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ملّخص: 
هدفت الدرا�سة اإىل تطوير اأمنوذج لتنمية املعلمني مهنيًا يف 
�سوء اآراء امل�رصفني واملديرين الرتبويني ، من خالل تعّرف واقع 
وامل�رصفني  املديرين  نظر  وجهة  من  للمعلمني،  املهنية  التنمية 
وم�رصفًا  مديراً   )482( من  الدرا�سة  عّينة  وتكّونت  الرتبويني. 
 /2014( الّدرا�سي  للعام  الأردن،  يف  الو�سط  اإقليم  مدار�س  من 
املتو�ّسطات  ا�سُتخِدمت  الّدرا�سة،  بيانات  ولتحليل   .)2015
احل�سابّية، والنحرافات املعيارية، واختبار )ت(، واأظهرت نتائج 
املهنية  التنمية  لواقع  الّدرا�سة  عينة  اأفراد  تقدير  اأن  الّدرا�سة 
)مرتفعًا(،  جاء  الأردن،  يف  الو�سط  اإقليم  مدار�س  يف  للمعلمني 
كما اأظهرت النتائج وجود فروق داّلة اإح�سائيًا يف واقع التنمية 
ُتعزى  الأردن،  يف  الو�سط  اإقليم  مدار�س  يف  للمعلمني  املهنية 
)اجلن�س(  وملتغري  )املديرين(.  ول�سالح  الوظيفة(،  )نوع  ملتغرّي 
الّدرا�سة  لت  وتو�سّ الرتبوّيات(،  وامل�رصفات  )املديرات  ول�سالح 

اإىل تطوير اأمنوذج لتنمية املعلمني مهنيًا. 
الكلمات املفتاحية: اأمنوذج مطّور، تنمية املعلمني مهنيًا، 

اإقليم الو�سط. 

Developed Model for Teachers Professional De-
velopment According to the Views of Supervisors 

and Managers Educators 

Abstract: 

The study aimed to know the reality of 
professional development for teachers in Central 
Region Schools in Jordan, from the view of 
managers, and supervisors and design a model to 
develop teachers professionally. The study sample 
consisted of (482) as director and supervisor, for 
the academic year (2015/ 2014). An analysis of the 
study data was crried out, and averages in addition 
to standard deviations, and T- test were used. The 
results showed that the estimate of the study sample 
to the reality of professional development for 
teachers of Central Region Schools in Jordan was 
(high). In addition, results showed a statistically 
significant difference in the reality of professional 
development for teachers of Central Region Schools 
in Jordan, due to the variable (job type) , in favor 
of (males) , and variable (sex) in favor of (female 
managers and educational supervisors). 

The study concluded «Developed Model for 
Professional development of Teachers of Central 
Region Schools in Jordan». 

Key words: Developed Model, Professional 
Development of teachers. 
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مقّدمة: 
نقلة  والع�رصين  احلادي  القرن  مطلع  منذ  العامل  ي�سهد 
اأوجه احلياة املختلفة وجمالتها، فهناك  �سملت  معرفية هائلة، 
معطيات جديدة تظهر با�ستمرار حتتاج اإىل خربات ومهارات وفكر 
بظاللها  التحولت  هذه  األقت  وقد  بنجاح،  معها  للتعامل  جديد 
اإىل تربية غري  على بنية النظام الرتبوي، ومن ثم فهناك حاجة 
تقليدية، وعليه فاإّن اإعداد الإن�سان القادر على الّت�سدي لكل هذه 
التعليمية،  النظم  يف  النظر  اإعادة  يتطلب  والّتغريات،  التحولت 
على  قائمة  جديدة  اأ�س�س  على  وذلك  واأ�سلوبًا،  وحمتوى  مفهومًا 
املادية  الإمكانات  ت�ستوعب  مدرو�سة،  علمية  ا�سرتاتيجيات 
الدول املختلفة على  تت�سابق  بداأت  املتاحة. ومن هنا  والب�رصية 

تطوير نظمها التعليمية ب�سورة �ساملة. 
اأمناط  وظهور  احلديثة،  الرتبوية  الجتاهات  �سوء  ويف 
وطرق تدري�سية جديدة، تت�سح احلاجة اإىل تنمية املعلمني مهنيًا، 
مهنيًا  وتنميتهم  وتدريبهم،  م  اإعداده،  برامج  يف  النظر  واإعادة 
على �سوء الأدوار والتحديات املعا�رصة. لكي تكون هذه الربامج 
واآلياتها  اأهدافها  يف  لها  تطوير  اإحداث  يتطلب  ذلك  فاإن  فاعلة، 
الق�سور  اأوجه  معاجلة  التطوير  هذا  خالل  من  ليتم  واأ�ساليبها؛ 
وتنميته  املعلم  اإعداد  يف  املعا�رصة  التطورات  ومواكبة  فيها، 

مهنيًا )ن�رص، 2004؛ املومني، 2007؛ علي، 2008(. 
فالتنمية املهنية هي املفتاح الأ�سا�سي لإك�ساب املهارات 
الأن�سطة  طريق  عن  اأكان  �سواء  للمعلم،  والأكاديية  املهنية 
اأ�ساليب  با�ستخدام  اأم  الر�سمية،  التدريب  برامج  يف  املبا�رصة 
التعلم الذاتي. ويعد املعلم اأحد العوامل الرئي�سة التي توؤثر ب�سكل 
�سوية،  تربية  وتربيتهم  املجتمعوتن�سئتهم،  اأفراد  اإعداد  يف  كبري 
وتنميتها،  القيم  وغر�س  �سخ�سياتهم،  وتكوين  عقولهم  وت�سكيل 
والجتاهات املرغوبة فيهم؛ كي ي�سبحوا اأفراداً فاعلني ي�سهمون 

يف تقدم املجتمع وتطوره. 
ومن هنا تاأتي اأهمية تنمية املعلم وتاأهيله، وتوفري فر�س 
التنمية املهنية امل�ستمرة له، وخ�سو�سًا يف الع�رص احلايل )ع�رص 
املتالحقة،  ال�رصيعة  والتغريات  بالتطورات  يوج  الذي  املعرفة( 
طفرة  ي�سهد  والذي  م�سبوقة،  غري  ب�سورة  املعرفة  فيه  وتتناهى 
اأ�سبح  حتى  والت�سالت،  املعلومات  تقنية  جمال  يف  هائلة 
العامل قرية �سغرية، فما يحدث يف اأي مكان يف العامل ينتقل يف 
نف�س اللحظة اإىل جميع الأقطار الأخرى، وزالت احلدود واحلواجز 
ذلك ق�سية  وَجَعَل  الدول،  والثقافية بني  والجتماعية  ال�سيا�سية 
)املفرج  و�رصورية  ملحة  ق�سية  مهنيًا،  وتنميته  املعلم  اإعداد 

واملطريي وحمادة، 2007(. 
خطوات  الأردن  يف  والتعليم  الرتبية  وزارة  حققت  وقد 
بارزة يف جمال تطوير املناهج، والكتب املدر�سية، والمتحانات 
التدري�س  ا�سرتاتيجيات  وتطوير  الوطنية،  والختبارات  العامة، 
والتقومي، وا�ستدعى ذلك مزيداً من الهتمام بدرجة وعي املعلم 

بهذه التطورات، واأهمية رفع وكفاءاتهم ومهاراتهم املهنية، ففي 
�سهر اأيار )2006( ُعقد يف عمان موؤمتر )املعايري الوطنية لتنمية 
الأردنية،  اجلامعات  مب�ساركة  اأيام  ثالثة  مدة  مهنيًا(،  املعلمني 
م�سودة  مناق�سة  املوؤمتر  وهدف  الدوليني،  اخلرباء  من  وعدد 
جلنة  اأعدتها  التي  مهنيًا،  املعلمني  لتنمية  الوطنية  املعايري 
مكونة من )12( م�ساركًا من اأع�ساء هيئة التدري�س يف اجلامعات 

الأردنية واملتخ�س�سني من وزارة الرتبية والتعليم. 
كما اهتمت وزارة الرتبية والتعليم مبو�سوع تنمية املعلمني 
مهنيًا، اإذ عقدت بالتعاون  مع اجلامعات الأردنية موؤمتراً بعنوان 
“موؤمتر املعايري الوطنية لتنمية املعلمني مهنيًا”،     مب�ساركة اأكرث 
احلكومية  الأردنية  واجلامعات  الوزارة  من  خمت�سًا   )  120  ( من 
اإعداد  جمال  يف  املخت�سني  من  عدد  اإىل  واخلا�سة،  بالإ�سافة 
اإىل  املوؤمتر  وهدف  مهنيًا،  املعلمني  لتنمية  الوطنية  املعايري 
رفع وعي امل�ساركني بالفل�سفة التي ت�ستند اإليها املعاير الوطنية 
لعملية  اإجرائية  خطة  و�سع  هدف  مهنيًا،  كما  املعلمني  لتنمية 
التنفيذ وتطوير الآليات املنا�سبة لتنمية املعلمني مهنيًا،  وتنفيذ 
املعايري من جانب الوزارة واجلامعات الأردنية من خالل تطوير 
برامج اإعداد  املعلمني قبل اخلدمة وخاللها، مبا ي�سعها يف �سياق 
املعلمني  خربات  يف  تعزيز  ي�سهم  و�سحيح،  وا�سح  مهني  م�سار 
املرتاكمة، كما �سملت حماور املوؤمتر عدة جوانب، اأبرزها: و�سع 
املعايري،  تطبيق  عن  كيفية  دولية  وجتارب  الوطنية  املعايري 
وتطوير اخلطة الإجرائية لهذه الغاية لكل من الوزارة واجلامعات 
هو  الوطنية،  املعايري  من  املن�سود  الرئي�س  الهدف  اإن   الأردنية. 
اأن  اإذ  كفاءته،  وتعزيز  املعلم  الأردين،  مهنية  مب�ستوى  الرتقاء 
هذه املعايري ت�سكل اأ�سا�سًا علميًا وموؤ�س�سيًا؛ لتكون اإجازة التعليم 
 وفق اأ�س�س وا�سحة ت�ستند اإىل تلك املعايري، ولي�س جمرد احل�سول 
على ال�سهادة العلمية )وزارة الرتبية والتعليم الأردنية،   2014  (.     

التطوير   املهني   يف   الرتبية   والتعليم   عملية   �ساملة   اإن 
)معلمني،     ومدراء،   ت�ستهدف   العاملني   يف   املجال   الرتبوي،      
وم�رصفني،    وم�سوؤولني   اإداريني    ، (  ويتم   ذلك   من   خالل   خطة  
 �ساملة   مبنية   على   درا�سة   واقعية   ت�ستق�سي   احتياجات الرتبويني، 
   فتبني   جوانب   الق�سور   واخللل   يف   العملية   التعليمية   واملهارات  
 واملعارف   ال�رصورية   للعاملني   يف   امليدان   الرتبوي   للنهو�س  
 بالتعليم   والتعلم،  فمفهوم   التطور   املهني   للمعلم   يتعدى   مفهوم  
 التدريب   اإىل   ممار�سة   عدد   من الن�ساطات   املتنوعة،    وخا�سة   يف  
 حال   كون   ذلك   م�ساحباً   مل�رصوع   اإ�سالحي   اأو   تطويري   للتعليم  
 اأحدث   نقلة   نوعية   يف   �سيا�سات   التعليم   اأو   املناهج،    ويتطلب   هذا  
 تو�سيع   مفهوم   التطور   املهني   لدى   املعلم،    وخلق   روح   امل�سوؤولية 
املحا�سبة   والتحفيز   يف   ال�سخ�سية   لديه   ومن   ثم   حتديد   جوانب    
التطور   املهني    اآن   واحد، كما   ينبغي   الهتمام   بتو�سيع   ن�ساطات 
 املتاحة   للمعلم   من   جهة،    وتو�سيع   اإ�سهام   م�سادر   متعددة   يف  
 تقديها  �سواء   اأكان   ذلك   من   داخل املوؤ�س�سة   التعليمية،  كالزمالء 
و   امل�رصفني   الرتبويني    والقيادات   الرتبوية   من   اإدارة   مدر�سية،     
واجلمعيات   واملنظمات   املهنية    اأم   ال�رصاكة   مع   اجلامعات 
 التخ�س�سية   والرتبوية )املومني،   2007  (    .  وبالتايل   فاإن   وجود  
ومرونة   يف    برامج   للتنمية   املهنية   يك�سب   املعلمني   قوة   ذاتية، 
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 معاجلة   الأمور   املتعلقة   بالعمل   اليومي،    و�سمن   م�ساهمة   اجلميع  
املدر�سة  اأداء  وتطوير  وتطوير   وحت�سني   الأداء،   يف   م�سوؤولية   منو 

ب�سكل كلي  . 
اإن   تطوير   التعليم يعتمد   على   م�ستوى   النمو   املهني   للمعلم، 
ومهاراته   واإنّ   ما   يتحقق   من   منو   وتطوير   ملعلومات   املعلم      
 ينعك�س   بالتطور   والنمو   على   تعليم   الطلبة،    وتعد   التنمية   املهنية  
 من ال�سرتاتيجيات   املطلوبة   خلروج   النظم   التعليمية   من   اأزمتها،   
 وال�ستجابة   ملتطلبات   ثورة املعلومات   ومتابعة   اجلديد   يف   جمال  
 التكنولوجيا   واملعرفة،    فمن   خاللها   يتم   حتديث   معارف  املعلمني  
 و�سقل   خرباتهم   ومهاراتهم   املهنية،    كما   ينظر   للتنمية   املهنية  
 باأنها   �رصورية   لرفع  كفايات   بع�س   املعلمني   الذين   التحقوا  
 باملهنة   دون   اإعداد   كاف؛    وملواجهة   اأوجه   الق�سور   يف  برامج  
 الإعداد   بكليات   الرتبية،    وبالتايل   رفع   م�ستوى   الأداء   مبا   ي�ساهم  
الرتبوية.     وقد   ات�سع   مفهوم   التنمية   املهنية    يف   تطوير   العملية 
 للمعلمني   بعد   اأن   كان   ينظر   اإليه   كمرادف   للتدريب اأثناء   اخلدمة،   

 لي�سبح   التدريب   جانباً   واحداً  منه      )ن�رص،  2004  (  . 
اأثناء   اخلدمة لرفع   ومن هنا تهدف   تنمية   املعلمني   مهنيًا 
 كفاءة   املعلم،    فيما   يتعلق   باملمار�سات   الرتبوية   داخل   ال�سف، 
وتطوير   اأداء   املدر�سة   ككل   يف   عمليات   التعليم   والتعلم  .   اإن    جتاه  
 املدر�سة   الفعالة   هو   ال�سورة   الكلية   للتفاعالت   بني   مكونات  
 النظام   التعليمي املدر�سي  :   املنهج،    املعلم،    الإدارة،    امل�ساركة  
 املجتمعية،    اأدى   هذا   الجتاه   اإىل   الهتمام   بتدريب املعلمني   اأثناء  
 اخلدمة   داخل   املدار�س   لرفع   الكفاءة   املهنية   للمعلمني،    على  
 اعتبار   اأنها   جزء   ل يتجزاأ   من   التطور   املهني   للمدار�س،     كما اأ�سبح  
 ينظر   اإىل   برامج   التدريب   اأثناء   اخلدمة   يف املدار�س،    كاأداة   هامة  
 لإحداث   التغيري   باملدر�سة   وجعلها   اأكرث   فاعلية    )ن�رص،   2004  (.  
وبداأ   هذا   الجتاه   يف   منت�سف   ال�سبعينات   يف   الوليات  
 املتحدة   وكا�سرتاتيجية   لتدريب  املعلمني   اأثناء   اخلدمة،    وقد   طبق  
 هذا   الجتاه   على   نطاق   وا�سع   منذ   منت�سف    الثمانينيات،    وغالًبا ما  
 ارتبط   ذلك   بحركة   اإعادة   ت�سكيل   املدر�سة   اأو   باأيديولوجية   التطور  
ان�سمت   اإليها   بلدان   �سناعية   اأخرى   مثل    املهني   للمدار�س،    وقد 
 اليابان   وبلدان   عديدة   من   اأوروبا   الغربية، وعادة   ما   تعد   برامج  
 تدريب   املعلمني   اأثناء   اخلدمة   داخل   املدار�س   يف   الدول   ال�سناعية 
الغربية   جزءاً   ل   يتجزاأ   من   حركة   اإعادة   التنظيم   املدر�سي   اأو    
التطوير   املهني   للمدار�س؛    ولذلك يرتبط   التدريب   املهني   للمعلمني  
 بالعمليات   املدر�سية  ، مثل:   اإدارة   الذات،    والتطور   املهني لأع�ساء  
كما   تركز   بع�س    هيئة   التدري�س،    وحت�سني   املناهج   الدرا�سية، 
اأثناء   اخلدمة   داخل   املدار�س   على   تطوير    برامج   تدريب   املعلمني 
اأدائهم    املعلمني   كممار�سني   للمهنة   لديهم   القدرة   على   حت�سني 
 وتفاعلهم   داخل   الف�سل،    عن   طريق   ا�سرتاكهم   يف   اأبحاث   نابعة  

 من   م�سكالتهم   احلقيقية )املفرج واملطريي وحمادة،  2007  (.  
ويف   اليابان،    مت   اإ�سدار   قانون   يتعلق   بالتدريب   ملدة   عام  
)  1988  (،    واأ�سبح   اإجبارياً   يف   كل   من   املدر�سة   يف   عام  يف    
 املدار�س   البتدائية   والثانوية   واملدار�س   اخلا�سة       عام )  1992  (، 
   وي�ستغرق   برنامج   التدريب   يومني   اأ�سبوعياً   وعلى   الأقل   �ستني  

املعلمون   مع   معلمني   ذوي   خربة،   يوماً   �سنويًا،    ويقوم   بتنفيذه 
   ويغطي   حمتواه   كل   ما   يقوم   به   املعلم   يف   املدر�سة،    وتت�سمن 
هذه   الربامج   اجتماعات   يتم   فيها   مناق�سة   اأ�ساليب   التدري�س،   
 وخمططات   الدرو�س   بني   املعلمني ذوي   اخلربة   وزمالئهم   حديثي  
ويعتقد   اأن   هذا   الجتاه   من   اأف�سل   الجتاهات   احلديثة    التعيني، 
 يف   اإعداد   املعلمني   وتدريبهم وتنميتهم مهنيًا )املفرج واملطريي 

وحمادة،   2006  (.  
واأن  التعليم،  مهنة  باأهمية  الرا�سخ  الإيان  من  وانطالقًا 
التعليمية  العملية  بتوجيه  يقوم  متميزة،  مهنة  �ساحب  املعلم 
تن�سئة  عملية  يف  الفّعال  العن�رص  فهم  اأهدافها،  حتقيق  نحو 
ال�سحيحة،  والرتبوية  والعلوم  باملعارف  وتاأ�سي�سهم  الطلبة، 
وغر�س القيم والأخالق احلميدة يف نفو�سهم، فاإنه ل بد من ال�سعي 
العلمي اجلاد لتطوير هذه املهنة، ويتاأتى ذلك من خالل تطوير 
جاداً  علميًا  حواراً  يتطلب  وهذا  مهنيًا،  املعلمني  لتنمية  اأمنوذج 
عن اإعداد املعلمني اإعداداً جّيداً، من النواحي الأكاديية واملهنية 
اأثناء اخلدمة،  والثقافية قبل اخلدمة، وتدريبهم وتنميتهم مهنيًا 
بحيث تعك�س برامج الإعداد قبل اخلدمة واأثناءها خربات تربوية، 
حتقيق  من  متكنهم  قدرات  لكت�ساب  رفيع؛  اأداء  م�ستوى  ت�سمن 
�سّوغ  ما  وهذا  الدرا�سة وخارجها،  داخل حجرات  التعليم  اأهداف 
للباحثني القيام بهذه الدرا�سة، واملتمثلة بتطوير اأمنوذج لتنمية 
املعلمني مهنيًا يف اقليم الو�سط يف الأردن، من خالل تعّرف واقع 
التنمية املهنية للمعلمني يف مدار�س اإقليم الو�سط يف الأردن، من 
وجهة نظر املديرين وامل�رصفني الرتبويني؛ لرفع كفاءات املعلمني 
ومتكينهم من التفاعل اجلاد واخلالق مع خمتلف معطيات ع�رص 

تقنية املعلومات. 

مشكلة الدراسة: 
م�سريية  ق�سية  مهنيًا  وتنميته  املعلم  اإعداد  ق�سية  تعد 
التحديات  ع�رص  الع�رص،  هذا  يف  خا�سة  احلياة  تطورات  متليها 
والتحولت الهامة؛ وذلك من اأجل الرتقاء مبهنة التعليم ونوعية 
باتت جتتاح  التي  احلديثة  التغريات  على  ترتبت  ولقد  املعلمني، 
اإعادة  يف  جميعها  الدول  اأخذت  اأن  الأخرية،  ال�سنوات  يف  العامل 
املعلم  اإعداد  ونظام  عام،  ب�سكل  التعليمية  نظمها  يف  النظر 
وتدريبه ب�سكل خا�س، وذلك من خالل برامج تزودهم باملعارف 
ا�ستجابة  التعليمية، واإك�سابهم املهارات املهنية، وذلك  الرتبوية 
احلادثة  بالتغريات  الوعي  اأبرزها  من  التي  العوامل  من  للعديد 
من  للمعلم  ومتكيًنا  املهنة  هذه  ملكانة  دعمًا  معها؛  والتكيف 
ال�رصيعة  القيام بر�سالته احلقيقية يف املجتمع، وفًقا للمتغريات 
اإىل  التي حتدث يف املجتمع. وبالتايل تظهر احلاجة  وامل�ستمرة 
والنهو�س  الب�رصية  التنمية  اإحداث  علي  قادرين  معلمني  وجود 
املعلمني  اإعداد  واقع  مراجعة  الأمر  يتطلب  لذلك  باملجتمع، 

وتدريبهم وتنميتهم مهنيًا. 
التعليم عايل اجلودة للطلبة يف  اأهّمية  اإنكار  كما ل يكن 
اأكرث حظًا  اجليد، هم  التعليم  يتلّقون  الذين  الطلبة  اأن  اإذ  الأردن، 
احل�سول على فر�س العمل م�ستقباًل،  وبالتايل امل�ساهمة يف دعم 
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م�سكلة  تتحّدد  عليه  وبناًء  وازدهاره،  للوطن  القت�سادية  الرثوة 
مدار�س  يف  مهنيًا  املعلمني  لتنمية  اأمنوذج  تطوير  يف  الّدرا�سة 
الأ�صئلة  عن  الإجابة  خلل  من  وذلك  الأردن،  يف  الو�سط  اإقليم 

الآتية: 
يف  ● املعلمني  لدى  احلايل  املهنية  التنمية  واقع  ما 

املديرين  من  كل  يراه  كما  الأردن  يف  الو�سط  اإقليم  مدار�س 
وامل�رصفني الرتبويني؟ 

مب�ستوى  ● اإح�سائّية  دللة  ذات  فروق  توجد  هل 
)α ≤0.05( يف واقع التنمية املهنية لدى املعلمني يف مدار�س 
وامل�رصفني  املديرين  نظر  وجهة  من  الأردن  يف  الو�سط  اإقليم 

الرتبويني ُتعزى ملتغرّيي )نوع الوظيفة، واجلن�س(؟ 
يف  ● مهنيًا  املعلمني  لتنمية  املنا�سب  الأمنوذج  ما 

مدار�س اإقليم الو�سط يف الأردن؟ 

أهمية الدراسة: 
يوؤمل اأن ي�صتفيد من نتائج الدرا�صة كّل من: 

Ú  الرتبويون املخططون  ي�ستطيع  الرتبويني:  املخططني 
هذه  ياأخذوا  اأن  للمعلمني،  التدريبية  احلاجات  حتديد  خالل  من 
احلاجات يف ح�سبانهم عند اإعدادهم للخطط الرتبوية امل�ستقبلية؛ 

لتح�سني اأداء املعلمني.
Ú  مديريات الإ�رصاف الرتبوي: قد تفيد مديريات الإ�رصاف

الرتبية  فاعلية  حت�سني  يف  الدرا�سة  هذه  نتائج  من  الرتبوي 
وتدريبهم  املعلمني  م�ساعدة  خالل  من  املدار�س،  يف  والتعليم 
على املهارات الالزمة لهم لتنميتهم مهنيًا، كما ويفيد امل�رصفني 
الرتبويني يف متابعة املعلمني وحتديد ما يتلكونه من كفايات 

مهنية.
Ú  لدى املهنية  التنمية  واقع  تعّرف  عند  املعلمني: 

املعلمني، يتم تدريبهم وفق برنامج تدريبي حمدد؛ وذلك لتح�سني 
مهاراتهم التدري�سية للم�ستوى املطلوب وتنميتهم مهنيًا.

Ú  يف الباحثني  الدرا�سة  تفيد  املجال:  هذا  يف  البحاثة 
هذه  نتائج  على  الطالع  خالل  من  والتعليم،  الرتبية  جمال 
يتلكها  التي  املهنية  والكفايات  املعايري  وتعرف  الدرا�سة، 
وعمل  مهنيًا،  لتنميتهم  التدريبية  حاجاتهم  وحتديد  املعلمون، 
حت�سني  يف  ت�ساهم  التي  املجال،  هذا  يف  البحوث  من  املزيد 

العملية التعليمية التعلمية.

أهداف الّدراسة: 
تهدف هذه الّدرا�صة اإىل: 

Ú  الك�سف عن واقع التنمية املهنية احلالية لدى املعلمني
يف مدار�س اإقليم الو�سط يف الأردن، كما يراها كل من املديرين، 
من  كل  على  التنمّية  تاأثري  عن  الرتبويني.والك�سف  وامل�رصفني 

الوظيفة، واجلن�س، .
Ú  تطوير اأمنوذج لتنمية املعلمني مهنيًا يف مدار�س اإقليم

الو�سط يف الأردن.

حدود الدراسة: 
تتحدد هذه الدرا�صة فيما يلي: 

املديرين  ♦ على  الدرا�سة  اقت�رصت  الب�رصية:  احلدود 
وامل�رصفني الرتبويني من كال اجلن�سني.

احلدود املكانية: وهي املدار�س )الأ�سا�سية والثانوية(،  ♦
)الر�سمية واخلا�سة( يف اإقليم الو�سط يف الأردن: )املدار�س التابعة 

للمحافظات الآتية: عّمان، والبلقاء، والزرقاء، ومادبا(.
الباحثون  ♦ بها  التي قام  الفرتة  الزمانية: وهي  احلدود 

العام  من  الأول  الف�سل  يف  واملتمثلة  فيها  الدرا�سة  بتطبيق 
الدرا�سي )2014/ 2015(.

مصطلحات الدراسة: 

تالياً تعريف مبصطلحات الدراسة: 

الأمنوذج: يعّرفه كرون )Krone(، كما ورد يف اخلواجا  ◄
وجزٌء  للواقع،  ودقيٌق  ومّنظٌم  خمّطٌط  وٌر  »ت�سّ باأّنه   )7  :2008(
فهم  يف  ت�ساعد  التي  املهّمة  اجلوانب  وي�سمل  للحقيقة،  مب�ّسٌط 
الفعلّي،  للموقف  رمزّي  تقريٌب  وهو  املدرو�سة،  الّظاهرة  و�سبط 
وهو اأداة تفكري وحتليل، يحتاج يف بنائه اإىل مقدرة ذهنّية خاّلقة 

ومبتكرة«.
خالله  من  تّت�سح  خمّطٌط  باأّنه:  ا  اإجرائيًّ الأمنوذج  ويعّرف 
اخلطوات الّرئي�سة لتنمية املعلمني مهنيًا يف مدار�س اإقليم الو�سط 

يف الأردن.
لبناء  ◄ مدرو�سة  منظمة  “عملية  هي  املهنية:  التنمية 

املعلمون  يحتاجها  جديدة،  و�سخ�سية  واإدارية  تربوية  مهارات 
يتوفر  ما  ترميم  اأو  فعال،  ب�سكل  اليومية  مب�سوؤولياتهم  للقيام 
لتح�سني  فيها؛  العجز  �سد  اأو  اإمنائها،  اأو  بتجديدها  منها  لديهم 

.)10  :2004 فعالية اأداء املعلمني وزيادة كفاءتهم” )ن�رص، 
وتعرف التنمية املهنية للمعّلمني باأّنها: »تلك العملية التي 
ت�ستهدف حتقيق اأربعة اأهداف هي: اإ�سافة معارف مهنية جديدة 
وتاأكيد  لديهم.وتنمية  املهنية  املهارات  املعّلمني.وتنمية  اإىل 
القيم املهنية الداعمة لل�سلوك، ومتكينهم من حتقيق تربية فاعلة 

للطلبة” )مدبويل، 2002: 27(.
التنمية املهنية اإجرائيًا: كل الطرق والإجراءات التي تعمل 
على الرتقاء وحت�سني اأداء املعلم يف الأردن، من خالل م�ساعدته 
ال�سف  واإدارة  للدرو�س،  ال�سليم  التخطيط  مهارات  اكت�ساب  على 
الدرا�سي، واختيار طرق التدري�س املنا�سبة وا�ستخدامها، وتوظيف 
تقنيات التعليم يف العملية التعليمة، والأ�ساليب املنا�سبة لتقومي 
التالميذ واملتنوعة، وذلك كي يقوم باأداء واجبات املهنة بفعالية 

وكفاءة عالية.

الّدراسات الّسابقة: 
قام الباحثون مبراجعة جمموعة من الدرا�سات ذات عالقة 
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بتنمية املعلمني مهنيًا، وا�ستعرا�س لهذه الدرا�سات مرّتبة زمنّيًا 
من الأقدم لالأحدث.

اإدارة  زاهرن )Zahner, 2002( باإجراء درا�سة بعنوان«  قام 
للمعلم  املهنية  للتنمية  كنموذج  الإلكرتوين  والتعلم  املعرفة 
التنمية املهنية عرب الإنرتنت واإدارة  العالقة بني  »هدفت حتديد 
عرب  املناق�سة  على  بالعتماد  الإلكرتوين  والتعلم  املعرفة، 
الإنرتنت  عرب  مناق�سة  جمموعة  الدرا�سة  وا�ستخدمت  الإنرتنت، 
تكونت من )46( معّلًما ومعّلمة لتقدمي برنامج للتنمية املهنية.

عرب  املهنية  التنمية  برامج  تقدمي  فاعلية  اإىل  الدرا�سة  وتو�سلت 
وتقدمي  املعرفة  اإدارة  بني  طردية  عالقة  ووجود  الإنرتنت، 

الربنامج عرب الإنرتنت.
كما اأجرى �صن )Chen, 2003( درا�سة بعنوان “التعلم عن 
يف  الريا�سيات  ملعلمي  املهنية  التنمية  لت�سجيع  كطريقة  بعد 
التكنولوجيا”  ا�ستخدام  خالل  من  تايوان  يف  الثانوية  املدار�س 
عن  التعليم  م�رصوع  على  الذاتية  التقارير  اأثر  فح�س  اإىل  هدفت 
باملرحلة  الريا�سيات  ملعلمي  املهنية  التنمية  برامج  يف  بعد 
ا�سطوانات  بوا�سطة  التكنولوجيا  ا�ستخدام  بتايوان يف  الإعدادية 
الليزر، وقد ركزت الدرا�سة على زيادة كفايات املعلمني والدافعية 
ا�ستك�سفت  وقد  احل�سابية،  اجلداول  برامج  وتطبيق  والإبداع 
التي  العوائق  وحتديد  للتكنولوجيا،  الفعلي  ال�ستخدام  الدرا�سة 
ت�سميم  الدرا�سة  احلا�سوب.وا�ستخدمت  على  التدريب  من  متنعهم 
 )100( تق�سيم  ومت  فقط،  بعدي  باختبار  ال�سابطة  املجموعة 
معلم من معلمي الريا�سيات باإحدى مناطق ال�سواحي بتايوان، 
املجموعة  تدربت  وقد  و�سابطة،  جتريبية  جمموعتني  اإىل 
التجريبية من خالل ا�سطوانات الليزر املجموعة ال�سابطة بدون 
التدريب،  انتهاء  بعد  حتى  الأ�سطوانات  ت�ستلم  ومل  الأ�سطوانات 
وبعد م�سي اأ�سبوعني طلب من كل معلم يف املجموعتني اأن يكمل 
ا�ستبانة تقييم ذاتي.وتو�سلت نتائج الدرا�سة اإىل اأن املعلمني يف 
املجموعة التجريبية ا�ستخدموا برامج تن�سيق الن�سو�س واجلداول 
التوا�سل بحرية، وب�سورة  الإنرتنت، وبرامج  احل�سابية، وت�سفح 
رئي�سة لكتابة املواد التعليمية وح�ساب درجات الطالب والبحث 
مع  والدرد�سة  والتوا�سل  الإنرتنت  على  التعليمية  املواد  عن 
الزمالء والطلبة.ومعظم املعلمني كانوا �سغوفني ومت�سوقني لتعلم 
ب�سبب  ذلك  كانوا حمرومني من  فلقد  بالكمبيوتر،  التعليم  كيفية 
وبع�س  واملقاطعات  املدار�س،  يف  املالية  واملوارد  الوقت  قلة 
الليزر  ا�سطوانات  م�رصوع  اأن  العالقة.كما  ذات  املو�سوعات 
على  قدرتهم  ودافعيتهم،  واهتماماتهم،  املعلمني،  كفايات  طّور 
والإح�ساء،  )الحتمال،  تدري�س  يف  احل�سابية  اجلداول  ا�ستخدام 

والدوال الريا�سية( ويف ح�ساب النتائج.
“اأثر  بعنوان  درا�سة   )Campbell, 2003( كامبل  اأجرى 
العامة  املدار�س  يف  املهني  النمو  على  ال�سرتاتيجي  التخطيط 
اإىل  هدفت  بن�سلفانيا”،  ولية  يف  وت�سي�سرت  بريك�س  ملنطقتي 
بريك�س  يف  وفهمهم  والإداريني  املعلمني  فهم  درجة  حتديد 
التخطيط  عملية  لفاعلية  بن�سلفانيا  ولية  يف  وت�سي�سرت 
هذه  وتو�سح  املهني،  النمو  اأن�سطة  لتنفيذ  كاأداة  ال�سرتاتيجي 

الدرا�سة ما اإذا كان النمو املهني الناجت ب�سورة خا�سة من تطوير 
خطط اإ�سرتاتيجية، ينفذ يف مدار�س منطقتي بريك�س وت�سي�سرت يف 
واإداريًا  معلمًا   )162( الدرا�سة  عينة  و�سملت  بن�سلفانيا،  ولية 
املعلمني  انحياز  اإىل  الدرا�سة  املنطقتني.وتو�سلت  مدار�س  يف 
والإداريني يف مدار�س املنطقتني وتاأييدهم للخطة الإ�سرتاتيجية، 
واأن مدار�س املنطقتني بذلتا جهوداً مركزة لدعم النمو املهني يف 
حالة تو�سح اأن الأدب الرتبوي يرى اأن حت�سني ممار�سات التعليم 
اأدت اإىل حت�سني تعلم الطلبة، كما اأن مدار�س املنطقتني يف ولية 
لتحقيق  ال�رصوري  الرتاكمي  التعليم  تدعيم  حاولت  بن�سلفانيا 

وتنفيذ التغري ملدار�سهم.
اأجرى كوفمان )Coffman, 2004( درا�سة بعنوان “التنمية 
املهنية عرب النرتنت: نقل املهارات امل�ستفادة اإىل غرفة ال�سف” 
هدفت حتديد درجة نقل املعلمني املهارات امل�ستفادة من برنامج 
للتنمية املهنية يف املجتمع التخيلي عرب الإنرتنت اإىل ممار�سات 
�سفية داخل الف�سول.اأجريت الدرا�سة يف مدار�س مدينة مني�سوتا 
املقابالت  الباحث  الأمريكية.وا�ستخدم  املتحدة  الوليات  يف 
ال�سخ�سية والختبارات واملالحظة املبا�رصة جلمع البيانات من 
املعلمني لتحديد مدى فهم اخلربات وم�ستوى م�ساركة املعلمني، 
ومدى نقلهم املعرفة املتعلمة اإىل ف�سولهم الدرا�سية، اإىل جانب 
حتديد كيفية اإبداع املعلمني فهمهم اخلا�س ملا يت�سمنه الربنامج 
التدريبي من خربات وممار�سات مثل تنظيم بيئة التعلم.وتو�سلت 
الدرا�سة اإىل اأن املعلمني ا�ستخدموا التكنولوجيا وال�سرتاتيجيات 
التي تعلموها من برنامج التدريب عرب الإنرتنت داخل ف�سولهم 
الدرا�سية بدرجة كبرية، واأن برنامج التنمية املهنية املقدم عرب 
النرتنت يدعم العتماد على مداخل التعلم املتمركزة عن املتعلم 
والتعاون  الفعالة  وامل�ساركة  الذاتي  الكت�ساف  ت�سجع  والتي 
عرب  املقدم  املهنية  التنمية  برنامج  واأن  واخلرباء،  الأقران  بني 

الإنرتنت يعد بديال مهمًا يف برامج التنمية املهنية للمعلمني.
وقام كل من العاجز ون�صوان )2005( باإجراء درا�سة هدفت 
للتطوير،  اأداء املعلمني يف �سوء برنامج املدر�سة كمركز  تطوير 
يف  العاملني  ومعلمة  معلمًا   )223( من  الدرا�سة  عينة  تكونت 
الربنامج من جمتمع الدرا�سة البالغ عددهم )800( معلم ومعلمة 
فل�سطني،  يف  غزة  يف  الدولية  الغوث  وكالة  مدار�س  معلمي  من 
بني  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  وجود  الدرا�سة  نتائج  واأظهرت 
للتطوير،  اأداء املعلمني يف �سوء برنامج املدر�سة كمركز  تطوير 
واملعلمات،  العليا  الدرا�سات  وحملة  الأطول  اخلربة  ل�سالح 
اأو تخ�س�س  وعدم وجود فروق بالن�سبة لنوع املرحلة التعليمية 
اأداء  تطوير  يف  ي�سهم  الربنامج  اأن  كما  واملعلمات،  املعلمني 
املعلمني يف العديد من املمار�سات، اأهمها: حتديد ر�سالة وروؤية 
املدر�سة واأهدافها ب�سكل وا�سح، بناء عالقة ودّية بني املعلمني 
والطلبة اأثناء العملية التعليمية، حتديد ن�ساطات املعلمني والطلبة 
ب�سكل وا�سح، زيادة عمليات التوا�سل بني املعلمني اأنف�سهم ومع 
لدى  القيم  حت�سني  املدار�س،  ومديري  املعلمني  وبني  الطلبة 
املعلمني لت�سبح معياراً ومرجعية لتعديل املمار�سات وال�سلوك، 
العديد من  اأداء املعلمني يف  الربنامج يف تطوير  بينما مل ي�سهم 
بتكنولوجيا  مرتبطة  تعليمية  و�سائل  كا�ستخدام  املمار�سات، 
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مع  املتوفرة  املادية  الإمكانات  ومواءمته  احلديثة،  التعلم 
حاجات الطلبة واملنهاج والأهداف، وو�سع خطط اإجرائية بديلة 
دوراً  الطلبة  واإعطاء  للخطة،  املتوقعة  غري  املعوقات  ملواجهة 
للمعلمني  الديقراطي  التعلم، وتدعيم املنحى  اأ�سا�سيًا يف عملية 
نحو الإدارة والقيادة، وتوفري مناخ تعليمي مادي ومعنوي مالئم 

لعملية التعلم.
هدفت  درا�سة  باإجراء   )2006( ال�صبول  �صهري  قامت  كما 
املدار�س  لدى مديري  التعليمي  القيادي  ال�سلوك  اإىل  التعرف  اإىل 
جمتمع  تكّون  للمعلمني،  املهني  النمو  يف  واأهميته  الثانوية 
الدرا�سة من جميع املعليمن واملعلمات، يف املدار�س الثانوية يف 
حمافظة اإربد وعجلون وجر�س واملفرق، والبالغ عددهم )5426(، 
وتكونت عينة الدرا�سة من )814( معلمًا ومعلمة.واأظهرت نتائج 
الدرا�سة اأن اأهمية ال�سلوكات القيادية التعليمية يف النمو املهني 
اإح�سائيًا  دالة  فروق  ووجود  كبرية،  بدرجة  جاءت  للمعلمني 
القيادية  ال�سلوكات  اأهمية  العلمي على درجة  تعزى لأثر املوؤهل 
التعليمية يف جمالت الإ�رصاف على التعليم، ومعايريه الأكاديية 
ومتابعة  املنهاج  وتن�سيق  واملتعلمني،  للمعلمني  حوافز  وتوفري 
حت�سيل الطلبة، واملحافظة على انتظام التعليم واللتزام بالنظام 
اإح�سائيًا بني  ودالة  اإيجابية  ارتباطية  املدر�سي، ووجود عالقة 
النمو  يف  اأهميتها  ودرجة  القيادية،  ال�سلوكات  ممار�سة  درجة 

املهني للمعلمني.
“دور   امل�رصف  بعنوان   )2007( الدو�رشي  درا�سة  وجاءت 
الرتبوي   يف   تطوير   النمو   املهني   للمعلمني   مبحافظة   وادي  
 الدوا�رص   يف   اململكة العربية   ال�سعودية« هدفت تعّرف وجهات نظر 
العربية   ال�سعودية  املعلمني مبحافظة   وادي   الدوا�رص   يف   اململكة 
والدور  الإفادة من خرباتهم،  الرتبويني، ودرجة  جتاه م�رصفيهم 
الذي يلعبونه لتطوير كفاياتهم، تكونت عينة الدرا�سة من )280( 
القطاعات  يف  الأ�سلي  املجتمع  من   )%54.26( بن�سبة  معلمًا، 
اأن  النتائج  واجلوبة.واأظهرت  والنويعمة،  اخلما�سني،  الآتية: 
وادي  مبحافظة  والتعليم  الرتبية  اإدارة  يف  الرتبويني  امل�رصفني 
يف  دورهم  يار�سون  ال�سعودية  العربية  اململكة  يف  الدوا�رص 
تطوير النمو املهني ملعلمي املرحلة الأ�سا�سية بدرجة متو�سطة.
املوؤهل  ملتغري  تعزى  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  وجود  وعدم 
جمال  با�ستثناء  جميعها،  املجالت  يف  اخلربة  وملتغري  العلمي، 
من  اأقل  اخلربة  فئة  ل�سالح  الفروق  جاءت  اإذ  ال�سف،  اإدارة 
التعليمي يف املجالت جميعها،  القطاع  خم�س �سنوات، وملتغري 
اإذ  التدري�س،  طرق  وجمال  والإعداد  التخطيط  جمال  با�ستثناء 
جاءت الفروق ل�سالح قطاع اجلوبة، واأن هناك فروقًا ذات دللة 
اإح�سائية تعزى ملتغري التخ�س�س يف املجالت جميعها ل�سالح 

التخ�س�س العلمي.
التعرف  اإىل  هدفت  درا�سة   )2010( جرجي�س  اأجرى  كما 
الزرقاء  حمافظة  يف  الأ�سا�سية  املرحلة  معلم  حتقيق  درجة  اإىل 
تعلم  تقييم  جمال  يف  مهنيًا  املعلمني  لتنمية  الوطنية  للمعايري 
الطلبة وتقييم التدري�س من وجهة نظرهم، وتكونت عينة الدرا�سة 
تقديرات  ارتفاع  النتائج  واأظهرت  ومعلمة،  معلمًا   )523( من 

حتقيقهم  لدرجة  الزرقاء  حمافظة  يف  الأ�سا�سية  املرحلة  معلمي 
تعلم  تقييم  جمال  يف  مهنيًا  املعلمني  لتنمية  الوطنية  للمعايري 
النتائج  دلت  كما  نظرهم،  وجهة  من  التدري�س  وتقييم  الطلبة 
دالة  فروق  اإىل وجود  املعلم  يدر�سه  الذي  املبحث  باأثر  املتعلقة 
من  فقط  اثنني  ملعيارين  املعلمني  حتقيق  درجة  يف  اإح�سائيًا 
تعلم  عن  الطلبة  اأمور  اأولياء  مع  )التوا�سل  الثمانية  املعايري 
عن  لهم،  الراجعة  التغذية  وتقدمي  الطلبة  اأداء  وحتليل  اأبنائهم، 
تعلمهم وتقدمهم فيه(، بينما مل يظهر اأثر لكل من املوؤهل العلمي 

والدورات التي ح�رصها املعلم.
واقع  معرفة  هدفت  درا�سة   )2013( ال�صايع  اأجرى  كما 
للمعلمني واملعلمات امل�ساحب مل�رصوع« تطوير  املهني  التطور 
الريا�سيات والعلوم الطبيعية يف التعليم العام باململكة العربية 
)202( من مقدمي ومقدمات  راأي  با�ستطالع  ال�سعودية«، وذلك 
برامج التطور املهني، امل�رصفني وامل�رصفات على تنفيذ امل�رصوع، 
وتقدمي الدعم وامل�ساندة للمعلمني واملعلمات.ومتثلت اأداة البحث 
يف ا�ستبانة تكونت من حمورين: )املحور الأول: خ�سائ�س العينة 
)و )املحور الثاين: واقع التطور املهني للمعلمني واملعلمات من 
حيث: احلاجات، والن�ساطات املمار�سة، وم�سادر التطور املهني(.
مقدمي  خ�سائ�س  يف  جيداً  تنوعًا  الدرا�سة  نتائج  واأظهرت 
وامتالك  واجلن�س،  )التخ�س�س،  حيث:  من  الربامج  ومقدمات 
الرتبوي عمومًا(.يف حني  العمل  اأو  بامل�رصوع،  واملعرفة  اخلربة 
وا�سحة  غري  للم�رصوع  امل�ساحب  املهني  التطوير  خطة  كانت 
اإىل  واملعلمات  املعلمني  حاجات  العينة  كافية.وقّدرت  بدرجة 
برامج التطور املهني يف جميع املجالت« بدرجة عالية«، وكان 
التدري�س«،  يف  واليدويات  املعامل  “ا�ستخدام  حاجة  اأكرثها 
اأ�ساليب  و«ا�ستخدام  املتعلمني«،  لدى  والإبداع  التفكري  و«تنمية 
تدري�سية  ومداخل  اإ�سرتاتيجيات  و«ا�ستخدام  احلقيقي«،  التقومي 
تتفق مع فل�سفة امل�رصوع«، و«دمج التقنية يف التدري�س« يف حني 

كانت اأقلها حاجة: “مهارة اإدارة ال�سف”.

ملخص الدراسات السابقة: 

لعل ال�ستنتاج الأويل الذي يكن ا�ستخال�سه من الدرا�سات 
ال�سابقة، هو اأن تدريب املعلمني واإثراء اإعدادهم وتنميتهم مهنيًا، 
ارتباطه  حيث  من  وخ�سو�سًا  الدول،  ملعظم  بالأولوية  يحظى 
كرثة  توؤكدها  النظرة  وهذه  الرتبوية،  للنظم  النوعية  بالفاعلية 
الدرا�سات والبحوث لهذه املجالت.كما اأظهرت الدرا�سات ال�سابقة 
جمموعة من الجتاهات احلديثة، يف جمال اإعداد املعلم وتنميته 
الرتبية  كلية  واعتبار  املعلم،  اإعداد  برامج  على  وركزت  مهنيًا، 
املعلم  اإعداد  برامج  ومواكبة  املعلم،  لإعداد  الأ�سا�سي  امل�سدر 
نتائج  وا�ستثمار  الجتاهات،  كافة  يف  املت�سارعة  للمتغريات 
واأن  وتدريبهم،  املعلم  اإعداد  برامج  تطوير  يف  الرتبوية  البحوث 
اإعداد املعلم وتدريبه وتنميته مهنيًا، يتمثل  الأ�سا�سي يف  اخللل 
النظري  الطابع  وغلبة  وا�سحة،  تعليمية  �سيا�سة  وجود  عدم  يف 
علي املناهج التعليمية، و�سعف الكفاية الكمية والكيفية لنظام 
الإدارية  الكفاية  و�سعف  مهنيًا،  وتنميته  وتدريبه  املعلم  اإعداد 
الدرا�سات، كدرا�سة  اأكدت على ذلك بع�س  التعليم.كما  يف جمال 
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كل من العاجز ون�سوان )2006(، وال�سايع )2013( وغريهم، اإذ 
املعلمني  �سليمة لختيار  اأهمية وجود معايري علمية  اأكدوا على 
لاللتحاق مبهنة التعليم، و�رصورة الهتمام بالجتاهات احلديثة 
الدول  يف  مهنيًا،  وتنميتهم  وتدريبهم  املعلمني  اإعداد  جمال  يف 

العربية يف مراحل التعليم العام يف �سوء التحولت العاملية.

موقع الدراسة احلالية من الدراسات السابقة: 

العوامل  على  تركيزها  ال�سابقة  الدرا�سات  من  يالحظ 
الإلكرتوين  التعليم  مثل  املهنية،  التنمية  كفاية  يف  املوؤثرة 
والتخطيط ال�سرتاتيجي والتعلم عن بعد، كدرا�سة كل من العاجز 
ركزت  الدرا�سات  )2013(.وبع�س  وال�سايع   ،)2006( ون�سوان 
على اأثر امل�رصف والربامج التطويرية على تنمية املعلمني مهنيًا، 
.)2007( والدو�رصي   )2005( ون�سوان  العاجز  من  كل  كدرا�سة 
تنمية  ي�سهم يف  قد  اأمنوذجًا  الدرا�سة فتتميز بتطويرها  اأما هذه 
للعمل على  الأردن،  الو�سط يف  اإقليم  املعلمني مهنيًا يف مدار�س 
تنميتهم وتطوير كفاياتهم، وحت�سني نوعية التعليم املقدم للطلبة.

الّطريقة واإلجراءات: 
التطويري،  امل�سحي  البحث  منهج  الدرا�سة  هذه  تنتهج 
ولتحقيق هدف  الدرا�سة املتمثل  بتطوير اأمنوذج لتنمية املعلمني 
مهنيا يف مدار�س اإقليم الو�سط يف الأردن من وجهة نظر املديرين 
منهجية  اجلزء  هذا  ويتناول  الإقليم،  يف  الرتبويني  وامل�رصفني 
وثباتها(،  الأداة  )�سدق  واأداتها  وعينتها،  وجمتمعها  الدرا�سة 

ومتغرياتها،  كالتايل:  
جمتمع الدرا�صة: تكّون جمتمع الّدرا�سة من جميع املديرين 
ة(  وامل�رصفني الرتبويني يف مدار�س اإقليم الو�سط )الّر�سمّية واخلا�سّ
 )1886( عددهم  والبالغ   ،)2015/2014( للعام  الأردن،  يف 
وفقًا  الّدرا�سة  جمتمع  اأفراد  ع  توزُّ  )1( اجلدول  ويبنّي  فرداً، 
لإح�سائيات  بالّرجوع  وذلك  واجلن�س(،  الوظيفة  )نوع  ملتغريي 

)وزارة الرتبية والتعليم الأردنية(، )2013/ 2014(.
الجدول )1(: 

توّزع أفراد مجتمع الّدراسة حسب )نوع الوظيفة والجنس( 

املجموع املجموعاإناثذكورامل�صتوىاملتغري
الكلي

نوع 
الوظيفة

5439041447املديرون

1886 136303439امل�رصفون الرتبوّيون

67912071886املجموع

مديراً   )482( من  الدرا�سة  عينة  تكّونت  الّدرا�صة:  عّينة 
ة(  واخلا�سّ )الّر�سمّية  الو�سط  اإقليم  مدار�س  من  تربويًا  وم�رصفًا 
يف الأردن، اختريوا وفق اجلداول الإح�سائية، واجلدول )2( ُيبنّي 

توزيع اأفراد عّينة الّدرا�سة.

الجدول )2(: 
توزيع أفراد عّينة الّدراسة حسب نوع الوظيفة والجنس

املجموعاإناثذكورامل�صتوىاملتغري

الّن�صبة 
املئوية
من 

جمتمع 
الدرا�صة

املجموع 
الكلّي

الّن�صبة 
املئوية 
الكلية

الوظيفة 
% 14123537625.9املديرون

48225 % امل�رصفون 
% 337310624الرتبوّيون

% 48225% 17430848225املجموع

أداة الّدراسة: 
لتحقيق اأهداف الّدرا�سة مّت ت�سميم اأداة الّدرا�سة، بالّرجوع 
ال�ستفادة  وكذلك  الّدرا�سة،  مبو�سوع  املتعّلق  الرّتبوّي  لالأدب 
التنمية  مبو�سوع  لة  ال�سّ ذات  ال�ّسابقة،  الّدرا�سات  ا�ستبانات  من 
 ،)2005( ون�سوان  العاجز  من  كل  كدرا�سة  للمعلمني،  املهنية 
الإ�ستبانة  وا�ستملت   ،)2013( وال�سايع   ،)2010( وجرجي�س 
وهما:  حمورين  �سملت  فقرة،   )88( على  الأولية  �سورتها  يف 
املحور الأّول )املعرفة الأكاديية لدى املعلم واأخالقيات املهنة( 
)32( فقرة، اأما املحور الّثاين )كفايات التعليم اخلا�سة باملادة 

الدرا�سية لدى املعلم( )56( فقرة.
Ú  الأولّية الأداة ب�سورتها  الّدرا�سة: مّت عر�س  اأداة  �سدق 

هيئة  اأع�ساء  من  الخت�سا�س  ذوي  من  حمّكمًا،   )11( على 
الّتدري�س يف اجلامعات الأردنّية، للّتاأكد من اأّن الأداة تقي�س الهدف 
الّدرا�سة من حيث: درجة تناغم  اأداة  املراد قيا�سه، وللحكم على 
الفقرات مع املحور املعنّي، ودرجة مالءمتها للّدرا�سة، وو�سوح 
ياغة الّلغوّية، ومّت ترك جمال لأّية اإ�سافات  الفقرات، و�سّحة ال�سّ
ل�ستكمال  و�رصورّيًة  منا�سبًة  يجدونها  مقرتحة  تعديالت  اأو 
لإجراء  املحّكمني  من   )9( اّتفاق  معيار  اعتماد  ومّت  ال�ستبانة، 
اأو�سى  التي  الّتعديالت  اإجراء  بعد  الّدرا�سة،  اأداة  على  تعديل  اأّي 
و�سياغتها،  الفقرات  بع�س  وتعديل  حذف  من  املحّكمون،  بها 
الأّول، وفقرتني من املحور  اإلغاء )8( فقرات من املحور  مّت  فقد 
الّثاين، فاأ�سبحت يف �سورتها النهائية مكونة من )78( فقرة.اإذ 
واأخالقيات  املعلم  لدى  الأكاديية  )املعرفة  الأول  املحور  �سمل 
املهنة( على )24( فقرة، واملحور الثاين )كفايات التعليم اخلا�سة 

باملادة الدرا�سية لدى املعلم( على )54( فقرة.
Ú  ثبات اأداة الّدرا�سة: مت تطبيق الأداة على عينة ا�ستطالعية

مكونة من )30( فرداً ل�ستخراج ثبات الأداة، ومت ح�ساب   معامل  
األفا      الّت�ساق   الّداخلي لها، من خالل ا�ستخدام   معادلة   كرونباخ 
يبنّي   )2( الدرا�سة،   واجلدول    )Gronbach Alpha(  ملحاور   اأداة 

قيم معامالت الّثبات كالّتايل: 
جدول )3(: 

قيم معامات الّثبات

معامل املحورالرقم
الثبات

0.86املعرفة الأكاديية لدى املعلم واأخالقيات املهنة.1
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معامل املحورالرقم
الثبات

0.84الكفايات التعليمية لدى املعلم.2

مقبولة  الّثبات،  معامالت  قيم  اأّن   )3( اجلدول  من  يتبنّي 
ومنا�سبة لأغرا�س الّدرا�سة.كما مت ح�ساب معامالت الرتباط بني 
درجات فقرات حمور )املعرفة الأكاديية لدى املعلم واأخالقيات 
دالة  جميعها  الفقرات  وكانت  للمحور،  الكلية  والدرجة  املهنة( 
 -  0.35( بني  الرتباط  معامالت  تراوحت  وقد  اإح�سائيًا، 
فقرات  درجات  بني  الرتباط  معامالت  ح�ساب  مت  كما   ،)0.65
حمور )الكفايات التعليمية لدى املعلم( والدرجة الكلية للمحور، 
وكانت جميعها دالة اإح�سائيًا، وقد تراوحت معامالت الرتباط 

بني )0.38 - 0.62(.

املعيار املعتمد للحكم على درجة الّتقدير: 

مّت اعتماد املعادلة )5 - 1( ÷ 3 = 1.3، وعليه: 
-  ،  )2.33  -  1( احل�سابي من  املتو�ّسط  قيمة  كانت  اإذا 

فاإّن الّتقدير يكون منخف�سًا.
اإذا كانت قيمة املتو�ّسط احل�سابي من )2.34 - 3.67(  -

، فاإّن الّتقدير يكون متو�ّسطًا.
-  ،  )5  -  3.68( احل�سابي من  املتو�ّسط  قيمة  كانت  اإذا 

فاإّن الّتقدير يكون مرتفعًا.
متغرّيات الّدرا�صة: �سملت الّدرا�سة املتغرّيات الّتالية: 

Ú  املتغرّي امل�ستقّل: متغرّيي اجلن�س )ذكور واإناث(، ونوع
الوظيفة )املديرين وامل�رصفني الرتبويني(.

Ú  وامل�رصفني املديرين  ا�ستجابات  الّتابع:  املتغرّي 
يف  واخلا�سة(  )الر�سمية،  الو�سط  اإقليم  مدار�س  يف  الرتبويني، 

الأردن، ملحوري اأداة الّدرا�سة.

وا�ستخراج  ال�ستبانة  تطوير  بعد  الإح�صائّية:  املعاجلات 
وبعد  الّدرا�سة،  عّينة  اأفراد  على  توزيعها  مّت  والّثبات،  دق  ال�سّ
عن  الالزمة  واملعلومات  البيانات  جمع  عملّية  من  النتهاء 
الآيل  اإىل احلا�سب  واإدخالها  مّت ترميزها  الدرا�سة،  متغرّيات هذه 
بالأ�ساليب  ال�ستعانة  مّتت  اإذ  الإح�سائّية،  الّنتائج  ل�ستخراج 
الإح�سائّية �سمن برنامج احلزمة الإح�سائّية للعلوم الجتماعّية 
)SPSS(، ومن ثّم معاجلة البيانات التي مّت احل�سول عليها، ومّت 

ا�ستخدام الأ�ساليب الإح�سائّية الّتالية: 
الواردة  - الفقرات  اأهمّية  لتحديد  احل�سابية  املتو�ّسطات 

ت�سّتت  درجة  لبيان  املعياري  النحراف  وكذلك  ال�ستبانة،  يف 
وذلك   )T- test( ت  احل�سابي.واختبار  و�سطها  عن  الإجابات 
لختبار درجة وجود فروق ذات دللة اإح�سائّية يف اإجابات عّينة 

الّدرا�سة التي ُتعزى ملتغريي )اجلن�س، ونوع الوظيفة(.
التعّرف  اإىل  الّدرا�سة  هدفت  ومناق�صتها:  الّدرا�صة  نتائج 
اإقليم  اإىل واقع التنمية املهنية احلايل لدى املعلمني يف مدار�س 
املعلمني  لتنمية  املنا�سب  الأمنوذج  وتعرُّف  الأردن،  يف  الو�سط 
وفًقا  تق�سيمها  مّت  الّدرا�سة  هذه  نتائج  لعر�س  مهنيًا.وت�سهياًل 

لت هذه الّدرا�سة اإىل الّنتائج الآتية:  لأ�سئلة الّدرا�سة، وقد تو�سّ
ين�ّس  ◄ والذي  ومناق�ستها،  الأّول  ال�ّسوؤال  نتائج  اأّوًل: 

املعلمني  لدى  احلايل  املهنية  التنمية  واقع  ”ما  يلي:  ما  على 
املديرين  من  كل  يراه  كما  الأردن  الو�صط يف  اإقليم  مدار�س  يف 

وامل�رشفني الرتبويني”؟ .
احل�سابّية،  املتو�ّسطات  ح�ساب  مّت  ال�ّسوؤال  عن  لالإجابة 
لدى  احلايل  املهنية  التنمية  لواقع  املعيارّية  والنحرافات 
من  كل  يراه  كما  الأردن،  يف  الو�سط  اإقليم  مدار�س  يف  املعلمني 
حمور،  لكل  الفقرات  كّل  على  الرتبويني  وامل�رصفني  املديرين 

واجلدولن )4،5( يبّينان نتائج ذلك: 
Ú  واأخلقيات املعلم  لدى  الأكادميية  املعرفة  حمور 

املهنة: ويعر�سها اجلدول )4(: 
جدول )4( 

المتوّسطات الحسابّية واالنحرافات المعيارّية لمحور )المعرفة األكاديمية لدى المعلم وأخاقيات المهنة( مرتبة تنازليًا

التقديرالرتتيبالنحراف املعيارياملتو�صط احل�صابيالفقراتالرقم

مرتفع4.030.1681يحافظ على مظهر عام يليق مبهنته1

مرتفع4.030.1742يلتزم بر�سالة املوؤ�س�سة التعليمية التي يعمل فيها23

مرتفع4.030.1793يثل القدوة احل�سنة يف ال�سلوك2

مرتفع4.020.1284ُيِلمُّ بثقافة البيئة املحلية 18

مرتفع4.020.1435َيعِدُل بني الطلبة يف تعامله معهم4

مرتفع4.020.1496يوؤدي واجباته املهنية باإخال�س3

مرتفع4.020.1567ي�ستخدم م�سادر املعلومات مبنهجية علمية �سليمة24

مرتفع4.010.0918ي�ستخدم الأ�ساليب املنا�سبة لتعديل ال�سلوك غري املرغوب فيه21

مرتفع409ُيِلمُّ باأ�ساليب تقومي التح�سيل الدرا�سي للطلبة14

مرتفع409 يتلك املهارة يف بناء الختبارات 15
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التقديرالرتتيبالنحراف املعيارياملتو�صط احل�صابيالفقراتالرقم

متو�سط3.310.62111 ُيِلمُّ بقدر منا�سب من املعلومات العامة17

متو�سط3.250.53112ُيِلمُّ بالتحديات ال�سيا�سية العاملية20

متو�سط3.210.53413لديه مهارة يف ا�ستخدام الو�سائل التعليمية 22

متو�سط3.20.4514ُيِلمُّ باملو�سوعات الرتبوية ذات العالقة بتخ�س�سه19

متو�سط3.080.2715ُيِلمُّ بامل�ستجدات الرتبوية 10

متو�سط3.070.25316ي�سارك يف الدورات الرتبوية بفاعلية 5

متو�سط3.060.24617ُيظِهُر اهتمامًا يف رفع م�ستواه الأكاديي8

متو�سط3.060.24617ي�ستخدم امل�سادر املتوافرة لتطوير نف�سه9

متو�سط3.040.219ُيِلمُّ بت�سميم املناهج الدرا�سية11

متو�سط3.040.219ُيِلمُّ با�سرتاتيجيات التدري�س احلديثة12

متو�سط3.040.219ُيِلمُّ باحتياجات منو الطلبة13

متو�سط3.040.219ي�ستفيد من نتائج التقومي يف تطوير تعليمه16

منخف�س2.150.50923يطالع املجالت الرتبوية ذات العالقة با�ستمرار6

منخف�س2.140.49324يتوا�سل مع زمالئه املعلمني من خارج املدر�سة لتطوير نف�سه مهنيا7

مرتفع3.890.348املحور ككل

يت�سح من اجلدول )4( اأن )10( فقرات من حمور )املعرفة 
الأكاديية لدى املعلم واأخالقيات املهنة( قد جاءت بدرجة 

)مرتفعة(، اإذ تراوحت املتو�سطات احل�سابية لإجابات اأفراد عينة 
الدرا�سة عليها بني )3.67 – 5(، ون�سبتها اإىل جمموع فقرات 
املحور )%42(، واأن )12( فقرة جاءت بدرجة )متو�سطة(، اإذ 

تراوحت متو�سطاتها احل�سابية بني )2.33 – 3.67(، ون�سبتها 
اإىل جمموع فقرات املحور )%50(، واأن فقرتني جاءتا بدرجة 
)منخف�سة(، وكانت متو�سطاتهما احل�سابية اأقل من )2.33(، 
ون�سبتها اإىل جمموع فقرات املحور )%0.8(.وكانت اأعلى 
فقرة يف )حمور املعرفة الأكاديية لدى املعلم واأخالقيات 

ت على: “يحافظ على مظهر  املهنة(، الفقرة رقم )1( والتي ن�سّ
عام يليق مبهنته”، مبتو�سط ح�سابي قدره )4.03(، وانحراف 
معياري قدره )0.168(، وقد يعزى ذلك اإىل اأن املعلم يعد من 
ركائز العملية التعلمية، ومن اأهم اأعمدتها اإىل جانب كل من 

املتعلم واملحتوى واملناهج، فاملعلم واملتعلم هما قطبا العملية 
التعليمية، ويرتبطان فيما بينهما ارتباطًا ع�سويًا، اإذ اإن املربني 
امل�سلمني اعتربوا املعلم مبثابة الوالد للمتعلم، فر�سالته الرتبوية 

تعادل ر�سالته التعليمية، فالكثري من الطلبة يرون فيه القدوة 
احل�سنه، واملظهر اخلارجي للمعلم هو الذي يقا�س به.فال بد من 

اأن يهتم به ويحر�س على اأناقة هندامه وح�سن مظهره اخلارجي، 
فاملظهر العام هو اأول ر�سالة يوجهها املعلم لطلبته، ويفرت�س 
اأن تكون هذه الر�سالة اإيجابية.ويكن تف�سري كون هذه الفقرة 
جاءت يف املرتبة الأوىل اأي�سًا، اأن املعلم يثل قدوة لطلبته 
ولزمالئه اأي�سًا، كذلك يف هيئته ومظهره ولبا�سه، لذا وجب 

عليه اأن يكون دائمًا نظيف الثياب، مرتب الهندام، يبتعد عن 
الثياب التي ل تليق به.فاملعلم عنوان نه�سة الأمة وتقدمها، من 
هنا كان ل بد للمعلم من اأن يت�سف ب�سفات تليق بهذه املهمة 
العظيمة والأمانة الثقيلة؛ ليقوم بدوره املنوط به حق القيام.

لدى  الأكاديية  املعرفة  )حمور  يف  الأدنى  الفقرة  اأّما 
ت  ن�سّ والتي   )43( الفقرة  فكانت  املهنة(،  واأخالقيات  املعلم 
“يتوا�سل مع زمالئه املعلمني من خارج املدر�سة لتطوير  على: 
نف�سه مهنيًا”، مبتو�ّسط ح�سابي قدره )2.14(، وانحراف معياري 
تفاعل  يثل  الزمالء،  بني  وامل�ساركة  التعاون  )0.49(.اإن  قدره 
فكرى بني اأفكار وخربات وتطلعات املعلمني؛ لتح�سني اأدائهم اأو 
فاملعلمون  فاعل،  ب�سكل  وجتربيها  لديهم  اجلديدة  الأفكار  دعم 
وحل  الأفكار  بطلب  والدعم  امل�ساعدة  طلب  على  اإقباًل  اأكرث 
امل�سكالت من زمالئهم اأكرث من اأي جهة اأخرى.بالتايل قد يعزو 
اأدنى ترتيب يف هذا املحور،  الفقرة على  الباحثون ح�سول هذه 
املطالب واملهام  يواجهون جمموعة كبرية من  املعلمني  اأن  اإىل 
على  قدرتهم  تفوق  قد  التي  املهنية،  وامل�سوؤوليات  والواجبات 
والواجبات  املهام  لأداء هذه  الوقت  التكيف معها، وكذلك �سيق 
العالقة  يف  ق�سور  حدوث  اإىل  ذلك  يوؤدي  فقد  بهم،  املنوطة 
من  زمالئهم  مع  الفعال  والتوا�سل  بينهم،  فيما  التفاعلية 
اأنف�سهم مهنيًا، حتى  املعلمني من خارج املدر�سة؛ بهدف تطوير 
واإن توفرت لديهم الرغبة يف التوا�سل مع زمالئهم املعلمني من 

خارج املدر�سة.
Ú  ويعر�سها املعلم:  لدى  التعليمية  الكفايات  حمور 

اجلدول )5(: 
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جدول )5( 
المتوّسطات الحسابّية واالنحرافات المعيارّية لمحور )الكفايات التعليمية لدى المعلم( مرتبة تنازليًا

التقديرالرتتيبالنحراف املعيارياملتو�صط احل�صابيالفقراتالرقم

مرتفع4.760.461ُيِلمُّ مب�سادر املعلومات املرتبطة باملادة78

مرتفع4.070.272ُيِلمُّ باملعرفة العلمية التخ�س�سية للمادة التي يدر�سها73

مرتفع4.060.243يخاطب الطلبة باأ�سمائهم 72

مرتفع4.020.154يقدم التغذية الراجعة للطلبة عن تعلمهم 26

مرتفع4.020.185يت�سف بح�سن ال�ستماع لالآخرين71

مرتفع4.020.316يتيح الفر�سة للطلبة للتعبري عن اآرائهم بحرية74

مرتفع4.010.127يظهر فهمًا لأ�ساليب تقييم تعلم الطلبة28

مرتفع4.000.008يظهر فهمًا للعالقات بني )النتاجات التعلمية والتعليم( 29

مرتفع4.000.008ينظم بيئة �سفية تفاعلية اآمنة30

مرتفع4.000.008ي�ستخدم م�سادر تعلمية يف �سوء النواجت التعلمية املق�سودة 33

مرتفع4.000.008يتلك املهارة يف املناق�سة 34

مرتفع4.000.008يتلك مهارة التاأثري يف الآخرين )الطلبة( 35

مرتفع4.000.008ُيِلٌم بالأهداف العامة ملادته36

مرتفع4.000.008يحدد املهارات التي ينبغي حتقيقها من خالل الدر�س37

مرتفع4.000.008يقوم ب�سياغة الأهداف ال�سلوكية ب�سكل �سحيح38

مرتفع4.000.008يختار اأف�سل تنظيم لتتابع عر�س الدر�س39

مرتفع4.000.008يحدد اأن�سب اأ�ساليب التدري�س التي حتقق اأهداف الدر�س40

مرتفع4.000.008يجهز الأدوات املطلوبة للدر�س م�سبقًا41

مرتفع4.000.008يحدد اإجراءات تهيئة بيئة ال�سف للدر�س 42

مرتفع4.000.008ي�ستخدم اأنواع التقومي املختلفة43

مرتفع4.000.008لديه مهارة يف ربط الدر�س بالدرو�س ال�سابقة46

مرتفع4.000.008لديه مهارة يف ا�ستخدام التعزيز املنا�سب47

مرتفع4.000.008لديه مهارة يف تذليل �سعوبات التعلم49

مرتفع4.000.008يتيح الفر�سة للطلبة للمناق�سة يف املادة الدرا�سية50

مرتفع4.000.008يهيئ املواقف التي متكن الطلبة من التعلم51

مرتفع4.000.008لديه مهارة يف ربط الدر�س بحياة الطلبة52

مرتفع4.000.008يتحقق من فهم الطلبة للدر�س باأ�ساليب التقومي املنا�سبة55

مرتفع4.000.008يوظف الوقت املخ�س�س للدر�س بفاعلية 56

مرتفع4.000.008يحلل تدري�سه يف �سوء نتائج تعلم طلبته57

مرتفع4.000.008يختار ا�سرتاتيجيات التدري�س املالئمة لتعلم الطلبة59

مرتفع4.000.008ي�سمم ن�ساطات تعلمية حتفز الطلبة على التعلم60

مرتفع4.000.008يظهر فهمًا للمبحث اأو املباحث التي يعلمها61
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التقديرالرتتيبالنحراف املعيارياملتو�صط احل�صابيالفقراتالرقم

مرتفع4.000.008يبني بيئة تعلم جيدة62

مرتفع4.000.008ي�رصح در�سه بطريقة منا�سبة للطلبة63

مرتفع4.000.008ي�رصك املتعلمني بفعالية بالدر�س64

مرتفع4.000.008يخترب فهم الطلبة جلزئيات الدر�س65

مرتفع4.000.008ي�ستخدم ال�سبورة بال�سكل الأمثل67

مرتفع4.000.008يربط الأن�سطة التعليمية باأهداف التعلم ب�سورة مبا�رصة68

مرتفع4.000.008يت�سف بح�سن التحدث 70

مرتفع4.000.0640يتوا�سل مع اإدارة املدر�سة عن تعلم طلبته27

مرتفع3.980.2441يتعامل باإيجابية مع املجتمع املحلي لتطوير تعلم اأبنائهم77

مرتفع3.980.2542ي�سجع الطلبة ال�سعفاء يف املادة على اإحراز التقدم75

25
ي�سمم ن�ساطات تعلمية مالئمة للنهو�س بتعلم الطلبة يف �سوء نتائج 

متو�سط3.250.5843تقييم تعلمهم

متو�سط3.210.4244ينمي ح�س امل�سوؤولية لدى الطلبة76

متو�سط3.100.2945يتعامل باإيجابية وا�سحة مع امل�سكالت ال�سلوكية للطلبة31

متو�سط3.100.3146يكيف خططه التدري�سية وفق م�ستجدات املواقف التعلمية32

متو�سط3.080.2747يثري دافعية الطلبة للتعليم44

متو�سط3.080.2747ي�ستخدم التقنيات احلديثة يف التعليم45

متو�سط3.080.2747لديه مهارة يف اإبراز اجلوانب التطبيقية للدر�س48

متو�سط3.080.2747ينح الطلبة فر�سة حل امل�سكالت املرتبطة بالدر�س53

متو�سط3.080.2747يوجه الطلبة اإىل م�سادر املعرفة املرتبطة بالدر�س54

متو�سط3.080.2747ي�سمم خططًا تدري�سية مرتابطة يف �سوء النتاجات التعلمية58

متو�سط3.080.2747ير�سد الطلبة اإىل م�سادر تعلم منا�سبة66

متو�سط3.080.2747يقوم بالتعبري ال�سليم باللغة العربية الف�سحى م�سافهًة 69

مرتفع3.870.340املحور ككل

بدرجة  جاءت  قد  فقرة   )42( اأن   )5( اجلدول  من  يت�سح 
عالية اإذ تراوحت متو�سطات احل�سابية بني )-3.67 5(، ون�سبتها 
فقرة   )12( جاءت  بينما   ،)78%( املحور  فقرات  جمموع  اإىل 
 2.33( بني  احل�سابية،  متو�سطاتها  تراوحت  اإذ  متو�سطة  بدرجة 
- واأقل من 3.67( ون�سبتها اإىل جمموع فقرات املحور )22%(.
املعلم(،  لدى  التعليمية  الكفايات  )حمور  يف  فقرة  اأعلى  وكانت 
املعلومات  مب�سادر  “ُيِلمُّ  على:  ت  ن�سّ والتي   )78( رقم  الفقرة 
وانحراف   ،)4.76( قدره  ح�سابي  مبتو�سط  باملادة”،  املرتبطة 
معياري قدره )0.46(، وقد ُيعزى ذلك اإىل اأن املعلم حتى يكون 
عن�رصاً فعاًل ورئي�سًا يف العملية التعليمية، فال بد من اأن يكون 
التي يدر�سها للطلبة؛  ملمًا مب�سادر املعلومات املرتبطة مبادته 
حت�سني  على  ويعمل  التعليمي  طلبته  م�ستوى  رفع  يف  لي�سهم 
جودة العملية التعليمية برمتها.فاهتمام املعلم واإملامه مب�سادر 

املواد  وباقي  الدرا�سية  مادته  بني  الربط  من  يكنه  املعلومات، 
القيام  يكنه  التي  باملواطن  معرفته  من  يزيد  وهذا  الدرا�سية، 
بالربط بينها وبني املادة التي يقوم بتدري�سها.اأّما الفقرة الأدنى 
لدى  الدرا�سية  باملادة  اخلا�سة  التعليم  كفايات  )حمور  يف 
بالتعبري  “يقوم  على:  ت  ن�سّ والتي   )43( الفقرة  فكانت  املعلم(، 
ح�سابي  مبتو�ّسط  م�سافهًة”،  الف�سحى  العربية  باللغة  ال�سليم 
قدره )3.08(، وانحراف معياري قدره )0.27(، وقد يعزى ذلك 
العربية  باللغة  التحدث  من  اأنف�سهم  املعلمني  مقدرة  عدم  اإىل 
الف�سحى بطالقة وبال�سكل ال�سليم.وقد يعزى ال�سبب يف ذلك اأي�سًا 
املرئية  الإعالم  ف�سائيات  يف  العامية  اللغة  ا�ستعمال  كرثة  اإىل 
بالدرجة  امل�سوؤولة  هي  الإعالم  و�سائل  اأن  باعتبار  وامل�سموعة، 
التحدث  اإىل  املتعلمني  وميل  العامية،  اللغة  تف�سي  عن  الأوىل 
الفراغ،  اأوقات  معظم  ق�ساء  ن�سبة  تزايد  ب�سبب  الأجنبية؛  باللغة 
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بالقيا�س  املتنوعة،  التكنولوجيا  وو�سائل  الإعالم  و�سائل  اأمام 
اإىل ما يح�سله كّل متعلم من ر�سيد لغوي يف املجتمع املدر�سي، 
فبالتايل قد ل ي�سعر املعلم باأهمية التوا�سل مع الطلبة بالتعبري 

ال�سليم باللغة العربية الف�سحى.
وتّتفق هذه النتائج مع م�سمون درا�سة البهوا�سي )2004( 
بات  ال�سغرية  العاملية  القرية  ظل  يف  التعليم  اأن  بينت  والتي 
والتجديد  املهني  النمو  ويعد  الوطنية،  والتنمية  النه�سة  طريقة 
التعليم  جودة  لتحقيق  اأ�سا�سية  عنا�رص  واملعلوماتي،  املعريف 
اإىل حدٍّ كبري على جودة املعلمني.كما تتفق ودرا�سة  التي تعتمد 
ر�سالة  حتديد  �رصورة  بينت  والتي   )2005( ون�سوان  العاجز 
ودية  عالقة  وبناء  وا�سح،  ب�سكل  واأهدافها،  وروؤيتها،  املدر�سة، 
التعليمية، وحتديد ن�ساطات  العملية  اأثناء  بني املعلمني والطلبة 
بني  التوا�سل  عمليات  وزيادة  وا�سح،  ب�سكل  والطلبة  املعلمني 
املدار�س،  ومديري  املعلمني  وبني  والطلبة،  اأنف�سهم  املعلمني 
لتعديل  ومرجعية  معياراً  لت�سبح  املعلمني  لدي  القيم  وحت�سني 

كذلك  وتتفق  املدر�سي.كما  املجتمع  يف  وال�سلوكات  املمار�سات 
ودرا�سة جرجي�س )2010( والتي اأكدت �رصورة توا�سل املعلمني 
الطلبة  اأداء  وحتليل  اأبنائهم،  تعلم  عن  الطلبة  اأمور  اأولياء  مع 

وتقدمي التغذية الراجعة لهم عن تعلمهم وتقدمهم فيه.
الّثاين ومناق�ستها، والذي ين�ّس  ◄ ال�ّسوؤال  ثانيًا: نتائج 

مب�صتوى  اإح�صائّية  دللة  ذات  فروق  توجد  ”هل  يلي:  ما  على 
)α ≤ 0.05( يف واقع التنمية املهنية لدى املعلمني يف مدار�س 
وامل�رشفني  املديرين  نظر  وجهة  من  الأردن  يف  الو�صط  اإقليم 
” لالإجابة  واجلن�س(؟  الوظيفة،  )نوع  ُتعزى ملتغرّيي  الرتبويني 

عن ال�ّسوؤال، مّت ا�ستخدام ما يلي: 
Ú  بالّن�سبة ملتغرّي )نوع الوظيفة(، مّت ح�ساب املتو�ّسطات

لدى  املهنية  التنمية  لواقع  املعيارّية  والنحرافات  احل�سابّية 
املعلمني، كما يراها كل من املديرين وامل�رصفني الرتبويني، لكّل 
حموٍر ح�سب متغرّي )نوع الوظيفة(، واجلدول )6( يبنّي نتائج ذلك.

جدول )6( 
المتوّسطات الحسابّية واالنحرافات لواقع التنمية المهنية لدى المعلمين، كما يراها كل من المديرين والمشرفين التربويين، لكّل محوٍر حسب متغّير )نوع الوظيفة( 

الدللة الإح�صائية قيمة )ت( درجات احلرية العدداملتو�ّصط احل�صابينوع الوظيفةاملحورالرقم

املعرفة الأكاديية لدى املعلم واأخالقيات املهنة1
3.63376مدير مدر�سة

4803.17**0.00
3.42106م�رصف تربوي

الكفايات التعليمية لدى املعلم2
3.82376مدير مدر�سة

4800.440.62
3.81106م�رصف تربوي

الكلي 
م�رشف تربوي 

0.02*3.703764802.30مدير مدر�سة 

3.68106

*القيمة دالة على مستوى 0.05

** القيمة دالة على مستوى 0.01 

يت�سح من اجلدول )6( وجود فروق دالة اإح�سائيًا يف حموري الدرا�سة والكلي تعزى ملتغري )نوع الوظيفة( ول�سالح )املديرين(، 
وقد يعزى ذلك كونهم الأقرب للمعلمني من خالل تعاملهم اليومي واملبا�رص مع املعلمني يف امليدان، ومعرفتهم للتغذية الراجعة من 
املعلمني عن اأداء طلبتهم، وامل�سكالت التي تواجههم، ولأنهم ُيَعدُّوَن م�رصفني تربويني مقيمني يف املدار�س، فرمبا يكونون الأكرث دراية 

بواقع املعلمني املهني، من خالل متابعتهم يف املجتمع املدر�سي.
اأما بالّن�سبة ملتغرّي )اجلن�س(، فتّم مت ح�ساب املتو�ّسطات احل�سابّية والنحرافات املعيارّية لواقع التنمية املهنية لدى املعلمني، 

كما يراها كل من املديرين وامل�رصفني الرتبويني، لكّل حموٍر ح�سب متغرّي )اجلن�س(، واجلدول )7( يبنّي نتائج ذلك.
جدول )7( 

المتوّسطات الحسابّية واالنحرافات لواقع التنمية المهنية لدى المعلمين، كما يراها كل من المديرين والمشرفين التربويين، لكّل محوٍر حسب متغّير الجنس )ذكور، إناث( 

املتو�ّصط امل�صتوىاملحورالرقم
الدللة الإح�صائية قيمة )ت( درجات احلرية العدداحل�صابي

1
املعرفة الأكاديية 

لدى املعلم واأخالقيات 
املهنة

82.30307اإناث
4803.17*0.00

81.19175ذكور

2
الكفايات التعليمية 

لدى املعلم
206.93307اإناث

4806.45**0.00
205.06175ذكور

الكلي 
ذكور

289.22307اإناث
4805.12**0.00

286.25175

*القيمة دالة على مستوى 0.05

** القيمة دالة على مستوى 0.01
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يف  اإح�سائيًا  دالة  فروق  وجود   )7( اجلدول  من  يت�سح 
ول�سالح  اجلن�س(  )نوع  ملتغري  تعزى  والكلي  الدرا�سة  حموري 
)املديرات وامل�رصفات الرتبوّيات(.وقد يعزى ذلك اإىل اأن مدار�س 
الذكور تكون م�سكالتها غالبًا اأكرث من م�سكالت مدار�س الإناث، 
وبالتايل فقد يكون تركيز املعلم فيها من�سب على حل م�سكالت 
الطلبة ال�سلوكية، وهذا ياأخذ من وقته وجهده وعطائه، وينعك�س 
بذلك على العملية التعليمية والرتبوية فيها، وهذا الأمر قد يكون 
اأقل تواجداً يف مدار�س الإناث منها يف مدار�س الذكور.رمبا يعود 
ذلك اأي�سًا اإىل التزام املعلمات واهتمامهن بالتنمية املهنية من 
الذاتي، واملبادرة حل�سور ور�س العمل والدورات  خالل املجهود 
اأكرث  اأن  ذلك  على  ويدلل  الذكور،  زمالئهن  اأكرثمن  التدريبية 
الفائزين بجائزة امللكة رانيا للمعلم املتميز – والذي يعد حمور 

التنمية املهنية امل�ستدامة من معايريها- هن من الإناث.
ين�ّس  ◄ والذي  ومناق�ستها،  الّثالث  ال�ّسوؤال  نتائج  ثالثًا: 

على ما يلي: ”ما الأمنوذج املنا�صب لتنمية املعلمني مهنياً يف 
مدار�س اإقليم الو�صط يف الأردن؟ ” ويف �سوء نتائج الدرا�سة التي 
اأظهرت وجود عدد من الفقرات تقديرها )متو�سط ومنخف�س(، مّت 
ذات  الفقرات  لهذه  تبعًا  ا  مهنيًّ املعلمني  لتنمية  اأمنوذج  تطوير 

التقدير )املتو�سط واملنخف�س(، على الّنحو الّتايل: 
العالقة،  - ذي  الأدب  على  اعتماداً  الأمنوذج  تطوير 

واملت�سّمن يف املراجع وامل�سادر واملقالت والّدرا�سات املحّكمة.
اخللفّية الأدبّية لالأمنوذج املطور. -
ال�سكل العام لالأمنوذج املطور واملراحل التي يّر بها. -
تو�سيح كيفّية ا�ستخدام الأمنوذج املطور �سمن خطواٍت  -

ل عن الأمنوذج، واأهميته واأهدافه:  وا�سحٍة.وفيما يلي �رصح مف�سّ
Ú  الأمنوذج يعد هذا  للمعلمني:  املهنية  التنمية  اأمنوذج 

فهناك  للمعلمني،  امل�ستدامة  املهنية  التنمية  مفهوم  من  جزءاً 
ارتباط مبا�رص بني التعليم وحركة الإنتاج يف املجتمع من جهة، 
اأخرى.ويو�سح  جهة  من  والتقني  العلمي  والتقدم  التعليم  وبني 
الأمنوذج اأن تنمية املعلم مهنيًا عملية م�ستمرة ت�سمل الإعداد قبل 
املهنية  التنمية  فاإن  وعليه  اخلدمة،  اأثناء  والتدريب يف  اخلدمة، 
للمعلم تت�سف بالديومة ول تنتهي عند تخرج املعلم من الكلية.

وينبثق من هذا كله �رصورة الهتمام باملعرفة الأكاديية 
اللتزام  تنمية  خالل  من  لديه،  املهنة  واأخالقيات  املعلم  لدى 
الإ�سالمية، وتنمية  الثقافة  الإ�سالمية، وات�ساع  والقيم  بالأخالق 
مبهنة  العمل  يف  والرغبة  العربية،  باللغة  التعبري  يف  مهارة 
وتنمية  احلوار،  الأفق، ومهارة  وات�ساع  العامة  والثقافة  التعليم، 
ال�ستعداد للقيادة وخدمة املجتمع، واحل�س الجتماعي والثبات 
يتعلق  امل�سوؤولية.وفيما  وحتمل  الن�سباط  وكذلك  النفعايل، 
التعليم  بكفايات  لالهتمام  �رصورة  فهناك  الدرا�سية،  باملادة 
ح�سن  مهارة  كتنمية  املعلم،  لدى  الدرا�سية  باملادة  اخلا�سة 
ال�ستماع لالآخرين لدى املعلم، واإتاحته الفر�سة للطلبة للتعبري 
وتوا�سله  الطلبة،  تعلم  تقييم  اأ�ساليب  وفهمه  بحرية،  اآرائهم  عن 
مع اإدارة املدر�سة عن تعلم طلبته، وا�ستخدامه م�سادر تعلمية يف 
بيئة �سفية تفاعلية  التعلمية املق�سودة، وتنظيمه  النواجت  �سوء 

فهم  املحلي، وحتققه من  املجتمع  الإيجابي مع  وتعامله  اآمنة، 
الطلبة للمادة الدرا�سية، وتنميته ملهارة التعزيز املنا�سب للطلبة، 
وتوظيفه  التعلمية،  العملية  يف  احلديثة  التقنيات  وا�ستخدامه 

لوقت الدر�س بفاعلية.
Ú  املطّوراإىل الأمنوذج  يهدف  املطّور:  الأمنوذج  اأهداف 

الرتقاء بالعملّية التعليمّية واملعّلم معًا، والأخذ بزمام املبادرة 
يف اتخاذ قرار الإ�سالح والتطوير يف املدار�س، من خالل حتقيق 
وحت�سني  املهني،  اأدائهم  م�ستوى  لرفع  للمعلمني  امل�ستمر  النمو 
معارفهم،  وزيادة  التعليمية  مهاراتهم  و�سقل  اجتاهاتهم 
معلومات  وجتديد  والتجديد،  الإبداع  على  مقدرتهم  وم�ستوى 
املعلمني وتنميتها، واإيقافهم على التطورات احلديثة يف تقنيات 
طريق  عن  املهنية  الأ�سول  التدري�س.وتعميق  وطرق  التعليم 
زيادة فعالية املعلم، ورفع كفايته الإنتاجية اإىل حّدها الأق�سى، 
والطرق  والنف�سية،  الرتبوية  النظريات  اأحداث  على  والطالع 
اجلديدة  الأ�ساليب  وا�ستخدام  احلديثة،  التعليم  وتقنيات  الفعالة 
اأوجه  معاجلة  الذاتي.وكذلك  والتعليم  املربمج  التعليم  مثل 
رفع  بهدف  باخلدمة؛  التحاقهم  قبل  املعلمني  اإعداد  يف  النق�س 
امل�ستوى النوعي لإعداد املعلم، وتب�سري املعلمني بربامج الدولة 
وم�سكالته  املجتمع  اأهداف  ودرا�سة  التعليم،  لتطوير  وخططها 
الأمنوذج  يهدف  املعلم حيالهم.كما  بدور  وتعريفهم  املعا�رصة، 
العلمية،  املعارف  تطّور  متابعة  على  املقدرة  املعلمني  ك�سب 
املهارات  وتطوير  جتديد  يف  منها  والإفادة  والتكنولوجية 
التعليمية والرتبوية، ويهدف الأمنوذج من وراء كل ذلك حت�سني 
الرتبوي  والنظام  التعليمية  والعملية  التعليمي،  املنتج  جودة 

برّمته.
Ú  التنمية )اأمنوذج  تطبيق  اإن  املطّور:  الأمنوذج  اأهمّية 

التعليم  مهنة  لأن  وذلك  كثرية؛  فوائد  يحقق  للمعلمني(  املهنية 
قد تكون من اأخطر املهن، واأكرثها اأهمية وم�سوؤولية؛ لأن املعلم 
العمل  باأعباء  القيام  على  القادرين  اأجيالها،  لالأمة  يعد  من  هو 
وهذا  حتتاجها،  التي  املجالت  جميع  يف  والتنمية،  والبناء 
يتطلب اأن تتوفر فيه كفايات معينة جتعله قادراً على حتمل هذه 

امل�سوؤوليات، والوفاء مبتطلباتها.
يف  ودوره  املطّور،  الأمنوذج  هذا  اأهمية  تربز  هنا  من 
حت�سني نوعية املنتج التعليمي يف املدار�س، من خالل الهتمام 
للمعلم، وال�سلوكي )املهاري(، واللتزام  بتنمية اجلانب املعريف 
باأخالقيات املهنة، وتعرف طرق التدري�س املختلفة، والتطورات 
العلمية الرتبوية، وتوظيف الو�سائل التعليمية املنا�سبة بكفاءة، 
والتفاعل مع البيئة املحلية ب�سكل اإيجابي وفاعل، واإ�ساعة روح 
لتح�سني  املفيدة  لتبادل اخلربات  املعلمني؛  التعاون مع زمالئه 
يف  تكمن  الأمنوذج  هذا  اأهمية  فاإن  بينهم.وبالتايل  فيما  الأداء 
املعلم،  اإمكانيات  من  الق�سوى  ال�ستفادة  وهو  الأ�سا�س  هدفه 
ومنالها الأبعد هو رفع امل�ستوى الرتبوي والتعليمي للطلبة الذين 

هم عماد الأمة.
من  حتكيمه  مت  للتطبيق،  الأمنوذج  �سالحية  من  وللتاأكد 
)6( حمكمني ذوي خربات اإدارية وتربوية.واأجمع املحكمون على 

�سالحية الأمنوذج املطّور للتطبيق.
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الّشكل )1(: 
أنموذج التنمية المهنية للمعلمين
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التوصيات: 	

تو�سلت نتائج الدرا�سة اإىل اأن هنالك فروقًا دالة اإح�سائيًا 
يف واقع التنمية املهنية للمعلمني يف مدار�س اإقليم الو�سط الأردين 
ملتغرّي  ُتعزى  الرتبويني،  وامل�رصفني  املديرين  نظر  وجهة  من 
ول�سالح  )اجلن�س(  )املديرين(.وملتغري  ول�سالح  الوظيفة(،  )نوع 
بناء  الدرا�صة  تو�صي  وعليه  الرتبوّيات(،  وامل�رصفات  )املديرات 

على النتائج ال�صابقة ب�رشورة:  

الهتمام باأخالقيات مهنة التعليم فيما يتعلق باملحافظة . 1
واللتزام   بر�سالة   املوؤ�س�سة   باملهنة،  يليق  عام  على مظهر 

 التعليمية. 
ا�سرتاتيجيات   تعليمية   مالئمة   لتعلم   الطلبة، . 2 اختيار 

وال�ستفادة من نتائج التقومي يف تطوير  التعليم. 
التعليم، . 3 لتطوير  احلديثة  الت�سال  و�سائل  من  ال�ستفادة 

والهتمام برفع م�ستوى املعلمني  الأكاديي واملهني. 
التعليم . 4 موؤ�س�سات  يف  املهنية  التنمية  بعنا�رص   الهتمام 

احتياجات  املعلمني  مع  لتتالءم  وتطويرها  العايل 
تتناول  اخلدمة  خالل  للمعلمني  دورات  عقد  امل�ستقبلية.  - 
التعليم،  واملهارات  واأ�ساليب  وال�سخ�سية  املهنية  اجلوانب 

ال�سخ�سية اخلا�سة يف التعليم. 
اإجراء املزيد من الدرا�سات التي تربط بني التنمية املهنية . 5

وموؤ�رصات الأداء. 
لتنمية  اأمنوذج  تطوير  اإىل  الدرا�سة  نتائج  تو�سلت  كما 
نظر  الأردين من وجهة  الو�سط  اإقليم  املعلمني مهنيا يف مدار�س 
املديرين وامل�رصفني الرتبويني يف الإقليم، وعليه تو�صي الدرا�صة 

بـ:  

تبني الأمنوذج املطور التي تو�سلت اإليها الدرا�سة. . 1
العمل على ن�رص هذا الأمنوذج وتدريب املعلمني عليه. . 2

املصادر واملراجع: 

أوالً: املصادر العربية 

املرحلة . 1 معلمي  حتقيق  درجة   )2010( ب�سام  جرجي�س، 
لتنمية  الوطنية  للمعايري  الزرقاء  حمافظة  يف  الأ�سا�سية 
املعلمني مهنيًا يف جمال تقيم تعلم الطلبة وتقييم التدري�س 
اجلامعة  من�سورة،  غري  ماج�ستري  ر�سالة  نظرهم،  وجهة  من 

الأردنية، عمان، الأردن. 
اإعداد . 2 يف  العاملية  الجتاهات   )2002( رفيقة  حمود، 

الرتبوية،  للعلوم  اللبنانية  الهيئة  موؤمتر  اأعمال  املعلمني، 

www. laes. org/ _publica- )ريريوت، من املوقع اللكرتوين: 
tions=78(، تاريخ الرجوع له: )2/ 9/ 2014(. 

هند�سة . 3 لإعادة  اأمنوذج  تطوير   )2008( ماجد  اخلواجا، 
الأردن،  يف  املهني  التدريب  موؤ�س�سة  يف  الإدارية  العمليات 
عمان،  الأردنية،  اجلامعة  من�سورة،  غري  دكتوراه  اأطروحة 

الأردن. 
الدو�رصي، �سارع )2007( دور امل�رصف الرتبوي يف تطوير . 4

النمو املهني للمعلمني مبحافظة وادي الدوا�رص يف اململكة 
العربية ال�سعودية، جامعة الريموك، اإربد، الأردن. 

ال�سايع، فهد )2013( واقع التطور املهني للمعلم امل�ساحب . 5
التعليم  يف  الطبيعية  والعلوم  الريا�سيات  »تطوير  مل�رصوع 
العام يف اململكة العربية ال�سعودية« من وجهة نظر مقدمي 
الريا�س،  �سعود،  امللك  جلامعة  العلمي  املجل�س  الربامج، 

ال�سعودية. 
لدى . 6 التعليمي  القيادي  ال�سلوك   )2006( �سهري  ال�سبول، 

مديري املدار�س الثانوية واأهميته يف النمو املهني للمعلمني 
جامعة  من�سورة،  غري  دكتوراه  اأطروحة  نظرهم،  وجهة  من 

الريموك، اإربد، الأردن. 
القاهرة، . 7 العينة،  اختيار  دليل   )1999( �سعود  ال�سحّيان، 

م�رص: الثقافة امل�رصية للطباعة والن�رص والتوزيع. 
العاجز، فوؤاد؛ ون�سوان، جميل )2005( تطوير اأداء املعلمني . 8

لوكالة  التابع  التطوير  كمركز  املدر�سة،  برنامج  �سوء  يف 
 ،)1(  17 الإ�سالمية،  اجلامعة  جملة  بغزة،  الدولية  الغوث 

 .43  - 23

للمعلمني، . 9 املهنية  التنمية  اأ�ساليب   )2008( �سكينة  علي،   .
دورة تدريبية للوظائف الإ�رصافية، وزارة الرتبية والتعليم، 
 www. transparency. org.( :الكويت، من املوقع اللكرتوين

kw. au- ti. org (، تاريخ الرجوع له: )20/ 4/ 2014(. 

العني، . 10 للمعلمني،  املهنية  التنمية   )2002( حممد  مدبويل، 
الإمارات: دار الكتاب اجلامعي. 

. املفرج، بدرية؛ واملطريى، عفاف؛ وحمادة، حممد )2007( . 11
مهنًيا،  وتنميته  املعلم  اإعداد  يف  املعا�رصة  الجتاهات 
الرتبوية  البحوث  قطاع  الرتبية،  وزارة  اإىل  مقدمة  درا�سة 
بحوث  وحدة  الرتبوي،  والتطوير  البحوث  اإدارة  واملناهج، 

التجديد الرتبوي، الكويت. 
للمعلمني، . 12 املهني  للنمو  التخطيط   )2007( املومني، خالد 

 www. almualem.( اللكرتوين:  املوقع  من  املعلم،  جملة 
net(، تاريخ الرجوع له: . )21/ 4/ 2014( 



127

2017 مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية - اجمللد اخلامس - ع )18( - نيسان 

ن�رص، جنم الدين )2004( دور برنــامج املدر�ســة كوحــدة . 13
التنميــة املهنيــة ملعلمــي املرحلــة الأ�سا�سية  تطــوير فــي 
املوقع  من  غزة،  حمافظات  يف  الغوث  وكالة  مبدار�س 
تاريخ   ،)www. alazhar. edu. ps/ library( اللكرتوين: 

الرجوع له: . )7/ 9/ 2014( 
برامج . 14 لتطوير  م�ستقبلية  روؤى   )2004( الدين  جنم  ن�رص، 

ق�سايا  بع�س  مواجهة  العربي يف  الوطن  املعلم يف  تكوين 
 1 م�رص،  الزقازيق،  جامعة  الرتبية،  كلية  جملة  العوملة، 

 .)129 - 121( ،)46(
التدريب . 15 ق�سم   )  2014  ( الأردنية  والتعليم  الرتبية   وزارة 

   )http: ( :والتاأهيل والإ�رصاف الرتبوي، من  املوقع الإلكرتوين
 www. moe. gov. jo/ Directoratees/ Mnu //  تاريخ   الرجوع 

له:    ) 2 /5 /2015(  .  

ثانياً: املصادر االجنبية
1. Campbell, Valencia (2003) «The Perceived 

Impact of Strategic planning on Professional 
Development in Berks County and Chester 
County Public Schools», Widener University 
Vo1. 64- 12A, of Dissertation Abstracts 
International, PP. 4280. Chen, Yi- wen. 

2. Chen, Y. (2003). Distance Education as 

a Method of Promoting the Professional 

Development of Taiwanese Junior High School 

Mathematics Teachers in Using Technology, Ed. 

D. University of Illinois at Urbana- Champaign. 

3. Coffman, T. (2004). Online Professional 

Development: Transferring Skills Learned to 

the Classroom. Capella University , (DAI- A 65/ 

03, p. 895, Sep 2004). 

4. Zahner, J. (2002). Teacher Explore Knowledge 

Management and ELearning as Models for 

Professional Development, (Tech Trends;V46, 

N3, p. 11- 16). 

 


