
 واقع برامج إعداد المعلمين في األردن ودرجة توافقها مع معايير مهنية التعليم عالميا  

 إعداد

 ديما نزار رضا فضة

 إشراف

 أ.د عبدهللا عويدات

 الملّخص
هدفت هذه الدراسة إلى تعّرف واقع إعداد المعلمين في األردن ودرجة توافقها مع معايير 

وجانب تحليل المحتوى  ،بالجانب المسحي الدراسة المنهح الوصفياتبعت مهنية التعليم عالميًا. و 

المبني على الكلمة، والجانب المقارن، وتحددت أسئلة الدراسة بما يلي: ما واقع برامج إعداد المعلمين 

في األردن؟ ما المعايير المشتركة المتعارف عليها عالميًا لمهنية التعليم؟ ما درجة توافق برامج إعداد 

 ين في األردن مع معايير مهنية التعليم العالمية؟المعلم

 (24)وتكون مجتمع الدراسة من جميع برامج إعداد المعلمين المعتمدة في األردن، التي بلغ عددها 

برنامجًا، أما عينة الدراسة، فاستخدمت الباحثة جميع مجتمع الدراسة الذي تكون من برامج إعداد 

معات األردنية الرسمية والخاصة، وكلية التربية التابعة لوكالة إغاثة المعلمين في كليات التربية بالجا

، وأكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين، كعينة في (UNRWA)وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 

عملية المسح فيما يتعلق بالهدف، وأعضاء الهيئة التدريسية، وسياسات القبول، وأعداد الطلبة، والتقويم، 

من  (9)التخرج، أما بالنسبة لمسح الخطط الدراسية، فاستخدمت الباحثة عينة مكونة من  ومعايير

 %( من مجتمع الدراسة.37.5برامج إعداد المعلمين، أي ما نسبته )
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وكشفت نتائج الدراسة أَن نسبة توافق برامج إعداد المعلمين في كليات التربية بالجامعات األردنية 

الرسمية والخاصة، وكلية التربية التابعة لوكالة الغوث إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 

(UNRWA) ( أما درجة توافقها في أكادي20مع معايير مهنية التعليم عالميًا كانت ،)% مية الملكة

 %(.100رانيا لتدريب المعلمين فكانت )

وفي ضوء تلك النتائج، قدمت الدراسة مجموعة من التوصيات، كان من أهمها: إعادة النظر في 

تصميم برامج إعداد المعلمين في األردن من حيث سياسات القبول، والخطط، وزيادة عدد الساعات 

يات التربية بالجامعات األردنية الرسمية والخاصة، وكلية العملية المعتمدة في الخطط الدراسية في كل

(، وإعادة النظر في UNRWAالتربية التابعة لوكالة الغوث إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين )

سياسة إعداد المعلمين قبل الخدمة وتدريسهم وتعيينهم في وزارة التربية والتعليم األردنية، وخرجت 

 لية إجازة المعلمين الجدد والقدامى.الدراسة بتصور مقترح آل
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Abstract 

This study aimed to reveal the reality of Teachers’ Preparation Programs in 

Jordan and the Degree of their Compliance with the Global Educational 

Professional Standards. It is a destructive study based on survey of the 

literature related to the teacher preparation in the term of theory, education 

professionalism, and professional standards for teachers in many foreign and 

Arab countries. The questions of the study were identified by the following: 

what is the reality of the teachers' preparation programs in Jordan? What are 

the common standards that are globally recognized for the teaching 

professionalism? and what is the degree of compliance of teachers' 

preparation programs in Jordan with the global educational professional 

standards?  

The study population consisted of all (24) teachers' preparation programs in 

Jordan, as a study sample. The researcher used all of the study population, 

which is consisted of the teachers' preparation programs at the faculties of 

education at the Jordanian public and private universities, the Education 

College of (UNRWA), and the Queen Rania Academy for Teacher Training, 

as a sample for the survey, faculty composition, admission, and number of 
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students, assessment, and graduation criteria. As for the survey of the study 

plans, the researcher used a sample of (9) of the teachers' preparation 

programs in Jordan, i.e. (37.5%) of the study population. 

The results of the study have shown that the degree of compliance of the 

teachers' preparation programs with the global educational professional 

standards, presented in the faculties of education in the Jordanian public and 

private universities, and in (UNRWA), was (20%), where, it was (100%) in 

Queen Rania Academy for teacher training. 

Guided by these results, the study came out with a number of 

recommendations, the most important of which were: reconsidering the 

design of the teachers' preparation programs in Jordan, in terms of admission 

policy, plans, and increase the number of the practical credit hours, in 

addition to reconsidering the policy of the preparation and the hiring of the 

pre service teachers in the Jordanian Ministry of Education. The study also 

came out with a proposed scenario for the licensing mechanism for new and 

old teachers. 
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