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، بةدأ األردن بتنفيةم مشةروا شةامل للتطةوير واإلصةالب التربةوي، شةمل: مةدخالت 1989مع بدايةة عةام 
بنةاء المدرسةي، والمرافةل التربويةة، والتجهيةزات مةن المصةادر واألدوات التعليميةة، النظام التربوي، كال

وعملياتةةه كالمنةةاهج والكتةةب المدرسةةية، ومعةةداد المعلمةةين أثنةةاء الخدمةةة وقبلهةةا، واالمتحانةةات المدرسةةية، 
واإلدارة المدرسةةية واإلشةةةراف التربةةةوي. وقةةةد تةةةوخى مشةةروا التطةةةوير التربةةةوي مةةةن خةةةالل مصةةةالب 

النظةةام التربةةوي تحسةةين نتاجةةات التعلةةيم والةةتعلؤم علةةى نحةةو يةةخدي ملةةى معةةداد المتخةةرجين مةةن  مةةدخالت
 المدارس معداداً يتالءم والتوقعات الوطنية التي تضمنتها األهداف التربوية والوطنية الجديدة.

 
وتبدو الحاجة ماسة ملى فحةص المخرجةات التربويةة وتقويمهةا للوقةوف علةى مسةتوى نوعيتهةا، وفحةص 
العالقةةات بينهةةا وبةةين المةةدخالت والعمليةةات، ممةةا يتةةيا تحديةةد أنةةواا التدييةةرات التةةي يجةةب محةةداثها فةةي 
المدخالت والعمليات ألجل االرتقاء، بالمخرجات التربوية، وبالتالي ترجمة همه التدييةرات ملةى سياسةات 

( لآلثار والنتةائج التةي تربوية. ويعني ملك أن التطوير التربوي يجب ان يخضع لمراقبة دوريـة )مستمرة
يحدثها، وأن يتم محداث التعديالت الالزمة عليها وعلى السياسةات التربويةة المرافقةة لةه حتةى تةأتي  ثةاره 
ونتائجةةه متوافقةةة مةةع األهةةداف الوطنيةةة المجمةةع عليهةةا للنظةةام التربةةوي. وانطالقةةاً مةةن مبةةدأ مراقبةةة  ثةةار 

ركةز الةوطني لتنميةة المةوارد البشةرية، وبالتعةاون مةع وزارة التطوير التربوي وتعديله تبعاً لملك، قام الم
التربيةةة والتعلةةيم، بةةإجراء سلسةةلة مةةن الدراسةةات فةةي مطةةار مشةةروا بحثةةي متعةةدد المراحةةل هةةو  مراقبةةة 

علةةى الصةةفوف: الرابةةع، والخةةامس،  1993وتقةةويم األداء المدرسةةي  حيةةث نفةةمت المرحلةةة األولةةى عةةام 
 1998على الصةفين الرابةع والثةامن، والمرحلةة الثالثةة عةام  1995عام  والثامن. ونفمت المرحلة الثانية

 على الصف الرابع األساسي.
 

 مةةةع اقتةةةراب خطةةةة التطةةةوير التربةةةوي مةةةن خةةةط النهايةةةة لهةةةا )تنتهةةةي خطةةةة التطةةةوير التربةةةوي فةةةي
نفةمت (، فان الحاجة تبدو ماسة للقيام بتقويم ختامي لبرامج التطةوير الرئيسةة والفرعيةة التةي 1/6/2001

عبر السنوات العشر الماضية وملك لدراسة سالمة وفعالية العمليات اإلجرائيةة التةي اسةتخدمت فةي تنفيةم 
 برامج التطوير، واآلثار التي ترتبت عليها.

 
ما هي النجاحات التي حققها التطوير بعامة؟ والى أي مدى تحققت غايات التطةوير وأهدافةه؟ أيةـن كانةت 

مةاما؟ ومةا الةدروس التةي يمكةن تعلمهةا مةن هةمه التجربةة الفريةدة؟ مةا هةي جوانب الضعف واإلخفةا،، ول
العوامل التي سهلت ويسؤرت تحقيل المرامي والدايات للتطوير؟ ومةا هةي العوامةل التةي أعاقةت التطةوير 
وشكلت عقبة كأداء فمنعت من تحقيل بعض الدايات، أو أنها لم تتا الفرصة لمثةل هةمه األهةداف لتتحقةل 

 مطلوبة؟بالدرجة ال
 

ولإلجابة عن هةمه التسةاخالت قةام المركةز الةوطني لتنميةة المةوارد البشةرية، بالتعةاون مةع وزارة التربيةة 
والتعليم، بتصميم مشروا بحثي شامل يهدف ملى تقويم برامج التطوير للتعةرف علةى اآلثةار العامةة التةي 

 ثي يهدف ملى:ترتبت على همه البرامج، وبشكل أكثر تحديداً فإن هما لمشروا البح
 دراسة وتحليل كل برنامج من برامج التطوير بداللة مكوناته. .1
 تحليل  ليات التنفيم التي استخدمت في كل برنامج. .2
 تحديد العوامل الميسرة والمسهلة للتطوير التربوي. .3
 تحديد العوامل المعيقة، والصعوبات التي واجهت التطوير. .4
 أثر كل برنامج من برامج التطوير. .5
 المستفادة.الدروس  .6
 

 هما وسيتم مصدار سلسلة من التقارير التي تصف وتبين التقويم الختامي لبرامج التطوير.
 

في هما التقرير عرض لواقع برامج معةداد المعلمةين وتةأهيلهم فةي الجامعةات وتةدريبهم أثنةاء الخدمةة فةي 
ل وتةدريب المعلمةين توضةا وزارة التربية والتعليم، وهو يوفر تدمية راجعةة للتربةويين والمهتمةين بتأهية

مدى مالءمة اإلجراءات والتحسينات التي أدخلتها خطة التطوير التربوي على بةرامج التأهيةل والتةدريب 
 للمعلمين. وقد هدفت همه الدراسة الى معرفة مدى تحسن الممارسات التعليميـ
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ء الخدمةة اللةمين تضةمنتهما ة للمعلمين نتيجة تعرضهم لبرنامجي معداد المعلمين وتةأهيلهم وتةدريبيهم أثنةا
 خطة التطوير التربوي. كما هدفت كملك الى تشخيص المعيقات التي تقلل من فعالية تلك البرامج.

 
كما اشتمل التقرير على دراسة تحليلية لمجموعة الدراسات السابقة التي أجريت في األردن في مجال 

 تأهيل وتدريب المعلمين.
 

تائج والتوصيات التي تم الوصول مليها أساساً مرجعياً يعين على التخطيط نأمل أن يوفر هما التقرير والن
 والتطوير في مجال تأهيل وتدريب المعلمين. 
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 ملخص الدراســـة
 

 خلفية الدراسة وهدفها
نتيجة للشعور بتدني مستوى التعليم المدرسي في األردن وتركيزه على حفظ المعلومات واسترجاعها، 

، وعلى أثر أعمال اللجنة وتوصياتها، عقد مختمر لإلصالب 1985التربوي عام  شكلت لجنة لإلصالب
، وانبثقت عن توصيات ملك المختمر خطة 1987التربوي باسم مختمر التطوير التربوي األول عام 

)تم تمديدها فيما بعد(.  وكان الهدف األساسي للخطة رفع  1998-1989للتطوير التربوي لألعوام 
لمدرسي، ونقله من التوجه ملى التلقين وتحفيظ المعلومات ملى تنمية فهم التالميم، سوية التعليم ا

 وتفكيرهم، ومهاراتهم، واتجاهاتهم.
 

تضمنت خطة التطوير التربوي ضمن عناصرها برنامجا لتطةوير معةداد المعلمةين وتةأهيلهم قبةل الخدمةة 
هم من القيام بةدورهم فةي رفةع سةوية التعلةيم وأثناءها وتدريبهم أثناء الخدمة بهدف تحسين أدائهم بما يمكن

المدرسةةي.  وأسةةندت مهمةةة معةةداد المعلمةةين وتةةأهيلهم قبةةل الخدمةةة وأثناءهةةا ملةةى الجامعةةات الحكوميةةة 
 األردنية، وتولت وزارة التربية والتعليم تدريب المعلمين أثناء الخدمة.

 

تربةوي وتوجهاتةه )تمكةين المعلمةين مةن كان الهدف من التدريب أثناء الخدمة التعريف بفلسفة التطةوير ال
تنمية تفكير الطلبة، والتعامل مةع الفةرو، الفرديةة، وربةط التعلةيم بالحيةاة(، وتهيئةة المعلمةين للتعامةل مةع 
المناهج والكتب المدرسية الجديدة، وتنمية كفاياتهم المهنية.  وتوجه برنامج تأهيل المعلمين أثنةاء الخدمةة 

دبلةوم كليةات المجتمةع )سةنتان دراسةيتان بعةد الثانويةة العامةة( مةن معلمةي  بشكل رئيس ملى تأهيةل حملةة
المرحلةةة األساسةةية، برفةةع مسةةتواهم األكةةاديمي والمسةةلكي ملةةى مسةةتوى درجةةة البكةةالوريوس فةةي التعلةةيم.  
وجاء ملةك بعةد أن أصةبا المسةتوى الجةامعي لتأهيةل معلةم المرحلةة األساسةية مطلبةا قانونيةا بعةد أن كةان 

يات المجتمع هةو المسةتوى المقبةول، والن فئةة المعلمةين مةن حملةة دبلةوم كليةات المجتمةع كانةت دبلوم كل
 .1988% من مجموا المعلمين( عام 69تمثل غالبية المعلمين في المملكة )حوالي 

 

هةةمه دراسةةة تقويميةةة لبةةرامج معةةداد المعلمةةين وتةةأهيلهم فةةي الجامعةةات وتةةدريبهم أثنةةاء الخدمةةة فةةي وزارة 
والتعليم.  وهدفها معرفةة مةدى تحسةن الممارسةات التعليميةة للمعلمةين األردنيةين نتيجةة تعرضةهم التربية 

لبرنةامجي معةةداد المعلمةين وتةةأهيلهم، وتةدريبهم أثنةةاء الخدمةةة اللةمين تضةةمنتهما خطةة التطةةوير التربةةوي.  
ات لتحسةينها فةي كما هدفت كملك ملى تشخيص المعيقات التي تقلل من فعالية تلك البرامج، وتقديم توصةي

 ضوء نتائج الدراسة.
 

 منهجية الدراسة:
لجمع البيانات الالزمة، تمت مراجعة نتةائج الدراسةات التقويميةة السةابقة للبةرامج، ومقابلةة مجموعةة مةن 
المسخولين المعنيين، ومديري المدارس وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات، وتحليل محتةوى البةرامج، 

ات التعليمية الصفية لمجموعة من المعلمةين الةمين تعرضةوا للبةرامج، وتحليةل ومشاهدات صفية للممارس
حصةةص صةةفية متلفةةزة لمجموعةةة مةةن المعلمةةين سةةجلت قبةةل البةةدء بتنفيةةم خطةةة التطةةوير التربةةوي. لقةةد 

دراسة تقويمية سةابقة للبرنةامجين، وحللةت تلةك النتةائج لمعرفةة مةا توصةلت مليةه تلةك  15روجعت نتائج 
مسخوال وقائدا تربويا من المعنيين بالبرنةامجين فةي  15ناء على ملك. وتمت كملك مقابلة الدراسات، والب

مةدير مدرسةة مةن  26المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية، ووزارة التربيةة والتعلةيم، والجامعةات، و 
سون مواد في برنةامج  30مديري المدارس المعنيين، و معةداد عضو هيئة تدريس في الجامعات ممن يدرؤ

المعلمةةين وتةةأهيلهم.  وصةةنفت اإلجابةةات وحسةةبت تكراراتهةةا.  وكةةان الهةةدف مةةن ملةةك معرفةةة وجهةةات 
نظةةرهم حةةول مةةدى مسةةهام برنةةامجي اإلعةةداد والتأهيةةل والتةةدريب أثنةةاء الخدمةةة فةةي تطةةوير الممارسةةات 

 .التعليمية للمعلمين، والمعيقات التي تقلل من فعالية البرنامجين، واقتراحاتهم للتحسين
 

معلما من المعلمين المةخهلين  80شوهدت حصص صفية لمجموعتين من المعلمين، مجموعة تتكون من 
المين تخرجةوا مةن برنةامج التأهيةل فةي الجامعةات، وتعرضةوا للتةدريب أثنةاء الخدمةة فةي وزارة التربيةة 

المجتمع( الةمين معلما من المعلمين غير المخهلين )حملة دبلوم كليات  40والتعليم، ومجموعة تتكون من 
تعرضةةوا للتةةدريب أثنةةاء الخدمةةة فقةةط ولةةم يلتحقةةوا ببرنةةامج التأهيةةل فةةي الجامعةةات.  كمةةا تمةةت مالحظةةة 
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معلمةا سةجلت لهةةم الحصةص علةةى  19حصةص صةفية متلفةةزة لمجموعةة ثالثةة مةةن المعلمةين تتكةون مةةن 
لخدمة ولم يلتحقةوا ببرنةامج الشريط التلفزيوني قبل البدء بالتطوير التربوي، فلم يتعرضوا للتدريب أثناء ا

كفايةةة  22التأهيةةل فةةي الجامعةةات.  وأجريةةت المشةةاهدات وفةةل أداة أعةةدت لهةةما الدةةرض وتتكةةون مةةن 
تعليمية.  وحللت النتائج، وأجريت المقارنةات بةين تقةديرات األداء علةى الكفايةات لمةن تعرضةوا لبرنةامج 

لةةك، تةةم وصةةف تفصةةيلي للممارسةةات التطةةوير، وتقةةديرات مةةن لةةم يتعرضةةوا لةةملك.  وباإلضةةافة ملةةى م
التعليميةةة الصةةفية للمعلمةةين مةةن خةةالل زيةةارة عشةةرين معلمةةا ومعلمةةة فةةي غةةرفهم الصةةفية ومالحظةةة 

 حصصهم، ومشاهدة عشرين درسا متلفزا سجلت لمعلمين قبل التطوير.
 

ري وتم تحليل محتوى البرنامجين لمعرفة مةدى مالءمةة هةما المحتةوى ألهةداف التطةوير التربةوي.  وأجة
التحليل بموجب أدوات أعدت لهما الدرض، وشمل خطتين مةن خطةط التةدريب أثنةاء الخدمةة همةا: خطةة 

مةةادة تدريبيةةة كتبةةت  38تةةدريب معلمةةي التربيةةة االجتماعيةةة، وخطةةة تةةدريب معلةةم الصةةف، مضةةافة ملةةى 
يس(. وشةةمل للتةةدريب أثنةةاء الخدمةةة فةةي المجةةالين األكةةاديمي )المةةادة العلميةةة( و المسةةلكي )أسةةاليب التةةدر

كملك الخطط الدراسية ألربع جامعات حكومية تضم بين برامجهةا برنةامج معةداد المعلمةين وتةأهيلهم قبةل 
خطة تدريس من خطط تةدريس المةواد التةي يضةعها أعضةاء هيئةة التةدريس فةي  67الخدمة وأثناءها، و 

 الجامعات لتدريس مواد البرنامج.
 

 النتائـــج:
دراسةةات التقويميةةة السةةابقة لبرنةةامجي التةةدريب أثنةةاء الخدمةةة والتأهيةةل فةةي اتفقةةت نتةةائج معظةةم ال  :أوال

الجامعات مع نتائج همه الدراسة من حيث اإلشارة ملى تحسن الممارسات التعليمية للمعلمين في مجةاالت 
 أساليب التةدريس والمةادة األكاديميةة نتيجةة التحةاقهم ببرنةامجي معةداد المعلمةين وتةأهيلهم وتةدريبهم أثنةاء

الخدمةةة، ومةةن حيةةث قلةةة تةةأثرهم بتوجهةةات فلسةةفة التطةةوير التربةةوي )القةةدرة علةةى تنميةةة تفكيةةر الطلبةةة، 
والتعامل مع الفرو، الفردية، وربط التعليم بالحياة(، ومن حيث اإلشارة ملى مجموعة من المعيقةات التةي 

 يعاني منها البرنامجان.
 

مين الةمين التحقةوا ببرنةامجي معةداد المعلمةين وتةأهيلهم هنالك تحسن في الممارسات التعليمية للمعل :ثانيـا
فةي الجامعةةات وتةةدريبهم أثنةةاء الخدمةةة فةةي وزارة التربيةةة والتعلةةيم، كمةةا أشةةارت نتةةائج المقةةابالت ونتةةائج 
تحليل المشاهدات الصفية.  وشمل ملك التحسن مجاالت المادة األكاديمية، والتخطيط للتةدريس، وأسةاليب 

لم الطلبةة، وعالقةات المعلمةين مةع األطةراف مات العالقةة بعملهةم وبخاصةة الطالةب، التدريس، وتقويم تع
والنمةو المهنةةي للمعلمةين.  ويمكةةن القةول أن هنالةةك اهتمامةاً أكثةةر لةدى المعلمةةين األردنيةين بالتوجةةه نحةةو 

 مية.الطالب )المتعلم( ودوره في عملية التعلم والتعليم بدل االقتصار على االهتمام بالمادة التعلي
 

 ثالثـا: أظهرت الدراسة المعيقات التالية التي تقلل من فعالية البرنامجين:
حاجة كل من برنامجي اإلعداد والتأهيل في الجامعات والتدريب أثناء الخدمة فةي وزارة التربيةة  -أ 

والتعليم ملى رخية، وغايات، وأهداف واضةحة، ومفهومةة، ومتفةل عليهةا لةدى األطةراف المعنيةة 
 لبرنامج في تصميمه وتنفيمه، وتقلل من االجتهادات الفردية في تقرير محتواه.توجه ا

غلبة الطابع النظري على أساليب التدريب في برنامج التدريب أثناء الخدمة، وعلى أساليب  -ب 
التدريس في برنامج التأهيل في الجامعات، وقلة استخدام األساليب التي تركز على تطوير 

 األداء.
االمتحانةةات الكتابيةةة )التةةي تقةةيس اكتسةةاب المعرفةةة النظريةةة( كوسةةيلة لتقةةويم تعلةةم الطلبةةة  شةةيوا -جـ 

المعلمةةين فةةي برنةةامج تأهيةةل المعلمةةين فةةي الجامعةةات، وقلةةة اسةةتخدام أسةةاليب التقةةويم التةةي تقةةيس 
 تحسن األداء.  وضعف  لية المتابعة والتقويم المستخدمة في برنامج التدريب أثناء الخدمة.

 عيقات خاصة ببرنامج التدريب أثناء الخدمة:م -د 
ضةةعف صةةلة التةةدريب بحاجةةات المتةةدربين، وضةةعف اآلليةةة المسةةتخدمة حاليةةا فةةي تحديةةد  - 1

 الحاجات التدريبية للمعلمين.
 حاجة الكثيرين من المدربين ملى التدريب. - 2
 جديد.ضعف صلة المواد التدريبية بحاجات المتدربين، وقدمها وحاجتها ملى الت - 3
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عةةدم مالءمةةة أوقةةات التةةدريب وضةةعف التجهيةةزات والتسةةهيالت والخةةدمات الالزمةةة فةةي  - 4
 الكثير من أماكن التدريب.

حاجة مركز التدريب في وزارة التربية والتعليم ملى التنظةيم والتوثيةل بمةا يمكةن الةوزارة  - 5
لةى المعلومةة من االسةتفادة مةن خبرتهةا التراكميةة فةي التةدريب، ومةن الوصةول بسةهولة م

 الالزمة. 
 

 معيقات خاصة ببرنامج اإلعداد والتأهيل في الجامعات: -هـ 
ضعف األسس التي تتبعها وزارة التربية والتعليم في ترشةيا المعلمةين لاللتحةا، ببرنةامج  - 1

التأهيل فةي الجامعةات، فهةمه األسةس تسةما لةموي القةدرات الضةعيفة واالسةتعداد المتةدني 
 بالبرنامج، مما يعكس سلبا على البرنامج ومخرجاته.للتعلم بااللتحا، 

( للتخصصةات األكاديميةة )فةي برنةامج معلةم Common Coreحجةم الجةزء المشةترك ) - 2

المجال( بين الجامعات قليل، واألوزان النسبية لمكونات البرنامج متباينةة بةين الجامعةات، 
لموضةةوعات التةةي يدرسةةها وصةةلة المحتةةوى األكةةاديمي للبرنةةامج بةةالمقررات المدرسةةية )ا

 الطلبة في المدارس( ضعيفة في بعض الحاالت.
ظروف العمل المحيطة بةالمعلمين الةمين يلتحقةون ببرنةامج التأهيةل فةي الجامعةات صةعبة  - 3

)لديهم حمل تعليمي كامل، ومطالبون بجميع الواجبات المدرسية، وغيةر مفةرغين فةي أي 
لمهةم، وتفةاعلهم مةع البرنةامج، واسةتفادتهم مةن يوم من أيام األسةبوا للدراسةة(، وتعيةل تع

 مرافل الجامعات.
ضعف الخبرة الكافية لةدى بعةض أعضةاء هيئةة التةدريس الةمين يدرسةون المعلمةين الةمين  - 4

 يلتحقون ببرنامج التأهيل أثناء الخدمة.
ضعف التعاون والتواصل بين وزارة التربية والتعلةيم والجامعةات فةي معالجةة المشةكالت  - 5

 لتي تواجه البرنامج، وضعف التنسيل بين الجامعات نفسها في تصميم محتوى البرنامج.ا
 

 التوصيــات:
 وفي ضوء ما توصلت مليه من نتائج، أوصت الدراسة بما يلي:

أوال: تحديةةد أهةةداف واضةةحة ومفصةةلة ومتفةةل عليهةةا لكةةل مةةن برنةةامج معةةداد المعلمةةين وتةةأهيلهم فةةي 
نةةاء الخدمةةة لتكةةون هةةمه األهةةداف موجهةةا لتصةةميم الةةدورات التدريبيةةة الجامعةةات، وبرنةةامج تةةدريبهم أث

وتنفيمها وتقويمهةا، ولتصةميم محتةوى برنةامج معةداد المعلمةين وتةأهيلهم وتنفيةمه وتقويمةه، وبحيةث تبةرز 
 همه األهداف القدرات والمهارات العملية واالتجاهات المهنية المرغوبة.

 

 ليم:ثانيـا:  أساليب التدريب وأساليب التع
التركيـز علةى اسةتخدام اسةتراتيجيات التةدريب الحديةـثة التةـي تسةتند ملةـى الةدور النشةـط للمتةدرب،  -أ 

 وتركةةةةةةةةةةةةةةز علةةةةةةةةةةةةةةى تطةةةةةةةةةةةةةةوير األداء، مثةةةةةةةةةةةةةةل منحةةةةةةةةةةةةةةى التةةةةةةةةةةةةةةدريب بالمشةةةةةةةةةةةةةةاركة
(Participatory Approach وزيادة استخدام تكنولوجيا التدريب الحديثة في برنامج التةدريب ،)

 أثناء الخدمة.
اد أساليب التدريس واألنشطة التعليمية التي تسةهم فةي تطةوير أداء الطلبةة المعلمةين وقةدراتهم اعتم -ب 

التعليمية بدل التركيز على مكسابهم المعرفةة النظريةة فةي تدريسةهم فةي الجامعةات.  وتدييةر توجةه 
 أعضاء هيئة التدريس من استخدام المحاضرة والمناقشة، وهو األسلوب األكثر شيوعا في تةدريس

 الطلبة المعلمين ملى استخدام األساليب الحديثة التي تركز على تطوير األداء.
 
 

 طرق التقويم   ثالثـا:
تطوير  لية للمتابعة والتقويم في برنامج التدريب أثناء الخدمة أكثر فاعليةة مةن اآلليةة المسةتخدمة  -أ 

عةم تطةوير أدائةه، وبحيةث حاليا، وبحيث تسما اآللية الجديةدة بمتابعةة المتةدرب فةي مدرسةته، ود
( بما أنجز مةن تةدريب، والسةعي ملةى تطةوير العمةل Reflectionتسما أيضا بالتوقف والتأمل )

 التدريبي.



  - ز  - 

اعتمةةاد أسةةاليب التقةةويم التةةي تبةةين مةةدى تقةةدم الطالةةب المعلةةم فةةي اكتسةةابه للقةةدرات والمهةةارات  -ب  
ي الجامعةات، بةدالً مةن التركيةز علةى التعليمية المرغوبة في برنةامج معةداد المعلمةين وتةأهيلهم فة

 االمتحانات الكتابية التي تقيس اكتساب المعرفة النظرية.
 

 رابعـا:   توصيات خاصة ببرنامج التدريب أثناء الخدمة
تطوير  لية جديدة لتحديد االحتياجات التدريبية الفعلية للمعلمةين، وتصةميم الةدورة التدريبيةة وفةل  -أ 

 ريب ما صلة قوية بحاجات المعلمين الفعلية.تلك الحاجات ليكون التد
 تدريب مجموعة من مدربي المدريين ليقوموا بتدريب المدربين المحليين. -ب 
 معداد مواد تدريبية جديدة تتفل مع أهداف الدورات التدريبية بدل استخدام المواد القديمة. -جـ 
ية، بوقةت أكثةر مالءمةة، وتجهيةز استبدال وقت التدريب الحالي )يوم السةبت(، وهةو عطلةة رسةم -د 

 أماكن )مراكز( التدريب بما تحتاجه من أجهزة، وتسهيالت، وخدمات.
وضع حوافز للتدريب ترتبط بالترقية الوظيفية لمن يمارسون ما اكتسبوه مةن الةدورات التدريبيةة  -هـ

 من المعلمين في ممارستهم التعليمية في المدارس.
رة التربيةةة والتعلةةيم فةةي مجةةال التةةدريب أثنةةاء الخدمةةة مةةن حيةةث تطةةوير القةةدرة المخسسةةية لةةوزا -و 

التنظيم والتوثيل ليصبا في مقدورها االستفادة من خبرتها التراكمية في هما المجةال، والوصةول 
 بسهولة ملى المعلومة الالزمة عند التخطيط للدورات التدريبية.

 

 في الجامعات خامسـا:   توصيات خاصة ببرنامج إعداد المعلمين وتأهيلهم
معادة النظر في األسس التي تضعها وزارة التربية والتعليم لترشيا المعلمين لاللتحةا، بالبرنةامج      –أ 

بحيةةث يقتصةةر االلتحةةا، بالبرنةةامج علةةى القةةادرين والةةراغبين فةةي النمةةو المهنةةي، ويمكةةن اعتمةةاد 
ليم العالي اللتحا، خريجةي األسس المتبعة في التجسير )األسس والمعايير التي أقرها مجلس التع
 كليات المجتمع بالجامعات(، مع مدخال تعديالت عليها مما لزم األمر.

التخفيةةف مةةن الصةةعوبات والظةةروف غيةةر المسةةهلة التةةي يعيشةةها طلبةةة التأهيةةل أثنةةاء الخدمةةة  -ب 
)المعلمةةون الةةمين يلتحقةةون بالبرنةةامج وهةةم علةةى رأس عملهةةم(، وملةةك بتخفيةةف الحمةةل التعليمةةي 

 ، ومعفائهم من بعض الواجبات المدرسية األخرى، و/أو تفريدهم يوماً أو يومين للدراسة.عنهم
معةادة النظةةر فةةي محتةةوى البرنةةامج فةةي الجامعةةات، وفةةي توصةةيف المةةواد فةةي البرنةةامج، ليصةةبا  -جـ 

البرنةامج أكثةةر صةلة بةةالمقررات المدرسةية )الموضةةوعات التةي تةةدرس فةي المةةدارس( وحاجةةات 
ان توفر جزء مشترك معقول للبرنامج فةي الجامعةات يتصةل بالحاجةات المهنيةة المعلمين، ولضم

 واألكاديمية للطلبة المعلمين.
تطوير نظام متابعة لطلبة التأهيل أثناء الخدمة في المدارس أثنةاء دراسةتهم فةي البرنةامج يشةترك  -د 

ة والتعليم لمتابعةة فيه أعضاء هيئة تدريس في الجامعات والمشرفون التربويون في وزارة التربي
تطبيةةل مةةا يتعلمةةه الطلبةةة المعلمةةون مةةن البرنةةامج فةةي عملهةةم التعليمةةي فةةي المةةدارس مةةن جهةةة، 
ولتوفير فرص للتواصل بين أعضاء هيئة التدريس والمشرفين التربويين مما يخدي ملةى التناسةل 

 واالنسجام في توجيه الطلبة المعلمين وتعزيز قدراتهم التعليمية من جهة أخرى.
زيادة التعاون والتنسةيل بةين وزارة التربيةة والتعلةيم والجامعةات مةن جهةة، والتواصةل والتنسةيل  -هـ 

بين الجامعات نفسها من جهة أخرى.  وملك في مجاالت حاجات الةوزارة مةن البرنةامج، وتقةويم 
 البرنامج، والمعيقات التي تقلل من فعاليته.
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Executive Summary 
 

 

Introduction: Background and Purpose 
 

Reacting to the feeling that school teaching in Jordan was directed towards lower 

mental processes (rote learning), an education Reform Committee was formed in 

1985, and a national conference called the First Education Development Conference 

was held in 1987. These two acts were followed by launching a ten-year 

(1989-1998) comprehensive Education Reform Plan.  

 

Among its components, the Reform Plan included two programs to upgrade teacher 

education and training: a teachers’ preparation (pre-service) and certification (in-

service) program at public Jordanian universities, and an in-service teacher training 

(short-term training) program planned and implemented by the Ministry of Education. 

 

The in-service training program aimed at: 

 

i. Acquainting teachers with the philosophy of the Education Reform and its focal 

areas (enhancing teachers abilities to develop students’ thinking especially critical 

thinking, handle individual differences among students and relate teaching to life); 

ii. Preparing teachers to handle the new curricula and textbooks (which was another 

component of the Education Reform) and; 

iii. Improving teachers’ professional competencies. 

 

According to the Education Reform, the aim of the preparation and certification 

program was to:  

 

i. Upgrade the academic and educational level of the basic cycle teachers who had 

Community College Diplomas (two-year program after secondary education) to 

the university level (Bachelor degree); 

ii. Provide teachers who had Bachelor degree in an academic subject with Diploma 

in education; and 

iii. Provide educational leaders with Diploma in education and/or Master’s degree in 

education.  Priority was given to the certification (in-service) of the basic cycle 

teachers with the Community College Diplomas as they constituted a large 

spectrum of Jordanian teachers (about 69%) in 1988.  (The in-service certification 

program is an abridged form of the four-year preparation program due to the 

exemption of the Community College Diploma holders from about one third of 

the graduation requirements in the preparation program). 

 

15 previous evaluation studies of the two programs were reviewed and their results 

analyzed.  Results of those studies indicated that the programs contributed to the 

development of the teaching practices of Jordanian teachers in certain areas, and that 

they suffer from many constraints, as will be illustrated in the coming pages of this 

summary. 

 

This study came to build on the results of those studies.  It is an evaluation study of 

the two programs: the in-service teacher training program, and the preparation and 

certification program.  Its purpose is to see to what extent the teaching practices of 
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Jordanian teachers have improved as a result of their to those two programs that 

stemmed from the Education Reform Plan.  The study also aims at identifying the 

programs constraints, and submitting recommendations for their improvement.  

Regarding the certification of the Community College Diploma holders as this group 

represented the majority of unqualified teachers and because the Diploma in 

education and Master’s in education programs were previously evaluated. 

 

Methodology: 

 

Methodology and procedures of this study consisted of interviews, content analysis 

and observation of classroom teaching practices.  

 

15 officials and educational leaders concerned with the programs, 26 school principals 

and 30 university faculty members were interviewed to explore their opinions 

regarding: 

 

i. The impact of the programs on teachers’ teaching practices, 

ii. Constraints that hinder the programs effectiveness, and  

iii. Suggestions for the programs improvement.  

 

Responses of the interviewed persons were categorized and their frequencies 

computed.  

 

The content of the two programs was analyzed to see to what extent the content is 

related to and suits the Education Reform’s related aim (developing teachers’ abilities 

to shift from teaching that focuses on rote learning to teaching that concentrates on the 

learner’s role in the teaching-learning process, and on the development of students’ 

thinking, skills and attitudes).  Two in-service training plans and 38 in-service training 

materials were analyzed to see to what extent their training objectives, topics and 

training and evaluation methods were in line with the Reform’s aims.  

 

The study plans of the teacher education program at four universities, and 67 of 

course teaching plans written by faculty members who teach courses in the program 

were analyzed to examine the coherence of the program and the balance of its 

components among universities, and to see whether or not the program has sufficient 

common core (at universities concerned) that enhances the development of teaching 

competencies as advocated by the Educational Reform. 

 

As for the observation of classroom teaching practices, 80 graduates of the 

preparation and certification program who also attended in-service training courses 

(the Education Reform training courses) and 40 teachers with Community College 

Diplomas (unqualified) who attended the Education Reform in-service training 

courses but did not join the preparation and certification program were observed in 

classrooms and their classroom teaching practices were analyzed.  In addition, 19 

video-taped lessons recorded for teachers before Reform stated were observed and 

analyzed for comparison purposes.  Observation of the classroom teaching practices 

of the three groups of teachers was conducted through the use of an observation tool 

that consists of 22 teaching competencies that fall in 4 domains: planning for 

teaching, teaching, evaluation of students’ learning and professional growth.  

Teachers’ performance on those competencies was observed, rated and analyzed.  
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To shed more light on teaching practices, and to have a more detailed description of 

the classroom teaching practices of Jordanian teachers at present, 20 teachers were 

visited in classrooms (regardless of their qualifications), and their classroom teaching 

practices were observed and analyzed using a tool that consists of 36 teaching 

behavior.  And, for comparison purposes, 20 video-taped lessons recorded for 

teachers before Reform were also observed and analyzed using the same observation 

tool. 

 

The purpose of the observation and analysis of classroom teaching practices was to 

see to what extent teaching practices of Jordanian teachers have improved as a result 

of teachers exposure to the Education Reform Program. 

 

Results: 

 

A. Results of previous evaluation studies: Similar to the results of this study, 

results of previous evaluation studies of teacher education and in-service training 

programs indicated that the programs, which are based on the goals of the 

Education Reform Plan, contributed significantly to the improvement of teaching 

practices of Jordanian teachers in many areas, and that the programs suffer from 

certain constraints.  

 

In more specific terms, results of those studies indicated that: 

 

i. The in-service training program contributed significantly to the 

achievement of the Education Reform’s goals in the areas of preparing 

teachers to handle new curricula and textbooks, and in developing 

teachers’ professional competencies.  But, regarding the goal of Reform’s 

philosophy related to developing students’ thinking, relating teaching to 

life, and handling individual differences, the contribution of the program 

was little. 

ii. The two programs contributed to the improvement of teaching practices of 

Jordanian teachers in the areas of acquisition of new academic knowledge, 

teaching methods in general and certain specific teaching competencies 

(planning for teaching, class management, motivating students to learn and 

building professional relationships with students, colleague teachers, 

parents and school administration). 

iii. Both programs suffer from the following constraints: 

- Lack of clearly stated objectives,  

- Insufficient use of evaluation strategies that cater for the development 

of teachers skills and attitudes and,  

- The need of many trainers to be trained and the need of some 

university instructors for experience in school teaching and its issues. 

 

B. Impact of the two programs on the teaching practices of Jordanian 

teachers:  Results of this study indicate that the two programs, which 

represent one of the Education Reform’s components, have significantly 

contributed to the improvement of teaching practices of Jordanian teachers.  

Although most of the interviewed officials feel that the programs have little 

impact, most school principals, who are in direct touch with teachers 

concerned, believe that the programs have significant impact on the teachers’ 
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work.  88% of the school principals have this feeling regarding the in-service 

training program, and 85% regarding the teachers education program at 

universities. Most apparent areas of improvement in the principals’ opinion in 

the case of the in-service training program were teaching methods in general 

(58%), and evaluation of students’ learning (50%); in the case of the 

university program, acquisition of new academic knowledge (73%), 

improvement  in teaching competencies in general (78%), and improvement in 

having professional relationships with students, colleague teachers, school 

administration, parents and local community (65%) where the most referred to 

areas of improvement.  

 

High percentages of the two groups of teachers (separate and combined) who 

have been exposed to the Reform Program (through the teacher education and 

in-service training programs) were rated highly in their performance on most 

of the professional competencies included in the tool used by this study.  

 

Accepting the following two criteria regarding teachers’ performance on the 

competencies: 

 

a. That above average performance rating (high degree and very high degree on the 

rating scale of the tool used by this study) on a competence is an accepted level of 

mastering the competence, and  

b. That achieving that level of performance by 70% of teachers concerned is a 

sufficient indicator for the achievement of the objective related to the competence, 

 

Results indicated the following: 

 

 13 competencies were mastered by the qualified group. 

 9 competencies were mastered by the unqualified group. And these 9 

competencies were among the 13 competencies mastered by the qualified groups.  

 Percentages of the qualified group were noticeably higher than those of the 

unqualified group regarding 4 competencies out of the 9 competencies where the 

performance of the unqualified group was considered sufficient.  These four 

competencies were: mastering academic knowledge, developing professional 

relationships inside school, using teaching questions, and having professional 

sense.  On the other side, the unqualified group excelled the qualified group on 

one competence, which is class management.  

 The lowest ten competencies shared by the two groups (unqualified and qualified 

teachers) in terms of percentages based on performance ratings were: 

1. Using diagnosing evaluation and remedial teaching (36%, 29%)
1
 

2. Professional growth (41%, 67%) 

3. Self learning (53%, 59%) 

4. Constructing achievement tests (53%, 70%) 

5. Handling individual differences (53%, 58%) 

6. Employing pre-assessment (55%, 44%) 

7. Self-evaluation (56%, 56%) 

8. Using the proper teaching method (58%, 71%) 

                                                 
1
 The first percentage is for the unqualified group and the second is for the qualified group throughout 

the list.  
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9. Relating summative evaluation to objectives (58%, 59%0 

10. Using audio-visual aids (60%, 54%) 

 Percentages of the pre-Reform group (teachers whose video-taped lessons were 

observed and analyzed) regarding their performance ratings were noticeably lower 

than those of the two groups of teachers who were exposed to the Education 

Reform on all of the 13 competencies.  (Performance of the video-taped lessons’ 

teachers was observed and rated on 13 competencies only, ad mentioned before).  

This means that the Education Reform Program has significantly contributed to 

the improvement of teaching practices of Jordanian teachers. 

 

The following could be concluded from the above mentioned results related to 

classroom teaching practices observation: 

 

1. The two groups of teachers who were exposed to Education Reform performed 

significantly on many competencies (13 for the qualified teachers and 9 for the 

unqualified teachers), and their performance was noticeably higher than that of the 

pre-Reform group.  So, it could be concluded that the Education Reform Program 

has significantly contributed to the improvement of teaching practices of 

Jordanian teachers.  

2. That the qualified group performed highly on more competencies than the 

unqualified group did, means that the teacher preparation and certification 

program at universities enhanced the in-service training program in improving 

teaching competencies of Jordanian teachers in certain areas, particularly in: 

acquiring new academic knowledge, using classroom questioning strategies, 

building professional relationships with parties concerned inside school, 

deepening the professional sense, using the proper teaching methods and 

constructing achievement tests. 

3. The two programs have relatively little influence on the teaching practices of 

teachers in the following areas: diagnostic evaluation and remedial teaching, 

professional growth, self-learning, handling individual differences, employing 

pre-assessment, self-evaluation, relating summative evaluation to objectives and 

using modern technology of teaching and training.  

Results of the observation and descriptive analysis of 20 teachers’ lessons and the 

20 video-taped lessons (video-taped before Reform) were in accordance with the 

previous results.  They confirmed the significant improvement of the classroom 

teaching practices of Jordanian teachers in many areas such as using teaching 

questions and class management.  They also indicated that the classroom teaching 

practices of Jordanian teachers have not been significantly influenced by three 

basic principles of the Reform’s philosophy, which are: relating teaching to life, 

handling individual differences and developing students thinking skills.  

 

C. The Programs’ content: 

 

i. Results of the content analysis of both programs indicated the 

following: 

1. Lack of clearly stated objectives for the two programs to direct 

their design and implementation.  The study plans of the 

teacher education program at universities concerned are void of 

objectives for the program as a whole, and no clearly specified 
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objectives are stated in related documents for the in-service 

training program. 

2. Lack of balance between factual knowledge and practical 

knowledge with dominance of factual knowledge in the two 

programs, insufficient use of practical teaching methods (in the 

preparation and certification program) and practical training 

methods (in the in-service training program) and little use of 

modern teaching and training technology in the two program. 

3. Prevalence of evaluation methods that assess the acquisition of 

theoretical knowledge in the preparation and certification 

program, and lack of an effective monitoring and evaluation 

system in the in-service training program. 

 

ii. Results related to the in-service training program: 

1. Training materials are poorly related to the actual training 

needs of teachers, and training courses are based on expected 

training needs for teachers and not on the actual training needs. 

2. Training objectives and training topics in the two training plans 

that were analyzed are sufficiently related to Reform’s 

objectives.  Training objectives and topics of the training 

materials that were analyzed were also relevant to the 

objectives of the Education Reform, but the heaviest weight as 

given to one component which is preparing teachers to handle 

new curricula textbooks. 

 

iii. Results related to the teachers preparation and certification program: 

1. The program has a sufficient common core of educational 

courses both in the class teacher and field teacher programs at 

universities concerned.  This common core is expected to 

provide for the development of basic professional competencies 

of teachers in the areas of planning for teaching, teaching, 

evaluation and professional growth. 

2. The program lacks coherence and balance with regard to its 

academic part in the field teacher program.  There is much 

variance in courses given, and there is lack of a sufficient 

common core in some academic specializations in the field 

teacher program at universities concerned. 

3. There is big difference with regard to the relative weights of the 

educational and academic components of the program among 

universities concerned.  For example, the relative weight of the 

educational component in the field teacher program at the 

University of Jordan is 57% (of the total credit hours allotted to 

educational and academic courses); while it is only 34% at 

Yarmouk University.  

4. The academic part of the program is relevant and appropriate to 

Jordanian school curricula and subjects of study in most cases.  

But there are certain important cases where relevance and 

appropriateness are lacking.  For example, two school subjects 

which are Ancient Civilizations and Contemporary World 

Geography are not covered by relevant academic courses in the 
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Social Studies specialization of the field teacher at the 

University of Jordan. 

5. Many courses teaching plans of university instructors are not 

sufficiently conducive to the development of teaching 

competencies on the part of student teachers as they do not pay 

due attention to practical objectives, practical teaching methods 

and practical evaluation methods. 

 

D. Other results: 

 

i. Results related to the in-service training program: 

1. May trainers need training. 

2. Training time and training places are not conducive to the 

training process.  Training is conducted on a day (Saturday) 

which is holiday and teachers feel that it is their right to have 

rest on that day.  Many training places are poorly equipped with 

necessary equipments and facilities. 

 

ii. Results related to the teacher preparation and certification program: 

1. Present admission criteria and conditions of the certification 

(in-service) program are not appropriate.  They do not rely on 

ability and readiness to learn basis, a fact that allows for the 

admission of old teachers of low abilities and low readiness to 

learn and professionally grow.  As a result, many teachers 

withdraw from the program, and many are of low achievement 

and have difficulties in fulfilling graduation requirements.  

2. Surrounding circumstances of certification (in-service) student 

teachers do not facilitate their learning and interaction with the 

program.  They have full teaching loads, and full schools 

duties.  They go to the universities in the afternoons exhausted, 

and do not have time to benefit from universities libraries and 

other facilities.  

3. Many university instructors who teach in the program either 

have little or no experience in school teaching and its issues. 

4. Cooperation and coordination regarding the program between 

the Ministry of Education and universities concerned are poor.  
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Recommendations: 

 

In light of its results, the study recommended the following for the improvement of 

the teacher education and in-service training programs: 

 

A. Recommendations for both programs: 

 

i. Objectives: Clear and specified objectives need to be stated for each 

of the two programs to guide parties concerned in the design, 

implementation and evaluation of the program.  In addition, objectives 

need to clearly point out desired teaching abilities, practical skills and 

professional attitudes. 

ii. Training and teaching methods and training and teaching 

technology: Practical training and teaching strategies, and training and 

teaching modern technology need to be more provided for in the two 

programs to enhance the development of desired teaching 

competencies.  

iii. Evaluation: The in-service training program needs a monitoring and 

evaluation system which is more effective than the present poor one.  

Tools other than questionnaires need to be used to assess the real 

change in trainees’ knowledge and skills.  As for the teacher education 

program at universities, the use of evaluation methods that do not 

assess but theoretical knowledge need to be minimized, and the use of 

assessment methods that measure change in skill performance need to 

be maximized. 

 

B. Recommendations for the in-service training program: 

 

i. A new mechanism for training needs assessment, such as the Rapid 

Appraisal Approach, needs to be employed to assess actual training 

needs.  At present, training courses are based on expected training 

needs of teachers (needs expected by education supervisors mainly). 

ii. The program needs a group of trained trainers of trainers to train local 

trainers as results of this study showed that many trainers need to be 

trained.  

iii. New and functional training materials need to be prepared for training 

courses.  At present, out-dated training materials are being used in 

many cases, as results of this study indicated. 

iv. Present training time (Saturdays) need to be reconsidered, and many 

training places (centers) need to be properly equipped and provided 

with necessary facilities.  

v. Training incentives for teachers need to be provided for such as linking 

job promotion with training courses attended. 

vi. Institutional capacity of the Ministry of Education regarding in-service 

training needs to be empowered so that the Ministry can benefit from 

its cumulative experience in this regard. 
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C. Recommendations for the teacher education (preparation and 

certification program) at universities: 

 

i. Admission criteria of the certification (in-service) 

program for teachers with Community College Diploma 

need to be reconsidered and based on ability and 

readiness to learn and professionally grow.  At present, 

there is much waste of money and effort.  Present 

admission criteria allow for old (old age) teachers, and 

teachers who have been in the teaching job for long to 

join the program.  Such groups of teachers are difficult 

to change; they tend to adhere to old ways of thinking 

and work.  Present criteria also allow for the admission 

of teachers with low academic abilities and readiness to 

learn.  This group of teachers face difficulties in 

fulfilling graduation requirements of the program 

(achieving required grades).  Some of them withdraw 

from the program, and some develop tense relationships 

with university instructors, as they do not get required 

grades.  This is why one of the interviewed officials (a 

leading one) suggested that a new criteria based on 

ability, readiness and competitiveness should be worked 

out, and that those teachers who do not meet the new 

criteria should be subjected to intensified in-service 

training instead of being sent to universities. 

ii. Work conditions of certification (in-service) student teachers are not 

conducive to their learning and growth in the program.  They need to 

be exempted from part of their school duties and/or given one or two 

free days for their study at universities. 

iii. The program’s academic content including course description need to 

be reconsidered so that it provides more for relevance and 

appropriateness to school curricula and subjects of study, and for a 

sufficient common core of courses in the academic specializations in 

the field teacher program. 

iv. A follow-up mechanism for certification (in-service) student teachers 

during their study in the program needs to be developed to enhance 

their abilities to practice the knowledge and skills they acquire from 

the program.  It is recommended that both education supervisors (at the 

Ministry of Education) and university instructors concerned be 

involved in this follow-up program, as such involvement gives the two 

parties opportunity to exchange ideas and be more harmonious in 

guiding the student teachers’ growth. 

v. More cooperation and coordination are needed among the Ministry of 

Education (the consumer) and universities concerned (the producer) in 

the areas of the Ministry’s needs from the program and its content, and 

the program’s obstructers that impeded its success.  
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 الفصل األول 
 خلفية الدراسة: التطوير التربوي والدراسات التقويمية السابقة

 

 التطوير التربوي وتدريب المعلمين وتأهيلهم
 التطوير التربوي ومبرراته:

شهد النصف الثاني من القرن الماضي تطورا كميا هائال في النظام التربوي األردني، وعلى المستويين 
تزايد مستمر وارتفاع كبير في معدالت االلتحاق بالتعليم حتى اقتربت من المدرسي والعالي، تمثل في 

مثيالتها في الدول المتقدمة، وفي الزيادة الكبيرة في أعداد المدارس ومؤسسات التعليم العالي )كليات 
 المجتمع المتوسطة، والجامعات الحكومية والخاصة التي زاد عددها على عشرين جامعة(.

 
تطور الكمي الكبير تحسن في النوعية، خاصة في التعليم المدرسي.  فقد تزايد الشععور لم يصاحب هذا ال

 بعدم الرضا عن مستوى التعليم المدرسي مما أدى إلى التفكير الجدي في إصالح هذا التعليم.
 

ساد الشعور بعنن التعلعيم المدرسعي يركعز علعى التلقعين والحفعظ واالسعترجاع )بعدل الفهعم وتنميعة القعدرات 
لعقلية والمهارات واالتجاهات والقيم المرغوبة(، وبننه ضعيف الصلة بالحياة، وبالتطورات في ظعروف ا

الحيععاة المعاصععرة، وذلععا باإضععافة إلععى الشعععور بالضعععف فععي تنهيععل المعلمععين وتععدريبهم أثنععا  الخدمععة، 
 والنقص في التسهيالت والمرافق التعليمية الالزمة.

 
لععتفحص النظععام  1985التعلععيم المدرسععي، تععم تشععكيل لجنععة وطنيععة عععام  نتيجععة للشعععور بعععدم الرضععا عععن

المدرسي ومشعكالته، وتقعدم توصعيات إصعالحه.  وفعي أعقعاب عمعل تلعا اللجنعة، عقعد معؤتمر للتطعوير 
، نوقشععت فيععه مختلععف جوانععب نظععام التعلععيم 1987عععام مؤؤمتمر التطؤؤوير التربؤؤوي األول التربععوي باسععم 

وصعيات إصعالحه.  وأكعدت توصعيات المعؤتمر علعى ضعرورة تطعوير المدرسي ومشكالته، ووضععت ت
 النظام المدرسي بكافة مكوناته، بما في ذلا تطوير برنامج تنهيل المعلمين وتدريبهم.

 
(، 1998-1989فعي ضععو  توصععيات المععؤتمر، وضعععت خطعة للتطععوير التربععوي مععدتها عشععر سععنوات )

 98/1999 – 94/95، والثانيعععة للفتعععرة 93/1994 – 89/90وتتكعععون معععن معععرحلتينل األولعععى للفتعععرة 

مليعععون دوالر  186ر6مليعععون دوالر أمريكععي للمرحلعععة األولععى، و  253ر6وبتكلفععة تقديريعععة مقععدارها 
(.  وتميععزت المرحلععة 50-49، ص 1998للمرحلععة الثانيععة.  )وزارة التربيععة والتعلععيم، الكتععاب السععنوي، 

لتربعوي، وتطعوير التسعهيالت التربويعة.  )وزارة التربيعة الثانية باالهتمام بعالنوع، وبعالتطوير المؤسسعي ا
 (.21، ص 1997والتعليم، الكتاب السنوي 

 

 خطة التطوير التربوي وتأهيل المعلمين وتدريبهم:
 وضعت للتطوير التربوي في الخطة أربعة أهداف رئيسة وهيل

 رفع مستوى مخرجات التعليم العام. - 1
 تحقيق الموا مة مع سوق العمل. - 2
 مواكبة التطور العلمي والتكنولوجي. - 3
التفاعععل مععع تطععورات الثقافععة العالميععة المعاصععرة.  )وزارة التربيععة والتعلععيم، رسععالة المعلععم، م  - 4

 (.16-9، ص 1989، عمان 2و  1، ع30
 

جا  تحسين تنهيل المعلمين وتدريبهم جز ا من خطة كلية شمولية استهدفت تحسين التعليم بكافة جوانبه 
ومكوناته، فقد ورد ذلا الهدف ضمن الهدف الرئيس األول للتطوير )رفع مستوى مخرجات التعليم 

 العام( الذي اشتمل على سبعة مكونات، وهيل
 تطبيق سلم تعليمي جديد. -
 تنهيل المعلمين وتدريبهم.  -
 تطوير المناهج والكتب المدرسية.  -
 التعلمية. –تحسين البيئة التعليمية   -

 التربوية والمدرسية. تحسين اإدارة  -
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 تطوير أساليب التقويم التربوي واالمتحانات.  - 
 زيادة فاعلية دور المؤسسات المساندة.  -
 

 برامج تأهيل المعلمين وتدريبهم:
انبثعععق ععععن هعععدف التطعععوير التربعععوي الخعععاص بتنهيعععل المعلمعععين وتعععدريبهم برنامجعععان عامعععان رئيسعععيان 

 تضمنتهما خطة التطوير التربوي وهمال
رنامج لتنهيل المعلمين أثنا  الخدمة هدف إلى رفع مستوى حملة دبلوم كليات المجتمع )سنتان ب -أ 

أو ثالث سنوات دراسية بعد شهادة الدراسة الثانوية العامة( إلى درجة البكالوريوس )وقدر 
ألف معلم ومعلمة(، وتمكين حملة البكالوريوس من المعلمين  22عددهم آنذاا بحوالي 

 لقادة التربويين من الحصول على شهادة الدبلوم أو الماجستير في التربية.والمشرفين وا
برنامج لتدريب المعلمين أثنا  الخدمة، هدف هذا البرنامج إلعى تعدريب المعلمعين وتحسعين أدائهعم  -ب 

 في ثالثة محاور رئيسة، وهي
علععى ربععط التعريععف بفلسععفة التطععوير التربععوي وتوجهاتععه، وبخاصععة تنميععة قععدرة المعلععم  - 1

التعليم بالحياة، وتنمية التفكير، وبخاصة التفكير الناقعد لعدى الطلبعة، والتعامعل معع الفعروق 
 الفردية في التعليم.

تهيئععة المعلمععين للتعامععل مععع المنععاهج والكتععب المدرسععية الجديععدة التععي انبثقععت عععن خطععة  - 2
 التطوير التربوي مادة وأساليب تدريس.

ة )وهععي الكفايععات التعليميععة، مثععل التخطععيط للتععدريس، واسععتخدام تنميععة الكفايععات المهنيعع - 3
 المعينات التعليمية، وتوظيف األسئلة في التعليم الصفي، وتقويم تعلم الطلبة(.

 
وزارة التربية والتعليم مهمة التخطيط والتنفيذ لبرنامج تدريب المعلمين أثنعا  الخدمعة.  وأسسعت  وتولت

.  وشكلت فريقا لذاا المركز، وتم تعدريب 1991تدريب التربوي عام لهذا الغرض مركزا باسم مركز ال
 أعضائه ليكونوا مدّربي مدّربين.

 
اتسععم التععدريب )تععدريب مععدربي المععدربين، وتععدريب المععدربين وتععدريب المعلمععين( فععي بدايتععه بالطععابع 

التربععوي،  النظععري والتلقععين، كمععا أشععارت إلععى ذلععا دراسععة قععام بهععا المركععز الععوطني للبحععث والتطععوير
)وزارة التربيعة  1992)إدارة التنميعة البريطانيعة لمعا ورا  البحعار( ععام  ODAوتقرير أععد  مستشعارو 

 (.27، ص 2000-1999والتعليم، دليل التدريب التربوي للعام الدراسي 
 

بتنفيذ مشروع لتدريب فريق محوري من مدربي المدربين إكسعابهم المهعارات  1993وقام المركز عام 
زمة في تصميم البرامج التدريبية، وإعداد المواد التدريبية، والتدريب المباشر، واإشعراف، والتقعويم.  الال

وتم ذلا بتمويل من إدارة التنمية البريطانية لما ورا  البحار، وبخبرات بريطانية )المصدر السعابق، ص 
27.) 
 

بيعة، اللغعة اإنجليزيعة، الرياضعيات، شكلت لجان لكل مبحث من مباحث الدراسة في المدارس )اللغة العر
العلوم، االجتماعيات، التربية اإسالمية، التربية الرياضية، والتربية الفنية( لتضع خططا لتدريب معلمعي 
تلا المباحث، وتشرف على إعداد المعواد التدريبيعة لعه.  واععدت معواد تدريبيعة للمحعاور الثالثعة لبرنعامج 

 التدريب أثنا  الخدمة.
 

مواد التدريبية على أسعاس معلمعي الصعفوف للمباحعث المختلفعة )معلمعو العلعوم للصعف السعادس، اعدت ال
معلمو االجتماعيات للصف العاشر، وهكذا(.  وعلى هعذا األسعاس أيضعا كانعت تعقعد العدورات التدريبيعة، 

 حيث كانت الورشة/الجلسة التدريبية تعقد لمناقشة المادة التدريبية المعدة.
 

يب أسععبوعيا، وهععو يععوم عطلععة رسععمية ال يحضععر فيععه الطععالب إلععى المععدارس )يععوم خصععص يععوم للتععدر
الخميس سابقا، ويوم السعبت حاليعا(.  وخصصعت معدارس فعي المنعاطق المختلفعة لتكعون مراكعز للتعدريب 

 يتلقي المعلمون تدريبهم فيها.
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يب كععان التععدريب مركزيععا، بمعنععى أن مركععز التععدريب التربععوي هععو المسععؤول عععن خطععط التععدر 
وتنفيععذها مععن خععالل المععدربين المحليععين فععي الميععدان.  واتجععه التععدريب حععديثا نحععو الالمركزيععة، 

 وأصبحت عملية التدريب مشاركة بين مركز التدريب التربوي  ومديريات التربية في الميدان.
 

ة، طععور وباإضعافة إلعى تعدريب المعلمععين أثنعا  الخدمعة الععذي سعمي البرنعامج الععام للتععدريب أثنعا  الخدمع
مركععز التععدريب )بمسععاعدات خارجيععة ماليععة وفنيععة( بععرامج أخععرى سععميت بععرامج تجديديععة نوعيععة، منهععا 
بععرامج تطععوير اإشععراف التربععوي، والمععدارس المتعاونععة، والمدرسععة وحععدة أساسععية للتطععوير، والتربيععة 

 الشاملة.
 

 خدمة من حيث الكم.وحقق مركز التدريب التربوي إنجازات كبيرة في تدريب المعلمين أثنا  ال
 

وأسندت مهمة تنهيل المعلمين أثنا  الخدمة إلى الجامعات األردنية الحكومية، وذلا بعد أن اتفقعت وزارة 
التربية والتعليم مع الجامعات على إعفا  حملة دبلوم كليعات المجتمعع معن المعلمعين الععاملين فعي المملكعة 

ليعات المجتمعع.  وشعمل اإعفعا  متطلبعات الجامععة من عدد من السعاعات المعتمعدة لقعا  معا درسعو  فعي ك
 )مواد الثقافة العامة( ومعظم المواد المسلكية من متطلبات التخرج في الخطط الدراسية للجامعات.

 
لدى الجامعات األردنية اآلن برنامجان لتنهيل المعلمين وإعدادهم بمستوى درجعة البكعالوريوسل برنعامج 

ربعععة األولعى(، وبرنعامج لمعلعم المجععال.  ويععد برنعامج معلعم الصععف لمعلعم الصعف )معلمعو الصعفوف األ
معلمععي الصععفوف األربعععة األولععى إعععدادا مسععلكيا وأكاديميععا لتععدريس جميععع المباحععث فععي هععذ  الصععفوف.  

لتععدريس مبحععث مععن المباحععث الدراسععية )علععوم،  10-5ويعععد برنععامج معلععم المجععال معلمععي الصععفوف 
فععي هععذ  الصععفوف.  والبرنامجععان يعععدان طلبععة معلمععين قبععل الخدمععة العع (  00رياضععيات، اجتماعيععات، 

سنوات( باإضافة إلى إععداد طلبعة التنهيعل أثنعا  الخدمعة )حملعة دبلعوم كليعات المجتمعع( العذين  4للتعليم )
توفععدهم الععوزارة.  وبرنععامج التنهيععل أثنععا  الخدمععة عبععارة عععن صععورة مختصععرة لبرنععامج اإعععداد قبععل 

جة إعفا  طلبة أثنا  الخدمعة معن جعز  معن متطلبعات التخعرج )وهعي متطلبعات الجامععة الخدمة، وذلا نتي
 ومعظم المواد المسلكية والتي تشكل حوالي ثلث متطلبات التخرج(.

 
سعاعات معتمعدة  9سعنوات، حيعث يسعمل للطالعب المعلعم بدراسعة  3يمتد برنامج التنهيل أثنا  الخدمة إلى 
فصعول دراسعية.  ووزارة  9الفصعل الصعيفي، فيحتعاج الطالعب إلعى فقط في الفصعل الواحعد بمعا فعي ذلعا 

 التربية هي التي تضع أسس وشروط االلتحاق بالبرنامج.
 

جامععات حكوميعة، وهعي الجامععة األردنيعة، وجامععة اليرمعوا، وجامععة مؤتعة.   3بدأ تنفيذ البرنامج في 
، وجامععة آل البيعت، وجامععة البلقعا  ثم امتد ليشمل الجامعات الحكومية األخرى وهي الجامععة الهاشعمية

التطبيقية.  إال أن طلبة التنهيل يتركزون في الجامعات األربعة األولى وهعي الجامععة األردنيعة، وجامععة 
اليرمععوا، وجامعععة مؤتععة، والجامعععة الهاشععمية، وتععنتى الجامعععة األردنيععة علععى رأس هععذ  الجامعععات مععن 

 حيث أعداد طلبة التنهيل فيها.
 

 ت الكمية لبرامج تأهيل المعلمين وتدريبهم:اإلنجازا
تمثلععت اإنجععازات الكميععة لخطععة التطععوير التربععوي فععي األعععداد الكبيععرة مععن المعلمععين الععذين تععم تععنهيلهم 
وتدريبهم.  فحسب إحصائيات وزارة التربية والتعلعيم )مديريعة التنهيعل والتعدريب التربعوي( كانعت أععداد 

 على النحو التاليل 1999حتى نهاية عام  ونسب الملتحقين ببرنامج التنهيل
 
 

 البيــــان
 
 1988العدد عام 

عدد الذين التحقوا 
بالبرنامج ونسبتهم 

 1999حتى عام 

عدد الذين تخرجوا 
من البرنامج 

ونسبتهم حتى عام 
1999 

حملععععة دبلععععوم كليععععات المجتمععععع 
 للحصول على البكالوريوس.

 22ر000
 10ر200

(46)% 
6200 

(60)% 
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حملععععة البكععععالوريوس للحصععععول 

 على الدبلوم في التربية.
 10ر600

5340 
(50)% 

3460 
(65)% 

حملععععععععععععععة البكععععععععععععععالوريوس أو 
البكالوريوس والدبلوم في التربية 

 للحصول على الماجستير.
6000 

754 
(13)% 

372 
(49)% 

 
التحق وتشير المؤشرات إلى أن برنامج تنهيل المعلمين أثنا  الخدمة حقق إنجازا كميا كبيرا.  فقد 

معلم ومعلمة.  كما انخفضت نسبة حملة دبلوم كليات المجتمع،  10ر200ببرنامج البكالوريوس حوالي 
% من مجموع المعلمين عام 69وهي الفئة الرئيسة المستهدفة لبرنامج التنهيل أثنا  الخدمة، من حوالي 

 ، كما تشير اإحصائية التاليةل1998% عام 46إلى حوالي  1988
 

 97/1998عام  87/1988عام  البيـــان
نسبة حملة دبلوم كليعات المجتمعع إلعى مجمعوع 

 المعلمين.
 %46 %69ر49

نسعععععبة حملعععععة البكعععععالوريوس إلعععععى مجمعععععوع 
 المعلمين.

 %48ر3 26%

نسبة حملة الدبلوم والماجستير في التربيعة إلعى 
 مجموع عدد المعلمين.

 %5ر2 %3ر6

 

تحقيععق هدفععه الكمععي، حيععث تشععير إحصععائيات وزارة التربيععة إال أن البرنععامج بقععي بعيععدا، كمععا يبععدو، عععن 
معلععم ومعلمععة مععن حملععة دبلععوم كليععات المجتمععع ال زالععوا علععى رأس  17ر000والتعلععيم إلععى أن حععوالي 

عملهععم ولعععم يلتحقععوا بالبرنعععامج، وذلععا بعععالرغم معععن إعطععا  األولويعععة لتنهيععل هعععذ  الفئععة معععن المعلمعععين 
زنععة التنهيععل فععي الععوزارة لهععا، )بينمععا يخصععص للععدبلوم فععي %( مععن موا70وتخصععيص الجععز  األكبععر )

% علععى التعوالي، كمععا يشعير الكتععاب 10% و 20التربيعة، والماجسعتير فععي التربيعة فععي موازنعة العوزارة 
 (.1998السنوي لوزارة التربية والتعليم عام 

 
وزارة التربية  ألف معلم ومعلمة )مصطفى أبو الشي ، 46غطى برنامج التدريب أثنا  الخدمة حوالي 

ألف معلم  13(.  واشتمل هذا العدد على 2000والتعليم، تقرير عن التدريب أثنا  الخدمة، عمان، عام 
آالف معلم ثانوي.  يضاف إلى  10، و 10-5ألف معلم مجال للصفوف  23، و 4-1ومعلمة للصفوف 

ير، أمين مكتبة، قيم آالف مدير مدرسة وموظف مساند إداري وفني )مساعد مد 5ذلا تدريب حوالي 
مختبر، فني تقنيات تعليم(، وتنفيذ برامج تجديدية نوعية مثل برنامج تطور األشراف التربوي، وبرنامج 

 المدرسة المتعاونة، وبرنامج تطوير المدرسة األساسية )المصدر السابق(.
 

تؤؤؤأهيلهم  ؤؤؤل الدراسؤؤؤات التقويميؤؤؤة السؤؤؤابقة لبرنؤؤؤامجل تؤؤؤدريب المعلمؤؤؤين دهنؤؤؤا  الخدمؤؤؤة و عؤؤؤدادهم و
 الجامعات:

دراسة تقويمية لبرنامجي تعدريب المعلمعين أثنعا  الخدمعة )فعي وزارة التربيعة والتعلعيم(  15تمت مراجعة 
دراسععات تتعلععق بتععدريب  9وإعععدادهم قبععل الخدمععة وأثنا هععا فععي الجامعععات.  وضععمت تلععا الدراسععات 

لعق ببرنعامج إععداد المعلمعين وتعنهيلهم دراسعات تتع 6منها رسائل ماجستير(، و 8المعلمين أثنا  الخدمة )
 في الجامعات.

 
وتم في هذ  الدراسة تحليعل تلعا الدراسعات معن حيعث موضعوعاتها، ومجعاالت التقعويم فيهعا، ومنهجيتهعا، 

 ونتائجها.  وكانت نتائج التحليل على النحو التاليل
 

 الدراسات المتعلقة بتدريب المعلمين دهنا  الخدمة دوال:
 والمنهجية، ومجاالت التقويم:الموضوعات،  – 1
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 مجاالت التقويم التل موضوع الدراسة ومنهجيتها

 غطتها الدراسات منهجيتها موضوع الدراسة

دراسععععة تقويميعععععة للبرنععععامج ككعععععل  -1
 (.1992ير النهار وآخرون، )تيس

معععن خعععالل معرفعععة وجهعععة نظعععر 
المعععدربين والمتعععدربين باسعععتخدام 

 استبيانات.

 أهداف البرنامج . -1
 المادة التدريبية.  -2
 المدربون.  -3

أثعععر البرنعععامج علعععى الممارسعععات  – 2

التدريسععية لمعلمععي الرياضععيات )نععزار 
 (.1993االحمد، 

معععن خعععالل معرفعععة وجهعععة نظعععر 
المعلمععععين المتععععدربين باسععععتخدام 

 استبيانات.

 أساليب التدريب. – 4 
 أوقات التدريب. – 5 
 أماكن التدريب. – 6 

مظاهر التفكير الناقد فعي التعدريس  – 3

لمعلمعععي اللغعععة اإنجليزيعععة )خالعععد أبعععو 
 (.1995شهاب، 

تحليععععل دروس صععععفية لمعلمعععععي 
اللغععععة اإنجليزيععععة الععععذين تلقععععوا 

 تدريبا.

 أثعععر التعععدريب علعععى اكتسعععاب – 7 

المعلمعععععين للمعععععادة العلميعععععة )معععععادة 
 التعليم(.

 أثر التدريب على تطوير.  – 8

دراسعععة تقويميعععة لبرنعععامج تعععدريب  – 4

معلمي اللغة العربيعة )فعوزي الحعردان، 
1997.) 

معععن خعععالل معرفعععة وجهعععة نظعععر 
 المشرفين والمعلمين المتدربين.

 أساليب التدريس لدى المعلمين 
ايعععععععععععععععععععععات وامعععععععععععععععععععععتالكهم للكف

 المهنية)التخطيط،
 إدارة الصف، استخدام الوسائل

تقعععععويم فاعليعععععة بعععععرامج تعععععدريب  – 5

المعلمين على مناهج العلوم االجتماعية 
الجديدة في إكسعابهم الكفعا ات التعليميعة 

 (.1994)أحمد العلوان، 

معععن خعععالل معرفعععة وجهعععة نظعععر 
المعلمععععين المتععععدربين باسععععتخدام 

 استبيانات.

التعليميعععععة، تفريعععععد التعلعععععيم، إثعععععارة 
 الدافعية، التقويم(.

قعدرات أثر التدريب على تنمية  – 9

المعلمععععين المتعلقععععة بععععربط التعلععععيم 
 بالحياة،

تقيعععععيم برنعععععامج تعععععدريب معلمعععععي  – 6

 التربيععععععة الفنيععععععة )حسععععععين الكيالنععععععي،
1995.) 

معععن خعععالل معرفعععة وجهعععة نظعععر 
المعلمععععين المتععععدربين باسععععتخدام 

 استبيانات.

فرديعععععة، والتعامعععععل معععععع الفعععععروق ال
وتنمية التفكير لدى الطلبة )توجهعات 

 فلسفة التطوير(.

فاعليععععة برنععععامج تععععدريب معلمععععي  – 7

التربيععة االجتماعيععة والوطنيععة )عععاطف 
 (.1994المومني، 

معععن خعععالل معرفعععة وجهعععة نظعععر 
المشعععرفين التربعععويين والمعلمعععين 

 ام استبيانات.المتدربين باستخد

 

تقععععويم برنععععامج تععععدريب معلمععععي  – 8

التربيععععة الرياضععععية )محمععععد هياجنععععه، 
1997.) 

معععن خعععالل معرفعععة وجهعععة نظعععر 
المعلمععععين المتععععدربين باسععععتخدام 

 استبيانات.

 

أثعر برنععامج التعدريب علععى فاعليععة  – 9

أدا  معلمي اللغة العربية )علي وشعاح، 
1991.) 

معععن خعععالل معرفعععة وجهعععة نظعععر 
ين المتععععدربين باسععععتخدام المعلمعععع

 استبيانات.
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 نتائج الدراسات: - 2 

 النتيجة مجال التقويم
 عدد الدراسات ونسبتها

 النسبة العدد
    محاور التدريب دهنا  الخدمة –د 
التعريعععععف بفلسعععععفة التطعععععوير التربعععععوي  – 1

 وتوجهاتهل
 تنمية التفكير. -
 

 .أثر كبير للتدريب
 أثر قليل للتدريب.

1 
2 

11% 
22% 

 أثر كبير للتدريب. تفريد التعليم. -       
 أثر قليل للتدريب.

1 
2 

11% 
22% 

 %33 3 أثر قليل للتدريب. ربط التعليم بالحياة. -       
التهيئععععة للتعامععععل مععععع المنععععاهج والكتععععب  – 2

المدرسععععية الجديععععدة مععععادة وأسععععاليب تععععدريس، 
 وتنمية الكفايات المهنية.

 اكتساب المادة العلمية. -     

 
 

 أثر كبير للتدريب.
 لتدريب.أثر قليل ل

 
 
3 
2 

 
 
33% 
22% 

التحسن في أساليب التدريس والكفايعات   -     
 المهنية بشكل عام

 أثر كبير للتدريب.
 أثر قليل للتدريب.

3 
3 

33% 
33% 

 التحسن في أساليب / كفايات محددةل  -
 التخطيط للتدريس. -     

 
 أثر كبير للتدريب.

 
5 

 
55% 

 إدارة الصف. -          
 أثر كبير للتدريب.
 أثر قليل للتدريب.

2 
1 

22% 
11% 

 إثارة الدافعية. -          
 أثر كبير للتدريب.
 أثر قليل للتدريب.

2 
1 

22% 
11% 

 استخدام الوسائل التعليمية. -          
 يب.أثر كبير للتدر

 أثر قليل للتدريب.
3 
3 

33% 
33% 

 التقويم -          
 أثر كبير للتدريب.
 أثر قليل للتدريب.

2 
2 

22% 
22% 

    الجوانب األخرى –ب 
دريب المواد التدريبية وصلتها بنهداف التع – 1

 وحاجات المتدربين.
درجعععععة الشععععععور بالرضعععععى 

 كبيرة
درجعععععة الشععععععور بالرضعععععى 

 متدنية.

1 
1 

11% 
11% 

 %44 4 الكثيرون ينقصهم التدريب. المدربون. – 2
 %44 4 يغلب عليها الطابع الفطري. أساليب التدريب. – 3

 مراكز التدريب. – 4
يعععنقص معظمهعععا التجهيعععزات 

 والتسهيالت الالزمة.
3 33% 

يععععععععوم السعععععععععبت )العطلعععععععععة  أوقات التدريب. – 5
 الرسمية(. غير مالئم

2 22% 

 %11 1 غير واضحة وغير محددة أهداف البرنامج – 6

 
يتضععل ممععا سععبق أن تلععا الدراسععات تناولععت المحععاور الرئيسععة الثالثععة للتععدريب أثنععا  الخدمععة )التعريععف 
بفلسفة التطوير التربوي وتوجهاته، وتنميعة القعدرة علعى التعامعل معع المنعاهج والكتعب المدرسعية، وتنميعة 

 ب التدريب، والمواد التدريبية، والمدربين، وأوقات التدريب، وأماكنه.الكفايات المهنية(، وأسالي
 

 وتشير نتائج تلا الدراسات إلى ما يليل
أشارت النتائج إلعى أن التعدريب علعى تنميعة التفكيعر والتعامعل   لسفة التطوير التربوي وتوجهاته: - 1

را قلعيال علعى معلمعي اللغعة مع الفروق الفردية تعرا أثعرا علعى معلمعي الرياضعيات )االحمعد(، وأثع
العربيععة )الحععردان(، ومعلمععي اللغععة اإنجليزيععة )أبععو شععهاب(.  كمععا أشععارت إلععى وجععود أثععر قليععل 
للتععدريب علععى ربععط التعلععيم بالحيععاة لععدى معلمععي اللغععة العربيععة )الحععردان(، ومعلمععي االجتماعيععات 

 )المومني(، ومعلمي الرياضيات )االحمد(.
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أشعععارت النتعععائج إلعععى تحسعععن فعععي معععادة الرياضعععيات  رسؤؤؤية الجديؤؤؤد :المنؤؤؤاهج والكتؤؤؤب المد - 2 
)االحمد(، واالجتماعيات )العلوان(، والتربيعة الرياضعية )هياجنعه(، بععد التعدريب، وإلعى أثعر 

 قليل على معلمي اللغة العربية )وشاح والحردان( في اكتسابهم للمادة التعليمية.
ايعععات التعليميعععة التاليعععةل التخطعععيط للتعلعععيم،  واسعععتخدام تناولعععت الدراسعععات الكفالكفايؤؤؤات المهنيؤؤؤة:  - 3

الوسععائل التعليميععة، وإدارة الصععف، وإثععارة الدافعيععة، والتقععويم.  وأشععارت النتععائج إلععى تحسععن لععدى 
معلمي الرياضيات في جميع تلا الكفايات، وإلى تحسن لعدى معلمعي االجتماعيعات واللغعة العربيعة 

أشعععارت إلعععى تحسعععن فعععي أسعععاليب التعععدريس بشعععكل ععععام  والتربيعععة الرياضعععية فعععي بعضعععها.  كمعععا
 )الرياضيات، واالجتماعيات، والتربية الرياضية(.

أشارت النتعائج إلعى حاجعة البرنعامج، ومنعذ البدايعة، إلعى أهعداف واضعحة ومفهومعة لعدى  األهداف: – 4
تصعور  األطراف المعينة، وورد في دراسة )النهار وآخرون(.  فكان البرنامج، )وال زال( ينقصعه

واضل، وإستراتيجية توجه التدريب إلى تطوير مهارات المعلمعين.  ففيمعا يخعص المنعاهج والكتعب 
المدرسععية الجديعععدة، معععثال، توجعععه البرنعععامج إلعععى تععدريب المعلمعععين علعععى وحعععدات )معععواد( الكتعععب 
المدرسععية بععدال مععن التوجععه إكسععابهم مهععارات يمكععن تعميمهععا علععى منععاهج وموضععوعات أخععرى،  

 م كيف يتعلمون، كما أشارت إليه تلا الدراسة.وتعليمه
وبخصععوص مععواد التععدريب والمععدربين، وأسععاليب التععدريب، وأمععاكن التععدريب وأوقاتععه، أشععارت  - 5

 النتائج إلى ما يليل
غلبععة الطععابع النظععري علععى العملععي فععي البرنععامج، فععالمواد التدريبيععة نحععت منحععى نظريععا )النهععار  -أ 

 لتدريب )النهار وآخرون، والهياجنه، والمومني، والكيالني(.وآخرون(، وكذلا أساليب ا
ضعف صلة المواد التدريبية فعي البرنعامج بنهعداف البرنعامج، وحاجعات المتعدربين.  وذلعا إضعافة  -ب 

إلععى تركيزهععا علععى الجانععب النظععري.  فكانععت عععدم مناسععبتها مععن أبععرز المظععاهر السععلبية لبرنععامج 
 )النهار وآخرون(. التدريب من وجهة نظر المتدربين

قلة التنويع في أساليب التدريب، وشيوع المحاضرة أو المزج بين المحاضرة والمناقشة فيها، وقلعة  -جـ
استخدام األساليب التي تكسب المتدربين المهارات، مثل النمذجة، وإشعراف األقعران.  يضعاف إلعى 

 الكيالني(. ذلا قلة استخدام الوسائل واألجهزة في التدريب )النهار وآخرون،
حاجة الكثيرين معن المعدربين إلعى تعدريب إكسعابهم مهعارات التعدريب الالزمعة )النهعار وآخعرون،   -د 

الهياجنه، المومني، الكيالنعي(، وقيعام بععض المعدربين بالتعدريب فعي غيعر تخصصعاتهم فعي بععض 
 الحاالت )النهار وآخرون، والهياجنه(.

 مؤشرات ذلال صعوبة الظروف المحيطة بالتدريب، ومن -هـ
مراكز )أماكن( التدريبل يتم التدريب فعي معدارس تقعل فيهعا الخعدمات، والتسعهيالت، واألجهعزة  -

 الالزمة، إضافة إلى صعوبة الوصول إلى بعضها )النهار وآخرون، المومني، والكيالني(.
 الوقتل  يتم التدريب في وقت غير مالئم للمتدربين، حيث يعتم فعي يعوم عطلعة رسعمية )الخمعيس -

سعععابقا والسعععبت حاليعععا( يشععععر المعلمعععون بعععنن معععن حقهعععم الراحعععة فيهعععا )النهعععار وآخعععرون، 
 والمومني(.

 
 هانيا: الدراسات المتعلقة ببرنامج  عداد المعلمين وتأهيلهم  ل الجامعات:

 الموضوعات، والمنهجية، ومجاالت التقويم – 1
 

 
 موضوع الدراسة ومنهجيتها

 
 مجاالت التقويم

 راساتالتل غطتها الد المنهجية الموضوع

تقويم أثر برنامج تنهيل المعلمعين فعي  – 1
الجامعات األردنية الحكومية )عمر الشعي  

 (.1994وآخرون، 

معععن خعععالل معرفعععة وجهعععة نظعععر  – 1
الطلبععععععة المعلمععععععين وأعضععععععا  هيئععععععة 

 ام استبيان.التدريس باستخد
مشعععععععععاهدة حصعععععععععص صعععععععععفية  – 2

للخريجين، ومحاضرات ألعضا  هيئة 
 التدريس.

 مقابلة مديري مدارس. – 3

 أهداف البرامج. – 1
األوزان النسععععععععععععبية للمكععععععععععععون  – 2

 األكاديمي والمكون المسلكي.
 المواد األكاديمية. – 3
 المواد المسلكية. – 4
 أساليب التدريس. – 5
 صلة المحتوى األكاديمي – 6

أثعععر برنعععامج إععععداد المعلمعععين )قبعععل  – 2

الخدمة( في الجامعة األردنية على التفكير 
التعليمعععي لعععدى الطعععالب المعلمعععين )عمعععر 

 (.1996الشي  وآخرون، 

مععععن خععععالل تحليععععل مواقععععف تعليميععععة 
افتراضععية تتضععمن مشععكالت والطلععب 
مععععن الطلبععععة المعلمععععين تبيععععان كيععععف 

 يتعاملون معها.

 بالمناهج المدرسية.
التنسعععععيق بعععععين محتعععععوى المعععععواد  – 7

 لمواد المسلكية.األكاديمية ومحتوى ا

تقعععويم برنعععامج إععععداد معلعععم الصعععف  – 3

)قبل الخدمة( في الجامعة األردنية )يحيعى 
 (.1999الصمادي،

معععن خعععالل معرفعععة وجهعععة نظعععر  – 1

األطععععععراف ذات العالقععععععة باسععععععتخدام 
اسعععتبيانات للطلبعععة المعلمعععين ومعععديري 

ا  هيئعععة المعععدارس، ومقعععابالت ألعضععع
 التدريس .

 تدريس المواد.خطط  – 8
خبععععرة أعضععععا  هيئععععة التععععدريس  – 9

 ونظرتهم إلى طلبة التنهيل.
نظعععرة أعضعععا  هيئعععة التعععدريس  – 10

 لطلبة التنهيل.
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 التفكير التعليمي لدى الطلبة – 11 تحليل خطط تدريس – 2

تقعععويم برنعععامج تنهيعععل معلعععم الصعععف  – 4

)فععععععواز جععععععرادات، ومحمععععععد زريقععععععات، 
1999.) 

مععععن خععععالل وجهععععة نظععععر الخععععريجين 
 باستخدام استبيانات.

 المعلمين.

دور بععععرامج تنهيععععل المعلمععععين فععععي  – 5

تطععععوير األدا  المدرسععععي )سععععمر أغبععععر، 
 (.1996ومحمد الشبول، 

الل وجهععععة نظععععر الخععععريجين مععععن خعععع
 ومديري المدارس باستخدام استبيانات.

 

تقععويم برنععامج إعععداد معلمععي التربيععة  – 6

ة فعععي اإسعععالمية فعععي الجامععععات الحكوميععع
 (.1996األردن )ناصر خوالد ، 

مععععن خععععالل وجهععععة نظععععر الخععععريجين 
 باستخدام استبيانات.

 

 
 
 نتائج الدراسات – 2

 عدد الدراسات ونسبتها النتيجة مجال التقويم
غير واضحة وغير محددة )الشي   أهداف البرنامج

 والصمادي(
2 33% 

األوزان النسععععبية للمكععععون األكععععاديمي والمكععععون 
 امج في الجامعاتالمسلكي للبرن

متفاوتععععة، وتفاوتهععععا غيععععر مبععععرر 
 (94)الشي  

1 17% 

 المواد األكاديمية في البرنامجل
 االستفادة منها بشكل عام –أ      

 
 (94كثيرة )الشي  

1 17% 

االستفادة من مواد التخصص لمباحعث  –ب      

 كل منل
 التربية اإسالمية -      

 
 

 كثيرة )جرادات، أغبر(

 
 
2 

 
 
33% 

 %17 1 كثيرة )جرادات، أغبر( لعربيةاللغة ا -      

 %33 2 كثيرة )جرادات، أغبر( التربية االجتماعية والوطنية -      

 %33 2 قليلة )جرادات، أغبر( الرياضيات -      

 %33 2 قليلة )جرادات، أغبر( العلوم -      

 %33 2 قليلة )جرادات، أغبر( التربية الرياضية -      

 %33 2 قليلة )جرادات، أغبر( ة الفنيةالتربي  -      

 %33 2 قليلة )جرادات، أغبر( التربية المهنية -      

 %33 2 قليلة )جرادات، أغبر( التربية الموسيقية -      
مال مععععة محتواهععععا للمنععععاهج )المقععععررات(  –ج 

 المدرسية
غيععععر مالئععععم فععععي حععععاالت كثيععععرة 

 ، الصمادي، خوالد (94)الشي  
3 50% 

 المواد المسلكية / مواد األساليب في البرنامج
 االستفادة منها بشكل عام –أ 

 كثيرة )الشي (
 الصمادي(قليلة )

1 
1 

17% 
17% 

االستفادة من مواد أسعاليب تعدريس مباحعث  –ب 

 تخصص كل منل
 التربية اإسالمية -     

 
 

 كثيرة )جرادات، أغبر(

 
 
2 

 
 
33% 

 %33 2 كثيرة )جرادات، أغبر( اللغة العربية -     

 %33 2 جرادات، أغبر(كثيرة ) التربية االجتماعية والوطنية -     

 كثيرة )أغبر( الرياضيات  -     
 قليلة )جرادات(

1 
1 

17% 
17% 

 %17 1 قليلة )جرادات( العلوم -     

 %17 1 قليلة )جرادات( التربية الرياضية -     

 %17 1 قليلة )جرادات( التربية الفنية -     

 %17 1 قليلة )جرادات( التربية المهنية -     

 %17 1 قليلة )جرادات( التربية الموسيقية -     

االسعععتفادة معععن معععواد مسعععلكية )تربويعععة(  –جعععـ 
 محددةل

 القياس والتقويم -     

 
 كثيرة )أغبر(

 قليلة )جرادات(

 
1 
1 

 
17% 
17% 

 %33 2 كثيرة )جرادات، وأغبر( إدارة الصف -     
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 %17 1 كثيرة )أغبر( علم النفس التربوي -     

 %17 1 قليلة )أغبر( المناهج وطرق التدريس -     

 %17 1 كثيرة )أغبر( مقدمة في التربية الخاصة -     

 %17 1 كثيرة )جرادات( فلسفة التربية وأسسها -     

 %17 1 كثيرة )جرادات( علم النفس التطوري -     

أساليب التدريس المستخدمة في تدريس الطلبعة 
 المعلمين

يغلعععععب عليهعععععا الطعععععابع النظعععععر 
الصمادي، جرادات، ، 94)الشي 
 خوالد (

4 67% 

كفايعععات مهنيعععة تناولتهعععا الدراسعععات معععن حيعععث 
 مدى امتالا الخريجين لهال

 التخطيط للتعليم -     

 
يمتلكها الخريجون بدرجة كبيعرة 

 )أغبر، وجرادات(

 
2 

 
33% 

يمتلكها الخريجون بدرجة كبيعرة  إدارة الصف -     
 ، أغبر، جرادات(94ي  )الش

3 50% 

يمتلكها الخريجون بدرجة كبيعرة  استخدام الوسائل التعليمية -     
 (94)الشي  

يمتلكهععععععا الخريجععععععون بدرجععععععة 
 منخفضة )جرادات، وخوالد (

1 
 
2 

17% 
 
33% 

يمتلكها الخريجون بدرجة كبيعرة  تقويم تعلم الطلبة -     
 )أغبر(

يمتلكهععععععا الخريجععععععون بدرجععععععة 
)الشععععي ، الصععععمادي، منخفضععععة 
 جرادات(

1 
 
3 

17% 
 
50% 

يمتلكها الخريجون بدرجة كبيعرة  استخدام الكتاب المدرسي -     
 )أغبر، وجرادات(

2 33% 

إقامة عالقات مهنية مع الطلبة والزمال   -     
 واإدارة وأوليا  األمور

يمتلكها الخريجون بدرجة كبيعرة 
 )أغبر، وجرادات(

2 33% 

التنسيق بين محتوى المادة األكاديمية ومحتوى 
 المواد المسلكية في البرنامج

 %17 1 (94التنسيق قليل )الشي  

 %17 1 توجهها نظر )الصمادي( خطط تدريس المواد

خبععععرة أعضععععا  هيئععععة التععععدريس فععععي التعلععععيم 
 المدرسي

الكثيععرون خبععرتهم قليلععة )الشععي  
 ، الصمادي(94

2 33% 

اهتمععام طلبععة التنهيععل بععالتعلم مععن وجهععة نظععر 
 أعضا  هيئة التدريس

ة التعععدريس بععععض أعضعععا  هيئععع
يشعععرون بضعععف اهتمععام طلبععة 
التنهيععععععل واسععععععتعدادهم للععععععتعلم 

 (94)الشي  
 

1 17% 

معاملععة أعضععا  هيئععة التععدريس لطلبععة التنهيععل 
 من وجهة نظر طلبة التنهيل

الععععبعض معععععاملتهم غيععععر الئقععععة 
 (94)الشي  

1 17% 

 %17 1 (94  ضعيف )الشي التفكير التعليمي لدى الطلبة المعلمين

 
 ويتضل من النتائج السابقة ما يليل

تناولععت الدراسععات المتعلقععة ببرنععامج إعععداد المعلمععين وتععنهيلهم فععي الجامعععات مختلععف جوانععب البرنععامج 
يس )األهداف، ومكونات البرنامج ومال متها إعداد المعلمين وتنهيلهم، وأسعاليب التعدريس، وخطعط تعدر

 المواد/ المساقات، وتشير النتائج إلى ما يليل
 
 أشارت النتائج إلى أثر البرنامج ونجاحاته في المجاالت التاليةل  دهر البرنامج ونجاحاته:  –د 

تحسن الخريجعون معن وجهعة نظعر الخعريجين ومعديري  دساليب التدريس والكفايات التعليمية:  -
ة الصععف، والتخطععيط للتعلععيم، واسععتخدام الكتععاب المعدارس التععي يعمععل فيهععا الخريجععون فععي إدار

المدرسي، واستخدام أساليب تدريس مباحث تخصصعاتهم )التربيعة اإسعالمية، واللغعة العربيعة، 
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واالجتماعيععات(، ولععديهم القععدرة علععى إقامععة عالقععات مهنيععة جيععدة مععع الطلبععة، والععزمال   
 ت، وأغبر(.المعلمين، وإدارة المدرسة، وأوليا  األمور )جرادات وزريقا

 
( إلعى مقعدرة الخعريجين علعى اسعتخدام األمثلعة، 1994وإضافة إلى ذلعا، أشعارت دراسعة )الشعي ، 

والمعينعات التعليميععة، والتنويعع فععي أسعاليب التععدريس، وتقبعل مشععاعر الطلبعة وأفكععارهم.  وأشععارت 
االلتعزام كذلا إلى اعتقاد مديري المدارس التي يعمل بهعا خريجعو البرنعامج بوجعود قعدر كعاف معن 

والتكعريس للعمعل لعدى الخعريجين، وإلعى شععور غالبيععة الخعريجين بتغيعر فعي عملهعم، وتحسعن فععي 
 مهاراتهم التعليمية.

 
المععادة األكاديميععةل خريجععو البرنععامج )مععن وجهععة نظععرهم( متمكنععون مععن المععادة األكاديميععة فععي  -

هم معن المعادة فعي مباحعث مباحث اللغة العربية والتربية اإسعالمية، واالجتماعيعات، بينمعا تمكعن
أخرى )العلوم، والرياضيات، والتربيعة الرياضعية، والتربيعة الفنيعة، والتربيعة المهنيعة، والتربيعة 
الموسععيقية( متوسععط أو ضعععيف.  ويشععارا مععديرو المععدارس الخععريجين فععي االعتقععاد بتحسععن 

تقد أعضعا  هيئعة الخريجين في فهمهم للمادة األكاديمية.  )جرادات وزريقات، وأغبر(.  كما يع
التدريس في الجامععات بعنن المعواد التعي يدرسعونها للطلبعة المعلمعين تسعهم فعي إععداد المعلمعين 

 (.1994للتعليم، وتكسبهم معرفة علمية ومسلكية جديدة )الشي ، 
استفاد الطلبة المعلمون )من وجهعة نظعرهم( اسعتفادة   المواد / المساقات المسلكية في البرنامجل  -

لمواد المسلكية التاليةل  إدارة الصف، وفلسفة وأسس التربية، وعلم النفس التربعوي، كبيرة من ا
ومقدمة فعي التربيعة الخاصعة )جعرادات وزريقعات، واغبعر(، وعلعم العنفس التطعوري )جعرادات 

 وزريقات(.
 

 المعيقاتل أشارت النتائج إلى المعيقات التالية التي تقلل من فعالية البرنامجل -ب 
شععارت النتععائج إلععى غيععاب أهععداف موضععحة ومعلنععة للبرنععامج تحكععم تصععميم األهععدافل أ  -

البرنامج وسير ، مما يؤدي إلى غياب فهم مشترا بين األطعراف ذات العالقعة، وبخاصعة 
وزارة التربية والتعليم والجامعات، وإلى غياب رؤية واضحة لدى أعضا  هيئة التعدريس 

يمثل، إلى حد معا، اجتهعادات المختصعين بخصوص البرنامج وغاياته، مما جعل البرنامج 
، والصععمادي(، وجعععل أعضععا  هيئععة 94المسععلكيين واألكععاديميين فععي الجامعععات )الشععي ، 

 (.1994التدريس يتباينون في توقعاتهم من البرنامج )الشي ، 
النظري مقابل العمليل أشارت النتائج إلى أن البرنعامج ذو طبيععة نظريعة أكثعر منهعا عمليعة  -

 – Institution(.  فالبععـرنامج جععا  ضععمن إطععار مؤسسععي )94والشععي   )الصععمادي،

based( ولعععيس ضعععمن إطعععار وظيفعععي )School – based  . فعععي تنظعععيم محتعععوا )

والمساقات التربوية طابعها الغالب نظري، وأساليب التدريس فيها محاضرة أو مزج بعين 
(.  وفهعم المعادة، 1996المحاضرة والمناقشة في معظمهعا )الصعمادي، والشعي  وآخعرون 

من وجهة نظر أعضا  هيئة التدريس، يمثل أهعم مجعاالت التركيعز فعي تقعويم تعلعم الطلبعة 
المعلمين.  واالمتحانات الكتابية )التي تقيس فهم المادة( هعي أكثعر أسعاليب التقعويم شعيوعا 

، والصععمادي(.  والتنسععيق بععين المععواد المسععلكية واألكاديميععة وبععين برنععامج 94)الشععي  
(.  1996تربيععة العمليععة )التععدريب العملععي فععي المععدارس( ضعععيف )الشععي  وآخععرون، ال

ومجععال التركيعععز لععدى غالبيعععة المدرسععين فعععي الجامععععات هععو نقعععل المعرفععة إلعععى الطلبعععة 
المعلمين، بينما تنمية التفكير، والقيم واالتجاهات، والمهارات تحظى بالقليعل معن االهتمعام 

برنامج التربية العملية إلى مجمعوع البرنعامج فعي أحسعن (، وال تزيد نسبة 1994)الشي ، 
%، بينمععا يشعكل هععذا الجععز  9ر5حاالتهعا )برنععامج الجامععة األردنيععة حاليعا( عععن حعوالي 

 % )ذياب(.60)التربية العملية( في برنامج إعداد المعلمين في بلدان أخرى حوالي 
ة بشعععكل رئعععيس خطعععط تعععدريس المعععوادل  معظعععم المعععواد التربويعععة خططعععت لتكعععون نظريععع -

)الصمادي(.  ففي معظم الحاالت، أشارت العبارات الهدفية في خطط تدريس المعواد إلعى 
معرفة نظرية، والمهارات العمليعة التعي أشعارت إليهعا الخطعط كانعت متشعابهة، إمعا إععداد 
خطععط درسععيه أو إعععداد امتحععان تحصععيلي )الصععمادي(.  وكانععت االختبععارات الكتابيععة فععي 
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تمثل الطابع الغالب لصيغ التقعويم، ولهعا العوزن األكبعر فعي العالمعة متطلبات المواد  
 (.1994النهائية للطالب المعلم )الصمادي، الشي  

 صلة البرنامج بالعمل التعليمي في المدارسل  أشارت النتائج إلى ما يلي في هذا المجالل -

  اتصعاال جيعدا يتصل محتوى البرنامج، في معظم الحاالت، بإعداد المعلعم لمهنعة التعلعيم
في الجانب األكاديمي.  لكن فعي بععض الحعاالت، ال يكعون مالئمعا )مثعال، وجعود معادة 
واحععدة للعلععوم فععي برنععامج معلععم الصععف فععي جامعععة اليرمععوا غيععر كععاف( )الشععي ، 

(.  ووصفت المساقات المسلكية )من وجهعة نظعر الطلبعة المعلمعين( بننهعا مملعة 1994
 مادي(.)فيها تكرار وطابعها نظري( )الص

  بشكل عام، المواد األكاديمية في برنامج معلم المجال لم تفصل وفعق حاجعات المعلمعين
األكاديمية في المدارس، بل وجدت لتفي بحاجات التخصص في المبحث في الجامععة، 
فمواد بعض التخصصات ال تغطعي المقعررات المدرسعية ذات العالقعة، وبعضعها لعيس 

، الصعععمادي، 94عضعععها متقعععدم جعععدا )الشعععي  مطلوبعععا فعععي المقعععررات المدرسعععية، وب
 وخوالد (.

  وضع البرنامج أصعال لطلبعة اإععداد قبعل الخدمعة، ولعم تعراع فيعه خصعائص وظعروف
المعلمين أثنا  الخدمة )خبرتهم في التعليم، والميعل إلعى االسعتمرار فعي العمعل وفعق معا 

ة المعلمععين اكتسعبو  معن اتجاهعات وقناععات وطعرق عمعل .. الع (، فهعو ال يالئعم الطلبع
 (.1994أثنا  الخدمة )الشي ، 

 
مقاومة التغيرل أشارت النتائج إلى أن الظروف المحيطة بعمل خريجي البرنعامج تعيعق  -

محاوالتهم لممارسة ما تعلمو  من البرنعامج. ومعن ذلعا، السعمات والتوجهعات التقليديعة 
رق عمعل في المدارس، وما اكتسبه معلمو المدارس من اتجاهات، وطعرق تفكيعر، وطع

تقليدية تعيق محاوالت خريجي البرنامج الستخدام أساليب وطرق عمعل جديعدة، وتثعبط 
 محاوالتهم للتغيير )الصمادي(.

أعضععا  هيئععة التععدريس فععي الجامعععاتل  أشععارت النتععائج إلععى أن بعععض أعضععا  هيئععة  -
ن التدريس المعنيين بالبرنامج في الجامعات ليست لديهم خبرة في التعليم المدرسعي، وأ

 ، والصمادي(.1994خبرات بعضهم قليلة في هذا المجال )الشي ، 
نظرة أعضا  هيئعة التعدريس فعي الجامععات إلعى طلبعة التنهيعل أثنعا  الخدمعةل  أشعارت  -

النتائج إلى تدني توقعات بعض أعضا  هيئعة التعدريس معن طلبعة التنهيعل أثنعا  الخدمعة 
التععدريس يتصععفون بضعععف  (.  فهععؤال  الطلبععة فععي نظععر أعضععا  هيئععة1994)الشععي ، 

االستعداد والحماس للتعلم مقارنين بطلبعة اإععداد قبعل الخدمعة.  وبالمقابعل كعذلا، لعدى 
الكثيععرين مععن طلبععة التنهيععل أثنععا  الخدمععة نظععرة سععلبية نحععو أعضععا  هيئععة التععدريس 

 (.1994)الشي ، 
 لتعليمععينتععائج أخععرىل  أشععارت النتععائج إلععى غيععاب أثععر للبرنععامج علععى تنميععة التفكيععر ا -

( Pedagogic فhinking ، 1994( لدى خريجيه )الشي.) 
 

وثمة دراسة تقويمية أخرى للنهار )تيسير النهار( تختلف عن الدراسات التقويمية السابقة من حيث 
كونها دراسة تحليلية لواقع الممارسات التعليمية الصفية للمعلمين األردنيين بمختلف مؤهالتهم، 

 نت أهم نتائجها على النحو التاليل.  وكا1995وأجريت عام 
اتسعم أسعلوب المعلمعين فعي تقعديم المعادة بالمسععحة التقليديعة )الشعرح، قلعة توضعيل األهعداف، عععدم  - 1

ربط التعلم الجديد بالتعلم السابق، قلة مراعاة الفروق الفردية بين الطلبة، واسعتخدام القسعم األكبعر 
 من الحصة لشرح المعلم(.

التي تتطلب استدعا  معلومات على أسئلة المعلمين، واالكتفا  باإجابات اللفظية غلبة األسئلة  - 2
 الظاهرية للطلبة دون طلب تفسيرها لمعرفة فهم الطلبة لها.

لجععو  معظععم المعلمععين إلععى األسععئلة لمعرفععة مععدى تقععدم الطلبععة نحععو األهععداف، ونععدرة اسععتخدام  - 3
غعععراض التقعععويم.  واالهتمعععام بالحصعععول علعععى االختبعععارات القصعععيرة، والواجبعععات المنزليعععة أل

اإجابععات الصععحيحة مععع عععدم االهتمععام بتصععحيل اإجابععات الخاطئععة، واتسععام التغذيععة الراجعععة 
 بكونها تعزيزية في معظمها.
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اتسام الجعو الصعفي بالراحعة والتقبعل، لكعن انعدفاع الطلبعة لالنخعراط فعي المهمعات التعليميعة  - 4 
 لم يكن قوة الراحة والتقبل نفسها في حصص المعلمين. التعلمية )دافعيتهم للتعلم(

 
وكانت نتائج تلا الدراسة متقاربة مع نتائج الدراسة الحالية من حيث أنمعاط السعلوا التعليمعي السعائد فعي 

 تقديم المادة، وتقويم تعلم الطلبة، وإدارة الصف والتعامل مع الطلبة.
 

 لسابقة ومدى االستفاد  منها:هالها:  موهوقية نتائج الدراسات التقويمية ا
الدراسات التقويمية السابقة، شننها شنن الغالبية العظمى من الدراسات التقويمية لبرامج تعدريب المعلمعين 
وإعععدادهم وتععنهيلهم، ليسععت ذات منهجيععة علميععة صععارمة.  فالنتععائج هععي مععن وجهععة نظععر األطععراف ذات 

المعلمعون، الخريجعون، المشعرفون، معديرو المعدارس، الطلبعة  -العالقة )كما تشعر وتعتقعد تلعا األطعراف
أعضا  هيئة التدريس .. ال ( سوا  كان ذلا ععن طريعق االسعتبيانات أم ععن طريعق المقعابالت.  وحتعى 
المشاهدات الصفية، ال يمكن السيطرة فيهعا علعى العامعل العذاتي واسعتبعاد  اسعتبعادا تامعا فعي رصعد ودقعة 

م على نتائج الدراسات التقويمية السابقة التعي تناولتهعا هعذ  الدراسعة بننهعا تقدير ما يشاهد.  فال يمكن الحك
تتمتععع بدرجععة عاليععة مععن المصععداقية، أو بععنن درجععة مصععداقيتها منخفضععة.  ويمكععن القععول فععي ضععو  مععا 
توصلت إليه هذ  الدراسة من نتائج أن معظعم نتعائج الدراسعات التقويميعة السعابقة التعي تعرضعت لهعا هعذ  

 كانت صحيحة إلى حد كبير وذلا بالرغم من التناقض بين تلا النتائج في بعض الحاالت.الدراسة 
 

وفيما يتعلق بمدى االستفادة من نتائج تلا الدراسات من قبل األطراف المعنية معن حيعث تعزيعز مجعاالت 
مععن  نجععاح البععرامج ومعالجععة معيقاتهععا، يبععدو أن االسععتفادة كانععت قليلععة.  فكانععت إجابععة معظععم مععن سععئل

المسؤولين المعنيين فعي وزارة التربيعة والتعلعيم، والجامععات، والمركعز العوطني لتنميعة المعوارد البشعرية 
عن معدى االسعتفادة معن نتعائج تلعا الدراسعات بعنن االسعتفادة كانعت قليلعة.  وكانعت إجابعة أحعد المسعؤولين 

التي يمثلهعا مالحظعات علعى تلعا عندما سئل عن أسباب قلة االستفادة من نتائج الدراسات بنن لدى الجهة 
الدراسات )االعتقاد بضعف صحة بعض نتائجها(.  وكانعت إجابعة مسعؤول آخعر بعنن السياسعات التربويعة 
ال تبنى دائما على دراسات، وال توجد موثوقية كافية في الدراسعات )التقويميعة التربويعة( وموضعوعيتها، 

 وتنقصها األصالة.
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 الفصل الثاني
 هدف الدراسة ومنهجيتها وإجراءاتها

 
 هدف الدراسة:

هذه دراسة تقويمية لبرامج إعداد المعلمين وتأهيلهم وتدريبهم أثناء الخدمة في األردن.  وتهدف إلى 
تقويم أثر البرامج )اإلعداد والتأهيل في الجامعات للحصول على درجات جامعية، والتدريب أثناء 

الدورات التدريبية القصيرة في وزارة التربية والتعليم( على الممارسات التعليمية الخدمة عن طريق 
للمعلمين، وذلك في إطار خطة التطوير التربوي.  فقد هدفت تلك الخطة، ضمن أهدافها األخرى، إلى 
رفع المستوى األكاديمي والمسلكي لمؤهالت المعلمين والقادة التربويين )من خالل تأهيلهم في 

معات(، وتطوير كفايات المعلمين وممارستهم التعليمية )من خالل دورات تدريبية قصيرة(.  وفي الجا
ضؤ ذلك الهدف، تم تصميم برنامج بشقين، األول لتأهيل المعلمين والقادة التربويين في الجامعات 

رجة األردنية أثناء الخدمة لرفع مستوى مؤهالتهم لتفي بمتطلبات اإلجازة في التعليم )وهي د
البكالوريوس كحد أدنى، والدبلوم في التربية لمن يحمل بكالوريوس في تخصص أكاديمي وال يحمل 
مؤهال مسلكيا، والماجستير في التربية للقادة التربويين(، والثاني لتدريب المعلمين أثناء الخدمة من 

 خالل دورات تدريبية قصيرة تنظمها وتشرف عليها وزارة التربية والتعليم.
 
ما يخص برنامج تأهيل المعلمين والقادة التربويين في الجامعات، اقتصرت هذه الدراسة على البرناامج في

الذي يؤدي إلى الحصول على درجة البكاالوريوس فاي التعلايم.  وذلاك الن فلاة المعلماين ميار الماؤهلين 
بار حجماا باين المعلماين من حملة دبلوم كليات المجتمع، الذين هدف البرنامج إلى تأهيلهم، هاي الفلاة األك

% من مجموع المعلماين(، وأعطاي تأهيلهاا األهمياة 69حوالي  1988مير المؤهلين )كانت نسبتها عام 
الكبرى.  كما أن برنامج الدبلوم في التربية )بعد البكالوريوس(، والماجستير في التربية كان موجودا فاي 

 سابقا.الجامعات قبل خطة التطوير، وأجريت له دراسات تقويمية 
 

هدف هذه الدراساة هاو تقاويم أثار برناامج إعاداد المعلماين وتاأهيلهم )فاي الجامعاات(، وبرناامج تادريبهم 
أثناء الخدمة )فاي وزارة التربياة والتعلايم( فاي ضاؤ أهاداف خطاة التطاوير الترباوي.  وبالتحدياد، تهادف 

يمياة للمعلماين الاذين التحقاوا هذه الدراسة إلى معرفة مدى أثر البرناامجين علاى تطاوير الممارساات التعل
ببرنااامج التأهياال للحصااول علااى درجااة البكااالوريوس والمعلمااين الااذين التحقااوا باادورات التاادريب أثناااء 
الخدماااة فاااي فتااارة خطاااة التطاااوير الترباااوي، ومجااااالت هاااذا األثااار، والمعيقاااات التاااي تقلااال مااان فعالياااة 

 البرنامجين، ومن ثم، تقديم توصيات لتحسينها.
 إلجراءات:المنهجية وا

 استخدمت الطرق واإلجراءات التالية لجمع البيانات الالزمة، وتحليلها:
 

 أوال: المقابالت، وشمل ذلك:
مقابالت للمسؤولين المعنيين بالبرنامجين )اإلعداد والتأهيل، والتدريب أثناء الخدمة(.  فقد تمت  -أ 

ي لتنمية الموارد البشرية، مسؤوال في وزارة التربية والتعليم، والمركز الوطن 15مقابلة 
 ( المسؤولين الذين قوبلوا ومواقع عملهم.1والجامعات.  ويبين الملحق رقم )

مدير ومديرة ممن يعمل خريجو برنامج التأهيل )في الجامعات( في مدارسهم في  26مقابلة  -ب 
 محافظات عمان، والزرقاء، واربد، السلط، والكرك.

 
( تدور حول تقويمهم 2المسؤولين ومديري المدارس )ملحق رقم  وكانت األسللة الرليسة لمقابلة

ألثر البرنامجين )اإلعداد والتأهيل والتدريب أثناء الخدمة( من وجهة نظرهم، وما يلمسونه من 
نجاحات للبرنامجين، ومن معيقات تقلل من فعاليتهما، وما يقترحونه للتحسين.  وتم تصنيف 

مقابالت، واستخراج تكرارات اإلجابات المتعلقة بالمحور البيانات التي جمعت وفق محاور ال
 الواحد ونسبها الملوية.

 
عضوا مان أعضااء هيلاة التادريس فاي الجامعاات )األردنياة، والهاشامية، واليرماوك(  30مقابلة  -جـ 

ممن يدرسون مواد في برنامج اإلعداد والتأهيال لمعرفاة رأيهام بخصاوص مادى مالءماة الماواد 
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إلعااداد المعلمااين، ومجاااالت تركياازهم فااي تعلاايم الطلبااة المعلمااين وتقااويمهم، التااي يدرسااونها 
وأساليب التدريس األكثر استخداما في تدريسهم للمواد، وتوقعاتهم من طلبة التأهيل أثنااء الخدماة 
مقارنااة مااع توقعاااتهم ماان طلبااة اإلعااداد قباال الخدمااة، واقتراحاااتهم لتحسااين برنااامج اإلعااداد 

 إجاباتهم، وحسبت تكراراتها حول كل من أسللة المقابلة.والتأهيل.  وصنفت 
 

 ثانيا: تحليل المحتوى 
تحليل محتوى برنامج التدريب أثناء الخدمة:  تم تحليل خطتي تدريب وهما خطة تدريب معلمي  -أ 

التربية االجتماعية والوطنية، وخطة تدريب معلم الصف )معلموا الصفوف األربعة األولى(، 
دة تدريبية من المواد التي كتبت للتدريب أثناء الخدمة.  وشملت تلك المواد ما كتب ما 38وتحليل 

من مواد تدريبية حول المحاور الرليسة الثالثة للتدريب أثناء الخدمة )التعريف بفلسفة التطوير 
التربوي وتوجهاته، والتهيلة للتعامل مع المناهج والكتب المدرسية الجديدة، وتنمية الكفايات 

 مهنية للمعلم( لمعلمي مباحث اللغة العربية، واالجتماعيات، والرياضيات، والعلوم.ال
 

تاام تحلياال الخطااط ومااواد التاادريب لمعرفااة ماادى مالءمتهااا ألهااداف التطااوير التربااوي، وماادى 
اهتمامها بأساليب التدريب الحديثة التي تسهم فاي تطاوير أداء المعلام وممارسااته التعليمياة، ومادى 

متابعة المتدرب وتقويمه وتزويده بالتغذية الراجعاة الالزماة لتطاوير عملاه التعلايم.  وتام اهتمامها ب
التحليل وفق أداة أعدت لهذا الغرض.  وصنفت المالحظات علاى تلاك الماواد، وحسابت تكراراتهاا 

 حول المشكلة الواحدة.
 

الدراساية ألرباع جامعاات تحليل محتوى برنامج اإلعداد والتأهيل في الجامعات:  تم تحليل الخطط  -ب 
( خطاة تادريس 67هي الجامعة األردنية، وجامعة اليرموك، والجامعة الهاشمية وجامعة مؤتة و )

من الخطط التي يضعها أعضاء هيلة التدريس لتدريس الماواد التاي تقادمها الجامعاات فاي برناامج 
شااملت الخطااط التااي إعااداد المعلمااين وتااأهيلهم )برنااامج معلاام الصااف وبرنااامج معلاام المجااال(.  و

جرى تحليلها مواد مسلكية، ومواد أكاديمية في مجاالت اللغة العربية، واللغة اإلنجليزية، والتربياة 
اإلسالمية، واالجتماعيات، والعلوم، والرياضيات.  وأجري تحليل الخطط الدراساية بهادف معرفاة 

معرفاة مادى التماساك  مدى مالءمة محتوى البرنامج ألهداف التطاوير الترباوي، وذلاك مان خاالل
والتناسااق فااي البرنااامج )األوزان النساابية لمكوناتااه والجاازء المشااترك فيااه بااين الجامعااات( وماادى 
مالءمااة المحتااوى األكاااديمي للبرنااامج لمباحااث التااادريس فااي الماادارس، وماادى االنسااجام باااين 

دة لكااونهم الجامعاات مان حياث مقادار مااا يعفاى مناه طلباة التأهيال أثناااء الخدماة مان سااعات معتما
 يحملون دبلوم كليات المجتمع. 

 
تم التحليل لخطط تدريس المواد لمعرفة مدى االهتمام في الخطط بأهداف ترمي إلى تطوير أداء الطالاب 
المعلم، وبأساليب التدريب مير التقليدية التي تسهم في تطوير الممارساات التعليمياة، وبااجراءات التقاويم 

 لطالب المعلم.التي تقيس األداء التعليمي ل
 

 ثالثا: مشاهدة الممارسات التعليمية الصفية للمعلمين:
 وتم ما يلي في هذا المجال:

معلما ومعلمة من خريجي برنامج التأهيل في مناطق عمان،  80مشاهدة حصص صفية ل  -أ 
والزرقاء، والسلط، واربد، والكرك.  وقام بالمشاهدة فريق من المشرفين التربويين في تلك 

(، وتدرب 3اطق.  وتمت المشاهدة وفق أداة مالحظة أعدت لهذا الغرض )الملحق رقم المن
 المشرفون على استخدامها.

 
مجااالت هاي: التخطايط للتادريس، والتادريس،  4كفاياة تعليمياة تقاع فاي  22وتكونت أداة المالحظة مان 

ات تعليمياة يمثال الكفاياات والتقويم، والنمو المهني.  وصممت األداة على افتراض أن ما تشمله مان كفايا
المتوقعة لدى المعلم المؤهل، وأن برنامج الجامعات بمواده المختلفة يهدف إلى تنمياة تلاك الكفاياات، كماا 

 يفهم من المحتوى المسلكي واألكاديمي للبرنامج.
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معلمااا ومعلمااة مماان لاام يلتحقااوا ببرنااامج التأهياال ويحملااون دبلااوم  40مشاااهدة حصااص صاافية ل  -ب 
المجتمع )مير مؤهلين(.  وقام بالمشاهدة نفس الفريق الساابق نفساه.  واساتخدمت نفاس أداة  كليات

المالحظة، وذلك لمعرفة ما أحدثه برنامج التدريب أثناء الخدمة من أثر على تطوير عمال المعلام، 
قاوا ومقارنة أداء هذه الفلة من المعلمين بأداء خريجي برنامج التأهيال لمعرفاة الفارق باين مان التح

ببرنامج التأهيل وتلقوا تادريبا أثنااء الخدماة، ومان لام يلتحقاوا باه مان حملاة دبلاوم كلياات المجتماع 
 وتلقوا تدريبا أثناء الخدمة فقط.

حصاة صاافية مساجلة علااى الشاريط التلفزيااوني تام تسااجيلها قبال باادء برناامج التطااوير.   19تحليال  -ج 
هيلهم )فاي الجامعاات( وتادريبهم أثنااء الخدماة وذلك بهدف معرفاة أثار بارامج إعاداد المعلماين وتاأ

)في وزارة التربية والتعليم(، التي انبثقت عن خطة التطوير التربوي على المعلمين األردنياين مان 
خالل المقارنة بين أداء المعلمين الذين عاصروا خطة التطوير وتعرضاوا لبارامج أعاداد المعلماين 

لماين الاذي لام يتعرضاوا لبرناامج التطاوير وماا انبثقات عناه وتأهيلهم وتدريبهم أثناء الخدمة، والمع
 من برامج.

 
اسااتخدمت أداة المالحظااة السااابقة نفسااها فااي مالحظااة الاادروس المتلفاازة، لكاان باالقتصااار علااى 

كفاية منها، وذلك لعدم إمكانية مالحظة الكفايات األخرى من خاالل حصاص متلفازة.   13استخدام 
 بالمشاهدات الصفية، والدروس المتلفزة، وإجراء المقارنات.وتم تحليل النتالج المتعلقة 

مشاااهدة عشاارين حصااة صاافية  لوصااف الممارسااات التعليميااة الصاافية فااي تلااك الحصااص وصاافا  -د 
تفصيليا.  واستخدمت أداة مالحظة لهاذا الغارض مبنياة علاى أداة مالحظاة صافية أعادها البااحثون 

واساتخدمت فاي دراساة أجراهاا النهاار )تيساير النهاار( في المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية 
دراسةةة تيليليةةة لوالةةا الممارسةةات التلليميةةة الصةةفية ول لتهةةا حتيصةةيل  لحةةة مريلةةة بعنااوان:  

، وألماراض مماثلاة ألماراض هاذه الدراساة.  وتام اختياار العشارين التلليم األساسي في األردن"
ماؤهالتهم العلمياة.   وألماراض المقارناة، معلما ومعلمة من محافظة عماان، وبغاض النظار عان 

تماات مالحظااة عشاارين درسااا مسااجال علااى شااريط الفيااديو سااجلت لمعلمااين قباال باادء التطااوير 
اات المالحظااة واسااتخراج النتااالج بالطريقااة نفسااها التااي  التربااوي، واسااتخدمت األداة نفسااها، وتمال

شوهدت حصصاهم فاي  استخدمت الستخراج نتالج مالحظة حصص العشرين معلما ومعلمة الذين
 مرف الصفوف.



 - 16 -  

 



 - 17 -  

 الفصل الثالث
 نتائـج الدراســة

 

 النتائج الخاصة بالتدريب أثناء الخدمة
 

 أوال: النتائج المتعلقة بأثر البرنامج، ونجاحاته، ومعيقاته، 
 وكيفية تحسينه من وجهة نظر من تمت مقابلتهم      

 5جامنؤات ل مؤهم  منهنؤل  بتؤب نل عيمنلمؤن  ء هؤاد عيوبمؤة لبتؤفينلم   ؤ  عي 3مسؤولين    8تمت مقابلة 
منهنؤؤل  بايتؤؤب نل ء هؤؤاد عيوبمؤؤة  قؤؤتين لمجمؤؤلرتن  مؤؤ  عيمنؤؤ  ن  عيت بؤؤلنن   عيمؤؤب بل ي  ؤؤ  عيسؤؤلت 

 مبن  مب سة. 26لرما ن ل 
 لتمت عيمقابالت بمبف من  ة لجمة هظ  م  تمت مقابلتم  بوصلص عألمل  عيتاينة:

 ن لمؤا عيهجااؤات عيتؤ  اققمؤا مبى تف ن  ب هامج عيتب نل ء هاد عيوبمة رلؤ  مما سؤات عيمنلمؤن - 1
 عيب هامج

 مبى لضلح ءيبعف عيب هامج يبى عألت عف ذعت عينالقة - 2
 مبى  ارلنة ت ق عيتب نل لعيمب بن     عيب هامج - 3
 مبى مالدمة عيمابة عيتب نبنة    عيب هامج - 4
 مبى  ارلنة هظا  عيمتابنة لعيتقلن     عيب هامج - 5
 ك  عيتب نل    عيب هامجمبى مالدمة ءلقات لءما - 6
 مبى صلة عيتب نل بايااجات عيفنلنة يلمنلمن  - 7
 عقت عاات يلتاسن . - 8
 

 لكاهت عيهتائج رل  عيهال عيتاي :
عيهتائج عيمتنلقة بف   عيب هامجن لرهاص ه  ءيبع هن لعيمب بن ن لعيمابة عيتب نبنةن لعيمتابنة  - 1

 يتب نل بااجات عيمنلمن ي:لعيتقلن ن لءلقات لءماك  عيتب نلن لصلة ع

 وجهة نظر المسؤولين وجهة نظر مديري المدارس

عدد ونسبة  البند / السؤال
أصحاب 
 وجهة النظر

 وجهات النظر
عدد أصحاب 
 وجهة النظر

 وجهات النظر

 %ي88 23
 %ي12 3

 عأل   كبن  لململس – 1
 عأل   قلنل جبع – 2

 %ي88  7
 %ي13  1

 عأل   قلنل جبع – 1
   كبن  لململسعأل  – 2

 مبى تف ن  عيب هامج

 %ي100  8 ي  نسفل عيمبن ل  ر  ذيك
عأليؤؤؤبعف  نؤؤؤ  لعضؤؤؤاة ل نؤؤؤ  

 ماببة
مبى لضلح لتابنب ءيبعف 

 عيب هامج

 %ي44 12
كفؤؤؤؤؤؤؤادة عيك نؤؤؤؤؤؤؤ ن  مؤؤؤؤؤؤؤ   –1

 عيمب بن  ضننفة
 ي مبن ع ال  ءي يم 14  –2

 %ي100  8
عيك نؤؤ ل  مؤؤ  عيمؤؤب بن  نهقصؤؤم  

 لنة عيمب بن مبى  ار عيتب نل عيالز 

 %ي54 14

منظؤؤؤؤؤ  عيمؤؤؤؤؤلعب عيتب نبنؤؤؤؤؤة  -1

 ضننفة
 ي مبن  ال  ءي يم 12  -2

 مبى مالدمة عيمابة عيتب نبنة منظ  عيملعب عيتب نبنة ضننفة %ي100  8

 %ي30 8

هظؤؤؤؤا  عيمتابنؤؤؤؤة لعيتقؤؤؤؤلن   -1
 ضننف

 ي مبن  ال  ءي يم 18  -2
 %ي88  7

هظؤؤؤؤؤا  عيمتابنؤؤؤؤؤة لعيتقؤؤؤؤؤلن   -1
 ضننف

 مسولل لعاب ي  نجل ر   -2
 عيسوعل

مؤؤبى  ارلنؤؤة هظؤؤا  عيمتابنؤؤة 
 لعيتقلن 

 %ي30 8
 عأللقات  ن  مالئمة -1
 ي مبن  ال  ءي يم 18  -2

 مبى مالدمة ءلقات عيتب نل عأللقات  ن  مالئمة %ي100  8

 %ي23 6

ءمؤؤؤؤؤؤاك  عيتؤؤؤؤؤؤب نل  نؤؤؤؤؤؤ   -1
 مالئمة

بؤؤؤؤاق  عيمؤؤؤؤبن ن  ال  ءي   -2
 يم 

 %ي100 8

منظؤؤؤؤ  ءمؤؤؤؤاك  عيتؤؤؤؤب نل  نؤؤؤؤ  
ت مالئمؤؤؤؤؤة  تهقصؤؤؤؤؤما عيتجمنؤؤؤؤؤزع
 لعيتسمنالت لعيوبمات عيالزمة

 مبى مالدمة ءماك  عيتب نل

 %ي54 14
 عيصلة قلنة  -1
 ي مبن ع ال  ءي يم 12  -2

 عيصلة ضننفة بنكل را  %ي100 8
صؤؤؤؤلة عيتؤؤؤؤب نل بايااجؤؤؤؤات 

 عيفنلنة يلمنلمن 

 عيهتائج عيمتنلقة بمجاالت هجاح عيب هامج: - 2
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عدد ونسبة المديرين 
 الذين أشاروا إليه

ة المسؤولين عدد ونسب
 الذين أشاروا إليه

 مجال النجاح

 %ي58 15
 %ي50 13
 %ي31 8
 %ي35 9

 
 %ي23 6
 %ي27 7

 
 %ي23 6

 
 %ي27 7

- 

 %ي63 5
 %ي50 4
 %ي75 6
 %ي50 4

 
 %ي63 5
 %ي38 3

 
- 
 
- 

 %ي13 1

 عيتاس     ءساينل عيتب نس لتهلننما. -
 عيتاس     تقلن  تنل  عيتلبة. -
 عيجبب يلتب نس. عيهجاح    تمنئة عيمنلمن  -
زنؤؤؤابة عاليتمؤؤؤا  بؤؤؤبل  عيتايؤؤؤل  ؤؤؤ  رملنؤؤؤة عيؤؤؤتنل   -

 لعيتنلن .
 عيتاس      م  عيمابة عينلمنة. -
 عيتاس     تنال  عيمنلمن  مع عيمجتمع عيمال . -
عيتاس   ؤ  رالقؤات عيمنلمؤن  مؤع عيتلبؤة لعيؤزمالد  -

 عيمنلمن  لإبع ة عيمب سة.
 تبابل عيوب عت بن  عيمنلمن . -
 ف عيمنلمن  رل  مفاين  ابن ة.تن  -

 

 عيهتائج عيمتنلقة باالقت عاات يتاسن  عيب هامج: – 3

عدد مديري المدارس 
 الذين اقترحوه

عدد المسؤولين الذين 
 اقترحوه

 االقتراح

- 
 %ي75 6

لضؤؤع ءيؤؤبعف جبنؤؤبة لعضؤؤاة لماؤؤببة لمتفؤؤ   – 1
 رلنما يلتب نل.

- 
 %ي13 1

مب سؤؤؤؤؤة ء  نكؤؤؤؤؤل  عيتؤؤؤؤؤب نل رلؤؤؤؤؤ  مسؤؤؤؤؤتلى عي – 2
 الوتالف عيمبع س م  انث ااجات عيمنلمن   نما.

 %ي63 5 %ي35 9
عستوبع  آينة جبنبة يتابنؤب عالاتناجؤات عيتب نبنؤة  – 3

يلمنلمؤؤؤن ن لتصؤؤؤمن  عيؤؤؤبل عت عيتب نبنؤؤؤة ل ؤؤؤ  تلؤؤؤك 
 عيااجات.

م عرؤؤؤاة   بؤؤؤة عيمنلمؤؤؤن  لرؤؤؤب  إجبؤؤؤا ي  رلؤؤؤ   – 4 - %ي35 9
 عيتب نل.

 %ي25 2 -
بب ماؤؤؤبب مؤؤؤ  عيممؤؤؤا عت  ؤؤؤ  عيت كنؤؤؤز رلؤؤؤ  رؤؤؤ – 5

 عيبل ة عيتب نبنة عيلعابة ينكل  عيتب نل ءك   ء  ع.

 عستوبع  عيتج نل    عيتب نل. – 6 %ي13 1 -

 %ي38 3 %ي35 9
تجبنؤب عيمؤؤلعب عيتب نبنؤؤة لإرؤؤبعبيا ل ؤؤ  عيااجؤؤات  – 7

 عيفنلنة يلفئة عيمستمب ة.

 %ي50 4 %ي27 7
تؤؤؤب نل عيت كنؤؤؤز رلؤؤؤ  عسؤؤؤتوبع  عسؤؤؤت عتنجنات عي – 8

 عيابن ة عيت  تسم     تتلن  ءبعد عيمنل .

 تب نل عيمب بن  عيذن  ناتاجل  تب نل *. – 9 %ي38 3 %ي30 8

توصؤؤؤنص لقؤؤؤت آوؤؤؤ  يلتؤؤؤب نل  نؤؤؤ  عيلقؤؤؤت  – 10 %ي88 7 %ي23 6
 عيااي .

 %ي25 2 %ي15 4
تزلنب ءماك  عيتب نل بؤايتجمنزعت لعيتسؤمنالت  – 11

 لعيوبمات عيالزمة.

 %ي63 5 %ي38 10
تتلن  آينة  ارلة يلمتابنؤة لعيتقؤلن   ؤ  عيتؤب نل  -12

 ببل عآلينة عيااينة.

 %ي13 1 %ي50 13
لضؤؤؤؤع اؤؤؤؤلع ز يلمتؤؤؤؤب بن  تتصؤؤؤؤل بتؤؤؤؤ قنتم   – 13

 عيلظنفنة لتاسن  ءالعيم  عيمابنة.
    نما وب عد * قب  ءاب عيمسولين  عقت عاا بمذع عيوصلص ليل إهناد م عكز مهاتقنة     مهات  عيمملكةي يلتب نل نتل

 تب نل  مب بل مب بن ي بنكل بعئ .

 نتبن  م  عيهتائج عيسابقة ما نل :
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ء   عيب هامج لهجاااته: ءنا  منظ  م  تمت مقابلتم  م  عيمسولين  إي  ء  ء ؤ  عيب هؤامج رلؤ   - 1
 عيمما سؤؤات عيتنلنمنؤؤة يلمنلمؤؤن  قلنؤؤلن لبل  عيتلقنؤؤات.  للصؤؤف عيب هؤؤامج بفهؤؤه تقلنؤؤبي  ؤؤ  تصؤؤمنمه
لمبعول تهفنذهن لنهقصه عياب عألبه  م  عيلظنفةن لضؤننف عيصؤلة بايااجؤات عيتب نبنؤة عيفنلنؤة يلمنلمؤن  
 ؤؤ  ك نؤؤ  مؤؤ  عياؤؤاالتن لنهقصؤؤه عيتهظؤؤن  لعالسؤؤتق ع   ضؤؤنف  ؤؤ  عيمفسسؤؤةي لال تتؤؤل    نؤؤه عيوبؤؤ ة 

رتبؤ   ئؤات مسؤتمب ة عيت عكمنةن لعيتل نؤ  عيؤالز .  لءنؤن  إيؤ  ء  عيب هؤامج بؤبء ممتمؤا بؤايك  ين تؤ  مؤا ع
منلؤ  لمنلمؤةن ممؤا  50 000يلتب نل لي  منلمل عيصفلف لمنلمل عيمبااث عيذن  قب  رببي  باؤلعي  

 قلل م   ناينته.
 

كا  مبن ل عيمبع س ءك   إنجابنة م  عيمسولين     هظ تم  إي  ء   عيب هامج.   ل  نظم  هظ ة سلبنة 
%ي بف  عيب هامج مفنب ليه ء   88مبن ع   23ما ننتقب %ين بنه12مبن ن    3هال عيب هامج مهم  سلى 

 ململس رل  عيمما سات عيتنلنمنة يلمنلمن .
 

ءنا  عيمسوليل  لمبن ل عيمبع س إي  مجملرة م  عيمجاالت ءظم   نما عيب هامج هجااا م  لجمة 
   رملنة عيتنل  هظ ي ن لءيمما تاس  عيمنلمن     ءساينل عيتب نسن لعيتقلن ن لعاليتما  ببل  عيتايل 

لعيتنلن ن ل م  عيمابة عيتنلنمنةن لعيتنال  مع عيمجتمع عيمال .  لإضا ة إي  ذيكن ءنا  مبن ل عيمبع س 
 إي  تاس  عيمنلمن     مجال ن ليل رالقاتم  مع تلبتم ن لزمالئم ن لمبن ي مبع سم .

 
ءنؤا  إينمؤا عيمسؤوليل  لمؤبن ل  مننقات عيب هامج:  يهايك مننقات مممة يلب هؤامج تقلؤل مؤ   ناينتؤه – 2

عيمؤؤبع سن لءيممؤؤا: ااجؤؤة ءيبع ؤؤه إيؤؤ  عيتابنؤؤب لعيلضؤؤلحن لعيؤؤهقص  ؤؤ  كفؤؤادة عيك نؤؤ ن  مؤؤ  مؤؤب ب  
عيمنلمن  تتم ل    تؤلجمم  هاؤل عيت كنؤز رلؤ  عيجاهؤل عيهظؤ ي  ؤ  عيتؤب نلن لضؤنف عيمؤابة عيتب نبنؤة 

لنة عينملنة عيمتبنة    عيتقؤلن  لعيمتابنؤة  ؤ  لقبمما لضنف صلتما بايااجات عيفنلنة يلمتب بن ن لقلة  ار
عيتؤؤب نل عيتؤؤ  تنتمؤؤب  ؤؤ  منظممؤؤا رلؤؤ  عالسؤؤتبناهات  عيتؤؤ  ال تفؤؤ   ءاناهؤؤان كمؤؤا ءنؤؤا  ءاؤؤب مؤؤ  تمؤؤت 
مقؤؤؤابلتم ين لرؤؤؤب  مالدمؤؤؤة لقؤؤؤت عيتؤؤؤب نل  ليؤؤؤل رتلؤؤؤة  سؤؤؤمنة يلمنلمؤؤؤن ين لعيؤؤؤهقص  ؤؤؤ  عيتجمنؤؤؤزعت 

 ل.لعيتسمنالت لعيوبمات عيالزمة    ءماك  عيتب ن
 

رب  عيمسوليل  لمبن ل عيمبع س عيذن  تمت مقؤابلتم  رؤ  عهتقؤابعتم  يلملضؤلرات عيتؤ  ت اؤت رلؤنم  
 باستوبع  ربا عت موتلفةن مهما:

 
ربا عت تتنل  باأليبعفن م ل:   نال تصل  لعضح يما نؤ عب ممؤا ءبى إيؤ  ولؤل  ؤ  عيتصؤمن  لعيتهفنؤذن 

ل  عي ايؤث يلتؤب نلي ل نؤال  ونؤة لعضؤاة تاؤبب عي انؤات لعالجتمابعت    تابنب عيكفانات عيممهنة  عيما
لعأليؤؤبعفن ل نؤؤال عسؤؤت عتنجنة لعضؤؤاة يلتؤؤب نل ت كؤؤز رلؤؤ  تتؤؤلن  عألبعدن ل نؤؤال مهمجنؤؤة تؤؤب نل 
مالئمة تستهب إي  عيبل  عيفارل يلمتب بن  لتنتمب عألهنتة عينملنة لعألساينل  نؤ  عيتقلنبنؤة  م ؤل تؤب نل 

 ي عيت  تسم     تتلن  عألبعد.Reflective Thinkingعألق ع ن لعيتفكن  عيتفمل  

 
 ربا عت تتنل  بايمب بن  م ل:  

ضؤنف عيمؤؤب بن ن عتسؤؤا  ءسؤؤاينل عيتؤب نل بايتؤؤابع عيتقلنؤؤبي  تقؤؤبن  عيمنللمؤات لعيتلقؤؤن ين لعيت كنؤؤز  ؤؤ  
 نل عيتب نل رل  عيجاهل عيهظ ين رب  تل   كاب  تب نب  يتب نل عيمؤب بن ن عيؤهقص  ؤ  ءسؤاينل عيتؤب

  ن  عيتقلنبنة لعيتقهنات عيابن ةن عيتلجه هال عيمن  ة لعيهصح ءك   مهه هال تتلن  عألبعد.
 

 ربا عت تتنل  بايمابة عيتب نبنة لصلة عيتب نل بااجات عيمتب بن ن م ل: 
عيمابة عيتب نبنة ضننفةن لعيقلنؤل مهمؤا جنؤبن ل ؤ  منظممؤا يزنلؤةن لهمتنؤة  مؤابة عينلؤل  م ؤل مؤابة عيل ؤة 

ن بنةن م الين لال تل     صا منقلية يتفارل عيمتب لن لال تواتؤل عرتقؤابعت عيمتؤب ل عيسؤابقة  عيتؤ  عي
تنن  عيؤتنل ي لال تليؤب قهارؤات يلت ننؤ ن لقبنمؤة ال نصؤاابما عيتجبنؤبن لتفؤ م رلؤ  عيمتؤب بن ن لت كؤز 

 رل  عيجلعهل عيهظ نةن لليبت قهارات سلبنة يبى عيمتب بن .
 

ة عيتب نل بااجات عيمتب بن  م ل:   عيصلة ضننفةن  باست هاد ما نتنل  بفلسفة ربا عت تتنل  بصل
عيتتلن  عيت بلي لتلجماته   بت عيتنلن  باياناةن لتهمنة عيتفكن ن لعيتنامل مع عيف لق عيف بنةي عيت  
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سما    ناتاج جمنع عيمنلمن  إي  عيتب نل رلنمان ي  تك  يبى جمنع عيمنلمن  هفس عيااجات لبايب جة هف
مجاالت عيتب نل عألو ى  عيمهايج لعيكتل عيمب سنة عيجبنبةن لعيكفانات عيممهنةي.  ببءت عيلزع ة تفك  
بايااجات عيتب نبنة عيفنلنة متفو ة.  عآلينة عيمستوبمة    تابنب عيااجات عيتب نبنة ااينا  لي  تق ن  

ة هظ  مبن ي عيمبع س لعستوبع  عيااجات م  لجمة هظ  عيمن  ن  عيت بلنن ن مع عالستناهة بلجم
عالستبناهات ءاناهاي  ن   ارلةن لال تنكس عيااجات عيفنلنة يلمنلمن .  م  عيهاانة عيفنلنة نت  تق ن  
عيبل ة عيتب نبنة م  لجمة هظ  عيمن ف عيت بلين لاسل ما نتلقنه م  ااجات يبى عيمنلمن .  

متجاهسة م  انث ااجاتماي.  تابنب عالاتناجات عيبل عت عيتب نبنة ااينا ولت  تجمع بن   ئات  ن  
عيتب نبنة لتصمن  عيبل عت عيتب نبنة نجل ء  نت  رل  مستلى عيمب سة  لينس رل  مستلى مبن نة 

 عيت بنة لعيتنلن ي ال  عيمبع س توتلف    ااجاتمان لعيمنلمل     عيمب سة نوتلفل     ااجاتم .
 

عسؤتما عت ءاؤبيا يلزعئؤ   3:  عإلج عدعت عيمتسوبمة  ليؤ  تنبئؤة ربا عت تتنل  بايمتابنة لعيتقلن ن م ل
عيذي نزل  م كؤز عيتؤب نل لناضؤ  جلسؤة تب نبنؤةن لعي اهنؤة يلمؤب ل يتقؤلن  عيجلسؤة عيتب نبنؤةن لعي اي ؤة 
يلمتب ل يتقلن  عيجلسة عيتب نبنةي ينست كا نة يمن  ة ء   عيتب نلن لمننقاتهن لتنزنؤزه  ؤ  ضؤلد ت ذنؤة 

ة.  رملنة عيمتابنة لعيتقؤلن  نؤكلنةن لينسؤت مهظمؤةن لينسؤت مهمجنؤة.  عالسؤتما عت يؤ  تفؤ    عجنة كا ن
 ءاناها يالستفابة مهما.

 
ربا عت تتنل  بفلقات عيتب نل لءماكههن م ل:  عيهقص    عيتسمنالت لعيوبمات لعيتجمنؤزعت  ؤ  عيك نؤ  

منة ءسؤبلرنا ليؤل نؤل  عيومؤنس سؤابقا م  ءماك  عيتب نل  م عكز عيتب نلي.  نت  عيتب نل نل  رتلة  سؤ
لعيسؤؤبت ااينؤؤان ليؤؤذه عينتلؤؤة مؤؤ  اؤؤ  عيمنلمؤؤن  يل عاؤؤة  نمؤؤان لعيتؤؤب نل  نمؤؤا عرتؤؤبعد رلؤؤ  يؤؤذع عياؤؤ .  
م عكز عيتب نل ينست مسملة ينملنة عيتب نل    ك ن  م  عيااالتن لذيك بسبل عيهقص  ؤ  عيتجمنؤزعتن 

إينمؤا  ؤ  بنؤم عياؤاالت.  عيمؤلعب عيتب نبنؤة ال نؤت   لعيتسمنالتن لعيوبمات عيالزمةن لصؤنلبة عيلصؤلل
 تصؤؤؤؤؤلن يا بنؤؤؤؤؤبب عيمتؤؤؤؤؤب بن ن لذيؤؤؤؤؤك بسؤؤؤؤؤبل قلؤؤؤؤؤة عإلمكاهؤؤؤؤؤاتن  ايموصصؤؤؤؤؤات يلتؤؤؤؤؤب نل مقههؤؤؤؤؤؤة

 بنها ي يمبن نة عيت بنةن ال تف  بايااجة. 500 
 
عالقت عاؤؤؤات يلتاسؤؤؤن :  جؤؤؤادت مقت اؤؤؤات عيمسؤؤؤولين  لمؤؤؤبن ي عيمؤؤؤبع س مهسؤؤؤجمة مؤؤؤع مننقؤؤؤات  – 3

 عيت  ءنا لع إينمان لركست تلك عيمننقات.  لكا  ءي  عالقت عاات:عيب هامج 
لضع ءيبعف جبنبة يلتب نل  بنؤب ء  عهتمؤت  تؤ ة عيتتؤلن ي لبانؤث تكؤل  يؤذه عأليؤبعف ماؤببةن  -

 لمفصلةن للعضاةن لمفملمة يبى عألت عف عيمنهنةن لمتف  رلنما.
ن ة    عيتب نل عيت  ت كؤز رلؤ  بل  تب نل مب ب  عيمنلمن  يتمكنهم  م  عستوبع  عألساينل عياب  -

 عيمتب ل لتتلن  ءبعئه.
تتؤؤلن  آينؤؤة يتابنؤؤب عالاتناجؤؤات عيتب نبنؤؤة عيفنلنؤؤة يلمنلمؤؤن ن لإرؤؤبعب مؤؤلعب تب نبنؤؤة جبنؤؤبة   نؤؤ    -

 عيمستوبمة اايناي ل   تلك عيااجات.
 تتلن  هظا  متابنة لتقلن  نسم     تنزنز ءيبعف عيتب نل.  -
تؤب نل  عينتلؤة عي سؤمنةي بلقؤت آوؤ ن لتزلنؤب ءمؤاك   م عكؤزي عيتؤب نل عستببعل عيلقت عيااي  يل -

 بما تاتاجه م  تجمنزعتن لتسمنالت لوبمات.
 

 ثانيا: النتائج المتعلقة بمالءمة محتوى البرنامج ألهداف التطوير التربوي
يتؤب نل نتم ؤل ماتؤلى ب هؤامج عيتؤب نل ء هؤاد عيوبمؤة  ؤ  وتؤت عيتؤب نل لعيمؤلعب عيتب نبنؤة عيتؤ  كتبؤت 

عيمنلمؤؤن .  ليمن  ؤؤة مؤؤبى عتصؤؤال ذيؤؤك عيماتؤؤلى بفيؤؤبعف عيتتؤؤلن  عيت بؤؤلي  عيتن نؤؤف بفلسؤؤفة عيتتؤؤلن  
عيت بلي لتلجنماتهن لعيتمنئة يلتنامل مع عيمهايج لعيكتل عيجبنبة مابة لءساينل تب نسن لتهمنة عيكفانؤات 

  بما نمكهم  مؤ  عيتلجؤه هاؤل تهمنؤة عيممهنةي لمالدمته يتلك عأليبعف عيت  توكب رل  تتلن  ءبعد عيمنلمن
 مؤؤ  عيتالمنؤؤذن لتفكنؤؤ ي ن لعتجايؤؤاتم  بؤؤبل عيت كنؤؤز رلؤؤ  عيافؤؤظ لعالسؤؤت جادن تؤؤ  تالنؤؤل وتتؤؤ  تؤؤب نل 
ليما وتة تؤب نل منلمؤ  عيت بنؤة عالجتمارنؤة لعيلتهنؤة لوتؤة تؤب نل منلؤ  عيصؤف  منلمؤل عيصؤفلف 

 عيت  كتبت يتب نل عيمنلمن .مابة تب نبنة م  عيملعب  38عأل بنة عأللي ين لتالنل 
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 تحليل خطط التدريب
تتكؤؤل  وتؤؤت عيتؤؤب نلن بمؤؤا  ؤؤ  ذيؤؤك وتتؤؤا عيتؤؤب نل عيلتؤؤا  تؤؤ  تالنلممؤؤان مؤؤ  عينهاصؤؤ  عيتاينؤؤة: عيفئؤؤة 
عيمستمب ةن لعيااجات عيتب نبنةن لءيبعف عيتؤب نلن لملضؤلرات عيتؤب نلن لءسؤاينل عيتؤب نلن لعيؤزم  

لجمنع عيوتت عيت  لضؤنت يلتؤب نل  ؤ  ب هؤامج عيتؤب نل ء هؤاد  عيموصص يلتب نلن لتقلن  عيتب نل. 
 عيوبمة صممت ل   يذع عيهمت.

 
لكاهؤؤت هتؤؤائج تالنؤؤل وتؤؤة تؤؤب نل منلمؤؤ  عيصؤؤفلف عأل بنؤؤة عألليؤؤ  لوتؤؤة تؤؤب نل منلمؤؤ  عيت بنؤؤة 

 عالجتمارنة لعيلتهنة رل  عيهال عيتاي :
ي  جمنع منلم  عيصفلف عأل بنؤة عألليؤ   عيفئة عيمستمب ة: عيفئة عيمستمب ة يوتة تب نل منلم  عيصف

   عيمملكة لمؤب بلي   منؤ  ل  ت بلنؤل  لمنلمؤل  متمنؤزل ي.  لكؤذيك عياؤال بايهسؤبة يوتؤة تؤب نل 
منلم  عيت بنة عالجتمارنة  جمنؤع منلمؤ  عيت بنؤة عالجتمارنؤة لمؤب بنم  مؤ  منؤ  ن  ت بؤلنن  لمنلمؤن  

 متمنزن ي.
 

 عيااجات عيتب نبنة:
اجات عيتب نبنة يلمنلمن     كلتا عيوتتن  متلقنة قب يا عيموتصل  عيمنهنل .  كاهت عيا - 1

لر ضت وتة تب نل منل  عيصف عيااجات عيمتلقنة م  والل عستبنا  رل  عيمنلمن  
 الستمزعج  ءنم   نما.

 ئؤاتن ل ؤ  وتؤة تؤب نل منلمؤ   6تتلزد عيااجات عيتب نبنة    وتة تب نل منلم  عيصف     - 2
  ئات رل  عيهال عيتاي : 7عالجتمارنة لعيلتهنة     عيت بنة

 

 خطة تدريب معلم الصف خطة تدريب معلمي التربية االجتماعية والوطنية

 عيااجة إي  عيتمك  م :
 عيتوتنت يلتنلن  -
 تهمنة عيتفكن   عينلم  لعيهاقبي يبى عيتلبة -
تاقن  لظنفنه عيمهماج   بت عيتنلن  بااجات  -

 يعيتلبة لاناتم 
 عيتنامل مع عيف لق عيف بنة بن  عيتلبة -
 ءساينل عيتب نس -
 عيمابة عيب عسنة -
 ت ق عيتقلن  لإج عدعته -

 عيااجة إي  عيتمك  م :
 عيتوتنت يلتنلن  -
 عإلبع ة عيصفنة -
عالتصال مع عيتالمنذ لعيزمالد عيمنلمن   -

 لعيمبن ن  
ت ق عيتب نس لننمل ذيك عستوبع  عيلسائل  -

ةن لعستوبع  عيت ق عيابن ة  م ل عيتنلنمن
عالستقصاد لتف نب عيتنلن ن لتهمنة عيتفكن ن 

 لتلظنف عيمنللماتي
عيمابة عيب عسنة  عيواصة بايت بنة عإلسالمنةن  -

لعيل ة عين بنةن لعالجتمارناتن لعينلل ن 
لعي ناضناتن لعيت بنة عيممهنةن لعيت بنة عيفهنةن 

 لعيت بنة عي ناضنةي
 لإج عدعته.ت ق عيتقلن   -
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 أهداف التدريب موضوعاته والزمن المخصص للتدريب وصلة ذلك بأهداف التطوير:
 

 ( نتائج التحليل بهذا الصدد1يبين الجدول رقم )
 ( 1جدول رقم ) ال

 أهداف التدريب وموضوعاته والزمن المخصص له وصلتها بأهداف التطوير التربوي 
 التدريب )تدريب المعلمين( أهداف موضوعات التدريب الزمن المخصص لموضوعات التدريب

 الخطة

صلتها بأهداف التطوير التربوي  نوع األهداف العدد الكلي صلتها بأهداف التطوير المجموع الزمن المخصص
* 

 العدد

 الكلي صلتها صلتها صلتها معرفي أدائي للموضوعات صلتها صلتها صلتها الكلي لموضوعات للمناهج للكفايات
 لألهداف بفلسفة بالمناهج بالكفايات )عدد )عدد  بفلسفة بالمناهج بالكفايات لعدد فلسفة والكتب المهنية
  التطوير والكتب المهنية األهداف( األهداف(  التطوير والكتب المهنية ساعات التدريب المدرسية 
  )عدد المدرسية )التخطيط،    )عدد المدرسية )التخطيط، التدريب   
  األهداف( مادة التدريس،    وضوعات(الم )عدد التدريس    
   وأساليب التقويم(     الموضوعات( التقويم(    
   تدريس )عدد      )عدد    

    األهداف(      الموضوعات(    
92 

44 
 )للمادة(

44 180 5 9 4 18 24 12 13 15 8 36 

 خطة
 تدريب )الكفايات
 معلمي وطرق
 التربية التدريس
 االجتماعية مجتمعة(

111 
)للمادة وطرق تدريسها 

والكفايات المهنية 
 20 5 9 6 3 17 21 3 9 9 156 45 مجتمعة(

خطة 
 تدريب

معلممممممممممممممممم 
 الصف

 

 

 صة بالكفايات المهنية تتداخل مع بعضها.* األهداف الخاصة بأساليب التدريس واألهداف الخا
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 أساليب التدريب:  
مسا عت    عيتب نلن لي : تب نل مبان ن لتب نل  نؤ  مبانؤ ن لعيمؤزج بؤن   3ءنا ت عيوتتا  إي  

عيتب نل عيمبان  لعيتؤب نل  نؤ  عيمبانؤ .  لعيتؤب نل عيمبانؤ  يؤل جلسؤات يقادعت تب نبنؤة نؤت  عيتؤب نل 
يل تصمن  عيلابعت عيتب نبنؤة رلؤ  نؤكل اقائؤل تب نبنؤة   نما بإن عف عيمب ل.  لعيتب ل  ن  عيمبان 

نب سما عيمنلمؤل  ذعتنؤا بؤبل  لجؤلب عيمؤب ل.  لعيمؤزج بؤن  عيتؤ نقتن  ننهؤ  مهاقنؤة عياقائؤل عيتب نبنؤة 
  عيت  ءربت يتكل  ب عسة ذعتنةي    جلسات تب نبنة مع عيمب ل رهبما نقتض  عألم  ذيك.

 
تلفة الستوبعمما    عيتب نل عيمبان  نؤملت: عيمنؤا ل عيت بلنؤةن ءنا ت عيوتتا  إي  ءساينل تب نل مو

لعيهؤؤؤبلعتن لعيالقؤؤؤات عيب عسؤؤؤنةن لتنلؤؤؤن  عيتفكنؤؤؤ ن لعيمااضؤؤؤ ة لعيمهاقنؤؤؤةن لينؤؤؤل عألبلع ن لعينصؤؤؤف 
عيفكؤ ين لعينؤ لم عيتلضؤنانةن لعسؤتوبع  عيفنؤبنل لعيتلفزنؤل  عيتنلنمؤ ن لعيزنؤا عت عيمنبعهنؤة  عيصؤفنة 

ادعت عيف بنؤؤة لعيجمارنؤؤة.  لجؤؤاد ذكؤؤ  تلؤؤك عألسؤؤاينل  ؤؤ  سؤؤناق مهفصؤؤل لمسؤؤتقل رؤؤ  يلمتؤؤب بن ين لعيلقؤؤ
د يؤؤ  تاؤؤبب عيوتؤؤت ءي مؤؤ  تلؤؤك عألسؤؤاينل نسؤؤتوب  ألي عأليؤؤبعف ءل  ءيؤؤبعف عيتؤؤب نل لملضؤؤلراتهن  ءنؤؤا

 عيملضلرات.
 

 عيتقلن  لعيمتابنة:  ءل بت عيوتتا  ما نل  بوصلص عيتقلن  لعيمتابنة:
 تب نب  م  واللتقلن  عيب هامج عي -ء 

تقؤؤلن  تكؤؤلنه  مؤؤ  وؤؤالل عسؤؤتبناهات يلمؤؤب بن  لعيمتؤؤب بن  نسؤؤم   ؤؤ  تؤؤل ن  ت ذنؤؤة  عجنؤؤة  -
 يتنبنل عيتب نل.

 تقلن  وتام  يلب هامج م  والل عستبناهات رامة  -
 
تقلن  يلمتب بن  م  والل عيمنؤا كة  ؤ  عياؤلع   ؤ  عيلقؤادعت عيتب نبنؤةن لعوتبؤا عت تاصؤنلنةن  -ل 

 نة صفنة يلمتب بن ن لعيتقا ن  لعألبااثلزنا عت منبعه
 

 لي  تلضح عيوتتا  مت ن لكنفن لما عيذي نت  تقلنمهن لكنفنة عالستفابة م  عيت ذنة عي عجنة.  
 

 لنتضح م  عيتالنل عيساب  يوتت  تب نل منل  عيصف لمنلم  عيت بنة عالجتمارنة لعيلتهنة ما نل :
 
ب نلن لملضؤلرات عيتؤب نلن  ؤ  عيوتتؤن  مهسؤجمة مؤع جادت عيااجات عيتب نبنؤةن لءيؤبعف عيتؤ - 1

ماال  عيتتلن  عيت بلي عي ال ة لعأليبعف عيمتضمهة    تلؤك عيماؤال ن لذعت صؤلة قلنؤة بفيؤبعف 
 عيتتلن .

 
 تم ل ءيبعف عيتب نل لملضلراته عيلع بة    عيوتتن  نملينة كا نة يماال  عيتتلن  لءيبع ه. - 2
 ع عأليبعف لعيملضلرات لعيزم  رل  ماال  عيتتلن .يهايك تلعز  م  انث تلزن - 3
بعئنة   عينملنة  مقابؤل عأليؤبعف عيمن  نؤة عيهظ نؤةي أليهايك تلجه    عيوتتن  الستوبع  عأليبعف ع - 4

    عيتب نل بما نهسج  مع تلجه عيتتلن  عيت بلي هال تتلن  ءبعد عيمنلمن .
 نل عيابن ؤة بمنؤزل رؤ  عأليؤبعف لعيملضؤلراتن جادت عإلنا عت    عيوتتن  إي  ءساينل عيتؤب - 5

 لال تنبل ء  تكل  هصائح رامة لينس م  عيموكب عالستفابة مهما.
ي  تتضم  عيوتتا  آينة مهظمة ل ارلة يلمتابنة لعيتقلن  تتابب  نما عأليؤبعفن لعيتؤ قن لعأللقؤات  - 6

يبعف عيتؤب نلن لمننقاتؤهن لءبلع  عألت عف ذعت عينالقة بما نضم  عيتفكب م  من  ة مبى تاق  ء
لتنبنل مسن ته.   ما ل ب    عيوتتن  بوصلص عيمتابنؤة لعيتقؤلن  إنؤا عت رامؤة مقتضؤبة  نؤ  

 م نبةن لال تم ل هظاما رملنا يلمتابنة لعيتقلن .
 

 تحليل مواد التدريب:
 نل منلمؤ  مابة تب نبنةن كمؤا ذكؤ  سؤابقا.  لكاهؤت يؤذه عيمؤلعب مؤ  عيمؤلعب عيتؤ  كتبؤت يتؤب 38ت  تالنل 

مؤلعبين لمنلمؤ  عيت بنؤؤة  8مؤابةين لمنلمؤ  عيل ؤة عين بنؤة   13مؤلعبين لمنلمؤ  عينلؤل    5عي ناضؤنات  
مؤؤابةي. لتؤؤ  عيتالنؤؤل يمن  ؤؤة مؤؤبى عتصؤؤال ماتؤؤلى مؤؤلعب عيتؤؤب نل بفيؤؤبعف  12عالجتمارنؤؤة لعيلتهنؤؤة  

 عيتتلن  عيت بلي لمالدمته يما.  لعج ي عيتالنل اسل عألسس عيتاينة:
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عتصؤؤال عأليؤؤبعف عيتب نبنؤؤة يمؤؤلعب عيتؤؤب نل بفيؤؤبعف عيتتؤؤلن  عيت بؤؤلين لمؤؤبى لضؤؤلح تلؤؤك مؤؤبى  -

عأليبعف  عأليبعف عيتب نبنةي    تابنب ما ن عب تاقنقه م  هتاجؤات تب نبنؤة بنؤب عالهتمؤاد مؤ  تهفنؤذ 
عيمابة عيتب نبنة.  لت   صب مال  عيتتلن  عيت بلي  بما نتضمهه م  ءيبعف تتلن ي عيؤذي نتصؤل 

يبف عيمابة عيتب نبنة.  لكما ذك  سابقا  إ ن ماال  عيتتلن  عيت بؤلي عيواصؤة بايتؤب نل ء هؤاد  به
عيوبمؤؤة لمؤؤا تتضؤؤمهه تلؤؤك عيماؤؤال  مؤؤ  ءيؤؤبعف يلتتؤؤلن  عيت بؤؤلي يؤؤ : عيتن نؤؤف بفلسؤؤفة عيتتؤؤلن  

نسن عيت بلي لتلجماتهن لعيتمنئة يلتنامل مع عيمهايج لعيكتل عيمب سنة عيجبنبة مؤابة لءسؤاينل تؤب 
 لتهمنة عيكفانات عيممهنة  كفانات عيتوتنتن لكفانات عيتب نسن لكفانات عيتقلن ي.

 
 مبى مالدمة مابة عيتب نل يلمبف عيتب نب  عيذي كتبت م  عجله م  انث:  -

عيماتؤلى عيمن  ؤ  يلمؤؤابةن لعرتبؤ  عيماتؤؤلى عيمن  ؤ  مالئمؤؤا يلمؤبف إذع كؤؤا  منؤتمال رلؤؤ   –ء 
 نمات لعيمبابئ ذعت عيصلة بايمبف عيتب نب .عياقائ ن لعيمفاين ن لعيتنم

 
ءسللل عيتب نل: لعرتب  عألسؤللل مالئمؤا يلمؤبف إذع كؤا  نهاسؤل تبننؤة عيمؤبف.   ؤإذع كؤا   –ل 

عيمؤؤبف ممؤؤا ةن م ؤؤل عيقؤؤب ة رلؤؤ  إرؤؤبعب عوتبؤؤا  تاصؤؤنل ن لكؤؤا  عألسؤؤللل نتضؤؤم  قنؤؤا  
تبؤ  عألسؤللل مالئمؤا.  لإذع عيمتب ل هفسه بإربعب عوتبا  تاصنل  ء هاد رملنة عيتؤب نلن ءر

كؤؤا  عألسؤؤللل نقتصؤؤ  رلؤؤ  لصؤؤف وتؤؤلعت إرؤؤبعب عالوتبؤؤا  عيتاصؤؤنل  هظ نؤؤان عرتبؤؤ  
عألسؤؤللل  نؤؤ  مالئؤؤ .  لكؤؤذيك عياؤؤال رهؤؤبما نكؤؤل  عيمؤؤبف عيقؤؤب ة رلؤؤ   سؤؤ  عيوؤؤ عئت 

 لق عدتمان كم ال آو .
 

م كزنؤؤا  ؤؤ  مؤؤلعب مؤؤبى نؤؤنلد عسؤؤتوبع  ءسؤؤاينل عيتؤؤب نل عيابن ؤؤة عيتؤؤ  نكؤؤل  بل  عيمتؤؤب ل  نمؤؤا  -
عيتؤؤب نلن م ؤؤل: عيتنلؤؤن  عيمصؤؤ  ن لعينصؤؤف عيفكؤؤ ين لعينمؤؤل  ؤؤ  مجملرؤؤات صؤؤ ن ةن لينؤؤل 

 عألبلع  ءل عيمااكاة.  لت   صب يذه عألساينل    عيملعب عيتب نبنة.
 

مؤؤبى نؤؤنلد عسؤؤتوبع  تقهنؤؤات عيتؤؤب نل لعيمننهؤؤات عيتب نبنؤؤة عيتؤؤ  تؤؤزلب عيمتؤؤب ل بوبؤؤ عت نؤؤبه   -
 نلن م ل: ءجمزة عين من لعينؤفا ناتن لءنؤ تة عيفنؤبنلن ءنؤ تة عيتسؤجنل مبان ة    ملعب عيتب

عيصؤؤلت   عيكاسؤؤنتين لعيتلفزنؤؤل  عيتنلنمؤؤ ن لعي سؤؤل  عيتلضؤؤنانة.  لتؤؤ   صؤؤب مؤؤا ل ب مؤؤ  تلؤؤك 
 عيتقهنات لعيمننهات    عيملعب عيتب نبنة.

 
بى تاقؤؤ  ءيؤؤبعف مؤؤبى عنؤؤتمال عيمؤؤلعب عيتب نبنؤؤة رلؤؤ  ءهنؤؤتة تقلنمنؤؤة تكلنهنؤؤة وتامنؤؤة يمن  ؤؤة مؤؤ -

 عيتب نل لعالستفابة م  عيت ذنة عي عجنة يتنبنل عيتب نل لتاسنهه.
 

 لكاهت عيهتائج رل  عيهال عيتاي :
 صلة يبف عيتب نل بفيبعف عيتتلن  عيت بلي: - 1

رؤؤؤبب عيمؤؤؤلعب عيتؤؤؤ  
تتصؤؤؤؤؤؤل ءيؤؤؤؤؤؤبع ما 
بتهمنؤؤؤؤؤة عيكفانؤؤؤؤؤات 

 عيممهنة.

ربب عيملعب عيتؤ  تتصؤل ءيؤبع ما بايتمنئؤة 
عيمهؤؤؤايج لعيكتؤؤؤل عيجبنؤؤؤبة يلتنامؤؤؤل مؤؤؤع 

  مابة لءساينل تب نسي.

رؤؤؤبب عيمؤؤؤلعب عيتؤؤؤ  تتصؤؤؤل 
ءيؤؤؤبع ما بؤؤؤايتن نف بفلسؤؤؤفة 
عيتتؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤلن  عيت بؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤلي 

 لتلجماته.

ربب ملعب 
 عيتب نل

  مادة أساليب

8 15 11 4 38 
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 لضلح عأليبعف عيتب نبنة    تابنب هتاجات عيتب نل عيمتللبة - 2

ربب عيملعب عيت  نهقص ءيبع ما 
 يلضلح لعيتابنبع

ربب عيملعب عيت  تتصف عأليبعف 
  نما بايلضلح لعيتابنب

 ربب ملعب عيتب نل

14 24 38 

 
 مالدمة مابة عيتب نل يلمبف - 3

 عيماتلى عيمن    ءسللل عيتب نل
 ربب ملعب عيتب نل

 مالئ   ن  مالئ  مالئ   ن  مالئ 

18 20 13 25 38 

 
 عيابن ةننلد عستوبع  ءساينل عيتب نل  - 4

رؤؤبب عيمؤؤلعب عيتؤؤ  ال تنؤؤتمل رلؤؤ  
 ءساينل تب نل ابن ة.

رؤؤؤبب عيمؤؤؤلعب عيتؤؤؤ  تنؤؤؤتمل رلؤؤؤ  
 ءساينل تب نل ابن ة.

 ربب ملعب عيتب نل

16 22 38 

 
 ننلد عستوبع  عيتقهنات لعيمنهنات عيتب نبنة - 5

رؤؤبب عيمؤؤلعب عيتؤؤ  ال تنؤؤتمل رلؤؤ  
 تقهنات لمننهات تب نبنة.

 رؤؤؤبب عيمؤؤؤلعب عيتؤؤؤ  تنؤؤؤتمل رلؤؤؤ 
 تقهنات لمننهات تب نبنة.

 ربب ملعب عيتب نل

29 9 38 

 
 عنتمال عيملعب عيتب نبنة رل  ءهنتة تقلنمنة لت ذنة  عجنة - 6

رؤؤبب عيمؤؤلعب عيتؤؤ  ال تنؤؤتمل رلؤؤ  
 ءهنتة تقلنمنة لت ذنة  عجنة.

رؤؤؤبب عيمؤؤؤلعب عيتؤؤؤ  تنؤؤؤتمل رلؤؤؤ  
 ءهنتة تقلنمنة لت ذنة  عجنة.

 ربب عيملعب عيتب نبنة.

30 8 38 

 
 لنتضح م  عيهتائج عيسابقة ما نل :

تتصؤل جمنؤؤع عيمؤلعب بفيؤؤبعف عيتتؤلن  عيت بؤؤلي عيمتضؤمهة  ؤؤ  ماؤال ه عي ال ؤؤة عيواصؤة بايتؤؤب نل  - 1
ء هؤاد عيوبمؤؤة.  ليؤلاظ ء هؤؤاد عيتالنؤؤل ء  عيهسؤبة عيكبؤؤ ى يتلؤك عيمؤؤلعب تتصؤؤل بؤايمال  عي ؤؤاه  ليؤؤل 

لءساينل تؤب نسي.  كمؤا يؤلاظ ء  يهايؤك تؤبعوال عيتمنئة يلتنامل مع عيمهايج لعيكتل عيجبنبة  مابة 
   عيملعب بن  ءسؤاينل عيتؤب نس عيواصؤة بايمباؤث  عالجتمارنؤاتن عي ناضؤنات .. عيؤفي لعيكفانؤات 
عيممهنة  كفانات عيتوتؤنت يلتنلؤن ن لكفانؤات عيتؤب نس م ؤل إبع ة عيصؤف لتنلؤن  يمفؤاين ن لكفانؤات 

 عيتوتنتن م الي تصؤهف مؤع ءسؤاينل تؤب نل عيمباؤث  ؤ   عيتقلن ي.   كاهت عيكفانة عيممهنة عيلعابة
 بنم عيملعبن لتصهف مع عيكفانات عيممهنة    ملعب ءو ى.

%ي 37مؤؤابة بمؤؤا نم ؤؤل اؤؤلعي   14نؤؤهقص ءيؤؤبعف عيتؤؤب نل  ؤؤ  رؤؤبب كبنؤؤ  مؤؤ  مؤؤلعب عيتؤؤب نل   - 2
ا  ؤ  عيلضلح لعيتابنب.  لكما يل من لفن رب  عيتابنب لعيلضلح    يؤبف عيتؤب نل نسؤم  سؤلب

 عوتنا  عيماتلى عيمن    يلمبف لءسللل عيتب نل عيمهاسل يلمبفن ل   تلجنه رملنة عيتب نل.
د  ؤ  رؤبب كبنؤ  مؤ  مؤلعب عيتؤب نل   - 3 %ي.  34مؤابة ءي  13ي  نك  عيماتلى عيمن    يلمبف مالئما

 كؤؤا  ماتؤؤلى عيمؤؤبف  نمؤؤا تهقصؤؤه مفؤؤاين  ءل مبؤؤابئ ضؤؤ ل نةن ءل نتصؤؤف باإلسؤؤمال  ؤؤ  سؤؤ ب 
لمؤؤات ال ضؤؤ ل ة يمؤؤا مؤؤع هقؤؤص  ؤؤ  عاليتمؤؤا  بايمنللمؤؤات عيالزمؤؤة.  لكؤؤذيك يؤؤ  نكؤؤ  ءسؤؤللل منل

د    ربب كبن  م  عيملعب   %ي  ف  ضلد ءسؤس عيتالنؤل مؤ  انؤث 47مابة ءي  18عيتب نل مالئما
عرتبا  عألسللل مالئما إذع كا  نهاسل تبننة عيمؤبفن كاهؤت عأليؤبعف  ؤ  تلؤك عيمؤلعب ءبعئنؤة بنهمؤا 

 ينل عيتب نل  نما لصفا هظ نا يألبعد ءل عيمما ة عيمنهنة.كاهت ءسا
%ي رلؤ  ءسؤاينل تؤب نل 42مؤابة ءي  16ال تنمل هسبة كبن ة م  ملعب عيتب نل عيت  ت  تالنلما   - 4

ابن ةن لي  عألسؤاينل عيتؤ  ت كؤز رلؤ  عيؤبل  عيماؤل ي يلمتؤب ل  ؤ  رملنؤة عيتؤب نل بمؤا نؤل   
 اته عيتنلنمنة ببال م  عيت كنز رل  إكسابه من  ة هظ نة.  صا كا نة يتتلن  ءبعئه لمما س

%ي رل  تقهنؤات لمننهؤات 76مابة ءي  29تنتمل عي ايبنة عينظم  يملعب عيتب نل عيت  ت  تالنلما   - 5
تب نبنة.  ليذع ننه  عيتلجه إي  اب كبن   ؤ  رملنؤة عيتؤب نل هاؤل عيكلمؤة لعيلصؤف عيكالمؤ   ؤ  
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 لفن تنتبؤ  عيوبؤ ة عيهاتجؤة رؤ  عيلصؤف عيكالمؤ  عيمجؤ ب ءضؤنف إكسال عيوب ة.  لكما يل من
 ءهلعد عيوب ة.

يهايك إيمال لعضح يلجاهل عيتقلنم  لعالستفابة م  عيت ذنة عي عجنؤة  ؤ  عيمؤلعب عيتب نبنؤة عيتؤ  تؤ   - 6
 38%ي مؤ  ءصؤل 21مؤلعب   8تالنلما.   ال نزنب ربب عيملعب عيتؤ  عنؤتملت ءهنؤتة تقلنمنؤة رلؤ  

رهاصؤؤ  ءساسؤؤنة يؤؤ :  تابنؤؤب  3ملنؤؤة عيتؤؤب نلن نؤؤفهما نؤؤف  رملنؤؤة عيتنلؤؤن ن تتكؤؤل  مؤؤ  مؤؤابة.   ن
لتلضنح عيمبف م  عيتب نلن لعستوبع  عألهنؤتة لعألسؤاينل عيتب نبنؤة عيالزمؤة يتاقنؤ  عأليؤبعفن 
لتقلن  عينمل عيتب نب  يتنبنلؤه لتاسؤنهه بمؤا نسؤم   ؤ  تاقنؤ  ء ضؤل يهتاجؤات عيتؤب نل عيمتللبؤة.  

تالنل عيملعب عيتب نبنة ء  منظممؤا نفتقؤ  إيؤ  عينهصؤ  عألساسؤ  عي ايؤثن ليؤل رهصؤ   لءتضح م 
 عيتقلن  لما نل  ه م  ت ذنة  عجنة.  

 
 النتائج الخاصة ببرنامج أعداد المعلمين وتأهيلهم في الجامعات

 
 أوال: النتائج المتعلقة بأثر البرنامج، ونجاحاته، ومعيقاته، وكيفية تحسينه.

 عيفئات عيتاينة: تمت مقابلة
 30مؤؤبن  مب سؤؤة ممؤؤ  ننمؤؤل و نجؤؤل عيب هؤؤامج  ؤؤ  مبع سؤؤم ن ل 26مسؤؤولين  منهنؤؤن  بايب هؤؤامجن ل10

رضل ينئؤة تؤب نس ممؤ  نب سؤل  مؤلعب مسؤلكنة لءكابنمنؤة  ؤ  عيجامنؤات  عيجامنؤة عأل بهنؤةن لجامنؤة 
 عين ملكن لعيجامنة عيمانمنةي.

 
 لكا  عيمبف م  عيمقابالت من  ة ما نل :

  عيب هامجن لهجاااته    تتلن  عيمما سات عيتنلنمنة يلمنلمن ن لمننقاتهن لكنفنة تاسنههن لمبى ء 
لضلح ءيبعف عيب هامج يبى عألت عف ذعت عينالقةن لمبى مالدمة ملعب عيب عسة    عيب هامجن لما 

تب نس    ءساينل لت ق عيتب نس لعيتقلن  عألك   عستوبعما    عيب هامجن لتلقنات ءرضاد ينئة عي
عيجامنات م  تلبة عيتفينل  ء هاد عيوبمةين لمبى مالدمة عيب هامج يلمنلمن  ء هاد عيوبمة بظ ل م  
عيااينةن لمبى مالدمة ءسس عوتنا ي  ياليتااق بايب هامجن لمبى عيتنال  بن  لزع ة عيت بنة لعيتنلن  

 .لعيجامنات عيمنهنة بوصلص عيب هامج
 

 :اقتراحات للتحسين
 

 هتائج رل  عيهال عيتاي :كاهت عي
 
لجمة عيهظ  عينامة  عيتقلن  عينا ي بوصلص عيب هامجن لء ؤ  عيب هؤامج لهجاااتؤهن لمننقاتؤه مؤ   - 1

 لجمة هظ  مبن ي عيمبع س لعيمسولين .
 
 وجهة النظرة العامة )التقويم العام(: -أ 

عدد المسؤولين 
 ونسبتهم

  عدد المديرين ونسبتهم

 عيفي 00هظ  إنجابنة  مفنبن  عئبن هاجحلجمة  %ي85 22 %ي20 2

 عيفي 00لجمة هظ  سلبنة   ن  مفنبن قلنل عال   %ي15 4 %ي80 8
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 أثر البرنامج ونجاحاته من وجهة نظر مديري المدارس -ب 

عدد المديرين الذين 
 أشاروا إليه ونسبتهم

 األثر / النجاحات

 %ي73 19
 %ي78 20

 
 
 

 %ي65 17
 

 %ي23 6
 %ي27 7

 
 %ي50 13

 عكتسال مابة رلمنة جبنبة -
تاسؤؤ   ؤؤ  كفانؤؤات عيتنلؤؤن   عيتوتؤؤنت يلتنلؤؤن ن إبع ة عيصؤؤفن عسؤؤتوبع    -

عيلسؤؤائل عيتنلنمنؤؤةن م عرؤؤاة عيفؤؤ لق عيف بنؤؤةن تلجنؤؤه عيتلبؤؤة هاؤؤل عيتنلؤؤن  
عيؤؤذعت ن  بؤؤت عيتنلؤؤن  بايانؤؤاةن عسؤؤت ما  عألهنؤؤتة عيمنؤؤززة يلمهمؤؤاجن تقؤؤلن  

 تنل  عيتلبةي
مع عيتلبةن لعيزمالد عيمنلمن ن لعإلبع ة عيمب سؤنةن تاس     عينالقات    -

 لعيمجتمع عيمال ي
 تاس     عيقب ة رل  ال منكالت عيتلبة -
تاس     عيهمؤل عيممهؤ   عسؤت ما  مصؤاب  عيمنللمؤاتن عسؤتوبع  عيباؤثن  -

 عاليتزع  عيممه ي
عياصلل رل  مويل  بكايل نلسي لما يمؤذع عألمؤ  مؤ  عهنكؤاس إنجؤاب    -

 عيف 00 عيبع ننة يلنملن عي قة بايهفس  رل  رمل عيمنل 

 
 جوانب ضعف )معيقات( البرنامج من وجهة نظر مديري المدارس -جـ

عدد المديرين الذين 
 أشاروا إليه ونسبتهم

 المجال

 %ي61 16
 
 
 

 %ي23 6
 
 
 

 %ي19 5
 

 %ي15 4
 
 
 

 %ي12 3
 
 

 %ي15 4

ب هؤامج عيتفينؤل  عيظ لف  ن  عيمسملة عيت  تانت بب عسة منلم  عيتفينؤل  ؤ  – 1
ء هؤؤاد عيوبمؤؤة  ضؤؤن  عيلقؤؤتن رؤؤب  عيتفؤؤ  ن رؤؤب  عإلرفؤؤاد مؤؤ  جؤؤزد مؤؤ  عيهصؤؤال 
عيتنلنم  لعيلعجبات عيمب سنة عألو ىن صنلبة عيتل ن  بؤن  عيب عسؤة  ؤ  عيب هؤامج 

 عيفي 00لعينمل    عيمب سة
  نال هظا  يمتابنة منلم  عيتفينل  ء هاد عيوبمةي    عيمبع س ء هؤاد ب عسؤتم  – 2

 ؤؤ  عيجامنؤؤة يتنزنؤؤز عكتسؤؤال عيمنلؤؤ  يلممؤؤا عت لعالتجايؤؤات لمما سؤؤتما  نلنؤؤا  ؤؤ  
 رمله عيتنلنم 

 
 قلة عيف ص يلتتبن  لعكتسال وب عت رملنة ء هاد عيب عسة – 3
 
رلعمل عيت بؤنت  مؤ  عإلبع ة عيمب سؤنة لعيمنلمؤن  عيقؤبعم   ؤ  عيمؤبع سي عيتؤ   - 4

بلهه م  ءساينل  ن  تقلنبنؤة مؤ  عيب هؤامج تنن  قنا  منلم  عيتفينل بتتبن  ما نكتس
 ء هاد ب عستم     عيب هامج

 
مقالمؤؤؤة عيت ننؤؤؤ  يؤؤؤبى بنؤؤؤم عيمنلمؤؤؤن  عيبع سؤؤؤن   منلمؤؤؤ  عيتفينؤؤؤلي ءهفسؤؤؤم   – 5

 لهزرتم  يالستم ع  بما تنلبلع رلنه م  مما سات تنلنمنة
 
رل   هظ ة عيك ن ن  م  منلم  عيتفينل إي  عيب هامج رل  ءهه لسنلة يلاصلل – 6

عينمابة  لينس   بة مهم     عيتاس  لعيت ن ي مما نقلل مؤ  تفؤارلم  مؤع عيب هؤامج 
 لعالستفابة مهه.

 
 مدى وضوح األهداف ومدى التوازن بين النظري والعملي من وجهة نظر المسؤولين: -د 

  عدد المسؤولين نسبتهم
 
100% 

 
10 

 األهداف:
  ن  لعضاة ل ن  ماببة.

 
100% 

 
10 

 :التوازن
 رب  عيتلعز  ل لبة عيتابع عيهظ ي.

مدى مالءمة مواد التدريس في البرنامج إلعدداد المعلدم وتأهيلده، وطدرت التددريس والتقدويم األكثدر  -هـ
استخداما، والخبرات العملية )التغيرات( التي يكتسبها الطلبة المعلمون من البرنامج من وجهة نظر أعضداء 

 هيئة التدريس:

تدريس عدد أعضاء هيئة ال  
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 ونسبتهم
 %ي00 30

 
 

 %ي77 23
 %ي67 20
 %ي57 17
 %ي30 9
 %ي27 8
 %ي17 5
 %ي10 3
 %ي10 3
 %ي10 3
 %ي10 3
 %ي7 2

 
 

 
 %ي100 30
 %ي70 21
 %ي67 20
 %ي43 13

 
 %ي30 9

 
 %ي23 7

 
 %ي20 6
 %ي10 3
 %ي7 2

 

 :مدى مالءمة المواد إلعداد المعلم وتأهيله
 .مالئمة لتسم     إربعب عيمنل  لتفينله

 طرت التدريس المستخدمة
 عيمهاقنة. -
 عيمااض ة.  -
 عيمااض ة لعيمهاقنة منا.  -
 تقا ن  للعجبات.  -
 عينمل    مجملرات.  -
 تتبنقات لتب نبات.  -
 ت ح ءم لة.  -
 تنلن  تناله .  -
 تنلن  مص  .  -
 تالنل لهقب ملقف صف .  -
 ل ش رمل.  -
ءوؤؤ ى ذكؤؤ ت مؤؤ ة لعاؤؤبة: تنلؤؤن  ذعتؤؤ ن تنلؤؤن   ؤؤ بين هؤؤبلعتن تؤؤ ح   -

 كالت.من
 إجراءات التقويم المستخدمة:

 عوتبا عت كتابنة. -
 تقا ن  لءبااث.  -
 عيملعظبة    عياضل  لعيمنا كة.  -
 عيلعجبات لعيتب نبات.  -

 الخبرات العملية )التغيرات( التي يكتسبها الطلبة المعلمون:
عكتسؤؤال ممؤؤا عت ذعت رالقؤؤة بايمابة م ؤؤل عسؤؤتوبع  عألسؤؤئلة عيصؤؤفنة  ؤؤ   -

 قب يهص ءل اصة صفنةي.عيتنلن ن لتالنل ها
 مؤؤؤ  ملضؤؤؤلرات عيمؤؤؤابة  عرتب يؤؤؤا ءرضؤؤؤاد ينئؤؤؤة عيتؤؤؤب نسن واصؤؤؤة   -

 عألكابنمنن  مهم ن ت ن عتي.
 إربعب لعستوبع  عالوتبا عت عيتاصنلنة.  -
 إتقا  عستوبع  عيتقهنات عيت بلنة .  -
 عستوبع  عيم عجع.  -
ءوؤؤ ى ذكؤؤ ت مؤؤ ة لعاؤؤبة:  عيتنامؤؤل مؤؤع عيفؤؤ لق عيف بنؤؤةن ممؤؤا عت   -

  بت عيتنلن  باياناةن إج عد عيتجا ل عينملنةي. عيباثن
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استعداد طلبة التأهيل أثناء الخدمة للتعلم من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس، وتوقعات  -و 
 أعضاء هيئة التدريس منهم مقارنين بطلبة اإلعداد قبل الخدمة:

عدد أعضاء هيئة 
 التدريس ونسبتهم

 

 
 %ي83 25

 
 %ي17 5

 
 

 %ي50 15
 %ي37 11

 
 %ي27 8
 %ي23 7

 
 %ي23 7

 
 

 %ي17 5

 االستعداد للتعلم:
عسؤؤتنبعب تلبؤؤة عيتفينؤؤل ضؤؤننف لعقؤؤل مؤؤ  عسؤؤتنبعب تلبؤؤة عإلرؤؤبعب قبؤؤل  -

 عيوبمة.
عستنبعب تلبة عيتفينؤل مقبؤللن ليؤ  م ؤل  نؤ ي  مؤ  تلبؤة عإلرؤبعب قبؤل   -

 عيوبمة.
 االختالف بين طلبة التأهيل وطلبة اإلعداد قبل الخدمة:

 ءقل تاصنال. تلبة عيتفينل -
ك ن ل عيتذم  م   قل عيمسوليناتن لءاناها نتم بل  م  رمل عيلعجبات   -

 باجة  قل عيمسولينات.
  جلرم  إي  عيمصاب     عيمكتبة ءقل.  -
 ءقل تقبال يأل كا  عيجبنبة لنتمسكل  بما يبنم  م  قهارات لعرتقابعت.  -
 بؤؤة  ؤؤ  نلتاقؤؤل  بايب هؤؤامج بؤؤبع ع عياصؤؤلل رلؤؤ  عينؤؤمابة ءك ؤؤ  مهؤؤه    -

 عيتنل  لعيت ن   عيتمامم  باينالمات ءك   م  عيتمامم  باالستفابةي.
 ءقل عيتزعما لجبنة.  -
ءوؤؤ ى ذكؤؤ ت مؤؤ ة لعاؤؤبة:  ءقؤؤل تمؤؤذنبا  ؤؤ  تنؤؤاملم  مؤؤع ءرضؤؤاد ينئؤؤة   -

عيتؤؤب نسن منؤؤا كتم  نؤؤبه منبلمؤؤةن بنضؤؤم  متقؤؤب   ؤؤ  عيسؤؤ  ممؤؤا نننؤؤ  
 لنة عينامةي.تنلمهن بنضم  م  ذلي عيمنبالت عيمتبهنة    عي اه

 
 نظرة )شعور( أعضاء هيئة التدريس نحو طلبة التأهيل من وجهة نظر المسؤولين:  -ز 

جمنع عيمسولين  عيذن  تمت مقابلتم  ننتقبل  بلجلب هظ ة سلبنة يبى ءرضاد ينئة عيتب نس هال تلبة 
 عيتفينل.

 
يددة ومدددى مالءمددة أسددس مدددى مالءمددة برنددامج التأهيددل الحددالي لطلبددة التأهيددل بظددروفهم الحال -ح 

اختيددار طلبددة التأهيددل للبرنددامج، ومدددى التعدداون بددين الجامعددات ووزارة التربيددة والتعلدديم بخصددو  
 البرنامج من وجهة نظر المسؤولين:

  عدد المسؤولين ونسبتهم
 

 %ي100 10
 

 %ي100 10
 

 %ي100 10

 مالءمة البرنامج:
 عيب هامج  ن  مالئ . -

 األسس:
 عألسس  ن  مالئمة. -
 عاون بين وزارة التربية والجامعات:الت
 ضننف.        -

 
 االقتراحات للتحسين: -ط 

أعضاء 
هيئة 
 التدريس

مديرو 
 المدارس

  المسؤولون

 
 

 
 

 %ي14 4
 
 
 

 %ي40 12
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 %ي35 9

 
 
 

 %ي20 2
 

 
 %ي40 4
 %ي40 4

 
 

 
 %ي40 4
 

 %ي40 4
 

ه عيااي ن لعستم ع  عيب هؤامج كفكؤ ة نؤت  لقف عيب هامج بلضن – 1
تتبنقما م  والل عيتجسن  لءسسؤه عيواصؤة بؤايقبلل  ؤ  عيجامنؤاتن 

 مع تك نف عيتب نل ء هاد عيوبمة.
 إن عك لزع ة عيت بنة لعيتنلن     تصمن  ماتلى عيب هامج. – 2
تصمن  ب هامج واص يتلبة عيتفينل ء هاد عيوبمة  ن  عيب هامج  – 3

انؤؤث نؤؤت  تصؤؤمن  عيب هؤؤامج عيجبنؤؤب رلؤؤ  ءسؤؤاس كفانؤؤات عياؤؤاي ن لب
تنلنمنة متف  رلنما تكل  ءيؤبع ا يلب هؤامج تلجمؤه تصؤمنمان لتهفنؤذعن 

 لتقلنما.
تف نؤؤم منلؤؤ  عيتفينؤؤل  تايؤؤل عيتفينؤؤلي نلمؤؤا ءل نؤؤلمن  لتوفنؤؤف  – 4

 امله عيتنلنم ن لإرفاوه م  بنم لعجباته عيمب سنة.
رؤؤبب سؤؤارات منتمؤؤبة ءك ؤؤ   ؤؤ   عيسؤؤماح يتلبؤؤة عيتفينؤؤل بب عسؤؤة – 5

عيفصؤؤل عيب عسؤؤ  ء هؤؤاد عينؤؤا  ل ؤؤ  عيفصؤؤل عيب عسؤؤ  عيصؤؤنف   مؤؤع 
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 %ي38 10

 

 
 %ي30 3

 
 

 إرفائم  م  بنم لعجباتم  عيمب سنة ء هاد عينا  عيب عس ي.
تتؤؤؤلن  هظؤؤؤا  مسؤؤؤاهب يمسؤؤؤاربة تايؤؤؤل  منلؤؤؤ ي عيتفينؤؤؤل رلؤؤؤ   – 6

مما سؤؤؤة مؤؤؤا نكتسؤؤؤبه مؤؤؤ  عيب هؤؤؤامج مؤؤؤ  ممؤؤؤا عت لعتجايؤؤؤات  ؤؤؤ  
نة منبعهنة يؤه نتنؤال   نمؤا ءرضؤاد ينئؤة عيتؤب نس عيمب سةن مع متاب

لعيمن  ل  عيت بلنل     لزع ة عيت بنةن لتؤل ن  عإلبع ة عيمب سؤنة 
 عيمسملة يلت نن ن لعيلسائل لعيتجمنزعت عيت  ناتاجما عيمنل .
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 رب  إرفاد تلبة عيتفينل م  عيمساقات عيت بلنة. – 7
تاسن  ت ق عيتؤب نس لعيتقؤلن   ؤ  عيب هؤامج   ؤ  عيجامنؤاتي  – 8

 مع عيت كنز رل  عيجاهل عينمل  لتتلن  عألبعد.
تنؤؤؤجنع عإلجؤؤؤازة بؤؤؤبل   عتؤؤؤل يلمنلمؤؤؤن  عيؤؤؤ ع بن  بااليتاؤؤؤاق  – 9

 بايب هامج.
تقائنة    عوتنا  تلبة عيتفينل  منلمؤ  عيتفينؤلي عرتماب ءسس عه -10

ياليتاؤؤاق بايب هؤؤامج تسؤؤتهب إيؤؤ  عيقؤؤب ة لعالسؤؤتنبعب يلؤؤتنل   سؤؤ  ءقؤؤلن 
سؤؤهلعتن منؤؤبل عي اهلنؤؤة  10سؤؤهلعت وبؤؤ ة ءقؤؤل بانؤؤث ال تزنؤؤب رؤؤ  
 عينامةن منبل ببلل  كلنات عيمجتمعي.

تلصؤؤؤؤنف عيمؤؤؤؤلعب  عيمسؤؤؤؤاقاتي  ؤؤؤؤ  عيب هؤؤؤؤامج بانؤؤؤؤث تالئؤؤؤؤ   -11
 عت عيمب سنة لعيتنلن  عيمب س .عيمق  
عوتنا  ءرضاد ينئة تؤب نس يلب هؤامج ممؤ  تتؤل   يمؤ  عيوبؤ ة  -12

    عيتنلن  لعيكفادة    عيتب نس.
ء  تكل  ب عسة تلبؤة عيتفينؤل مؤع عيتلبؤة عينؤابنن   ليؤنس  ؤ   -13

 ننل مهفصلة واصة بم  كما يل عياال    بنم عيجامناتي.
 ينل    عيصنف.اص  عيب عسة يتلبة عيتف -14
 عات ع  تلبة  منلم ي عيتفينل م  قبل ءرضاد ينئة عيتب نس. -15

 لنتضح م  عيهتائج عيسابقة ما نل :
 
 ء   عيب هامج لهجاااته:  - 1

كما ي  عياال بايهسبة يب هامج عيتب نل ء هاد عيوبمةن ءنا  منظ  عيمسولين  عيمقابلن  إي  ننل ي  بقلة 
سات عيتنلنمنة يلمنلمن .  لرب لع ر  ذيك بنبا عت موتلفةن م ل قلة عأل  ن ء   عيب هامج رل  عيمما 

 لعأل   بل  مستلى عيتملحن لال نصل إي  مستلى عيتلقنات.
 

لبوصلص هجااات عيب هامج ءنا  ءاؤب عيمسؤولين  عيمقؤابلن  إيؤ  ء  عيب هؤامج هجؤح  ؤ  إتااؤة عيف صؤة 
د رل  عيؤ لح عيمنهلنؤة يلمنلمؤن  يلمنلمن  عيقاب ن  الستكمال تفينلم     عيجامن اتن لء  يذيك ء  عد إنجابنا

لرتائم .  لننتقب ءاب رمبعد كلنؤات عيت بنؤة بؤف  عيمؤلعب عيتؤ  تنتؤ   ؤ  عيب هؤامج تسؤم  بنؤكل رؤا   ؤ  
تهمنؤؤة عيكفانؤؤات عيتنلنمنؤؤة يلمنلمؤؤن  عيملتاقؤؤن  بايب هؤؤامجن لذيؤؤك بؤؤاي    مؤؤ  لجؤؤلب بنؤؤم عيمؤؤلعب عيتؤؤ  ال 

 ب عت عيمنل  إسماما كا نا.تسم     تهمنة ق
 

ءما مبن ل عيمبع سن   ايبنة م  تمت مقابلتم  مهم  نهظؤ ل  هظؤ ة إنجابنؤة إيؤ  ب هؤامج تفينؤل عيمنلمؤن  
   عيجامناتن لننن ل  با  يلب هامج ء ؤ ع رلؤ  رمؤل عيمنلمؤن ن لذيؤك مؤع تفؤالت نؤنل ي  مؤ  انؤث 

ب هؤامج  ؤ  رؤبب مؤ  كفانؤات عيتنلؤن  لعيمؤابة مجاالت ء   عيب هامج.  لكما نظم ن كؤا  تاسؤ  و نجؤ  عي
عينلمنؤؤةن لتنؤؤاملم  مؤؤع تلبؤؤتم ن لعإلبع ةن لعيؤؤزمالدن لءلينؤؤاد عألمؤؤل ن مالاظؤؤا ءك ؤؤ  مؤؤ   نؤؤ ه مؤؤ  قبؤؤل 

 عيمبن ن .
 

م  عينبا عت عيت  ءل بيؤا عيمؤبن ل   ؤ  مجؤال عينالقؤات: ناؤل منؤاكل عيتلبؤةن لنتقبؤل عآل عدن لنسؤتمع 
ل ة صاناة ر  ءبهه عبهتهن ليه صلة قلنة بايمجتمع عيمال .  لمؤ  عينبؤا عت إي  لي  عألم  لننتنه ص

عيتؤؤ  ل بت  ؤؤ  مجؤؤال ءسؤؤاينل عيتؤؤب نس:  نهؤؤلد  ؤؤ  عألسؤؤاينلن لنسؤؤتوب  ءسؤؤاينل جبنؤؤبة  م ؤؤل عينصؤؤف 
 عيذيه ن عألسئلة عيساب ةن عيتنلن     مجملراتين إبع ته يلصف جنبةن نستوب  ءهنتة مصاابة.

 
  مبن ي عيمبع س عيؤذن  تمؤت مقؤابلتم  ءك ؤ  إنجابنؤة هاؤل عيب هؤامج مؤ  نؤنل  مؤ  كما نتضحن إ  ننل

قلبللع م  عيمسولين .  لينل ذيك ننؤلب إيؤ  مؤا يؤبى عيمسؤولين  مؤ  تلقنؤات راينؤة مؤ  عيب هؤامج هتنجؤة 
 يمن  تم  باألملعل لعيجملب عيكبن ة عيت  تست م   نه.
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تؤ  تقلؤؤل مؤؤ  ء ؤ  عيب هؤؤامج ل ناينتؤهن لءيممؤؤا عيظؤؤ لف ءنؤا  مؤؤبن ل عيمؤبع س إيؤؤ  رؤؤبب مؤ  عيمننقؤؤات عي

عيصنبة عيت  تاؤنت بتلبؤة عيتفينؤل ء هؤاد ب عسؤتم   ؤ  عيب هؤامجن ل نؤال هظؤا  متابنؤة يتلبؤة عيتفينؤل  ؤ  
عيمبع سن لرؤب  كفانؤة عيفؤ ص عيمتااؤة يتلبؤة عيتفينؤل الكتسؤال وبؤ عت رملنؤة مؤ  عيب هؤامجن لرلعمؤل 

ينل  ء هاد ب عستم     عيب هامج لبنب تو جم  مهؤهي مؤ  تتبنؤ  مؤا نكتسؤبلهه عيت بنت عيت  تنن  تلبة عيتف
 م  ءساينل تب نس  ن  تقلنبنة    عيمبع س.

 
 عأليبعف: - 2

ءنا  عيمقابلل  م  عيمسولين  إي  رب  لضلح ءيبعف عيب هامجن لبف  يذه عأليبعف ال تسم     إنجاب 
لعيقائمن  رلنه.  لءل ب عيمقابلل  ربا عت بمذع ء ضنة م  عيفم  عيمنت ك يلمنهنن  بايب هامج 

عيوصلصن م ل:  نال  لسفة لءيبعف رامة يلب هامج تلجمهن لماتلى عيب هامج عجتمابعت م  
عيمنهنن     عيجامناتن ل عيملعب عيمساقات تق  يا توصصات ءرضاد ينئة عيتب نس عيمتل  ة    كلنات 

  سي    بنم م  عيااالت.عيت بنة  ببال م  ااجات عيمنلمن     عيمبع
 
 مالدمة عيمابة إلربعب عيمنل : - 3

ءنا  جمنع ءرضاد ينئة عيتب نس عيذن  قلبللع إي  ء  عيملعب عيت  نب سلهما  لي  م  ملعب عيب هامجي 
مالئمة إلربعب عيمنلمن ن لتسم     تهمنة قب عتم  عيتنلنمنةن م  لجمة هظ ي .  رلما بف  ءرضاد ينئة 

   قلبللع ي  ءرضاد    كلنات عيت بنة لنب سل  ملعب مسلكنة لءكابنمنة يلتلبة عيمنلمن .عيتب نس عيذن
 

م  لجمة هظ  ءرضاد ينئة عيتب نسن نكتسل عيتلبة عيمنلمؤل   ؤ  عيب هؤامج  تلبؤة عيتفينؤل لتلبؤة قبؤل 
ت عيوبمؤؤةي رؤؤببع مؤؤ  عيوبؤؤ عت عينملنؤؤة تنؤؤمل ممؤؤا عت ذعت صؤؤلة بمؤؤلعب عيتؤؤب نسن لإرؤؤبعب عالوتبؤؤا ع

عيتاصنلنةن لإتقا  عستوبع  عيلسائل عيتنلنمنة.  لنالاظ ء  هسبة ءرضاد ينئة عيتب نس عيذن  ءنا لع إيؤ  
عكتسؤؤال عيتلبؤؤة عيمنلمؤؤن  يم ؤؤل تلؤؤك عيممؤؤا عت قلنلؤؤةن ممؤؤا نؤؤبرل إيؤؤ  عالرتقؤؤاب بؤؤف  عيتمؤؤا  ءرضؤؤاد ينئؤؤة 

  ال ناظؤؤ  بايقؤب  عيكؤؤا   عيتؤب نس بؤايوب عت عينملنؤؤة لمؤا ننؤمل ذيؤؤك مؤ  تتؤؤلن  ممؤا عت لءبعد تنلنمؤ
 يبنم .

 
 ت ق عيتب نس لإج عدعت عيتقلن  عيمستوبمة: - 4

تنن  عيهتائج عيمتنلقة بمذع عألم  إي  ء  عيب هامج ن لل رلنه عيتابع عيهظ ي.   فساينل عيتب نس عألك   
   ننلرا ننلرا    عيب هامج ي  عيمااض ة لعيمهاقنة لعيمزج بنهمما.  لت ق لإج عدعت عيتقلن  عألك

 ي  عالمتااهات عيكتابنة عيت  تقنس مبى عكتسال عيمابة عيهظ نة.
 

كما ءنا  جمنع م  تمت مقابلتم  م  عيمسولين  إي  ء  عيب هامج نتجؤه لجمؤة هظ نؤة ءك ؤ  مهمؤا رملنؤةن 
لبفهه ن كز رل  عكتسال عيمن  ة ءك ؤ  مهؤه رلؤ  تتؤلن  عألبعد.  لربؤ  عيمقؤابلل  رؤ  لجمؤات هظؤ ي  

يوصؤلص بنبؤا عت م ؤل: عيتؤب نس  ؤ  عيب هؤامج عمتؤبعب يلتنلؤن  عي ؤاهلي  تلقؤن ين لعيجاهؤل عينملؤ  بمذع ع
نكاب نكل   ن  ملجلبن لعيجاهؤل عيهظؤ ي تؤا ن ل نلجؤب موتبؤ  يلتنلؤن  عيمصؤ    ؤ  إاؤبى عيجامنؤات 

 نكاب عستوبعمه ء  نكل  منبلمان ل  نال عيتلعز  بن  عيهظ ي لعينمل .
 
 يتفينل يلتنل  لتلقنات ءرضاد ينئة عيتب نس مهم :عستنبعب تلبة ع - 5

تنن  عيهتائج إي  ء  عالتجاه عيسائب بمذع عيوصلص يل ننل  ءرضاد ينئة عيتب نس بتبه  عستنبعب تلبة 
عيتفينل لاماسم  يلتنل ن لتبه  تلقنات ءرضاد ينئة عيتب نس مهم ن واصة    عيتاصنل عألكابنم .  

تلبة عيتفينل نناملل  ءاناها مناملة  ن  الئقة    سناق تلك عيمنار .   لءنا  ءاب عيمقابلن  إي  ء 
لولفنة يذه عيمنار  ي  مقا هة تلبة عيتفينل ء هاد عيوبمة بايتلبة عينابنن  قبل عيوبمة    عيب هامج.  

م  ل   يذع عيسناق ءنا  ءاب عيمقابلن  إي  ء  ءربعبع كبن ة م  تلبة عيتفينل ء هاد عيوبمة نهسابل  
عيب هامجن لء  ءربعبع ءو ى تفصل م  عيب هامج ليل ننه  بذيك ء  يهايك تفالتا بن  تلبة عيتفينل 

 لتلبة عإلربعب قبل عيوبمة م  انث عالستنبعبعت لعاليتما  لعيقب عت.
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لذك  ءرضاد ينئة عيتب نس رببع م  جلعهل عيضنف يبى تلبة عيتفينلن مما ننن  إي  تبه  تلقناتم  
 عيتلبة.م  ءليئك 

 
لتهنكس يذه عيهظ ة إي  تلبة عيتفينل سلبا رل  اماس ءرضاد ينئة عيتب نس    تؤب نس ءليئؤك عيتلبؤةن 
 نبذيل  جمبع ءقل    تب نسم ن لرل  عينمابة عيت  تمهح يم  بنب تو جم ن انث ال نسؤمح يمؤ  بااليتاؤاق 

 بايب عسات عينلنا    جامنة عين ملكن كما بن  ءاب عيمقابلن .
 
 مالدمة ب هامج عيتفينل يتلبة عيتفينل ء هاد عيوبمة لظ ل م : - 6

ءظم ت هتائج عيمقابالت ء  عيب هامج عيااي  يتفينل عيمنلمن  ال نالئ  تلبة عيتفينل ء هاد عيوبمة.   قب 
ءنا  جمنع م  قلبللع إي  ء  عأللقات عيمتااة يتلبة عيتفينل لعيظ لف عيمانتة بم  ال تتالد  مع 

عيااي .   تلبة عيتفينل  ن  مف  ن  يلب عسةن لنكلفل  بامل تنلنم  كاملن لال ننفل  م  ءي عيب هامج 
لعجل م  لعجبات عيمنل     عيمبع سن لرلنم  عيبلع  ات  همانة عينل  عيب عس .  لي  نذيبل  إي  

إي  سكهه عيجامنات  بنب عيظم  م قلن  م يقن ن لبنضم  نفت  إي  عيجامنات م  ءماك  بننبةن لننلب 
متفو ع    عيمسادن مما نسبل ا جا يإلهاث.  لتب ع يذه عيظ لف عيتلبة عيمنلمن  إي  عالهساال م  
عيب هامج    بنم عألانا ن كما ءنا  ك ن  مم  تمت مقابلتم .  لءنا  ربب مم  قلبللع إي  ء  تلبة 

  .عيتفينل ال نستفنبل  م  مكتبات عيجامنات بسبل عيظ لف عيمانتة بب عستم
ءسس عوتنا  تلبة عيتفينل ء هاد عيوبمة يلب هامجن لعيتنال  بن  عيجامنات للزع ة عيت بنة  - 7

 لعيتنلن :
تضؤؤع لزع ة عيت بنؤؤة لعيتنلؤؤن  ءسؤؤس عوتنؤؤا  عيمنلمؤؤن  ياليتاؤؤاق بايب هؤؤامجن ليؤؤ  عيتؤؤ  تسؤؤبب عي سؤؤل  

فهمؤا  نؤ  مهاسؤبة.   ؤايلزع ة عيجامننة رهم .  ليبى سوعل م  قلبللع ر   ءنم     تلك عألسسن ء ؤابلع ب
تتلو  "عينبعية عيلظنفنة"    عالوتنا ن كما ء اب كل م  مبن  را  عيتفينل لعيتؤب نل  ؤ  عيؤلزع ة لمؤبن  

 عيتفينل    عيلزع ةن  ال ت عر  عيهلرنة    عالوتنا .
 

 ذلي عيقؤب ة لن ى م  تمت مقابلتم  ء  عألسس نجل ء  تستهب إي  عوتنا  عيهلرنؤة عيجنؤبة مؤ  عيمنلمؤن  
رل  عيب عسة    عيجامنةين لء  ال تزنب عيوبؤ ة  ؤ  عيتؤب نس يلم نؤح رؤ  رنؤ  سؤهلعتن لء  ال نكؤل  

 متقبما    عيس   عألسس عيااينة تسمح بذيكي انث نصنل ت نن ه بنب ذيك.
 

ل نمؤؤا نتنلؤؤ  بايتنؤؤال  بؤؤن  عيجامنؤؤات لعيؤؤلزع ةن نؤؤ ى جمنؤؤع مؤؤ  قلبلؤؤلع مؤؤ  عيمسؤؤولين  ء  عيتلعصؤؤل 
يتنؤال  قلؤنال ن لال نتصؤؤال  بماتؤلى عيب هؤامج.  لمؤؤ  عآل عد بمؤذع عيوصؤلصن ء  عيؤؤلزع ة يؤنس يمؤؤا لع

بل     تق ن   ماتلى عيب هامجن لء  عيتهسن  بن  عيجامنات لعيؤلزع ة ضؤننفن لء  كؤل تؤ ف ننؤن  
 ء  عيتؤؤ ف عآلوؤؤ   نؤؤ  متنؤؤال ن لء  بل  مهسؤؤ  عيب هؤؤامج  نلجؤؤب مهسؤؤ  يلب هؤؤامج  ؤؤ  كؤؤل مؤؤ  كلنؤؤات
عيت بنؤؤةي إبع ي  قؤؤت  إ نؤؤاب تلبؤؤة عيتفينؤؤل  ؤؤ  عيتسؤؤجنل يلمسؤؤاقات لعيتهسؤؤن  مؤؤع عألقسؤؤا  عيموتلفؤؤة بمؤؤذع 
عيوصلصين لء  يهايك قضانا تاتاج إي  عيتهسن  بوصلصما لال تجب يذع عيتهسن   م ل عيتضا ل بؤن  

نمؤؤؤات تنلنمؤؤؤات عيجامنؤؤؤة لعألسؤؤؤس عيتؤؤؤ  تضؤؤؤنما عيؤؤؤلزع ة بوصؤؤؤلص تفجنؤؤؤل عيب عسؤؤؤة انؤؤؤث تسؤؤؤمح تنل
عيجامنات بايتفجنل ألك ؤ  مؤ   صؤلن ن بنهمؤا ال تسؤمح ءسؤس عيؤلزع ة بايتفجنؤل ألك ؤ  مؤ   صؤلن ين لء  
يهايك ااجة إي  عيتلعصل لعيتهسن  بن  عيمن  ن  عيت بلنن     عيلزع ة عيؤذن  نتؤابنل  عيمنلمؤن  منؤبعهنا 

عيمنؤؤ  ن  عيت بؤؤلنن   لمب سؤؤ  مسؤؤاقات ءسؤؤاينل عيتؤؤب نس  ؤؤ  عيجامنؤؤاتن لذيؤؤك يتؤؤل ن  عهسؤؤجا  بؤؤن 
 لمب س  عيمساقات    تلجنه عيتلبة عيمنلمن .

 
 ثانيا: النتائج المتعلقة بمالءمة محتوى البرنامج ألهداف التطوير التربوي:

تؤؤ  تالنؤؤل ماتؤؤلى ب هؤؤامج إرؤؤبعب عيمنلمؤؤن  لتؤؤفينلم   ؤؤ  عيجامنؤؤات يمن  ؤؤة مؤؤبى مالدمؤؤة يؤؤذع عيماتؤؤلى 
هقؤل عيتنلؤن  عيمب سؤ  مؤ  اايؤة عيت كنؤز رلؤ  افؤظ عيمنللمؤات  يلمبف عألساس  يلتتلن  عيت بلين ليؤل

لعست جارما إي  ااية عيت كنز رل  تتلن  تفكن  عيتالمنذن لممؤا عتم ن لعتجايؤاتم .   ايمؤبف مؤ  تالنؤل 
ماتلى عيب هامج يل من  ة مبى مالدمة يؤذع عيماتؤلى يتتؤلن  ءبعد عيمنلمؤن  لممؤا عتم  بمؤا نسؤم   ؤ  

 تفكن  عيتالمنذن لمما عتم ن لعتجاياتم . تلجنمم  هال تهمنة
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ل ؤؤ  ضؤؤلد ذيؤؤك عيمؤؤبف تؤؤ  تالنؤؤل وتؤؤة عيب هؤؤامج  ؤؤ  كؤؤل مؤؤ  عيجامنؤؤة عأل بهنؤؤةن لعيجامنؤؤة عيمانؤؤمنةن 
وتؤؤة تؤؤب نسي عيتؤؤ   67لجامنؤؤة عين مؤؤلكن لجامنؤؤة موتؤؤهن لتالنؤؤل رنهؤؤة مؤؤ  وتؤؤت تؤؤب نس عيمؤؤلعب  

  :نضنما ءرضاد ينئة عيتب نس    عيجامنات يمن  ة ما نل
 
ي  ؤؤ  عيب هؤؤامج لعيتؤؤلعز  بؤؤن  مكلهاتؤؤه  ؤؤ  عيجامنؤؤاتن لذيؤؤك مؤؤ  Coherenceمؤؤبى عيتماسؤؤك   - 1

 والل من  ة:
 مكلهات عيب هامج لعأللزع  عيهسبنة يما    عيجامنات.  –ء 
مبى تقا ل عأللزع  عيهسبنة يلمكلهن  عألكابنم  لعيمسلك     عيب هامج  ليمؤا عيمكلهؤا     -ل 

ا   ع سلنة عألبعد عألكابنم  لعيمسلك  يلمنلمن  إي  عيمستلى عيجامن  عيلذع  نتلقع مهمم
 كمتلل يلتتلن  عيت بليي    عيجامنات ذعت عينالقة.

ي  ؤؤ  عيب هؤؤامج نضؤؤم  ت تنؤؤة Common coreمؤؤبى تؤؤل   جؤؤزد ءساسؤؤ  منؤؤت ك   -جـ

 عيكفانات عألساسنة عيالزمة يلمنل     عيجامنات ذعت عينالقة.
 
ماتؤؤلى عألكؤؤابنم  يلب هؤؤامج بؤؤايمق  عت عيمب سؤؤنة عيتؤؤ  نب سؤؤما عيمنلمؤؤل   ؤؤ  مؤؤبى ع تبؤؤات عي - 2

 عيمبع س.
مبى تلجؤه وتؤت تؤب نس عيمؤلعب عيتؤ  نضؤنما ءرضؤاد ينئؤة عيتؤب نس هاؤل تتؤلن  ءبعد عيمنلمؤن   - 3

لمما عتم  عيتنلنمنة م  انث ءيبع مان لءساينل عيتب نس لعيتقلن   نمان لعياؤس بايلقؤت  نمؤان لمؤا 
 م    ص يلمنلمن  يلق عدة لعالتالد. تل  ه

مبى عالهسجا  بن  عيجامنات ذعت عينالقة    هسؤل ءرفائمؤا يتلبؤة عيتفينؤل مؤ  مؤلعب مؤ  عيب هؤامج  - 4
 يكلهم  ناملل  ببلل  كلنات عيمجتمع.

 
 النتائج:

 لكاهت عيهتائج رل  عيهال عيتاي :
 
ي.  لسؤلف تؤت  2هتائج مبنهة    عيجبلل  قؤ   مكلهات عيب هامج لءلزعهما عيهسبنة    عيجامنات: عي - 1

 عإلنا ة إينما لمهاقنتما الاقا.
ي.  3عأللزع  عيهسبنة يلمكلهن  عيمسلك   عيت بليي لعألكابنم : عيهتائج مبنهة    جبلل  ق    - 2

 لسلف ننا  إينما الاقا.
 عيجزد عيمنت ك    عيب هامج: - 3

ي يب هؤامج منلؤ  4عيهتائج مبنهة    جبلل  ق   عيجزد عيمنت ك    عيماتلى عيمسلك :   -أ 
 ي يب هامج منل  عيمجال.5عيصفن لجبلل  ق   

ي يب هؤؤامج 6عيجؤزد عيمنؤؤت ك  ؤ  عيماتؤؤلى عألكؤؤابنم :  عيهتؤائج مبنهؤؤة  ؤؤ  جؤبلل  قؤؤ    - ل
ي يب هامج منل  9ي لعيجبلل  ق   8ي لعيجبلل  ق   7منل  عيصفن ل   عيجبلل  ق   

 عإلنا ة إينما الاقا.عيمجال.  لسلف تت  
 
 ع تبات عيماتلى عألكابنم  يلب هامج بايمق  عت عيمب سنة:  ت  تالنل: - 4

وتة ب هامج منل  عيصف    كل م  عيجامنة عأل بهنة لجامنة عين ملك باالقتصا  رل   -ء 
ما نوص ملعب عيت بنة عالجتمارنة لعيلتهنة    عيوتتن ن لمقا هة ماتلعيا بايمق  عت 

 ة عيواصة بايت بنة عالجتمارنة لعيلتهنة    عيصفلف عأل بنة عأللي .عيمب سن
 وتة ب هامج منل  عيمجال يتوصصات: -ل 

 عيب عسات عالجتمارنة    كل م  عيجامنة عأل بهنة لجامنة عين ملك. -
 عيل ة عين بنة لعينلل     كل م  جامنة موته لعيجامنة عيمانمنة.  -

 
 .10 – 5ايمق  عت عيمب سنة ذعت عينالقة يلصفلف لتمت مقا هة ماتلنات تلك عيوتت ب

 
 لهتنجة يتالنل عيوتت عيسابقة لعيمقا هة مع عيمق  عت عيمب سنة تبن  ما نل :
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ت ت  وتؤة كؤل مؤ  عيجؤامنتن  عأل بهنؤة لعين مؤلك يب هؤامج منلؤ  عيصؤف عيمقؤ  عت عيمب سؤنة  - 1
اسؤؤت هاد رؤؤب  عنؤؤتمال وتؤؤة عيجامنؤؤة عيمتنلقؤؤة بايت بنؤؤة عالجتمارنؤؤة لعيلتهنؤؤةن لتالئممؤؤان لذيؤؤك ب

عأل بهنة رل  مابة ملضلد ن ت  ملضلرات ج  ع نة عأل ب     عيمق  عت عيمب سؤنةن لرؤب  
عنتمال وتة جامنة عين ملك رل  ملعب ت ت  ملضلرات ج  ع نة عأل ب  لتا نف عأل ب   ؤ  

 عيمق  عت عيمب سنة.
عالجتمارنؤؤة  ؤؤ  كؤؤل مؤؤ  عيجامنؤؤة  ت تؤؤ  وتؤؤت ب هؤؤامج منلؤؤ  عيمجؤؤال يتوصصؤؤات عيب عسؤؤات - 2

عأل بهنة لجامنة عين ملكن لوتت ب هامج منل  عيمجؤال يتوصصؤات عيل ؤة عين بنؤة لعينلؤل   ؤ  
 كل م  جامنة موته لعيجامنة عيمانمنة عيمق  عت عيمب سنة ذعت عينالقةن لذيك باست هاد ما نل :

مؤابة اضؤا عت عينؤاي   ولل وتة عيجامنؤة عأل بهنؤة يتوصؤص عيب عسؤات عالجتمارنؤة مؤ  -ء 
 عيقبن ن لمابة ج  ع نة عيناي  عيمناص  ليما مابتا  مق  تا     عيمبع س.

ولؤؤل وتؤؤة جامنؤؤة موتؤؤه يتوصؤؤص عيل ؤؤة عين بنؤؤة مؤؤ  مؤؤلعب ت تؤؤ  ملضؤؤلرات عيوؤؤت  -ل 
عين بؤؤ ن لعألبل عينباسؤؤ   نؤؤن ن لعألبل عياؤؤبنث  ه ؤؤ  لعيبنؤؤا  عيق آهؤؤ  لعيهبؤؤلين ليؤؤ  

 ع س.ملضلرات مق  ة    عيمب
ولؤؤل وتؤؤة عيجامنؤؤة عيمانؤؤمنة يتوصؤؤص عيل ؤؤة عين بنؤؤة مؤؤ  مؤؤلعب ت تؤؤ  عيهقؤؤب عياؤؤبنثن    -جـ

 لعيوت عين ب ن لعألبل  ه   لنن ي    عينصل  عألملنة لعيفاتمنة لعألهبيسنة.
ولؤؤل وتؤؤة جامنؤؤة موتؤؤه يتوصؤؤص عينلؤؤل  مؤؤ  مؤؤابة إجبا نؤؤة  ؤؤ  عيجنليلجنؤؤا.   ايمؤؤابة  -ب 

نا نةن رلما بف  عيجنليلجنؤا بولؤت  ؤ  عيمهؤايج عيمب سؤنة عيملجلبة    عيوتة مابة عوت
 عأل بهنة.

 
مبى تلجه وتت تب نس عيملعب هال تتلن  ءبعد عيمنلمن  لمما عتم  م  انث ءيبع مان لءساينل  - 5

 عيتب نس لعيتقلن   نمان لعياس بايلقت  نمان لما تل  ه م    ص يلمنلمن  يلق عدة لعالتالد:
نس يمؤلعب موتلفؤة  مسؤلكنة لءكابنمنؤةن لنؤملت عيمؤلعب عألكابنمنؤة مبااؤث وتؤة تؤب  67ت  تالنل 

 موتلفةين لكاهت عيهتائج رل  عيهال عيتاي :
 
 عأليبعف: -ء 

 %ي وتة ولت م  عأليبعف تماما28 19تبن  ء   - 1
%ي 30 58يؤب ان مهمؤا  193كا  ربب عأليبعف    عيوتت عيت  عنؤتملت رلؤ  ءيؤبعف  - 2

ال ممؤؤا عت لقؤؤب عت م ؤؤل عيقؤؤب ة رلؤؤ  تالنؤؤل لهقؤؤب ب سن لإرؤؤبعب يؤؤب ا ءبعئنؤؤا  عكتسؤؤ
لعستوبع  لسنلة تنلنمنةن لعسؤتوبع  ءسؤللل تنلنمؤ  ماؤبب م ؤل  سؤ  لقؤ عدة عيوؤ عئتن 
لكتابؤؤؤة ءيؤؤؤبعف سؤؤؤللكنةن لكتابؤؤؤة ءسؤؤؤئلة تنلنمنؤؤؤةن لإرؤؤؤبعب جؤؤؤبلل ملعصؤؤؤفات الوتبؤؤؤا  

ءيؤبعف  4يهايؤك عيفي لمؤ  بؤن  تلؤك عأليؤبعف كاهؤت 000تاصنل ن لإربعب وتة ب س
 تتنل  بتهمنة عتجايات.

 
 ءساينل عيتب نس: -ل 

وتة ولت م  عإلنا ة إي  ءساينل عيتب نس.  لكاهت ءساينل عيتب نل عيت   19تبن  ء   
 وتةي رل  عيهال عيتاي : 48تضمهتما عيوتت عالو ى  
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 األسلوب عدد خطط التدريس النسبة

88% 
50% 
54% 
25% 
25% 
23% 
23% 
19% 
19% 
15% 
15% 
6% 
6% 
4% 
4% 
4% 
4% 

42 
24 
26 
12 
12 
11 
11 
9 
9 
7 
7 
3 
3 
2 
2 
2 
2 

 مااض ةن ءل مهاقنة ءل عيمزج بنهمما. -
 تقا ن  لءبااث. -
 تتبن  اصص صفنة منايبة اصص صفنة. -
 تب نبات للعجبات. -
 تالنل لتقلن  مابة تنلنمنة. -
 إربعب وتة تنلنمنة. -
 كتابة ءيبعف تنلنمنة. -
 ل تنلنم .تتبن  ءسلل -
 زنا عت لمنايبعت. -
 كتابة ءسئلة تنلنمنة. -
 إهتاج لعستوبع  لسائل تنلنمنة. -
 تنل  تناله . -
 إربعب منا نع. -
 تنلن  مص  . -
 ينل ءبلع   مااكاةي. -
 عينمل    مجملرات. -
 إربعب عوتبا عت. -

 
 ت ق لإج عدعت عيتقلن : -جـ 

  تؤؤ ق لإجؤؤ عدعت عيتقؤؤلن .  لكاهؤؤت تؤؤ ق %ي وتؤؤت ولؤؤت مؤؤ  عإلنؤؤا ة إيؤؤ15 10تبؤؤن  ء   
 وتةي رل  عيهال عيتاي : 57لإج عدعت عيتقلن  عيت  تضمهتما عيوتت عالو ى  

 

 طريقة التقويم عدد الخطط النسبة

 عوتبا عت كتابنة. - 57 100%
 عيملعظبة    عياضل  لعيمنا كة. - 38 67%
 عألبااث لعيتقا ن . - 13 23%
 عيلعجبات. - 10 18%
 تب نس اصة. - 7 12%
 إربعب من لد. - 6 10%
 منايبة اصة. - 2 4%
 إربعب وتة تب نس. - 2 4%
 تتبنقات رملنة. - 1 2%

 
تابنب لقت يتب نس كل م  ملضلرات عيمابة  تلزنع عيلقت رل  تب نس عيملضلراتي:   -ب 

 %ي وتة ولت م  رهص  عيلقت  تلزنع عيلقت رل  ملضلرات عيوتةي.60 40
 
 تابنب ق عدعت لم عجع يلتلبة عيمنلمن : كاهت عيهتائج رل  عيهال عيتاينة:  -يـ

 %ي اببت ق عدعت    م عجع ماببةن لءل بت م عجع إضا نة.18وتة   12 -
 %ي اببت ق عدعت    م عجع ماببةن لي  تل ب م عجع إضا نة.4وتت   3  -
 اببة.%ي ذك ت م عجع رامة  قتن لي  تابب ق عدعت    م عجع م61وتة   41  -
 %ي ولت م  ذك  يلق عدعت لعيم عجع عإلضا نة.17وتة   11  -

 
مبى عالهسجا  بن  عيجامنات    هسل إرفائما يتلبة عيتفينل م  ملعب    عيب هامج: عيهتائج مبنهة  - 6

 ي.10جبلل  ق   عي   
 ما تشير إليه النتائج:
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ن  ؤؤة مؤؤبى مالدمؤؤة يؤؤذع عيماتؤؤلى تؤؤ  تالنؤؤل ماتؤؤلى ب هؤؤامج إرؤؤبعب عيمنلمؤؤن  لتؤؤفينلم   ؤؤ  عيجامنؤؤات يم
أليبعف عيتتلن  عيت بلين لذيك م  والل من  ة مبى تماسك عيب هامج لتلعز  مكلهاتؤه لعنؤتمايه رلؤ  
جؤؤزد ءساسؤؤ  منؤؤت كن لمؤؤبى ع تبؤؤات ماتؤؤلعه عألكؤؤابنم  بؤؤايمق  عت عيمب سؤؤنة لااجؤؤات عيمنلمؤؤن  ذعت 

لعيتقؤلن  عيتؤ  تنؤزز تلجمؤات عيتتؤلن   عينالقة بتلك عيمق  عتن لمبى نؤنلد عأليؤبعف لتؤ ق عيتؤب نس
عيت بلي    وتت تب نس ملعب عيب هامجن لمبى عالهسجا  بؤن  عيجامنؤات  ؤ  هسؤل إرفؤاد تلبؤة عيتفينؤل 

  ء هاد عيوبمةي مقابل عيملعب عيت  ب سليا    كلنات عيمجتمع.
 

عيمجال بنقنمما  ل   ضلد ما سب  م  ءيبعفن ت  تالنل عيوتت عيب عسنة يب هامج  منل  عيصف لمنل 
جامنات ي  عيجامنة عأل بهنةن لجامنة عين ملكن لجامنة موتة لعيجامنة  4عيمسلك  لعألكابنم     

وتة تب نس مابة م  وتت تب نس عيملعب عيت  نضنما ءرضاد ينئة عيتب نس     67عيمانمنةن لتالنل 
 عيجامنات.

 
 لتنن  عيهتائج إي  ما نل :

 ها النسبية:مكونات البرنامج وأوزان - 1
ي عيذي نتضؤم  متتلبؤات عيتوؤ ج مؤ  عيب هؤامج بنؤقنه ب هؤامج منلؤ  2بايهظ  إي  عيجبلل  ق    

عيصؤؤؤف لب هؤؤؤامج منلؤؤؤ  عيمجؤؤؤالن لمكلهؤؤؤات يؤؤؤذه عيمتتلبؤؤؤاتن لءلزعهمؤؤؤا عيهسؤؤؤبنة  ؤؤؤ  عيوتؤؤؤت عيب عسؤؤؤنة 
 يلجامنات نالاظ ما نل :

 (2جدول رقم )ال
 ة( في الجامعات واألوزان النسبية لتلك المكوناتمكونات برنامج إعداد المعلمين )قبل الخدم

متطلبات  مواد حره
التخص  
التربوي 
 واألكاديمي

متطلبات  متطلبات الكلية
 الجامعة

متطلبات 
 التخرج

 

منلؤؤؤؤ  
 مجال

منلؤؤؤ  
 صف

منلؤؤؤؤؤؤ  
 مجال

منلؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  
 صف
 

منلؤؤؤؤؤؤ  
 مجال

منلؤؤؤؤؤؤ  
 صف

منلؤؤؤؤؤؤ  
 مجال

منلؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  
 صف

منلؤؤؤؤؤؤ  
 مجال

منلؤؤؤؤؤؤ  
 صف

 الجامعة

 
6 
5% 

 
6 
5% 

 
66 
52% 

 
66 
52% 

 
24 
24% 

 
24 
24% 

 
30 
24% 

 
30 
24% 

 
126 

 
126 

 األردنية:
 ربب عيسارات 

 عيهسبة
 
6 
4% 

 
6 
4% 

 
90 
67% 

 
90 
67% 

 
18 
13% 

 
18 
13% 

 
21 
16% 

 
21 
16% 

 
135 

 
135 

 الهاشمية:
 ربب عيسارات

 عيهسبة
   

75 
57% 

 
93 
70% 

 
39 
30% 

 
18 
14% 

 
18  
14% 

 
21 
16% 

 
132 

 
132 

 اليرموك:
 ب عيساراترب

 عيهسبة
   

75 
58% 

 
75 
58% 

 
24 
18% 

 
24 
18% 

 
31 
24% 

 
31 
24% 

 
130 

 
130 

 مؤتة:
 ربب عيسارات

 عيهسبة

 
متتلبات عيتو ج م  انث عيمجمؤلد عيكلؤ  ينؤبب عيسؤارات عيمنتمؤبة عيمتللبؤة يلتوؤ ج   -ء  

سؤؤارة  ؤؤ   135سؤؤارة  ؤؤ  عيجامنؤؤة عأل بهنؤؤةن لءك  يؤؤا  126متقا بؤؤة  ؤؤ  عيجامنؤؤات  فقلمؤؤا 
عيجامنؤؤة عيمانؤؤمنةن رلمؤؤا بؤؤف  عيجامنؤؤة عيمانؤؤمنة ءرؤؤابت عيهظؤؤ   ؤؤ  وتتمؤؤا اؤؤبن ا ينصؤؤبح رؤؤبب 

سؤارة.  لعيب هؤامج  ؤ  جمنؤع عيجامنؤات نتكؤل  مؤ   126عيسارات عيمنتمبة عيمتللبؤة يلتوؤ ج 
 ئات  ئنسنة  الثن لي  متتلبات عيجامنةن لمتتلبات عيكلنةن لمتتلبات عيتوصؤص  عيت بؤلي 

 بنم ين بنهما تهف ب جامنتا   عأل بهنة لعيمانمنةي     ئة  عبنة لي  عيملعب عيا ة.لعألكا
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هسبة عيسارة عيمنتمبة عيمق  ة يمتتلبات عيجامنة متقا بة    عيجامنة عأل بهنة لجامنة  -ل  
% مؤؤ  مجمؤؤلد سؤؤارات عيب هؤؤامج  ؤؤ  كؤؤل مهممؤؤاين لمتقا بؤؤة  ؤؤ  عيجامنؤؤة 24موتؤؤة  اؤؤلعي  

%  ؤؤ  كؤؤل مهممؤؤاين لتوتلؤؤف  ؤؤ  عيجامنؤؤة عأل بهنؤؤة 16عين مؤؤلك  اؤؤلعي  عيمانؤؤمنة لجامنؤؤة 
 لجامنة موته م  جمة رما ي  رلنه    عيجامنة عيمانمنة لجامنة عين ملك م  جمة ءو ى.

 
هسؤبة عيسؤؤارات عيمقؤؤ  ة يمتتلبؤؤات عيكلنؤؤةن كمؤا يؤؤل عياؤؤال بايهسؤؤبة يمتتلبؤؤات عيجامنؤؤةن  -جـ 

%ين لمتقا بة بن  عيجامنة عيمانمنة 18% ل 14 بهنة  متقا بة بن  جامنة موته لعيجامنة عأل
% باست هاد ما نوص ب هامج منلؤ  عيمجؤال  ؤ  عين مؤلك عيؤذي 14% ل 13لجامنة عين ملك  

سؤؤارة ليؤؤ  جمنؤؤع عيسؤؤارات عيت بلنؤؤة عيمقؤؤ  ة يمنلؤؤ  عيمجؤؤالين لموتلفؤؤة بؤؤن   39وصؤؤص يؤؤه 
 .عأل بهنة لموته م  جمةن لعيمانمنة لعين ملك م  جمة ءو ى

 
توتلؤؤؤف هسؤؤؤبة عيسؤؤؤارات عيمنتمؤؤؤبة عيمقؤؤؤ  ة يمتتلبؤؤؤات عيتوصؤؤؤص بنؤؤؤقنه عيت بؤؤؤلي  -ب  

لعألكابنم  م  جامنة ألو ىن لذيك باست هاد تقا ل هسبة عيسارات عيمق  ة يمنلؤ  عيمجؤال  ؤ  
جؤؤامنت  عين مؤؤلك لموتؤؤه.   متتلبؤؤات عيتوصؤؤص  عيت بؤؤلي لعألكؤؤابنم ي يمنلؤؤ  عيمجؤؤال  ؤؤ  

% 52% مؤ  عيب هؤامجن بنهمؤا  ؤ  عيجامنؤة عأل بهنؤة تنؤكل 67ن تنؤكل عيجامنة عيمانمنةن م ال
 م  عيب هامج.

 
ين تتفؤؤؤالت عأللزع  عيهسؤؤؤبنة يكؤؤؤل مؤؤؤ  عيمكؤؤؤلهن  عيت بؤؤؤلي 3جؤؤؤبلل  قؤؤؤ   عيكمؤؤا نبؤؤؤن   -يـ 

لعألكؤؤابنم  يلب هؤؤامج بؤؤن  عيجامنؤؤاتن  ؤؤايمكل  عيت بؤؤلي  رؤؤبب عيسؤؤارات عيت بلنؤؤة عيمقؤؤ  ةي 
% مؤؤ  مجمؤؤلد رؤؤبب عيسؤؤارات عيت بلنؤؤة لعألكابنمنؤؤة 57ن ننؤؤكل يب هؤؤامج منلؤؤ  عيمجؤؤالن مؤؤ ال

%  ؤ  جامنؤة عين مؤلك ل 34عيمق  ة    عيب هامج    عيجامنة عأل بهنةن بنهما ال ننؤكل سؤلى 
% مؤؤ  66%  ؤؤ  جامنؤؤة موتؤؤة.  لعيمكؤؤل  عألكؤؤابنم  يب هؤؤامج منلؤؤ  عيمجؤؤال ءنضؤؤا نم ؤؤل 39

%  ؤ  43   جامنة عين ملكن بنهما نم ؤل  مجملد ربب عيسارات عيت بلنة لعألكابنمنة عيمق  ة
%    عيجامنة عيمانمنة.  لنتضح مما سب  تفالت لعضح بن  عأللزع  53عيجامنة عأل بهنة ل 

 عيهسبنة يلمكلهن  عيت بلي لعألكابنم     عيجامنات.
 
 الجزء المشترك في البرنامج:  - 2

 عيملعب عيمسلكنة عيمنت كة    ب هامج منل  عيصف: -ء  
مؤابةن  12ي إ  ربب عيملعب عيمسلكنة عيمنت كة    ب هامج منل  عيصف يؤل 4  عيجبلل  ق   نبن 

مؤؤلعب إجبا نؤة  ؤؤ  عيجامنؤات عأل بؤؤع  يؤ  مؤؤلعب ءسؤاينل تؤؤب نس مبااؤث عيل ؤؤة عين بنؤؤة  7مهمؤا 
لعيت بنؤة عإلسؤالمنة لعيت بنؤة عالجتمارنؤة لعينلؤل  لعي ناضؤناتن لمؤابة عيقنؤاس لعيتقؤلن ن لمؤابة 

مؤلعب إجبا نؤة  ؤ  بنؤم عيجامنؤات لعوتنا نؤة  ؤ  عيؤبنم عآلوؤ   ليؤ   5ة عينملنؤةي ل عيت بن
عيلسائل عيتنلنمنةن لعيمهؤايج لتؤ ق عيتؤب نسن لرلؤ  عيؤهفس عيت بؤلين لإبع ة عيصؤفن لعيهظؤا  

 عيت بلي    عأل ب ي.
 

ت عيمؤلعب مابة مسلكنة تقبمما عيجامنات عأل بع.  لتتفال 41مابة م   12لعيملعب عيمنت كة ي   
عيمسلكنة عيمنت كة م  انؤث رؤبب عيسؤارات عيمقؤ  ة يمؤا  ؤ  عيجامنؤات.  لنبلؤم رؤبب عيسؤارات 

% 79%ن ل50%ن ل 55%ن ل 79سؤؤارة.  لنم ؤؤل يؤؤذع عينؤؤبب  33عيمنؤؤت ك بؤؤن  تلؤؤك عيمؤؤلعب 
مؤؤ  عيمكؤؤل  عيت بؤؤلي  ؤؤ  ب هؤؤامج منلؤؤ  عيصؤؤف  ؤؤ  عيجامنؤؤة عأل بهنؤؤةن لعيجامنؤؤة عيمانؤؤمنةن 

لجامنة موته رل  عيتلعي .  ليذه عيهسل تنن  إي  تل   جزد منت ك كبنؤ   لجامنة عين ملكن
هسبنا    عيماتلى عيمسلك  يب هامج منل  عيصف    عيجامنات يؤنس مؤ  انؤث عياجؤ   اسؤلن 
بل م  انث عيهلد ءنضا ال  ذيك عيجزد نتكل  م  ملعب ءساسنة الزمة يتهمنة عيكفانؤات عيممهنؤة 

مؤؤابة  41مؤؤابة  قؤؤت مؤؤ  بؤؤن   12ل  رؤؤبب عيمؤؤلعب عيمنؤؤت كة يؤؤ  يلمنلؤؤ .  لذيؤؤك بؤؤاي    مؤؤ  كؤؤ
 مسلكنة تقبمما عيجامنات    ب هامج منل  عيصف.

 
 عيملعب عيمسلكنة عيمنت كة    ب هامج منل  عيمجال: -ل  
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ملعب إجبا نة    عيجامنؤات  4ملعبن مهما  10ي ء  عيجامنات تنت ك    5لنبن  عيجبلل  ق    
 نس مباؤث عيتوصؤصن لعيت بنؤة عينملنؤةن لعيقنؤاس لعيتقؤلن ن لمهؤايج عأل بعن لي  ءساينل تب

مؤلعب إجبا نؤة  6مباث عيتوصص مع عوتالف  ؤ  رؤبب عيسؤارات عيمقؤ  ةن يلت بنؤة عينملنؤةن ل 
   بنم عيجامنات لعوتنا نة    عيبنم عآلو ن لي  عيمهايجن لرل  عيؤهفس عيت بؤلين لإبع ة 

 عيتنلنم ن لعيهظا  عيت بلي    عأل ب . عيصفن لعيلسائل عيتنلنمنةن لعيااسلل
 

ي عيؤؤذي نبؤؤن  اجؤؤ  عيمكؤؤل  عيت بؤؤلي  ؤؤ  عيب هؤؤامج  ؤؤ  كؤؤل مؤؤ  2لبؤؤاينلبة إيؤؤ  عيجؤؤبلل  قؤؤ    
سؤارة.  ليؤذع عينؤبب  36عيجامناتن نتضح ء  ربب عيسارات عيمنت ك    عيملعب عيمنت كة نبلم 

مؤؤ  عيجامنؤؤة عأل بهنؤؤة % مؤؤ  عيمكؤؤل  عيت بؤؤلي  ؤؤ  ب هؤؤامج منلؤؤ  عيمجؤؤال  ؤؤ  كؤؤل 71نم ؤؤل 
%   كل مؤ  جامنؤة عين مؤلك لجامنؤة موتؤه. لنتضؤح مؤ  ذيؤك ء  92لعيجامنة عيمانمنةن ل 

عيجزد عيمنت ك  ؤ  عيجاهؤل عيمسؤلك   ؤ  ب هؤامج منلؤ  عيمجؤال  ؤ  عيجامنؤات كبنؤ  مؤ  انؤث 
 عياج  لكاف م  انث عيهلد يت تنة عيكفانات عيممهنة عيالزمة يلمنل . 

 
 (3جدول رقم )ال

 ألوزان النسبية للمكونين المسلكي واألكاديمي لبرنامج إعداد المعلمين في الجامعاتا
 

نسددددددبة المكددددددون 
األكددددداديمي إلددددد  
مجمددوس سددداعات 

 المكونين

نسددددددبة المكدددددددون 
المسدددددددلكي إلددددددد  
مجمدددوس سددداعات 

 المكونين

مجمدددددددددددددددددددوس 
سددددددددددددددددددداعات 
المكددددددددددددددددونين 
المسدددددددددددددددددلكي 

 واألكاديمي

عدددددددددد سدددددددداعات 
 المكون األكاديمي 

عددددددددد سددددددداعات 
 المسلكيالمكون 

 

معلددددددددم 
 مجال

معلددددددددم 
 صف

معلدددددددددم 
 مجال

معلددددددددم 
 صف

معلدددددم 
 مجال

معلدددددم 
 صف

معلددددددددددم 
 مجال

معلددددددددم 
 صف

معلددددددددم 
 مجال

معلددددددددم 
 صف

 

الجامعددددددددة  42 51 48 39 90 90 47% 57% 53% 43%
 األردنية

الجامعددددددددة  60 51 48 57 108 108 56% 47% 44% 53%
 الهاشمية

جامعدددددددددددة  66 39 45 75 111 114 59% 34% 41% 66%
 كاليرمو

جامعدددددددددددة  42 39 57 60 99 99 42% 39% 58% 61%
 مؤته
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 (4دول رقم )الج
 المواد المشتركة في المحتوى المسلكي لبرنامج معلم الصف

 

الجامعة 
 الهاشمية

  الجامعة األردنية جامعة اليرموك جامعة مؤته

 (1)المـــادة  إيزعم  عوتنا ي إيزعم  عوتنا ي إيزعم  عوتنا ي إيزعم  عوتنا ي

ءسؤؤاينل تؤؤب نس عيمبااؤؤث  – 1 ي2  9  21  9  13 

عألساسنة    عيصفلف عأل بنة 
عألليؤؤؤؤؤؤؤ :  عيل ؤؤؤؤؤؤؤة عين بنؤؤؤؤؤؤؤةن 
لعيت بنؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة عإلسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤالمنةن 
لعالجتمارنؤؤاتن لعي ناضؤؤناتن 

 لعينلل ي

 عيت بنة عينملنة – 2 12  6  9  6 

 عيقناس لعيتقلن  – 3 3  3  3  3 

 عيلسائل عيتنلنمنة – 4 3  3   3 3 

 عيمهايج لت ق عيتب نس – 5 3   3  3 3 

 رل  عيهفس عيت بلي – 6  3  3 3  3 

 إبع ة عيصف – 7 3  3  3   3

عيهظؤؤؤؤؤؤا  عيت بؤؤؤؤؤؤلي  ؤؤؤؤؤؤ   – 8  3 3   3 3 

 عأل ب 

 مجموس الساعات   33 6 39 6 27 9 34 3

 
 ي3مابة تنت     عيجامنات  ملا   ق   41مابة م   12عيملعب عيمنت كة  (1 
 لعألسللل    عيجامنة عأل بهنة لجامنة عين ملك. بمج بن  عيمابة (2 

عيجامنؤؤة عأل بهنؤؤة تزنؤؤب رؤؤ  عيجامنؤؤات عألوؤؤ ى  ؤؤ  عألسؤؤاينل لعيت بنؤؤة عينملنؤؤةن لجامنؤؤة موتؤؤة تزنؤؤب رؤؤ   (3 
 عين ملك لعيمانمنة    عيت بنة عينملنة. 

 
 (5دول رقم )الج

 المواد المشتركة في المحتوى المسلكي لبرنامج معلم المجال

  عيجامنة عأل بهنة جامنة عين ملك جامنة موته يمانمنةعيجامنة ع
 (1المـــادة ) إيزعم  عوتنا ي إيزعم  عوتنا ي إيزعم  عوتنا ي إيزعم  عوتنا ي

ءسؤؤؤؤاينل تؤؤؤؤب نس مباؤؤؤؤث  – 1 6  6  6  6 

 عيتوصص

 عيت بنة عينملنة – 2 12  6  9  6 

 عيقناس لعيتقلن  – 3 3  3  3  3 

 ج مباث عيتوصصمهاي – 4 3  3  3  3 

 عيمهايج لت ق عيتب نس – 5 3  3   3 3 

 رل  عيهفس عيت بلي – 6  3 3  3  3 

 إبع ة عيصف – 7 3   3 3  3 

 عيلسائل عيتنلنمنة – 8 3  3   3 3 

 عيااسلل    عيتنلن  – 9  3  3 3  3 

عيهظؤؤؤؤؤؤا  عيت بؤؤؤؤؤؤلي  ؤؤؤؤؤؤ   – 10  3  3  3 3 

 عأل ب 

 ي.5مابة تنت     عيجامنات  ملا   ق   32ب م  ملع 10ي عيملعب عيمنت كة 1 
 عيملعب عألكابنمنة عيمنت كة    ب هامج منل  عيصف: -جـ  
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ي عيجاهل عألكابنم  عيمنت ك    ب هامج منل  عيصف    عيجامنؤات لرؤبب 6نبن  عيجبلل  ق    
عين بنؤةن عيسارات عيمق  ة يمذع عيجاهؤل.  لنالاؤظ ء  عيجاهؤل عيمنؤت ك عإلجبؤا ي ننؤمل عيل ؤة 

لعيت بنؤؤة عإلسؤؤالمنةن لعيت بنؤؤة عالجتمارنؤؤةن لعي ناضؤؤنات لعينلؤؤل   ليؤؤ  عيمبااؤؤث عألساسؤؤنة 
عيتقلنبنؤؤؤة  ؤؤؤ  عيمب سؤؤؤة عالبتبعئنؤؤؤةين  لء  عيجاهؤؤؤل عيمنؤؤؤت ك عالوتنؤؤؤا ي نتم ؤؤؤل  ؤؤؤ  مؤؤؤابة ءبل 

  سؤارة. 30عألتفال.  لعياب عألبه  ينبب عيسارات عيذي تنت ك  نه عيجامنات  ؤ  عيب هؤامج يؤل 
% مؤؤ  عيمكؤؤل  عألكؤؤابنم  يب هؤؤامج منلؤؤ  53%ن ل 67%ن ل 63%ن ل 63لنم ؤؤل يؤؤذع عينؤؤبب 

عيصؤؤف  ؤؤ  عيجامنؤؤة عأل بهنؤؤةن لعيجامنؤؤة عيمانؤؤمنةن لجامنؤؤة عين مؤؤلكن لجامنؤؤة موتؤؤة رلؤؤ  
 عيتلعي .

 
 (6جدول رقم )ال

 المواد المشتركة في المحتوى األكاديمي لبرنامج معلم الصف في الجامعات

  عيجامنة عأل بهنة جامنة عين ملك جامنة موته انمنةعيجامنة عيم
 المـــادة   إيزعم  عوتنا ي إيزعم  عوتنا ي إيزعم  عوتنا ي إيزعم  عوتنا ي

 عيل ة عين بنة  منت كةي *9  6  9 6 6 15

 عيت بنة عإلسالمنة  منت كةي *9  6  12 3 9 

 عالجتمارنات  منت كةي *9 3 3  6 9 3 

 عي ناضنات  منت كةي *6  6  9  6 6

 عينلل   منت كةي *6  6  6  6 3

 ءبل ءتفال  منت كةي 3   3  3 3 

 ت بنة ا كنة  ناضنة   3   3 3 

 ت بنة ممهنة   3    3 

 ت بنة بنئنة *3 3  3   3 

 ت بنة  هنة   6 3 3  3 

 مس ح لتم نل    3    3

  ناضه لصاة     3   

 نال ننبنةءي     3   

 ت بنة ملسنقنة  3  3    3

 * عيمابة لءساينل عيتب نس مبملجة مع بنضما. 
 

لنمكؤ  عيقؤؤلل إ  عيجؤزد عيمنؤؤت ك  ؤ  عيجاهؤؤل عألكؤؤابنم  يب هؤامج منلؤؤ  عيصؤف  ؤؤ  عيجامنؤؤات  
عأل بؤؤع مقبؤؤلل اجمؤؤا لهلرؤؤا انؤؤث ءهؤؤه ننؤؤمل عيمؤؤلعب عألساسؤؤنة عيتؤؤ  ناتاجمؤؤا منلؤؤ  عيصؤؤفلف 

إال ء  ذيؤؤك عيجؤؤزد ال ننؤؤمل عيمؤؤلعب عيتؤؤ  بؤؤبء عاليتمؤؤا  بمؤؤا نتهؤؤام   ؤؤ  ت بنؤؤة  عأل بنؤؤة عألليؤؤ . 
 عألتفالن لي  عيت بنة عيفهنةن لعيت بنة عيممهنةن لعيت بنة عيملسنقنة.

 
 عيملعب عألكابنمنة عيمنت كة    ب هامج منل  عيمجال: -ب  
عيت  تقؤبمما عيجامنؤات  يمن  ة اج  عيجزد عيمنت ك بن  عيجامنات بوصلص عيملعب عألكابنمنة 

   توصصات منل  عيمجالن ت  تالنل توصصات منل  عيمجؤال  ؤ  عيل ؤة عين بنؤةن لعيب عسؤات 
 عالجتمارنةن لعينلل     عيجامناتن ل صب عيملعب عيمنت كة    تلك عيتوصصات.

 
ي عيملعب عيمنؤت كة عيتؤ  تقؤبمما عيجامنؤات  ؤ  توصؤص عيل ؤة عين بنؤة  ؤ  7نبن  عيجبلل  ق    

سؤارة  18سؤارة مهمؤا  27ب هامج منل  عيمجال.  لنتضح م  عيجبلل ء  عيجامنات تنت ك    
سؤؤارات عوتنا نؤؤةن لذيؤؤك مؤؤع مالاظؤؤة عالوؤؤتالف  ؤؤ  رؤؤبب عيسؤؤارات عيموصصؤؤة  9إجبا نؤؤة ل 

يمؤؤابة عيهاؤؤل بؤؤن  عيجامنؤؤات انؤؤث ننتؤؤ   ؤؤ  عين مؤؤلك لموتؤؤه ضؤؤنفا مؤؤا ننتؤؤ   ؤؤ  عأل بهنؤؤة 
 مذع عيملضلد.لعيمانمنة كسارات إجبا نة ي

% 45%ن ل 36%ن ل 47%ن ل 69لنم ل عينبب عيمنؤت ك  عياؤب عألبهؤ ي يلسؤارات عيمنتمؤبة  
م  عيمكل  عألكابنم  يب هامج منل  عيمجال    عيجامنؤة عأل بهنؤةن لعيجامنؤة عيمانؤمنة لجامنؤة 
عين مؤلكن لجامنؤؤة موتؤؤه رلؤؤ  عيتؤلعي .  لنالاؤؤظ تفؤؤالت كبنؤؤ   ؤؤ  تلؤك عيهسؤؤل ممؤؤا نؤؤبرل إيؤؤ  
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يهظ     يذع عيملضلد انث ء  وتة عيتتلن  عيت  جاد عيب هامج    سؤناقما يؤب ت إيؤ    ؤع ع
 عيمستلى عألكابنم  يمنلم  عيمملكة لبهفس عيقب .

 
كما تجب  عإلنا ة إي  ء  عيمؤلعب عيمنؤت كة عيتؤ  تقؤبمما عيجامنؤات  ؤ  توصؤص عيل ؤة عين بنؤة  

ت  ؤ  توصؤص عيل ؤة عين بنؤة  ؤ  ب هؤامج مابة تنملما ب عمج عيجامنؤا 29ملعب م  بن   8ي  
 منل  عيمجال.

 
 (7جدول رقم )ال

 المواد المشتركة في المحتوى األكاديمي لبرنامج معلم المجال / تخص  لغة عربية
  

الجامعة 
 الهاشمية

  الجامعة األردنية جامعة اليرموك جامعة مؤته

 (1المـــادة ) عم إيز عوتنا ي إيزعم  عوتنا ي إيزعم  عوتنا ي إيزعم  عوتنا ي

 ص ف * 3  3  3 3 3 

 هال * 6 3 12  12  6 

 ءبل جايل  * 3  3  3  3 

 ءبل ابنث   نن  * 3  3  3  3 

 بال ة * 3  3  3  3 

 عيهقب عألبب  عيابنث 3  3  3   3

 ءبل ءملي  3 3  3  6 

 ءبل رباس    ه    3 3  6  3 

 
 ي 6مابة تنت     عيجامنات كما نبن  عيملا   ق     29ملعب م   8ي  عيملعب عيمنت كة 1 
 *  ملعب إجبا نة    جمنع عيجامنات.   
 

ي عيمؤلعب عيمنؤت كة عيتؤ  تقؤبمما عيجامنؤات  ؤ  توصؤص عالجتمارؤات  ؤ  ب هؤامج 8لنبن  عيجبلل  قؤ   
جامنؤات منل  عيمجالن لال نلجب يذع عيتوصص    ب هامج عيجامنة عيمانمنة.  لنتضح م  عيجؤبلل ء  عي

بؤؤن  إيزعمنؤؤة لعوتنا نؤؤةي  لنم ؤؤل يؤؤذع عينؤؤبب  6إيزعمنؤؤة ل  18سؤؤارة كاؤؤب ءبهؤؤ    24عيؤؤ الث تنؤؤت ك  ؤؤ  
% م  عيمكل  عألكابنم  يب هامج منل  عيمجؤال  ؤ  عيجامنؤة عأل بهنؤةن لجامنؤة 40%ن ل 32%ن ل 62

يجؤزد عيمنؤت ك عين ملكن لجامنة موته رل  عيتلعي .  ليها ءنضؤا نالاؤظ تفؤالت كبنؤ   ؤ  هسؤل اجؤ  ع
 مؤؤا نم لؤؤه عيجؤؤزد عيمنؤؤت ك بايهسؤؤبة يمجمؤؤلد مؤؤا تقبمؤؤه كؤؤل مؤؤ  عيجامنؤؤات  ؤؤ  توصؤؤص عيب عسؤؤات 
عالجتمارنةي.  لتجب  عإلنا ة يها ءنضا إي  ء  ربب عيملعب عيمنت كة عيت  تقبمما عيجامنات    توصص 

 ي.  7مابةن كما نبن  ملا   ق    35ملعب م  بن   8عيب عسات عالجتمارنة يل 
 
ي عيمؤلعب عيمنؤؤت كة  ؤ  توصؤؤص عينلؤل   ؤ  ب هؤؤامج منلؤ  عيمجؤؤال  ؤ  عيجامنؤؤات 9لنبؤن  عيجؤبلل  قؤؤ    

مؤؤلعب إجبا نؤؤة:  عيفنزنؤؤادن لعيكنمنؤؤادن لعينلؤؤل  عياناتنؤؤةين لمابتؤؤا  إجبا نؤؤة  ؤؤ  بنؤؤم  3عأل بؤؤعن ليؤؤ  
عب عإلجبا نؤؤة عيجامنؤؤات لعوتنا نؤؤة  ؤؤ  عيؤؤبنم عآلوؤؤ   عيجنليلجنؤؤان لعي ناضؤؤناتي.  لنالاؤؤظ ء  عيمؤؤل

 نضاف عينما سارات منتمبة عوتنا نة    بنم عيجامنات.
 
لتم ؤؤل عيفنزنؤؤادن لعيكنمنؤؤادن لعينلؤؤل  عياناتنؤؤة عيمبااؤؤث عألساسؤؤنة  ؤؤ  عيمقؤؤ  عت عيمب سؤؤنةن ليمؤؤا عيؤؤلز   

 عألكب  بن  عيملعب عيمنت كة    ب عمج عيجامنات.
 
%ن ل 39%ن ل 50%ن ل 74لنم ؤل يؤذع عينؤبب سؤارة.   29لنبلم عياب عألبه  عيمنت ك ينبب عيسؤارات  

% مؤ  عيمكؤؤل  عألكؤؤابنم  يب هؤؤامج منلؤؤ  عيمجؤؤال  ؤ  عيجامنؤؤة عأل بهنؤؤةن عيجامنؤؤة عيمانؤؤمنةن لجامنؤؤة 48
عين ملكن لجامنة موته رل  عيتؤلعي .  ليؤذه هسؤل متفالتؤة ك نؤ ع ءنضؤا.  نضؤاف إيؤ  ذيؤك تفؤالت  نؤ  

  ة يكؤؤل مؤؤ  عيكنمنؤؤاد لعيجنليلجنؤؤان انؤؤث نبلؤؤم رؤؤبب مبؤؤ   بؤؤن  عيجامنؤؤات مؤؤ  انؤؤث رؤؤبب عيسؤؤارات عيمقؤؤ
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سؤؤارات  ؤؤ  عيجامنؤؤة عأل بهنؤؤةن ل  8سؤؤارة  ؤؤ  جامنؤؤة موتؤؤة بنهمؤؤا يؤؤل  28عيسؤؤارات عيمقؤؤ  ة يلكنمنؤؤاد 
 سارات  عوتنا نةي    جامنة موته. 3سارة يلجنليلجنا    عيجامنة عيمانمنة بنهما يل 12
 

 (8جدول رقم )ال
 

 ى األكاديمي لبرنامج معلم المجال / تخص  دراسات اجتماعيةالمواد المشتركة في المحتو
  

  الجامعة األردنية جامعة اليرموك جامعة مؤته الجامعة الهاشمية
 (1)المـــادة  إيزعم  عوتنا ي إيزعم  عوتنا ي إيزعم  عوتنا ي إيزعم  عوتنا ي

ال نلجب عيتوصص 
  نما

  
3 

  
3 

  
3 

 تاريخ:
 عين ل قبل عإلسال 

 صب  عإلسال  لعيبلية عألملنة 3  3  3 

 عيبلية عينباسنة 3  3  3 

 تا نف عين ل عيابنث 3  3  3 

 تا نف عيناي  عيابنث 3  3  3 

  
3 

  
3 

 
3 

 جغرافيا:  
 ج  ع نة عأل ب  ل لستن 

 ج  ع نة عيلت  عين ب  3  3   3

 عيت بنة عيلتهنة 3  6  3 
 

 ي.7مابة تنت     عيجامنات كما نبن  عيملا   ق    35م   8ي عيملعب عيمنت كة 1 
 

لذيك ننه  ء  عيب هامج ناتاج إي  ء  نكل  ءك   تماسكا لإتساقا لتلعزهؤا مؤ  انؤث مؤا تقبمؤه عيجامنؤات  
 م  ملعب    توصص عينلل  يمنل  عيمجال.

 (9جدول رقم )ال
 ص  علومالمواد المشتركة في المحتوى األكاديمي لبرنامج معلم المجال / تخ

  عيجامنة عأل بهنة جامنة عين ملك جامنة موته عيجامنة عيمانمنة

 (1)المـــادة  إيزعم  عوتنا ي إيزعم  عوتنا ي إيزعم  عوتنا ي إيزعم  عوتنا ي

  نزناد  منت كةي 8 3 16  12 3 8 6

 كنمناد  منت كةي 8  19  25 3 8 7

 جنليلجنا  منت كةي 7  9   3 8 4

 رلل  اناتنة  منت كةي 7 3 13  8 6 8 6

  ناضنات  منت كةي 3   3 6  3 3

  لك  3 3    3 

 رلل  بنئنة    3 3   

 تتبنقات ااسلل  3  3   3 3

 إاصاد    3    

 رل  عيمناب   3     4 

 عيصول  لعيمناب       3  

 عيتقس لعي صب عيجلي 3   3   3 

 ناتءساسنات عي ناض    3    

 رل  عيبنئة لعيتللث   3     

 منابالت تفاضلنة       3  

 مابة تنت     عيجامنات. 15ملعب م   5ي عيملعب عيمنت كة 1 
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 ارتباط المحتوى األكاديمي للبرنامج بالمقررات المدرسية:  - 3

كل م  عيجامنؤة ت ت  عيوتت عيب عسنة يلب هامج عيت  ت  تالنلما  وتة ب هامج منل  عيصف     
عأل بهنة لجامنؤة عين مؤلكن لوتؤت ب هؤامج منلؤ  عيمجؤال يتوصؤص عيب عسؤات عالجتمارنؤة  ؤ  كؤل مؤ  
عيجامنة عأل بهنة لجامنة عين ملكن لتوصص  عيل ة عين بنة لعينلل     كل م  جامنة موتؤه لعيجامنؤة 

ايؤؤؤك جلعهؤؤؤل يامؤؤؤة  ؤؤؤ  عيمانؤؤؤمنةي عيمقؤؤؤ  عت عيمب سؤؤؤنة ذعت عينالقؤؤؤة  ؤؤؤ  منظؤؤؤ  عياؤؤؤاالت.  إال ء  يه
عيمق  عت عيمب سنة ي  ت تنما وتت عيجامناتن كما ءنا ت عيهتائج.  لبتابنب ءك  ن تنن  عيهتائج إي  مؤا 

 نل :
 ب هامج منل  عيصف    كل م  عيجامنة عأل بهنة لجامنة عين ملك: -ء 
يت بنؤؤة ت تؤؤ  وتؤؤة عيجامنؤؤة عأل بهنؤؤة يب هؤؤامج منلؤؤ  عيصؤؤف عيمقؤؤ  عت عيمب سؤؤنة عيمتنلقؤؤة با 

عالجتمارنؤؤة لتالئممؤؤا بنؤؤكل رؤؤا .   ؤؤايمق   عيب عسؤؤ   ؤؤ  عيصؤؤفلف عأل بنؤؤة عألليؤؤ  يؤؤل مؤؤابة 
عيت بنؤة عيلتهنؤة لعيمبهنؤؤةن لوتؤة عيجامنؤة عنؤؤتملت رلؤ  مؤابة بؤؤهفس عينهؤلع   عيت بنؤة عيلتهنؤؤة 
لءسؤؤاينل تب نسؤؤماي.  لماتؤؤلى عيمؤؤابة  ؤؤ  وتؤؤة عيجامنؤؤة نالئؤؤ  ماتؤؤلى عيمؤؤابة عيمقؤؤ  ة  ؤؤ  

 س.عيمبع 
 

ملضؤلرات تكمؤل  3لباإلضا ة إي  مابة عيت بنة عيلتهنة لعيمبهنةن عنتملت وتة عيجامنة رل   
مؤؤابة عيت بنؤؤة عيلتهنؤؤة عيمقؤؤ  ة  ؤؤ  عيمؤؤبع سن ليؤؤ  عيسؤؤن ة عيهبلنؤؤةن لعيبنئؤؤةن لتؤؤا نف عأل ب  

 عيابنث.
 

لرؤؤب  إال ء  يهايؤك مالاظؤؤة رلؤؤ  عيوتؤؤةن ليؤؤ  عنؤؤتمايما رلؤ  مؤؤابة ج  ع نؤؤة عيؤؤلت  عين بؤؤ   
عنتمايما رل  مابة ج  ع نة عأل ب ن رلما بف  ج  ع نة عيؤلت  عين بؤ  ال تؤب س  ؤ  عيصؤفلف 
عأل بنؤة عألليؤ   نبؤؤبء تب نسؤما  ؤ  عيصؤؤف عيوؤامسين لء  مقؤ  عت عيصؤؤفلف عأل بنؤة عألليؤؤ  

 تنتمل رل  ملضلرات ذعت رالقة قلنة بج  ع نة عأل ب .
س يلصؤفلف عأل بنؤة عألليؤ   ؤ  مجؤال عالجتمارنؤات كما ذك  سابقان عيمابة عيمق  ة    عيمؤبع  

ي  مابة عيت بنة عيلتهنؤة لعيمبهنؤة.  لتنؤمل يؤذه عيمؤابة ملضؤلرات تتصؤل بايت بنؤة عإلسؤالمنة 
مؤلعب  4 سن ة عي سللين لعيبنئةن لعيتا نفن لعيج  ع نا.  لتنتمل وتؤة جامنؤة عين مؤلك رلؤ  

ان لمهايج عالجتمارنؤات لءسؤاينل تب نسؤمان ذعت رالقةن لي  عيت بنة عيلتهنة لءساينل تب نسم
لعيت بنة عإلسالمنة لءساينل تب نسمان لعيت بنة عيبنئنةن  مما نكمل ماتلى مابة عيت بنؤة عيلتهنؤة 
   عيمؤبع س.  إال ء  عيوتؤة تولؤل مؤ  مؤابة يج  ع نؤة عأل ب ن لءوؤ ى يتؤا نف عأل ب ن ليمؤا 

نؤؤتمك  مؤؤ  تؤؤب نس ماتؤؤلى مؤؤابة عيت بنؤؤة مابتؤؤا  ناتاجممؤؤا منلؤؤ  عيصؤؤفلف عأل بنؤؤة عألليؤؤ  ي
عيلتهنؤؤؤة لعيمبهنؤؤؤة عيمقؤؤؤ  ة  ؤؤؤ  تلؤؤؤك عيصؤؤؤفلفن واصؤؤؤة تؤؤؤا نف عأل ب  عيؤؤؤذي ننؤؤؤكل ءاؤؤؤب 

 عيملضلرات عيمامة    مابة عيت بنة عيلتهنة عيمق  ة يلصفلف عأل بنة عأللي .
 

 ل:توصصات عيب عسات عالجتمارنةن لعيل ة عين بنةن لعينلل     ب هامج منل  عيمجا -ل  
 ؤؤ  عيمؤؤبع س مؤؤ   10 – 5تتكؤؤل  ملضؤؤلرات عيب عسؤؤات عالجتمارنؤؤة عيمقؤؤ  ة  ؤؤ  عيصؤؤفلف  

ملضؤؤلرات تا نونؤؤةن لج  ع نؤؤةن لت بنؤؤة لتهنؤؤة.  لعيملضؤؤلرات عيتا نونؤؤة عي ئنسؤؤنة يؤؤ  
عيتؤؤا نف عين بؤؤ  عإلسؤؤالم ن لتؤؤؤا نف عينؤؤ ل عياؤؤبنثن لاضؤؤؤا عت عينؤؤاي  عيقؤؤبن ن لعينصؤؤؤل  

 نة عي ئنسؤنة يؤ  ج  ع نؤة عأل ب ن لج  ع نؤة عيؤلت  عين بؤ ن عيابن ة.  لعيملضلرات عيج  ع
لج  ع نة عيناي  عيمناص .  لملضلرات عيت بنؤة عيلتهنؤة يؤ  عمتؤبعب يملضؤلرات يؤذه عيمؤابة 

 يلصفلف عأل بنة عأللي .
 

يؤؤبى مقا هؤؤة عيمقؤؤ  عت عيمب سؤؤنة بمؤؤا تنؤؤتمل رلنؤؤه وتتؤؤا عيجامنؤؤة عأل بهنؤؤة لجامنؤؤة عين مؤؤلك  
 عيب عسات عالجتمارنة    ب هامج منل  عيمجال تبن  ما نل : عيواصتا  بتوصص

ت ت  وتة عيجامنة عأل بهنة عيمق  عت عيمب سنة ذعت عينالقة باست هاد اضا عت عيناي  عيقؤبن ن  
لج  ع نة عيناي  عيمناص .  ءما وتة جامنة عين ملك  ت ت  جمنع عيملعب عيمق  ة ذعت عينالقة 

وتؤؤة عيجامنؤؤة عأل بهنؤؤة مؤؤ  مؤؤابة يلاضؤؤا عت عيقبنمؤؤةن لءوؤؤ ى   ؤؤ  عيمؤؤبع س.   باسؤؤت هاد ولؤؤل
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يج  ع نؤؤة عينؤؤاي  عيمناصؤؤ ن نمكؤؤ  عيقؤؤلل بؤؤف  وتتؤؤ  عيجؤؤامنتن  عأل بهنؤؤة لعين مؤؤلك ت تنؤؤا  
 عيمق  عت عيمب سنة ذعت عينالقة لتلعئمما.

 
جؤال لتبن  م  تالنل عيماتلى عألكابنم  يتوصص  عيل ة عين بنة لعينلل   ؤ  ب هؤامج منلؤ  عيم 

    جامنت  موتة لعيمانمنة ما نل :
تولؤؤؤل وتؤؤؤة جامنؤؤؤة موتؤؤؤة مؤؤؤ  مؤؤؤلعب ت تؤؤؤ  ملضؤؤؤلرات عيوؤؤؤت عين بؤؤؤ ن لعألبل  -

عينباس  نؤؤن ن لعألبل عياؤؤبنث  ه ؤؤؤ ن لعيبنؤؤا  عيق آهؤؤ  لعيهبؤؤؤلين ليؤؤ  ملضؤؤؤلرات 
مقؤ  ة  ؤؤ  عيمؤبع س.  لتولؤؤل وتؤة عيجامنؤؤة عيمانؤمنة مؤؤ  مؤلعب ت تؤؤ  عيهقؤب عياؤؤبنثن 

 عألبل  ه   لنن ي    عينص  عألملي لعيفاتم  لعألهبيس .لعيوت عين ب ن ل
 
تولل وتة جامنة موتة مؤ  ءي مؤابة إجبا نؤة  ؤ  عيجنليلجنؤان ليؤنس  نمؤا سؤلى مؤابة   -

عوتنا نة    يذع عيمجالن رلما بؤف  عيجنليلجنؤا بولؤت  ؤ  عيمهؤايج عيمب سؤنة عأل بهنؤة.  
نؤع ملضؤلرات مباؤث عينلؤل  ءما وتة عيجامنة عيمانمنة  تنتمل رلؤ  مؤلعب ت تؤ  جم

    عيمبع س.
 

لعيهتائج عيسابقة عيمتنلقة بتوصص  عيل ة عين بنة لعينلل     جؤامنت  موتؤه لعيمانؤمنة تنؤن  
إيؤؤ  ضؤؤ ل ة إرؤؤابة عيهظؤؤ   ؤؤ  ب هؤؤامج منلؤؤ  عيمجؤؤال  ؤؤ  عيجامنؤؤات مؤؤ  انؤؤث عيتوصصؤؤات 

لااجؤات عيمنلمؤن   عألكابنمنؤة  نؤه لتنبنلؤه ينكؤل  ءك ؤ  صؤلة لملعدمؤة يلمقؤ  عت عيمب سؤنة
عأل بهنؤؤن ن لمؤؤ   ؤؤ ن ءك ؤؤ  صؤؤلة بفيؤؤبعف عيتتؤؤلن  عيت بؤؤلي لملعدمؤؤة يمؤؤا.  لتهتبؤؤ  يؤؤذه 

 عيمالاظةن إي  اب مان رل  عيجاهل عألكابنم     ب هامج منل  عيصف    عيجامنات.
 مدى توجه خطط تدريس المواد نحو تطوير أداء المعلمين ومهاراتهم: - 4

 ب نس عيملعب    عيب هامج إي  ما نل :تنن  هتائج تالنل وتت ت 
%ي يؤب ا مؤ  عأليؤبعف عيتؤ  30  58%ي وتة مؤ  ذكؤ  يأليؤبعفن ل 28 19ولت  األهداف: 

ذك ت    عيوتت عألو ى كاهت ءيبع ا ءبعئنة رملنة  تنن  إي  تهمنة ممؤا ةن ءل ءسؤللل رمؤلن 
لننؤن  إيؤ  ء  بنؤم  %ي وتة م  عيتما  باأليبعف ءم  ن ن  عيقل ن28 19ءل عتجاهي.  لولل 

ءرضاد ينئة عيتب نس ال ننتل  عيتماما بهتاجات عيتنلن  عيم عب تاقنقمان لإهما نهصل عيتمؤامم  
%ي% م  عأليبعف  ؤ  عيوتؤت عألوؤ ى تتصؤل 30 58رل  عيفالى عيهظ ي يلمابة.  للجلب 

نئؤؤة بايجاهؤؤل عينملؤؤ  لتتؤؤلن  ممؤؤا عت عيمنلمؤؤن  لقؤؤب عتم  ننؤؤن  إيؤؤ  ء  عيك نؤؤ  مؤؤ  ءرضؤؤاد ي
 عيتب نس نليل  عيتماما    وتت تب نس ملعبي  يتتلن  ءبعد عيمنلمن  لمما عتم .

 
كما يل عياال بايهسبة يأليبعفن تنن  عيهتائج إي  رب  عيتما  بنم ءرضؤاد   أساليب التدريس: 

ينئؤؤة عيتؤؤب نس بفسؤؤاينل عيتؤؤب نس.   كؤؤا  رؤؤبب وتؤؤت عيتؤؤب نس عيتؤؤ  ولؤؤت مؤؤ  ذكؤؤ  ألسؤؤاينل 
وتؤؤة.  لبايمقابؤؤلن ءنؤؤا ت عيهتؤؤائج إيؤؤ  نؤؤنلد ءسؤؤاينل عيتؤؤب نس  نؤؤ   %ي28 19عيتؤؤب نس 

عيفي.     ك ن  مؤ  وتؤت  00عيتقلنبنة  عيتقا ن  لعألبااثن عيتتبنقات عينملنة يب لس تنلنمنةن 
عيتؤؤب نس عيتؤؤ  ءنؤؤا ت إيؤؤ  ءسؤؤاينل عيتؤؤب نس.   بؤؤاي    مؤؤ  كؤؤل  عيمااضؤؤ ة ءل عيمهاقنؤؤة ءل 

عألك ؤؤ  نؤؤنلران نالاؤؤظ إ  عيك نؤؤ ن  مؤؤ  ءرضؤؤاد ينئؤؤة  عيمؤؤزج بنهممؤؤا يؤؤل ءسؤؤللل عيتؤؤب نس
عيتب نس نمتمل  بتتلن  ءبعد عيمنلمن ن لمما عتم ن كما تنن  عيهتائج.  إال ء  عألم  ناتاج إيؤ  
عيتما  ءك ؤ  يزنؤابة نؤنلد عسؤتوبع  تؤ ق عيتؤب نس  نؤ  عيتقلنبنؤة  ؤ  تؤب نس عيتلبؤة عيمنلمؤن  

 عيت بلي.يتاقن  عهسجا  ءك   مع ءيبعف عيتتلن  
 

تنن  عيهتائج إي  ء  عيهمت عينائع    تقلن  تنل  عيتلبؤة عيمنلمؤن   ؤ    طرت وإجراءات التقويم:
وتت تؤب نس عيمؤلعب يؤل عالوتبؤا  عيكتؤاب  عيؤذي نقؤنس عيمن  ؤة عيهظ نؤة بنؤكل رؤا ن لإيؤ  ء  

ب كاهؤت عإلنا ة إي  عيت ق عيت  تقنس مبى تاس  ءبعد عيمنل  لمما عته    وتت تب نس عيملع
قلنلة.  لقلة عاليتما  بايتقلن  لبت ق عيتقلن   ن  عيتقلنبنة ننن  إي  قلة عاليتما  بهتاجؤات عيؤتنل  
ذعت عيصلة بفيبعف عيتتلن  عيت بلين لعيتلجه هال قنؤاس مؤبى تاصؤنل عيمنللمؤات لعيمن  ؤة 

 عيهظ نة.
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تؤائج إيؤ  ء  رؤببع ءنؤا ت عيه  تحديد قراءات ومراجع، وتحديد أوقدات لتددريس الموضدوعات: 
ينس قلنال م  ءرضاد ينئة عيتب نس ال نمتمل  بتابنب قؤ عدعت لم عجؤع يلتلبؤة عيمنلمؤن ن لء  
رببع كبن ع ال نمتمل  بنهص  عيلقت    وتتمؤ .  لم ؤل يؤذع عألمؤ  نقلؤل مؤ   ناينؤة عيتؤب نس 

    عيب هامج.
 
برنددامج ونسددبها ونسددب تلددك إعفدداءات طلبددة التأهيددل أثندداء الخدمددة مددن أجددزاء مددن مكونددات ال - 5

 االعفاءات:
ننف  تلبة عيتفينل ء هاد عيوبمة مؤ  ءجؤزعد مؤ  عيب هؤامج يكؤلهم  ناملؤل  ببلؤل  كلنؤات عيمجتمؤع  سؤهتا  

سؤارة منتمؤبة  ؤ  عي قا ؤة عينامؤة لعي قا ؤة عيمسؤلكنة  64ب عسنتا  بنب عي اهلنة عينامؤةي عيؤذي عنؤتمل رلؤ  
مؤؤة ل قا ؤؤة مسؤؤلكنة.  لعقتصؤؤ  عإلرفؤؤاد رلؤؤ  متتلبؤؤات عيجامنؤؤة لعألكابنمنؤؤةن لكؤؤا  منظممؤؤا  قا ؤؤة را

بارتبا يا ملعب  قا ة رامة لرل  عيملعب عيمسلكنةن لي  ننمل عيملعب عألكابنمنؤة عرتقؤابع بؤف  ااجؤة عيتلبؤة 
عيمنلمن  يلملعب عألكابنمنة ءك   مهما يلملعب عيمسلكنة.  لنببل ء  عإلرفاد ت  رل  ءسؤاس عينؤكل ءك ؤ  مهؤه 

ءساس عيمضمل ن ءي ي  نت  رل  ءساس عإلرفاد م  مابة مق  ة    ب عمج عيجامنات ب س عيتايؤل رل  
 مابة مكا ئة يما    ب هامج كلنات عيمجتمع.

 ين نالاظ ما نل :10لبايهظ  إي  عيجبلل  ق   
هسؤؤبة عإلرفؤؤاد يؤؤ  هفسؤؤما يكؤؤل مؤؤ  ب هؤؤامج منلؤؤ  عيصؤؤف لب هؤؤامج منلؤؤ  عيمجؤؤال  ؤؤ   - 1

ن لذيك باست هاد جامنة عين ملك عيت  تقل  نما هسبة عإلرفاد يمنل  عيمجؤال رهمؤا عيجامنة عيلعابة
 يمنل  عيصف.

 

 (10جدول رقم )ال
 

 إعفاءات طلبة التأهيل أثناء الخدمة من أجزاء من مكونات البرنامج ونسبها
 

  الجامعة األردنية جامعة اليرموك الجامعة الهاشمية جامعة مؤته

معلدددددددددم 
 المجال

معلدددددددددم 
 فالص

معلددددددددددددم 
 المجال

معلدددددددددددددددم 
 الصف

معلدددددددددددددددم 
 المجال

معلدددددددددددددددم 
 الصف

معلددددددددددددم 
 المجال

معلددددددددددددم 
 الصف

 

 
130 

 
130 

 
135 

 
135 

 
132 

 
132 

 
126 

 
126 

 متطلبات التخرج
 قبل عيوبمة

 ء هاد عيوبمة 78 78 78 84 87 87 87 87

 هسبة عإلرفاد 38% 38% 41% 33% 36% 36% 33% 33%

 
31 

 
31 

 
21 

 
21 

 
18 

 
21 

 
30 

 
30 

 لبات الجامعةمتط
 قبل عيوبمة

 ء هاد عيوبمة 12 12 18 0 0 0 0 0

 هسبة عإلرفاد 60% 60% 14% 100% 100% 100% 100% 100%

 
24 

 
24 

 
18 

 
18 

 
39 

 
18 

 
24 

 
24 

 متطلبات الكلية
 قبل عيوبمة

 ء هاد عيوبمة 6 6 3 9 0 0 21 21

 هسبة عإلرفاد 75% 75% 83% 77% 100% 100% 12% 12%

 
75 

 
75 

 
90 

 
90 

 
75 

 
93 

 
66 

 
66 

 متطلبات القسم
 قبل عيوبمة

 ء هاد عيوبمة 54 54 57 75 87 87 66 66

 هسبة عإلرفاد 18% 18% 39% 0 10% 10% 12% 12%

المدددواد الحدددرة قبدددل  6 6   6 6  
 الخدمة

 نسبة اإلعفاء 6 6   0 0  

 
يل ء هاد عيوبمةن  ف  كؤل تتفالت عيجامنات م  انث ربب عيسارات عيت  ننف  مهما تا - 2

سؤارة منتمؤبةن بنهمؤا ننفؤ  عيتايؤل  ؤ  عين مؤلك  48م  عأل بهنة لعيمانمنة ننف  عيتايل مؤ  
 سارة. 43سارةن ل   موته م   54 منل  عيصفي م  
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نت كؤؤز عإلرفؤؤاد  ؤؤ  منظمؤؤه  ؤؤ  متتلبؤؤات عيجامنؤؤةن لمتتلبؤؤات عيكلنؤؤة  ليؤؤ  مؤؤلعب  - 3
عيتوصؤص   متتلبؤات عيقسؤ ن لذيؤك باسؤت هاد ب هؤامج منلؤ  مسلكنةين ل   عيجاهل عيمسلك     

عيصف عيذي ننف   نؤه تايؤل عيتفينؤل ء هؤاد عيوبمؤة مؤ  بنؤم عيمؤلعب عألكابنمنؤة باإلضؤا ة إيؤ  
 18عيملعب عيمسلكنة.   ف  ب هؤامج منلؤ  عيصؤف  ؤ  جامنؤة عين مؤلك ننفؤ  تايؤل عيتفينؤل مؤ  

 سارة مسلكنة. 18ة إي  سارة منتمبة ءكابنمنة م  متتلبات عيتوصص إضا 
 

لينؤؤل عيتفؤؤالت  ؤؤ  هسؤؤل إرفؤؤاد تلبؤؤة عيتفينؤؤل ء هؤؤاد عيوبمؤؤة مؤؤ  مكلهؤؤات عيب هؤؤامج ننؤؤلب إيؤؤ  عجتمؤؤابعت 
عيجامناتن ل بمان نضاف إي  ذيكن ما يل متل   يبى عيجامنات م  توصصات ءرضاد ينئة عيتؤب نس.  

 لنبق  عيسوعل قائما الل مب  عت عإلرفادعتن لماتلعيا لاجمما.
 

 ثالثا:  النتائج المتعلقة بأداء المعلمين عل  الكفايات التعليمية
يمن  ة ء   ب هامج إربعب عيمنلمؤن  لتؤفينلم   ؤ  عيجامنؤات لب هؤامج تؤب نل عيمنلمؤن  ء هؤاد عيوبمؤة  ؤ  
لزع ة عيت بنؤؤة لعيتنلؤؤن   ليمؤؤا عيب هامجؤؤا  عيلؤؤذع  عهب قؤؤا رؤؤ  وتؤؤة عيتتؤؤلن  عيت بؤؤليي رلؤؤ  عيمما سؤؤات 

منة يلمنلمن  م  والل منايبعت صفنة يلمما سات عيتنلنمنة عيفنلنة يلمنلمن ن تمت زنؤا عت صؤفنة عيتنلن
منلمؤؤا ممؤؤ  تو جؤؤلع مؤؤ  ب هؤؤامج عيتفينؤؤل لتلقؤؤلع  80منلمؤؤا راصؤؤ لع ب هؤؤامج عيتتؤؤلن ن مؤؤهم   120ل 

ممؤ  تلقؤلع منلمؤا  40تب نبا ء هاد عيوبمة  اض لع بل عت عيتتلن  عيت بؤلي يلتؤب نل ء هؤاد عيوبمؤةين ل 
تب نبا ء هاد عيوبمة  اض لع بل عت عيتتلن  عيت بليي لي  نلتاقلع بب هامج عيتفينل    عيجامنات.  لتؤ  

 اصة متلفزة سجلت يمنلمن  قبل ببد ب هامج عيتتلن  إل  عم عيمقا هة. 19تالنل 
 

 4نؤة تقؤع  ؤ  كفانؤة تنلنم 22ي تكلهؤت مؤ  3لتمت عيمنايبعت عيصفنة ل   ءبعة يلمالاظؤة  ملاؤ   قؤ  
مجاالت ي  عيتوتنت يلتب نسن لعيتب نسن لعيتقلن ن لعيهمل عيممه .  لصؤممت عألبعة رلؤ  ع تؤ عم ء  
ما تنمله مؤ  كفانؤات تنلنمنؤة نم ؤل عيكفانؤات عيتؤ  نتلقؤع ء  نمتلكمؤا عيمنلؤ  عيمويؤلن لء  ب هؤامج إرؤبعب 

ة يؤذه عيكفانؤاتن كمؤا نفمؤ  مؤ  عيماتؤلى عيمنلمن  لتفينلم     عيجامنات بملعبه عيموتلفة نمبف إيؤ  تهمنؤ
 عيمسلك  لعألكابنم  يلب هامج.

 
كفانؤةن ليؤ  عيكفانؤات عيتؤ  نمكؤ   صؤب مونؤ عت عمتالكمؤا  13ياصؤص عيمتلفؤزة رلؤ  عقتص  تالنؤل ع

بعوؤؤل    ؤؤة عيصؤؤفن لعسؤؤت هنت عيكفانؤؤات عألوؤؤ ى  عيكفانؤؤات عيمتصؤؤلة بؤؤايتوتنت يلؤؤتنل  لعيهمؤؤل عيممهؤؤ ي 
ونؤ عتما إيؤ  عيلقؤاد بؤايمنل  وؤا ج    ؤة عيصؤف لعيلقؤاد بمؤبن  عيمب سؤة  ؤ  بنؤم عيت  ناتاج  صؤب م

 ي.عيت بلي عيااالتن ليذع  ن  ممك  ال  عياصص سجلت قبل سهلعت ربنبة  قبل ببد وتة عيتتلن 
 

يكل كفانة مجملرؤة مؤ  عيمونؤ عت عيتؤ  تؤبل رلؤ  عمؤتالك عيكفانؤة السؤتوبعمما  ؤ  تقؤبن  مؤبى  لضنت
ب جؤات ءراليؤا كبنؤ ة جؤبع  5ة م  قبل عيمنل .  لنتكل  سل  تقبن  عألبعد رل  عيكفانات م  عمتالك عيكفان

 لءبهايا قلنلة جبع.
 
بمنؤؤايبة عياصؤؤص عيصؤؤفنة يلمنلمؤؤن  مجملرؤؤة مؤؤ  عيمنؤؤ  ن  عيت بؤؤلنن   ؤؤ  رمؤؤا ن لعيز قؤؤادن  تقامؤؤ

 لع ببن لعيسلتن لعيك ك انث نتلعجب عيمنلمل  عيذن  نليبت اصصم .
 

 ل عيمن  ن  عيت بلنل  عيذن  كلفلع بمنايبة عياصص عيصفنة يلمنلمن ن لنمل ذيك:لت  تب ن
 
عيلقؤؤاد مؤؤع عيمنؤؤ  ن  عيت بؤؤلنن  لمهاقنؤؤة عيكفانؤؤاتن لمؤؤبيلالتمان لمونؤؤ عتمان مؤؤع مهاقنؤؤة ءم لؤؤة  - 1

موتلفؤؤة لمتهلرؤؤة يتلضؤؤنح مونؤؤ عت عمؤؤتالك عيكفانؤؤاتن لذيؤؤك بقصؤؤب إنجؤؤاب  مؤؤ  منؤؤت ك لإتسؤؤاق يؤؤبى 
 عيت بلنن  بوصلص مون عت عيكفاناتن لكنفنة  صبيا    عيملقف عيصف . عيمن  ن 

 
عالتفؤؤاق رلؤؤ  رؤؤبب عيمونؤؤ عت عيؤؤالز  تؤؤل  ه يكؤؤل ب جؤؤة مؤؤ  ب جؤؤات عيتقؤؤبن .  كمؤؤا عتفؤؤ  رلؤؤ   - 2

إرتؤؤاد يؤؤامش مؤؤ  عيا نؤؤة يلمنؤؤ ف الاتسؤؤال ءي مونؤؤ  نؤؤ عه  ؤؤ  عيملقؤؤف عيتنلنمؤؤ  ليؤؤ  نؤؤ ب  ؤؤ  
 الاظة    ااية ظمل  م ل ذيك عيمون  لقهارة عيمن ف بصاته.عيمون عت عيملجلبة    ءبعة عيم
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عيلقؤؤاد مؤؤع عيمنؤؤ  ن  ء هؤؤاد قنؤؤامم  بنملمؤؤ  يمهاقنؤؤة لتلضؤؤنح ءنؤؤة منؤؤكلة تؤؤلعجمم   ؤؤ   صؤؤب  - 3
مون عت عيكفانات للضع عيتقبن عت يما.  لعالتصال عيماتف  بنهم  لبن  عيبااث يلتنال     ءي ءمؤ  ذي 

 تالك عيكفانات.رالقة واصة  صب مون عت عم
 
عالتفؤاق رلؤ  زنؤؤا ة عيمنلؤ   ؤؤ  ءك ؤ  مؤؤ  اصؤة رهؤؤبما نتتلؤل عألمؤؤ  ذيؤك لبانؤؤث ال نقؤل رؤؤبب  - 4

عيزنا عت ر  زنا تن ن لعيلقاد بايمنل  وا ج    ة عيصف لبمؤبن  عيمب سؤة السؤتكمال  صؤب مونؤ عت 
تب نبنؤؤةن عيمنؤؤا كة  ؤؤ  بنؤؤم عيكفانؤؤات م ؤؤل عيتوتؤؤنت يلتنلؤؤن  لعيهمؤؤل عيممهؤؤ   عيمنؤؤا كة  ؤؤ  عيؤؤبل عت عي

 عيفي. 000رضلنة عيلجا ن عستوبع  م عجع ابن ة 
 

 النتائــج:
ي عيهسؤؤل عيمئلنؤؤة يمجمؤؤلرت  عيمنلمؤؤن  عيؤؤذن  تن ضؤؤلع يب هؤؤامج عيتتؤؤلن  اسؤؤل 11نبؤؤن  عيجؤؤبلل  قؤؤ   

ة تقبن عت ءبعئم  بب جاته عيموتلفة  رل  كامل ب جات سل  عيتقؤبن  بؤبدع بب جؤة قلنلؤة جؤبع لعهتمؤاد بب جؤ
ي هسؤل عيمنلمؤن  عيؤذن  كاهؤت تقؤبن عت ءبعئمؤ  رلؤ  12كبن  جبعي رلؤ  عيكفانؤات.  لنبؤن  عيجؤبلل  قؤ   

عيكفانات بب جة كبن ة  ما  لق    كل م  عيمجملرتن  عيسابقتن ن لهسل عيمنلمن  عيؤذن  كاهؤت تقؤبن عت 
 عيجؤؤؤبلل  قؤؤؤ ءبعئمؤؤؤ  رلؤؤؤ  عيكفانؤؤؤات بب جؤؤؤة كبنؤؤؤ ة  مؤؤؤا  ؤؤؤلق  ؤؤؤ  عيمجمؤؤؤلرتن  مجتمنتؤؤؤن .  لنبؤؤؤن  

ي هسل عيمنلمن  عيذن  سجلت يم  ب لس متلفؤزة اسؤل تقؤبن عت ءبعئمؤ  بب جاتؤه عيموتلفؤةن لهسؤبم  13 
 اسل تقبن عت ءبعئم  بب جة كبن ة  ما  لق.
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 ( 11جدول رقم )  ال
 النسب المئوية لمجموعتي المعلمين الذين تعرضوا لبرنامج التطوير في أدائهم على الكفايات

 
   بدرجة كبيرة جدا بدرجة كبيرة بدرجة متوسطة بدرجة قليلة بدرجة قليلة جدا

غير 
 مؤهل

غير  مؤهل
 مؤهل

غير  مؤهل
 مؤهل

غير  مؤهل
 مؤهل

غير  مؤهل
 مؤهل

 المجال ــةالكفايــــ مؤهل

- 
- 

2% 
- 

- 
- 

1% 
1% 

32% 
25% 

26% 
18% 

55% 
55% 

55% 
56% 

13% 
20% 

16% 
25% 

 التخطيط للوحدة / الفصل – 1
 التخطيط للدرس – 2

 التخطيط

- 
- 
- 
- 
- 
- 
3% 
3% 
5% 

- 
- 

- 
- 
6% 

- 
4% 
1% 
2% 
1% 
3% 
4% 

- 

4% 
4% 
15% 
- 
14% 
3% 

- 
13% 
12% 
8% 
5% 

6% 
6% 
15% 
5% 
8% 
7% 
5% 
5% 
15% 
5% 

- 

20% 
30% 
25% 
22% 
33% 
24% 
7% 
13% 
30% 
34% 
22% 

15% 
25% 
25% 
5% 
30% 
20% 
11% 
23% 
23% 
20% 
5% 

43% 
48% 
50% 
28% 
45% 
50% 
55% 
38% 
45% 
38% 
40% 

39% 
44% 
30% 
36% 
40% 
44% 
38% 
41% 
45% 
50% 
49% 

33% 
18% 
10% 
50% 
8% 
23% 
35% 
33% 
8% 
20% 
33% 

40% 
25% 
24% 
54% 
18% 
28% 
44% 
30% 
14% 
21% 
46% 

 إثارة الدافعية – 3
 التعزيز والتغذية الراجعة – 4
 استخدام الوسائل التعليمية – 5
 استخدام األسئلة الصفية – 6
 مراعاة الفروق الفردية – 7
 استخدام الكتاب المدرسي – 8
 حفظ النظام الصفي – 9

 توجيه عملية التعليم – 10
 تطوير المقدرة على التعلم الذاتي – 11
 ب تدريس مناسبةاستخدام أسالي – 12
 التمكن من المادة العلمية – 13
 

 التدريس

3% 
8% 
5% 
3% 

5% 
8% 
2% 
2% 

17% 
23% 
13% 
9% 

18% 
24% 
9% 
8% 

25% 
33% 
29% 
30% 

33% 
39% 
19% 
31% 

45% 
23% 
33% 
38% 

25% 
19% 
45% 
38% 

10% 
13% 
20% 
20% 

19% 
10% 
25% 
21% 

 توظيف التقويم القبلي – 14
 يصي والتعليم العالجياستخدام التقويم التشخ – 15
 تطوير وبناء اختبارات تحصيل مناسبة – 16
 ربط التقويم الختامي باألهداف – 17
 

تقوووويم تعلوووم 
 الطلبة

5% 
10% 
- 
- 
- 

4% 
3% 

- 
1% 

- 

15% 
10% 
4% 
8% 
8% 

10% 
9% 
1% 
6% 

- 

24% 
39% 
18% 
27% 
14% 

30% 
21% 
8% 
20% 
12% 

48% 
33% 
18% 
35% 
25% 

48% 
44% 
31% 
45% 
25% 

8% 
8% 
60% 
30% 
53% 

8% 
23% 
60% 
28% 
63% 

 استخدام التقويم الذاتي  – 18
 النمو المهني – 19
 تطوير عالقات مهنية داخل المدرسة – 20
 بناء عالقات مهنية مع أولياء األمور والمجتمع المحلي – 21
 الحس المهني – 22

السووووووووووووومات 
والقووووووووووووووووويم 

 المهنية

 



 - 49 -  

 ( 12جدول رقم ) ال
 النسب المئوية لمجموعتي المعلمين الذين تعرضوا لبرنامج التطوير

 ة فما فوتفي أدائهم عل  الكفايات بدرجة كبير
المجموعتان 

 معا  
 المجال الكفايـــات مؤهلون غير مؤهلين

70% 
79% 

68% 
75% 

71% 
81% 

 عيتوتنت يللابة   عيفصل – 1
 عيتوتنت يلب س – 2

 التخطيط

78% 
68% 
56% 
86% 
56% 
72% 
84% 
71% 
57% 
67% 
88% 

76% 
66% 
60% 
78% 
53% 
73% 
90% 
71% 
53% 
58% 
73% 

79% 
69% 
54% 
90% 
58% 
72% 
82% 
71% 
59% 
71% 
95% 

 إ ا ة عيبع ننة – 3
 عيتنزنز لعيت ذنة عي عجنة – 4
 عستوبع  عيلسائل عيتنلنمنة – 5
 عستوبع  عألسئلة عيصفنة – 6
 م عراة عيف لق عيف بنة – 7
 عستوبع  عيكتال عيمب س  – 8
 افظ عيهظا     عيصف – 9
 تلجنه رملنة عيتنلن  – 10
 ذعت تتلن  عيمقب ة رل  عيتنل  عي – 11
 عستوبع  ءساينل تب نس مهاسبة – 12
 عيتمك  م  عيمابة عينلمنة – 13

 التدريس

48% 
33% 
64% 
58% 

55% 
36% 
53% 
58% 

44% 
29% 
70% 
59% 

 تلظنف عيتقلن  عيقبل  – 14
 عستوبع  عيتقلن  عيتنونص  لعيتنلن  عينالج  - 15
 تتلن  لبهاد عوتبا عت تاصنل مهاسبة – 16
 وتام  باأليبعف بت عيتقلن  عي – 17

تقددددددددددويم 
تعلدددددددددددددم 

 الطلبة

56% 
58% 
87% 
70% 
84% 

56% 
41% 
78% 
65% 
78% 

56% 
67% 
91% 
73% 
88% 

 عستوبع  عيتقلن  عيذعت  – 18
 عيهمل عيممه  – 19
 تتلن  رالقات ممهنة بعول عيمب سة – 20
 بهاد رالقات ممهنة مع ءليناد عألمل  لعيمجتمع عيمال  – 21
 عياس عيممه  – 22

 السددددمات
والقدددددددديم 
 المهنية
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 ( 13دول رقم ) الج
 

 نسب المعلمين الذين سجلت لهم حص  متلفزة )قبل التطوير(
 من حيث التقديرات ألدائهم عل  الكفايات التعليمية

 

بدرجة 
كبيرة 
 فما فوت

بدرجة 
قليلة 
 جدا

بدرجة 
 قليلة

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 كبيرة

بدرجة 
 كبيرة
 جدا

 الكفايـــة

37% 
53% 
37% 
58% 
42% 
37% 
64% 
59% 
31% 
 
42% 
 
70% 
42% 
16% 

- 
5% 
32% 
2% 
21% 
16% 
6% 
5% 
21% 
 
5% 

 
3% 
5% 
32% 

16% 
16% 
5% 
5% 
11% 
11% 
7% 
9% 
11% 
 
11% 
 
6% 
5% 
5% 

47% 
26% 
26% 
35% 
26% 
37% 
23% 
27% 
37% 
 
42% 
 
21% 
47% 
47% 

21% 
42% 
26% 
30% 
42% 
16% 
24% 
29% 
26% 
 
42% 
 
44% 
42% 
16% 

16% 
11% 
11% 
28% 
- 
21% 
40% 
30% 
5% 

 
- 
 
26% 
- 
- 

 ع ا ة عيبع ننة – 1
 عيتنزنز لعيت ذنة عي عجنة – 2
 عستوبع  عيلسائل عيتنلنمنة – 3
 عستوبع  عألسئلة عيصفنة – 4
 م عراة عيف لق عيف بنة – 5
 عستوبع  عيكتال عيمب س  – 6
 افظ عيهظا     عيصف – 7
 تلجنه رملنة عيتنلن  – 8
تتؤؤؤؤلن  عيقؤؤؤؤب ة رلؤؤؤؤ  عيؤؤؤؤتنل   – 9

 عيذعت 
تؤؤؤؤؤب نس  عسؤؤؤؤؤتوبع  ءسؤؤؤؤؤاينل – 10

 مهاسبة
 عيتمك  م  عيمابة عينلمنة – 11
 تلظنف عيتقلن  عيقبل  – 12
عسؤؤؤتوبع  عيتقؤؤؤلن  عيتنونصؤؤؤ   – 13

 لعيتنلن  عينالج 

 
 لتنن  عيهتائج عيسابقة إي  ما نل :

 
إذع عرتب ها عمتالك عيكفانة بب جة كبن ة  ما  لق مقبلال المؤتالك عيكفانؤةن  إههؤا هالاؤظ ء  عيهتؤائج عيسؤابقة 

 تنن  إي  ما نل :
 
مؤا نتنلؤؤ  بؤفبعد عيمجمؤؤلرتن  عيلتؤن  تن ضؤؤتا يب هؤؤامج عيتتؤلن  عيت بؤؤلي  عيمنلمؤل  عيؤؤذن  تلقؤؤلع    -ء 

تب نبا لتو جلع م  ب هامج عيتفينؤل  ؤ  عيجامنؤاتن لعيمنلمؤل  عيؤذن  تلقؤلع تؤب نبا ليؤ  نلتاقؤلع بب هؤامج 
 عيتفينلي رل  عيكفانات عيتنلنمنة:

 
   عيمجمؤلرتن  مجتمنتؤن   ؤ  عألبعد رلؤ  عيكفانؤات كاهؤت تمنؤل إيؤ  عال تفؤاد. هسل عيمنلمن   - 1

%ين لعسؤؤتوبع  48%ي باسؤؤت هاد كفؤؤانتن  يمؤؤا تلظنؤؤف عيتقؤؤلن  عيقبلؤؤ   50 كاهؤؤت جمننمؤؤا  ؤؤلق عيلسؤؤت  
ي ء  هسؤؤل عيمنلمؤؤن  عيؤؤذن  11%ي.  لنبؤؤن  عيجؤؤبلل  قؤؤ   33عيتقؤؤلن  عيتنونصؤؤ  لعيتنلؤؤن  عينالجؤؤ   

 ن عت متبهنة  بب جة قلنلة لبب جة قلنلة جبعي كاهت مهوفضة هسبنا.اصللع رل  تقب
 
 عيهسل عألرل     عألبعد رل  عيكفانات يلمجملرتن  مجتمنتن  كاهت رل  عيكفانات عيتاينة: - 2

 %ي88عيتمك  م  عيمابة عينلمنة   -
 %ي87تتلن  رالقات ممهنة بعول عيمب سة    -
 %ي86عستوبع  عألسئلة عيصفنة    -
 %ي84يهظا     عيصف  افظ ع  -
 %ي84عياس عيممه     -
 %ي79عيتوتنت يلب س    -
 %ي78إ ا ة بع ننة عيتالمنذ يلتنل     -
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 %ي كاهت رل  عيكفانات عيتاينة:60لعيهسل عألبه   ءقل م  
 00عيهمل عيممه   عيمنا كة    عيلقادعت عيتب نبنة لرضؤلنة عيلجؤا ن عالنؤت عك  ؤ  عيؤبل نات   

 %ي58عيفي  
 %ي58قلن  عيوتام  باأليبعف   بت عيت  
 %ي57تتلن  عيمقب ة رل  عيتنل  عيذعت     
 %ي56عستوبع  عيلسائل عيتنلنمنة    
 %ي56م عراة عيف لق عيف بنة    
 %ي56عستوبع  عيتقلن  عيذعت     
 %ي48تلظنف عيتقلن  عيقبل     
 %ي38عستوبع  عيتقلن  عيتنونص  لعيتنلن  عينالج     
 

زعبت  نما مجملرة عيمنلمن  عيمؤويلن  رؤ  مجملرؤة عيمنلمؤن   نؤ  عيمؤويلن  ءي  عيهسل عيت   - 3
  عيذن  تلقلع تب نبا  قتي    عألبعد رل  عيكفانات كاهت رل  عيكفانات عيتاينة

 %ي41% مقابل 67عيهمل عيممه     
 %ي73% مقابل 95عيتمك  م  عيمابة عينلمنة    
 %ي53ل % مقاب70تتلن  لبهاد عوتبا عت تاصل مهاسبة    
 %ي58% مقابل 71عستوبع  ءساينل تب نس مهاسبة    
 %ي78 -% 90عستوبع  عألسئلة عيصفنة    
 %ي78% مقابل 91تتلن  رالقات ممهنة بعول عيمب سة    
 %ي78% مقابل 88عياس عيممه     

 
 ءس لتفت  كفانات عيهمل عيممه ن لعيتمك  م  عيمابة عينلمنةن لتتؤلن  عوتبؤا عت تاصؤنلنة مهاسؤبة رلؤ  

عيكفانات عيتؤ  زعبت هسؤل عيمنلمؤن  عيمؤويلن   ؤ  عألبعد رلنمؤا رؤ  هسؤل زمالئمؤ   نؤ  عيمؤويلن ن كمؤا 
 نالاظ م  عيهتائج عيسابقة.

 
لنمك  عيقلل    ضلد ما سب ن ء  عيب هامجن   ب هامج عيتفينل لب هؤامج عيتؤب نل ء هؤاد عيوبمؤةي ءسؤمما 

ا سؤات عيتنلنمنؤة يلمنلمؤن .  لنبؤبل إ  ب هؤامج عيتفينؤل إسماما كبنؤ ع لبؤب جات متفالتؤة  ؤ  تتؤلن  عيمم
رزز ب هامج عيتب نل ء هاد عيوبمة  ؤ  تتؤلن  عيمما سؤات عيتنلنمنؤة يلمنلمؤن   ؤ  مجؤاالت ءيممؤا عيهمؤل 
عيممه ن لعيتمك  م  عيمابة عينلمنؤةن لتتؤلن  لبهؤاد عالوتبؤا عت عيتاصؤنلنةن لتتؤلن  رالقؤة ممهنؤة يؤبى 

ة  مؤع تالمنؤذي ن لزمالئمؤ  عيمنلمؤن ن لعإلبع ة عيمب سؤنةين لعيتهلنؤع  ؤ  ءسؤاينل عيمنلمن  بعول عيمب س
 عيتب نسن لعستوبع  عألسئلة عيصفنةن لتنمن  عياس عيممه .

 
عيمقا هؤؤة بؤؤن  مؤؤ  تن ضؤؤلع يب هؤؤامج عيتفينؤؤل لعيتؤؤب نل ء هؤؤاد عيوبمؤؤة لمؤؤ  سؤؤجلت يمؤؤ  ب لس  -ل 

 رل  عيكفانات. متلفزة قبل ببد عيتتلن  م  انث تقبن عت عألبعد
 

كفانؤة تتضؤمهما قائمؤة  22كفانة  قت م  ءصؤل  13كما ذك  سابقان ت  منايبة عيب لس عيمتلفزة باستوبع  
ي عيهسل عيمئلنة يلمنلمن  عيذن  سجلت يمؤ  عيؤب لس عيمتلفؤزة مؤ  انؤث 13عيكفانات.  لنبن  جبلل  ق   

لل إي  ء  هسل عيمنلمن  مؤ  انؤث تقؤبن عتم  تقبن عت ءبعئم  رل  تلك عيكفانات.  لتنن  عيهتائج    عيجب
رل  عيكفانات تمنل إي  عالهوفام بنكل رؤا ن مقا هؤة بهسؤل عيمنلمؤن  عيؤذن  تن ضؤلع يلتتؤلن .  لكؤا  
عال تفؤاد  ؤ  هسؤل عيمنلمؤن  عيؤذن  تن ضؤلع يلتتؤلن  لعضؤاا مقا هؤة بهسؤل مجملرؤة منلمؤ  عيؤب لس 

 كفانةن لي : 13ت م  ءصل كفانا 9عيمتلفزة م  انث تقبن عت عألبعد رل  
 إ ا ة عيبع ننة -
 عستوبع  عيلسائل عيتنلنمنة -
 عستوبع  عألسئلة عيتنلنمنة -
 عستوبع  عيكتال عيمب س  -
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 افظ عيهظا     عيصف -
 تتلن  عيمقب ة رل  عيتنل  عيذعت  -
 تهلنع عألساينل -
 عيتمك  م  عيمابة عيتنلنمنة -
 عيتقلن  عيتنونص  -
 

عيؤذن  تن ضؤلع يلتتؤلن  ينسؤت م تفنؤة ءصؤال بوصؤلص كفانؤات  لذيك باي    م  كل  هسل عيمنلمؤن 
%ي لعسؤؤتوبع  عيتقؤؤلن  57%ين لتتؤؤلن  عيمقؤؤب ة رلؤؤ  عيؤؤتنل  عيؤؤذعت   56عسؤؤتوبع  عيلسؤؤائل عيتنلنمنؤؤة  
 %ي.33عيتنونص  لعيتنلن  عينالج   

 
  انؤث تقؤبن عت لبايهظ  إي  عيهتائج عيسابقة عيمتنلقة بهسل عيمنلمن  عيذن  تن ضؤلع يب هؤامج عيتتؤلن  مؤ

ءبعئم  رل  عيكفانات عيتنلنمنةن لعيهتؤائج عيمتنلقؤة بمقا هؤة هسؤل ءليئؤك عيمنلمؤن  مؤع هسؤل زمالئمؤ  ممؤ  
سؤجلت يمؤؤ  ب لس متلفؤزة قبؤؤل بؤبد ب هؤؤامج عيتتؤلن  عيت بؤؤلين لعيهتؤائج عيمتنلقؤؤة بؤف   ب هؤؤامج  تؤؤب نل 

عيتنلنمنؤة يلمنلمؤن  مؤ  لجمؤة هظؤ  مؤ  عيمنلمن  ء هاد عيوبمة لتؤفينلم   ؤ  عيجامنؤات رلؤ  عيمما سؤات 
قلبللع م  عيمسولين ن لكما ءظم ت هتائج عيب عسات عيتقلنمنة عيسؤابقةن نمكؤ  عالسؤتهتاج بؤف  عيب هؤامجن  
 عيتؤؤب نل ء هؤؤاد عيوبمؤؤة لعيتفينؤؤلي قؤؤب ءسؤؤمما إسؤؤماما لعضؤؤاا  ؤؤ  تتؤؤلن  عيمما سؤؤات عيتنلنمنؤؤة يلمنلمؤؤن  

  عيتنلنم ن واصة عيمما سات عيت  تبل رل  عيتلجه هاؤل عيتايؤل عأل بهنن     عيك ن  م  مجاالت رملم
عيمتنل  لزنابة عاليتما  ببل ه    رملنة عيتنل  لعيتنلن  م ل إ ا ة بع ننه عيتلبؤة يلؤتنل ن لعسؤتوبع  عألسؤئلة 
عيصفنةن لتتلن  رالقات ممهنة مع عيتلبة  عات عمم  لتقبل آ عئم  لمنار ي ي لبهاد رالقات ممهنة مع 

 ليناد ءمل ي .ء
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 النتائج المتعلقة بالوصف التفصيلي لواقع الممارسات التعليمية الصفية:
 

لمعرفة الممارسات التعليمية الصفية للمعلمين بصورة أكثر وضوحا، تم رصد تلك الممارساات ووصاف ا 
وصافا تفصايليا لعيارين حصاة تمات ماحلت اا لعياارين معلماا ومعلماة فاا محافلاة هماان   وي ا   اا ا 

االت للسلوك التعليما  ا: توضيح األ داف، وربط التعلم الجدياد باالتعلم السااب ، الوصف فا خمسة مج
وربط التعلم بحياة الطلبة، وأسئلة المعلم وأسئلة الطلبة، واألنيطة التعليمية التعلمية والمعيناات التعليمياة، 

 للحصة ومراقبة التعلم وت ويمه وت ديم تغ ية راجعة للطلبة، وإدارة الصف والمناخ النفسا 
 

وإضافة إلى  لك، جرى احتساب م ادار الوقات الا ر صارف فاا أنياطة المعلام وأهمالاه، والوقات الا ر 
 استخدم فا أنيطة الطلبة وأهمال م فا الحصص 

 
واستخدمت أداة للماحلة و ا صيغة معدلة ألداة ماحلة أهاد ا البااحثون فاا المركاو الاوطنا لتنمياة 

 فا دراسة  ات صلة ب  ه الدراسة   1ارالموارد البيرية واستخدم ا الن 
 

واستخرجت المتوسطات الحسابية للسلوك التعليما فا الحصص التا يو دت )ب سمة مجموع 
تكرارات السلوك فا الحصص جميع ا هلى هدد الحصص(، وك لك النسب المئوية للمعلمين ال ين 

طة الطلبة وأهمال م فا الحصص، استخدموا السلوك التعليما   وحسبت نسبة الوقت ال ر استخدم ألني
 ومن ثم نسبة الوقت ال ر استخدم لكام المعلم وأنيطته 

 
وألغراض الم ارنة، تمت ماحلة هيرين درساا مساجلة هلاى ياريط الفياديو ساجلت لمعلماين قبا  باد  

 التطوير التربور  واستخدمت نفس أداة الماحلة الساب ة، واستخرجت النتائج بنفس الطري ة 
 

 رسات التعليمية لمجموعة المعلمين الذين لوحظت حصصهم في غرف الصفوف )المجموعة أ(:المما
( المتوساااطات الحساااابية للسااالوك التعليماااا، والنساااب المئوياااة للمعلماااين الااا ين 14يباااين الجااادو  رقااام )

اسااتخدموا الساالوك فااا الحصااص التااا يااو دت فااا غاارف الصاافوف   أمااا النساابة المئويااة للوقاات الاا ر 
% بالمعاد ، وبااقا الوقات 25ر3نيطة الطلبة وأهماال م فاا الحصاص التاا ياو دت فكانات استخدم أل

 للمعلم 
 

 ويتضح من النتائج ما يلا:
أيار قلي  من   توضيح األ داف التعليمية، وربط التعلم الجديد بالتعلم الساب ، وربط التعلم بالحياة:

ة بغرض توضيح ا للطلبة لمساهدت م %( إلى األ داف التعليمي20المعلمين ال ين يو دت حصص م )
هلى معرفة ما  و متوق  من م من إنجاو   وكانت اإليارات ب  ا الخصوص قليلة، وبمعد  لم يتجاوو 

 ( للحصة الواحدة 0ر2هيرر المرة )
 

                                                           
، املركز الوطين لتنمية املوارد البشرية.  دراسة حتليلية لواقع املمارسات التعليمية الصفية وعالقتها بتحصيل طلبة مرحلة التعليم األساسي يف األردنتيسري النهار،  1

 .1995عمان، األردن، 
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 (14جدول رقم )ال
ا المتوسطات الحسابية لتكرار السلوك التعليمي المالحظ والنسب المئوية للمعلمين الذين مارسو

السلوك لمجموعتي المعلمين: المجموعة )أ( الذين شوهدت حصصهم في غرف الصفوف، 
 والمجموعة )ب( الذين شوهدت دروسهم المسجلة على شريط الفيديو )قبل التطوير(.

 المجموعة )ب( المجموعة )أ(  

الوسط  السلوك 
 الحسابي

النسبة 
 المئوية

الوسط 
 الحسابي

النسبة 
 المئوية

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17  
 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24  
 
25. 
26. 
27. 
28. 
29  
 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36  

 ييير المعلم إلى أ داف الدرس 
 ييير المعلم إلى هاقة التعلم الجديد بالتعلم الساب  

 ييير المعلم إلى هاقة موضوع الدرس بحياة الطلبة 
 يسأ  المعلم أسئلة تتطلب ت كر معلومات 

 يسأ  المعلم أسئلة تتطلب ف ما للمادة 
 ئلة تتطلب م ارات تفكير يسأ  المعلم أس

 يجيب الطلبة هن أسئلة المعلم 
 يسأ  الطلبة أسئلة تتعل  بالمادة الدراسية 

 يسأ  الطلبة أسئلة إبداهية 
 يستخدم المعلم السبورة 

 ييير المعلم إلى الكتاب المدرسا 
 يستخدم المعلم وسيلة تعليمية هدا السبورة والكتاب المدرسا 

 حية يعطا المعلم أمثلة توضي
 يووع المعلم أوراق هم /مادة تعليمية هلى الطلبة 

 يطلب المعلم قرا ة مادة مكتوبة 
 يطلب المعلم كتابة يا  معين 

ي سم المعلم الطلباة إلاى مجموهاات هما  صاغيرة فاا األنياطة 
 التعليمية 

 يعطا  المعلم واجبات تدريبية تراها الفروق الفردية 
 ة يصوب المعلم إجابات الطلبة اللفلي

 يطلب المعلم من الطلبة توضيح إجابات م 
 يصحح المعلم أهما  الطلبة الكتابية 

 يعطا المعلم اختبارا قصيرا أثنا  الدرس 
 يناقش المعلم واجبا منوليا للطلبة 

يتن اا  المعلاام بااين الطلبااة لمراقبااة أهمااال م أثنااا  قيااام م بنياااط 
 تعليما 

 ي دم المعلم مساهدة فردية الحد الطلبة 
 دح المعلم أحد الطلبة ألدائه الحسن يم

 يمدح المعلم الصف بأكمله ألدائه الحسن 
 يسخر المعلم من اإلجابة الخاطئة ألحد الطلبة 

يعطا المعلم إيارات وتعليمات واضحة لانت ا  من نياط إلاى 
 آخر 

 يطلب المعلم من الطلبة االنتباه أثنا  الدرس 
 يصغا المعلم للطلبة با تمام 

 لمعلم آرا  الطلبة ومياهر م يت ب  ا
 ينادر المعلم الطلبة بأسمائ م

 يوبخ المعلم أحد الطلبة ألسباب نلامية
 يعاقب المعلم أحد الطلبة ألسباب نلامية

ينيغ  بعض الطلبة بأمور أخرى غير األنياطة التعليمياة أثناا  
 الدرس

 0ر2
 0ر6
 0ر9

25 
15 
 1ر7

45 
 2ر7
 0ر3
 5ر9

3 
2 
 2ر8
 0ر4
 1ر8
 3ر7
 0ر7

 صفر
 4ر3
 1ر8
 1ر7

 صفر
 صفر

 3ر6
 2ر9
 16ر8
 0ر7

 صفر
2 
 1ر9
 3ر7
 3ر8
 13ر9
 0ر4
 0ر05
 0ر05

20% 
55% 
50% 
100% 
100% 
65% 
100% 
65% 
20% 
100% 
90% 
65% 
95% 
10% 
80% 
85% 
15% 

 صفر
90% 
70% 
55% 

 صفر
 صفر
100% 
90% 
100% 
50% 

 صفر
95% 
70% 
95% 
100% 
100% 
20% 
5% 
5% 

 0ر3
 0ر5
 0ر6

24 
17 
 0ر3

36 
 1ر4
 0ر1
 3ر5
 1ر7
 1ر5

2 
 0ر2

2 
3 
 0ر2

 صفر
2 
3 
3 

 صفر
 صفر

 2ر5
2 
11 
 0ر5

 صفر
 1ر6
 0ر5
 2ر3
 2ر5

18 
 صفر
 صفر
 صفر

21% 
48% 
30% 

100
% 
100
% 
21% 

100
% 
10% 
10% 
90% 
60% 
70% 
60% 
10% 
60% 
65% 
10% 

 صفر
90% 
65% 
60% 

 صفر
 صفر
90% 
60% 

100
% 
40% 

 صفر
85% 
20% 
95% 
90% 

100
% 
 صفر
 صفر
 صفر
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وكان توجه المعلمين نحو ربط التعليم الجدياد باالتعلم السااب  قلايا أيضاا   فحاوالا نصاف المعلماين ف اط 

بة ( للحصاة الواحادة   وكا لك الحاا  بالنسا0ر6%( مارسوا  لك السلوك، وبمعد  ي ا  هان المارة )55)
 لااربط الااتعلم بالحياااة، حيااص أيااار نصااف المعلمااين ف ااط إلااى  لااك الموضااوع، وبمعااد  ي اا  هاان الماارة

 ( أيضا للحصة الواحدة 0ر9)
 

وتاحل  ناا قلاة تاأثر ممارساات المعلماين الا ين ياو دت حصصا م بأحاد موج اات التطاوير الترباور، 
  و و التأكيد هلى توليف التعليم، أر ربط التعليم بحياة الطلبة

 
أكثر المعلمون ال ين يو دت حصصا م مان طارح األسائلة،  وبادا ا تماام أسئلة المعلم وأسئلة الطلبة:  

المعلمين باستخدام األسئلة كأسلوب تعليما واضحا   إال أن نمط األسئلة التا تتطلاب اساتدها  معلوماات 
ا تتطلاب ف ماا للماادة الدراساية مثّ  الطاب  الغالب لألسئلة التا استخدم ا المعلمون   وجا ت األسئلة التا

فا المرتبة الثانية   وتا  لاك مان حياص قلاة االساتخدام األسائلة التاا تتطلاب م اارات تفكيار لادى الطلباة 
)إهطا  رأر، أو حكم، أو توق ، أو تفساير(   وكانات نساب كا  مان أسائلة اساتدها  المعلوماات، وأسائلة 

 % هلى التوالا 5%، و 34%، و 61لة المستخدمة الف م، وأسئلة م ارات التفكير إلى مجموع األسئ
 

مارة للحصاة الواحادة   واساتخدم  25استخدم جمي  المعلمين أسائلة تتطلاب اساتدها  معلوماات، وبمعاد  
مرة للحصة   أما األسئلة التاا تتطلاب م اارات  15جميع م أسئلة تتطلب ف ما واستيعابا للمادة، وبمعد  

 ( للحصة 1ر7لثا المعلمين، وبمعد  ي   هن المرتين )تفكير فلم يستخدم ا سوى حوالا ث
 

ينسجم توجه المعلمين نحو استخدام أسئلة تتطلب الف م م  توجه التطوير التربور نحو التأكيد هلاى الف ام 
بد  الحفل، إال أن قلة ا تمام م باستخدام األسائلة التاا تتطلاب م اارات تفكيار، وبخاصاة التفكيار الناقاد، 

أثر م بأحد موج ات التطوير التربور، و و تنمياة تفكيار الطلباة ما  التأكياد هلاى التفكيار تيير إلى قلة ت
 الناقد 

 
وكانت إجاباات الطلباة هلاى أسائلة المعلماين كثيارة تماثا  أسائلة المعلماين مان حياص الحجام   ف اد اياتم  

التاا طرح اا  مارة للحصاة   إال أن األسائلة 45جمي  الحصص الميا دة هلى إجاباات للطلباة، وبمعاد  
الطلبة كانت قليلة، ومعلم اا يتصا  بماادة الادرس   ف اد خاا حاوالا ثلاص الحصاص مان أسائلة طرح اا 

ماارات للحصااة   أمااا أساائلت م  3الطلبااة   وكااان معااد  األساائلة التااا طرح ااا الطلبااة حااو  المااادة نحااو 
 ن الحصص % م20( مرة للحصة الواحدة، واقتصرت هلى 0ر3اإلبداهية، فكان معدل ا أق  من )

 
وترتبط قلة األسئلة اإلبداهية التاا طرح اا الطلباة بناوع األسائلة التاا طرح اا المعلماون   فمعلام أسائلة 
المعلمااين كاناات تاادور حااو  المعلومااات الموجااودة فااا الكتاااب المدرسااا و يكليت ااا )طري ااة تنليم ااا(، 

 وال لي  من أسئلة المعلمين خرج هن  لك اإلطار 
 

األسئلة هلى الطلبة، وكفاية الوقات المعطاى لاجاباة، ف اد ووع المعلماون األسائلة فاا أما بالنسبة لتووي  
جمياا  الحصااص هلااى جمياا  الطلبااة دون االقتصااار هلااى فئااة  معينااة ماان م   وأهطااوا وقتااا  كافيااا للطلبااة 

 %( 80للتفكير بالسؤا  وإجابته قب  االنت ا  إلى سؤا  آخر فا معلم الحصص )
 

كان استخدام السبورة والكتاب المدرسا يائعا فا لتعلمية والمعينات التعليمية:  األنشطة التعليمية ا
الحصص التا تمت ميا دت ا   ل د استخدم المعلمون السبورة فا جمي  الحصص الميا دة، وبمعد  

 3%( وبمعد  90مرات للحصة   واستخدموا الكتّاب الكتاب المدرسا فا معلم الحصص ) 6حوالا 
وكان الطلبة يتابعون ما يكتب هلى السبورة إما بأنلار م أو بن   ما يكتب هلى مرات للحصة   

السبورة   وتنوع استخدام السبورة لييم  كتابة أسئلة، وإجابات ألسئلة، ورسومات توضيحية مبسطة   
ويم  استخدام الكتاب المدرسا ح  التدريبات الموجودة فا الكتاب، واإليارة إلى الرسومات 

 ت الموجودة فيه والتوضيحا
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وكان استخدام الوسائ  التعليمية األخرى غير السبورة والكتاب المدرسا )خارطة، ج او تعليما، 
الخ( أق  ييوها من استخدام السبورة والكتاب المدرسا   فلم يستخدم مث  تلك  00رسومات توضيحية 

من  لك أن استخدام % من المعلمين، وبمعد  مرتين للحصة   وياحل 65الوسائ  سوى حوالا 
المعنيات التعليمية وتكنولوجيا التعليم ال وا  دون الطموح   فلم يستخدم سوى ج او تعليما واحد، وفا 

 حصة واحدة ف ط فا جمي  الحصص التا يو دت 
 

وكان استخدام األمثلة التوضيحية أكثر ييوها من الوسائ  التعليمياة   ف اد ماارس المعلماون  ا ا السالوك 
 مرات للحصة  3%(، وبمعد  حوالا 95الحصص الميا دة )فا معلم 

 
وكان ا تمام المعلماين بتوويا  أوراق هم /ماادة تعليمياة هلاى الطلباة، معادة مساب ا وتتطلاب قياام الطلباة 
بأنيطة مرتبطة بالدرس، قليا جدا   فلم يل ر   ا السلوك التعليماا إال لادى نسابة ضائيلة مان المعلماين 

( للحصة   وتيير قلاة ممارساة  ا ا السالوك إلاى قلاة 0ر4ارسته أق  من مرة )%(، وكان معد  مم10)
مي  المعلمين إلى التفكير المسب  بتصميم أنيطة تعليمية تعلميه ينخرط في ا الطلبة مما يعلم دور م فاا 

 هملية التعلم والتعليم ويثرر تعلم م 
 

طة التعليمياة مماثلاة لتوويا  أوراق وكانت ممارسة ت سيم الطلبة إلى مجموهات هما  صاغيرة فاا األنيا
%( قساموا طلبات م إلاى 15هم  معدة مسب ا هلى الطلبة مان حياص قلاة اليايوع   فال ليا  مان المعلماين )

( الماارة للحصااة   والمعلمااون الاا ين 0ر7مجموهااات صااغيرة فااا أنيااطة تعليميااة   وبمعااد  ي اا  هاان )
 هة واحدة مارسوا   ا السلوك مارسوه إضافة إلى تدريس الصف كمجمو

 
أما الممارسات التعليمية المتصلة بتكليف الطلبة بكتاباة ياا  معاين أو قارا ة ماادة تعليمياة، فكانات أكثار 
ييوها من تووي  أوراق هم  / ماادة تعليمياة هلاى الطلباة   فمعلام المعلماين الا ين ياو دت حصصا م 

الاخ(، وبمعاد  حاوالا  00ة %( طلبوا من الطلبة كتابة يا  معيـن )سؤا ، إجابة ساؤا ،  ماحلا85)
%( كلفااوا الطلبااة ب اارا ة مااادة تعليميااة )معلم ااا 80ماارات للحصااة، ونساابة أقاا  قلاايا ماان المعلمااين ) 4

 قرا ة ج رية(، وبمعد  حوالا مرتين للحصة 
 

ومما يلفت النلار خلاو جميا  الحصاص التاا ياو دت مان تناوع للواجباات والتادريبات مراهااة الفاروق 
واجبات والتدريبات نفس ا تعطى لجمي  الطلباة ويتوقا  مان م إنجاو اا بالسارهة نفسا ا الفردية   فكانت ال

والمسااتوى نفسااه لااألدا    فلاام يل اار المعلمااون وهيااا بااالفروق الفرديااة بااين الطلبااة، ولاام يخططااوا فااا 
تدريس م لمراهاة تلك الفروق   و نا أيضا تل ر قلة تاأثر المعلماين بموجاة آخار مان موج اات التطاوير 

 تربور، و و تنمية قدرة المعلمين هلى التعام  م  الفروق الفردية بين الطلبة ال
 

تتمث  مراقبة تعلم الطلبة، وت ويمه، وت ديم تغ ية راجعة ل م مراقبة التعلم وتقويمه والتغذية الراجعة:  
ع م هلى فا جملة من الممارسات التعليمية، من ا األسئلة، وتصويب اإلجابات اللفلية للطلبة، وتيجي

توضيح إجابات م، وتصحيح أهمال م الكتابية، وإهطا  اختبارات قصيرة أثنا  الدرس ومناقية نتائج ا 
مع م، ومناقية واجبات منولية أهطيت ل م، وتن   المعلمين بين الصفوف لمراقبة أهما  الطلبة أثنا  

ت م الخاطئة   وكان ييوع   ه قيام م بنياط تعليما، ومدح الطلبة ألدائ م الحسن، والسخرية من إجابا
 الممارسات فا الحصص التا يو دت متفاوتا 

 
وقد سب ت اإليارة إلى األسئلة، ونوهيت ا وكيفية توويع ا هلى الطلبة، وأيير إلى أن ال سم األكبر من 

 أسئلة المعلمين كان من النوع ال ر يتطلب استدها  معلومات 
 

%( التا 90لبة، ف د لوحل   ا السلوك فا معلم الحصص )وبالنسبة لتصويب اإلجابات اللفلية للط
مرات للحصة   إال أن تيجي  الطلبة هلى توضيح إجابات م اللفلية  4يو دت، وبمعد  حوالا 

اللا رية ب دف ويادة الف م )من خا  قيام المعلم بطرح سؤا  سابر حو  إجابة الطالب، مثا( كان 
فا حوالا ثلص الحصص التا يو دت، وكان معد  ل وره أق  ييوها، حيص لم يل ر   ا السلوك 

 حوالا مرتين للحصة 
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ومارس المعلمون تصحيح أهما  الطلبة الكتابية فا حاوالا نصاف الحصاص، وبمعاد  مارتين للحصاة   
إال أن اام قلمااا ناقيااوا أخطااا  الطلبااة، وخلاات جمياا  حصااص المعلمااين التااا يااو دت تمامااا ماان إهطااا  

 اقيته لواجبات منولية اختبارات قصيرة، ومن من
 

لوحل تن   المعلمين بين الصفوف لمراقبة تعلم الطلبة أثناا  تنفيا  نيااطات تعليمياة فاا جميا  الحصاص 
ماارات للحصااة، حيااص كااان المعلمااون ياحلااون أدا  الطلبااة، ويصااححون  4الميااا دة، وبمعااد  حااوالا 

%(، 90لباة فاا معلام الحصاص )أخطا  م   كماا لاوحل أن المعلام كاان ي ادم مسااهدة فردياة ألحاد الط
 مرات للحصة  3وبمعد  حوالا 

 
أيارت النتائج إلى ييوع ممارساة مادح الطلباة ألدائ ام الحسان فاا جميا  الحصاص المياا دة، وبمعاد  

ماارة للحصااة   وكاان الماادح فاا معلمااه يوجااه إلاى أحااد الطلباة ولاايس للصااف  17مرتفا  يصاا  حاوالا 
( 0ر7ى نصااف الحصااص الميااا دة، وبمعااد  ي اا  هاان )بأكملااه، حيااص اقتصاار ماادح الصااف بأكملااه هلاا

 المرة للحصة   ولم يسخر أر من المعلمين ال ين يو دت حصص م من أر من الطلبة إلجابته الخاطئة 
 

ياحال أن المعلماين أكثاروا مان ت ااديم تغ ياة راجعاة لطلبات م   ويياام   لاك تصاويب اإلجاباات اللفليااة، 
دا  الحسان   إال أن تلاك التغ ياة كانات فاا معلم اا تغ ياة راجعاة وتصحيح األهما  الكتابية، والمدح لأل

تعويويااة أكثاار من ااا تصااحيحية وتفساايرية   ف لمااا طلااب المعلمااون ماان طلباات م توضاايح إجابااات م اللفليااة 
اللا رية، أو ناقيوا مع م أخطاا  م فاا حا  التادريبات لمعرفاة أساباب ساو  الف ام وتوضايح ا   وكاان 

آلية ودون بيان أسباب المدح، ولم يكن مبنيا هلى إجابات كاملة، مما يف د التغ ياة  مدح الطلبة يتم بصورة
 الراجعة وليفت ا 

 
ياحل من النتائج أن الصفوف التا يو دت اتسمت بيك  إدارة الصف والمناخ الصفي السيكولوجي:  

عليمية التعلمية هام بييوع النلام، وحسن سير العم ، وانضباط الطلبة، وانخراط م فا الم ام الت
 المطلوبة من م، وأن المناخ الصفا السيكولوجا غلب هليه طاب  االرتياح والخلو من التوتر 

 
%( بإهطا  إيارات وتعليمات واضحة لانت ا  من 95قام المعلمون فا الغالبية العلمى للحصص )

نا  الدرس فا حوالا نياط إلى آخر، وبمعد  مرتين للحصة   وطلب المعلمون من الطلبة االنتباه أث
 % من الحصص، وبمعد  حوالا مرتين للحصة 70
 

كما أن ممارسات اإلصغا  للطلبة، وت ب  آرائ م ومياهر م، ومخاطبة الطلبة بأسمائ م، كانت 
ممارسات يائعة فا الحصص الميا دة   ف د أصغى المعلمون لطلبت م با تمام فا غالبية الحصص 

مرات للحصة   وت بلوا آرا  الطلبة ومياهر م فا جمي   4 %(، وبمعد  حوالا95الميا دة )
مرات أيضا   وكان ييوع مناداة الطلبة بأسمائ م واضحا، حيص مارس  4الحصص، وبمعد  حوالا 

 مرة للحصة  14المعلمون   ا السلوك فا جمي  الحصص الميا دة، وبمعد  مرتف  بلغ حوالا 
 

%(، 20حياص لاوحل  ا ا السالوك فاا ال ليا  مان الحصاص ) وكان توبيخ الطلبة ألساباب نلامياة قلايا،
وبمعد  ي   هن المرة للحصة   وكانت معاقبة أحاد الطلباة ألساباب نلامياة ناادرة، حياص لام ياحال  ا ا 
السلوك سوى فا حصة واحدة من الحصص التاا ياو دت، ولمارة واحادة   وكانات تلاك الحصاة نفسا ا 

نيغا  اثنين من الطلبة )و ما الطالبان الل ان هاقب ما المعلام(  ا الحصة الوحيدة أيضا التا لوحل في ا ا
 بأمور أخرى غير األنيطة التعليمية 

 
وأخياارا، وكمااا  كاار ساااب ا، كاناات نساابة الوقاات الاا ر اسااتخدم فااا أنيااطة الطلبااة وأهمااال م حااوالا رباا  

ير   ه النسبة إلاى %( وقت الحصة بالمعد ، واستنف  باقا الوقت فا كام المعلم وأهماله   وتي25ر3)
أن دور الطلبااة فااا همليااة الااتعلم والتعلاايم فااا الحصااص التااا يااو دت ال وا  قلاايا، ودون المسااتوى 
المتوق ، كما يف م من توج ات التطوير الترباور التاا أكادت هلاى تعلايم دور الطالاب فاا هملياة الاتعلم 

 والتعليم 
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روسهم المسجلة على شريط الفيديو الممارسات التعليمية لمجموعة المعلمين الذين لوحظت د
 )المجموعة ب(:

( المتوساااطات الحساااابية للسااالوك التعليماااا، والنساااب المئوياااة للمعلماااين الااا ين 14يباااين الجااادو  رقااام )
استخدموا السلوك فا الدروس المسجلة هلاى ياريط الفياديو )قبا  التطاوير(   وكانات نسابة الوقات الا ر 

% بالمعاد    وياحال أن تلاك النسابة كانات 26ر8لاك الادروس استغرقته أنيطة الطلباة وأهماال م فاا ت
قريبااة ماان مثيلت ااا فااا حصااص مجموهااة المعلمااين الاا ين يااو دت حصصاا م فااا غاارف الصاافوف 

%(   وكانت النسبة قليلة نسابيا فاا كلتاا الحاالتين، حياص خصاص حاوالا ثاثاة أربااع الحصاة 25ر3)
 بالمعد  لكام المعلم وأنيطته 

 
 المبينة فا الجدو  ما يلا: ويتضح من النتائج

ال لي  من معلما   ه توضيح األهداف، وربط التعلم الجديد بالتعلم السابق، وربط التعليم بالحياة:  
المجموهة أيضا أبدوا ا تماما بتوضيح األ داف، وربط مادة الدرس الجديد بالتعلم الساب ، وربط التعليم 

مارسوا السلوك التعليما المتص  بتلك األمور متدنية نسبيا بحياة الطلبة   فكانت نسب المعلمين ال ين 
% لربط التعليم بالحياة(، 30% لربط التعلم الجديد بالتعلم الساب ، و 48% لتوضيح األ داف، و 21)

وكان معد  تكرار السلوك أق  من مرة فا ك  الحاالت   وياحل أن مجموهتا المعلمين )ال ين 
هلى يريط الفيديو( كانتا مت اربتين من حيص قلة  دروس م المسجلةيو دت دروس م وال ين لوحلت 

ييوع السلوك التعليما فا   ا المجا  بما فا  لك ربط التعليم بالحياة ال ر يمث  أحد مواج ات التطوير 
 التربور 

 
أكثر المعلمون فا   ه المجموهة من طرح أسئلة تتطلب ت كر   أسئلة المعلمين وأسئلة الطلبة:

مرة للحصة(، ومن طرح أسئلة  24ات )استخدم جمي  المعلمين   ا النوع من األسئلة، وبمعد  معلوم
مرة للحصة(   أما األسئلة التا تتطلب م ارات  17تتطلب ف ما لمادة الدرس )جمي  المعلمين وبمعد  

 فكرية فكانت قليلة جدا، حيص لم يستخدم ا سوى حوالا خمس المعلمين، وبمعد  ي   هن المرة
للحصة   وياحل أن مجموهتا المعلمين ت اربتا من حيص طرح األسئلة التا تتطلب استدها  
معلومات، وتلك التا تتطلب ف ما للمادة، أما استخدام األسئلة التا تتطلب م ارات تفكير فكان أكثر 

 ييوها فا حصص المجموهة األولى )المعلمون ال ين هايوا التطوير التربور( 
 

الطلبة هن أسئلة المعلمين فاا دروس  ا ه المجموهاة مان المعلماين كثيارة، حياص اياتملت كانت إجابات 
مارة للحصاة   إال أن أسائلة الطلباة كانات قليلاة، ساوا   36جمي  الدروس هلى إجابات للطلباة، وبمعاد  

مان  %10أكانت أسئلة تتعل  بالمادة الدراسية أم أسئلة إبداهية   فلم تاحال أسائلة مان الطلباة ساوى فاا 
الحصااص، وبمعااد  حااوالا الماارة والنصااف لألساائلة المتصاالة بالمااادة، وبمعااد  يكاااد ال ياا كر لألساائلة 
اإلبداهية   وكماا  اا الحاا  بالنسابة للمجموهاة األولاى، ياحال ضاعف ميا  المعلماين إلاى إثاارة تفكيار 

 نليم ا الطلبة بما يدفع م إلى طرح أسئلة إبداهية تخرج هن إطار المادة الم ررة وطري ة ت
 

%(، 90استخدم معلم معلما   ه المجموهة السبورة )األنشطة التعليمية والمعينات التعليمية:  
%( إلى الكتاب المدرسا بما فيه 60مرات للحصة   وأيار أكثر من نصف م ب لي  ) 4وبمعد  ي ارب 

يمية أخرى % من م وسائ  تعل70من تدريبات وتوضيحات، وبمعد  حوالا مرتين   واستخدم حوالا 
غير السبورة والكتاب المدرسا، وبمعد  ي ارب المرتين للحصة   ولم يستخدم أر ج او تعليما فا أر 
من حصص   ه المجموهة   وياحل أن مدى ييوع استخدام الوسائ  التعليمية ال يختلف كثيرا لدى 

   ه المجموهة هنه لدى المجموهة األولى 
 

ق  ييوها فا دروس   ه المجموهة منه فا دروس المجموهة كان استخدام األمثلة التوضيحية أ
% من حصص   ه المجموهة وبمعد  مرتين للحصة، بينما استخدم فا 60األولى، حيص استخدم فا 

 مرات للحصة  3% من حصص المجموهة األولى وبمعد  حوالا 95
مساب ا هلاى الطلباة،  ت اربت المجموهتان مان حياص قلاة يايوع توويا  أوراق هما  / ماادة تعليمياة معادة

وندرة ت سايم الطلباة إلاى مجموهاات هما  صاغيرة، وغيااب إهطاا  واجباات وتادريبات تراهاا الفاروق 
 الفردية بين الطلبة 
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كان طلب معلما   ه المجموهة من الطلبة قرا ة ماادة مكتوباة، وكتاباة ياا  معاين، متوساطا فاا مادى 
% ماان الحصااص وبمعااد  ماارتين 60فااا  ياايوهه، حيااص مااارس المعلمااون طلااب ال اارا ة ماان الطلبااة

ماارات للحصااة   وكاناات نسااب المعلمااين الاا ين  3% ماان الحصااص للكتابااة، وبمعااد  65للحصااة، وفااا 
مارسوا  لك السلوك فا   ه المجموهة أق  من ا فا المجموهاة األولاى، إال أن معاد  تكارار السالوك لام 

 يختلف كثيرا 
 

مارس معلمو   ه المجموهة تصويب اإلجابات اللفلية مراقبة التعلم وتقويمه والتغذية الراجعة:  
%(، وبمعد  مرتين للحصة   إال أن مي  المعلمين إلى تيجي  طلبت م 90للطلبة فا معلم الحصص )

هلى توضيح إجابات م كان أق  من ميل م إلى تصويب اإلجابات، حيص كانت نسبة المعلمين ال ين 
مرات للحصة   وكانت نسبة معلما   ه  3  تكراره كان %(، م  أن معد65مارسوا  لك السلوك أق  )

المجموهة ال ين يجعوا طلبت م هلى توضيح إجابات م م اربة لنسبة معلما المجموهة األولى ال ين 
 مارسوا   ا السلوك 

 
%( نسابة معلماا 60ك لك قاربات نسابة معلماا  ا ه المجموهاة الا ين صاححوا أهماا  كتابياة لطلبات م )

%(   أماا معاد  تكارار  ا ا السالوك فكاان أهلاى فاا 55ى الا ين مارساوا  ا ا السالوك )المجموهة األولا
مرات للحصة( منه فا حصص المجموهة األولى )حوالا مارتين للحصاة(    3حصص   ه المجموهة )

وخلت حصص   ه المجموهة تماما مان إهطاا  اختباارات قصايرة، ومان مناقياة واجباات منولياة، كماا 
 صص المجموهة األولى  ا الحا  بالنسبة لح

 
تن   معلمو   ه المجموهة بين الصفوف أثنا  قيام الطلبة بتنفي  أنيطة تعليمية لمراقبة أهما  الطلباة فاا 

% 60مرات للحصة   وقدموا مساهدة فردياة لطلبات م فاا  3%(، وبمعد  حوالا 90معلم الحصص )
مياة )التن ا  باين الصافوف وت اديم من الحصاص، وبمعاد  مارتين للحصاة   وكانات  ا ه الممارساة التعلي

مساهدة فردية ألحد الطلبة( أق  ييوها فا حصص   ه المجموهة من ا فا حصاص المجموهاة األولاى 
 من حيص نسبة المعلمين ال ين مارسوا   ا السلوك، ومن حيص معد  تكراره 

 
السلوك، ومن وياع مدح الطلبة فا حصص   ه المجموهة من حيص نسبة المعلمين ال ين مارسوا   ا 

حيص معد  تكراره   وكان المدح فا معلمه موج ا ألحد الطلبة، وال لي  منه للصف كك    ف د مارس 
مرة للحصة، بينما مدحوا الصف كك  فا  11المعلمون مدح أحد الطلبة فا جمي  الحصص، وبمعد  

لى توجيه % من الحصص، وبمعد  ي   هن المرة للحصة   وكان مي  معلما   ه المجموهة إ40
 المدح فا معلمه إلى أحد الطلبة مياب ا لمي  معلما المجموهة األولى فا   ا المجا  

 
وكما  ا الحا  بالنسبة للمجموهة األولى مان المعلماين، كانات التغ ياة الراجعاة التاا قادم ا معلماو  ا ه 

توضايح إجاباات م المجموهاة إلاى طلبات م تغ ياة راجعاة تعويوياة فاا معلم اا   ف لماا طلباوا مان طلبات م 
اللفلية اللا رية، أو ناقيوا مع م أخطاا  م فاا حا  التادريبات لمعرفاة أساباب الخطاأ، أو وضاحوا ل ام 

 أسباب مدح م 
 

بدا سير دروس   ه المجموهة من المعلمين منلما بيك  إدارة الصف والمناخ الصفي السيكولوجي: 
 فا الحصص مريحا هام، واتسم سلوك الطلبة باالنضباط، وكان الجو النفسا 

 
%( بإهطا  إيارات وتعليمات واضحة لانت اا  مان نيااط إلاى آخار، وبمعاد  85ا تم معلم المعلمين )

%( لطلبت م با تماام، وبمعاد  حاوالا المارتين للحصاة، 95حوالا المرتين للحصة   وأصغى معلم م )
مارات للحصاة  وكاانوا  3%( وبمعاد  حاوالا 90وت بلوا مياهر الطلباة وآرا  ام فاا أغلاب الحااالت )

مرة للحصة   وخلت حصص م من تاوبيخ الطلباة  18جميعا  ينادون الطلبة بأسمائ م، وبمعد  مرتف  بلغ 
إلجابات م الخاطئة، ومن ه اب الطلبة، ومن انيغا  الطلبة بأمور أخرى غير األنياطة التعليمياة   وكاان 

% ف اط مان 20وع، حيص ل ر  ا ا السالوك فاا طلب المعلمين من الطلبة االنتباه أثنا  الدرس قلي  اليي
 الحصص، وبمعد  ي   هن المرة للحصة 
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ل د ت اربت المجموهتان مان المعلماين مان حياص مادى يايوع هناصار السالوك التعليماا المتصالة باإدارة 
الصااف والمناااخ الصاافا النفسااا، واتسااام الجااو الصاافا بالنلااام واالرتياااح بيااك  هااام   إال أن االحتمااا  

ن وجود المصور وغيره فا غرف صفوف الحصاص المساجلة هلاى ياريط الفياديو كاان لاه أثار وارد بأ
هلى جو الحصص من حيص دف  المعلمين والطلبة إلاى أن يكوناوا أكثار حرصاا هلاى التصارف بطري اة 
مائمة، وأن يل روا بأفض  مل ر ممكن، مما جع  تلك الحصص تخلو تماماا مان أر تاوبيخ أو ه ااب 

 ألر من الطلبة 
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 الفصل الرابع
 استنتاجات وتوصيات

 
هدفت هذه الدراسة إلى تقويم أثر برنامجي إعداد المعلمين وتأهيلهم )في الجامعات الحكومية األردنية( 
وتدريبيهم أثناء الخدمة )في وزارة التربية والتعليم( كعنصر من عناصر التطوير التربوي في األردن 

خيص معيقات البرنامجين، وتقديم توصيات لتحسينها.  على الممارسات التعليمية للمعلمين، وتش
وأظهرت نتائج الدراسة أثر للبرنامجين على الممارسات التعليمية للمعلمين األردنيين، كما أشارت 

 النتائج إلى العديد من المعيقات التي تقلل من فعالية البرنامجين.
 

 االستنتاجات
 وفيما يلي أهم استنتاجات الدراسة:

 نتاجات عامةأوال: است
اتفقت نتائج هذه الدراسة مع نتائج الدراسات التقويمية السابقة لبرنامج تدريب المعلمين أثناء  -أ 

الخدمة وبرنامج إعدادهم وتأهيلهم في الجامعات من حيث إشارة النتائج إلى وجود أثر للبرنامجين 
ة أكاديمية جديدة، وفي على الممارسات التعليمية للمعلمين تتمثل في اكتساب المعلمين معرف

تطوير أساليب تدريسهم في مجاالت كثيرة، ومن حيث إشارتها إلى مجموعة من المعيقات التي 
 تقلل من فاعلية البرنامجين.

أظهرررت نتررائج هررذه الدراسررة، وبشرركل عررام، أن للبرنررامجين أثرررا ملموسررا فرري تحسررن الممارسررات  -ب 
مادة األكاديمية، والتخطريط للتعلريم، وأسراليب التردري ، التعليمية للمعلمين األردنيين في مجاالت ال

وأسرراليب التقررويم، والنمررو المهنرري، والعهنررات المهنيررة مررع األطرررام ذات العهنررة.  كمررا أشررارت 
النتائج إلى أن إحسرا  المعلرم بالطالرب )المرتعلم( وبردوره فري عمليرة الرتعلم والتعلريم اخرذ بالتزايرد.  

ر مرن تمرت مقرابلتهم وبردرجات متفاوترة، ومرن خرهل المشراهدة واتضح ذلك من خهل وجهات نظر
الصررفية للممارسررات التعليميررة للمعلمررين، حيررث كانررت نسررب مررن حصررلوا علررى تقررديرات عاليررة فرري 
أدائهم على الكفايات التعليمية )التي استخدمت في الدراسة( مرن المعلمرين الرذين تعرضروا لبرنرامج 

مرين الرذين سرجلت لهرم حصرص متلفرزة نبرل بردء التطروير.  التطوير مرتفعة، وأعلى من نسب المعل
ومررن حيررث االخررتهم فرري األداء بررين مجموعررة المعلمررين الررذين التحقرروا برردورات الترردريب أثنرراء 
الخدمة وبرنامج التأهيل معا وبين مجموعة المعلمين الذين التحقوا بردورات التردريب أثنراء الخدمرة 

رت النتائج إلى تحسن أكثر لدى المجموعرة األولرى فري أكثرر فقط ولم يلتحقوا ببرنامج التأهيل، أشا
مررن مجررال، مثررل الررتمكن مررن المررادة األكاديميررة، والسررعي إلررى النمررو المهنرري، وتقررويم تعلررم الطلبررة، 

 وتطوير عهنات مهنية مع الطلبة وأولياء األمور واإلدارة المدرسية.
ريب أثنراء الخدمرة فري وزارة التربيرة( بحاجرة البرنامجان )اإلعرداد والتأهيرل فري الجامعرات، والترد   -جـ

إلررى رةيررة واضررحة، وتحديررد أايررات، وأهرردام واضررحة، ومفهومررة، ومتفرر  عليهررا بررين األطرررام 
 المعنية، لتوجيه البرنامجين في تصميمهما وتنفيذهما وتقويمهما.

لهم في الجامعرات أساليب التدريب أثناء الخدمة وأساليب التدري  في برنامج إعداد المعلمين وتأهي -د 
ذات طررابع نظررري أكثررر منرره عملرري، ويقررل فيهررا اسررتخدام األسرراليب الحديثررة والتكنولوجيررا الحديثررة.  
واالمتحانات التقليدية )الكتابية التي تقي  المعرفرة النظريرة( هري أكثرر أسراليب التقرويم شريوعا فري 

امج الترردريب أثنرراء الخدمررة برنررامج التأهيررل فرري الجامعررات.  وإجررراءات المتابعررة والتقررويم فرري برنرر
 ضعيفة، مما يقلل إسهامها في تطوير البرنامج وتطوير أداء المتدربين.

 
 استنتاجات خاصة ببرنامج التدريب أثناء الخدمة: ثانيا:

الطريقة التي يرتم مرن خهلهرا تقريرر الحاجرات التدريبيرة للمعلمرين، وهري تقريرر الحاجرات   –أ 
ربروي مرن حاجرات لردى المعلمرين ضرعيفة، وال توجرد على أسا  مرا يتونعره المشررم الت

اليرررة لتحديرررد الحاجرررات التدريبيرررة الفعليرررة للمعلمرررين.  فصرررلة التررردريب بالحاجرررات الفعليرررة 
 للمعلمين ضعيفة.
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الكثيررررون مرررن المررردربين بحاجرررة إلرررى تررردريب فررري مجرررال المفهررروم الحرررديث للتررردريب،  -ب 
 واستراتيجيات التدريب الحديثة.

ب ضرررعيفة فرري معظمهررا.  فهررري نديمررة وضررعيفة الصرررلة بأهرردام التررردريب مررواد الترردري -جـ
وحاجررات المترردربين، وال تركررز علررى األهرردام العمليررة، والرردور النشررط للمترردرب.  وتقررل 
فيهررا اإلشررارة إلررى تكنولوجيررا الترردريب، وإلررى تقررويم العمررل الترردريبي، والت ذيررة الراجعررة 

 الهزمة للمتدرب.
التدريبي أير مسهلة بالقدر الكافي.  فونت التدريب أير مهئرم  الظروم المحيطة بالعمل -د 

حيث يتم التدريب يوم عطلرة رسرمية يشرعر المعلرم أن مرن حقره الراحرة فيره، والكثيرر مرن 
أماكن )مراكز( التدريب ال تتوفر فيها التجهيزات، والتسرهيهت والخردمات الهزمرة بقردر 

 اإلنبال على التدريب. كام.  وال توجد للمتدربين حوافز تشجعهم على
تنظريم الترردريب فرري وزارة التربيرة والتعلرريم بحاجررة إلرى أن يكررون أكثررر دنرة ونرروة لتصرربح  -هـ

اسررتفادة الرروزارة مررن خبراتهررا التراكميررة فرري الترردريب أكثررر ممررا هرري عليرره ا ن، ويصرربح 
 وصول المعنيين فيها إلى المعلومة المطلوبة أكثر سهولة.

 
 ببرنامج إعداد المعلمين وتأهيلهم في الجامعات: استنتاجات خاصة ثالثا:

األسرر  المتبعررة حاليررا فرري ترشرريح المعلمررين لبرنررامج التأهيررل أيررر مهئمررة.  فالمعيررار  -أ 
األساسي الرذي تسرتخدمه وزارة التربيرة والتعلريم هرو االعدالرة الوظيفيرةا، ممرا يرةدي إلرى 

في للدراسة في البرنرامج.  وتنرتج عرن التحاق من لي  لديهم القدرة الكافية واالستعداد الكا
ذلك مشكهت مثل تدني تونعات أعضراء التردريب فري الجامعرات مرن المعلمرين الملتحقرين 
بالبرنررامج، وضررعم حماسررهم لتدريسررهم، وكثرررة تسرررب المعلمررين مررن البرنررامج، وترردني 

 معدالتهم التراكمية.  وينتج عن ذلك كله هدر في المال والجهد.
الجامعررات فرري تصررميم محترروى البرنررامج ضررعيم، ممررا يررنعك  سررلبا علررى التنسرري  بررين  -ب 

تماسرررك البرنرررامج، واتسرررانه، وتررروازن مكوناتررره.  وصرررلة المحتررروى األكررراديمي للبرنرررامج 
بررالمقررات المدرسررية )المررواد الترري يدرسررها الطلبررة فرري المرردار ( ضررعيفة فرري بعرر  

معلرم المجرال فري الجامعرات الحاالت.  والجزء المشرترك فري الجانرب االكراديمي لبرنرامج 
نليرل فري بعر  الحراالت.  وهنالررك تشرتت كبيرر الحجرم فرري خريطرة مرواد التخصرص فرري 
برنامج معلم المجال في الجامعات.  فالكثير من المواد يعطى في جامعرة أو جرامعتين وال 
يعطى في الجامعرات األخررى.  وهنالرك تفراوت فري األوزان النسربية للمكرونين األكراديمي 

كي بررين الجامعررات، وأيرراب التنسرري  بررين الجامعررات يفسررح المجررال لهجتهررادات والمسررل
الفردية للجامعات والتأثر بما هو متوفر لديها من تخصصرات أعضراء هيئرة التردري  فري 

 تقرير المواد في برنامج الجامعة.
أوضرراا المعلمررين الررذي يلتحقررون ببرنررامج التأهيررل )أثنرراء الخدمررة(، والظررروم المحيطررة  -جـ 

بدراستهم في البرنامج صرعبة، ممرا يعير  تعلمهرم وتفراعلهم مرع البرنرامج.  فهرم ال يعفرون 
مررن أي جررزء مررن حملهررم التعليمرري كمعلمررين، وال مررن أي واجررب مررن واجبررات المعلررم 
األخرى، ويطلب منهم البقاء في المدار  حتى نهاية اليوم المدرسي.  فه يجردون الونرت 

 مكتبات الجامعات ومرافقها األخرى. الكافي للدراسة، ولهستفادة من
ال تترروفر الخبرررة الكافيررة لرردى بعرر  أعضرراء هيئررة الترردري  لترردري  المعلمررين الررذين  -د 

يلتحقون بالبرنامج.  فبعضهم نليرل الخبررة فري التعلريم المدرسري والروعي علرى مشركهته، 
لبنراء علرى وبعضهم لري  لديره اإللمرام بسريكولوجية الكبرار وطررق تعلريمهم التري تتطلرب ا

الخبررررات التعليميرررة السرررابقة للمعلمرررين، وتحررردي مرررا تكرررون لررردى المعلمرررين مرررن نناعرررات 
 واعتقادات أير مسهلة لت يرهم.

ال يوجد برنامج لمتابعة معلمي التأهيل في المدار  أثناء التحانهم ببرنرامج التأهيرل لردعم  -هـ
 ات واتجاهات.ندرتهم على تطبي  وممارسة ما يكتسبونه من البرنامج من مهار

التعرراون والتواصررل بررين وزارة التربيررة والتعلرريم والجامعررات فرري تصررميم برنررامج إعررداد  -و 
 المعلمين وتأهيلهم، وتنفيذه، وتقويمه، ومعالجة مشكهته ضعيم.
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 التوصيــات
 

فيما يلي مجموعة من التوصيات لتحسين برنامجي إعداد المعلمين وتأهيلهم وتدريبهم أثناء الخدمة، 
 ستند هذه التوصيات إلى نتائج الدراسة بما في ذلك انتراحات من تمت مقابلتهم لتحسين البرنامجين:وت
 

 أوال: األهداف
تحديد أهدام واضحة ومفصلة ومتف  عليها للتدريب أثناء الخدمة لتكون هذه األهدام موجها   -أ 

دام القدرات والمهارات لتصميم الدورات التدريبية وتنفيذها وتقويمها، وبحيث تبرز هذه األه
 العملية المرأوبة.

تحديد أهدام واضحة ومفصلة ومتف  عليها بين وزارة التربية والتعليم والجامعات ذات العهنة  -ب 
إلعداد المعلمين وتأهيلهم في الجامعات، وبحيث تبرز هذه األهدام القدرات والمهارات العملية 

وذلك لههتداء بتلك األهدام في تصميم محتوى  المرأوب في تنميتها لدى الطلبة المعلمين،
برنامج إعداد المعلمين وتأهيلهم، وفي تنفيذ البرنامج، وتقويمه.  ويمكن أن تكون هذه األهدام 

(، كما هي الحال في بلدان أخرى مثل Guide linesعلى شكل كفايات مهنية أو خطوط مرشد )

هدام واالتفاق عليها من االجتهادات الفردية في اسكتلندا.  ويقلل مثل هذا التحديد والتوضيح لأل
تصميم البرنامج، وجعله عرضة للتأثر بما هو متوفر أو أير متوفر من تخصصات أعضاء هيئة 

  التدري  في تقرير مواد التدري  فيه.  
 

 ثانيا: أساليب التدريب وأساليب التعليم:
يم المعرفرررة النظريرررة والنصرررح تحاشررري أسررراليب التررردريب التقليديرررة التررري تركرررز علرررى تقرررد -أ 

واإلرشاد، ويكرون دور المتردرب فيهرا سرلبيا، واعتمراد اسرتراتيجيات التردريب الحديثرة التري 
تسرررتند إلرررى الررردور النشرررط للمتررردرب، وتركرررز علرررى تطررروير األداء، مثرررل منحرررى التررردريب 

 (، واستخدام التكنولوجيا الحديثة في التدريب.Participatory approachبالمشاركة )

تحاشي المحاضرة أو المزج بين المحاضرة والمنانشة كأسلوب رئيسري فري تردري  الطلبرة  -ب 
المعلمين في الجامعات، واعتمراد أسراليب التردري  الحديثرة واألنشرطة التعليميرة التري تسرهم 
فرري تطرروير أداء الطلبررة المعلمررين ونرردراتهم التعليميررة برردل التركيررز علررى إكسررابهم المعرفررة 

ييررر توجرره أعضرراء هيئررة الترردري  مررن اسررتخدام المحاضرررة والمنانشررة إلررى النظريررة.  وت 
استخدام األساليب الحديثة التي تركز علرى تطروير األداء أمرر صرعب الن لهرذا التوجره نروة 
اسررتمرار تررم اكتسررابها عبررر الونررت.  لررذلك، يقترررذ التجريررب فرري هررذا المجررال علررى نطرراق 

 محدود، ثم التوسع فيه تدريجيا. 
 

 طرق التقويم ثالثا:
تطوير الية للمتابعة والتقويم للتدريب أثناء الخدمة أكثر فاعلية من ا لية المستخدمة حاليرا  –أ 

)اسررتبيانات تعبررأ مررن جانررب األطرررام المعنيررة(، وبحيررث تسررمح ا ليررة الجديرردة بمتابعررة 
يرده المتدرب في مدرسته، ومهحظة أدائه الذي هدفت الدورة التدريبية إلى تطويره، وتزو

 بالت ذيرررررة الراجعرررررة بهرررررذا الخصررررروص، وبحيرررررث تسرررررمح أيضرررررا برررررالتونم والتأمرررررل
(Reflection بمررررا تررررم مررررن ترررردريب لمعرفررررة الث رررررات والمعيقررررات، وعمررررل الررررهزم )

 بخصوصها.
اعتمرراد أسرراليب التقررويم الترري تبررين مرردى تقرردم الطالررب المعلررم نحررو القرردرات والمهررارات  -ب 

د المعلمين وتأهيلهم فري الجامعرات بردل التركيرز علرى التعليمية المرأوبة في برنامج إعدا
االمتحانررات الكتابيررة الترري تقرري  اكتسرراب المعرفررة النظريررة.  وهررذا األمررر يتطلررب ترردريب 

 ذوي الحاجة من أعضاء هيئة التدري .
 

 رابعا: توصيات خاصة ببرنامج التدريب أثناء الخدمة
لية للمعلمين، وتصرميم الردورة التدريبيرة وفر  تطوير الية لتحديد االحتياجات التدريبية الفع –أ 

تلك الحاجات ليكون التدريب ذا صلة نويرة بحاجرات المعلمرين، وتحاشري الطريقرة الحاليرة 
الترري تسررتند إلررى تصررميم الرردورة وفرر  مررا يتونعرره المشرررم التربرروي مررن حاجررات لرردى 
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رار لرردى المعلمررين، ومررن ثررم، تحاشرري مررا ينررتج عررن ذلررك مررن تثانررل وشررعور بالملررل والتكرر
 المعلمين في حاالت كثيرة عند حضورهم دورة تدريبية.

تدريب مجموعة من مدربي المدربين ليقوموا بتردريب المردربين المحليرين، حيرث أشرارت  -ب 
 نتائج الدراسة إلى حاجة الكثيرين من المدربين المحليين إلى التدريب.

تدريبية بردل اسرتخدام المرواد القديمرة إعداد مواد تدريبية جديدة تتف  مع أهدام الدورات ال -جـ 
الترري كتبررت فرري أونررات سررابقة وتتصررم بضررعم صررلتها بحاجررات المترردربين وبتوجههررا 

 النظري بشكل عام.
استبدال ونت التدريب الحالي )يوم السبت وهو عطلة رسمية( بونرت اخرر أكثرر مهءمرة،  -د 

تجهيرز أمراكن )مراكرز( وذلك لشعور المعلمين بحقهم في الراحرة فري العطرل الرسرمية.  و
 التدريب بما تحتاجه من أجهزة، وتسهيهت، وخدمات.

وضررع حرروافز للترردريب ترررتبط بالترنيررة الوظيفيررة للمعلمررين لتشررجيعهم علررى اإلنبررال علررى  -هـ
 التدريب، والتفاعل مع األنشطة التدريبية.

اء الخدمة من حيرث تطوير القدرة المةسسية لوزارة التربية والتعليم في مجال التدريب أثن -و 
التنظيم والتوثير  ليصربح فري مقردورها االسرتفادة مرن خبرتهرا التراكميرة فري هرذا المجرال، 

 والوصول بسهولة إلى المعلومة الهزمة عند التخطيط للدورات التدريبية.
 

 خامسا:  توصيات خاصة ببرنامج إعداد المعلمين وتأهيلهم في الجامعات
تري تضرعها وزارة التربيرة والتعلريم لترشريح المعلمرين لهلتحراق إعادة النظر في األسر  ال  -أ 

بالبرنررامج بحيررث يلتحرر  بالبرنررامج القررادرون والراأبررون فرري النمررو المهنرري، ويتحاشررى 
التحراق مرن لرري  لرديهم القردرة واالسررتعداد والحمرا  للرتعلم ومررن همهرم الوحيرد الحصررول 

يلتحقرون بالبرنررامج برأن يمضرروا علرى الشررهادة الجامعيرة. والبررد مرن أن تسررمح أعمرار مررن 
 فترة معقولة في خدمة الوزارة بعد تخرجهم من البرنامج.

التخفيم من الصعوبات والظروم أير المسهلة التي يعيشرها طلبرة التأهيرل أثنراء الخدمرة  -ب 
)المعلمررون الررذين يلتحقررون بالبرنررامج وهررم علررى رأ  عملهررم(، وذلررك بتخفيررم الحمررل 

مررن بعرر  الواجبررات المدرسررية األخرررى، و أو تفرررأهم يرروم أو  التعليمرري لهررم، وإعفررائهم
يررومين للدراسررة.  ويفيرردهم ذلررك فرري تخصررص الونررت الررهزم لهررم للتفاعررل مررع محترروى 
البرنامج، واالستفادة من مرافر  الجامعرات بمرا فري ذلرك المراجرع والمصرادر العلميرة فري 

 مكتبات الجامعات.
لجامعررات، وفرري توصرريم المررواد فرري البرنررامج، إعررادة النظررر فرري محترروى البرنررامج فرري ا -جـ

ليصررربح البرنرررامج أكثرررر صرررلة برررالمقررات المدرسرررية )الموضررروعات التررري تررردر  فررري 
المرردار ( ومهءمررة لهررا، ويضررمن ترروفر جررزء مشررترك معقررول للبرنررامج فرري الجامعررات 

 يتصل بالحاجات المهنية واألكاديمية األساسية للطلبة المعلمين.
ة لطلبة التأهيل أثناء الخدمة فري المردار  أثنراء دراسرتهم فري البرنرامج تطوير نظام متابع -د 

يشترك فيه أعضاء هيئة تدري  في الجامعات والمشررفون التربويرون فري وزارة التربيرة 
والتعليم.  ويفيد ذلك في متابعة تطبي  ما يتعلمه الطلبة المعلمون من البرنامج فري عملهرم 

وفير فرررص للتواصررل بررين أعضرراء هيئررة الترردري  التعليمرري فرري المرردار  مررن جهررة، وترر
والمشرررفين التربررويين ممررا يررةدي إلررى التناسرر  واالنسررجام فرري توجيرره الطلبررة المعلمررين 

 وتعزيز ندراتهم التعليمية من جهة أخرى.
زيررادة التعرراون والتنسرري  بررين وزارة التربيررة والتعلرريم والجامعررات مررن جهررة، والتواصررل  -هـ

نفسها من جهة أخرى،  وذلك فري مجراالت حاجرات الروزارة مرن  والتنسي  بين الجامعات
 البرنامج، وتقويم البرنامج، ومعالجة المعيقات التي تقلل من فعاليته.
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 (1الملحق رقم )
 أسماء ووظائف من تمت مقابلتهم

 من المسؤولين المعنيين ببرنامج تأهيل المعلمين
 وتدريبهم أثناء الخدمة

 
 معالي الدكتور منذر المصري )رئيس المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية( - 1
 ني لتنمية الموارد البشرية(الدكتور تيسير النهار )نائب رئيس المركز الوط - 2
 الدكتور احمد حياصات )مدير عام التأهيل والتدريب في وزارة التربية( – 3
 الدكتور عايش زيتون )عميد كلية التربية / الجامعة األردنية( – 4
 الدكتور احمد عودة )عميد كلية التربية / جامعة اليرموك( – 5
 ية التربية/ الجامعة الهاشمية(الدكتور فريد أبو زينه )عميد سابق لكل – 6
 الدكتور حمزة العمري )رئيس قسم المناهج والتدريس /كلية التربية/الجامعة األردنية( – 7
 الدكتور محمد مقدادي )رئيس قسم المناهج والتدريس/كلية التربية/ جامعة اليرموك( – 8
 امعة اليرموك(الدكتور محمد طوالبه )منسق برنامج التأهيل / كلية التربية / ج – 9

 السيد محمد الفاعوري )مدير التأهيل / وزارة التربية( -10
 الدكتور محمد راشد )مدير التدريب أثناء الخدمة / وزارة التربية( -11
 السيد أحمد عياصره )رئيس قسم التدريب / وزارة التربية( -12
 ريب في مركز التدريب التربوي(الدكتور مصطفى أبو الشيخ )مستشار وزير التربية ومدير سابق للتد -13
 السيد يوسف محفوظ )رئيس قسم اإلشراف / مديرية عمان األولى / وزارة التربية( -14
 السيد محمد أبو شهاب )رئيس قسم اإلشراف / مديرية عمان الثانية / وزارة التربية( -15
 األولى/ وزارة التربية(ن / لقاء جماعي )مديرية التربية والتعليم / عمان والمشرفون التربوي – 16

 ن / لقاء جماعي )مديرية التربية والتعليم/السلط/وزارة التربية(والمشرفون التربوي -17
 
 
 
 
 
 
 



 - 69 -  

 (2الملحق رقم )
 أسئلة المقابالت

 
 أسئلة مقابلة المسؤولين

 
ة ما هوو تقوويمكم لمجمول برنوامج تأهيول المعلموين فوي الجامعوات وتودريبهم أثنواء الخدموة فوي وزار - 1

التربيووة والتعلوويم فووي ةوووء خطووة التطوووير التربوووي  مووا أهووم جوانووب القوووة فووي البرنووامج  وأهووم 
 معيقاته  في رأيكم   وما هو تصوركم لوةع أفةل للبرنامج 

 
ما هو تقويمكم لبرنامج تأهيل المعلمين في الجامعات  وما أهم جوانب قوته  وأهم جوانب ةعفه   - 2

 تحسين البرنامج في رأيكم  وما اقتراحاتكم ل
 
 ما رأيكم في األسس المستخدمة لترشيح المعلمين لاللتحاق ببرنامج تأهيل المعلمين في الجامعات  - 3
 
ما هوو تقوويمكم لصوياة التعواون الحوالي بوين الجامعوات ووزارة التربيوة والتعلويم فوي مجوال تأهيول  - 4

 المعلمين  وما هي الصياة األفةل للتعاون في رأيكم 
 
ا تقويمكم لمجمل برنامج تدريب المعلمين أثناء الخدمة في وزارة التربيوة والتعلويم  وكيوف يمكون م - 5

 أن يصبح البرنامج أفةل في رأيكم 
 
كيووف يووتم تحديوود الحاجووات التدريبيووة للمعلمووين فووي برنووامج التوودريب أثنوواء الخدمووة ومووا رأيكووم فووي  - 6

 الطرق المستخدمة في هذا المجال 
 
 ي المواد التدريبية المستخدمة في برنامج تدريب المعلمين أثناء الخدمة ما رأيكم ف - 7
 
كيووف تووتم المتابعووة والتقووويم فووي برنووامج التوودريب أثنوواء الخدمووة  ومووا موود  فاعليووة النظووام الحووالي  - 8

 للمتابعة والتقويم في البرنامج  في رأيكم  وكيف يمكن تحسين ذلك 
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 أسئلة مقابالت مديري المدارس
 
 برنامج تأهيل المعلمين وإعدادهم في الجامعات األردنية: -أ 

  
 ما رأيكم في برنامج تأهيل المعلمين وإعدادهم في الجامعات األردنية  :1سؤال 

 )سؤال مفتوح(
ما تقويمكم لعمل خريجي برنامج التأهيل من المعلمين في مدرستكم داخل  :2سؤال 

وخارج غرفة الصف )العالقة غرفة الصف )التعليم والعالقة مع التالميذ(  
 مع اإلدارة  والزمالء  وأولياء األمور( 

 
هل تالحظون اختالفا في األداء بين من التحقوا ببرنامج التأهيل ومن لم  :3سؤال 

 يلتحقوا بالبرنامج من المعلمين  ما أهم أوجه االختالف  في رأيكم 
 

نب الةعف فيه  حسب ما أهم جوانب القوة لبرنامج التأهيل  وأهم جوا :4سؤال 
 اعتقادكم  وما اقتراحاتكم لتحسينه 

 
 برنامج تدريب المعلمين أثناء الخدمة الذي تشرف علية وزارة التربية والتعليم: -ب 
 

ما رأيكم في برنامج تودريب المعلموين أثنواء الخدموة الوذي تشورف عليوه وزارة  :1سؤال 
 التربية والتعليم  

 )سؤال مفتوح(
وانب النجاح في البرنامج  وأهم معيقات فعاليته  وما اقتراحاتكم ما أهم ج :2سؤال 

 ليكون البرنامج أفةل مما هو عليه 
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 أسئلة مقابلة أعضاء هيئة التدريس في الجامعات
 

حسب اعتقادكم  ما مود  مالءموة الموادة / الموواد التوي تدرسوونها لفسوهام فوي  : 1سؤال 
  ومووا التايوورات التووي يحوودثها توودريس إعووداد الطلبووة المعلمووين لمهنووة التعلوويم

 المادة/المواد التي تدرسونها لد  الطلبة المعلمين 
 

موووا هوووي المجووواالت التوووي تركوووزون عليهوووا فوووي تدريسوووكم للموووادة/المواد التوووي  : 2سؤال 
 تدرسونها للطلبة المعلمين  وما أساليب التدريس التي تستخدمونها 

 
ا تدريس المادة / المواد التوي تدرسوونها للطلبوة ما الخبرات العملية التي يوفره : 3سؤال 

 المعلمين 
 

ما الذي تركزون عليه في تقويمكم لتعلم الطلبة المعلمين في المادة/المواد التوي  : 4سؤال 
 تدرسونها  وما طرق التقويم التي تستخدمونها 

 
موادة/المواد ما مد  استعداد طلبة التأهيل الذين تدرسونهم وإقبالهم علوى تعلوم ال : 5سؤال 

التووي تدرسووونها  حسووب اعتقووادكم  وهوول تالحظووون اختالفووا بيوونهم وبووين طلبووة 
اإلعداد قبل الخدمة من حيث االسوتعداد والقودرات  وموا هوي بعوه أوجوه هوذا 

 االختالف/ إن وجد 
 

كيف يمكن تحسين برنامج التأهيل التربوي في الجامعات ليصبح أكثر مالءمة  : 6سؤال 
  مهنة التعليم  حسب اعتقادكم إلعداد المعلمين ل
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 (3الملحق رقم )
 أداة مالحظة الممارسات التعليمية الصفية

 مدى امتالك المعلم للكفايات التعليمية التالية:
 مدى امتالكها 

بدرجة  الكفاية
 كبيرة جدا

بدرجة 
 كبيرة

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 قليلة

بدرجة 
 قليلة جدا

 التخطيط للتدريس:
 التخطيط للوحدة / للفصل. – 1
 التخطيط للدروس. – 2

     

 التدريس:
 إثارة الدافعية والتهيئة الحافزة. – 3
 التعزيز والتاذية الراجعة. – 4
 استخدام الوسائل التعليمية. – 5
 استخدام األسئلة الصفية. – 6
 مراعاة الفروق الفردية. – 7
 استخدام الكتاب المدرسي. – 8
 ام الصفي.حفظ النظ – 9
 توجيه عملية التعليم. -10
 تطوير المقدرة على التعلم الذاتي. -11
 استخدام أساليب تدريس مناسبة. -12
 التمكن من المادة العلمية. -13

     

 تقويم تعلم الطلبة:
 توظيف التقويم القبلي. -14
 استخدام التقويم التشخيصي والتعليم العالجي. -15
 ت تحصيل مناسبة.تطوير وبناء اختبارا -16
 ربط التقويم الختامي باألهداف. -17

     

 السمات والقيم المهنية:
 استخدام التقويم الذاتي. -18
 النمو المهني. -19
 تطوير عالقات مهنية داخل المدرسة. -20
بنووواء عالقوووات مهنيوووة موووع أوليووواء األموووور والمجتموووع  -21

 المحلي.
 الحس المهني. -22
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 (4لحق رقم )الم
 واد المسلكية في برنامج معلم الصف في الجامعاتالم

 الجامعة الهاشمية جامعة مؤتة جامعة اليرموك الجامعة األردنية المواد
 اختياري  إلزامي اختياري  إلزامي اختياري  إلزامي اختياري  إلزامي المسلكية

  3 3  3   3 المناهج وطرق تدريس.
  3  3  3  3 قياس وتقويم.

  3  3   3  النفس التربوي. علم
   3  3  3  المدرسة والمجتمع.

   3  3   3 صحة نفسية.
    3 3  3  الحاسوب في التعليم.

  3 3   3 3  النظام التربوي في األردن.
  3 3   3   علم نفس تطويري.

 3   3     3 اإلحصاء في التربية.
  3     3  مهارات دراسية وبحثية.

 3  3  3    كولوجية اللعب.سي
 3  3   3   اإلرشاد والتوجيه.

 3    3    التنشئة االجتماعية.
   3   3   تصميم التعليم.
 3    3    التربية الخاصة.

 3    3    موضوع خاص في التربية.
  3   3    األسس االجتماعية والفلسفية للتربية.

  3       . منهج المدرسة االبتدائية
  3       االستعداد للتعلم.

     3    الفكر التربوي اإلسالمي.
       3  علم اجتماع تعليمي.

       3  مدخل إلى التربية.
        3 علم النفس العام.
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 تابــع
 الجامعة الهاشمية جامعة مؤتة جامعة اليرموك الجامعة األردنية المواد

 اختياري  إلزامي ختياري ا إلزامي اختياري  إلزامي اختياري  إلزامي المسلكية

       3  االستعداد اللغوي.
    3     تفاعل صفي.
   3      تعديل سلوك.

   3      سيكولوجية التدريس الصفي.
تطــــــــــوير وتنميــــــــــة المفــــــــــاهيم العلميــــــــــة 

 والرياضية.
      3  

  3       غة اإلنجليزية.قراءات تربوية بالل
     3    تنظيم التعليم في الصفوف.

     3    التربية المقارنة.
     3    السلوك التنظيمي.

 أساليب تدريس مباحث *
 اللغة العربية.

 
 مدمجة

  
6 

  
3 

  
3 

 

  3  1ر5  3  مدمجة التربية اإلسالمية.
  3  1ر5  6  مدمجة االجتماعيات.
  3  1ر5  3  مجةمد الرياضيات.

  3  1ر5  3  مدمجة العلوم.
 3   3  3  3 إدارة الصف.

  3 3   3  3 وسائل تعليمية.
      3   طرق تدريس عامة.

  6  9  6  12 تربية عملية.
 

ساعات  9ساعة معتمدة أكاديمية مع أساليب تدريسها مدموجة ) 45*  في الجامعة األردنية تعطى 
 غة العربية، والتربية اإلسالمية، واالجتماعيات، والعلوم، والرياضيات(.معتمدة لكل من الل

 
 
 
 



 - 75 -  

 (5الملحق رقم )
 المواد المسلكية في برنامج معلم المجال في الجامعات

 الجامعة الهاشمية جامعة مؤتة جامعة اليرموك الجامعة األردنية المواد
 اختياري  إلزامي اختياري  إلزامي اختياري  إلزامي ي اختيار  إلزامي المسلكية

  3 3   3  3 مناهج وطرق تدريس.
  3  3   3  3 قياس وتقويم.

  3  3   3 3  علم النفس التربوي.
         3  علم اجتماع تعليمي.

  3   3       3 مهارات بحثية ودراسية.
   3         المدرسة والمجتمع.
    3         سيكولوجية اللعب.

    3  3     تعديل السلوك.
   3 3  3  3   النظام التربوي في األردن.

   3  3     التربية البيئية.
 3  3  3     اإلرشاد والتوجيه.

    3  3   3 اإلحصاء في التربية.
    3       التربية الخاصة.

    3       تربية حركية.
          3 مدخل إلى التربية.

  3   3    األسس الفلسفية واالجتماعية للتربية.
         3 علم النفس العام.

 3  3    3   علم النفس التطوري.
     3     الفكر التربوي اإلسالمي.
  3  3  2   3 مناهج مبحث التخصص.
   3       سيكولوجية التعلم الصفي.

   3       تصميم التعليم.
    3     علم النفس االجتماعي.
  3   3 3  3  الحاسوب في التعليم.

 3  3     3 صحة نفسية.
  6  6  6  6 أساليب تدريس مبحث التخصص.

  6  9  6  12 تربية عملية.
  3  3 3   3 إدارة الصف.

         3 حفظ النظام في الصف.
  3 3    3  3 وسائل تعليمية.

  3    3      ق تدريس عامة.طر 
    3       تفاعل صفي.
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 (6رقم ) الملحق
 المحتوى االكاديمي لتخصص اللغة العربية في برنامج معلم المجال في الجامعات

 الجامعة الهاشمية جامعة مؤتة جامعة اليرموك الجامعة األردنية المواد
 اختياري  إلزامي اختياري  إلزامي اختياري  إلزامي اختياري  إلزامي المسلكية

  3 3 3  3  3 صرف *.
  6  12  12 3 6 نحو *.

       3   3 كتبة عربية. 
  3  3  3   3 أدب جاهي *.

  3     3  3 أدب عباسي / شعر.
  3  3  3   3 أدب حديث / شعر *.

  3    3  3 أدب حديث / نثر.
  3  3  3   3 بالغة *.

     3  3  3 ب.تاريخ النقد عد العر 
 3   3  3  3 النقد األدبي الحديث.

  3    3    فن الكتابة.
 3   3    3  فقه لغة عربية.

        3  اللسانيات العربية الحديثة.
  6  3  3 3  أدب أموي.

  3  6  3 3  أدب عباسي / نثر.
    3   3  أدب فاطمي وأيوبي ومملوكي.

 3   3     ية.صوتيات اللغة العرب
    3   3   أدب األطفال.

   3       الحركة األدبية في األردن. 
 3   3  3   أدب أندلسي.

      3   أدب عربي معاصر.
   3   3    دراسات إسالمية.

  3  3      عروض.
 3  3       المعاجم العربية.

   3       نصوص أدبية مختارة.
       3   ون النثر العربي.فن

   3      نماذج من التطبيق اللغوي المتكامل.

 3         البيان القرآني.
 3        البيان النبوي.

 * إجباري في جميع الجامعات
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 (7الملحق رقم )
 المحتوى األكاديمي لتخصص الدراسات االجتماعية في برنامج معلم المجال في الجامعات

 جامعة مؤته معة اليرموكجا الجامعة األردنية المحتوى 
 اختياري  إلزامي اختياري  إلزامي اختياري  إلزامي

 تاريخ:
 العرب قبل اإلسالم *.

 
3 

  
3 

  
3 

 

  3    3 عصر الرسول والراشدين.
  3  3  3 صدر اإلسالم والدولة األموية *.

  3  3  3 الدولة العباسية *.
    3 3  غزو الفرنجة.

  3   3  األندلس.
  3  3  3 العرب الحديث *.
    3   العرب المعاصر.
  3  3   األردن وفلسطين.

    3   الثورة العربية الكبرى.
  3  3  3 العالم الحديث *.
    3 3  العالم المعاصر.

    3   الحضارات القديمة.
 جغرافيا:

 مدخل إلى الجغرافيا.
 
3 

  
3 

   

  3    3 بادئ الخرائط.م
  3    3 جغرافية السكان.

     3  مبادئ المناخ.
     3  المحافظة على الموارد الطبيعية.

  3  3 3  جغرافية األردن وفلسطين.
 3   3  3 جغرافية الوطن العربي.

    3   جغرافية العالم.
  3  3   الجغرافيا العامة.

  3  6  3 التربية الوطنية *.
    3   مشكالت معاصرة في الوطن العربي.

    3   المجتمع العربي واإلسالمي.
    3   منهجية البحث في العلوم االجتماعية.
    3   التنمية والتحديث في الوطن العربي.

  3     مبادئ علوم البيئة.
 3      مجتمعات ريفية وحضرية.

 3      لمحلي.تنمية وخدمة المجتمع ا
  3     مجتمع أردني.

  3  3   مدخل إلى الدراسات االجتماعية.
 3      الموارد االقتصادية.

  3     مشكالت معاصرة في الدراسات االجتماعية.
 3      طرق إحصائية.

 * إجباري في الجامعات الثالثة.
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