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اد المعلمــین فــي كلیــة التربیــة األساســیة مــن وجهــة نظــر أعــضاء هیئــة تقیــیم برنــامج إعــد
  التدریس

  محمد سعد بداح جدعان الهاجري
 جامعـة الـدول ،مدیر إدارة المراكـز والبعثـات، دكتوراه الفلسفة في التربیة المقارنة واالدارة التعلیمیة

  .العربیة
    faroukgafer@yahoo.com:البرید االلكتروني

  :مستخلصال
كلیة التربیة األساسیة بالهیئـة العامـة برنامج إعداد المعلمین في هدفت الدراسة إلى تقییم 
 من وجهة نظر أعضاء هیئة التدریس، والكشف عن اسـتجابات للتعلیم التطبیقي والتدریب

) 60(أفــراد العینــة حــسب متغیــرات الجــنس والمؤهــل العلمــي، وتكونــت عینــة الدراســة مــن 
راسـة تـم د، ولتحقیـق هـدف ال األساسـیةالتربیـةعضوا من أعضاء هیئة التدریس من كلیة 
 47 مجاالت، ومن ستةوالمكونة من عدد من (استخدام استبانة مطورة لغایات استخدامها 

بـین ووأشارت نتائج الدراسة إلى وجود داللة إحصائیة بـین فعالیـة أهـداف البرنـامج ، )فقرة
 أهـــداف قیـــ التـــدریس ومـــستوى فعالیـــة تحقطـــرق، بـــین )0 .047(المحتـــوى واألهـــداف 

، )0. 027(فعالیة البرنامج ووبین مستوى كفاءة هیئة التدریس .) 005(البرنامج بنسبة 
وبینـت أنــه ال توجـد عالقــة ذات دالـة إحــصائیة بـین التقیــیم وأهـداف البرنــامج حیـث كانــت 

والتطــویر المهنــي التأكیــد علــى التعلــیم ب وأوصــت الدراســة ،)0.574(النتــائج منخفــضة 
برامج التـدریب والتطـویر المهنـي للمعلمـین أن تتـضمن اسـتراتیجیات  سعىتأن و ،المستمر

  .طویلة المدي طوال فترة التعلیم والعمل بالنسبة للمعلمین
  . إعداد المعلم، أعضاء هیئة التدریسالتقییم، البرنامج،: ت المفتاحیةالكلما
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Evaluating the Teachers Preparation Program in the College of 
Basic Education from the Viewpoint of Faculty Members 
Mohammad Saad Baddah Jadaan Al-Hajri 
Comparative Education and Educational Management (PhD), 
Director of Centers and Scholarships Management, League of 
Arab States. 
Email: faroukgafer@yahoo.com    
Abstract: 
The study aimed to evaluate the teacher preparation program at 
the College of Basic Education at the Public Authority for Applied 
Education and Training from the viewpoint of faculty members, 
and to reveal the responses of the sample members according to 
gender variations and the educational qualification, and the study 
sample consisted of (60) faculty members from the College of 
Basic Education And, to achieve the goal of the study, an 
improved questionnaire was used for the purposes of its use 
(consisting of a number of five areas, and 47 paragraphs), and the 
results of the study indicated a statistical significance between the 
effectiveness of the program objectives and the content and 
objectives (047.0), between teaching methods and the level of 
effectiveness of achieving goals The program has a percentage of 
(005.) and the level of the faculty competence and the effectiveness 
of the program (027. 0), and indicated that there is no statistically 
significant relationship between evaluation and program goals 
where the results were low (0.574), and the study recommended 
an emphasis on continuing education and professional 
development, and to seek Teacher training and professional 
development programs that include long-term strategies 
throughout the period of education and work for teachers. 
key words: evaluation, Program, teacher preparation, faculty staff 
members.  
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  :مقدمة
د التعلیم الرصید االستراتیجي لحركة التنمیة في المجتمع وتوجیه فعالیاته، وهو یع

مــع المــدخل للوفــاء باحتیاجــات التنمیــة المــستقبلیة، فهــو یحتــل مكــان الــصدارة فــي المجت
العــالمي بــشكل عــام، والعربــي بــشكل خــاص، باعتبــاره مركــز اشــعاع لكــل جدیــد مــن الفكــر 
والمعرفة، لخدمة أجیال المستقبل، والذي یقع على عاتقه تقدم المجتمع، علـى اعتبـار أنـه 
ًیؤدي دورا هاما في تنمیة المجتمع حیث یعتمـد بنـاءه علـى تربیـة األجیـال تربیـة صـحیحة  ً

لشاملة، ومن ثم تحرص الدول على وضـع التعلـیم فـي طلیعـة أولویاتهـا بما یخدم التنمیة ا
باعتباره ركیزة التقدم ومواجهة تحدیات العصر بمختلف صـورها، ومـن ثـم ینظـر إلیـه علـى 

ٕواذا كانـت مـساهمة المدرسـة فـي تحقیـق رسـالتها فـي ،  األمن القـومي للمجتمـعصمامأنه 
أداء وظائفها المختلفة التـي یمكـن إجمالهـا بناء وتنمیة المجتمع تتوقف على قدرتها على 

في تربیة الجیل، ونشر ثقافة المجتمـع، والحفـاظ علـى العـادات والتقالیـد، وغـرس أولویـات 
المــستقبل، ویتوقــف كــل هــذا علــى عوامــل تــشكل منظومــة التعلــیم االجتمــاعي، ویــأتي فــي 

ل عـام، فهـو الــذي مقـدمتها المعلـم الـذي مـن أهـم العوامـل الحاكمــة لمنظومـة التعلـیم بـشك
ًیتولى جانبا هاما من جوانب تثقیف المجتمع الذي توجد فیه المدرسة، ومن ثم یؤمـل منـه  ً

معلـم یعـد الًوتأسیـسا علـى مـا سـبق فـإن ،  یؤدي مهامه ویقوم بواجبه على أكمـل وجـههأن
ال بمثابة صمام األمان في منظومة التعلیم، فعلیه تتوقف كفایة التعلیم وجودته، بمعنى أنه 

ًیمكن القول أن هناك مدرسة بدون معلـم، حیـث أنـه یعـد موصـال للمعلومـات إلـى تالمیـذه، 
وعلـى ، والمؤثر في بناء شخصیاتهم، والمـدعم الحقیقـي لـربط المدرسـة بمجتمعهـا المحلـي

معلم یعد بمثابة عماد هذه المدرسة وعقلها المفكر وموقعـه بالنـسبة لهـا كموقـع الهذا فإن 
ًال قیمة لوجودها إال بوجود معلم فعال بها، وذلك نظـرا لمـا یقـوم بـه مـن القلب من الجسد ف

ــة، وتثق ــة وتربوی ــشطة تعلیمی ــام المدرســة بوظائفهــا یأن ــه یتوقــف قی ــل علی فیــة، وغیرهــا، ب
لـى مـا سـبق فـإن تحقیـق إالمختلفة التي تحـددها طبیعـة العـصر الـذي نعیـشه، وباإلضـافة 

الوظـائف، والتـي تتحقـق مـن خـالل مـا یقـوم بـه أهـداف المدرسـة، والتـي تقـوم علیهـا تلـك 
المعلــم مــن أدوار ومـــا یتحملــه مــن مـــسئولیات مثــل إعــداد التالمیـــذ للمراحــل التعلیمیـــة، 
باإلضافة إلى نشر التوعیة والتثقیف بین تالمیذه نحو قضایا المجتمع ناهیك عن مشاركته 

عنصر الـرئیس فـي أي نظـام ، ویعتبر المعلم الفي إنجاز األمور اإلداریة الخاصة بالمدرسة
تعلیمي، باعتباره الركیزة االساسیة لنجاح النظام التعلیمي، وتحقیق جودته، وبلوغ أهدافـه، 
فقد أضحت قضیة إعداد المعلم لمهنة التعلیم من القضایا الهامة، وخاصة بعد أن اتضحت 

، وكمـشرف أدوار المعلم الجدیدة كموجه ومرشد، وكعضو في تنمیة المجتمع، وكمتخذ قـرار
  . تربوي، وكمحقق للنظام، ولذا تزاید االهتمام بعملیة إعداد المعلم
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مـن القـرن إن أبرز التطورات في القطاع التعلیمي ظهرت فـي أوائـل الخمـسینیات 
 هذه المرحلة االنتقالیة جاء االهتمام   ففي،حین حظیت الكویت بدخل قومي كبیرالماضي 

 من إیمانها بـأن الخـدمات التربویـة تلعـب دورا انطالقابالتعلیم على رأس أولویات الحكومة 
بــارزا فــي تحقیــق التنمیــة المنــشودة، فالتربیــة مــصدر المعرفــة والمهــارات الفنیــة كمــا أنهــا 
 ًالسبیل لتطویر المواطن الكویتي وتأهیله نظرا للحاجة الماسة إلى أشخاص مـؤهلین مهنیـا

  . التوسع الملحوظ في سوق العملوحرفیا لمواكبة التطورات االقتصادیة السریعة و
فالمعلم هو الركن األساسي في العملیة التعلیمیة، ویعد األهم واألكثر تأثیرا لتنمیة 

ولویــات التعلــیم أ ناضــجة، ولــذا فــإن إعــداد المعلــم مــن أهــم مخرجــاتالمــتعلم وتأســیس 
ة متكاملة ٕالجامعي، وهو األساس في العملیة التنمویة واعداد األجیال وذلك من خالل عملی

  .تبدأ من الصف األول وتنتهي بالتعلیم العالي
  :مشكلة الدراسة: أوال

 وظهور البرامج ،تبرز مشكلة الدراسة أنه نتیجة لالنفتاح الكبیر والتسارع والتنوع
عــدادهم ألداء دورهـم وفقـدان المظلــة ٕاالدولیـة التـي تـسعى إلــى تنمیـة مهـارات المعلمـین، و

رامج المطروحة ومحاولـة انفـراد مؤسـسات خاصـة بهـذا الـدور، الجامعیة الحالیة لبعض الب
 المؤســسة الوطنیــة، لــدورها فــي اإلشــراف علــى فقــدانوحرصــا علــى الهویــة الوطنیــة، مــن 

 ،2015:البـدريطـارق (برامج إعداد المعلمین ما قبـل الخدمـة، ومنعـا لالحتكـارات العالمیـة
ــد مــن المــؤتمرات العلمیــة المتخصــص، و)61ص  ــى تطــویر أشــارت العدی ــا إل ــى حاجتن ة إل

: معلـم المــستقبل(مــؤتمر : الكفایـات الالزمــة للمعلمـین ونــذكر مـن هــذه المـؤتمرات مــا یلـي
بالتزامن مع الیوم العالمي للمعلم بهدف االستفادة من المبادرات السابقة، ) إعداده وتطویره

ــ ــل المــسارات الهادفــة إل ــم فــي ك ــي مجــال إعــداد المعل ى تطــویره، والحالیــة، والمــستقبلیة ف
وتحسین أدائه، وكـذلك عـرض التجـارب الدولیـة فـي كـل مـا یتعلـق بإعـداد المعلـم، وبـرامج 
التطویر المهني للمعلمین أثناء الخدمـة، واستـشراف مـستقبل بـرامج إعـدادهم فـي المملكـة 
العربیـة الــسعودیة، وتــسلیط الــضوء علــى الرخــصة المهنیــة، ودورهــا فــي تطــویر المعلمــین 

  ).2015:لیة التربیة، جامعة الملك سعودك(أثناء الخدمة
إعـداد المعلـم وتطـویره  حـول )المعلم وعصر المعرفة الفرص والتحـدیات( مؤتمرو
  المتطلبات التربویة المتجـددة وتحدیـد المقـصود بـالتطویر المهنـي للمعلـمضوءالمهني في 

  ).2016:بالسعودیة الملك خالد جامعة، كلیة التربیة(ومبرراته 
 المهنیــة المتكاملــة للمعلمــین، وضــرورة تطــویر منــاهج كلیــات میــةالتنومــؤتمر 

المركـز الـوطني لتطـویر (التربیـة لمواكبـة تطـور مـنهج الكفایـات المهنیـة الالزمـة للمعلمـین
  ).2017:مالتعلی
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كلیـة ومن ثم فقد تساءلت الدراسة الحالیة عن مدى تقییم البرنامج الحالي وقدرة 
ٕاعــداد المعلمـین بحیـث یكـون شــامال وتـدریب لامج وطنـي  علـى بنــاء برنـالتربیـة األساسـیة

  ومحافظا على الهویة الوطنیة وتعمیمیها؟
  : تساؤالت الدراسة:ثانیا

  :السؤال الرئیس
مــا درجــة تقیــیم أعــضاء هیئــة التــدریس بكلیــة التربیــة األساســیة لبرنــامج إعــداد 

  .المعلمین؟
  :التساؤالت الفرعیة

داد المعلمـین عـیة بین درجـة فاعلیـة أهـداف برنـامج إ هل توجد عالقة ذات داللة إحصائ-
  .؟)نثيأذكر، (في مرحلة ما قبل الخدمة وبین الجنس 

 هل توجد عالقة ذات داللة إحصائیة بین درجـة فاعلیـة أهـداف برنـامج إعـداد المعلمـین -
  .في مرحلة ما قبل الخدمة وبین المؤهل العلمي للكادر األكادیمي؟

لة إحصائیة بین درجـة فاعلیـة أهـداف برنـامج إعـداد المعلمـین  هل توجد عالقة ذات دال-
  .في مرحلة ما قبل الخدمة وبین الخبرة ألعضاء الهیئة التدریسیة؟

 هل توجد عالقة ذات داللة إحصائیة بین المحتـوى التعلیمـي للبرنـامج ومـستوى تحقیـق -
  .فعالیة أهداف البرنامج ؟

 كفــاءة أعــضاء الهیئــة التدریــسیة وفاعلیــة  هــل توجــد عالقــة ذات داللــة إحــصائیة بــین-
  .تحقیق أهداف البرنامج؟

 التـدریس ومـستوى فاعلیـة طـرق هل توجـد عالقـة ذات دالـة إحـصائیة مـا بـین مـستوى -
  .تحقیق أهداف البرنامج؟

هـداف أ هل توجد عالقة ذات دالة إحصائیة بین مستوى تقییم البرنامج ومستوى فعالیـة -
  .البرنامج؟
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  :هداف الدراسةأ :ثالثا
  : الحالیة تحقیق ما یليالدراسةستهدف ت

 توضــیح العالقــة بــین درجــة فاعلیــة أهــداف برنــامج إعــداد المعلمــین وعالقتهــا بــالجنس -
  .والمؤهل العلمي والخبرة ألعضاء هیئة التدریس

 مـن وجهـة نظـر أعـضاء هیئـة كلیة التربیـة األساسـیة تقییم برنامج إعداد المعلمین في -
  .التدریس

 توضــیح العالقــة بــین كفــاءة أعــضاء هیئــة التــدریس وتحقیــق أهــداف برنــامج إعــداد -
  .المعلمین

ــین - ــة ب ــامج إعــداد طــرق توضــیح العالق ــق أهــداف برن ــة تحقی ــدریس ومــستوى فاعلی  الت
  .المعلمین

  . توضیح العالقة بین مستوى تقییم برنامج إعداد المعلمین وأهداف البرنامج-
حتــوى برنــامج إعــداد المعلمــین ومــستوى فاعلیــة أعــضاء هیئــة  توضــیح العالقــة بــین م-

  .التدریس
  :أهمیة الدراسة :رابعا

  : فیما یليتكمن أهمیة الدراسة
  .إثراء الدراسات النظریة فیما یتعلق بإعداد المعلمین -
  . یمكن للدراسة إفادة أعضاء هیئات التدریس بكلیات التربیة، وهیئات الجودة واالعتماد-
من هذه الدراسة مسئولي وزارة التربیة فـي عملیـات التخطـیط لتطـویر المنظومـة  یستفید -

  .التربویة فیما یتعلق بإعداد المعلمین
 تستفید كذلك المدارس في التخطیط للبرامج التدریبیة أثناء العمل لصقل مهارات وخبرات -

  .المعلمین
 : مصطلحات الدراسة:امساخ
ة ذات إجـراءات وأهـداف مختلفـة یقـوم مـن خاللهـا مجموعة واسعة مـن األنـشط:  التقییم-

جمــع وتحلیــل المعلومــات عــن مختلــف البــرامج لتحدیــد أهمیتهــا ونتائجهــا ومــدى الكفــاءة 
  .والفاعلیة وقیاس أثر أنشطة البرنامج علي المستفیدین

(James E.veney – Arnold D. Kaluzny; 2014, p.2).   
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ود التي تبـذل للتأكـد مـن مـدي النجـاح فـي تحقیـق تلك الجه :ویمكن تعریف التقییم إجرائیا
قیـاس . برنامج إعداد المعلمین بكلیة التربیـة األساسـیةاألهداف المحددة أثناء التعامل مع 

بهدف التطویر المستمر للبرنامج وللمنظومة التربویة للنتائج سواء كانت سلبیة أم ایجابیة 
  .بشكل عام

ـــامج- ـــى األهـــداف المحـــددة مجموعـــة منظمـــة مـــن األنـــشطة:  البرن  مـــصمم للوصـــول إل
واألنــشطة لیــست مجموعــة عــشوائیة مــن األفعــال بــل هــي سلــسلة مــن األفعــال المخططــة 
والبرامج تعتبر تـدخالت أو خـدمات یتوقـع أن یكـون لهـا نـوع مـن التـأثیر علـى المـشاركین 

 .(David Royse, others ;2011, p.17)     .فیها
. عملیة منهجیة تشمل على عـدد مـن األنـشطة والخطـوات :ویمكن تعریف البرنامج إجرائیا

یتم من خالل ذلك إكساب بعض األفراد أو غیرهم  .تتم هذه الخطوات بصورة منظمة ودقیقة
مــن شــأن هــذه الخبـــرات  .مجمعــة مــن المعــارف والمهــارات والقــدرات والخبــرات المتعــددة
و مـن یـؤثر فـیهم البرنـامج والمعارف أن تؤثر على المشاركین في البرنامج بشكل مباشر أ

  .بصورة غیر مباشرة
إحدي كلیات الهیئة العامـة للتعلـیم التطبیقـي والتـدریب بالكویـت  :كلیة التربیة األساسیة -

ولــدیها معــاییر مــن مؤشــرات الجــودة والمرافــق واإلدارة ،  مختــصة بــالعلوم التربویــةوهــي
  .واألهداف والموارد البشریة والتنظیم األخالقي

هـي قـدرة المعلـم ومـدي تمكنـه مـن أداء عمـل محـدد یـرتبط بمهامـه : ات التعلیمیة الكفای-
-91، ص 2015:آصف یوسف(التعلیمیة وبما لدیه من معارف ومهارات بنجاح وفاعلیة

116.(  
من خالل عملیـات التـدریب واالعـداد  یكتسبها المعلم بأنها: ویمكن تعریف الكفایات إجرائیا
تــه الدراســیة والعملیــة، وتتــأثر هــذه الكفایــات ســلبا وایجابــا المهنــي التــي یمــر بهــا فــي حیا

بالتطور في المنظومة التعلیمیة التي ترمي إلیها المنظومة التربویة في البالد، وتعمل هذه 
 وترتقي بأدائه إلى مستوى یمكنـه مـن مواجهـة تحـدیات  المعلمه سلوكیتوجالكفایات على 

  .علیهاالقرن الحادي والعشرین والتغلب 
هي تلك المعرفة النظریة غیر المقصورة علي مجال محدد، ولكنها تختص : لتنمیة المهنیةا

بالتنمیة الكلیة للمعلم في جمیع الجوانـب، لیـصبح افـضل مهنیـا، وبهـذا ال یوجـد سـبیل أو 
طریق معین یمكن اتباعه في مجال التنمیة المهنیة كما ال یوجد نهایة لها مادام المعلمون 

  .).41، ص2009:مي محمد ضحاوي، وسالمة عبد العظیم حسینبیو(في المهنیة
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ویمكن تعریف التنمیة المهنیة إجرائیا بانها عملیة مستمرة مخطط لها بصورة منظمه قابلة 
للتنفیذ من أجل االرتقاء بمستویات أداء المعلم من خالل إكسابه المهارات الالزمة وتزویده 

لدیــة لتحــسین مــستوي التعلــیم والــتعلم اســتجابة بالمعلومــات وتنمیــة االتجاهــات االیجابیــة 
  .للمتغیرات وحاجات المجتمع

عملیة بنائیة تشاركیة مستمرة مخطط لها بصورة منظمة من أجل االرتقاء : إعداد المعلمین
بمـستوى أداء المعلـم، مـن خــالل تحقیـق مبـدأ الكفایـات التربویــة، لتحـسین مـستوى الــتعلم 

  ).28-24 ، ص2011: حجيأحمد إسماعیل(والتعلیم واالستجابة للمتغیرات
مسألة إعداد المعلمـین ومـساندتهم فـي نمـوهم ویمكن تعریف إعداد المعلمین إجرائیا بأنها 

مكانة ممیزة في عملیات التخطیط التربوي لوزارة التربیة والتعلیم، لمنحهم المهني والمادي 
  .یة مستدامةحتى تحولت عملیات تدریب المعلمین واإلداریین إلى تنمیة مهن

  : اإلطار النظري والدراسات السابقة:سادسا
یؤسس األدب التربوي للمؤسسات األكادیمیة على أداء ثالث مهـام رئیـسة تتمثـل 
في التدریس والبحث العلمي وخدمة المجتمع، وهنا یلزم الشراكة بین المؤسسات التعلیمیـة 

ة التعلـیم العـالي وهــي إن والمجتمـع المحلـي، لتحقیـق التواصــل الحـضاري، ولتحقیـق فلــسف
مؤســسات التـي تقــوم بخدمـة التعلــیم وضـرورة التنــسیق فـي المتابعــة الالجامعـات تعــد أهـم 

والتقییم حیث تؤدي الجامعـات دورا بـارزا فـي إعـداد البـرامج التعلیمیـة والتدریبیـة والعملیـة 
خالقیات مهنة  ومراعاة أيداء في هذا الشأن وتحسین التفاعل التدریساألالتطبیقیة وتنمیة 

سواء أكانت معارف والتدریب التدریس وأداة التقویم بالمالحظة واالختبارات ونتاجات التعلیم 
ــر  ــان األســلوب مباشــر أم غی ــیم ســواء أك ــام بأســلوب التعل أم مهــارات أم معلومــات واالهتم

ماجـد (مباشر مع مراعاة األهداف المنشودة مـن حیـث حاجـة الفـرد والمجتمـع بـصفة عامـة
  .)45، 2013:خأبو م

ومـن هــذا المنطلــق فقــد جــاء االهتمــام مـن قبــل مؤســسات التعلــیم العــالي بوضــع 
 یهــدف إلـــى تمكــین المعلمــین مــن المهــارات األساســـیة والــذيبرنــامج إعــداد المعلمــین، 

واالســتراتیجیات التعلیمیــة ومــساعدتهم لالنــدماج فــي البیئــة المدرســیة، وتكــوین اتجاهــات 
یضا أ یحسن من فرص استمرارهم في المهنة وتطویرها، ویمكنهم إیجابیة نحو المهنة، مما

  ).21، ص 2013:أمل محمد علمي(من المهارات الالزمة لتحسین أدائهم
 لمواجهة أزمة التعلیم في استراتیجیةاعتبرت منظمة الیونسكو إعداد المعلم ولقد 

ًب إعـداده إعـدادا  لذلك فإن تعمیق مهنة التعلـیم وتطویرهـا لـصالحه تتوجـ،عالمنا المعاصر
ًمتكامال، أكادیمیا ومهنیا وثقافیا كما تستلزم تنمیته تربویا لتمكینه من التفاعل المبدع مـع  ً ً ً ً



  تقییم برنامج إعداد المعلمین في كلیة التربیة األساسیة من وجهة نظر أعضاء هیئة التدریس
  يمحمد سعد بداح جدعان الهاجر/ د

  
 

 -252-

ًوتبعــا لــذلك فقــد احتلــت مــسألة إعــداد ، متطلبــات تخصــصه ومــستجدات العــصر التقنیــة
تربوي المعلمین ومساندتهم في نموهم المهني والمادي مكانة ممیزة في عملیات التخطیط ال

لوزارة التربیة والتعلیم في كل دول العالم، حتى تحولت عملیات تدریب المعلمین واإلداریین 
 تعـد التـي البـرامج علـى كبیـر ٍحد إلى المعلمین نوعیة وتعتمد، إلى تنمیة مهنیة مستدامة

 فعالـة، تكـون التربیـة فـإن جیـدة البـرامج كانـت فـإذا التعلـیم، مهنـة في انخراطهم قبل لهم
 فـي التربیـة نوعیـة فـي تؤثر العالم بلدان من بلد أي في المعلمین إعداد برامج فإن ذاوهك
 إكـساب منهـا فوائـد عـدة سـیحقق المهنیـة للتنمیـة برنـامج وجـود نفـا وبالتالي، البلد ذلك

 مـساهمة وضـمن الیـومي بالعمـل المتعلقـة األمور معالجة في ومرونة ذاتیة قوة المعلمین
 .وأدائها المدرسة تطویر وباألخص األداء وتحسین وتطویر ونم مسئولیة في الجمیع

 الـذي الـدور أهمیـة ویظهـر الطلبـة، بعـد للتعلـیم البـشریة المـدخالت أبـرز المعلمون یمثلو
 على والقریب البعید للمستقبل والشباب األطفال وتوجیه وتنشئة تربیة خالل من به یقومون

 القادمة األجیال مستقبل تشكیل في ثم ومن التعلیم نوعیة في دورهم یظهر كما، سواء حد
-:أهمهـا أسـباب لعـدة للمعلمـین المهنیـة بالتنمیـة االهتمـام أهمیـة وترجع ب،الشعو وحیاة

 .) 82، ص 2013:وریس باكارد(
 مـع التواصـل على الحاضر الوقت في التركیز ینصب حیث :واالتصاالت المعلومات ثورة -

 الواحـد القـرن وبدایـة العـشرین القـرن نهایـة فـي ثتحـد التـي واالتـصاالت المعلومـات ثورة
 فـي تـسیران منفـصلتین ثورتین بوجود القول ویمكن، استغالل أحسن واستغاللها والعشرین

 شـيء كـل عـن المتاحـة المعلومـات مـن الهائـل الكـم حیـث المعلومـات ثورة إحداهما تواز،
 المعلومـات علـى الحـصول خاللهـا مـن یمكـن التي طرقال في التنوع إلى باإلضافة تقریبا
 كـل نقـل یمكن خاللها من والتي االتصاالت ثورة هي واألخرى ر،مستم بشكل یتزاید والذي
 باسـتخدام العـالم عبـر حتـى أو االقلـیم عبـر أو المحلـي المـستوى علـى المعلومـات أنـواع

 نقـل علـى التكنولوجیـا هـذه فـي أكبـر وثقـة هائلـة وبـسرعة ًتعقیـدا أكثـر إلكترونیـة وسـائل
 . متمیزبشكل المعلومات

 الذي السیاق یتعرض حیث جدیدة، تعلیمیة ثورة تعیش التعلیمیة فالنظم: التغییر سرعة -
 یكون بأن المعلم وأساسه التعلیم على ویعول، متالحق وتغیر تحول إلى المعلم فیه یعمل
 ربرونـ(والمجتمعیـة والمهنیـة الشخـصیة التنمیـة ولـب صـمیم فـي تـسهم التـي العوامـل مـن

 ).21، ص2001:هخوسی
 والتكنولوجیـة المعرفیـة والتطـورات التغیـرات فرضت فلقد :والتكنولوجیة العلمیة التطورات -

 المعلـم ٕواعـداد مؤسـسات علـى فرضـت كمـا التطـورات، هـذه مواكبـة ضـرورة المعلـم وعلـى
 ةالمتعلقـ ونـشاطاتها وتقنیاتهـا واسـتراتیجیاتها ومناهجهـا أهـدافها بمراجعـة القیـام ضرورة



  م 2020 لسنة أبریل) الثالث، الجزء 186(: مجلة كلیة التربیة، جامعة األزهر، العدد
  

 -253-

 أدوارهـم تتطلبهـا التـي والمهـارات الكفایـات مـن المعلمـین تمكـین بهـدف والتنمیـة باإلعداد
 ).76، ص 2011:الخطیبأحمد (والتكنولوجیة العلمیة الثورة مجتمع في الجدیدة

 المدرسـة علـى تحتم مطالبها، وتغیر المجتمع في الحیاة تطور فسرعة: عالمجتم تطور -
 وظیفتهـا تحقـق أن تـستطیع حتى تحتویه بما وتغیرها تطورها في خارجها الحیاة تسایر أن

 ثم ومن، ویتغیر ینهض مجتمع اطار في ٕوانما فراغ في األجیال یعد ال والمعلم .االجتماعیة
 تطـوره علـى المعلـم تـساعد التي الفعالة األداة هو یكون للمعلم المستمر المهني فالتطور
 .فیه یعیش الذي المجتمع في لحادثا التطور لیسایر المجاالت شتى في وتنمیته

 نظریـات مـن العلـومهـذه  إلیها وصلت التي تفالتطورا: والنفسیة التربویة العلوم تطور -
 على االطالع ضرورة المعلم على تحتم الطلبة، مع والتفاعل للتدریس حدیثة وطرق للتعلم

 .المیداني الواقع في وتطبیقها منها لالستفادة التغیرات تلك
 تصب للمعلمین المهنیة التنمیة بعملیة فالعنایة: للمعلمین والتنشیط التفعیل اریةاستمر -
 طـوال مـستمرة بطریقـة نفـسه فـیعلم بنفـسه، الفـرد بهـا یقوم التي الذاتیة التنمیة إطار في

 ًمحببا عمال التعلیم مهنة من یجعل ونجاحها العملیة هذه توجیه على العمل أن كما حیاته،
 عـن الرضـا ویحقـق ًوكیفـا ًكمـا إنتاجـه ویتزایـد الـذهني، لنـشاطه ًومجـددا المعلم نفس إلى

  ). 89، ص 2002: السنبلالعزیز عبد (عمله وعن نفسه
 أهـداف مـن النجاح مستویات أعلى على فعاال یكون أن له یراد برنامج ألي البدو

 یوجه يالذ المؤشر هو التنموي الهدف تحدید ألن "التنمویة الحاجات" وفق محددة واضحة
 تهدفللمعلمین  المهنیة التنمیة فإن وعلیه ،الصحیح االتجاه في التنمویة والبرامج النشاط

  -:یلي ما إلى
 .التدریس مجال في لدي المعلمین المهارة مستوى رفع -
 .المجتمع وخدمة اإلدارة هامبم للقیام المعلم عند المهارة مستوى رفع -
 واستخدامها والتعلم التعلیم تكنولوجیا مستحدثات مع للتعامل الالزمة المعلومات اكتساب -
 في

 .المستمر والتعلیم الذاتي التعلم
 واستخدامها، وتقنیتها الحدیثة وسائله وبناء التقویم عن والمهارات المعلومات اكتساب -

 .ّالجید االختبار مواصفات بناء في االمتحانات تطویر في منها االستفادة یمكن وما
 بــشیر( الخبـرات وتبـادل قـدراتهم إلـى للتعــرف للمعلمــین المناســب خالمنــا تـوفیر -

 ).121، ص 2004:حداد
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  :وتتمثل أهداف التنمیة المهنیة للمعلمین فیما یلي          
 . تنمیة وعي المعلم محلیا وعالمیا بمتغیرات السیاق التربوي-
 . البیئة التعلیمیة تنمیة مهارات المعلم في استخدام تكنولوجیا التعلیم وتوظیفها في-
 . تحسین وتحدیث معارفهم األكادیمیة ومهاراتهم التدریسیة-
طـارق ( مـواكبین االتجاهـات والتطـورات التربویـةا إعادة تأهیلهم أثنـاء الخدمـة كـي یظلـو-

  ).49، ص 2012:عامر
 الداعمـة واألخـالق القـیم تنمیـة علـى والتأكیـد المهنیـة مهـاراتهم تنمیـة وكـذلك

 كذلك، وسامیة رسالة التعلیم رسالة ألن أجلها من والعمل المهنة حب لخال من لسلوكهم
  ، ومنها بالمدارس الواعیة التربویة القیادات بناء

 التعلـیم وتكنولوجیـا التعلیمیـة والوسـائل التـدریس طرائـق أحـدث علـى المعلمـین وقـوف -
  .میدانیا تطبیقها وكیفیة

 .والتحریریة الشفهیة االختبارات في الحدیثة واألسالیب التقویم وسائل من الجدید معرفة -
 .ًوثقافیا شخصیاو ًومهنیا ًأكادیمیا :الجوانب كافة في المعلمین تنمیة -
 .المعلمین إلى جدیدة مهنیة معارف إضافة -
 .لسلوكهم الداعمة المهنیة القیم وتأكید تنمیة -
 .لطالبهم ناجحة تربیة تحقیق من تمكینهم -
 الجوانـب تلـك تدریـسهم یـشمل أن علـى وتحفیـزهم لـدیهم بداعیـةاإل الجوانـب تنمیـة -

 .اإلبداعیة
 لتوثیـق التخطـیط مهـارات علـى وتدریبـه والعـالمي المحلـي ومجتمعـه ببیئته المعلم ربط -

   .الخطط هذه وتقویم تنفیذ ومهارات المحلیة بیئته وبین بینه الصلة
(Wlidy, Helen & Wallace;2004 ,p.32). 

تنمیة اتجاهات المعلـم تتمثل في للتنمیة المهنیة عدة أهداف رأي الباحث فان وب          
التدریب المستمر للمعلم بما ینسجم مع مفهوم التربیة ، ونحو مهنته وتقدیره لعمله التربوي

تزوید المعلم بمهارات جدیدة تمكنه من حل ما یواجهـه مـن مـشكالت ، والمستدامةالمهنیة 
، وصوال مجال التقني والعلمي والنظریات التربویةال بالمستجدات في تزوید المعلم، وتعلیمیة

  .طالعه على خبرات زمالءه المعلمینٕا تنمیة الصفات القیادیة للمعلم وإلي
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 فـي تتركـز للمعلـم المهنیـة التنمیـة مجـاالت أن علـى التربـویین مـن عدد تفقوی          
 -:هي مجاالت ثالث

 والمعلومـات الدراسـیة المـادة بمهـارات األولـى لدرجـةبا یخـتص الـذي:التربـوي المجـال -
 العلمـي المعلـم تحـصیل علیهـا یـشتمل التـي واألكادیمیة العقلیة والكفایات والمعارف
 ، وطـرقالدراسـیة المادة مثل لها المتعلمین اكتساب تیسیر وكیفیة العام، والتعلیمي
 وتكنولوجیـا ووسـائل والـسلوكیة، التربویـة واألهـداف المختلفـة، التـدریس وأسـالیب
 .والتدریس التعلیم مواد وتطویر التعلیم،

 وقـت ٕوادارة وتنظـیم والتعلـیم التـدریس إجـراءات علـى یركـز الـذي :اإلداري المجـال -
 للمتعلمـین، التربویـة والقیادة والتوجیه، اإلنساني، والتفاعل االتصال مثل المتعلمین

  واالدارةالصفي، السلوك وتعدیل الدروس، وتحضیر وتخطیط التعلم، وتعزیز وتحفیز
 .والالصفیة الصفیة األنشطة وتنفیذ وتخطیط التحصیل، وتقییم الصفیة،

 والتـدریس للـتعلم البنـاءة اإلنـسانیة المعلمـین بخصائص یهتم الذي :يصالشخ المجال -
 في تشكل التي التعلیم مهنة في المتصلة واألخالق واالتجاهات، والقیم المظهر، مثل

 حمــد علــي( بهــاواالعتــزاز إلیهــا واالنتمــاء بالمهنــة االلتــزام ســمة مجموعهــا
  ).46 ص ،2000:مقرب

التطویر والتجدیـد یة تهتم بلتنمیة المهنلجاالت ویمكن للباحث أن یري أن هناك م
مجـال العالقـات اإلنـسانیة واإلرشـاد والتوجیـه الطالبـي  ،والتحـدیث فـي المجـال التخصـصي

 مجال التنمیة والتطویر الذاتي والتقیـیم الـذاتيو ،ف التعلیمیةوالتفاعل والتواصل في المواق
  .الذي ینعكس بدوره علي تحسین وتطویر أداء المعلم

م بمراحــل متعــددة 1962  منــذ نــشأتها عــامكلیــة التربیــة األساســیةمــرت ولقــد 
وأســماء مختلفــة، تــدرجت عبرهــا مــن معهــد بــسیط للمعلمــین والمعلمــات، حتــى غــدت كلیــة 

 وقد تبدل ،مة من مختلف التخصصات التي یحتاج إلیها سوق العمل الكویتيأكادیمیة ضخ
نظامها من السنة الكاملة الدراسیة إلى نظـام المقـررات الفـصلي، ومـن مـدة دراسـة سـنتین 

 .إلى أربع سنوات
ًوتتنوع األقسام بالكلیة لتصل إلـي تـسعة عـشر قـسما علمیـا تطـرح بـرامج علمیـه 

ٕ واسالمي وفني وریاضي وموسیقي وتقنـي مـع أعـضاء هیئـة متعددة، ما بین علمي وأدبي
تــدریس وهیئــة تــدریب مؤهلــة، مــن ذوي الخبــرة والمكانــة مــن داخــل الكویــت وخارجهــا مــن 

 وتتفاعل هذه الخبـرات بمـا لهـا مـن تنـوع ثقـافي، بـصورة تكاملیـة ،الدول العربیة واألجنبیة
 التربیـة األساسـیة مـن مجـرد أدت إلي االستفادة منهـا بأقـصى صـورة ممكنـة لتتحـول كلیـة
 تــؤثر فــي المجتمــع وتتــأثر  منــشأة تعلیمیــة إلــي منظومــة متكاملــة ومنــارة ثقافیــة شــامخة
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بمتطلباتــه، وتتماشــى مــع أحــدث منجــزات العــصر ومــع التطــویر الــدائم والعطــاء المــستمر 
  : وتهدف الكلیة إلى،والعمل الدءوب من أجل رفعة الوطن

التعلیمیـــة وفـــق معـــاییر  كفـــاءة عالیـــة، لخدمـــة العملیـــةإعـــداد معلمـــین تربـــویین ذوي  -
  .ومواصفات عالمیة

توفیر الكوادر العلمیة المؤهلة من أعضاء هیئة التدیس والتدریب، القـادرة علـى تحقیـق  -
  .رؤیة ورسالة الكلیة

تطویر البرامج والمناهج الدراسیة بالكلیة لمواكبة التطورات المتسارعة فـي مجـال إعـداد  -
  .المعلموتأهیل 

  .تشجیع عملیة البحث العلمي في مجاالت المعرفة المختلفة -
تلبیــة احتیاجــات ســوق العمــل عــن طریــق طــرح البــرامج العلمیــة واألكادیمیــة المعتمــدة  -

  .لتحقیق التنمیة المستدامة
تــوفیر فــرص التــدریب والتعلــیم المــستمر للعــاملین فــي مجــال التعلــیم مــن أجــل تنمیــتهم  -

  .ًمهنیا
افة إلى المعرفـة العلمیـة فـي المجـال التربـوي وفـي مختلـف تخصـصات الكلیـة مـن االض -

 .خالل إجراء البحوث النظریة والتطبیقیة
التعاون مع المؤسسات والهیئات العاملة فـي مختلـف مجـاالت التربیـة علـى نحـو یـؤدي  -

  .إلى تطویر التعلیم في المجتمع الكویتي
الكلیة على نحو یجعلها تالحق التطـورات المتـسارعة تطویر البرامج والمناهج الدراسیة ب -

  .في مجال إعداد المعلم
د المبذولة نحـو جعـل التعلـیم مهنـة تخصـصیة لهـا معاییرهـا وشـروط واالسهام في الجه -

  .ممارستها
مراعـاة االتجاهــات العالمیـة فــي مجــال حقـوق االنــسان مــن خـالل االهتمــام بتعلــیم ذوي  -

  .هم كمعلمین واختصاصین تربویینٕاالحتیاجات الخاصة واعداد
ٕتطویر نظـام التـسجیل واعـداد الجـداول الدراسـیة واإلرشـاد األكـادیمي فـي ضـوء األعـداد  -

 الهیئـة العامـة للتعلـیم –الموقـع الرسـمي لكلیـة التربیـة األساسـیة (المتزایدة من الطلبة
  .)بالتطبیقي والتدری
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نـشاء جمعیـة المعلمـین إتـم أنـه ومن مظـاهر االهتمـام بـالمعلم فـي دولـة الكویـت 
 وأشـهرت مـن قبـل وزارة 1962 أكتـوبر 24وهـي جمعیـة نفـع عـام تأسـست فـي ، الكویتیـة

   ).جمعیة المعلمین الكویتیة(1963یولیو  14الشؤون االجتماعیة والعمل في 
ساسـي أن التعلـیم ركـن أ 13 الدسـتور الكـویتي فـي المـادة  علیـهنـصأیضا مـا و

 بان الدولة ترعي العلوم واآلداب 14وكذلك في المادة ، لة وترعاهلتقدم المجتمع تكفله الدو
  ).14، 13المادتان أرقام : الدستور الكویتي(والفنون وتشجع البحث العلمي

 إعـــداد المعلمـــین مـــن إتقـــان مهـــارات علــيوهــذه الفلـــسفة الوطنیـــة التـــي تقـــوم 
 ،وم العــصر وتقنیاتــه والــتمكن مــن فهــم علــ، وامــتالك القــدرة علــى التفكیــر الناقــد،التواصــل

ــاء أدوات  ــه، وبن ــاهیم محتــوى المنهــاج وأهداف ــة مف ــصفیة الجیــدة، ومعرف ــة ال وتهیئــة البیئ
ن یمتلــك المعلمــون منظومــة مــن المعــارف والمهــارات والقــیم أتتــصف بالــصدق والثبــات، و

ــة ، تتــسق مــعواالتجاهــات ــل الخدمــة ومعرف ــام لبرنــامج تــدریب المعلمــین مــا قب ــدأ الع  المب
  .لسیاق االجتماعيلن المعلمی

تسعي الدول إلي تطویر نظامها التعلیمي ورفع كفایته الداخلیة والخارجیة، وذلك 
من خالل البحث عن أفضل طرق وأسالیب النهوض المتاحـة، وهـذا یرجـع أیـضا للتحـدیات 
التي تواجه األنظمة التعلیمیة والمتمثلـة فـي الجوانـب الـسیاسیة واالقتـصادیة واالجتماعیـة 

إن دور ، )57، ص2012:ســعود الحربــي، ابتــسام الحــاي(افیــة والتكنولوجیــة وغیرهــاوالثق
ــاء أالمعلــم فــي عــصر المعلوماتیــة دور  ــاره ركنــا أساســیا یعتمــد علیــه فــي بن ساســي باعتب

 لذا یجب أال ینفصل عن التطور الذي ، ومحورا من محاور منظومة العمل التربوي،األجیال
جتماعیة والثقافیة من ناحیة والتطـور الـذي یلحـق بـالفكر یحدث في الحیاة االقتصادیة واال

 لذا علیه تنمیة قدراته الذاتیـة وتطویرهـا ألن متطلبـات يوالممارسة التربویة من ناحیة أخر
على أنها عملیـة مـستمرة ومتواصـلة تنمیته لنفسه مهنیا دور المعلم تقتضي التركیز علي 

المهنیـة للمعلـم عملیـة أساسـیة ال یمكـن حیـث أن عملیـة التنمیـة . ال تقف عند حـد معـین
االسـتغناء عنهــا لتحــسین األداء وتلبیــة حاجــات التغیــر ومتطلبــات العــصر ولتطــویر قــدرات 

  .المعلم و لمواكبة كل جدید ومستحدث ومتطور
كما أن التطورات العمیقة التي یشهدها االقتصاد العالمي واألهداف الجدیـدة التـي 

ــم الكــفء الــذي یمكنــه االســهام تتطلــع المنظومــة التربویــة لت حقیقهــا تــستوجب تــوفر المعل
مرجـوة التـي تتمثـل أساسـا فـي إعـداد األجیـال المهیـأة الفعال في إیجـاد القیمـة المـضافة ال

لالنخراط في عالم شدید التعقد، وسریع التغیر، عن طریق إعادة النظر في دوره التقلیـدي، 
ــذي  ــة التعلیمیــة المــستمر، وتطــویر مخرجاتهــا فــي االتجــاه ال ســعیا لتحــسین جــودة العملی
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نــور (حــدث فـي المـستقل القریـبیـستجیب لمتطلبـات الفتـرة الراهنــة ویـستبق مـا یمكـن أن ی
  .)171، ص 2012:الدین الساسي

   :الدراسات السابقة
  )2016، سمیة حامد الحسین( دراسة -1

 التعلـیم مـن األولـى الحلقـة معلمـي لـدى المهني األداء تنمیة إلى هدفت الدراسة
 ولتحقیـق المطـورة، المناهج متطلبات ضوء في السوریة العربیة الجمهوریة في األساسي

 البرنـامج فاعلیـة تعـرف فـي البحـث مـشكلة وتحـددت مقتـرح، تـدریبي برنامج بناء تم لكذ
 األساسي التعلیم من األولى الحلقة معلمي لدى المهني األداء تنمیة في المقترح التدریبي

 المقترح التدریبي البرنامج فاعلیة ولمعرفة المطورة، المناهج متطلبات ضوء في سوریة في
معلمـین   عینـة مـنمـن المكونـة البحـث مجموعـة علـى تطبیقه تم المهني األداء تنمیة في

 في األساسي التعلیم من) n²(التدریبي للبرنامج فاعلیة وجود تبین األولى الحلقة ومعلمات
 الحلقة معلمي لدى المهني األداء تنمیة في المقترح إیتا مربع معادلة وباستخدام سوریة،
  .ریةسو في األساسي التعلیم من األولى

  Krol, K. & et al; 2016)"كرول وآخرون:( دراسة-2

هــدفت الدراســة إلــى تنــاول التــأثیرات الناتجــة عــن تطبیــق أحــد البــرامج المقترحــة 
للتنمیة المهنیة في تدعیم تطبیق التعلم التعاوني من جانب معلمي المدارس االبتدائیة في 

لمـي المــدارس االبتدائیــة فــي  تطبیــق الدراسـة علــى عینــة مختـارة مــن بــین معمهولنـدا، وتــ
هولندا، وتوصلت الدراسة إلي أن التأثیرات الناتجة عن عملیة التدریب تظهـر بوضـوح مـن 
خالل الربط بین طریقتي التدریس باستخدام الـتعلم التعـاوني والتـدریس بـالعرض المباشـر، 

 حـصل ذلكفضال عن تنشیط المعرفة السابقة لدي الطـالب حـول مهـاراتهم االجتماعیـة، وكـ
ــة  المعلمــون المــشاركون فــي المجموعــة التجریبیــة للدراســة علــي درجــات أعلــي وذات دالل
إحصائیة مقارنة بزمالئهم في المجموعة الضابطة فیما یتعلـق بقـدرتهم علـي تنـشیط تـذكر 

  .المعرفة األكادیمیة السابقة
   )2016، وعبیر مبارك ، ابتسام ناصر(: دراسة -3

العربیة السعودیة في ضـوء  إعداد المعلم في المملكة الدراسة لتطویر نظام تهدف
المــنهج التحلیلــي المقــارن، وكــان مــن أبــرز   الدراســةواســتخدمتتجربتــي الیابــان وفنلنــدا، 

الدراسة أن نـسب القبـول فـي مؤسـسات إعـداد المعلـم بالمملكـة لت إلیها النتائج التي توص
علـى  اییر القبـول بهـا، ممـا یـؤثر لـضعف معـنظـرا بدولتي المقارنة مقارنةكبیرة  تتم بنسب
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كـان مـن و، لمهارة البحثیة لالمعلمكساب  إبرامجًجودة مخرجاتها، إضافة إلى ضعف تركیز 
 بـرامجالعلمـي فیمـا یخـص   ضرورة التركیز على الجانب البحثـي ومنـاهج البحـثتوصیاتها

  .ممؤسسات إعداد المعل
  (Ince, M.& Etal;2014) إینس وآخرون:( دراسة-4

ــ ــى تناول ــة القائمــة عل ــة المهنی ــق أحــد بــرامج التنمی  التكنولوجیــات الدراســة تطبی
 -  أیضا-كما هدفت. التكنولوجیة لمعلمي التربیة البدنیةالمتطورة بالنسبة لتدعیم الكفایات 

 البرنــامج المقتــرح علــى اتجاهــات هــؤالء هــذاق إلــى تنــاول التــأثیرات الناتجــة عــن تطبیــ
جیا المتطورة في التعلیم، وتألفت عینة الدراسة من معلمـي المعلمین نحو استخدام التكنولو

 لدي التكنولوجیاأن برنامج التدخل لتدعیم استخدام : التربیة البدنیة، وتوصلت الدراسة إلي
ة بـشكل وكـذلك التكنولوجیـهؤالء المعلمین یحقـق نتـائج كبیـرة وفعالـة فـي تـدعیم كفایـاتهم 

المتطورة في التدریس، في ضوء الفـروق بـین نتـائج  التكنولوجیاالكفایات المتعلقة بإدخال 
 كما توصلت إلى أن هناك توجه بارز لـدي عـدد كبیـر -االختبارین القبلي والبعدي للدراسة

 .ة في التدریسالتكنولوجی نحو تدعیم كفایاتهم المفحوصینمن المعلمین 
  )2014، میسرأبو لبدة( دراسة -5

مــن خاللـه تحدیــد أهـم المتطلبــات  وضــع تـصور مقتــرح یمكـن الدراسـة تاسـتهدف
الالزمة لتحقیق جودة منظومة التنمیة المهنیة لمعلم المرحلة االبتدائیة بدولـة الكویـت فـي 

التعرف علـى واقـع المرحلـة االبتدائیـة :  وذلك من خاللالمعاصرةضوء االتجاهات العالمیة 
الكشف  -حلة االبتدائیة الواقع الحالي لمنظومة التنمیة المهنیة لمعلم المر -بدولة الكویت

عن أهم المعوقات التـي تحـول دون تحقیـق جـودة منظمـة التنمیـة المهنیـة المرجـوة لمعلـم 
ــة ــة االبتدائی ــة المعاصــرة لمنظومــة التنمیــة  -المرحل ــى أهــم االتجاهــات العالمی التعــرف عل

لــة محاولـة الوصــول إلـى رؤیـة مــستقبلیة لمعلـم المرح -المهنیـة لمعلـم المرحلــة االبتدائیـة
 الثـورة ، وتوصـلت الدراسـة إلـي أناالبتدائیة بدولة الكویت فـي ضـوء االتجاهـات المعاصـرة

ًالعلمیة والتقنیـة تتطلـب تـدریبا مـستمرا للمعلـم، ولـذلك یتعـین علـى المدرسـة االبتدائیـة أن  ً
تصمم لنفسها استراتیجیات، ومنهجیات، وتقنیات، وأن تدرب معلمیهـا علـى موجـة التغییـر 

واالقتصادي والتقني السریع، وتركز علـى التطـویر اإلداري والمؤسـسي، والـتعلم االجتماعي 
  .الذاتي

  ) 2013، أبو مخماجد :(دراسة -6
 المعلمــین إعــدادواقــع الــشراكة بــین أكادیمیــات علــي  تعــرفاســتهدفت الدراســة ال

 للمتغیــرات الشخــصیة وفقــا  الخــط األخــضر فــي فلــسطین،داخــلالعربیــة والمجتمــع المحلــي 
، ولتحقیق أهداف الدراسـة فقـد تـم الخدمة نس المؤهل العلمي المسمى الوظیفي سنواتالج
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وتوصلت الدراسة إلى أن واقع الشراكة بین أكادیمیـات إعـداد  داة للدراسة،أإعداد استبانة ك
 وبین المجتمع المحلي من منظور العـاملین فـي هـذه المؤسـسات، جـاء بمـستوى المعلمین

متغیــر لیـضا وجــود أثـر أالجــنس ولـصالح الــذكور ، كمـا یعــزى متوسـط، حیـث یعــزي األثـر 
متغیـر الخبــرة التعلیمیــة ألثــر الخبـرة، كمــا اتـضح وجــود فـروق ذات داللــة إحــصائیة تعـزي 

المعرفــي ومجــال المــشاركة فــي  ســنوات فــي المجــال وجــاءت الفــروق لــصالح فئــة الخمــس
 ومتغیـر ،لمؤهل العلمياثر إحصائیة تعزى أل الخدمات العامة، وعدم وجود فروق ذات دالة

ال  الفـروق مرتفعـة فـي المجـال المعرفـي للـشراكة فـي مجـجـاءتبینمـا ي، ظیفیالمسمى الو
  .المؤسساتالتدریب بین  

  )2012سعید فایز األكلبي،( دراسة-7
تحدیــد قائمــة بالحاجــات التكنولوجیــة : هــدف البحــث الحــالي إلــى تحقیــق مــا یلــي

، والتعـرف علـي مـدي دائیة بالمملكة العربیـة الـسعودیةالبت ابالمرحلةلمعلمي اللغة العربیة 
تــوافر الحاجــات التكنولوجیــة لمعلمــي اللغــة العربیــة بالمرحلــة االبتدائیــة بالمملكــة العربیــة 

ٕ، واعـداد برنـامج إلكترونـي لتنمیـة مهـارات معلمـي اللغـة  لدیهم من وجهة نظـرهمالسعودیة
ربیـة الـسعودیة علـى اسـتخدام تكنولوجیـا التعلـیم، العربیة بالمرحلـة االبتدائیـة بالمملكـة الع

، وطبق البحث على التجریبيشبه المنهج ،  الوصفي التحلیليواعتمد الباحث علي المنهج
ــة  ــى معلمــي اللغــة العربی ــة الــسعودیة، واقتــصر البحــث عل محافظــة بیــشة بالمملكــة العربی

ــیم محافظــة بیــشة، وكانــت  ــإدارة تعل  مــن معلمــي اللغــة البحــثعینــة بالمرحلــة االبتدائیــة ب
: نتائج البحث كالتـالي، وكانت  تم اختیارهم بالطریقة العشوائیةالعربیة بالمرحلة االبتدائیة،

تم بناء البرنامج اإللكتروني للتنمیة المهنیة بحیث تكون ملبیة الحتیاجات المعلمـین، كمـا 
ًتم تصمیمه على ضـوء خصائـصهم، ممـا خلـق لـدى المعلمـین اتجاهـا إیجابیـا  نحـو بـرامج ً

ًالتنمیة المهنیة، وجاء البرنامج اإللكتروني للتنمیة المهنیة لیكون مراعیا للفـروق الفردیـة 
ه بــرامج بــین المعلمــین، ممــا ســاعد علــى تكــوین اتجاهــات إیجابیــة لــدى عینــة البحــث تجــا

حقـق ، واهتم البرنامج اإللكتروني للتنمیة المهنیة بالتغذیة الراجعـة للمعلمـین، ممـا التنمیة
، واهتم البرنامج نتیجة سرعة استجابة البرنامج لهمًنوعا من الراحة النفسیة لدى المعلمین 

اإللكتروني للتنمیة المهنیة بإعالم المعلمون باألسس التي یتم على أساساها تقویهم، كما 
ــائج وتــصحیح األخطــاء  اهــتم البرنــامج اإللكترونــي للتنمیــة المهنیــة بــاإلعالن الفــوري للنت

ٕلمین واعالمهم بها مما ساعد على خلق اتجاهات إیجابیـة لـدى المعلمـین نحـو بـرامج للمع
  .التنمیة
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  (Kyeong& Morningstar,2011) كیونج ومورنینج ستار  دراسة-8
تــأثیرات تطبیـــق بـــرامج التـــدریب اإللكترونیـــة علـــي المعرفـــة  بالدراســـة اهتمــت

لخاصة في مرحلة التعلیم الثـانوي فیمـا  معلمي التربیة الديواالتجاهات والكفایات المهنیة 
یتعلق بالتعامل مع تلك الشرائح المتنوعة من الطالب وأسـرهم، وتمثلـت عینـة الدراسـة مـن 
ــة التعلــیم  ــي مرحل ــة الخاصــة ف ــرامج التربی ــراهن بب ــت ال ــي الوق ــون ف ــذین یعمل المعلمــین ال

ــى مجمــو ــم تــوزیعهم عــشوائیا عل ــة ت ــات المتحــدة األمریكی  اإحــداهم: عتینالجــامعي بالوالی
اختبــار : ضـابطة واألخــرى تجریبیــة، وتألفـت األدوات البحثیــة المــستخدمة فـي الدراســة مــن

المعرفة بالمحتوى الدراسي ویتكون من عشر أسئلة لالختیار من متعدد فضال عن سـؤالین 
 مقیـاس اتجاهـات المعلمـین نحـو التعامـل مـع تلـك الفئـة مـن -آخرین من أسئلة المزاوجـة

اكتـساب المعلمـین المـشاركین فـي بـرامج التـدریب : انت من أهم نتـائج الدراسـةالطالب، وك
اإللكترونیة من المعلمین اآلخرین الذین شاركوا في المجموعة الضابطة للدراسة والذین لم 

 لــم تتوصــل الدراســة إلــي حــدوث أي تغیــرات كبــرى وذات -یتلقـوا أي تــدریب علــي اإلطــالق
لمین ومستویات كفایاتهم المهنیة فیما یتعلق بالتعامل مع داللة إحصائیة في اتجاهات المع

  .هذه الفئة موضع الدراسة من طالب التربیة الخاصة
  :االستفادة من الدراسات السابقة

  الباحــثمثلـت الدراســات الــسابقة نقظــة انطــالق صـوب موضــوع البحــث حیــث أن
سـه والجمـع بـین موضـوع لدراسات الـسابقة أن تقـوم بـالربط بـین متغیـرات الدراااستفاد من 

، كمــا أفــادت الدراســات  والتطــویر المهنــي أثنــاء الخدمــةالمهنیــةإعــداد المعلمــین والتنمیــة 
ــق أهــداف  ــي مــن شــأنها تحقی ــار أســلوب الدراســة المناســبة الت ــي اختی الــسابقة الباحــث ف

  .تساؤالتهالدراسة واالجابة علي 
   : االجراءات المنهجیة:سابعا

  .ت الدراسة على المنهج الوصفي التحلیلياعتمد: منهج الدراسة -1
  :حدود الدراسة -2

  -:تتحدد نتائج هذه الدراسة بالحدود التالیة
 استخدام أداة مطورة لقیاس، ومتابعة إستراتیجیة إعداد المعلمین وتأهیلهم في مرحلة ما -

  . بالكویتكلیة التربیة األساسیة بالهیئة العامة للتعلیم التطبیقي والتدریبقبل الخدمة في 
  ).2018-2019(كانت الدراسة في العام الجامعي :  الزمان-
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  .الكویت - الهیئة العامة للتعلیم التطبیقي والتدریب – التربیة األساسیةكلیة :  المكان-
  عینة الدراسة -3

فقـط عـضوا مـن أعـضاء ) 60(وقـد اسـترد منهـا ) ۷۳(أجریت الدراسة على عینـة قوامهـا 
  0%82ستجابه هیئة التدریس نسبة اال

  :إجراءات الدراسة -4
 والتي تكونـت مـن خمـسة مجـاالت لتقییم برنامج إعداد المعلمینتم اعتماد األداة 

  ). التقویم/ التدریسطرق/ أعضاء الهیئة التدریسیة  /المحتوى/ النتائج(وتمثل العناصر
التربیـة عـضاء الهیئـة التدریـسیة والطلبـة فـي كلیـة أوتكون مجتمع الدراسـة مـن 

 لتخصص معلم صف للعام الجامعي  للتعلیم التطبیقي والتدریبالعامةالهیئة  في األساسیة
وقــد اســتخدم الباحــث  ،) مفــردة60(، وقــد بلــغ حجــم العینــة المدروســة )2018-2019(

لتحقق من صدق االسـتبانة فقـد لو)  فقرة47االستبانة المكونة من خمس مجاالت تتضمن 
  %.80ها استخدمت الصدق الظاهري و تحكیم

  وصف األداة  المستخدمة -5
ــ  اســتخدام مقیــاس متتكــون االداه  المــستخدمة فــي البحــث مــن ســتة مجــاالت وت

بدرجـة قلیلـة / بدرجـة متوسـطة / بدرجـة كبیـرة / بدرجة كبیرة جدا (  وهو الخماسيلكیرت 
  . في المجاالت الثاني إلى المجال السادس/ جدا 

  .على النحو اآلتي) كرونباخألفا (ادلة وقد تم اعتماد الثبات باستخدام المع
  الثبات  المجال

 .92  البیانات األولیة
 .87  ئجالنتا

 .88  المحتوى
 .78  أعضاء هیئة التدریس

 .88   التدریسطرق
 .91  یمیالتق
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  :مجاالت األداة المستخدمة -6
یتكــون هــذا المجــال مــن عــدة أســئلة تتنــاول أســئلة عــن جــنس المــشارك، : المجــال األول

  .لمستوى التعلیمي، والخبرة األكادیمیة للمشاركینا
یقیس فعالیة أهداف البرنامج، ویتضمن سبعة أسئلة وبتدرج خماسي الذي : المجال الثاني

، والعالمة الدنیا هي سبعة تقسم المستوى في هذا )35(یصف المجال العالمة العلیا 
ـــة أقـــسام ـــضعیف وتتـــراوح : المجـــال إلـــي ثالث ـــین مـــستوى الفعالیـــة ال العالمـــة مـــا ب

 26 –۱۷، مــستوى الفاعلیــة المتوســط وتتــراوح العالمــة مــا بــین 16- 7الــضعیف
  .35 – 27ومستوى الفاعلیة العالي وتتراوح العالمة ما بین 

  المحتوى التعلیمي للبرنامج من خالل عشره أسئلة حیـث إن العالمـةیقیس: المجال الثالث
  : قسم المحتوى المادة إلى ثالثة أقسام، وی)10(والعالمة الدنیا هي ). 50(العلیا 

عالمـة ، 37 -24، عالمة المحتوى المتوسط مـن 23 -10عالمة المحتوى الضعیف من
  .50 -38المحتوى العالي من 

هو كفاءة أعضاء الهیئة التدریسیة، ویتضمن تسعه أسئلة حیث إن العالمة : المجال الرابع
جــد هنــاك ثالثــة مــستویات لكفــاءة  وتو،)9(والعالمــة الــدنیا هــي ) 45(العلیــا هــي 

المــستوى العــالي وتتــراوح العالمــة مــا بــین : تيعــضاء الهیئــة التدریــسیة وهــي كــاآلأ
، المستوى الـضعیف 32 -21المستوى المتوسط وتتراوح العالمة ما بین ،45 -33

  .20 - 9وتتراوح العالمة ما بین 
وحیث إن العالمة السفلى أسئلة ) 8(یقیس طرائق التدریس ویتكون من : المجال الخامس

المــستوى العــالي وتتــراوح : لهــذا المجــال وتقــسم إلــى) 40(والعالمــة العلیــا ) 8(هــي 
، 29 -19 مــستوى متوســط وتتــراوح العالمــة مــا بــین ،40 – 30العالمــة مــا بــین 

  .18- 8مستوى ضعیف وتتراوح العالمة ما بین 
أسـئلة والعالمــة ) 7(مجـال مـنویتكــون هـذا ال  :مـستوى تقیـیم البرنـامج: المجـال الـسادس

المـــستوى العـــالي : وهنـــاك ثــالث مـــستویات وهــي) ۷(والعالمـــة الــدنیا ) 35(العلیــا 
، المـستوى الـضعیف وتتـراوح العالمـة مـا بـین )35 - 27(وتتراوح العالمـة مـا بـین 

  )16 - 7( المستوى الضعیف وتتراوح العالمة ما بین )26 – 17(
  تطبیق األداة -7

 على جمیع أفراد مجتمع الدراسة، وذلك لغایات الدراسة المسح والتأكد من وزعت االستبانة
  .صدق األداة وثباتها
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 للحـصول علـى اجابـات SPSS version 16تم استخدام برنامج  : التحلیل االحصائي
  .سئله البحثأل

  :مناقشة النتائج في ضوء أسئلتها على النحو
ة فاعلیة أهداف برامج إعـداد المعلمـین ونصه ما درجباإلجابة عن السؤال األول : والأ

   وعالقتها بالجنس والمؤهل العلمي والخبرة؟بكلیة التربیة األساسیة
وكانـت . ن العالقة ما بـین الخـصائص الدیموغرافیـة ودرجـة فعالیـة البرنـامجییب) 1(جدول 

  :النتائج كما یلي
 البرنـامج بدرجـة متـساوین فـي تقـیم فعالیـة) 60(إن عـدد كـل الـذكور واإلنـاث وعـددهم  -

 .عالیة
) 30(من أعضاء الهیئة التدریسیة والحاملین لدرجة الدكتوراه وعددهم % 50إن نسبة  -

 .أشاروا إلي درجة عالیه من فاعلیة أهداف البرنامج
) 39(أكثر مـن نـصف المـشاركین فـي الدراسـة مـن أعـضاء الهیئـة التدریـسیة وعـددهم  -

  .وا إلي فعالیة عالیة لألهداف البرنامجهم خبرة أكثر من خمس سنوات أشاریولد
  :العالقة ما بین الخصائص الدیموغرافیة ودرجة فعالیة البرنامج )1(جدول 

درجة   عالیة  الجنس  التغیرات
  اإلحصائیة الدالة  درجة ضعیفة  متوسطة

 0 0 6  الذكر
  

 2 1 6  أنثي
0.57 

المؤهل  5 10 30  دكتوراه
 العلمي

 2 1 12  ماجستیر  لألكادیمین
0.40  

الخبرة  0 2 6  خمس سنوات فما دون
 5 8 39  خمس سنوات فما فوق  األكادیمیة

0.56 
  

الجـنس، أو خبـرة المؤهـل (اتضح أنه لم تكن هناك أي داللة إحصائیة علـى متغیـر        
 وهـذا مـا اتـضح فـي ،وخبرة أعضاء الهیئة التدریسیة وفعالیـة أهـداف البرنـامج) األكادیمي

  ).1(جدول 
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متساوون في تقیم فعالیة البرنامج بدرجـة ) 6(وسة من الذكور واإلناث ر كل العینة المد-
 .عالیة

 هـو همن أعضاء الهیئة التدریسیة والحاصـلین علـى درجـة الـدكتورا%) 50(ن نسبة أو -
 .عضوا أشاروا  إلي درجة عالیة من فعالیة أهداف البرنامج) 30(البالغ عددهم 

یسیة والبـالغ عـددهم رركین في الدراسة من أعضاء الهیئة التدأن أكثر من نصف المشا -
 .هم خبرة أكثر من خمس سنوات أشاروا إلي فعالیة عالیة لألهداف البرنامجیولد) 39(

والذي نـصه هـل توجـد عالقـة ذو داللـة إحـصائیة  :جابة عن السؤال الثانيولإل: ًثانیا
 هـذا نة أهداف البرنامج؟ لإلجابـة عـبین المحتوى التعلیمي للبرنامج ومستوى تحقق فعالی

 و عالمـة ،السؤال تم تقسیم المحتوى التعلیمي إلي ثالثة أقسام العالي والمتوسط والضعف
ـــضعیف مـــن  ـــوى ال ـــوي المتوســـط مـــن ) 16-1(المحت ـــة المحت ـــة ) 33-17(وعالم عالم

  ).50- 34(المحتوى العالي من 
  :ستوى تحقق فعالیة أهداف البرنامجعالقة بین المحتوى التعلیمي للبرنامج وم ال)2(جدول 

  فعالیة أهداف البرنامج
   التعلیميىالمحتو

  فعالیة ضعیفة  فعالیة متوسطة  فعالیة عالیة
الدالة 

  اإلحصائیة

 3 3 1  المحتوي الضعیف
 3 2 6  المحتوي المتوسط
 4 20 26  المحتوى عالي

  263 25 10 

  
0.047 

ــة بــین المح           ــواتــضح أن العالق ــة ىت ــامج ذات دال ــة أهــداف البرن  التعلیمــي وفعالی
مشارك ) 26(حیث أشار . لي ذلكإمشارك بالدراسة ) 26(حیث أشار ) 0.047(إحصائیة 

  .بالدراسة على فعالیة البرنامج
والذي نصة هـل توجـد عالقـة ذات داللـة إحـصائیة ولإلجابة عن السؤال الثالث : ثالثا

   وفاعلیة تحقیق أهداف البرنامج؟بین كفاءة أعضاء الهیئة التدریسیة
  :لالجابه عن هذا السؤال تم تقسیم الكفاءة إلى ثالث مستویات وهي كاالتي

والمستوى المتوسط وتتراوح العالمة ما ) 45-۳۳(المستوى العالي وتتراوح العالمة ما بین 
  ).30-9(والمستوى الضعیف وتتراوح العالمة ما بین ) 32-21(بین 
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بـین مـستوى الكفـاءة للهیئـة التدریـسیة ومـستوى فعالیـة تحقیـق أهـداف اتضح أن العالقة 
نـه كلمــا ارتفـع مـستوى أعـضاء الهیئـة التدریــسیة زادت أو. البرنـامج، ذات داللـة إحـصائیة
مـن حجـم العینـة %) 50(عضوا مشاركا ) 32(فقد أشار . مستوى تحقیق أهداف البرنامج

  .مستوى تحقیق أهداف البرنامجإنه كلما ارتفع مستوى الهیئة التدریسیة زاد 
العالقة بین مستوى الكفاءة للهیئة التدریسیة ومستوى فعالیة تحقیق أهداف  )3(جدول 

  .البرنامج
  هداف البرنامجأمستوى فعالیة تحقیق 

مستوى الكفاءة 
مستوى ذو   التدریسیة للهیئة

  فعالیة عالیة
مستوى ذو 
فعالیة  
  متوسطة

مستوى ذو 
عالیة  ف

  ضعیفة

الدالة 
  اإلحصائیة

 6 12 32  المستوى العالي
 2 4 5  المستوي المتوسط
 3 4 0  المستوى ضعیف

  
0.027 

هــل توجــد :  ولإلجابــة عــن الــسؤال الرابــع والــذي نــصة المجــال الخــامس-رابعــا
عالقة ذات دالة إحصائیة ما بین مستوى طرائق التدریس ومستوى فاعلیة تحقیـق أهـداف 

: مـستویات وهـي) 3(ا الـسؤال تـم تـصنیف طرائـق التـدریس الـى البرامج؟ لالجابه على هذ
، ومـستوى متوسـط وتتـراوح العالمـة )40 - 30(المستوى العالي وتتراوح العالمة ما بـین 

  .)18- 8(، مستوى ضعیف وتتراوح العالمة ما بین )29 - 19(ما بین 
عـضوا ) 26(ار اتضح أن العالقة بین طریقة التدریس ومستوى فعالیة البرنامج، حیث أشـ

من العینة المشاركة إلى إن المستوى العالي في طریقة التدریس تزیـد مـن مـستوى فعالیـة 
  .تحقیق األهداف
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  العالقة بین طریقة التدریس ومستوى فعالیة البرنامج  )4( جدول 
  هداف البرنامجأمستوى فعالیة تحقیق 

ذو فعالیة   طرائق التدریس
  عالیة

و فعالیة  ذ
  متوسطة

ذو فعالیة  
  ضعیفة

الدالة 
  اإلحصائیة

 5 19 26  المستوى العالي
المستوي 
 0 6 5  المتوسط

 1 2 4  المستوى ضعیف

  
.005  

هــل :  ولإلجابــة عــن الــسؤال الخــامس والــذي نــصه المجــال الــسادس-خامــسا   
توجد ذو دالة إحصائیة بین مستوى تقییم البرنـامج ومـستوى فعالیـة أهـداف البرنـامج فقـد 

، المـستوى الـضعیف وتتـراوح )35- 27(نت المـستوى العـالي وتتـراوح العالمـة مـا بـین كا
  .)7 -16(المستوى الضعیف وتتراوح العالمة ما بین ) 26 -17(العالمة ما بین 

اتضح أنه ال توجد عالقة ذات دالة إحصائیة بین طرائق التقییم ومستوى تحقیق           
شاركا إن المــستوى العــالي للطــرق التقیــیم ومــستوى مــ) 26(أهـداف البرنــامج حیــث أشــار 

  .عالي للتحقیق األهداف
  هداف البرنامجأمستوى فعالیة تحقیق  طرق التدریس و)5(جدول

  هداف البرنامجأمستوى فعالیة تحقیق 
مستوى ذو    التدریسطرق

  فعالیة عالیة
مستوى ذو فعالیة  

  متوسطة
مستوى ذو فعالیة  

  ضعیفة

الدالة 
  اإلحصائیة

 6 13 26  المستوى العالي
 3 2 6  المستوي المتوسط
 0 2 2  المستوى ضعیف

 
0574 
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  : نتائج وتوصیات الدراسة:ثامنا
  : نتائج الدراسة-1
م فعالیـة البرنـامج بدرجـة یمتـساوین فـي تقیـ) 60(إن عدد كل الذكور واإلنـاث وعـددهم  -

 .عالیة
) 30(لحاملین لدرجة الدكتوراه وعددهم من أعضاء الهیئة التدریسیة وا% 50إن نسبة  -

 .أشاروا إلي درجة عالیه من فاعلیة أهداف البرنامج
) 39(أكثر مـن نـصف المـشاركین فـي الدراسـة مـن أعـضاء الهیئـة التدریـسیة وعـددهم  -

 .هم خبرة أكثر من خمس سنوات أشاروا إلي فعالیة عالیة لألهداف البرنامجیولد
الجـــنس، أو خبـــرة المؤهـــل (لـــة إحـــصائیة علـــى متغیـــراتـــضح أنـــه لـــم تكـــن هنـــاك أي دال

  .وخبرة أعضاء الهیئة التدریسیة وفعالیة أهداف البرنامج) األكادیمي
یس والبـالغ عـددهم رأن أكثر من نصف المـشاركین فـي الدراسـة مـن أعـضاء هیئـة التـد -

هم خبـــرة أكثـــر مـــن خمـــس ســـنوات أشـــاروا إلـــي فعالیـــة عالیـــة لألهـــداف یلـــد) 39(
 .البرنامج

اتضح أن العالقة بـین المحتـوي التعلیمـي وفعالیـة أهـداف البرنـامج ذات دالـة إحـصائیة  -
مــشارك ) 26(حیـث أشــار . لـي ذلــكإمـشارك بالدراســة ) 26(حیـث أشــار ) 0.047(

  .بالدراسة على فعالیة البرنامج
اتضح أن العالقة بین مستوى الكفاءة للهیئة التدریسیة ومستوى فعالیة تحقیـق أهـداف  -

نـه كلمـا ارتفـع مـستوى أعـضاء الهیئـة التدریـسیة أو. لبرنامج، ذات داللـة إحـصائیةا
مـن %) 50(عـضوا مـشاركا ) 32(فقـد أشـار . زادت مستوى تحقیق أهداف البرنامج

حجــم العینــة إنــه كلمــا ارتفــع مــستوى الهیئــة التدریــسیة زاد مــستوى تحقیــق أهــداف 
  .البرنامج

) 26(س ومــستوى فعالیــة البرنــامج، حیــث أشــار اتــضح أن العالقــة بــین طریقــة التــدری -
العینـة المـشاركة إلـى إن المـستوى العـالي فـي طریقـة التـدریس تزیـد مـن عضوا من 

  مستوى فعالیة تحقیق األهداف، 
 أنه ال توجد عالقة ذات دالة إحصائیة بین طرائق التقییم ومستوى تحقیق أهداف اتضح -

توى العالي للطرق التقییم ومستوى عالي مشاركا إن المس) 26(البرنامج حیث أشار 
  .للتحقیق األهداف
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  : توصیات الدراسة-2
  :ء النتائج توصي الدراسة بما یليفي ضو          

  .المستمروالتطویر المهني  التأكید على التعلیم -
الجانب (إلى المواد المعرفیة والمعاهد التربویة كلیات ال في التي ستدرس المناهج تقسیم -

دیمي والمهارات الحیاتیة واالسـتراتیجیات التربویـة التعلیمیـة إلـى جانـب التـدریب األكا
  .المیداني

بــرامج التــدریب والتطــویر المهنــي للمعلمــین أن تتــضمن اســتراتیجیات طویلــة سعى تــ أن -
  .المدي طوال فترة التعلیم والعمل بالنسبة للمعلمین

  :مقترحات البحث
  -:لة في المجال ومن أهمهایقترح البحث عدة دراسات أخري مكم

  .الطالبتقییم برنامج إعداد المعلمین في كلیة التربیة األساسیة من وجهة نظر  -
( المـستفیدینتقییم برنامج إعداد المعلمـین فـي كلیـة التربیـة األساسـیة مـن وجهـة نظـر  -

  ). أولیاء األمور-المدراء 
 فـي ضـوء المتغیـرات ة األساسـیةفي كلیـة التربیـ تطویر وتحدیث برنامج إعداد المعلمین -

  .المعاصرة
 فــي ضــوء خبــرات فــي كلیــة التربیــة األساســیة تطــویر وتحــدیث برنــامج إعــداد المعلمــین -

  .بعض الدول
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  :مراجع الدراسة
في  المعلمتطویر نظام إعداد ، )2016(وعبیر مبارك العنادي، ابتسام ناصر بن هویمل .1

جربتـي الیابـان وفنلنـدا، المجلـة الدولیـة التربویـة في ضـوء ت العربیة السعودیة المملكة
، 2 ، ع 4المتخصــصة بالتعــاون مــع الجمعیــة األردنیــة لعلــم الــنفس، األردن، مجلــد 

 .أغسطس

  المعلمــین فــي ، تطــویر كلیــات التربیــة وبــرامج إعــداد)2011( حجــيأحمــد إســماعیل .2
طبیقیـة، دار الكتـاب تج  والدول االسـیویة واإلفریقیـة منظـورات منهجیـة ونمـادأسترالیا 
 .المصري

 .3، االدارة الجامعیة الحدیثة، دار حماده، إربد، األردن ، ط)2011(الخطیبأحمد  .3
ــة )2015(آصــف یوســف .4 ــة الوطنی ــدي معلمــي التربی ــة األساســیة ل ، الكفایــات التعلیمی

مدي ممارستها والحاجة للتدریب علیها، مجلة اتحـاد الجامعـات العربیـة للتربیـة وعلـم "
  .2، ع 13 مجلد النفس،

رب د، المعلـم إعـداده تدریبـه كفایاتـه دراسـات تربویـة عـن تـ)2013(أمل محمـد علمـي .5
 .، األردنةالمعلم والمدیر في المدرسة ودور المدرسة المجتمعیة، دار البدای

 الفـاروق دار س،المـدار فـي المعلومـات تكنولوجیـا توظیـف ،)2013(وریـس باكـارد .6
 .القاهرة والتوزیع، للنشر

 البهنـسي، محمد ترجمة: التكنولوجیة والثورة والتعلیم العولمة ،)2001(ه خوسیربرون .7
 .القاهرة الیونسكو، مطبوعات مركز مستقبلیات،

، الكتـب عـالم  الجـامعي،التدریس هیئة ألعضاء المهنیة التنمیة ،)2004( حدادبشیر .8
 .القاهرة

هنیـة للمعلمـین ، التنمیـة الم)2009(بیومي محمد ضحاوي وسالمة عبدالعظیم حـسین .9
 . الفكر العربي، القاهرةرمدخل جدید نحو إصالح التعلیم، دا

 org.moalem.www://http    20/4/2016 جمعیة المعلمین الكویتیة .10

 .14، 13الدستور الكویتي، المادتان أرقام  .11
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 برامج االعداد المـسبق فـي ، تحسین)2012(سعود هالل الحربي، ابتسام أحمد الحاي .12
 -المـؤتمر الثـامن لـوزراء التربیـة والتعلـیم العـرب" ورقة عمل مؤسسات إعداد المعلم، 

، المنظمـة العربیـة للتربیـة والعلـوم "المعلم العربي بین التكوین الناجع والـتمكن المهنـي
 .والثقافة، الكویت ، مایو

ي للتنمیــة المهنیــة لمعلــم اللغــة ، فاعلیــة برنــامج إلكترونــ)2012(ســعید فــایز األكلبــي .13
العربیة بالمرحلة االبتدائیة في ضوء حاجاته وأثـره علـى التحـصیل والمهـارات واالتجـاه 

  .نحو التنمیة المهنیة بالسعودیة، معهد الدراسات التربویة، جامعة القاهرة
 معلمي لدى المهني األداء لتنمیة مقترح تدریبي ، برنامج)2016(سمیة حامد الحسین .14

 متطلبات ضوء في السوریة العربیة الجمهوریة في األساسي التعلیم من األولى حلقةال
المطــورة، رســالة دكتــوراه غیــر منــشورة، معهــد الدراســات التربویــة، جامعــة  المنــاهج
 .القاهرة

، إدارة الــتعلم الــصفي األســس واإلجــراءات، دار )2015( البــدريطــارق عبــد الحمیــد .15
 .دن، األر والتوزیعللنشر الثقافة

 مؤسسة طیبة للنشر النمو والتنمیة المهنیة للمعلم،، )2012(طارق عبد الرؤف عامر .16
 .القاهرةوالتوزیع، 

 الحـادي القـرن مـشارف علـى العربـي الـوطن فـي التربیة ،)2002( السنبلالعزیز عبد . 17
 .االسكندریة الحدیث، الجامعي المكتب، والعشرین

 التعلـیم لمعلمـي التربـوي إلشـرافا وحاجـات المهنـي النمو ،)2000( مقربحمد علي . 18
 جامعة التربیة، كلیة النفس، وعلم التربیة في البحث مجلة ،)میدانیة دراسة (االبتدائي

 .الثاني العدد عشر، الرابع، العدد أكتوبر ، 91 مجلد المنیا،

المعلـم وعـصر المعرفـة "، مـؤتمر )2016(بالـسعودیة الملـك خالـد جامعة، كلیة التربیة .19
  .30/11-29، في الفترة "ّمعلم متجدد لعالم متغیر: یاتوالتحدالفرص 

إعـداده : معلـم المـستقبل"، المـؤتمر الـدولي )2015(كلیة التربیة، جامعة الملـك سـعود .20
  . أكتوبر7-6، في الفترة من "وتطویره

، واقـع الـشراكة بـین األكادیمیـات إعـداد المعلمـین )2013( أبو مخماجد محمد عفیف .21
رسـالة لي داخل الخط األخضر من وجهـة نظـر العـاملین فیهـا، العربیة والمجتمع المح

 .جامعة الیرموكدكتوراه غیر منشورة، تخصص االدارة التربویة، 
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، واقـع الـشراكة بـین األكادیمیـات إعـداد المعلمـین )2013( أبـو مـخماجد محمد عفیف .22
ة  رسـال المحلي داخل الخط األخـضر مـن وجهـة نظـر العـاملین فیهـا،والمجتمع العربیة

 .جامعة الیرموكدكتوراه غیر منشورة، تخصص االدارة التربویة، 

یـة المهنیـة المتكاملـة للمعلمـین، م، مـؤتمر التن)2017(المركز الوطني لتطویر التعلیم .23
بالهیئة التربیة األساسیة كلیة وبجامعة الكویت  التربیة ةبالتعاون مع وزارة التربیة وكلی
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  الهیئـة العامـة للتعلـیم التطبیقـي والتـدریب–الموقع الرسـمي لكلیـة التربیـة األساسـیة  .24

www.paaet.edu.kw   
، دراســة تقویمیــة لمنظومــة التنمیــة المهنیــة )2014(میــسر خلیــل یوســف أبــو لبــدة .25
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