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Developed Model for Teachers Professional Development According to the Views of Supervisors
and Managers Educators

Abstract:

:مل ّخص
هدفت الدرا�سة �إىل تطوير �أمنوذج لتنمية املعلمني مهني ًا يف
تعرف واقع
ّ  من خالل،�ضوء �آراء امل�رشفني واملديرين الرتبويني
 من وجهة نظر املديرين وامل�رشفني،التنمية املهنية للمعلمني
) مديراً وم�رشف ًا482( عينة الدرا�سة من
.الرتبويني
ّ وتكونت
ّ
/2014(  للعام ال ّدرا�سي،من مدار�س �إقليم الو�سط يف الأردن
املتو�سطات
 ا�س ُتخدِمت، ولتحليل بيانات ال ّدرا�سة.)2015
ّ
 و�أظهرت نتائج،) واختبار (ت، واالنحرافات املعيارية،احل�سابية
ّ
ال ّدرا�سة �أن تقدير �أفراد عينة ال ّدرا�سة لواقع التنمية املهنية
،)ً جاء (مرتفعا،للمعلمني يف مدار�س �إقليم الو�سط يف الأردن
كما �أظهرت النتائج وجود فروق دالّة �إح�صائي ًا يف واقع التنمية
 ُتعزى،املهنية للمعلمني يف مدار�س �إقليم الو�سط يف الأردن
) وملتغري (اجلن�س.) ول�صالح (املديرين،)ملتغيرّ (نوع الوظيفة
وتو�صلت ال ّدرا�سة
،)الرتبويات
ول�صالح (املديرات وامل�رشفات
ّ
ّ
.ً�إىل تطوير �أمنوذج لتنمية املعلمني مهنيا
،ً تنمية املعلمني مهنيا،مطور
ّ  �أمنوذج:الكلمات املفتاحية
.�إقليم الو�سط

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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مق ّدمة:
ي�شهد العامل منذ مطلع القرن احلادي والع�رشين نقلة
معرفية هائلة� ،شملت �أوجه احلياة املختلفة وجماالتها ،فهناك
معطيات جديدة تظهر با�ستمرار حتتاج �إىل خربات ومهارات وفكر
جديد للتعامل معها بنجاح ،وقد �ألقت هذه التحوالت بظاللها
على بنية النظام الرتبوي ،ومن ثم فهناك حاجة �إىل تربية غري
تقليدية ،وعليه ف� ّإن �إعداد الإن�سان القادر على ال ّت�صدي لكل هذه
التحوالت وال ّتغريات ،يتطلب �إعادة النظر يف النظم التعليمية،
مفهوم ًا وحمتوى و�أ�سلوباً ،وذلك على �أ�س�س جديدة قائمة على
ا�سرتاتيجيات علمية مدرو�سة ،ت�ستوعب الإمكانات املادية
والب�رشية املتاحة .ومن هنا بد�أت تت�سابق الدول املختلفة على
تطوير نظمها التعليمية ب�صورة �شاملة.
ويف �ضوء االجتاهات الرتبوية احلديثة ،وظهور �أمناط
وطرق تدري�سية جديدة ،تت�ضح احلاجة �إىل تنمية املعلمني مهنياً،
و�إعادة النظر يف برامج �إعداده ،م وتدريبهم ،وتنميتهم مهني ًا
على �ضوء الأدوار والتحديات املعا�رصة .لكي تكون هذه الربامج
فاعلة ،ف�إن ذلك يتطلب �إحداث تطوير لها يف �أهدافها و�آلياتها
و�أ�ساليبها؛ ليتم من خالل هذا التطوير معاجلة �أوجه الق�صور
فيها ،ومواكبة التطورات املعا�رصة يف �إعداد املعلم وتنميته
مهني ًا (ن�رص2004 ،؛ املومني2007 ،؛ علي.)2008 ،
فالتنمية املهنية هي املفتاح الأ�سا�سي لإك�ساب املهارات
املهنية والأكادميية للمعلم� ،سواء �أكان عن طريق الأن�شطة
املبا�رشة يف برامج التدريب الر�سمية� ،أم با�ستخدام �أ�ساليب
التعلم الذاتي .ويعد املعلم �أحد العوامل الرئي�سة التي ت�ؤثر ب�شكل
كبري يف �إعداد �أفراد املجتمعوتن�شئتهم ،وتربيتهم تربية �سوية،
وت�شكيل عقولهم وتكوين �شخ�صياتهم ،وغر�س القيم وتنميتها،
واالجتاهات املرغوبة فيهم؛ كي ي�صبحوا �أفراداً فاعلني ي�سهمون
يف تقدم املجتمع وتطوره.
ومن هنا ت�أتي �أهمية تنمية املعلم وت�أهيله ،وتوفري فر�ص
التنمية املهنية امل�ستمرة له ،وخ�صو�ص ًا يف الع�رص احلايل (ع�رص
املعرفة) الذي ميوج بالتطورات والتغريات ال�رسيعة املتالحقة،
وتتناهى فيه املعرفة ب�صورة غري م�سبوقة ،والذي ي�شهد طفرة
هائلة يف جمال تقنية املعلومات واالت�صاالت ،حتى �أ�صبح
العامل قرية �صغرية ،فما يحدث يف �أي مكان يف العامل ينتقل يف
نف�س اللحظة �إىل جميع الأقطار الأخرى ،وزالت احلدود واحلواجز
وج َعلَ ذلك ق�ضية
ال�سيا�سية واالجتماعية والثقافية بني الدولَ ،
�إعداد املعلم وتنميته مهنياً ،ق�ضية ملحة و�رضورية (املفرج
واملطريي وحمادة.)2007 ،
وقد حققت وزارة الرتبية والتعليم يف الأردن خطوات
بارزة يف جمال تطوير املناهج ،والكتب املدر�سية ،واالمتحانات
العامة ،واالختبارات الوطنية ،وتطوير ا�سرتاتيجيات التدري�س
والتقومي ،وا�ستدعى ذلك مزيداً من االهتمام بدرجة وعي املعلم

بهذه التطورات ،و�أهمية رفع وكفاءاتهم ومهاراتهم املهنية ،ففي
�شهر �أيار (ُ )2006عقد يف عمان م�ؤمتر (املعايري الوطنية لتنمية
املعلمني مهنياً) ،مدة ثالثة �أيام مب�شاركة اجلامعات الأردنية،
وعدد من اخلرباء الدوليني ،وهدف امل�ؤمتر مناق�شة م�سودة
املعايري الوطنية لتنمية املعلمني مهنياً ،التي �أعدتها جلنة
مكونة من ( )12م�شارك ًا من �أع�ضاء هيئة التدري�س يف اجلامعات
الأردنية واملتخ�ص�صني من وزارة الرتبية والتعليم.
كما اهتمت وزارة الرتبية والتعليم مبو�ضوع تنمية املعلمني
مهنياً� ،إذ عقدت بالتعاونمع اجلامعات الأردنية م�ؤمتراً بعنوان
“م�ؤمتر املعايري الوطنية لتنمية املعلمني مهنياً”،مب�شاركة �أكرث
من (120) خمت�ص ًا من الوزارة واجلامعات الأردنية احلكومية
واخلا�صة ،بالإ�ضافة �إىل عدد من املخت�صني يف جمال �إعداد
املعايري الوطنية لتنمية املعلمني مهنياً ،وهدف �إىل امل�ؤمتر
رفع وعي امل�شاركني بالفل�سفة التي ت�ستند �إليها املعاير الوطنية
لتنمية املعلمني مهنياً ،كما هدف و�ضع خطة �إجرائية لعملية
التنفيذ وتطوير الآليات املنا�سبة لتنمية املعلمني مهنياً ،وتنفيذ
املعايري من جانب الوزارة واجلامعات الأردنية من خالل تطوير
برامج �إعداداملعلمني قبل اخلدمة وخاللها ،مبا ي�ضعها يف �سياق
م�سار مهني وا�ضح و�صحيح ،ي�سهم يف تعزيز خربات املعلمني
املرتاكمة ،كما �شملت حماور امل�ؤمتر عدة جوانب� ،أبرزها :و�ضع
املعايري الوطنية وجتارب دولية عن كيفية تطبيق املعايري،
وتطوير اخلطة الإجرائية لهذه الغاية لكل من الوزارة واجلامعات
الأردنية� .إن الهدف الرئي�س املن�شود من املعايري الوطنية ،هو
االرتقاء مب�ستوى مهنية املعلم الأردين ،وتعزيز كفاءته� ،إذ �أن
هذه املعايري ت�شكل �أ�سا�س ًا علمي ًا وم�ؤ�س�سياً؛ لتكون �إجازة التعليم
وفق �أ�س�س وا�ضحة ت�ستند �إىل تلك املعايري ،ولي�س جمرد احل�صول
على ال�شهادة العلمية (وزارة الرتبية والتعليم الأردنية،2014).
�إن التطوير املهني يف الرتبية والتعليم عملية� شامل ة
ت�ستهدف العاملني يف املجال الرتبوي  ، (معلمني ، ومدراء،
وم�رشفني  ،وم�س�ؤولني� إداريني (،  ويتم ذلك من خالل خطة
�شاملةمبنيةعلىدرا�سةواقعيةت�ستق�صياحتياجات الرتبويني،
ت
 فتبني جوانب الق�صور واخللل يف العملية التعليمية واملهارا 
واملعارف ال�رضورية للعاملني يف امليدان الرتبوي للنهو�ض
بالتعليم والتعلم ،فمفهوم التطور املهني للمعلم يتعدى مفهو م
يف
التدريب� إىل ممار�سة عدد من الن�شاطات املتنوعة  ،وخا�صة  
حال كون ذلك م�صاحب ًا مل�رشوع� إ�صالحي� أو تطويري للتعليم
�أحدثنقلةنوعيةيف�سيا�ساتالتعليم�أواملناهج،ويتطلبهذا
تو�سيعمفهومالتطوراملهنيلدىاملعلم،وخلقروحامل�س�ؤولية
يف
ال�شخ�صية لديه ومن ثم حتديد جوانب  املحا�سبة والتحفيز  
�آن واحد ،كما ينبغي االهتمام بتو�سيع ن�شاطات التطور املهن ي
يف
املتاحة للمعلم من جهة  ،وتو�سيع� إ�سهام م�صادر متعددة  
تقدميها �سواء� أكان ذلك من داخل امل�ؤ�س�سة التعليمية ،كالزمالء
ني
والقيادات الرتبوية من� إدارة مدر�سية   ،و امل�رشفني الرتبوي 
�أم ال�رشاكة مع اجلامعات واجلمعيات واملنظمات املهني ة
التخ�ص�صيةوالرتبوية (املومني2007 ،) . وبالتايلف�إنوجو د
برامج للتنمية املهنية يك�سب املعلمني قوة ذاتية ،ومرونة يف
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معاجلةالأموراملتعلقةبالعملاليومي،و�ضمنم�ساهمةاجلمي ع
يف م�س�ؤولية منو وتطوير وحت�سني الأداء ،وتطوير �أداء املدر�سة
ب�شكل كل ي .
�إنتطويرالتعليم يعتمدعلىم�ستوىالنمواملهنيللمعلم،
  و� ّإن ما يتحقق من منو وتطوير ملعلومات املعلم ومهاراته
ينعك�سبالتطوروالنموعلىتعليمالطلبة،وتعدالتنميةاملهني ة
من اال�سرتاتيجياتاملطلوبةخلروجالنظمالتعليميةمن�أزمتها،
واال�ستجابةملتطلباتثورة املعلوماتومتابعةاجلديديفجمال
ني
التكنولوجياواملعرفة،فمنخاللهايتمحتديثمعارفاملعلم 
و�صقل خرباتهم ومهاراتهم املهنية  ،كما ينظر للتنمية املهنية
ب�أنها� رضورية لرفع كفايات بع�ض املعلمني الذين التحقوا
باملهنة دون� إعداد كاف؛  وملواجهة� أوجه الق�صور يف برامج
الإعدادبكلياتالرتبية،وبالتايلرفعم�ستوىالأداءمباي�ساهم
يف تطوير العملية الرتبوية . وقد ات�سع مفهوم التنمية املهنية
للمعلمنيبعد�أنكانينظر�إليهكمرادفللتدريب �أثناءاخلدمة،
لي�صبحالتدريبجانب ًاواحداً منه( ن�رص2004،).
ومن هنا تهدف تنمية املعلمني مهني ًا �أثناء اخلدمة لرفع
كفاءة املعلم  ،فيما يتعلق باملمار�سات الرتبوية داخل ال�صف،
وتطوير�أداءاملدر�سةككليفعملياتالتعليموالتعلم.  �إن جتاه
املدر�سة الفعالة هو ال�صورة الكلية للتفاعالت بني مكونات
النظام التعليمي املدر�سي  :املنهج  ،املعلم  ،الإدارة  ،امل�شارك ة
املجتمعية�،أدىهذااالجتاه�إىلاالهتمامبتدريب املعلمني�أثناء
اخلدمة داخل املدار�س لرفع الكفاءة املهنية للمعلمني  ،على
اعتبار�أنهاجزءال يتجز�أمنالتطوراملهنيللمدار�س،كما �أ�صبح
ينظر� إىلبرامجالتدريب�أثناءاخلدمة يف املدار�س ،ك�أداةهام ة
لإحداثالتغيريباملدر�سةوجعلها�أكرثفاعلية( ن�رص2004 ،).
ت
وبد�أ هذا االجتاه يف منت�صف ال�سبعينات يف الواليا 
املتحدةوكا�سرتاتيجيةلتدريباملعلمني�أثناءاخلدمة،وقدطبق
هذااالجتاهعلىنطاقوا�سعمنذمنت�صف الثمانينيات،وغال ًبا ما
ارتبطذلكبحركة�إعادةت�شكيلاملدر�سة�أوب�أيديولوجيةالتطور
املهني للمدار�س  ،وقد ان�ضمت� إليها بلدان� صناعية� أخرى مثل
اليابان وبلدان عديدة من� أوروبا الغربية ،وعادة ما تعد برام ج
تدريباملعلمني�أثناءاخلدمةداخلاملدار�سيفالدولال�صناعية
الغربية جزءاً ال يتجز�أ من حركة� إعادة التنظيم املدر�سي� أو 
التطويراملهنيللمدار�س؛ولذلك يرتبطالتدريباملهنيللمعلمني
بالعملياتاملدر�سية، مثل� :إدارةالذات،والتطوراملهني لأع�ضا ء
هيئة التدري�س  ،وحت�سني املناهج الدرا�سية ،كما تركز بع�ض
برامج تدريب املعلمني �أثناء اخلدمة داخل املدار�س على تطوير
املعلمني كممار�سني للمهنة لديهم القدرة على حت�سني �أدائهم
وتفاعلهم داخل الف�صل  ،عن طريق ا�شرتاكهم يف� أبحاث نابع ة
منم�شكالتهماحلقيقية (املفرج واملطريي وحمادة2007،).
ويف اليابان  ،مت� إ�صدار قانون يتعلق بالتدريب ملدة عام
 يف املدر�سة يف عام (1988)  ،و�أ�صبح� إجباري ًا يف كل من
املدار�ساالبتدائيةوالثانويةواملدار�ساخلا�صةعام (1992)،
 وي�ستغرق برنامج التدريب يومني� أ�سبوعي ًا وعلى الأقل� ستني

يوم ًا �سنوياً  ،ويقوم بتنفيذه املعلمون مع معلمني ذوي خربة،
 ويغطي حمتواه كل ما يقوم به املعلم يف املدر�سة  ،وتت�ضمن
هذه الربامج اجتماعات يتم فيها مناق�شة� أ�ساليب التدري�س ،
وخمططاتالدرو�سبنياملعلمني ذوياخلربةوزمالئهمحديث ي
التعيني ،ويعتقد� أن هذا االجتاه من� أف�ضل االجتاهات احلديث ة
يف�إعداداملعلمنيوتدريبهم وتنميتهم مهني ًا (املفرج واملطريي
وحمادة2006 ،).
وانطالق ًا من الإميان الرا�سخ ب�أهمية مهنة التعليم ،و�أن
املعلم �صاحب مهنة متميزة ،يقوم بتوجيه العملية التعليمية
الفعال يف عملية تن�شئة
نحو حتقيق �أهدافها ،فهم العن�رص ّ
الطلبة ،وت�أ�سي�سهم باملعارف والعلوم والرتبوية ال�صحيحة،
وغر�س القيم والأخالق احلميدة يف نفو�سهم ،ف�إنه ال بد من ال�سعي
العلمي اجلاد لتطوير هذه املهنة ،ويت�أتى ذلك من خالل تطوير
�أمنوذج لتنمية املعلمني مهنياً ،وهذا يتطلب حواراً علمي ًا جاداً
جيداً ،من النواحي الأكادميية واملهنية
عن �إعداد املعلمني �إعداداً ّ
والثقافية قبل اخلدمة ،وتدريبهم وتنميتهم مهني ًا �أثناء اخلدمة،
بحيث تعك�س برامج الإعداد قبل اخلدمة و�أثناءها خربات تربوية،
ت�ضمن م�ستوى �أداء رفيع؛ الكت�ساب قدرات متكنهم من حتقيق
�سوغ
�أهداف التعليم داخل حجرات الدرا�سة وخارجها ،وهذا ما ّ
للباحثني القيام بهذه الدرا�سة ،واملتمثلة بتطوير �أمنوذج لتنمية
تعرف واقع
املعلمني مهني ًا يف اقليم الو�سط يف الأردن ،من خالل ّ
التنمية املهنية للمعلمني يف مدار�س �إقليم الو�سط يف الأردن ،من
وجهة نظر املديرين وامل�رشفني الرتبويني؛ لرفع كفاءات املعلمني
ومتكينهم من التفاعل اجلاد واخلالق مع خمتلف معطيات ع�رص
تقنية املعلومات.

مشكلة الدراسة:
تعد ق�ضية �إعداد املعلم وتنميته مهني ًا ق�ضية م�صريية
متليها تطورات احلياة خا�صة يف هذا الع�رص ،ع�رص التحديات
والتحوالت الهامة؛ وذلك من �أجل االرتقاء مبهنة التعليم ونوعية
املعلمني ،ولقد ترتبت على التغريات احلديثة التي باتت جتتاح
العامل يف ال�سنوات الأخرية� ،أن �أخذت الدول جميعها يف �إعادة
النظر يف نظمها التعليمية ب�شكل عام ،ونظام �إعداد املعلم
وتدريبه ب�شكل خا�ص ،وذلك من خالل برامج تزودهم باملعارف
الرتبوية التعليمية ،و�إك�سابهم املهارات املهنية ،وذلك ا�ستجابة
للعديد من العوامل التي من �أبرزها الوعي بالتغريات احلادثة
والتكيف معها؛ دعم ًا ملكانة هذه املهنة ومتكي ًنا للمعلم من
القيام بر�سالته احلقيقية يف املجتمع ،وف ًقا للمتغريات ال�رسيعة
وامل�ستمرة التي حتدث يف املجتمع .وبالتايل تظهر احلاجة �إىل
وجود معلمني قادرين علي �إحداث التنمية الب�رشية والنهو�ض
باملجتمع ،لذلك يتطلب الأمر مراجعة واقع �إعداد املعلمني
وتدريبهم وتنميتهم مهنياً.
أهمية التعليم عايل اجلودة للطلبة يف
كما ال ميكن �إنكار � ّ
الأردن� ،إذ �أن الطلبة الذين يتل ّقون التعليم اجليد ،هم �أكرث حظ ًا
احل�صول على فر�ص العمل م�ستقبالً ،وبالتايل امل�ساهمة يف دعم

114

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

وبناء عليه تتح ّدد م�شكلة
الرثوة االقت�صادية للوطن وازدهاره،
ً
ال ّدرا�سة يف تطوير �أمنوذج لتنمية املعلمني مهني ًا يف مدار�س
�إقليم الو�سط يف الأردن ،وذلك من خالل الإجابة عن الأ�سئلة
الآتية:
● ●ما واقع التنمية املهنية احلايل لدى املعلمني يف
مدار�س �إقليم الو�سط يف الأردن كما يراه كل من املديرين
وامل�رشفني الرتبويني؟
إح�صائية مب�ستوى
● ●هل توجد فروق ذات داللة �
ّ
( )α ≤0.05يف واقع التنمية املهنية لدى املعلمني يف مدار�س
�إقليم الو�سط يف الأردن من وجهة نظر املديرين وامل�رشفني
الرتبويني ُتعزى ملتغيرّ ي (نوع الوظيفة ،واجلن�س)؟
● ●ما الأمنوذج املنا�سب لتنمية املعلمني مهني ًا يف
مدار�س �إقليم الو�سط يف الأردن؟

أهمية الدراسة:
ي�ؤمل �أن ي�ستفيد من نتائج الدرا�سة ك ّل من:
Ú Úاملخططني الرتبويني :ي�ستطيع املخططون الرتبويون
من خالل حتديد احلاجات التدريبية للمعلمني� ،أن ي�أخذوا هذه
احلاجات يف ح�سبانهم عند �إعدادهم للخطط الرتبوية امل�ستقبلية؛
لتح�سني �أداء املعلمني.
Ú Úمديريات الإ�رشاف الرتبوي :قد تفيد مديريات الإ�رشاف
الرتبوي من نتائج هذه الدرا�سة يف حت�سني فاعلية الرتبية
والتعليم يف املدار�س ،من خالل م�ساعدة املعلمني وتدريبهم
على املهارات الالزمة لهم لتنميتهم مهنياً ،كما ويفيد امل�رشفني
الرتبويني يف متابعة املعلمني وحتديد ما ميتلكونه من كفايات
مهنية.
تعرف واقع التنمية املهنية لدى
Ú Úاملعلمني :عند ّ
املعلمني ،يتم تدريبهم وفق برنامج تدريبي حمدد؛ وذلك لتح�سني
مهاراتهم التدري�سية للم�ستوى املطلوب وتنميتهم مهنياً.
Ú Úالبحاثة يف هذا املجال :تفيد الدرا�سة الباحثني يف
جمال الرتبية والتعليم ،من خالل االطالع على نتائج هذه
الدرا�سة ،وتعرف املعايري والكفايات املهنية التي ميتلكها
املعلمون ،وحتديد حاجاتهم التدريبية لتنميتهم مهنياً ،وعمل
املزيد من البحوث يف هذا املجال ،التي ت�ساهم يف حت�سني
العملية التعليمية التعلمية.

أهداف ال ّدراسة:
تهدف هذه ال ّدرا�سة �إىل:
Ú Úالك�شف عن واقع التنمية املهنية احلالية لدى املعلمني
يف مدار�س �إقليم الو�سط يف الأردن ،كما يراها كل من املديرين،
التنمية على كل من
وامل�رشفني الرتبويني.والك�شف عن ت�أثري
ّ
الوظيفة ،واجلن�س. ،
Ú Úتطوير �أمنوذج لتنمية املعلمني مهني ًا يف مدار�س �إقليم
الو�سط يف الأردن.

حدود الدراسة:
تتحدد هذه الدرا�سة فيما يلي:
♦ ♦احلدود الب�رشية :اقت�رصت الدرا�سة على املديرين
وامل�رشفني الرتبويني من كال اجلن�سني.
♦ ♦احلدود املكانية :وهي املدار�س (الأ�سا�سية والثانوية)،
(الر�سمية واخلا�صة) يف �إقليم الو�سط يف الأردن( :املدار�س التابعة
عمان ،والبلقاء ،والزرقاء ،ومادبا).
للمحافظات الآتيةّ :
♦ ♦احلدود الزمانية :وهي الفرتة التي قام بها الباحثون
بتطبيق الدرا�سة فيها واملتمثلة يف الف�صل الأول من العام
الدرا�سي (.)2015 /2014

مصطلحات الدراسة:
تالياً تعريف مبصطلحات الدراسة:
يعرفه كرون ( ،)Kroneكما ورد يف اخلواجا
◄◄الأمنوذجّ :
وجزء
ودقيق للواقع،
ظم
ٌ
ٌ
ور خمطّ طٌ وم ّن ٌ
( )7 :2008ب�أ ّنه ّ
«ت�ص ٌ
املهمة التي ت�ساعد يف فهم
مب�سطٌ للحقيقة ،وي�شمل اجلوانب
ّ
ّ
الفعلي،
للموقف
رمزي
تقريب
وهو
املدرو�سة،
اهرة
و�ضبط
الظّ
ّ
ٌ
ّ
ذهنية خالّقة
مقدرة
إىل
�
بنائه
وهو �أداة تفكري وحتليل ،يحتاج يف
ّ
ومبتكرة».
إجرائيا ب�أ ّنه :خمطّ طٌ ت ّت�ضح من خالله
ويعرف الأمنوذج �
ًّ
ّ
الرئي�سة لتنمية املعلمني مهني ًا يف مدار�س �إقليم الو�سط
اخلطوات ّ
يف الأردن.
◄◄التنمية املهنية :هي “عملية منظمة مدرو�سة لبناء
مهارات تربوية و�إدارية و�شخ�صية جديدة ،يحتاجها املعلمون
للقيام مب�س�ؤولياتهم اليومية ب�شكل فعال� ،أو ترميم ما يتوفر
لديهم منها بتجديدها �أو �إمنائها� ،أو �سد العجز فيها؛ لتح�سني
فعالية �أداء املعلمني وزيادة كفاءتهم” (ن�رص.)10 :2004 ،
وتعرف التنمية املهنية للمعلّمني ب�أ ّنها« :تلك العملية التي
ت�ستهدف حتقيق �أربعة �أهداف هي� :إ�ضافة معارف مهنية جديدة
�إىل املعلّمني.وتنمية املهارات املهنية لديهم.وتنمية وت�أكيد
القيم املهنية الداعمة لل�سلوك ،ومتكينهم من حتقيق تربية فاعلة
للطلبة” (مدبويل.)27 :2002 ،
التنمية املهنية �إجرائياً :كل الطرق والإجراءات التي تعمل
على االرتقاء وحت�سني �أداء املعلم يف الأردن ،من خالل م�ساعدته
على اكت�ساب مهارات التخطيط ال�سليم للدرو�س ،و�إدارة ال�صف
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 ب�أداء واجبات املهنة بفعالية
وكفاءة عالية.

ال ّدراسات ال ّسابقة:
قام الباحثون مبراجعة جمموعة من الدرا�سات ذات عالقة
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أمنوذج مطور لتنمية املعلمني مهنياً في ضوء آراء املشرفني واملديرين التربويني

زمني ًا
بتنمية املعلمني مهنياً ،وا�ستعرا�ض لهذه الدرا�سات مر ّتبة ّ
من الأقدم للأحدث.
قام زاهرن ( )Zahner, 2002ب�إجراء درا�سة بعنوان» �إدارة
املعرفة والتعلم الإلكرتوين كنموذج للتنمية املهنية للمعلم
«هدفت حتديد العالقة بني التنمية املهنية عرب الإنرتنت و�إدارة
املعرفة ،والتعلم الإلكرتوين باالعتماد على املناق�شة عرب
الإنرتنت ،وا�ستخدمت الدرا�سة جمموعة مناق�شة عرب الإنرتنت
تكونت من ( )46معل ًّما ومعلّمة لتقدمي برنامج للتنمية املهنية.
وتو�صلت الدرا�سة �إىل فاعلية تقدمي برامج التنمية املهنية عرب
الإنرتنت ،ووجود عالقة طردية بني �إدارة املعرفة وتقدمي
الربنامج عرب الإنرتنت.
كما �أجرى �شن ( )Chen, 2003درا�سة بعنوان “التعلم عن
بعد كطريقة لت�شجيع التنمية املهنية ملعلمي الريا�ضيات يف
املدار�س الثانوية يف تايوان من خالل ا�ستخدام التكنولوجيا”
هدفت �إىل فح�ص �أثر التقارير الذاتية على م�رشوع التعليم عن
بعد يف برامج التنمية املهنية ملعلمي الريا�ضيات باملرحلة
الإعدادية بتايوان يف ا�ستخدام التكنولوجيا بوا�سطة ا�سطوانات
الليزر ،وقد ركزت الدرا�سة على زيادة كفايات املعلمني والدافعية
والإبداع وتطبيق برامج اجلداول احل�سابية ،وقد ا�ستك�شفت
الدرا�سة اال�ستخدام الفعلي للتكنولوجيا ،وحتديد العوائق التي
متنعهم من التدريب على احلا�سوب.وا�ستخدمت الدرا�سة ت�صميم
املجموعة ال�ضابطة باختبار بعدي فقط ،ومت تق�سيم ()100
معلم من معلمي الريا�ضيات ب�إحدى مناطق ال�ضواحي بتايوان،
�إىل جمموعتني جتريبية و�ضابطة ،وقد تدربت املجموعة
التجريبية من خالل ا�سطوانات الليزر املجموعة ال�ضابطة بدون
الأ�سطوانات ومل ت�ستلم الأ�سطوانات حتى بعد انتهاء التدريب،
وبعد م�ضي �أ�سبوعني طلب من كل معلم يف املجموعتني �أن يكمل
ا�ستبانة تقييم ذاتي.وتو�صلت نتائج الدرا�سة �إىل �أن املعلمني يف
املجموعة التجريبية ا�ستخدموا برامج تن�سيق الن�صو�ص واجلداول
احل�سابية ،وت�صفح الإنرتنت ،وبرامج التوا�صل بحرية ،وب�صورة
رئي�سة لكتابة املواد التعليمية وح�ساب درجات الطالب والبحث
عن املواد التعليمية على الإنرتنت والتوا�صل والدرد�شة مع
الزمالء والطلبة.ومعظم املعلمني كانوا �شغوفني ومت�شوقني لتعلم
كيفية التعليم بالكمبيوتر ،فلقد كانوا حمرومني من ذلك ب�سبب
قلة الوقت واملوارد املالية يف املدار�س ،واملقاطعات وبع�ض
املو�ضوعات ذات العالقة.كما �أن م�رشوع ا�سطوانات الليزر
طور كفايات املعلمني ،واهتماماتهم ،ودافعيتهم ،قدرتهم على
ّ
ا�ستخدام اجلداول احل�سابية يف تدري�س (االحتمال ،والإح�صاء،
والدوال الريا�ضية) ويف ح�ساب النتائج.
�أجرى كامبل ( )Campbell, 2003درا�سة بعنوان “�أثر
التخطيط اال�سرتاتيجي على النمو املهني يف املدار�س العامة
ملنطقتي بريك�س وت�شي�سرت يف والية بن�سلفانيا” ،هدفت �إىل
حتديد درجة فهم املعلمني والإداريني وفهمهم يف بريك�س
وت�شي�سرت يف والية بن�سلفانيا لفاعلية عملية التخطيط
اال�سرتاتيجي ك�أداة لتنفيذ �أن�شطة النمو املهني ،وتو�ضح هذه

الدرا�سة ما �إذا كان النمو املهني الناجت ب�صورة خا�صة من تطوير
خطط �إ�سرتاتيجية ،ينفذ يف مدار�س منطقتي بريك�س وت�شي�سرت يف
والية بن�سلفانيا ،و�شملت عينة الدرا�سة ( )162معلم ًا و�إداري ًا
يف مدار�س املنطقتني.وتو�صلت الدرا�سة �إىل انحياز املعلمني
والإداريني يف مدار�س املنطقتني وت�أييدهم للخطة الإ�سرتاتيجية،
و�أن مدار�س املنطقتني بذلتا جهوداً مركزة لدعم النمو املهني يف
حالة تو�ضح �أن الأدب الرتبوي يرى �أن حت�سني ممار�سات التعليم
�أدت �إىل حت�سني تعلم الطلبة ،كما �أن مدار�س املنطقتني يف والية
بن�سلفانيا حاولت تدعيم التعليم الرتاكمي ال�رضوري لتحقيق
وتنفيذ التغري ملدار�سهم.
�أجرى كوفمان ( )Coffman, 2004درا�سة بعنوان “التنمية
املهنية عرب االنرتنت :نقل املهارات امل�ستفادة �إىل غرفة ال�صف”
هدفت حتديد درجة نقل املعلمني املهارات امل�ستفادة من برنامج
للتنمية املهنية يف املجتمع التخيلي عرب الإنرتنت �إىل ممار�سات
�صفية داخل الف�صول�.أجريت الدرا�سة يف مدار�س مدينة مني�سوتا
يف الواليات املتحدة الأمريكية.وا�ستخدم الباحث املقابالت
ال�شخ�صية واالختبارات واملالحظة املبا�رشة جلمع البيانات من
املعلمني لتحديد مدى فهم اخلربات وم�ستوى م�شاركة املعلمني،
ومدى نقلهم املعرفة املتعلمة �إىل ف�صولهم الدرا�سية� ،إىل جانب
حتديد كيفية �إبداع املعلمني فهمهم اخلا�ص ملا يت�ضمنه الربنامج
التدريبي من خربات وممار�سات مثل تنظيم بيئة التعلم.وتو�صلت
الدرا�سة �إىل �أن املعلمني ا�ستخدموا التكنولوجيا واال�سرتاتيجيات
التي تعلموها من برنامج التدريب عرب الإنرتنت داخل ف�صولهم
الدرا�سية بدرجة كبرية ،و�أن برنامج التنمية املهنية املقدم عرب
االنرتنت يدعم االعتماد على مداخل التعلم املتمركزة عن املتعلم
والتي ت�شجع االكت�شاف الذاتي وامل�شاركة الفعالة والتعاون
بني الأقران واخلرباء ،و�أن برنامج التنمية املهنية املقدم عرب
الإنرتنت يعد بديال مهم ًا يف برامج التنمية املهنية للمعلمني.
وقام كل من العاجز ون�شوان ( )2005ب�إجراء درا�سة هدفت
تطوير �أداء املعلمني يف �ضوء برنامج املدر�سة كمركز للتطوير،
تكونت عينة الدرا�سة من ( )223معلم ًا ومعلمة العاملني يف
الربنامج من جمتمع الدرا�سة البالغ عددهم ( )800معلم ومعلمة
من معلمي مدار�س وكالة الغوث الدولية يف غزة يف فل�سطني،
و�أظهرت نتائج الدرا�سة وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني
تطوير �أداء املعلمني يف �ضوء برنامج املدر�سة كمركز للتطوير،
ل�صالح اخلربة الأطول وحملة الدرا�سات العليا واملعلمات،
وعدم وجود فروق بالن�سبة لنوع املرحلة التعليمية �أو تخ�ص�ص
املعلمني واملعلمات ،كما �أن الربنامج ي�سهم يف تطوير �أداء
املعلمني يف العديد من املمار�سات� ،أهمها :حتديد ر�سالة ور�ؤية
ودية بني املعلمني
املدر�سة و�أهدافها ب�شكل وا�ضح ،بناء عالقة ّ
والطلبة �أثناء العملية التعليمية ،حتديد ن�شاطات املعلمني والطلبة
ب�شكل وا�ضح ،زيادة عمليات التوا�صل بني املعلمني �أنف�سهم ومع
الطلبة وبني املعلمني ومديري املدار�س ،حت�سني القيم لدى
املعلمني لت�صبح معياراً ومرجعية لتعديل املمار�سات وال�سلوك،
بينما مل ي�سهم الربنامج يف تطوير �أداء املعلمني يف العديد من
املمار�سات ،كا�ستخدام و�سائل تعليمية مرتبطة بتكنولوجيا
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التعلم احلديثة ،ومواءمته الإمكانات املادية املتوفرة مع
حاجات الطلبة واملنهاج والأهداف ،وو�ضع خطط �إجرائية بديلة
ملواجهة املعوقات غري املتوقعة للخطة ،و�إعطاء الطلبة دوراً
�أ�سا�سي ًا يف عملية التعلم ،وتدعيم املنحى الدميقراطي للمعلمني
نحو الإدارة والقيادة ،وتوفري مناخ تعليمي مادي ومعنوي مالئم
لعملية التعلم.
كما قامت �سهري ال�شبول ( )2006ب�إجراء درا�سة هدفت
�إىل التعرف �إىل ال�سلوك القيادي التعليمي لدى مديري املدار�س
تكون جمتمع
الثانوية و�أهميته يف النمو املهني للمعلمنيّ ،
الدرا�سة من جميع املعليمن واملعلمات ،يف املدار�س الثانوية يف
حمافظة �إربد وعجلون وجر�ش واملفرق ،والبالغ عددهم (،)5426
وتكونت عينة الدرا�سة من ( )814معلم ًا ومعلمة.و�أظهرت نتائج
الدرا�سة �أن �أهمية ال�سلوكات القيادية التعليمية يف النمو املهني
للمعلمني جاءت بدرجة كبرية ،ووجود فروق دالة �إح�صائي ًا
تعزى لأثر امل�ؤهل العلمي على درجة �أهمية ال�سلوكات القيادية
التعليمية يف جماالت الإ�رشاف على التعليم ،ومعايريه الأكادميية
وتوفري حوافز للمعلمني واملتعلمني ،وتن�سيق املنهاج ومتابعة
حت�صيل الطلبة ،واملحافظة على انتظام التعليم وااللتزام بالنظام
املدر�سي ،ووجود عالقة ارتباطية �إيجابية ودالة �إح�صائي ًا بني
درجة ممار�سة ال�سلوكات القيادية ،ودرجة �أهميتها يف النمو
املهني للمعلمني.
وجاءت درا�سة الدو�رسي ( )2007بعنوان “دور امل�رشف
الرتبوي يف تطوير النمو املهني للمعلمني مبحافظة وادي
تعرف وجهات نظر
الدوا�رسيفاململكة العربيةال�سعودية» هدفت ّ
املعلمني مبحافظة وادي الدوا�رس يف اململكة العربية ال�سعودية
جتاه م�رشفيهم الرتبويني ،ودرجة الإفادة من خرباتهم ،والدور
الذي يلعبونه لتطوير كفاياتهم ،تكونت عينة الدرا�سة من ()280
معلماً ،بن�سبة ( )%54.26من املجتمع الأ�صلي يف القطاعات
الآتية :اخلما�سني ،والنويعمة ،واجلوبة.و�أظهرت النتائج �أن
امل�رشفني الرتبويني يف �إدارة الرتبية والتعليم مبحافظة وادي
الدوا�رس يف اململكة العربية ال�سعودية ميار�سون دورهم يف
تطوير النمو املهني ملعلمي املرحلة الأ�سا�سية بدرجة متو�سطة.
وعدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية تعزى ملتغري امل�ؤهل
العلمي ،وملتغري اخلربة يف املجاالت جميعها ،با�ستثناء جمال
�إدارة ال�صف� ،إذ جاءت الفروق ل�صالح فئة اخلربة �أقل من
خم�س �سنوات ،وملتغري القطاع التعليمي يف املجاالت جميعها،
با�ستثناء جمال التخطيط والإعداد وجمال طرق التدري�س� ،إذ
جاءت الفروق ل�صالح قطاع اجلوبة ،و�أن هناك فروق ًا ذات داللة
�إح�صائية تعزى ملتغري التخ�ص�ص يف املجاالت جميعها ل�صالح
التخ�ص�ص العلمي.
كما �أجرى جرجي�س ( )2010درا�سة هدفت �إىل التعرف
�إىل درجة حتقيق معلم املرحلة الأ�سا�سية يف حمافظة الزرقاء
للمعايري الوطنية لتنمية املعلمني مهني ًا يف جمال تقييم تعلم
الطلبة وتقييم التدري�س من وجهة نظرهم ،وتكونت عينة الدرا�سة
من ( )523معلم ًا ومعلمة ،و�أظهرت النتائج ارتفاع تقديرات

معلمي املرحلة الأ�سا�سية يف حمافظة الزرقاء لدرجة حتقيقهم
للمعايري الوطنية لتنمية املعلمني مهني ًا يف جمال تقييم تعلم
الطلبة وتقييم التدري�س من وجهة نظرهم ،كما دلت النتائج
املتعلقة ب�أثر املبحث الذي يدر�سه املعلم �إىل وجود فروق دالة
�إح�صائي ًا يف درجة حتقيق املعلمني ملعيارين اثنني فقط من
املعايري الثمانية (التوا�صل مع �أولياء �أمور الطلبة عن تعلم
�أبنائهم ،وحتليل �أداء الطلبة وتقدمي التغذية الراجعة لهم ،عن
تعلمهم وتقدمهم فيه) ،بينما مل يظهر �أثر لكل من امل�ؤهل العلمي
والدورات التي ح�رضها املعلم.
كما �أجرى ال�شايع ( )2013درا�سة هدفت معرفة واقع
التطور املهني للمعلمني واملعلمات امل�صاحب مل�رشوع» تطوير
الريا�ضيات والعلوم الطبيعية يف التعليم العام باململكة العربية
ال�سعودية» ،وذلك با�ستطالع ر�أي ( )202من مقدمي ومقدمات
برامج التطور املهني ،امل�رشفني وامل�رشفات على تنفيذ امل�رشوع،
وتقدمي الدعم وامل�ساندة للمعلمني واملعلمات.ومتثلت �أداة البحث
يف ا�ستبانة تكونت من حمورين( :املحور الأول :خ�صائ�ص العينة
(و (املحور الثاين :واقع التطور املهني للمعلمني واملعلمات من
حيث :احلاجات ،والن�شاطات املمار�سة ،وم�صادر التطور املهني).
و�أظهرت نتائج الدرا�سة تنوع ًا جيداً يف خ�صائ�ص مقدمي
ومقدمات الربامج من حيث( :التخ�ص�ص ،واجلن�س ،وامتالك
اخلربة واملعرفة بامل�رشوع� ،أو العمل الرتبوي عموماً).يف حني
كانت خطة التطوير املهني امل�صاحب للم�رشوع غري وا�ضحة
بدرجة كافية.وق ّدرت العينة حاجات املعلمني واملعلمات �إىل
برامج التطور املهني يف جميع املجاالت» بدرجة عالية» ،وكان
�أكرثها حاجة “ا�ستخدام املعامل واليدويات يف التدري�س»،
و»تنمية التفكري والإبداع لدى املتعلمني» ،و»ا�ستخدام �أ�ساليب
التقومي احلقيقي» ،و»ا�ستخدام �إ�سرتاتيجيات ومداخل تدري�سية
تتفق مع فل�سفة امل�رشوع» ،و»دمج التقنية يف التدري�س» يف حني
كانت �أقلها حاجة“ :مهارة �إدارة ال�صف”.
ملخص الدراسات السابقة:
لعل اال�ستنتاج الأويل الذي ميكن ا�ستخال�صه من الدرا�سات
ال�سابقة ،هو �أن تدريب املعلمني و�إثراء �إعدادهم وتنميتهم مهنياً،
يحظى بالأولوية ملعظم الدول ،وخ�صو�ص ًا من حيث ارتباطه
بالفاعلية النوعية للنظم الرتبوية ،وهذه النظرة ت�ؤكدها كرثة
الدرا�سات والبحوث لهذه املجاالت.كما �أظهرت الدرا�سات ال�سابقة
جمموعة من االجتاهات احلديثة ،يف جمال �إعداد املعلم وتنميته
مهنياً ،وركزت على برامج �إعداد املعلم ،واعتبار كلية الرتبية
امل�صدر الأ�سا�سي لإعداد املعلم ،ومواكبة برامج �إعداد املعلم
للمتغريات املت�سارعة يف كافة االجتاهات ،وا�ستثمار نتائج
البحوث الرتبوية يف تطوير برامج �إعداد املعلم وتدريبهم ،و�أن
اخللل الأ�سا�سي يف �إعداد املعلم وتدريبه وتنميته مهنياً ،يتمثل
يف عدم وجود �سيا�سة تعليمية وا�ضحة ،وغلبة الطابع النظري
علي املناهج التعليمية ،و�ضعف الكفاية الكمية والكيفية لنظام
�إعداد املعلم وتدريبه وتنميته مهنياً ،و�ضعف الكفاية الإدارية
يف جمال التعليم.كما �أكدت على ذلك بع�ض الدرا�سات ،كدرا�سة
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أمنوذج مطور لتنمية املعلمني مهنياً في ضوء آراء املشرفني واملديرين التربويني

الجدول (:)2

كل من العاجز ون�شوان ( ،)2006وال�شايع ( )2013وغريهم� ،إذ
�أكدوا على �أهمية وجود معايري علمية �سليمة الختيار املعلمني
لاللتحاق مبهنة التعليم ،و�رضورة االهتمام باالجتاهات احلديثة
يف جمال �إعداد املعلمني وتدريبهم وتنميتهم مهنياً ،يف الدول
العربية يف مراحل التعليم العام يف �ضوء التحوالت العاملية.

توزيع أفراد عيّنة ال ّدراسة حسب نوع الوظيفة والجنس

املتغي

موقع الدراسة احلالية من الدراسات السابقة:
يالحظ من الدرا�سات ال�سابقة تركيزها على العوامل
امل�ؤثرة يف كفاية التنمية املهنية ،مثل التعليم الإلكرتوين
والتخطيط اال�سرتاتيجي والتعلم عن بعد ،كدرا�سة كل من العاجز
ون�شوان ( ،)2006وال�شايع (.)2013وبع�ض الدرا�سات ركزت
على �أثر امل�رشف والربامج التطويرية على تنمية املعلمني مهنياً،
كدرا�سة كل من العاجز ون�شوان ( )2005والدو�رسي (.)2007
�أما هذه الدرا�سة فتتميز بتطويرها �أمنوذج ًا قد ي�سهم يف تنمية
املعلمني مهني ًا يف مدار�س �إقليم الو�سط يف الأردن ،للعمل على
تنميتهم وتطوير كفاياتهم ،وحت�سني نوعية التعليم املقدم للطلبة.
تنتهج هذه الدرا�سة منهج البحث امل�سحي التطويري،
ولتحقيق هدفالدرا�سة املتمث ل بتطوير �أمنوذج لتنمية املعلمني
مهنيا يف مدار�س �إقليم الو�سط يف الأردن من وجهة نظر املديرين
وامل�رشفني الرتبويني يف الإقليم ،ويتناول هذا اجلزء منهجية
الدرا�سة وجمتمعها وعينتها ،و�أداتها (�صدق الأداة وثباتها)،
ومتغرياتها،كالتايل:
تكون جمتمع ال ّدرا�سة من جميع املديرين
جمتمع الدرا�سةّ :
واخلا�صة)
�سمية
(الر ّ
ّ
وامل�رشفني الرتبويني يف مدار�س �إقليم الو�سط ّ
يف الأردن ،للعام ( ،)2015/2014والبالغ عددهم ()1886
فرداً ،ويبينّ اجلدول ( )1تو ُّزع �أفراد جمتمع ال ّدرا�سة وفق ًا
بالرجوع لإح�صائيات
ملتغريي (نوع الوظيفة واجلن�س) ،وذلك ّ
(وزارة الرتبية والتعليم الأردنية).)2014 /2013( ،
الجدول (:)1
تو ّزع أفراد مجتمع ال ّدراسة حسب (نوع الوظيفة والجنس)

ذكور

�إناث

املتغري

امل�ستوى
املديرون

543

نوع
الوظيفة
الرتبويون 136
امل�رشفون
ّ

904

1447

303

439

املجموع

679

1207

1886

25.9 %

امل�ستوى

ذكور �إناث

املديرون

141

235

376

الوظيفة امل�رشفون
الرتبويون
ّ

33

73

106

24 %

املجموع

174

308

482

25 %

482

25 %

482

25 %

أداة ال ّدراسة:
بالرجوع
لتحقيق �أهداف ال ّدرا�سة ّ
مت ت�صميم �أداة ال ّدرا�سةّ ،
بوي املتعلّق مبو�ضوع ال ّدرا�سة ،وكذلك اال�ستفادة
للأدب الترّ ّ
ال�صلة مبو�ضوع التنمية
ال�سابقة ،ذات ّ
من ا�ستبانات ال ّدرا�سات ّ
املهنية للمعلمني ،كدرا�سة كل من العاجز ون�شوان (،)2005
وجرجي�س ( ،)2010وال�شايع ( ،)2013وا�شتملت الإ�ستبانة
يف �صورتها الأولية على ( )88فقرة� ،شملت حمورين وهما:
املحور ال ّأول (املعرفة الأكادميية لدى املعلم و�أخالقيات املهنة)
( )32فقرة� ،أما املحور ال ّثاين (كفايات التعليم اخلا�صة باملادة
الدرا�سية لدى املعلم) ( )56فقرة.
أولية
�Ú Úصدق �أداة ال ّدرا�سةّ :
مت عر�ض الأداة ب�صورتها ال ّ
على ( )11حمكّماً ،من ذوي االخت�صا�ص من �أع�ضاء هيئة
أردنية ،لل ّت�أكد من � ّأن الأداة تقي�س الهدف
ال ّتدري�س يف اجلامعات ال ّ
املراد قيا�سه ،وللحكم على �أداة ال ّدرا�سة من حيث :درجة تناغم
املعني ،ودرجة مالءمتها لل ّدرا�سة ،وو�ضوح
الفقرات مع املحور
ّ
مت ترك جمال ل ّأية �إ�ضافات
و
ة،
ّغوي
ل
ال
ياغة
ال�ص
الفقرات،
ّ
ّ
و�صحة ّ
ّ
و�رضوري ًة ال�ستكمال
�أو تعديالت مقرتحة يجدونها منا�سب ًة
ّ
مت اعتماد معيار ا ّتفاق ( )9من املحكّمني لإجراء
اال�ستبانة ،و ّ
� ّأي تعديل على �أداة ال ّدرا�سة ،بعد �إجراء ال ّتعديالت التي �أو�صى
بها املحكّمون ،من حذف وتعديل بع�ض الفقرات و�صياغتها،
مت �إلغاء ( )8فقرات من املحور ال ّأول ،وفقرتني من املحور
فقد ّ
ال ّثاين ،ف�أ�صبحت يف �صورتها النهائية مكونة من ( )78فقرة�.إذ
�شمل املحور الأول (املعرفة الأكادميية لدى املعلم و�أخالقيات
املهنة) على ( )24فقرة ،واملحور الثاين (كفايات التعليم اخلا�صة
باملادة الدرا�سية لدى املعلم) على ( )54فقرة.
Ú Úثبات �أداة ال ّدرا�سة :مت تطبيق الأداة على عينة ا�ستطالعية
مكونة من ( )30فرداً ال�ستخراج ثبات الأداة ،ومت ح�سابمعامل
اال ّت�ساق ال ّداخلي لها ،من خالل ا�ستخدام معادلة كرونباخ �ألفا 
(Gronbach Alpha)  ملحاور� أداة الدرا�سة ، واجلدول ( )2يبينّ
قيم معامالت ال ّثبات كال ّتايل:

ال ّطريقة واإلجراءات:

املجموع

املجموع

النّ�سبة
املئوية
من
جمتمع
الدرا�سة

النّ�سبة
املجموع
املئوية
الكلي
ّ
الكلية

املجموع
الكلي

1886

تكونت عينة الدرا�سة من ( )482مديراً
ع ّينة ال ّدرا�سةّ :
واخلا�صة)
ة
�سمي
(الر
الو�سط
إقليم
�
مدار�س
وم�رشف ًا تربوي ًا من
ّ ّ
ّ
يف الأردن ،اختريوا وفق اجلداول الإح�صائية ،واجلدول (ُ )2يبينّ
عينة ال ّدرا�سة.
توزيع �أفراد ّ

جدول (:)3
قيم معامالت ّ
الثبات

الرقم
1

118

املحور
املعرفة الأكادميية لدى املعلم و�أخالقيات املهنة.

معامل
الثبات
0.86
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الرقم
2

املعاجلات الإح�صائ ّية :بعد تطوير اال�ستبانة وا�ستخراج
عينة ال ّدرا�سة ،وبعد
ال�صدق وال ّثباتّ ،
مت توزيعها على �أفراد ّ
ّ
عملية جمع البيانات واملعلومات الالزمة عن
من
االنتهاء
ّ
مت ترميزها و�إدخالها �إىل احلا�سب الآيل
متغيرّ ات هذه الدرا�سةّ ،
متت اال�ستعانة بالأ�ساليب
ال�ستخراج ال ّنتائج ال
إح�صائية� ،إذ ّ
ّ
االجتماعية
إح�صائية للعلوم
إح�صائية �ضمن برنامج احلزمة ال
ال
ّ
ّ
ّ
SPSS
(
مت
و
عليها،
احل�صول
مت
التي
البيانات
معاجلة
ثم
ومن
)،
ّ
ّ
ّ
إح�صائية ال ّتالية:
ا�ستخدام الأ�ساليب ال
ّ
أهمية الفقرات الواردة
 
املتو�سطات احل�سابية لتحديد � ّ
ّ
يف اال�ستبانة ،وكذلك االنحراف املعياري لبيان درجة ت�ش ّتت
الإجابات عن و�سطها احل�سابي.واختبار ت ( )T- testوذلك
عينة
الختبار درجة وجود فروق ذات داللة �
إح�صائية يف �إجابات ّ
ّ
ال ّدرا�سة التي ُتعزى ملتغريي (اجلن�س ،ونوع الوظيفة).
التعرف
نتائج ال ّدرا�سة ومناق�شتها :هدفت ال ّدرا�سة �إىل
ّ
�إىل واقع التنمية املهنية احلايل لدى املعلمني يف مدار�س �إقليم
وتعرف الأمنوذج املنا�سب لتنمية املعلمني
الو�سط يف الأردن،
ُّ
مت تق�سيمها وف ًقا
مهنياً.وت�سهي ًال لعر�ض نتائج هذه ال ّدرا�سة ّ
تو�صلت هذه ال ّدرا�سة �إىل ال ّنتائج الآتية:
لأ�سئلة ال ّدرا�سة ،وقد ّ
ين�ص
ال�س�ؤال ال ّأول ومناق�شتها ،والذي
ّ
◄◄� ّأوالً :نتائج ّ
على ما يلي” :ما واقع التنمية املهنية احلايل لدى املعلمني
يف مدار�س �إقليم الو�سط يف الأردن كما يراه كل من املديرين
وامل�رشفني الرتبويني”؟ .
احل�سابية،
املتو�سطات
مت ح�ساب
ال�س�ؤال ّ
ّ
ّ
للإجابة عن ّ
املعيارية لواقع التنمية املهنية احلايل لدى
واالنحرافات
ّ
املعلمني يف مدار�س �إقليم الو�سط يف الأردن ،كما يراه كل من
املديرين وامل�رشفني الرتبويني على ك ّل الفقرات لكل حمور،
يبينان نتائج ذلك:
واجلدوالن (ّ )4,5
Ú Úحمور املعرفة الأكادميية لدى املعلم و�أخالقيات
املهنة :ويعر�ضها اجلدول (:)4

معامل
الثبات

املحور
الكفايات التعليمية لدى املعلم.

0.84

يتبينّ من اجلدول (ّ � )3أن قيم معامالت ال ّثبات ،مقبولة
ومنا�سبة لأغرا�ض ال ّدرا�سة.كما مت ح�ساب معامالت االرتباط بني
درجات فقرات حمور (املعرفة الأكادميية لدى املعلم و�أخالقيات
املهنة) والدرجة الكلية للمحور ،وكانت الفقرات جميعها دالة
�إح�صائياً ،وقد تراوحت معامالت االرتباط بني (- 0.35
 ،)0.65كما مت ح�ساب معامالت االرتباط بني درجات فقرات
حمور (الكفايات التعليمية لدى املعلم) والدرجة الكلية للمحور،
وكانت جميعها دالة �إح�صائياً ،وقد تراوحت معامالت االرتباط
بني (.)0.62 - 0.38
املعيار املعتمد للحكم على درجة التّقدير:
مت اعتماد املعادلة ( ،1.3 = 3 ÷ )1 - 5وعليه:
ّ
املتو�سط احل�سابي من (، )2.33 - 1
 �إذا كانت قيمة
ّ
ف� ّإن ال ّتقدير يكون منخف�ضاً.
املتو�سط احل�سابي من ()3.67 - 2.34
 �إذا كانت قيمة
ّ
متو�سطاً.
 ،ف� ّإن ال ّتقدير يكون
ّ
املتو�سط احل�سابي من (، )5 - 3.68
 �إذا كانت قيمة
ّ
ف� ّإن ال ّتقدير يكون مرتفعاً.
متغيرّ ات ال ّدرا�سة� :شملت ال ّدرا�سة املتغيرّ ات ال ّتالية:
Ú Úاملتغيرّ امل�ستقلّ :متغيرّ ي اجلن�س (ذكور و�إناث) ،ونوع
الوظيفة (املديرين وامل�رشفني الرتبويني).
Ú Úاملتغيرّ ال ّتابع :ا�ستجابات املديرين وامل�رشفني
الرتبويني ،يف مدار�س �إقليم الو�سط (الر�سمية ،واخلا�صة) يف
الأردن ،ملحوري �أداة ال ّدرا�سة.

جدول ()4
المتوسطات الحسابيّة واالنحرافات المعياريّة لمحور (المعرفة األكاديمية لدى المعلم وأخالقيات المهنة) مرتبة تنازلياً
ّ

الرتتيب

التقدير

الرقم

املتو�سط احل�سابي االنحراف املعياري

الفقرات

1

يحافظ على مظهر عام يليق مبهنته

4.03

0.168

1

مرتفع

23

يلتزم بر�سالة امل�ؤ�س�سة التعليمية التي يعمل فيها

4.03

0.174

2

مرتفع

2

ميثل القدوة احل�سنة يف ال�سلوك

4.03

0.179

3

مرتفع

18

ُيل ُِّم بثقافة البيئة املحلية

4.02

0.128

4

مرتفع

4

َيعدِلُ بني الطلبة يف تعامله معهم

4.02

0.143

5

مرتفع

3

ي�ؤدي واجباته املهنية ب�إخال�ص

4.02

0.149

6

مرتفع

24

ي�ستخدم م�صادر املعلومات مبنهجية علمية �سليمة

4.02

0.156

7

مرتفع

21

ي�ستخدم الأ�ساليب املنا�سبة لتعديل ال�سلوك غري املرغوب فيه

4.01

0.091

8

مرتفع

14

ُيل ُِّم ب�أ�ساليب تقومي التح�صيل الدرا�سي للطلبة

4

0

9

مرتفع

15

ميتلك املهارة يف بناء االختبارات

4

0

9

مرتفع
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أمنوذج مطور لتنمية املعلمني مهنياً في ضوء آراء املشرفني واملديرين التربويني

الرتتيب

التقدير

الرقم

املتو�سط احل�سابي االنحراف املعياري

الفقرات

17

ُيل ُِّم بقدر منا�سب من املعلومات العامة

3.31

0.621

11

متو�سط

20

ُيل ُِّم بالتحديات ال�سيا�سية العاملية

3.25

0.531

12

متو�سط

22

لديه مهارة يف ا�ستخدام الو�سائل التعليمية

3.21

0.534

13

متو�سط

19

ُيل ُِّم باملو�ضوعات الرتبوية ذات العالقة بتخ�ص�صه

3.2

0.45

14

متو�سط

10

ُيل ُِّم بامل�ستجدات الرتبوية

3.08

0.27

15

متو�سط

5

ي�شارك يف الدورات الرتبوية بفاعلية

3.07

0.253

16

متو�سط

8

ُيظه ُِر اهتمام ًا يف رفع م�ستواه الأكادميي

3.06

0.246

17

متو�سط

9

ي�ستخدم امل�صادر املتوافرة لتطوير نف�سه

3.06

0.246

17

متو�سط

11

ُيل ُِّم بت�صميم املناهج الدرا�سية

3.04

0.2

19

متو�سط

12

ُيل ُِّم با�سرتاتيجيات التدري�س احلديثة

3.04

0.2

19

متو�سط

13

ُيل ُِّم باحتياجات منو الطلبة

3.04

0.2

19

متو�سط

16

ي�ستفيد من نتائج التقومي يف تطوير تعليمه

3.04

0.2

19

متو�سط

6

يطالع املجالت الرتبوية ذات العالقة با�ستمرار

2.15

0.509

23

منخف�ض

7

يتوا�صل مع زمالئه املعلمني من خارج املدر�سة لتطوير نف�سه مهنيا

2.14

0.493

24

منخف�ض

املحور ككل

3.89

0.348

يت�ضح من اجلدول (� )4أن ( )10فقرات من حمور (املعرفة
الأكادميية لدى املعلم و�أخالقيات املهنة) قد جاءت بدرجة
(مرتفعة)� ،إذ تراوحت املتو�سطات احل�سابية لإجابات �أفراد عينة
الدرا�سة عليها بني ( ،)5 – 3.67ون�سبتها �إىل جمموع فقرات
املحور ( ،)42%و�أن ( )12فقرة جاءت بدرجة (متو�سطة)� ،إذ
تراوحت متو�سطاتها احل�سابية بني ( ،)3.67 – 2.33ون�سبتها
�إىل جمموع فقرات املحور ( ،)50%و�أن فقرتني جاءتا بدرجة
(منخف�ضة) ،وكانت متو�سطاتهما احل�سابية �أقل من (،)2.33
ون�سبتها �إىل جمموع فقرات املحور (.)0.8%وكانت �أعلى
فقرة يف (حمور املعرفة الأكادميية لدى املعلم و�أخالقيات
ن�صت على“ :يحافظ على مظهر
املهنة) ،الفقرة رقم ( )1والتي ّ
عام يليق مبهنته” ،مبتو�سط ح�سابي قدره ( ،)4.03وانحراف
معياري قدره ( ،)0.168وقد يعزى ذلك �إىل �أن املعلم يعد من
ركائز العملية التعلمية ،ومن �أهم �أعمدتها �إىل جانب كل من
املتعلم واملحتوى واملناهج ،فاملعلم واملتعلم هما قطبا العملية
التعليمية ،ويرتبطان فيما بينهما ارتباط ًا ع�ضوياً� ،إذ �إن 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
�أن يهتم به ويحر�ص على �أناقة هندامه وح�سن مظهره اخلارجي،
فاملظهر العام هو �أول ر�سالة يوجهها املعلم لطلبته ،ويفرت�ض
�أن تكون هذه الر�سالة �إيجابية.وميكن تف�سري كون هذه الفقرة
جاءت يف املرتبة الأوىل �أي�ضاً� ،أن املعلم ميثل قدوة لطلبته
ولزمالئه �أي�ضاً ،كذلك يف هيئته ومظهره ولبا�سه ،لذا وجب
120

مرتفع

عليه �أن يكون دائم ًا نظيف الثياب ،مرتب الهندام ،يبتعد عن
الثياب التي ال تليق به.فاملعلم عنوان نه�ضة الأمة وتقدمها ،من
هنا كان ال بد للمعلم من �أن يت�صف ب�صفات تليق بهذه املهمة
العظيمة والأمانة الثقيلة؛ ليقوم بدوره املنوط به حق القيام.
� ّأما الفقرة الأدنى يف (حمور املعرفة الأكادميية لدى
ن�صت
املعلم و�أخالقيات املهنة) ،فكانت الفقرة ( )43والتي ّ
على“ :يتوا�صل مع زمالئه املعلمني من خارج املدر�سة لتطوير
مبتو�سط ح�سابي قدره ( ،)2.14وانحراف معياري
نف�سه مهنياً”،
ّ
قدره (�.)0.49إن التعاون وامل�شاركة بني الزمالء ،ميثل تفاعل
فكرى بني �أفكار وخربات وتطلعات املعلمني؛ لتح�سني �أدائهم �أو
دعم الأفكار اجلديدة لديهم وجتربيها ب�شكل فاعل ،فاملعلمون
�أكرث �إقبا ًال على طلب امل�ساعدة والدعم بطلب الأفكار وحل
امل�شكالت من زمالئهم �أكرث من �أي جهة �أخرى.بالتايل قد يعزو
الباحثون ح�صول هذه الفقرة على �أدنى ترتيب يف هذا املحور،
�إىل �أن املعلمني يواجهون جمموعة كبرية من املطالب واملهام
والواجبات وامل�س�ؤوليات املهنية ،التي قد تفوق قدرتهم على
التكيف معها ،وكذلك �ضيق الوقت لأداء هذه املهام والواجبات
املنوطة بهم ،فقد ي�ؤدي ذلك �إىل حدوث ق�صور يف العالقة
التفاعلية فيما بينهم ،والتوا�صل الفعال مع زمالئهم من
املعلمني من خارج املدر�سة؛ بهدف تطوير �أنف�سهم مهنياً ،حتى
و�إن توفرت لديهم الرغبة يف التوا�صل مع زمالئهم املعلمني من
خارج املدر�سة.
Ú Úحمور الكفايات التعليمية لدى املعلم :ويعر�ضها
اجلدول (:)5

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

جدول ()5
المتوسطات الحسابيّة واالنحرافات المعياريّة لمحور (الكفايات التعليمية لدى المعلم) مرتبة تنازلياً
ّ

الرتتيب

التقدير

الرقم

املتو�سط احل�سابي االنحراف املعياري

الفقرات

78

ُيل ُِّم مب�صادر املعلومات املرتبطة باملادة

4.76

0.46

1

مرتفع

73

ُيل ُِّم باملعرفة العلمية التخ�ص�صية للمادة التي يدر�سها

4.07

0.27

2

مرتفع

72

يخاطب الطلبة ب�أ�سمائهم

4.06

0.24

3

مرتفع

26

يقدم التغذية الراجعة للطلبة عن تعلمهم

4.02

0.15

4

مرتفع

71

يت�صف بح�سن اال�ستماع للآخرين

4.02

0.18

5

مرتفع

74

يتيح الفر�صة للطلبة للتعبري عن �آرائهم بحرية

4.02

0.31

6

مرتفع

28

يظهر فهم ًا لأ�ساليب تقييم تعلم الطلبة

4.01

0.12

7

مرتفع

29

يظهر فهم ًا للعالقات بني (النتاجات التعلمية والتعليم)

4.00

0.00

8

مرتفع

30

ينظم بيئة �صفية تفاعلية �آمنة

4.00

0.00

8

مرتفع

33

ي�ستخدم م�صادر تعلمية يف �ضوء النواجت التعلمية املق�صودة

4.00

0.00

8

مرتفع

34

ميتلك املهارة يف املناق�شة

4.00

0.00

8

مرتفع

35

ميتلك مهارة الت�أثري يف الآخرين (الطلبة)

4.00

0.00

8

مرتفع

36

ُيل ٌِم بالأهداف العامة ملادته

4.00

0.00

8

مرتفع

37

يحدد املهارات التي ينبغي حتقيقها من خالل الدر�س

4.00

0.00

8

مرتفع

38

يقوم ب�صياغة الأهداف ال�سلوكية ب�شكل �صحيح

4.00

0.00

8

مرتفع

39

يختار �أف�ضل تنظيم لتتابع عر�ض الدر�س

4.00

0.00

8

مرتفع

40

يحدد �أن�سب �أ�ساليب التدري�س التي حتقق �أهداف الدر�س

4.00

0.00

8

مرتفع

41

يجهز الأدوات املطلوبة للدر�س م�سبق ًا

4.00

0.00

8

مرتفع

42

يحدد �إجراءات تهيئة بيئة ال�صف للدر�س

4.00

0.00

8

مرتفع

43

ي�ستخدم �أنواع التقومي املختلفة

4.00

0.00

8

مرتفع

46

لديه مهارة يف ربط الدر�س بالدرو�س ال�سابقة

4.00

0.00

8

مرتفع

47

لديه مهارة يف ا�ستخدام التعزيز املنا�سب

4.00

0.00

8

مرتفع

49

لديه مهارة يف تذليل �صعوبات التعلم

4.00

0.00

8

مرتفع

50

يتيح الفر�صة للطلبة للمناق�شة يف املادة الدرا�سية

4.00

0.00

8

مرتفع

51

يهيئ املواقف التي متكن الطلبة من التعلم

4.00

0.00

8

مرتفع

52

لديه مهارة يف ربط الدر�س بحياة الطلبة

4.00

0.00

8

مرتفع

55

يتحقق من فهم الطلبة للدر�س ب�أ�ساليب التقومي املنا�سبة

4.00

0.00

8

مرتفع

56

يوظف الوقت املخ�ص�ص للدر�س بفاعلية

4.00

0.00

8

مرتفع

57

يحلل تدري�سه يف �ضوء نتائج تعلم طلبته

4.00

0.00

8

مرتفع

59

يختار ا�سرتاتيجيات التدري�س املالئمة لتعلم الطلبة

4.00

0.00

8

مرتفع

60

ي�صمم ن�شاطات تعلمية حتفز الطلبة على التعلم

4.00

0.00

8

مرتفع

61

يظهر فهم ًا للمبحث �أو املباحث التي يعلمها

4.00

0.00

8

مرتفع
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الرتتيب

التقدير

الرقم

املتو�سط احل�سابي االنحراف املعياري

الفقرات

62

يبني بيئة تعلم جيدة

4.00

0.00

8

مرتفع

63

ي�رشح در�سه بطريقة منا�سبة للطلبة

4.00

0.00

8

مرتفع

64

ي�رشك املتعلمني بفعالية بالدر�س

4.00

0.00

8

مرتفع

65

يخترب فهم الطلبة جلزئيات الدر�س

4.00

0.00

8

مرتفع

67

ي�ستخدم ال�سبورة بال�شكل الأمثل

4.00

0.00

8

مرتفع

68

يربط الأن�شطة التعليمية ب�أهداف التعلم ب�صورة مبا�رشة

4.00

0.00

8

مرتفع

70

يت�صف بح�سن التحدث

4.00

0.00

8

مرتفع

27

يتوا�صل مع �إدارة املدر�سة عن تعلم طلبته

4.00

0.06

40

مرتفع

77

يتعامل ب�إيجابية مع املجتمع املحلي لتطوير تعلم �أبنائهم

3.98

0.24

41

مرتفع

75

ي�شجع الطلبة ال�ضعفاء يف املادة على �إحراز التقدم

3.98

0.25

42

مرتفع

25

ي�صمم ن�شاطات تعلمية مالئمة للنهو�ض بتعلم الطلبة يف �ضوء نتائج
تقييم تعلمهم

3.25

0.58

43

متو�سط

76

ينمي ح�س امل�س�ؤولية لدى الطلبة

3.21

0.42

44

متو�سط

31

يتعامل ب�إيجابية وا�ضحة مع امل�شكالت ال�سلوكية للطلبة

3.10

0.29

45

متو�سط

32

يكيف خططه التدري�سية وفق م�ستجدات املواقف التعلمية

3.10

0.31

46

متو�سط

44

يثري دافعية الطلبة للتعليم

3.08

0.27

47

متو�سط

45

ي�ستخدم التقنيات احلديثة يف التعليم

3.08

0.27

47

متو�سط

48

لديه مهارة يف �إبراز اجلوانب التطبيقية للدر�س

3.08

0.27

47

متو�سط

53

مينح الطلبة فر�صة حل امل�شكالت املرتبطة بالدر�س

3.08

0.27

47

متو�سط

54

يوجه الطلبة �إىل م�صادر املعرفة املرتبطة بالدر�س

3.08

0.27

47

متو�سط

58

ي�صمم خطط ًا تدري�سية مرتابطة يف �ضوء النتاجات التعلمية

3.08

0.27

47

متو�سط

66

ير�شد الطلبة �إىل م�صادر تعلم منا�سبة

3.08

0.27

47

متو�سط

69

يقوم بالتعبري ال�سليم باللغة العربية الف�صحى م�شافه ًة

3.08

0.27

47

متو�سط

3.87

0.340

املحور ككل

مرتفع

املعلومات ،ميكنه من الربط بني مادته الدرا�سية وباقي املواد
الدرا�سية ،وهذا يزيد من معرفته باملواطن التي ميكنه القيام
بالربط بينها وبني املادة التي يقوم بتدري�سهاّ �.أما الفقرة الأدنى
يف (حمور كفايات التعليم اخلا�صة باملادة الدرا�سية لدى
ن�صت على“ :يقوم بالتعبري
املعلم) ،فكانت الفقرة ( )43والتي ّ
مبتو�سط ح�سابي
ال�سليم باللغة العربية الف�صحى م�شافهةً”،
ّ
قدره ( ،)3.08وانحراف معياري قدره ( ،)0.27وقد يعزى ذلك
�إىل عدم مقدرة املعلمني �أنف�سهم من التحدث باللغة العربية
الف�صحى بطالقة وبال�شكل ال�سليم.وقد يعزى ال�سبب يف ذلك �أي�ض ًا
�إىل كرثة ا�ستعمال اللغة العامية يف ف�ضائيات الإعالم املرئية
وامل�سموعة ،باعتبار �أن و�سائل الإعالم هي امل�س�ؤولة بالدرجة
الأوىل عن تف�شي اللغة العامية ،وميل املتعلمني �إىل التحدث
باللغة الأجنبية؛ ب�سبب تزايد ن�سبة ق�ضاء معظم �أوقات الفراغ،

يت�ضح من اجلدول (� )5أن ( )42فقرة قد جاءت بدرجة
عالية �إذ تراوحت متو�سطات احل�سابية بني ( ،)5 3.67-ون�سبتها
�إىل جمموع فقرات املحور ( ،)78%بينما جاءت ( )12فقرة
بدرجة متو�سطة �إذ تراوحت متو�سطاتها احل�سابية ،بني (2.33
 و�أقل من  )3.67ون�سبتها �إىل جمموع فقرات املحور (.)22%وكانت �أعلى فقرة يف (حمور الكفايات التعليمية لدى املعلم)،
ن�صت علىُ “ :يل ُِّم مب�صادر املعلومات
الفقرة رقم ( )78والتي ّ
املرتبطة باملادة” ،مبتو�سط ح�سابي قدره ( ،)4.76وانحراف
معياري قدره ( ،)0.46وقد ُيعزى ذلك �إىل �أن املعلم حتى يكون
عن�رصاً فعا ًال ورئي�س ًا يف العملية التعليمية ،فال بد من �أن يكون
ملم ًا مب�صادر املعلومات املرتبطة مبادته التي يدر�سها للطلبة؛
لي�سهم يف رفع م�ستوى طلبته التعليمي ويعمل على حت�سني
جودة العملية التعليمية برمتها.فاهتمام املعلم و�إملامه مب�صادر
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�أمام و�سائل الإعالم وو�سائل التكنولوجيا املتنوعة ،بالقيا�س
�إىل ما يح�صله ك ّل متعلم من ر�صيد لغوي يف املجتمع املدر�سي،
فبالتايل قد ال ي�شعر املعلم ب�أهمية التوا�صل مع الطلبة بالتعبري
ال�سليم باللغة العربية الف�صحى.
وت ّتفق هذه النتائج مع م�ضمون درا�سة البهوا�شي ()2004
والتي بينت �أن التعليم يف ظل القرية العاملية ال�صغرية بات
طريقة النه�ضة والتنمية الوطنية ،ويعد النمو املهني والتجديد
املعريف واملعلوماتي ،عنا�رص �أ�سا�سية لتحقيق جودة التعليم
التي تعتمد �إىل ح ٍّد كبري على جودة املعلمني.كما تتفق ودرا�سة
العاجز ون�شوان ( )2005والتي بينت �رضورة حتديد ر�سالة
املدر�سة ،ور�ؤيتها ،و�أهدافها ،ب�شكل وا�ضح ،وبناء عالقة ودية
بني املعلمني والطلبة �أثناء العملية التعليمية ،وحتديد ن�شاطات
املعلمني والطلبة ب�شكل وا�ضح ،وزيادة عمليات التوا�صل بني
املعلمني �أنف�سهم والطلبة ،وبني املعلمني ومديري املدار�س،
وحت�سني القيم لدي املعلمني لت�صبح معياراً ومرجعية لتعديل

املمار�سات وال�سلوكات يف املجتمع املدر�سي.كما وتتفق كذلك
ودرا�سة جرجي�س ( )2010والتي �أكدت �رضورة توا�صل املعلمني
مع �أولياء �أمور الطلبة عن تعلم �أبنائهم ،وحتليل �أداء الطلبة
وتقدمي التغذية الراجعة لهم عن تعلمهم وتقدمهم فيه.
ين�ص
ال�س�ؤال ال ّثاين ومناق�شتها ،والذي ّ
◄◄ثانياً :نتائج ّ
على ما يلي” :هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائ ّية مب�ستوى
( )α ≤ 0.05يف واقع التنمية املهنية لدى املعلمني يف مدار�س
�إقليم الو�سط يف الأردن من وجهة نظر املديرين وامل�رشفني
الرتبويني تُعزى ملتغيرّ ي (نوع الوظيفة ،واجلن�س)؟ ” للإجابة
مت ا�ستخدام ما يلي:
ال�س�ؤالّ ،
عن ّ
املتو�سطات
مت ح�ساب
Ú Úبال ّن�سبة ملتغيرّ (نوع الوظيفة)ّ ،
ّ
املعيارية لواقع التنمية املهنية لدى
احل�سابية واالنحرافات
ّ
ّ
املعلمني ،كما يراها كل من املديرين وامل�رشفني الرتبويني ،لك ّل
حمور ح�سب متغيرّ (نوع الوظيفة) ،واجلدول ( )6يبينّ نتائج ذلك.
ٍ

جدول ()6
المتوسطات الحسابيّة واالنحرافات لواقع التنمية المهنية لدى المعلمين ،كما يراها كل من المديرين والمشرفين التربويينّ ،
محور حسب متغيّر (نوع الوظيفة)
لكل
ّ
ٍ

الرقم

املحور

1

املعرفة الأكادميية لدى املعلم و�أخالقيات املهنة

2

الكفايات التعليمية لدى املعلم
الكلي
م�رشف تربوي

نوع الوظيفة

املتو�سط احل�سابي
ّ

العدد

مدير مدر�سة

3.63

376

م�رشف تربوي

3.42

106

مدير مدر�سة

3.82

376

م�رشف تربوي

3.81

106

مدير مدر�سة

3.70

376

3.68

106

درجات احلرية

قيمة (ت)

الداللة الإح�صائية

480

**3.17

0.00

480

0.44

0.62

480

*2.30

0.02

*القيمة دالة على مستوى 0.05
** القيمة دالة على مستوى 0.01

يت�ضح من اجلدول ( )6وجود فروق دالة �إح�صائي ًا يف حموري الدرا�سة والكلي تعزى ملتغري (نوع الوظيفة) ول�صالح (املديرين)،
وقد يعزى ذلك كونهم الأقرب للمعلمني من خالل تعاملهم اليومي واملبا�رش مع املعلمني يف امليدان ،ومعرفتهم للتغذية الراجعة من
ون م�رشفني تربويني مقيمني يف املدار�س ،فرمبا يكونون الأكرث دراية
املعلمني عن �أداء طلبتهم ،وامل�شكالت التي تواجههم ،ولأنهم ُي َع ُّد َ
بواقع املعلمني املهني ،من خالل متابعتهم يف املجتمع املدر�سي.
املعيارية لواقع التنمية املهنية لدى املعلمني،
احل�سابية واالنحرافات
املتو�سطات
فتم مت ح�ساب
ّ
ّ
�أما بال ّن�سبة ملتغيرّ (اجلن�س)ّ ،
ّ
حمور ح�سب متغيرّ (اجلن�س) ،واجلدول ( )7يبينّ نتائج ذلك.
كما يراها كل من املديرين وامل�رشفني الرتبويني ،لك ّل
ٍ
جدول ()7
المتوسطات الحسابيّة واالنحرافات لواقع التنمية المهنية لدى المعلمين ،كما يراها كل من المديرين والمشرفين التربويينّ ،
محور حسب متغيّر الجنس (ذكور ،إناث)
لكل
ّ
ٍ

الرقم

املحور

امل�ستوى

املتو�سط
ّ
احل�سابي

العدد

1

املعرفة الأكادميية
لدى املعلم و�أخالقيات
املهنة

�إناث

82.30

307

ذكور

81.19

175

2

الكفايات التعليمية
لدى املعلم

�إناث

206.93

307

ذكور

205.06

175

�إناث

289.22

307

286.25

175

الكلي
ذكور
*القيمة دالة على مستوى 0.05
** القيمة دالة على مستوى 0.01
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درجات احلرية

قيمة (ت)

الداللة الإح�صائية

480

*3.17

0.00

480

**6.45

0.00

480

**5.12

0.00
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�آمنة ،وتعامله الإيجابي مع املجتمع املحلي ،وحتققه من فهم
الطلبة للمادة الدرا�سية ،وتنميته ملهارة التعزيز املنا�سب للطلبة،
وا�ستخدامه التقنيات احلديثة يف العملية التعلمية ،وتوظيفه
لوقت الدر�س بفاعلية.
املطور�إىل
�Ú Úأهداف الأمنوذج املط ّور :يهدف الأمنوذج
ّ
التعليمية واملعلّم معاً ،والأخذ بزمام املبادرة
بالعملية
االرتقاء
ّ
ّ
يف اتخاذ قرار الإ�صالح والتطوير يف املدار�س ،من خالل حتقيق
النمو امل�ستمر للمعلمني لرفع م�ستوى �أدائهم املهني ،وحت�سني
اجتاهاتهم و�صقل مهاراتهم التعليمية وزيادة معارفهم،
وم�ستوى مقدرتهم على الإبداع والتجديد ،وجتديد معلومات
املعلمني وتنميتها ،و�إيقافهم على التطورات احلديثة يف تقنيات
التعليم وطرق التدري�س.وتعميق الأ�صول املهنية عن طريق
زيادة فعالية املعلم ،ورفع كفايته الإنتاجية �إىل ح ّدها الأق�صى،
واالطالع على �أحداث النظريات الرتبوية والنف�سية ،والطرق
الفعالة وتقنيات التعليم احلديثة ،وا�ستخدام الأ�ساليب اجلديدة
مثل التعليم املربمج والتعليم الذاتي.وكذلك معاجلة �أوجه
النق�ص يف �إعداد املعلمني قبل التحاقهم باخلدمة؛ بهدف رفع
امل�ستوى النوعي لإعداد املعلم ،وتب�صري املعلمني بربامج الدولة
وخططها لتطوير التعليم ،ودرا�سة �أهداف املجتمع وم�شكالته
املعا�رصة ،وتعريفهم بدور املعلم حيالهم.كما يهدف الأمنوذج
تطور املعارف العلمية،
ك�سب املعلمني املقدرة على متابعة ّ
والتكنولوجية والإفادة منها يف جتديد وتطوير املهارات
التعليمية والرتبوية ،ويهدف الأمنوذج من وراء كل ذلك حت�سني
جودة املنتج التعليمي ،والعملية التعليمية والنظام الرتبوي
برمته.
ّ
�Ú Úأهم ّية الأمنوذج املط ّور� :إن تطبيق (�أمنوذج التنمية
املهنية للمعلمني) يحقق فوائد كثرية؛ وذلك لأن مهنة التعليم
قد تكون من �أخطر املهن ،و�أكرثها �أهمية وم�س�ؤولية؛ لأن املعلم
هو من يعد للأمة �أجيالها ،القادرين على القيام ب�أعباء العمل
والبناء والتنمية ،يف جميع املجاالت التي حتتاجها ،وهذا
يتطلب �أن تتوفر فيه كفايات معينة جتعله قادراً على حتمل هذه
امل�س�ؤوليات ،والوفاء مبتطلباتها.
املطور ،ودوره يف
من هنا تربز �أهمية هذا الأمنوذج
ّ
حت�سني نوعية املنتج التعليمي يف املدار�س ،من خالل االهتمام
بتنمية اجلانب املعريف للمعلم ،وال�سلوكي (املهاري) ،وااللتزام
ب�أخالقيات املهنة ،وتعرف طرق التدري�س املختلفة ،والتطورات
العلمية الرتبوية ،وتوظيف الو�سائل التعليمية املنا�سبة بكفاءة،
والتفاعل مع البيئة املحلية ب�شكل �إيجابي وفاعل ،و�إ�شاعة روح
التعاون مع زمالئه املعلمني؛ لتبادل اخلربات املفيدة لتح�سني
الأداء فيما بينهم.وبالتايل ف�إن �أهمية هذا الأمنوذج تكمن يف
هدفه الأ�سا�س وهو اال�ستفادة الق�صوى من �إمكانيات املعلم،
ومنالها الأبعد هو رفع امل�ستوى الرتبوي والتعليمي للطلبة الذين
هم عماد الأمة.
وللت�أكد من �صالحية الأمنوذج للتطبيق ،مت حتكيمه من
( )6حمكمني ذوي خربات �إدارية وتربوية.و�أجمع املحكمون على
املطور للتطبيق.
�صالحية الأمنوذج
ّ

يت�ضح من اجلدول ( )7وجود فروق دالة �إح�صائي ًا يف
حموري الدرا�سة والكلي تعزى ملتغري (نوع اجلن�س) ول�صالح
الرتبويات).وقد يعزى ذلك �إىل �أن مدار�س
(املديرات وامل�رشفات
ّ
الذكور تكون م�شكالتها غالب ًا �أكرث من م�شكالت مدار�س الإناث،
وبالتايل فقد يكون تركيز املعلم فيها من�صب على حل م�شكالت
الطلبة ال�سلوكية ،وهذا ي�أخذ من وقته وجهده وعطائه ،وينعك�س
بذلك على العملية التعليمية والرتبوية فيها ،وهذا الأمر قد يكون
�أقل تواجداً يف مدار�س الإناث منها يف مدار�س الذكور.رمبا يعود
ذلك �أي�ض ًا �إىل التزام املعلمات واهتمامهن بالتنمية املهنية من
خالل املجهود الذاتي ،واملبادرة حل�ضور ور�ش العمل والدورات
التدريبية �أكرثمن زمالئهن الذكور ،ويدلل على ذلك �أن �أكرث
الفائزين بجائزة امللكة رانيا للمعلم املتميز – والذي يعد حمور
التنمية املهنية امل�ستدامة من معايريها -هن من الإناث.
ين�ص
ال�س�ؤال ال ّثالث ومناق�شتها ،والذي ّ
◄◄ثالثاً :نتائج ّ
على ما يلي” :ما الأمنوذج املنا�سب لتنمية املعلمني مهنياً يف
مدار�س �إقليم الو�سط يف الأردن؟ ” ويف �ضوء نتائج الدرا�سة التي
مت
�أظهرت وجود عدد من الفقرات تقديرها (متو�سط ومنخف�ض)ّ ،
مهنيا تبع ًا لهذه الفقرات ذات
تطوير �أمنوذج لتنمية املعلمني
ًّ
التقدير (املتو�سط واملنخف�ض) ،على ال ّنحو ال ّتايل:
 تطوير الأمنوذج اعتماداً على الأدب ذي العالقة،
واملت�ضمن يف املراجع وامل�صادر واملقاالت وال ّدرا�سات املحكّمة.
ّ
أدبية للأمنوذج املطور.
 
اخللفية ال ّ
ّ
مير بها.
 ال�شكل العام للأمنوذج املطور واملراحل التي ّ
خطوات
كيفية ا�ستخدام الأمنوذج املطور �ضمن
ٍ
 تو�ضيح ّ
مف�صل عن الأمنوذج ،و�أهميته و�أهدافه:
وا�ضحةٍ .وفيما يلي �رشح ّ
�Ú Úأمنوذج التنمية املهنية للمعلمني :يعد هذا الأمنوذج
جزءاً من مفهوم التنمية املهنية امل�ستدامة للمعلمني ،فهناك
ارتباط مبا�رش بني التعليم وحركة الإنتاج يف املجتمع من جهة،
وبني التعليم والتقدم العلمي والتقني من جهة �أخرى.ويو�ضح
الأمنوذج �أن تنمية املعلم مهني ًا عملية م�ستمرة ت�شمل الإعداد قبل
اخلدمة ،والتدريب يف �أثناء اخلدمة ،وعليه ف�إن التنمية املهنية
للمعلم تت�صف بالدميومة وال تنتهي عند تخرج املعلم من الكلية.
وينبثق من هذا كله �رضورة االهتمام باملعرفة الأكادميية
لدى املعلم و�أخالقيات املهنة لديه ،من خالل تنمية االلتزام
بالأخالق والقيم الإ�سالمية ،وات�ساع الثقافة الإ�سالمية ،وتنمية
مهارة يف التعبري باللغة العربية ،والرغبة يف العمل مبهنة
التعليم ،والثقافة العامة وات�ساع الأفق ،ومهارة احلوار ،وتنمية
اال�ستعداد للقيادة وخدمة املجتمع ،واحل�س االجتماعي والثبات
االنفعايل ،وكذلك االن�ضباط وحتمل امل�س�ؤولية.وفيما يتعلق
باملادة الدرا�سية ،فهناك �رضورة لالهتمام بكفايات التعليم
اخلا�صة باملادة الدرا�سية لدى املعلم ،كتنمية مهارة ح�سن
اال�ستماع للآخرين لدى املعلم ،و�إتاحته الفر�صة للطلبة للتعبري
عن �آرائهم بحرية ،وفهمه �أ�ساليب تقييم تعلم الطلبة ،وتوا�صله
مع �إدارة املدر�سة عن تعلم طلبته ،وا�ستخدامه م�صادر تعلمية يف
�ضوء النواجت التعلمية املق�صودة ،وتنظيمه بيئة �صفية تفاعلية
124

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

ّ
الشكل (:)1
أنموذج التنمية المهنية للمعلمين
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د .أزهار خضر داغـر  /أ .د .اخليف يوسف الطراونة
أ .د“ .محمد أمني” حامد القضاة  /د .فاطمة سميح أبو عليان

أمنوذج مطور لتنمية املعلمني مهنياً في ضوء آراء املشرفني واملديرين التربويني

بريوت ،من املوقع االلكرتوينwww. laes. org/ _publica�( (:

التوصيات:
تو�صلت نتائج الدرا�سة �إىل �أن هنالك فروق ًا دالة �إح�صائي ًا
يف واقع التنمية املهنية للمعلمني يف مدار�س �إقليم الو�سط الأردين
من وجهة نظر املديرين وامل�رشفني الرتبوينيُ ،تعزى ملتغيرّ
(نوع الوظيفة) ،ول�صالح (املديرين).وملتغري (اجلن�س) ول�صالح
الرتبويات) ،وعليه تو�صي الدرا�سة بناء
(املديرات وامل�رشفات
ّ
على النتائج ال�سابقة ب�رضورة:
1 .1االهتمام ب�أخالقيات مهنة التعليم فيما يتعلق باملحافظة
على مظهر عام يليق باملهنة ،وااللتزام بر�سالة امل�ؤ�س�سة
التعليمية.
2 .2اختيار ا�سرتاتيجيات تعليمية مالئمة لتعلم الطلبة،
واال�ستفادة من نتائج التقومي يف تطويرالتعليم.
3 .3اال�ستفادة من و�سائل االت�صال احلديثة لتطوير التعليم،
واالهتمام برفع م�ستوى املعلمنيالأكادميي واملهني.
4 .4االهتمام بعنا�رص التنمية املهنية يف م�ؤ�س�سات التعليم
العايل وتطويرها لتتالءم مع احتياجات املعلمني
امل�ستقبلية. -عقد دورات للمعلمني خالل اخلدمة تتناول
اجلوانب املهنية وال�شخ�صية و�أ�ساليب التعليم ،واملهارات
ال�شخ�صية اخلا�صة يف التعليم.
�5 .5إجراء املزيد من الدرا�سات التي تربط بني التنمية املهنية
وم�ؤ�رشات الأداء.
كما تو�صلت نتائج الدرا�سة �إىل تطوير �أمنوذج لتنمية
املعلمني مهنيا يف مدار�س �إقليم الو�سط الأردين من وجهة نظر
املديرين وامل�رشفني الرتبويني يف الإقليم ،وعليه تو�صي الدرا�سة
بـ:
1 .1تبني الأمنوذج املطور التي تو�صلت �إليها الدرا�سة.
2 .2العمل على ن�رش هذا الأمنوذج وتدريب املعلمني عليه.

 ،)tions=78تاريخ الرجوع له.)2014 /9 /2( :

3 .3اخلواجا ،ماجد ( )2008تطوير �أمنوذج لإعادة هند�سة
العمليات الإدارية يف م�ؤ�س�سة التدريب املهني يف الأردن،
�أطروحة دكتوراه غري من�شورة ،اجلامعة الأردنية ،عمان،
الأردن.
4 .4الدو�رسي� ،شارع ( )2007دور امل�رشف الرتبوي يف تطوير
النمو املهني للمعلمني مبحافظة وادي الدوا�رس يف اململكة
العربية ال�سعودية ،جامعة الريموك� ،إربد ،الأردن.
5 .5ال�شايع ،فهد ( )2013واقع التطور املهني للمعلم امل�صاحب
مل�رشوع «تطوير الريا�ضيات والعلوم الطبيعية يف التعليم
العام يف اململكة العربية ال�سعودية» من وجهة نظر مقدمي
الربامج ،املجل�س العلمي جلامعة امللك �سعود ،الريا�ض،
ال�سعودية.
6 .6ال�شبول� ،سهري ( )2006ال�سلوك القيادي التعليمي لدى
مديري املدار�س الثانوية و�أهميته يف النمو املهني للمعلمني
من وجهة نظرهم� ،أطروحة دكتوراه غري من�شورة ،جامعة
الريموك� ،إربد ،الأردن.
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8 .8العاجز ،ف�ؤاد؛ ون�شوان ،جميل ( )2005تطوير �أداء املعلمني
يف �ضوء برنامج املدر�سة ،كمركز التطوير التابع لوكالة
الغوث الدولية بغزة ،جملة اجلامعة الإ�سالمية،)1( 17 ،
.43 - 23
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