة في هذا العلم ومتابعة له
مقياسا يدرب عليها , في استبانة هذه الدراسة ـ جاءتكما  ـ االتساق لعمليات تصميم التعليمو وذلك لكي تصبح معايير الجودة 

لمعلم يستخدمها من ناحية أخرى المشرف التربوي لدى إشرافه على تدريس الكي و , غير المؤهلالمعلم المعلم وخاصة المبتدأ أو 
 .من خاللها   والحكم على أدائه في غرفة الصف

 
 :مناقشة النتائج المعلقة بالمجموعة الثالثة من أسئلة الدراسة:  ثالثا

معلمي مدارس  ق بين و هناك فر  تإذا كان عماوالتي تسأل بينت النتائج المتعلقة بالمجموعة الثالثة من أسئلة الدراسة 
ه العمليات بهذ يختلفون لدى قيامهموفيما إذا كانوا  ,عمليات تصميم التعليمحيث قيامهم بمن الحكومة بمعلمي مدارس الوكالة 

عن معلمي ( 9...= &)يتفوقون وبفرق له بداللة إحصائية  وكالة الغوثمعلمي مدارس  أنالنتائج بينت , بصورة نموذجية
سواء ما كان  بصورة نموذجية لعمليات التعليمم أو تصميمه, لعمليات التعليممدارس الحكومة سواء ما كان يتعلق بتصميمهم 

) يتفوقون وبفرق له داللة إحصائية  معلمي مدارس الوكالة كما بينت الدراسة أن.  أو عامل االتساق, بعامل الجودة منها يتعلق
هم حيث توقيت ومن, أو ذهنيا وكتابيا معا, أو كتابيا, سواء كان ذهنيا, من حيث قيامهم بأنماط تخطيط التعليم( 9...=&
 .منهاج مدرسي وأ ,وحدة دراسية وأ, لدى تحضيرهم لحصة مدرسيةأكان تخطيط سواء لل

 
مدارس على معملي أجريتا  اثنتان ,بشكل مستقل لها دراسات ثالثفي  "دروزه"هذه النتيجة تتفق مع ما توصلت له   
حيث وجدت أن متوسط ممارسة معلمي  ,(.999) الوكالة مدارس على معملي  والثالثة أجريت( 9..9و  9994)الحكومة 

التي أجرتها دراسة الفي  في حين كان متوسط معلمي مدارس الحكومة%( .395)  بلغمدارس الوكالة لعمليات تصميم التعليم 
على عمليات تصميم  وعندما أخضعت معلمي مدارس الحكومة إلى التدريب, %(4959)  9..9عام و , %(44) 9994عام 
وهي , في الدراسة الثانية%( 3853)في الدراسة األولى و  %(39) ارتفعت ممارساتهم لها إلى نسبة  ,لتا الدراستينفي ك التعليم
الرتفعت بالتأكيد  ـ الحكومةكمعلمي ـ لتدريب للو أخضعوا فماذا , أداء معلمي الوكالة دون أن يخضعوا لتدريب قاربت نسب
 . إلى درجة عالية نسبهم
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بآخر النشرات التربوية  في مدارسها تزود المعلمين يبدو أنها وكالة الغوث أن هو  النتيجةهذه  اتتفسير  ولعل إحدى
والتي  أوال بأول لدورات تدريبية تؤهلهم بالمهارات التعليميةوتخضعهم , األجنبيةالدول  األولية أال وهيمن مصادرها كما تأتي 

ولكن هذا يحتاج , مدارس الحكومة في مع معلميهالطة الوطنية الفلسطينية الس هأكثر مما تفعلبشكل تصميم التعليم مهارات  منها
مكانات من رواتب عالية وكالة المدارس  ع به معلمواما يتمتأن هذا إلى جانب   .إلى دراسات مستقبلية قد تؤيدها أو تنفيها وا 

 ,أكبر واهتمام بدافعية على عملية التعليميجعلهم يقبلون  ,مدارس الحكومة بمعلميمقارنة مادية من وسائل وأجهزة ومختبرات 
مكانات  ونشرات مما يقدم لهم في إطارها من علم ومعرفة واالستفادة معلمي نظائرهم من  بشكل أعلى تأهيلية ودوراتووسائل وا 

 .الدراسات مستحب في هذا المجالإال أن مزيدا من , مدارس الحكوم
 

فلم تجد الدراسة الحالية فروقا ذات , تصميم التعليمعمليات أثر على  أما فيما يتعلق بالمتغيرات التي قد يكون لها
أو سنوات خدمته في سلك التربية , أو تخصصه فيها, أو مستوى شهادته األكاديمية, داللة إحصائية ترجع إلى جنس المعلم

أو طبيعة العالقة , اخ النفسي في المدرسةأو المن, أو نمط اإلدارة السائد فيها, أو توفر الوسائل التعليمية في المدرسة, والتعليم
مستغرب بشكل  نتائج الدراسةحيث بينت  ,عدد الدورات التدريبية التي يلتحق بها المعلم في أثناء الخدمةباستثناء , بين المدرسين

) اللة إحصائية لعمليات تصميم التعليم أعلى وبفرق له دلم يلتحقوا بأية دورة كانت ممارستهم الذين أن هو للمنطق  ومغاير
أية دورة في وقد تفسر هذه النتيجة في أن الذي لم يأخذوا  ,أخذوا عدة دورات بغض النظر عن عددهامن الذين ( 5.8.=&

ظهار نفسهم أنهم متفوقون رغم عدم تعرضهم بشكل مبالغ فيه إل فقرات االستبانةعلى  فيجيبونمثاليين  يظهروا بأنهمأن  يحاولون
ليس في أثناء الخدمة أن الدورات التي يتعرض لها المعلم أو قد تفسر هذه النتيجة من ناحية أخرى في , خدمةلدورات في أثناء ال

عينة الدراسة من مع أن هذه النتيجية كانت تتعلق ب, لها عالقة بتصميم التعليم ومن ثم لم تساهم في رفع أدائه على هذه العمليات
الذي وجد بين معلمي مدارس الحكومة ومدارس الوكالة مع إلى التفاعل  دى النظرلولكن , معلمي الحكومة والوكالة مجتمعين
أو ممارسة عمليات تصميم ( 5.9.=&)على مقياس ممارسة عمليات تصميم التعليم أكان متغير عدد الدورات التأهيلية سواء 

الوكالة الذين مدارس أن معلمي لتفاعل فإن النتيجة نرها مختلفة مختلفة حيث بين هذا ا( 5.8.=&) التعليم بصورة نموذجية 
لذين لم يأخذوا أية معلمي الحكومة ا في حين أن, نظائرهم الذين لم يأخذوا أية دورة أداءأخذوا عشرة دورات فأكثر فاق أداؤهم 

 الدوراتب مونيهتقد الوكالة مدارس معلمي أن  تفسير ذلكيمكن , هم أداء نظائرهم الذين أخذوا عشرة دورات فأكثردورة فاق أداؤ 
يمكن  أو, ال يستفيدون منهابالدورات التي يأخذونها و  معلموا الحكومة يهتموال  ,ويستفيدون منها أثناء الخدمة في التي يأخذونها

الدورات التي يأخذها ال تصب و , الدورات التي يأخذها معلموا الوكالة تصب في تأهيليهم على مهارات تصميم التعليم أن القول
إال , وعدم استفادة معلمي الحكومةمنها من هنا جاء استفادة معلمي الوكالة , هذه المهاراتمثل حكومة في تأهيلهم على معلموا ال
الشق المتعلق باستفادة معلمي الوكالة من الدورات  أن على الرغم من ,من الدراسات المستقبلية مستحب في هذا المجال أن مزيدا
التي أجريت في هذا المجال   وغيرها من الدرسات األجنبية ,ذكر اهلل"و  "دروزه"تي أجرتها مع معظم الدراست السابقة اليتفق 
بإجراء الدارسين اآلخرين ومع هذا توصي الباحثة , ( Branch, Darwazeh, & El-Hindi, 1992" ) برانش ورفاقه"أمثال 
وخاصة تلك  ,بتصميم التعليم عالقة إيجابية ون لهاكالتي يمكن أن ياألخرى  المتغيراتو  من الدراسات حول هذا المتغير مزيد

الذي يعمل  والمناخ النفسي أو بين بين؛, ديكتاتوري, ديمقراطيونمط اإلدارة السائد في المدرسة , بتوفر الوسائل التعليميةالمتعلقة 
إذ , أو بين بين, أو تنافسية ,عاونيةأعضاء الهيئة التدريسية ت التي تسودوالعالقة  أو بين بين؛, أو غير مريح ,مريح, فيه المدرس

والنمط , في ظل توفر الوسائل التعليمية تحسنتالمعلم لعمليات تصميم التعليم  ممارسةتوصل في دراسته إلى أن  "ذكر اهلل"أن 
 (. م9..9, ذكر اهلل) والعالقة التعاونية بين المدريسين , والمناخ النفسي المريح, الديمقراطي لإلدارة

 
 كتطبيق تربوي التوصيات
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ومدراء  الفلسطينيةالدراسة فإن الباحثة توصي المسؤولين في وزارة التربية والتعليم هذه التي أفرزتها نتائج البناء على 
 :القيام بما يلي ,منطقة نابلس التابعة لوكالة الغوث الدولية

 
ه على أداء المعلم تصميم التعليم لتكون مقياسا يحكم بواسطت خطةتزويد المشرف التربوي بعناصر  -9

 .زيارته للمعلم في المدرسةلدى  تدريسهونجاحه في 

بمعايير سواء ما كان يتعلق  تصميم التعليم بصورة نموذجيةمعايير خطة تزويد المشرف التربوي ب -9
وضعتها كما , كل عنصر من عناصرهابين  أو معايير االتساق ,لكل عنصر من عناصرها الجودة

على  بوساطاتهمقياسا يحكم  لكي تكونوذلك  ؛(جاهزة وفق الطلب) الدراسةفي استبانة هذه  "دروزه"
 .تصميم التعليم بصورة نموذجيةعملية ب المدى الذي يقوم به المعلم

لديهم  الذين أو ,أو الذين يفتقرون إلى مهارات تصميم التعليم ,المبتدأينوخاصة ـ إلحاق المعلمين  -8
تحسين مستوى  في أثرمن  في ذلكلما  ,هذه المهارات علىبدورات تدريبية تدربهم  ـ ضعف فيها

وخاصة مع معلمي  كما بينت هذه الدراسة للعملية التعليميةتخطيطهم ثم النجاح في  ومن, أدائهم
 .الوكالة

 تساعدهم وذلك لكي ,وكيفية تصميمها "المنشطات العقلية"مفهوم ب تعرفهم إلحاق المعلمين بدورات -4
على استقبال  ومن ثم مساعدة الطلبة, طلبتهمتنشيط ذاكرة ل رفة الصفاستخدامها في غ على كيفية
 سيما وأن الدراسة الحالية بينت, وخزنها في الذاكرة طويلة األمد ,اوبرمجته ,المشروحة لهم المعلومات

كعملية من عمليات  لمنشطات العقليةهم لفي أداء المعلمين على الفقرة التي تعلقت بتحديد اضعف
  .يمتصميم التعل

أخرى من مدارس المدن  عيناتالباحثين اآلخرين القيام بدراسات مشابهة باستخدام  توصي الباحثة -.
 .سواء أكانت مدارس حكومة أم وكالة ة الفلسطينيةطوالقرى والمخيمات في محافظات السل
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