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 : قدمةامل

لتكنولوجي وثورة املعلومات ازدادت أهمية تبني سياسات تربوية لتحسين جودة التعليم والتعلم، وعليه املي ا اد العفي ظل املنافسة العاملية واالقتص

 للبحث عن املعرفة واكتشافها وتوليدها، وليس حفظها وتخزينها،    ؛فقد برزت توجهات تركز على الدور النشط للطالب في عمليتي التعليم والتعلم 
ً
سعيا

 البيئة الصفية واملناهج واستراتيجيات التدريس والتقييم وأدوار املعلمين واملتعلمين.  تشكيل إعادة  المر الذي يتطلب

الحظ تعاظم حجم املعرفة العلمية وظهور معارف جديدة، وحيث نواكب ذلك التطور وجب  ن إذ  املعرفي    االنفجار إن العنصر الذي يشهده عصر  

الكفء املعلم  إعداد  التربوية  املؤسسات     يبنيل  على 
ً
  واعي  جيال

ً
ا ا تلك   على استيعاب 

ً
بالعلم والعمل والتجربة؛  قادرا الصينيةإذ  ملعارف  الحكمة  "   تشير 

 فهم "؛ إلى أن التعلم القائم على العمل والتجربة هو التعلم ذو املعنى. أ فأسمع فأنس ى أرى فأتذكر أعمل 

    إذ  للمنهاجلرئيسة  مكونات ا   أبرز واملنهاج من    املتعلم العالقة بين املعلم و   تعد  
ً
 تربويا

ً
  يجب أن يكون املعلم مؤهال

ً
 حتى تصبح عملية ومهنيا

ً
وأكاديميا

 (.1991للمعلمين )عفاش، لتنمية الكفاءات املهنيةى مما يؤدي املعن ي لتعلم ذإلى ا ونصل  ،التعلم ذات أهمية
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 :امللخص

التعرف   الدراسة  نظر  لى  إ هدفت  املعلمين من وجهة  تأهيل  في  رانيا  امللكة  أكاديمية  برامج  فاعلية  لواء قصبة    مديري درجة    ربد إ مدارس 

تطوير   تم  الدراسة  أهداف  وهي:    توزعت( فقرة  44)استبانة مكونة من  ولتحقيق  مجاالت  أربعة  الخدمات    )الخططعلى  والهداف،  الدراسية 

لى  ع  تم توزيع أداة الدراسة  ،  بالطرق املناسبة  اإلدارية املساندة في توظيف تكنولوجيا التعليم، الرقابة واملتابعة والتقويم، الشراكة مع املجتمع(

يل املعلمين جاءت بدرجة متوسطة وبمتوسط  في تأه وأظهرت النتائج أن درجة فاعلية برامج أكاديمية امللكة رانيا    ،( مديرة 60من )  مكونةعينة  

حسابي    3.51حسابي   بمتوسط  االولى  باملرتبة  والهداف  الدراسية  الخطط  مجال   جاء  توظيف و   3.84حيث  في  املساندة  اإلدارية  الخدمات 

التعليم تكنولو  حسابي    جيا  بمتوسط  الثانية  والتقويم   3.50باملرتبة  واملتابعة  الثا  الرقابة  بمباملرتبة  حسابي  لثة  مع   و  3.38توسط  الشراكة 

بمتوسط حسابي    املجتمع الخيرة  كما  3.15باملرتبة  الدراسة  ،  نتائج  إحصائية  أظهرت  داللة  املؤهل  تعزى لثر    ( α = 0.05)وجود فروق ذات 

الو املجاالت  جميع  في    العلمي الدوجود فروق ذات داللة إحصائية لثر  م  عدو عليا،  الدراسات  لصالح  جود  و و   ،املجاالتفي جميع    راسيةاملرحلة 

جود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لثر  ، وعدم و علياالدراسات  اللصالح  و   املؤهل العلميتعزى لثر    (α = 0.05)  إحصائية فروق ذات داللة  

هم في البحث والدراسة تمرار التوسع في ربط نظام ترفية املعلمين باس  وخرجت الدراسة بمجموعة من التوصيات ومن أبرزها:،  يةالدراس  املرحلة

 والتنمية املهنية، لالستفادة من برامج االكاديمية مع إصدار قوانين وتشريعات تلزم املعلمين بالتطبيق. 

 . ربدقصبة إ  املدارس؛ مديري ؛ ة رانيا؛ تأهيل املعلمينأكاديمية امللكبرامج  فاعلية :املفتاحيةالكلمات 
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الكفاءة املهنية ملعلمي العلوم باملرحلة االبتدائية تنمية    ربين فيإلى تحديد فاعلية نموذج تدريبي للمد  (Franks,2007فرانكز)حين أشارت دراسة  و 

ابتدائية،   النموذج خمس مدارس  التي طبق فيها هذا  املدارس  المريكية، وكان عدد  نتائج هذه   تتبعبوالية تكساس  أظهرت  إدارة تعليمية واحدة، وقد 

 ملستوى املنهي للمدربين. رتفاع ا نتيجة ا الدراسة االرتباط الوثيق بين ارتفاع املستوى املنهي للمعلمين 

،  وزارة التربية والتعليم واملؤسسات التربوية  لذا سعت    ؛تطور التعليم ورفع مستوى جودته يبدآن وينتهيان باملعلم   إن  
ً
 وتربويا

ً
لتأهيل املعلمين مهنيا

التعليمية، لتحقيق كابإوذلك   العملية  النتلحاقهم بدورات تدريبية، وتوظيف مهاراتهم في  الفة  التربوية  اجات  املتعليمية  املؤهلينبكفاءة وجودة    ،علمين 

بعضهم  ف يتفاعلون مع  أفراد  يتكون من  اجتماعي  نسق  عن  فهي عبارة  الحالية،  يتجزأ من مجتمعاتنا  ال   
ً
التربوية جزءا  املؤسسة 

ً
   بعضا

ً
للقواعد   وفقا

املحرك الرئيس لوسائل اإلنتاج، وذلك    كونهأهدافها    تحقق   به يتم سية التي  ة السا الركيز   يعد الفرد فيها   إذوالقوانين السائدة بينهم لبلوغ أهداف معينة،  

 (. Al-Ajaz, Laouh &Ashqar, 2010)املهام والوظائف املوكلة له  عبر

اإلبداع والتميزو  انطالتوجيه الوابالذي يساهم في رفع أداء املوظفين وتطويرهم    ،تعمل املؤسسات التعليمية على توفير فرص   معي، 
ً
ن توفير القا

 للبذل و 
ً
العطاء، ولتشجيعهم  املناخ التحفيزي، وقدرته على إثارة التنافس بين املعلمين، وتشجع التعاون وتبادل الخبرات واملهارات بينهم، حتى تكون حافزا

 (.2009ن،ا)الروس كافة ميز باملجاالتالتيق وتحقعلى اكتساب املهارات التي يحتاجون إليها في حياتهم العملية، وهذا يدل على االهتمام باملعلمين، 

بدأ االهتمام باإلعداد العام، والتخصص ي، والتربوي    إذفقد برزت حاجة ملتابعة تطورات املناهج وإعادة التفكير في متطلبات إعداد املعلم،    لذلك

ائل التعليمية الحديثة، وكيفية استخدامها مع طلبته. مع الوسلتعامل  والتربية العملية والتدريب أثناء الخدمة، وازداد االهتمام بمعرفة املعلم لكيفية ا 

أ  الذي من شأنه  المر   ،
ً
 ومعنويا

ً
املناسب ماديا الجو  املعلمين بتهيئة  إعداد  لبرامج  املشرفة واملنفذة  الجهات  اهتمام  ازداد  ن يساعد طلبة تلك لذا، فقد 

 على القيام بأ فيالبرامج 
ً
 وتربويا

ً
 ية املستقبلية بفعالية.التعليمدوارهم  االستعداد علميا

 من الواقع إلى املأمول في تلك البرامج، فإن معرفة املعلم املهنية لها دور الكبير في التأثير في فهم طلبته وتحصيلهم واتج
ً
اهاتهم نحوه ونحو  وانطالقا

هم اطوير ممارساته وأن يؤهل ببرامج من شأنها أن تسل على تأن يعم  يتطلب منه  ،تعليمةليكون ذا قدرات عالية في    املعلم إن إعدادو املادة التي يدرسها،  

 .(2004في تمام إعداده وتكوينه )الرويس،

يزال  ال  أنه  إلى  الدراسات  تشير  الحديثة،  التوجهات  مع  التماش ي  على  قادرين  ليكونوا  وتأهيلهم  املعلمين  إعداد  ببرامج  االهتمام  كل  هناك   ورغم 

إذ ت البرامج،  تلك  إلى تكوين فهم  الكثير  ركز في  قصور في  العملية، مما يؤدي  التطبيقية  الجوانب  أكثر من  النظرية  الجوانب  لدى   خطأ من الحيان على 

والتعلم،   التعليم  الخدمة حول قضايا  قبل  التي   ويعتقدمعلمي  التعليمية  والنشاطات  الصفي  الضبط  في  النجاح  يعني  الفعال  التعليم  أن  منهم  الكثير 

 (. .(Loughran, Mulhall & Berry, 2008, Hashweh, 2005تعليمهميق ملوضوع التخصص وكيفية الء أهمية الفهم العيهمل هؤ بتهم، و يقدمونها لطل

ئل إن املعلم عنصر أساس ي في العملية التعليمية، فهو صاحب سياسات تعليمية وتربوية على علم ودراية ووعي بأهدافها وخططها الشاملة والوسا 

الالز  ا والكتب  تأهيل   لتعليم؛مة في  ببرامج  باالهتمام  امللكة رانيا  أكاديمية  التعلم بال معنى وال فائدة، لذلك تسعى  الفعالة يصبح  املعلم  فبدون مشاركة 

 املعلمين قبل الخدمة، وأثناء الخدمة، وجعلهم ميدان
ً
  ا

ً
 يزود املعلمين بالوسائل التي ترقى بمستوى االداء الوظيفي واملنهيو خصبا

ً
 ( . 2001،دي الصما) غنيا

في الغرفة الصفية، فإنه    يدر س أنه بما أن املعلم على اتصال مباشر مع الطلبة، وله السيطرة التامة على ما   (Wong & lai,2006) ونج والي ويرى  

،  بمن املهم التركيز على معرفته، ومهاراته، وتصرفاته  
ً
لنه يجعل املعلمين  لطلبة؛  ل لدى ا خطوة حاسمة في تحسين التحصي  يعد    إذ تدريبه وتنميه مهنيا

 عندما يتم بالتعاون مع زمالء لهم من داخل مدارسهم وخارجها، وذلك بانضمامهم 
ً
 للتعليم، خاصة

ً
برامج تدريبية قائمة على التنمية    إلى  أكثر استعدادا

 .لحديثةليمية ا على نتائج البحاث التربوية بما يخص االستراتيجيات والتقنيات التع عبرهااملهنية، يطلعون 

ال بد أن يؤمن املعلم بأهمية التدريب وفائدته بالنسبة إليه، لنه مهما استخدمت أساليب وتقنيات جديدة،   ؛تدريبيولتحقيق أهداف أي برنامج  

نع املعلم بهذا كله تا لم يقومناهج وبرامج تدريبية، فإن هذا كله ال يؤدي إلى تحقيق الهداف املتوقعة إذ  وطرائق وتحددت فلسفات وترجمت إلى أساليب  

، ورغم النتاجات التي حققتها برامج تأهيل املعلمين ،  (2002)حجازي،
ً
أن البحوث والدراسات    إال؛ رغم سعي وزارة التربية والتعليم  لتأهيل املعلمين مهنيا

املهني وتنميتهم  املعلمين  تأهيل  برامج  فاعلية  أمام  تقف عثرة  التي  املعوقات  )سة  ة، كدرا التربوية كشفت   )2019بدر خان  والسلمان   )2014( و   )Al-

Shibli, 2012 الخدمة قبل  إعدادهم  برامج  بين  التوافق  ضعف  بسبب  املعلمين  لغالبية  املنهي  املستوى  انخفاض  بوجود  كشفت   التي  ومتطلبات    ،( 

الخدمة أثناء  في  التعليمي  إذ  ؛تدريسهم  العملية  غلى   
ً
سلبا ليؤثر  الكمي  الجانب  على  وكثرة  تركز  بالحوافز  الدورات  ة  والتدريب  التأهيل  ربط  وعدم 

 ات املادية  وعدد املعلمين الكبير في تلك الدورات . يوالترفيعات  وقلة االمكان

ة عليها أن تأخذ بعين االعتبار دراسة الصفات الذاتية الشخصي  معلميهااملؤسسة التعليمية إذا ما أرادت أن تحقق غاياتها عن طريق    ويتوجب على

املعلم    ،للمعلم  نشاط  املعبرة عن  والسلوكيات  العمل،  وراء هذا  الشخصية  أهدافهم  لتحقيق  إجراءات  يتطلبه من  بهالذي  وما  يتضمن   ،يقوم  بحيث 

عمل مل التي تناظمة للعالى االتصال والتفاعل مع بقية املعلمين وااللتزام بالقوانين ال  باإلضافةهذا    ،داء والبراعة في التنفيذ والخبرة في الوظيفةكفاءة ال 

العمل تنظيم  العدالة  ،على  على  مبنية  حوافز  إيجاد  على  حيادية  ه قادر   .وتحرص  بكل  االدائي  التقييم  ممن   ،على  العاملين  مرتبات  زيادة  على  وتعمل 

 (. 2001،شواني)الن اجيةواإلنتبحيث يفتخر املعلم بإنجازاته وتحفزه إلى العمل أكثر فأكثر نحو العطاء  ،يحصلون على الجدارة والترقية
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رانيا  ت امللكة  أكاديمية  تدريبعمل  تدريب  فهي  املعلمينوتأهيل    على  في  العربية  واملنطقة  الردن  في  رائدة  تأسست   وتأهيل  مؤسسة  املعلمين، 

تصميم   عبرالردن،    معلمين فيملهنية لل(، بالتعاون مع كلية املعلمين بجامعة كولومبيا ووزارة التربية والتعليم، هدفت لتطوير برامج التنمية ا 2008عام)

 استراتيجيات وتقنيات تعليمية    عبربرامج تدريبية تواكب التطورات واملستجدات الحديثة في التعليم،  
ً
نتائج دراسات وأبحاث تربوية سابقة،    إلى  مستندة

ن وتعزيز املجتمعات املدرسية في الردن، ب املعلميدعم تدري الكاديمية على وعملتتدريسهم داخل الغرفة الصفية،   طرائقملساعدة املعلمين على تطوير 

 اتدمج املعلمين في شبكات تدريبية يتبادل املعلمون فيها الخبر ب
في أنجح االستراتيجيات والتقنيات التعليمية، بحيث يستفيدون من تجارب    ، ويتباحثون 

 بعضهم  
ً
وف  يعرفون لنهم    بعضا أنفسهم  الوسائل وتطوير  لديهم كل  النأن  الشق هذا  رفاقوع من  لديهم  وأن   بكات، 

ً
أي   ا في  التفكير  ينافسونهم  كثيرين 

؛
ً
 على حلها، مثل الوصول إلى وسائل وأساليب وتقنيات ُتلهم الطلبة وتحثهم على العمل معا

ً
ن يمما يجعلهم مطالب  مشكلة يواجهونها ليسعوا جاهدين معا

 (. QRA, 2012بالتفكير والسؤال والتساؤل)

وز  التربيا وتنفذ  والتعليرة  اإل ة  العديد من    واإلسناد  ،رافشم عبر قسم  املعلمين  على  لتدريب  رانيا  امللكة  بالتعاون مع مؤسسة  التربوي  والتدريب 

املعلمين   تأهيل  املهنية كبرنامج  الخدمة    وإجازتهم البرامج  أعد   قبل  العامة    2010عام  والذي  السياسات  تنميةفي ضوء  املعلمين    من أجل   وتأهيل 
ً
مهنيا

التربوي  مية  نتو  النظام  في  التعلمية  التعليمية  العملية  نوعية  تحسين  بهدف  الوظيفي  برامج    الردنيمسارهم  أصبحت  املتطلبات    التأهيلحيث  أحد 

 (. on,2017Educati Ministry OF) النجاح بالبرنامج شريطةجازة التعليم ح إ حوافز التعيين ومن لزيادة  2011ة التعليم منذ عام االساسية لاللتحاق بمهن

على   بد،إر جهة نظر مدراء مدارس لواء قصبة من و  تأهيل املعلمين درجة فاعلية برامج أكاديمية امللكة رانيا في  للحديث عن أحدومن هنا لم يتطرق 

املدا   وتخريج عدة أفواج لهؤالء املعلمين والتحاقهم   الرغم من االنتشار الكبير لهذه املراكز في جميع أنحاء اململكة، ية، وإن عدم التطرق رس الحكوم في 

، لم تخضع للدراسة درجة فاعلية برامج أكاديمية امللكة رانيا في تأهيل املعلمين من وجهة نظر مدراء مدارس لواء قصبة اربد  بصورة خاصة للحديث عن 

ولم يتركز الضوء على هذه    ،لتخصصاتي مختلف ا ملعلمين فمن قبل الباحثين، إذ ركزت الدراسات السابقة على الكفايات والبرامج التدريبية في إعداد ا 

 الفئة من املعلمين امللتحقين ببرامج أكاديمية امللكة رانيا لتدريب املعلمين.

طقة لواء  ، ومنةعام  صورة  ن ب ردة رانيا في تأهيل املعلمين في ال أي دراسة تناولت درجة فاعلية برامج أكاديمية امللكحد  علمها  ولم تعثر الباحثة على  

نظر   ربد بصورة خاصة، لذا جاءت هذه الدراسة التي تسعى إلى الكشف عن درجة فاعلية برامج أكاديمية امللكة رانيا في تأهيل املعلمين من وجهة إ قصبة  

  ربد. إ صبة مدراء املدارس لواء ق

لتنمية املهنية للمعلمين في أثناء الخدمة في ز برامج ا ن في تعزيدراسة إلى التعرف إلى دور أكاديمية امللكة رانيا لتدريب املعلمي (2019هدفت بدرخان )

 ملتغيرات: الجنس، واملؤهل العلمي، وعدد سنوات الخبرة، وقد تم بناء استبانة مكونة من )
ً
( فقرة، وزعت على 37ضوء معايير الجودة ومعوقات ذلك تبعا

 ومعلمة التحقوا ببرامج التنمية ا 204عينة تكونت من )
ً
قبل أكاديمية امللكة رانيا. أظهرت نتائج الدراسة أن دور معايير الجودة    نعقدة منملهنية امل( معلما

املعلمين،  أداء  الجودة في  ملتابعة تطبيق وتنفيذ معايير  للمعلمين تمثل في عقد دورات تدريبية مستمرة  املهنية  التنمية  في حين تمثل دور    في تعزيز برامج 

تع  في  رانيا  امللكة  برامجأكاديمية  أبرز التنمية    زيز  وأن   ،
ً
ذاتيا املوجه  املنهي  نموهم  املسؤولية عن  تقبل  املعلمين على  تشجيع  في  الخدمة  أثناء  في  املهنية 

الخدم أثناء  للمعلمين  املهنية  التنمية  برامج  تعزيز  الوزارة  معوقات  تقديم  ندرة  في  تتمثل  داللة ة  ذات  فروق  وجود  عدم  وأظهرت  للمعلمين،  حوافز 

 ملتغيرات: الجنس، واملؤهل العلمي، وعدد سنوات الخبرة توسطات ا ية بين املإحصائ
ً
 .لحسابية للمستجيبين تبعا

السلمان) دراسة2014قام  التقنيات    (  توظيف  في  املعلمين  لتدريب  رانيا  امللكة  أكاديمية  في  الرياضيات  شبكة  برنامج  فاعلية  معرفة  إلى  هدفت 

 ومعلمة من معلمي الصفوف الثالثة الولى والذين اجتازوا 72ونت عينة الدراسة من )ى، وقد تكثة الولالتعليمية من قبل معلمي الصفوف الثال
ً
( معلما

استبانات وقابلت الباحثة ثالث  الدراسة صممت  أهداف  الكرك والطفيلة. ولتحقيق  الرياضيات من مديريات محافظتي  التدريبي لشبكة  (  12)  البرنامج 

ال  ومعلمة، حيث تم 
ً
ثباتهما، وقد أظهرت النتائج أن درجة استخدام التقنيات التعليمية اليدوية جاء بدرجة متوسطة، كما  صدقهما و تحقق من  معلما

اليدوية ففي تدريس الرياضيات ككل α = 0.05أظهرت وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) ( لدرجة استخدام التقنيات التعليمية 

لمي أعلى من بكالوريوس؛ كما أشارت أن درجة اإلفادة من برنامج شبكة الرياضيات ككل جاءت بدرجة كبيرة،  ؤهل العلصالح املتعزى للمؤهل العلمي و 

( لدرجة االفادة من البرنامج تعزى للجنس واملؤهل العلمي والخبرة، وجاءت درجة α = 0.05) وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة

لدى  التقناستخدا   الصعوبة  إحصائية عند مستوى  م  داللة  ذات  كانت هناك فروق  حين  في  بدرجة متوسطة،  الداة ككل  اليدوية على  التعليمية  يات 

الخبرة  α = 0.05الداللة ) ولصالح ذوي  الخبرة  الذكور ومتغير  الجنس ولصالح  إلى متغير  تعزى  اليدوية  التعليمية  التقنيات  ( لدرجة صعوبة استخدام 

 القل. 

 ملتغيرات ي برامج التنمية املهنية للمعلمي( دراسة هدفت الى استقصاء أثر الجودة الشاملة فAL-Shibli, 2012)  ما أجرى ك
ً
ن من وجهة نظرهم تبعا

التحليلي   الوصفي  املنهج  الخبرة، حيث استخدمت  العلمي وعدد سنوات  الدراسة على عينة مكونه من )الجنس واملؤهل  أداة   60ووزعت 
ً
( 48و)  ( معلما

غلب برامج التنمية املهنية قبل الخدمة تركز على الجانب الكمي لتؤثر في عملية التعليم وقلة االمكانات املادية في أ ن أ كما توصلت نتائج الدراسة لمة ، مع

 سنوات الخبرة. د مي وعدالعل الوزارة وعدم منح املكافآت مالية وعدم ربطها بالترفيعات وأظهرت وجود فروق دالة احصائيا تعزى ملتغيري املؤهل
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والرمحي)  تهدف  البشارات  و   (2012دراسة  إعداد  لبرامج  القائم  الوضع  تقص ي  خالل  إلى  من  وذلك  الفلسطينية  الجامعات  في  املعلمين  تأهيل 

دراسة من  جتمع الوتكون مالتعرف على اتجاهات الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية نحو هذه البرامج. صممت أدوات الدراسة املتمثلة في ثالث استبانات  

الدراسة   أما عينة  الفلسطينية.  الجامعات  املعلمين في  وتأهيل  إعداد  إلى برامج  املنتسبين  الطلبة  التدريسية، وجميع  الهيئة  اختيرت جميع أعضاء  فقد 

في جميع محاورها   البرامج تمثل  بأن هنالك قصور في هذه  النتائج  أظهرت  البسيطة، كما  العشوائية  املقصودة، مثل مخر تقريبا  بالطريقة  التعلم  جات 

إف املساقات  لبعض  أن  بينما ظهر  الجودة وتحسينها.  و ضمان  التعلم،  الطلبة، ومصادر  وتقدم  والتعلم،  والتعليم  الطلبة،  تقييم  و  كبرى واملناهج  ادة 

 للطلبة مثل مساقات التربية العملية ومساقات أساليب تعليم التخصص. 
)و  وبستر  دراسWebster,2005أجرى  )  ة(  متابعة  وتمت  حالة،  دراسة  وهي  الولى من خدمتهم،  السنة  املعلمين خالل  أداء  تطور  إلى  ( 11هدفت 

 خالل السنة الولى من خدمتهم، وقد تمت املتابعة امليدانية لهؤالء املعلمين في ثالث مدارس ثانوية حكومية في والية نيوجرس ي ا 
ً
لمريكية، وقد بينت  معلما

 باط القوي بين اإلطار التنظيمي للمدرسة والنمو املنهي للمعلمين في السنة الولى للخدمة. ى االرتراسة مدنتائج هذه الد

دراسة هدفت إلى تدريب معلمي العلوم بوالية جورجيا المريكية على كيفية وضع خطة تدريس العلوم للطالب،   (Joseph,2004) قام جوزيفكما  

العم املهارات  الطالب  اكتساب  الز وطرق  بلية  تدريب)راعية  تم  الغابات، حيث  وملدة 74بيئة  كبيئة مفتوحة،  الغابات  داخل  في ورش عمل   ،
ً
(  6)  ( معلما

تخدام أشجار أسابيع، حيث مارس املتدربون التعليم تحت الشجار، والنباتات، وإجراء املهارات العملية الزراعية في ورش عمل في أثناء الصيف، وتم اس

للت الغابة  أساليب، وطرق ليها،  دريب عخشبية من  تطوير  عن  الدراسة  الحية، وكشفت  الزراعية  التربوية  بالنشطة  للقيام  زراعية  نباتات  واستخدام 

 أداء املهارات العملية الزراعية لألشجار الخشبية، ونباتات الغابة.مستوى التدريس لدى املعلمين في تدريس العلوم، وتحسين 

الدراسات   كشالذكر    النفةاعتمدت  في    فعلى  التدريبية  البرامج  تطبيق  االساسية  تدرجة  للمرحلتين  التخصصات  مختلف  في  املعلمين  أهيل 

( وبستر  كدراسة  البرامج Webster,2005والثانوية  بين  ارتباطية  عالقة  بوجود  تتفق  أغلبها  لوحظ  حيث  التعليمية  للكفاءات  امتالكهم  درجة  ومدى   )

الحكوم املدارس  معلمو  لدى  خان  اسةكدر ية  التدريبية  و 2019)بدر  البشارات(،AL-Shibli, 2012 و ،  (Joseph,2004) دراسة(،  والرمحي   ودراسة 

 . (2014كدراسة السلمان) وتقنيات التعليم  (،2012)

، وهو  
ً
 مهما

ً
بأنها تناولت موضوعا السايقة  الدراسات  الحالية عن  الدراسة  امللكة رانيا فتميزت  أكاديمية  املدرجة فاعلية برامج  تأهيل  علمين من ي 

املدارس في لواء قصبة  وج املدارس، وفي ضوء   إربدهة نظر مديري  أنه كان يقيس وجهة نظر مديري  البحوث الخرى في  البحث عن غيره من  تميز  وقد 

-حسب علم الباحثة  –ملعلمين في تأهيل ا  املتغيرات )املؤهل العلمي، واملرحلة الدراسية(؛ لذا فهي تعد الدراسة االولى التي طبقت عن أكاديمية امللكة رانيا

أفا أنها  الى  الباحثة  املجال. كما تشير  املنشور في  العربي  الفكري  أن تقدمها لإلنتاج  الدراسة  لهذه  التي يمكن  النوعية  الدراسات  ،وهذه االضافة  دت من 

إع  وفي  للدراسة،  املالئمة  املنهجية  وتحديد  عام،  نحو  على  الدراسة  تنظيم  في  الداة  السابقة  و داد  وعرضها، ومجاالتها  النتائج  ومناقشة  فقراتها، 

 والتوصيات. 

 :وأسئلتهامشكلة الدراسة 

التعرف على   الدراسة في  املعلمين من وجهة  تتحدد مشكلة  تأهيل  امللكة رانيا في  أكاديمية  املدارس في لواء قصبة  درجة فاعلية برامج  نظر مديري 

 ن:الين  اآلتييوذلك من خالل االجابة عن السؤ  ،ربدإ 

 ما درجة فاعلية برامج أكاديمية امللكة رانيا في تأهيل املعلمين من وجهة نظر مديري املدارس في لواء قصبة اربد؟ .1

( بين متوسطات استجابات أفراد العينة حول درجة فاعلية برامج أكاديمية  α = 0.05هل هناك فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة ) .2

 ظر مديري املدارس تعزى ملتغير ) املؤهل العلمي، واملرحلة الدراسية(؟املعلمين من وجهة ن كة رانيا في تأهيل املل

 : أهداف الدراسة

 تهدف الدراسة في الكشف عن:

 فاعلية برامج تأهيل املعلمين في أكاديمية امللكة رانيا. درجة .1

 أكاديمية امللكة رانيا. معرفة العالقة بين فاعلية برامج تأهيل املعلمين في .2

   :أهمية الدراسة

الدراسة   هذه  أهمية  أنها تتبع  موضوع    من  على  الضوء  أكاديمية    بارز تسلط  برامج  وهي  التعليمية  املؤسسات  مواضيع  تأهيل  من  في  رانيا  امللكة 

وبالتالي فهي تشكل   ،ربدإ بة  ظر مدراء املدراس لواء قصهة ن، فهي تبحث عن درجة فاعلية برامج أكاديمية امللكة رانيا في تأهيل املعلمين من وجاملعلمين

 املترتبة على فاعلية برامج أكاديمية امللكة رانيا. اآلثارمساهمة مهمة من أجل تحديد 
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 وتتركز أهمية الدراسة في أنها تسلط الضوء على جانبيين أساسيين:

النظريةا والبحث    تنبع  : ألهمية  أهمية موضوعها،  الدراسة من  له من  أهمية  ملا  وا املع  في  أثرفيه  )لم  التعليمية  فهذه  ملؤسسات  رانيا(،  امللكة  أكاديمية 

بها وتعزيزها، االهتمام  املستقبلية لزيادة  الدراسات والبحوث  املزيد من  املجال إلجراء  البرامج وفق منهجيات   الدراسة قد تفتح  والحث على تطوير هذه 

هم في إضافة إطار خبروي  املعلمين، مما تسلتأهيل ا مللكة رانيا وفق  من أكاديمية ا فواج الالحقة  في تخريج ال ها، واالستفادة منها  وتقنيات معززة لتطبيق

لهم  ل في سياق مؤسس ي، يصف  الذات  إ لمعلمين  وتطوير  االبداع  تكشف عن ال   عبرمكانية  بحيث  املدرسية؛  لإلدارة  وإظهارها  للمعلمين  الخالقه  فكار 

 طوير التعليم ومواكبته وفق عصر االنفجار املعرفي. لكة رانيا، مما يسهم في تين امللتحقين بأكاديمية املمدى فاعلية البرامج للمعلم

قدمت هذه الدراسة صورة شاملة لطبيعة برامج أكاديمية امللكة رانيا في تأهيل املعلمين للكشف عن جوانب القصور  لتلك البرامج  :  ألهمية التطبيقيةا

البيساعد املخططين على معالج  وتحسينها وتطويرها، مما القصور في هذه  لتأة جوانب  املناسبة  البرامج  املعلمين و رامج واعتماد  التوصيات  هيل  تقديم 

االكاديمية   في  القرار  لصناع  لتطوير    ،  والوزارة واملقترحات  وتحسين   وذلك  املهنية  والتنمية  الوظيفي  االداء  مع مستوى  يتواءم  بما  التعليم  مخرجات 

فق مع الواقع االردني وظروفه في ضوء اهتمام وزارة التربية والتعليم وأكاديمية امللكة رانيا   شاملة في التعليم، وبما يتومؤشرات ومعايير الجودة المتطلبات 

تربوي مهنية  بيئة  ذلك  ليوفر   ، الدراسية  املراحل  لكافة  الخدمة  أثناء  في  املعلمين  إعداد  وخطط  جهة،  من  الجدد  املعلمين  تواكب  بتدريب  فاعلة  ة 

 عرفي. االقتصاد امل

 مصطلحات الدراسة:

 اشتملت املصطلحات واملفاهيم الساسية املتعلقة بهذه الدراسة على ما يأتي:

فيها   الفاعلية: والتمسك  برؤيتها  وااللتزام  رسالتها  وبلوغ  غاياتها،  إلى  والوصول  أهدافها  تحقيق  في  املنظمات  نجاح  قياس  معايير  إحدى   هي 

: و  .(2010،)الكبيس ي
ً
 فاعلية املعايير والنتاجات التي وضعت لتحقيق الغايات وقياس مدى نجاحها للفئة املستهدفة. جةدر يعرف إجرائيا

التدريبية: ومهاراتهم    البرامج  وتطوير معارفهم،  في مجال معين،  وتدريبهم  الفراد  إعداد  إلى  يهدف  التدريب  أنواع  نوع  من  مع   واتجاهاتهم هي  يتفق  بما 

:  (.2003ما )شحاته والنجار،ونموهم وحاجاتهم لتنمية مهارة  الخبرات التعليمية للمتدربين،  
ً
   ويعرف إجرائيا

ً
هي برامج معدة وفق معايير وأنظمة مراعية

 وفق مجاالت متعددة لتحسينهم وتطويرهم نحو الفضل.  لألفرادالخصائص السيكومترية 

رانيا لتدريب املعلمين     :أكاديمية امللكة 
ً
انطلقت رسميا العبدتحت رعاية جاللة    2009في حزيران  هي مؤسسة مستقلة  هللا لتطوير برامج    امللكة رانيا 

هللا    ردن بشكل خاص وفي العالم العربي بشكل عام، وتتبنى رؤية جاللة امللكة رانيا العبدت التعليمية في ال التدريب والتنمية املهنية لتستجيب االحتياجا

بنوعي واملنطقة منلالرتقاء  الردن  في  التعليم  باملهارات    ة  املعلمين  تمكين  الغرفة خالل  داخل  للتميز  لهم  الالزم  الدعم  وتقديم  دورهم  وتقدير  الالزمة، 

 (.Queen Rania Teacher Academy Website)الصفية

ى مزيد من د في مهنته بالحصول علاملنهي حيث يساعد الفر حسين الداء  مجموعة برامج تدريبية خاصة لتأهيل املعلمين في املؤسسات التعليمية لت  تأهيل املعلمين:

 بطريقة فاعلة تأهيلهم  كفاءته اإلنتاجية ومستوى عملية التعليم والتعلم من خاللالخبرات املهنية ورفع 
ً
:  (.2007خطاب، )تربويا

ً
هو إعدادهم ويعرف إجرائيا

 في ضوء الكفايات املهنية. خدمة لتحسين وتطوير الداء الوظيفي وفق برامج تدريبية قبل الخدمة وأثناء ال وتأهيلهم 

 ومحدداتها: حدود الدراسة

 . مديرة  (60: اقتصر تطبيق الدراسة على مديري املدارس الحكومية في لواء قصبة اربد، والبالغ عددهم )الحدود البشرية

 قصبة اربد.  : اقتصر تطبيق الدراسة على املدارس الحكومية في لواءالحدود املكانية

الزمانية اقتصالحدود  تطبي:  ا ر  لعام  ل ق هذه  الول  الدراس ي  للفصل  اربد  لواء قصبة  في  املدارس  من مديري  الدراسة  أفراد عينة  -2019دراسة على 

2020 . 

املوضوعية الباحثة على  الحدود  الدراسة، وستعمل  استجابة عينة  الدراسة ومدى  أدوات  الدراسة على خصائص    االستبيان  طويرت: ستقتصر هذه 

 لدراسة .ا على عينة ا وتوزيعه

 : واإلجراءاتالطريقة 

 : منهجية الدراسة

املنهج   الدراسة  االرتباطي ملعرفة  اعتمدت هذه  الدراسة، واملنهج  أفراد عينة  نتائج استجابات  االرتباطي، وذلك لوصف وتحليل وتفسير  الوصفي 

 امللكة رانيا. العالقة االرتباطية بين درجة فاعلية برامج أكاديمية
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 :مجتمع الدراسة

 ومديرة 250ربد والبالغ عددهم )إ ية والتعليم التابعة للواء قصبة  جتمع الدراسة من جميع مديري املدارس العاملين في مديرية التربن متكو 
ً
( مديرا

 ( مدرسة إناث، حسب إحصاءات قسم101( مدرسة ذكور، )72( مدرسة منها )173، وقد بلغ عدد املدارس الحكومية )(2020  -2019)للعام الدراس ي  

 ربد. إ مديرية تربية وتعليم لواء قصبة  التخطيط في

   :عينة الدراسة

بالطريقة   الدراسة  ملجتمع  ممثلة  اختيار عينة  البسيطةتم  )  العشوائية  توزيع  تم  الكلي،  الدراسة  مجتمع  املدارس   (60من  استبانة  من مديري 

 
ً
 ربد. إ في لواء قصبة عشوائيا

 ة لجمع املعلومات الالزمة، وهي: االعتماد على أداة رئيسي ولتحقيق أهداف الدراسة تم  راسة:أداة الد

: مقياس فاعلية برامج أكاديمية امللكة رانيا
ً
 أوال

العالقة ذات  والبحاث  الدراسات  على  اإلطالع  بعد  وذلك  رانيا،  امللكة  أكاديمية  البرامج  فاعلية  استبانة  تطوير  خان  كدراسة    تم  (،  2019)بدر 

الثاني، فقد اشتمل على  وت،  (2014السلمان )ودراسة   الجزء  أما  الدراسية(.  املرحلة  العلمي،  املؤهل   ( املتغيرات  الول، ويشمل  الجزء  كونت من جزأين: 

الت44) تكنولوجيا  توظيف  في  املساندة  اإلدارية  الخدمات  والهداف،  الدراسية  الخطط  وهي:  أربعة مجاالت  واملتابعة ( فقرة موزعة على  الرقابة  عليم، 

 . م، الشراكة مع املجتمعوالتقوي

 للتحقق من مؤشرات صدق االستبانة، تم إجراء ما يلي:: صدق االستبانة: )فاعلية برامج أكاديمية امللكة رانيا(

: الصدق الظاهري )صدق املحكمين(: 
ً
 أوال

أعضاء هيئة التدريس في قسم    حكمين من ذوي االختصاص والخبرة منللتأكد من صدق محتوى استبانة الدراسة تم عرضها على مجموعة من امل

امللكة ة التربوية و قسم علم النفس التربوي وقسم املناهج والتدريس في الجامعات الحكومية والخاصة ومجموعة من مشرفي التربويين في أكاديمية  االدار 

 15م )البالغ عدده   رانيا ومديرية التربية والتعليم للواء قصبة اربد
ً
هم من حيث مدى سالمة الصياغة  وملحوظاتهم وتعديالت  ؛ وذلك إلبداء آرائهم ( محكما

أية تعديالت يرونها مناسبة الدراسة وإجراء  أهداف  الفقرات وتوافقها مع  درجت فيه، ومدى مالئمة 
ُ
أ الذي  للمجال  بلغت نسبة    إذ  ،  اللغوية، وانتمائها 

 فقرة.  44فقرة الى أن اصبحت  60بحيث كانت  وتم حذف مجموعة من الفقرات، %80اتفاقهم 

   صدق البناء:

عينة   في  الكلية  الدرجة  مع  املقياس  فقرات  ارتباط  معامالت  استخرجت  للمقياس،  البناء  صدق  دالالت  عينة  الستخراج  خارج  من  استطالعية 

 ومديرة،  (30تكونت من )الدراسة  
ً
املقياس وحساب معامل    مديرا أن معام  اطارتبحيث تم تحليل فقرات  الفقرات، حيث  هنا   االرتباطل  كل فقرة من 

باملجال التي تنتمي  يمثل داللة للصدق بالنسبة لكل فقرة في صورة معامل ارتباط بين كل فقرة وبين الدرجة الكلية من جهة، وبين كل فقرة وبين ارتباطها  

ا   مجال، وبين كل  إليه الكلية من جهة أخرى، وقد تراوحت معامالت  الفقرات  والدرجة  الداة ككل  رتباط  )  ،(0.82-0.37)  بين  مامع  املجال  -0.37ومع 

 . والجدول التالي يبين ذلك (0.91

 التي تنتمي إليه واملجالمعامالت االرتباط بين الفقرات والدرجة الكلية : (1جدول)

 معامل االرتباط رقم الفقرة

 مع املجال 

 معامل االرتباط

 مع األداة

 اطمعامل االرتب رقم الفقرة

 مع املجال 

 معامل االرتباط

 داةمع األ 

 معامل االرتباط رقم الفقرة

 مع املجال 

 معامل االرتباط

 مع األداة

1 0.86** 0.74** 16 0.50** 0.48** 31 0.66** 0.59** 

2 0.88** 0.76** 17 0.67** 0.50** 32 0.70** 0.59** 

3 0.45** 0.43* 18 0.65** 0.51** 33 0.59** 0.60** 

4 0.87** 0.74** 19 0.67** 0.37* 34 0.73** 0.70** 

5 0.91** 0.82** 20 0.53** 0.60** 35 0.70** 0.51** 

6 0.87** 0.79** 21 0.74** 0.56** 36 0.73** 0.62** 

7 0.50** 0.45* 22 0.48** 0.58** 37 0.71** 0.54** 

8 0.91** 0.81** 23 0.76** 0.69** 38 0.37* 0.38* 

9 0.68** 0.54** 24 0.60** 0.44* 39 0.53** 0.57** 

10 0.45* 0.44* 25 0.45* 0.46* 40 0.62** 0.46* 

11 0.45* 0.41* 26 0.63** 0.71** 41 0.63** 0.42* 

12 0.82** 0.73** 27 0.53** 0.57** 42 0.48** 0.53** 

13 0.53** 0.44** 28 0.69** 0.60** 43 0.55** 0.42* 

14 0.85** 0.72** 29 0.77** 0.74** 44 0.66** 0.50** 

15 0.37* 0.48** 30 0.54** 0.55    

*  
ً
 ** (. 0.05عند مستوى الداللة ) دالة إحصائيا

ً
 (. 0.01عند مستوى الداللة ) دالة إحصائيا
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 عضها والدرجة الكلية  بب املجاالتامالت االرتباط بين مع: (2) جدول 

الخطط الدراسية   

 واألهداف 

الخدمات اإلدارية  

املساندة في توظيف  

 لتعليم تكنولوجيا ا

الرقابة واملتابعة  

 والتقويم 

فاعلية برامج أكاديمية   الشراكة مع املجتمع

 امللكة رانيا 

     1 الخطط الدراسية والهداف 

ية املساندة في توظيف تكنولوجيا  الخدمات اإلدار 

 التعليم 

0.633** 1    

   1 **0.713 **0.838 الرقابة واملتابعة والتقويم

  1 **0.784 **0.649 **0.631 الشراكة مع املجتمع 

 1 **0.833 **0.948 **0.798 **0.928 فاعلية برامج أكاديمية امللكة رانيا 

*  
ً
 ** (. 0.05عند مستوى الداللة ) دالة إحصائيا

ً
 (. 0.01عند مستوى الداللة ) دالة إحصائيا

 ثبات أداة الدراسة:

التحقق بطريقة االختبا الدراسة، فقد تم  أداة  ثبات  املقياس، وإعادة تطبيقه بعد أسبوعين  test-retestر وإعادة االختبار )للتأكد من  ( بتطبيق 

نة من )على مجموعة من خارج عينة   (، ومن ثم تم حساب معامل ارتباط بيرسون بين تقديراتهم في املرتين. 30الدراسة مكو 

ألف معادلة كرونباخ  حسب  الداخلي  االتساق  بطريقة  الثبات  معامل  حساب   
ً
أيضا )وتم  رقم  والجدول  وفق 3ا،  الداخلي  االتساق  معامل  يبين   )

 داة ككل واعتبرت هذه القيم مالئمة لغايات هذه الدراسة. ات اإلعادة للمجاالت وال معادلة كرونباخ ألفا وثب

 معامل االتساق الداخلي كرونباخ ألفا وثبات اإلعادة للمجاالت والدرجة الكلية : (3جدول )
 ق الداخلي تسااال ثبات اإلعادة  املجال 

 0.88 0.93 الخطط الدراسية والهداف 

 0.74 0.89 ليم الخدمات اإلدارية املساندة في توظيف تكنولوجيا التع

 0.84 0.91 الرقابة واملتابعة والتقويم

 0.70 0.89 الشراكة مع املجتمع 

 0.94 0.92 فاعلية برامج أكاديمية امللكة رانيا 

 ربد؟إنظر مديري املدارس في لواء قصبة امللكة رانيا في تأهيل املعلمين من وجهة برامج أكاديمية ما درجة فاعلية السؤال االول: 

الحسابية واالنحرافات  لإلجا املتوسطات  السؤال تم استخراج  لبة عن هذا  املعلمين من املعيارية  تأهيل  امللكة رانيا  أكاديمية  درجة فاعلية برامج 

 والجدول أدناه يوضح ذلك.  ،ربدإ صبة نظر مديري املدارس في لواء قوجهة 

افات املعيارية : (4جدول ) تأهيل املعلمين من وجهة نظر مديري املدارس في لواء  في علية برامج أكاديمية امللكة رانيا لدرجة فااملتوسطات الحسابية واالنحر

 حسب املتوسطات الحسابية  ربدإصبة ق 
ً
 مرتبة تنازليا

 املستوى  االنحراف املعياري  حسابياملتوسط ال املجال  الرقم  الرتبة

 مرتفع 0.645 3.84 الخطط الدراسية والهداف  1 1

 متوسط  0.807 3.50 دارية املساندة في توظيف تكنولوجيا التعليم الخدمات اإل  2 2

 متوسط  0.725 3.38 الرقابة واملتابعة والتقويم 3 3

 متوسط  0.597 3.15 الشراكة مع املجتمع  4 4

 متوسط  0.632 3.51 ج ية  البراممقياس فاعل  

متوسط بأعلى في املرتبة الولى  الخطط الدراسية والهدافت جاء إذ ،(3.84-3.15بين ) املتوسطات الحسابية قد تراوحت ماأن ( 4يبين الجدول )

املرتبة الخيرة وبمتوسط حسابي بلغ )  الشراكة مع املجتمع، بينما جاءت  (3.84)حسابي بلغ    قياس فاعلية  البرامج وسط الحسابي ملغ املت(، وبل3.15في 

التي    وتعزو   ،(3.51)  ككل الكاديمية  أن  إلى  ا ذلك  بها  املعلمون التحق  الترقيه   لطالب  املادية واملعنوية وفرص  الحوافز  حققت لهم فرص االستفادة من 

،ووجود سلم للرواتب واضح ووجود عدالة وظروف عمل متساوية قراراتخاذ الواملشاركة في ات  ،املشاركة في الدورات واملؤتمرات العلمية  عبروالنمو املنهي  

 .ويوجد سلم رواتب واضح للجميع بغض النظر عن الرتبة الكاديمية

، حيث كانت على النحو  حده كل مجال على وقد تم حساب املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة على فقرات 

 الي: الت
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 املجال األول:  الخطط الدراسية واألهداف

افات املعيارية : (5جدول )  حسب املتوسطات الحسابية  الخطط الدراسية واألهدافب املتعلقةاملتوسطات الحسابية واالنحر
ً
مرتبة تنازليا  

املتوسط   الفقرات  الرقم الرتبة 

 الحسابي 

االنحراف 

 املعياري 

 املستوى 

 مرتفع 0.886 4.17 امليدانية الالزمة إلعدادهم للحياة العملية. خبرات  مين التكسب الهداف املعل  4 1

ال 2 2 رانيا  امللكة  أكاديمية  العلمية  تواكب  واملستجدات  البرامج  الدراسية  خطط 

 والتكنولوجية املعاصرة. 

 مرتفع 0.821 4.07

 مرتفع 0.873 4.02 ين.نفتاح الحوار ومهارات التواصل مع اآلخر املعلمين قيم ا تكسب الهداف 6 3

على   11 3  
ً
قادرا املعلم  تجعل  كفيله  أساليب  رانيا  امللكة  أكاديمية  برامج  تتضمن 

 تعلمهم. تحمل مسؤولية 

 مرتفع 0.854 4.02

 مرتفع 0.802 3.97 تتصف الخطط الدراسية بالحداثة واملرونة والصالة. 10 5

 مرتفع 0.821 3.93 تحقق الخطط والهداف مبدأ ديمقراطية التعليم.  7 6

والتعليم   1 7 التربية  وزارة  سياسة  لتحقيق  رانيا  امللكة  أكاديمية  برامج  تسعى 

 دافها الواضحة. املستقبلية  من خالل أه

 مرتفع 0.752 3.90

استراتيجيات   14 8 وفق  لتوظيفها   فاعلة   أنشطة   رانيا   امللكة  أكاديمية  تعد 

 .التقييم الحديثة في املدرسة

 مرتفع 0.777 3.85

والبعد   16 8 بالتجديد  املدرسة  في  العمل  بتأدية  رانيا  أكاديمية امللكة  برامج  تحفز 

 .عن امللل والروتين

 مرتفع 0.799 3.85

 مرتفع 0.840 3.80 تكسب أهداف البرنامج املعلمين املقدرة على التفكير العلمي، والتعلم الذاتي.  5 10

والتنظيمية عند التخطيط والتنفيذ    هنية، يراعي البرنامج متطلبات الحاجة امل 12 10

 في امليدان. 

 مرتفع 0.988 3.80

، ومضامين و  9 12
ً
 مرتفع 0.783 3.72 اضحة ومحددة.تشمل الخطط في الكاديمية أهدافا

 متوسط  0.729 3.67 توازن الخطط والهداف بين أنشطة التعليم والبحث والتطوير. 8 13

را 15 13 امللكة  أكاديمية  امل تدعم  اإلبداع نيا  مستويات  أعلى  تحقيق  في  املتميز  علم 

 .واالبتكار

 متوسط  0.816 3.67

 متوسط  1.066 3.50 البيئة املحيطة للطلبة.تراعي برامج الكاديمية في خططها واقع  3 15

والطلبة   13 16 املعلم   يواجهها  التي  بالصعوبات  رانيا  امللكة  أكاديمية  برامج  تهتم 

 ا. وتعمل على  تلبيته

 متوسط  1.049 3.47

 مرتفع 0.645 3.84 الخطط الدراسية والهداف   

تكسب الهداف املعلمين  "  التي تنص على(  4رقم )  ة جاءت الفقر إذ  ،  (4.17-3.47)بين    املتوسطات الحسابية قد تراوحت مان  إ (  5يبين الجدول )

كما يدل على أن فاعلية برامج أكاديمية امللكة رانيا في   (4.17بمتوسط حسابي بلغ )ولى و في املرتبة ال "  الخبرات امليدانية الالزمة إلعدادهم للحياة العملية

بتوظيف مقررا  بشكل فعال  املعلمين  بين  تأهيل  والربط  التعليمية  العملية  تعزز  التي  التكنولوجيا  واستخدام وسائل  الدراسة،  التعليمة    النشاطاتت 

يبدأ ذاك النجاح من رغبة ذاتية  إذسواء؛  ملستويات  داخل البيئة التعليمية  والغرفة الصفية على حد  جميع ا والنتاج التعليمي مما يؤكد نجاح املعلم في 

 وقد يعزى ذلك  للمعلم بأن يكون مبد 
َ
 ومبتكرا

ً
وفق املستويات   لتأهيلهم وجود اتساق بين فاعلية برامج أكاديمية امللكة رانيا واحتياجات املعلمين    إلىعا

بعيدة    ،  ايرة املتغ  والفكار تكون  بحيث  املختلفة  وأساليبها  التدريس  باستراتيجيات  والتعدد  التنوع  يدركون ضرورة  يجعلهم  الطرائق مما  ية التقليد  عن 

بة والطل تهتم برامج أكاديمية امللكة رانيا بالصعوبات التي يواجهها املعلم "ونصها ( 13)رقم   ة بينما جاءت الفقر ، م تنفيذها بطريقة موضوعية وشاملةويت

تلبيتها )"  وتعمل على   بلغ  الحسابي    .(3.47باملرتبة الخيرة وبمتوسط حسابي  املتوسط  الدراسية والهدافلوبلغ  نتيجة   (3.84)  ككل  لخطط  وقد تعزى 

ا  إلى  وضعف  ذلك  الصعبة،  املادية  بلظروف  الدراسية  املقررات  الزدحام  وذلك  متنوعة  تعليمية  مواد  لتوظيف  املخصصة  النظرية املعلو امليزانية  مات 

الكافي الفرصة  واملتعلم  املعلم  أمام  املجال  تفسح  ال  التي  واملتعلم،  املعلم  على   
ً
عبئا تشكل  والتي  إ املتراكمة  أو  التكنولوجي  والتوظيف  للبحث  عطاء ة 

امل تلك  داعمة غير  المنشورات ومطبوعات ووسائل  املناهج  في  اإل دراسية  قررة  للمدرسةوأن  املادية  يتعلمه وزارة  وال  مكانات  ما  تطبيق  في  غير مساعدة 

 (. 2012اتفقت مع دراسة البشارات والرمحي )و  على أرض الواقع لتطبيقهاملعلمون في االكاديمية 
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 في توظيف تكنولوجيا التعليم  املجال الثاني: الخدمات اإلدارية املساندة

افات املعيارية : (6جدول )  حسب املتوسطات الحسابية في توظيف تكنولوجيا التعليم  مات اإلدارية املساندةالخدب املتعلقةاملتوسطات الحسابية واالنحر
ً
 مرتبة تنازليا

 املستوى  االنحراف املعياري  بي املتوسط الحسا الفقرات  الرقم الرتبة

تدرب أكاديمية امللكة رانيا  الكوادر البشرية على استخدام شبكات املعلومات واالتصال   17 1

 تماعي. ل االجومواقع التواص

 مرتفع 0.869 3.70

 متوسط 0.848 3.60 تطور أكاديمية امللكة رانيا  الداء الوظيفي للمعلمين بشكل دوري ومستمر. 20 2

نظم     تسهم 22 3 وتوظيف  والتقني،  املعرفي  التطور  ملواكبة  الكاديمية  في  التدريبية  الورش 

 التعلم عن بعد. 

 متوسط 0.892 3.53

برامج 21 4 تأدية  أكادي  توظف  أثناء  والجهد  الوقت  لتوفير  أساليب  سياسة  رانيا  امللكة  مية 

 العمل. 

 متوسط 1.081 3.50

مصاد 18 5 رانيا  امللكة  أكاديمية  الكم توفر   ناحية  من  املطلوب  باملستوى  متعددة  تعلم  ر 

 والنوع. 

 متوسط 0.929 3.47

ير الداء والتحفيز وزيادة  ة بتطو تطور الكاديمية التشريعات والقوانين والنظمة الخاص 23 6

 االنتاجية. 

 متوسط 1.012 3.40

ستخدام التكنولوجيا  توفر أكاديمية امللكة رانيا املرافق التعليمية والتجهيزات الالزمة ال  19 7

 الحديثة في اإلدارة والتعليم. 

 متوسط 0.958 3.28

 متوسط 0.807 3.50 الخدمات اإلدارية املساندة في توظيف تكنولوجيا التعليم  

( الجدول  الحسابية قد تراوحت ماان  (  6يبين  )  املتوسطات  الفقر   إذ،  (.3.70-3.28بين  )  ة جاءت  أكادي"  التي تنص على(  17رقم  امللكة تدرب  مية 

االجتماعي التواصل  ومواقع  واالتصال  املعلومات  استخدام شبكات  البشرية على  الكوادر  ح"  رانيا   وبمتوسط  الولى  املرتبة  بفي  )سابي  بينما  ،  (3.70لغ 

الفقر  التكنولوج"نصها  (  19)رقم    ة جاءت  الستخدام  الالزمة  والتجهيزات  التعليمية  املرافق  رانيا  امللكة  أكاديمية  والتعليم توفر  اإلدارة  في  الحديثة  " يا 

الخيرة   )باملرتبة  بلغ  في    .(3.28بمتوسط حسابي  املساندة  اإلدارية  للخدمات  الحسابي  املتوسط  )توظيف  وبلغ  التعليم ككل  ، وتعزو    (3.50تكنولوجيا 

ق والتي  التعليمية،  العملية  على  تطرأ  التي  بالتغيرات  للمعلمين  الوظيفية  الهوية  بتأثر  ممارساتهم  الباحثة  أو  وتجاربهم  املعلمين  رغبات  مع  تتعارض  د 

 للمرحلة الدراسية، كإجراء تعديل أو تطوير على املناهج، أو إدخ
ً
ليب واستراتيجيات تعليمية تقنية حديثة أثناء تأهيلهم وتدريبهم، ال أساامليدانية وفقا

وزارة التربية والتعليم ال توفر   ، وذلك الن  ومن ثم اضطرابهاالوظيفية ووضوحها،     مما يشعرهم بالقلق واالرتباك؛ وبالتالي التأثير على مدى ثبات الهوية

املدار  في  الحديثة  التكنولوجية  والوسائل  لقلة املصادر  املادي    س  الدراسية،  أ وازدحام    للمدرسةالدعم  املناهج  وكثافة  الطلبة  دراسة   و عداد  في  تبين 

( في    (  2014السلمان  فروق  استخدام  وجود  التعلدرجة  متوسطة،التقنيات  بدرجة  جاء  اليدوية  في   نأ و   يمية  اليدوية  التعليمية  التقنيات    استخدام 

أشارت أن درجة اإلفادة من برنامج شبكة الرياضيات ككل   و؛    .لح الدراسات العليا أعلى من بكالوريوسي ولصاؤهل العلمإلى املتدريس الرياضيات تعزى  

فروق   وجود  وعدم  كبيرة،  بدرجة  استخدام جاءت  لدى  الصعوبة  درجة  وجاءت  والخبرة،  العلمي  واملؤهل  للجنس  تعزى  البرنامج  من  االفادة  لدرجة 

  .لصالح ذوي الخبرة القلصالح الذكور ومتغير الخبرة لجة متوسطة تعزى إلى متغير الجنس ككل بدر لداة التقنيات التعليمية اليدوية على ا 

 تقويم املجال الثالث: الرقابة واملتابعة وال

افات املعيارية : (7جدول )  حسب املتوسطات ا  الرقابة واملتابعة والتقويماملتعلقة باملتوسطات الحسابية واالنحر
ً
ةلحسابيمرتبة تنازليا  

املتوسط   الفقرات  الرقم الرتبة 

 الحسابي

 املستوى  االنحراف املعياري 

 مرتفع 0.948 3.68 .في امليدانيطبق املعلمين مالحظات املدير واملشرفين في أثناء التدريب  33 1

 متوسط  1.095 3.57 تحفز أكاديمية امللكة رانيا  املبدعين وتكافؤهم.  26 2

 متوسط  0.982 3.55 الكاديمية، بالمانة والعدالة والنزاهة والشفافية.  رية فيتتصف القيادة اإلدا  30 3

الجة نقاط الضعف لدى تسهم برامج أكاديمية امللكة رانيا  بتعزيز نقاط القوة ومع 31 4

 .معلميها بإلحاقهم بالدورات التدريبية

 متوسط  1.000 3.50

ا 34 5 بتأدية  رانيا  امللكة  أكاديمية  برامج  من    لعمال تدعم  وخالية  صحيحة،  بطريقة 

 .الخطاء

 متوسط  0.983 3.48

املهنية  24 6 الجوانب  لرفع  رانيا  امللكة  أكاديمية  في  واملتابعة  الرقابة  نظام    يؤدي 

 واالجتماعية والكفايات التدريسية املرتبطة بالداء. 

 متوسط  0.963 3.43

التربوي ومشرفي  املشر   يحرص املعلمين على جلسات التغذية الراجعة من قبل  32 7 ف 

 .أكاديمية امللكة رانيا

 متوسط  1.094 3.42

 متوسط  0.993 3.38 ة. ترسخ  برامج أكاديمية امللكة رانيا مبادئ املوضوعية واملساءلة والشفافي 25 8

مؤشرات   28 8 استخدام  على  يقوم  الداء  لقياس  نظام  رانيا  امللكة  أكاديمية  تطبق 

 (. واإلنتاجية جودة  ية والموضوعية )الكفاءة والفاعل

 متوسط  1.010 3.38

 سط متو  1.132 3.35 تقييم أكاديمية امللكة رانيا خريجيها بمعايير صادقة وموضوعية في أثناء الخدمة.  27 10

 متوسط  1.112 2.47 يظهر نظام الرقابة واملتابعة جوانب الهدر التربوية بالكاديمية.  29 11

 متوسط  0.725 3.38 الرقابة واملتابعة والتقويم  
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ن مالحظات  يطبق املعلمي"  التي تنص على(  33رقم )  ة جاءت الفقر   إذ،  (3.68-2.47بين )  املتوسطات الحسابية قد تراوحت ماان  (  7يبين الجدول )

امليدان في  التدريب  أثناء  في  واملشرفين  الولى  "  املدير  املرتبة  )في  بلغ  الفقر ،  (3.68بمتوسط حسابي  الرقابة "نصها    (29)م  رق  ة بينما جاءت  نظام  يظهر 

بالكاديمية التربوية  الهدر  جوانب  )"  واملتابعة  بلغ  حسابي  وبمتوسط  الخيرة  الحساب  . (2.47باملرتبة  املتوسط  للوبلغ  والتقويم ي  واملتابعة  ككل   رقابة 

امج وعملية تقيميه مستمرة قبل ج نقاط الضعف في البرنوتعال  قوة   واملراقبة لتعزيز نقاط   للمتابعةتسعى  اكاديمية امللكة رانيا  وتعزو الباحثة أن     (3.38)

، وتنمية املوارد البشرية والتقليل من البطالة وتوظيف  الخرى فواج  هو جديد لتفادي نقاط الضعف في ال الخدمة لتعزيز البرنامج بكل ما   وأثناءالخدمة  

وكتب   واإلداريينالت وملفات املعلمين والتقارير السنوية وتقارير املشرفين  ل السجمن خالالكفاءات العالية لتحسين جودة التعليم في النظام التربوي  

 .الشكر والتقدير 

 املجال الرابع: الشراكة مع املجتمع 

افات املعيارية : (8جدول )  حسب املتوسطات  الشراكة مع املجتمعاملتعلقة باملتوسطات الحسابية واالنحر
ً
 مرتبة تنازليا

توسط  امل ات الفقر  الرقم الرتبة 

 الحسابي 

 املستوى  االنحراف املعياري 

تلحق أكاديمية امللكة رانيا خريجيها بمواقع العمل ليصبحوا على مقربة من الواقع اليومي   38 1

 تمع. للمج

 متوسط  0.901 3.63

 متوسط  1.016 3.47 ُتوفر برامج االكاديمية قنوات االتصال بينها وبين املؤسسات العامة والخاصة.  35 2

تعد برامج أكاديمية امللكة رانيا معلمين قادرين على حل املشكالت املتعلقة باملجتمع املحلي   40 3

 بأسلوب فعال لداء املهام.

 متوسط  0.871 3.43

 متوسط  0.743 3.42 .تسهم برامج أكاديمية امللكة رانيا بتنسيق العمل مع الجهات املختلفة الداخلية والخارجية 43 4

ب 44 5 فعاتربط  الكاديمية  ين  وتطلعات  احتياجات  وبين  العلمية  املؤسسات  ونواتج  ليات 

 لتحقيق أهدافها. 

 متوسط  0.825 3.38

 متوسط  0.940 3.28 ية واإلجرائية التي تخدم قضايا املجتمع. تشجع وتحفز لالهتمام بالبحوث التطبيق 36 6

 متوسط  1.091 3.12 ليمية التعلمية. ة التعتضع نتائج البحوث التي تجريها في خدمة املجتمع والعملي 37 7

 متوسط  0.958 2.88 .املطلوب تنفيذها املهمةيشارك املعلم في العمل خارج أوقات الدوام الرسمي لداء  39 8

 متوسط  1.233 2.73 يواجه املعلمين مشكالت مع زمالء العمل يعيق منافستهم في الكاديمية.  41 9

 منخفض  0.833 2.18 .رانيا في تعزيز التوافق املنهي بين أفراد العمل  امللكة تساهم برامج أكاديمية  42 10

 متوسط  0.597 3.15 الشراكة مع املجتمع   

تلحق أكاديمية امللكة رانيا " التي تنص على( 38رقم ) ة جاءت الفقر  إذ، (3.63-2.18بين ) ية قد تراوحت مااملتوسطات الحسابن أ ( 8يبين الجدول )

( 42)رقم    ة بينما جاءت الفقر ،  (3.63في املرتبة الولى وبمتوسط حسابي بلغ )"  عمل ليصبحوا على مقربة من الواقع اليومي للمجتمعاقع البمو   الخريجين

الحسابي توسط  وبلغ امل  .(2.18باملرتبة الخيرة وبمتوسط حسابي بلغ )"  ديمية امللكة رانيا في تعزيز التوافق املنهي بين أفراد العملتساهم برامج أكا"نصها  

قدار فصل رض الواقع بمأ ي امليدان للتدريب والتأهيل على  فن أكاديمية امللكة رانيا تدعم معلميها  أ لى  إ وقد نعزى نتيجة    ( 3.15ككل )  لشراكة مع املجتمعل

 زهم لحل املشكالت والقدرةوتحفي  يوتنمية البحث العلم  ،دراس ي الكتساب الخبرات وتبادل الكفاءات وتعزيز نقاط القوة ومعالجة نقاط الضعف لديهم 

ختصاص لتبادل الخبرات  ومشرفين وأولياء المور،  إال أن االكاديمية ال توافق بين املعلمين من ذوي اال   مديرين ومعلمينعلى التواصل مع االخرين من  

الذات والط بأعمالهم وبحوثهم العلمية بسرية مطلقة تتحفظ  لقمة، لذلك  إلى ا موح للوصول  والكفاءات والتعلم املستمر بل تخلق روح املنافسة وحب 

 . (Al- Shibli,2012اتفقت مع دراسة )و  وتامة لغايات املصداقية والشفافية ملشاركيها

الزيارات امليدانية، فهنالك  عبرالقيام بأي عمل إضافي يطلب منهم، وهذا مؤشر لروح الفريق وحب العمل التعاوني امهم التز  عبرويمكن تفسير ذلك 

تنعو  أوضاع وعالقاامل  من  يسوده  وما  ذاته  بالتنظيم  تتعلق  والعاملظيمية  بالعمل  ترتبط  وظيفية  العوامل؛  ت  هذه  وأساليب  الرضا    :من  نظم  عن 

التأثيرلعوامل البيئية  إلى ا   كبرلر اثعن ظروف وشروط العمل، كما أن الالرضا  عن العالقة بالرؤساء والزمالء،    االرضوإجراءات العمل،    املنظم  ذات 

الني تؤثر في رضاه عن عمله بالصورة  املعلم،  العوامل؛  على  االدارة  اال   :من هذه  املعلم، ومدى تقديره لدوره، وما يسود هإ نتماء االجتماعي، ونظرة  ذا  لى 

 (.2007خطاب، املؤسسة من أوضاع وقيم، كل ذلك يعكس تأثيره إيجابا وسلبا على اندماج املعلم وتكامله مع عمله )

( بين متوسطات استجابات أفراد العينة حول درجة فاعلية α = 0.05هل هناك فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة ) ني:  ل الثاالسؤا

 يا في إعداد وتأهيل املعلمين من وجهة نظر مديري املدارس تعزى ملتغيري )املؤهل العلمي، واملرحلة الدراسية(؟برامج أكاديمية امللكة ران

املعيارية  عن هذا لإلجابة   الحسابية واالنحرافات  املتوسطات  املعلمين من   السؤال تم استخراج  تأهيل  امللكة رانيا  أكاديمية  لدرجة فاعلية برامج 

 ، والجدول أدناه يوضح ذلك. واملؤهل العلمي، واملرحلة الدراسيةحسب متغيري  ارسوجهة نظر مديري املد
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ا: (9جدول ) حسب   أهيل املعلمين من وجهة نظر مديري املدارستكاديمية امللكة رانيا في درجة فاعلية برامج أل عياريةفات املاملتوسطات الحسابية واالنحر

 املؤهل العلمي، واملرحلة الدراسية  متغيري 

الخطط الدراسية    ؤهل العلمي امل 

 والهداف 

الخدمات اإلدارية  

املساندة في  

توظيف  

 تكنولوجيا التعليم 

الرقابة واملتابعة  

 لتقويموا

الشراكة مع  

 املجتمع 

مقياس فاعلية   

 البرامج

 2.98 2.60 2.91 3.01 3.26 س بكالوريوس املؤهل العلمي 

 0.953 0.748 0.957 1.211 1.036 ع 

 3.62 3.26 3.48 3.59 3,95 س دراسات عليا

 0.495 0.502 0.639 0.676 0.470 ع

 3.49 3.13 3.40 3.45 3.79 س اساسية  املرحلة الدراسية 

 0.769 0.679 0.855 0.967 0.791 ع

 3.55 3.18 3.36 3.57 3.90 س ثانوية

 0.398 0.481 0.522 0.540. 0.383 ع

 س= املتوسط الحسابي    ع=االنحراف املعياري             

ال املعيارية  9)جدول  يبين  واالنحرافات  الحسابية  املتوسطات  في   
ً
ظاهريا  

ً
تباينا فاعليل(  برامدرجة  املعلمين من  ة  تأهيل  في  رانيا  امللكة  أكاديمية  ج 

 .املؤهل العلمي، واملرحلة الدراسيةبسبب اختالف فئات متغيرات  وجهة نظر مديري املدارس

ين  التبا  ( وتحليل10ائي املتعدد على املجاالت جدول )ت الحسابية تم استخدام تحليل التباين الثنلبيان داللة الفروق اإلحصائية بين املتوسطاو 

 (.11الثنائي لألداة ككل جدول )

 املجاالت   على املؤهل العلمي، واملرحلة الدراسية ألثر املتعدد   الثالثي  تحليل التباين: (10جدول )

درجات  مجموع املربعات  املجاالت  مصدر التباين

 الحرية 

متوسط  

 املربعات 

الداللة   قيمة ف 

 اإلحصائية 

 0.002 10.834 3.886 1 3.886 هداف الخطط الدراسية وال  املؤهل العلمي 

توظيف   0.329هوتلنج= في  املساندة  اإلدارية  الخدمات 

 تكنولوجيا التعليم 

2.658 1 2.658 4.267 0.043 

 0.021 5.673 2.802 1 2.802 الرقابة واملتابعة والتقويم 0.004ح=

 0.001 11.907 3.630 1 3.630 الشراكة مع املجتمع  

 0.740 0.111 0.040 1 0.040 هداف ية وال الخطط الدراس املرحلة 

توظيف   0.045هوتلنج= في  املساندة  اإلدارية  الخدمات 

 تكنولوجيا التعليم 

0.069 1 0.069 0.111 0.740 

 0.613 0.259 0.128 1 0.128 الرقابة واملتابعة والتقويم 0.660ح=

 0.973 0.001 0.000 1 0.000 الشراكة مع املجتمع  

   0.359 57 20.445 والهداف راسية الخطط الد الخطأ

توظيف    في  املساندة  اإلدارية  الخدمات 

 تكنولوجيا التعليم 

35.515 57 0.623   

   0.494 57 28.150 الرقابة واملتابعة والتقويم 

   0.305 57 17.375 الشراكة مع املجتمع  

    59 24.524 ط الدراسية والهداف الخط الكلي 

ا   اإلدارية  توظيف  ملساندالخدمات  في  ة 

 تكنولوجيا التعليم 

38.387 59    

    59 30.977 الرقابة واملتابعة والتقويم 

    59 21.049 الشراكة مع املجتمع  

 اآلتي: (10)يتبين من الجدول 

 .علياالسات درا املجاالت وجاءت الفروق لصالح الفي جميع  املؤهل العلمي تعزى لثر(α = 0.05)وجود فروق ذات داللة إحصائية  •

 املجاالت. في جميع  املرحلة الدراسيةتعزى لثر (α = 0.05)وجود فروق ذات داللة إحصائية م عد •
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امللكة رانيا في تأهيل املعلمين من وجهة نظر مديري  درجة فاعلية برامج أكاديمية على املؤهل العلمي واملرحلة الدراسية ألثر  الثنائي  تحليل التباين: (11جدول )

 س املدار 

 الداللة اإلحصائية  قيمة ف  متوسط املربعات  درجات الحرية  مجموع املربعات  التباين مصدر

 0.003 9.450 3.340 1 3.340 املؤهل العلمي 

 0.972 0.001 0.000 1 0.000 املرحلة التي يدرسها املعلم 

   0.353 57 20.148 الخطأ

    59 23.548 كلي ال

،  (0.003  )حصائية بلغتإ بداللة    9.450بلغت قيمة ف    إذ،  املؤهل العلمي  إلى  تعزى   ( α = 0.05)إحصائية  لة  ات دالجود فروق ذو أظهرت نتائج االختبار  

لصالح  إذ   الفروق  إ علياالدراسات  الجاءت  ذلك  تفسير  ويمكن  برامج  ،  أهمية  مجال    التأهيللى  الالتدريس  في  تقدمها  التي  والدورات  كاديمية للبرامج 

تركز بشكل رئيس على مختلف   لنها  ؛تصقل شخصياتهم املهنية وتذيب الفروقات بينهم   التأهيلمؤهالتهم العلمية فبرامج    عن  نظرالملعلميها كافة بغض  

املهنية والدائية.   القدرة من االستو الجوانب  املعلمين لديهم  املنهي    البرامجفادة من فاعلية تلك  يدل على أن جميع   ظهرت أ و ،  والكاديميفي تطوير أدائهم 

على  وهذا يدل    .0.972بداللة احصائية بلغت    0.001بلغت قيمة ف    إذالدراسية،    املرحلة  إلىتعزى  ( α = 0.05)جود فروق ذات داللة إحصائية  عدم و 

امللكة ر   معايير أكاديمية  املطبقة في برامج  الشاملة  املالجودة  تأهيل  ي  علمين تعمل على تطوير ممارساتهم انيا في  التدريس   مارسون بشكل عام فاملعلمون 

في إطار ضمان جودة   الواردة   ة أساسية لتنمية املوارد البشريةوالتأهيل في البيئة التعليمية باستمرار بغض النظر عن املرحلة الدراسية، فهي تعد سم

في أثناء دراستهم الجامعية ما   لتدريبكاديمية قد خضعوا لبرامج التأهيل وا إلى أن معلمي التعزى نتيجة ذلك  و ،  التعليم  قيل الخدمة وفي أثناء الخدمة

  قبل الخدمة، مما يكسبهم الخبرات واملهارة 
ً
 وأكاديميا

ً
 (.2019دراسة بدر خان )مع اتفقت و  في إعدادهم تربويا

 التوصيات: 

ـــ : في ضوء نتائج الدراسة الحالية، فإنها  تو    ص ي بـ

 رانيا في تأهيل املعلمين.  امللكةضرورة  إجراء  املزيد من البحوث حول فاعلية برامج أكاديمية  •

ترق • نظام  ربط  في  قوانين التوسع  إصدار  مع  االكاديمية  برامج  من  لالستفادة  املهنية،  والتنمية  والدراسة  البحث  في  باستمرارهم  املعلمين  ية 

 .التطبيقبوتشريعات تلزم املعلمين 

 من قبل وزارة التربية والتعليم لتفعيل  كفاءاتهم على أرض الواقع. لخدمة توفير الدعم املادي واملعنوي ملعلمي أكاديمية امللكة رانيا أثناء ا  •

 املراجع:

 :
ً
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Abstract: The study aimed to identify the effect of Queen Rania’s Academy programs in teachers' 
rehabilitation from schools’ principals’ perspectives at Qasabt Irbid in light of qualification, school level. A 
questionnaire was built, consisting of (44) item distributing on four domains: Curriculum and objectives; 
supportive administrative services in learning technology employment; monitoring, control, and evaluation; 
local community partnerships. The questionnaire was distributed to a sample totaling (60) female school 
principal after both validity and reliability were obtained. The results of the study indicated that curriculum 
and objectives ranked first (m = 3.84) and that local community partnerships ranked last (m = 3.15), while 
the means score for the effectiveness of the programs totals scale (m = 3.51). The study found that there are 
statistically significant differences (α = 0.05) due to qualifications in all the domains, in favor of higher 
education, while there were no statistically significant differences (α = 0.05) due to school level in all 
domains, The study came out with a set of recommendations, the most prominent of which are: expanding 
the linking of the entertainment system for teachers to their continued research, study and professional 
development, to take advantage of the academic programs with the issuance of laws and legislations that 
obligate teachers to apply. 

Keywords: Queen Rania’s Academy Programs; Teachers Rehabilitation; School Principals; Qasabat Irbid. 
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