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جامعة الكويت من وجهة نظر أعضاء في درجة فاعلية برنامج إعداد المعلمين في كلية التربية 
 هيئة التدريس والمعلمين المتميزين

 ايمان سعد الهيفي
 *راتب سالمة السعودأ.د. 

 ملخص:
درجة فاعلية برنامج إعداد المعلمين في كلية التربية بجامعة  تعرفراسة الى هدفت الد

الكويت من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس والمعلمين المتميزين. تكونت عينة الدراسة من 
وتم استرجاع (، 121أعضاء هيئة التدريس في كلية التربية في جامعة الكويت، والبالغ عددهم )

ة المعلمين والمعلمات المتميزين من محافظتي )العاصمة والفروانية( والبالغ وعين( استبانة، 111)
المنهج الوصفي المسحي،  تم استخدام. ( استبانة82)، وتم استرجاع ( معلما ومعلمة85عددهم )

وقد تم تطوير استبانة لقياس درجة فاعلية برنامج إعداد المعلمين في كلية التربية بجامعة الكويت 
( فقرة موزعة على 11)من ر أعضاء هيئة التدريس والمعلمين المتميزين تكونت من وجهة نظ

. أشارت نتائج الدراسة الى أن درجة فاعلية برنامج إعداد المعلمين في كلية التربية ةأربعمجاالت 
بجامعة الكويت من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس والمعلمين المتميزين جاءت بدرجة 

د فروق ذات داللة احصائية ُتعزى لمتغيرات الدراسة )الجنس، المسمى وأنه ال توج منخفضة،
الوظيفي، سنوات الخبرة(، وفي ضوء النتائج اوصت الدراسة بعدة توصيات أهمها: عقد دورات 
تدريبية ألعضاء هيئة التدريس في الجامعات والمعلمين المتميزين في المدارس بهدف اكسابهم 

 المتنوعة. مزيد من استراتيجيات التدريس
 .الكويت-المعلمون المتميزون-كلية التربية –برنامج اعداد المعلم الكلمات المفتاحية: 
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Degree of Effectiveness of Teachers Preparation Program in the 

Faculty of Education at Kuwait University from the viewpoint of 

Teaching Faculty members and Distinguished Teachers 
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Abstract: 
The study aimed to identify the degree of effectiveness of teachers 

preparation program at the faculty of education at Kuwait University from 

the viewpoint of teachimg faculty members and distinguished teachers.  

The study sample included (123) faculty member but (113) questionnaire 

were retrieved and (58) distinguished teachers from (Al-farwaniya and Al-

Asmaa) governorates also (50) questionnaire were retrieved. A descriptive 

survey methodology was used. For data gathering a (41 items) 

questionnaire has been developed, consisted of four domains. The results 

of the study were that the degree of effectiveness of the teacher preparation 

program at the faculty of education at Kuwait University from the point of 

view of faculty members and outstanding teachers came to a low degree. 

Also, there were no significant differences at ( 0,05) according to (gender, 

job title, years of experience). In light of the results, there were several 

recommendations, the most important of which: Holding training courses 

for faculty members in the university and distinguished teachers at schools 

to gain more diverse teaching strategies.    

Keywords: Teacher education program- Faculty of education- 

Distinguished teachers-Kuwait. 
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  :المقدمة
من التحديات التي تشكل ضغوطا  على مختلفف الفدول  كثيرا  يواجه العالم في العصر الحديث 

، ومفففن أبفففرز هفففذت التحفففديات العولمفففة والتطفففور التكنولفففوجي والثفففورة المعلوماتيفففة كاففففة مفففن المجفففاالت
ي بنفاء التنميفة يسفهم فف إذبنفاء المجتمعفات  ففيالسريعة، ولما كان التعلفيم مفن أكثفر المجفاالت تفًثيرا  

االقتصفففادية واالجتماعيفففة، فباالهتمفففام ففففي جفففودة المنظومفففة التعليميفففة والتخطفففيط لهفففا بصفففورة دقيقفففة 
 وشاملة يتم تحقيق التقدم والتطور في جميع النواحي االجتماعية واالقتصادية.

أوال،  ونفففوعيتهم ارتقفففاء أظ نظفففام تعليمفففي يسفففتدعي بالضفففرورة االرتقفففاء بمسفففتوى المعلمفففين إن
جعلت منه اللبنفة  إذلعل هذا يفسر اهتمام اإلصالحات التربوية العالمية بالمعلم ألهميته القصوى، و 

األساسففية ألظ ارتقففاء تربففوظ. فففالمعلم الفعففال هففو مفتففاع التفففوق فففي العففالم، والمعلففم المبففدع يفففر  
تغيفرات التفي وجود طلبة مبدعين. ولذلك فان إعداد اإلنسان القادر علفى التصفدظ لكفل التحفوالت وال

يشفففهدها العفففالم منفففذ مطلفففع هفففذا القفففرن ففففي جميفففع مجفففاالت الحيفففاة يتطلفففب إعفففادة النظفففر ففففي الفففنظم 
، ويفتم ذلفك بوضففع أسفس جديفدة قائمففة اليب المسففتخدمةسفاألمحتفوى و الو  مفهففوممفن حيفث الالتعليميفة 

ا بفدأت الفدول على استراتيجيات علمية فعالة تستوعب اإلمكانات المادية والبشرية المتاحفة. ومفن هنف
على تطوير نظمها التعليمية واالهتمام بقضية التطوير واإلصفالع المتعلقفة بفالمعلم تتسابق المختلفة 

 ,Sabry & Abdolfatah) منتجاتهففاحتففى تحقففق االرتقففاء بنظمهففا التعليميففة ومففن ثففم تجويففد 

2017). 

ن تفولي اهتمامفا  ( إلفى أن األنظمفة التربويفة ففي شفتى البلفداAlgalaf, 2009) القفالف وأشفار
خاصفا  بمهنففة التعلففيم وعمليفات إعففداد المعلمففين وتفدريبهم ورعففايتهم، مففع اخفتالف المسففتوى والفاعليففة 
لرفففففع مسففففتوى أداء العففففاملين بالقطففففاع التربففففوظ، وزيففففادة فففففاعليتهم وتحسففففين أوضففففاعهم االقتصففففادية 

بلفدان المتقدمفة كالواليفات واالجتماعية، وذلك كاستراتيجية إلصالع األنظمة التعليمية وخاصفة ففي ال
معظم رجال الفكر فيها أن المعلم الجيفد إلفى جانفب المنهفاس السفليم همفا  دالمتحدة األمريكية التي يع
الوعي والدراية بدور تكنولوجيفا المعلومفات ففي تطفوير العمليفة  فضال  عنمفتاع التفوق على العالم، 

ية الحصول على تدريب و تًهيفل ميفداني مفرتبط التعليمية، و ترى نظم اعداد المعلم في اليابان أهم
دراسته األكاديمية في الجامعة، ودولة الكويت شًنها شًن  فضال  عنبالميدان التربوظ بشكل مباشر 

عدادهم من خالل عمل برامج تدريبية تؤهلهم لذلك.  هذت الدول في االهتمام بالمعلمين وا 
أن بفرامج إعفداد المعلمفين  (Qaseem & Abogomaah, 2008) وبوجمعفةقاسفم  وأوضف 
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تصففنف فففي أالففب الففنظم التعليميففة مففن حيففث الشففكل إلففى صففنفين همففا: النظففام التكففاملي، والنظففام 
التتفففابعي. فالنظفففام التكفففاملي يشفففير إلفففى التحفففاق الطالفففب بعفففد إتمفففام الشفففهادة الثانويفففة ب حفففدى كليفففات 

الجامعيففة، وبعففدها سففيتخرس ليقففوم التربيففة أو المعاهففد العليففا إلعففداد المعلمففين للحصففول علففى الدرجففة 
بالتففدريس ففففي مففادة تخصصفففه، أمفففا النظففام التتفففابعي: فهفففو ُيعففد الطالفففب أكاديميفففا  فففي إحفففدى المفففواد 
العلميفففة بالكليفففات الجامعيفففة كفففالعلوم أو اقداب ثفففم يلتحفففق ب حفففدى كليفففات التربيفففة أو المعاهفففد العليفففا 

ية، وتختلف مدة اإلعفداد مفا بفين سفنة أو سفنتين التربوية التي تؤهله للتدريس ب حدى المراحل التعليم
 حسب ظروف واحتياجات كل مجتمع. 

ويعفففففد المعلفففففم عنصفففففرا  ففففففاعال  ففففففي تحقيفففففق أهفففففداف التربيفففففة، واألسفففففاس ففففففي أظ اصفففففالع أو 
تطفففففوير تربفففففوظ. ذلففففففك أن المعلفففففم المؤهفففففل والمففففففتمكن مفففففن الكفايفففففات التدريسففففففية المالئمفففففة لعصففففففر 

تسففففهم فففففي تطففففوير  وانمففففاط سففففلوكيةتلكففففون مهففففارات ومعففففارف المعرفففففة قففففادر علففففى إعففففداد أفففففراد يم
مجتمعففففففاتهم وتقففففففدمها، لففففففذا أصففففففب  مففففففن الضففففففرورظ إعففففففادة النظففففففر فففففففي بففففففرامج إعففففففداد المعلمففففففين 

 .(Atiyah & Alhashimy, 2008)والعمل على تطوير أدوارهم 
 إذلبلفد إن برامج إعداد المعلمين في أظ بلد من بلدان العالم تؤثر في نوعية التربية ففي ذلفك ا

تعتمد كفاءة المعلمين إلى حد كبير على البرامج التي تعد لهم قبل انخراطهم في مهنفة التعلفيم، فف ذا 
كانففت البففرامج جيففدة ففف ن التربيففة تكففون فعالففة. وقففد أصففب  اعففداد المعلففم مففن أبففرز القضففايا ألحففداث 

ت التربويفة الحديثفة، مفن االتجاهفا عديفداإلصالع والتطوير المًمول في نظم إعداد المعلم، فظهفرت 
وهففي: اتجففات تنميففة المعلمففين مهنيففا علففى أسففاس المهففارات، واتجففات تنميففة المعلمففين مهنيففا فففي ضففوء 

، وحركفة التربيفة المجتمفع-التقنيفة-أسلوب النظم، وبرامج تدريب المعلمين القائمة علفى مفدخل العلفوم
  .(Aboward & Alnagah, 2009) القائمة على الكفايات
باهتمففام كبيففر نتيجففة للتطففور المعرفففي الهائففل، فلففم تعففد مختصففرة علففى  المعلففميحظففى اعففداد 

المختصين ببرامج إعداد المعلم، بل أصبحت شًنا  تربويا  عاما ، فتناولت المؤتمرات واألبحاث بفرامج 
إعففداد المعلففم وتًهيلففه، وأصففب  االهتمففام بتقففويم هففذت البففرامج مففن أجففل تطويرهففا مففن حيففث األهففداف 

وأسفففاليب التفففدريس والتقفففويم لتناسفففب تطفففورات هفففذا العصفففر. وتهفففدف بفففرامج إعفففداد المعلفففم والمحتفففوى 
بشفكل عففام إلفى مسففاعدة المعلمفين علففى تعلففم كيفيفة التففدريس، مفن خففالل تحديفد الكفففاءات األساسففية 

الدراسففية  الصفففوفتعلففم الطلبففة، مفع التركيففز علففى ممارسفة معلمففي  فففيالمتًصفلة فففي تحليففل التفًثير 
 ا  يوميف ا  الفرام مفن أن تلفك المهفارات تعفد روتينفوعلفى  .طيط والتنفيفذ والتفكيفر ففي الفدروسعملية التخ



 .2222، (1) ملحق، األولالجمعية األردنية للعلوم التربوية، المجلة التربوية األردنية، المجلد السابع، العدد 

033 

للمعلمفففين، إال أنفففه ينبغففففي تطويرهفففا بطريقفففة منهجيففففة لفففدعم الفففتعلم المهنففففي للمعلمفففين قبفففل الخدمففففة. 
 ,Hiebertوتتماشففى هففذت الطريقففة بشففكل وثيففق مففع ميففزات التحقيففق المنضففبط والتفكيففر النقففدظ )

Morris, Berk and Jansen, 2007.) 
 مفهوم برامج اعداد المعلم

إعفداد المعلفم بًنفه: لعمليفة مخططفة ومنظمفة  جبرنفام (Hafeth, 2003: 421)ظ عفرف حفاف
وففففق النظريفففات التربويفففة تقفففوم بهفففا مؤسسفففات تربويفففة متخصصفففة لتزويفففد الطلبفففة بفففالخبرات العلميفففة 

فايففات التعليميففة التففي تمكففنهم مففن زيففادة كفففاءة والمهنيففة والثقافيففة بهففدف تزويففد مدرسففي المسففتقبل الك
 العملية التربوية.
ف برنففامج إعففداد المعلمففين بًنففه: لالبرنففامج الففذظ يتضففمن جميففع األنشففطة والخيففارات كمففا عففر  

التففففي تسففففاعد المعلففففم علففففى اكتسففففاب الصفففففات الالزمففففة والمؤهلففففة لتحمففففل المسففففؤولية كمعلففففم، وألداء 
 )، بمففا يتضفففمنه مفففن مكونففات ثقافيفففة وأكاديميفففة ومهنيففةل اعليفففةفمسففؤولياته المهنيفففة بصففورة أكثفففر 

Abotaleb & Albalawy, 2012: 564)  

بًنفه: لكفل مفا تقدمفه كليفة التربيفة للطفالب المعلمفين  (Dahlan, 2013: 39)ففه دحفالن عر  و 
 أثنفاء فتفرةففي تخصصفية وثقافيفة ومهنيفة )تربويفة( خفالل فتفرة دراسفتهم ففي كليفة التربيفة  مقدراتمن 

 اإلعداد، وعادة يستغرق هذا البرنامج أربع سنوات في كليات التربيةل.
: لصفناعة أوليفة للمعلفم كفي يفزاول مهنفة ابًنهف  (Hamadah,2015:10)كمفا عرفتهفا حمفادة 

التعلفففيم، وتتفففوالت مؤسسفففات تربويفففة متخصصفففة مفففن مثفففل معاهفففد إعفففداد المعلمفففين وكليفففات التربيفففة أو 
تبعففا  للمرحففة التففي يعففد المعلففم فيهففا، وكففذلك تبعففا  لنففوع التعلففيم،  ايرهففا مففن المؤسسففات ذات العالقففة

 وبهذا يعد الطالب المعلم ثقافيا  وعلميا  وتربويا  في مؤسسته التعليمية قبل الخدمة.
 أهمية اعداد المعلم

ازدادت أهميفففة إعفففداد المعلفففم مفففن أهميفففة الفففدور الملقفففى علفففى عاتقفففه كمعلفففم ففففي المؤسسفففات 
زويففففد طلبتففففه بففففالفكر العلمففففي والثقففففافي وتشففففكيل أخالقهففففم ومسففففلكهم وتكففففوين التربويففففة، مففففن حيففففث ت

شخصيتهم، لذلك احتلت هذت القضية أولوية خاصفة كونهفا قضفية تربويفة، تحفدد نوعيفة الجيفل الفذظ 
يتوقفففف عليففففه مسففففتقبل األمففففة، خاصففففة أن المهمففففة التففففي يقفففوم بهففففا المعلففففم لففففيس فقففففط نقففففل المعرفففففة 

صففبحت تتطلففب ممارسففات أخففرى كالقيففادة واالستكشففاف والبحففث، لففذلك والمعلومففة إلففى المففتعلم، بففل أ
ف ن ما يتم بذله من جهود في العملية التعليمية ال يمكن أن تحقق أهفدافها مفن خفالل التقفدم العلمفي 
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 (Shweeter,2009).والنجاع، ما لم تبدأ بًعداد معلمين قادرين على تحمل تلك المسؤولية 

أن  إذعلفففم بعفففد قصفففور البفففرامج التقليديفففة ففففي إعفففدادت وتدريبفففه، كمفففا ازدادت أهميفففة إعفففداد الم 
ها قفائم علفى أمن الجانب التطبيقي، كما أن مبفد عملية إعداد المعلم تركز على جانب المعرفة أكثر

اإلتقان الفذظ يمكفن وصفول المفتعلم العفادظ إلفى درجفات عاليفة مفن إتقفان البرنفامج التعليمفي، إذا مفا 
كافيفة، األمفر الفذظ يتطلفب تفريفد التعلفيم وتشفجيع عمليفة الفتعلم الذاتيفة، إذ توافرت له فرص تعليمية 

كففل فففرد  مقففدراتاألفففراد تختلففف مففن فففرد قخففر، ممففا يتطلففب تقففديم التعلففيم الففذظ يناسففب  مقففدراتأن 
 .(Almahasna,2010) واستعدادتالشخصية 

 كلية التربية في جامعة الكويت

ضمن كلية العلوم واقداب  1611في أكتوبر ت التربية في جامعة الكويأنشً قسم لقد 
انفصلت كلية التربية عن كلية اقداب، وقد حظيت كلية التربية منذ  1652والتربية وفي مايو 

التًسيس باهتمام خاص لما لها من أهمية على مستوى رفد وزارة التربية بالمعلمين المدربين 
 مهماتلتربية العملية في الكلية الذظ استفرد بوالمؤهلين معرفة وسلوكا  ومهارة، وخصوصا  مركز ا

تدريب الطلبة المرشحين لشغل وظيفة معلم في مدارس الدولة. ويقدم مركز التربية العملية بكلية 
التربية بجامعة الكويت برنامج التربية العملية من خالل مقرر دراسي يعرف بمقرر التربية العملية، 

برامج  ة، إذ تقدم كلية التربية ثالثةقين في البرامج الثالثويسجل في كشوف تخرس الطلبة الملتح
ن و والثانوظ. ويلتحق الطلبة المؤهل هي: برنامج ريا  األطفال، برنامج االبتدائي، برنامج المتوسط

ليكونوا معلمين في مدارس التدريب بواقع خمسة أيام أسبوعيا ، ولمدة فصل دراسي واحد، إذ يسجل 
( وحدة دراسية 62ية العملية بعد استكمال الوحدات الدراسية وعددها )الطالب في مقرر الترب

(Arab Bureau of Education for Gulf States, 1999). 
وتهدف كلية التربية في جامعة الكويت إلى توفير قوى بشرية وتطوير البحث واستثمار 

اجاته ودعم مبادئه وانتمائه نتائجه، من أجل خدمة المجتمع الكويتي في المجال التربوظ وتلبية احتي
 :(Alanzi, 2006)ي ًتل تقديم برامج يكون هدفها الرئيس ما يالعربي واإلسالمي، من خال

توفير قوى بشرية ذات كفاءة عالمية معاصرة للعمل في المجال التربوظ من خالل إعداد  .1
ي ف معلمات دور الحضانة وريا  األطفال ومعلمين للمرحلتين المتوسطة والثانوية

عداد إداريين المراحل التي تم ذكرها، كافة التخصصات فضال  ، ومعلمي المرحلة االبتدائية، وا 
 .كافة إعداد مشرفين فنيين للعمل في كافة المراحل والتخصصات عن
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يرها والتقنيات التربوية والقياس والتقويم و اعداد متخصصين في البحث التربوظ والمناهج وتط .2
 ي والتخطيط التربوظ والتربية الخاصة واير ذلك.واإلرشاد التربوظ والنفس

مؤهلين تربويا  واير الحاصلين على المؤهل المساعدة العاملين في الحقل التربوظ من اير  .1
 الجامعي أو اير المتخصصين في تحقيق نموهم المهني.

 والتحديات الميدانية، من كالتبالبحث التربوظ من أجل مواجهة المش تهوتنمي الوعيتعزيز  .1
خالل توفير أنشطة علمية تساعد على تنمية الوعي، وتطوير إمكانات الزمة لتقديم البحث 
مكانات مادية وميدانية، وتشجيع البحوث الفردية  التربوظ بما يتضمنه من قوى بشرية وا 

 والبحوث المشتركة بين األقسام وتبادل الخبرات واالهتمام بالدراسات واير ذلك.

من خدمة تربوية وتجديدها في مجاالت األنشطة االجتماعية التي  تلبية احتياجات المجتمع .8
في نشاطات التعليم العام  اإلسهاملها طابعا  تربويا  من خالل التعاون مع وزارة التربية و 

 والتعليم المستمر، والمشاركة في تحقيق خطط تنموية في المجتمع.

العالي تسهم في إعداد قادة المستقبل  وتعد كلية إعداد المعلمين مؤسسة  فاعلة متميزة للتعليم
ثراء الفكر اإلنساني وتطورت، وتستخدم في  كافة في المجاالت والتطبيقات المعرفية اإلنسانية وا 

وفق مؤسسة تعليمية تحقيق ذلك آخر ما تم التوصل إليه من وسائل وأساليب وتقنيات اإلبداع 
ناهجها على احتياجات سوق العمل صر، تستند للمعرفة اإلنسانية وتبنى معتستلهم روع ال

واحتياجات المجتمع، وتتبنى سياستها روع المبادرة والتجدد، وترتكز برامجها التعليمية على تعزيز 
ما سبق أن تكون  فضال  عن كلوتنمية مهارات الطلبة من أجل أن يكونوا قادة في مجاالتهم، 

علوماتية والعالقات مع المنظمات صر من النواحي المعدارة مرنة تستطيع استيعاب روع الاإل
التي تعمل على تحسين مكانة الكلية بين نظيراتها و  هاوتطوير العالمية، ودعم البحوث والدراسات 

 (Alkandary,2003)في المنطقة والعالم الخارجي. 
 مشكلة الدراسة وأسئلتها:

المعلفم الففذظ  أصفبحت الحاجفة لالهتمفام ببفرامج إعفداد معلفم المسفتقبل ضفرورية لتحقيفق مكانفة
يقوم بتوجيه العملية التعليمية نحفو تحقيفق أهفدافها، وأن يصفب  المعلفم صفاحب مهنفة متميفزة، بحيفث 

فففي األداء، واخالقففا مهنيففة  ا  تعكففس بففرامج اإلعففداد قبففل الخدمففة خبففرات تربويففة تضففمن مسففتوى رفيعفف
لهائففل، جي والتقنففي اومهففارات تمكففن المعلففم مففن مواكبففة التطففور المعرفففي والتكنولففو  مقففدراتحاكمففة، و 

 الدراسة وخارجها. صفوفهم في تحقيق أهداف التعليم داخل فتس
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في دراسة قام بها المعهد الوطني للتعليم في سنغافورة بالتعاون مع المجلفس الفوطني لتطفوير ف
التعليم في الكويت عن واقع برامج اعداد المعلفم ففي دولفة الكويفت دلفت مؤشفرات الدراسفة بانهفا دون 

( تقديرات منخفضة لبفرامج %11.6أعطى الغالبية العظمى من مسؤولي وزارة التربية ) إذ. المستوى
 .(Alasfor, 2017)إعداد المعلمين الكويتيين ونوعية مخرجاتها 

وعليففه ظهففر مسففوث البحففث فففي مشففكلة الدراسففة التففي تتمثففل فففي معرفففة درجففة فاعليففة برنففامج 
لكويفت الحفالي مفن وجهفة نظفر أعضفاء هيئفة التفدريس إعداد المعلمين في كليفة التربيفة ففي جامعفة ا

 والمعلمين المتميزين، وذلك من خالل اإلجابة عن األسئلة اقتية:
: مفففا درجفففة فاعليفففة برنفففامج إعفففداد المعلمفففين الحفففالي ففففي كليفففة التربيفففة بجامعفففة السؤؤؤ األ ا وأل

 الكويت من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس والمعلمين المتميزين؟
بفففففين  )0.05≥: هفففففل توجفففففد ففففففروق ذات داللفففففة إحصفففففائية عنفففففد مسفففففتوى )نيالسؤؤؤؤؤ األ ال ؤؤؤؤؤا

المتوسطات الحسابية لتقديرات أفراد عينة الدراسة لدرجة فاعلية برنفامج إعفداد المعلمفين الحفالي ففي 
 (؟سنوات الخبرةو المركز الوظيفي، و تعزى لمتغيرات )الجنس، كلية التربية بجامعة الكويت 

 ة:أهمية الدراس
تنبع أهمية هذت الدراسة من أهمية موضوعها وهو المعلم؛ ذلك الفركن األساسفي ففي أظ نظفام 
تربفففوظ، وففففي إثفففراء االدب النظفففرظ الفففذظ يتعلفففق بواقفففع بفففرامج إعفففداد المعلمفففين بنفففاء علفففى متطلبفففات 

المعلفففم ديفففد هفففذت البفففرامج لتسفففهم ففففي اكسفففاب العصفففر الحفففالي ومتطلبفففات تطويرهفففا، والنظفففر ففففي تج
 التي تعمل على خدمة المجتمع وتطويرت. وانماط السلوكات والمهارات المعرفية الكفاي

برنفامج  مجفاالت إلفىالتعفرف أما من الناحية التطبيقية فيؤمل أن تسهم نتائج هذت الدراسة في 
تفففوفير وأيضفففا  ففففي إعفففداد المعلمفففين، ومعرففففة مفففواطن القفففوة لتعزيزهفففا ومفففواطن الضفففعف إلصفففالحها، 

والقيففام األدب النظففرظ فففي مجففال بففرامج إعففداد المعلمففين  بفف ثراءبففاحثين والمهتمففين معلومففات مفيففدة لل
 دراسات تطويرية في هذا المجال. جراء ب

 مصطلحات الدراسة:  
 مصطلحات الدراسة على النحو اقتي: أهمتم تعريف 

 :  Teacher Education Program برنامج إعداد المعلمين
ات التربويففففففففففة بهففففففففففدف تنميففففففففففة المعلففففففففففم ثقافيففففففففففا  هففففففففففو النشففففففففففاط الففففففففففذظ تقففففففففففوم بففففففففففه المؤسسفففففففففف

 .(Alhashimy, 2009, 151)وعلميا  وتربويا  
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: بًنه خطفة شفمولية استشفرافية تبنفى فيهفا اإلجفراءات والخطفوات التفي ويعرفه الباح ان اجرائيا
تساعد على تفعيل برنامج إعداد المعلمين في كلية التربية في جامعة الكويفت ففي ضفوء االتجاهفات 

 مية المعاصرة.العال
هم المعلمون الذين يتم اختيارهم  :Distinguished Teachersالمعلمون المتميزون 

بناء على المعيار الثامن والتاسع لمعايير تقييم المعلم المتميز والتي تحددها وزارة التربية في دولة 
شامل لعملية التعليم :) االلتزام بالدوام المدرسي، التقويم الاقتيةالكويت، والتي تشمل الجوانب 

 والتعلم، استراتيجيات التدريس والتقويم، تحليل نتائج عملية التقويم، اإلنجازات(

(www.edu.kw). 
: بًنهم المعلمون الذين قد حصلوا على جائزة التميز في يوم المعلم اجرائيا وعرفهما الباح ان

 ويتم تكريمهم من قبل صاحب السمو أمير البالد كل سنة دراسية.

 ةحدود الدراس
اقتصرت هذت الدراسة على أعضاء هيئفة التفدريس ففي كليفة التربيفة بجامعفة الكويفت، ومفديرظ 
المفففدارس والمعلمفففين المتميفففزين؛ ذكفففورا واناثفففا، المكفففرمين ففففي اليفففوم العفففالمي للمعلفففم للعفففام الدراسفففي 

 (.2222-2216(، خالل الفصل الدراسي األول للعام الدراسي )2211-2216)

 السابقة ذات الصلة الدراسات
ن هذا الجزء عرضا لعدد من الدراسات السابقة العربية واألجنبية ذات الصلة بموضوع تضم  

 االطالع عليها مرتبة من األقدم إلى األحدث، وكاقتي: تمالدراسة وهو إعداد المعلمين والتي 
بففرامج ( بدراسففة هففدفت إلففى الكشففف عففن درجففة فاعليففة إدارة Alanzi,2006قامففت العنففزظ )

إعففداد المعلمففين فففي مؤسسففات إعففداد المعلمففين فففي كليففات التربيففة بدولففة الكويففت، مففن وجهففة نظففر 
أعضففاء هيئففة التففدريس فيهففا، اسففتخدمت الدراسففة المففنهج الوصفففي التحليلففي مففن خففالل عينففة تكونففت 

( عضفففوا  مفففن أعضفففاء هيئفففة التفففدريس 826( مفففن مجمفففوع مجتمفففع الدراسفففة والفففذظ بلفففغ )166مفففن )
فففي كليففات التربيففة األساسففية وكليففة التربيففة التابعففة لجامعففة الكويففت، واسففتخدمت االسففتبانة  العففاملين

أن تقفديرات أففرد عينفة الدراسفة علفى المجففاالت  إلففى كفًداة لجمفع بيانفات الدراسفة، وتوصفلت الدراسفة
ودرجفففة  ضففعيف، كمففا توصفففلت السففبعة للدراسففة واألداة الكليفففة تراوحففت بففين درجفففة تقففدير متوسففط، 

عدم وجود فروق دالة احصائيا  على جميع مجاالت الدراسة واألداة الكلية تعزى لمتغير إلى راسة الد
الجففنس، باسففتثناء مجففال القيففادة اإلداريففة ولصففال  الففذكور ومجففال متابعففة الرقابففة والمتابعففة ولصففال  
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األسففاتذة  فففروق دالففة احصففائيا  تعففزى لمتغيففر الرتبففة األكاديميففة ولصففال  وبينففت عففدم وجففوداإلنففاث. 
المسففاعدين واألسففاتذة المشففاركين، وعففدم وجففود فففروق دالففة احصففائيا  تعففزى لمتغيففر الكليففة، كمففا أن 

 هناك فروق دالة احصائيا  تعزى للخبرة والمسمى الوظيفي. 
فاعليفة بفرامج إعفداد المعلمفين ففي  لمعرففة ( دراسة هدفتDaradkha,2011وأجرى درادكة )

ظففر أعضففاء هيئففة التففدريس، كمففا هففدفت إلففى معرفففة درجففة اخففتالف الجامعففات االردنيففة مففن وجهففة ن
( مففن أعضففاء هيئففة التففدريس 812وتكونففت العينففة مففن )، وجهففات النظففر بففاختالف متغيففرات الدراسففة

آل البيففت(، والجامعففات الخاصففة: و اليرمففوك، و : )األردنيففة، اقتيففةفففي كففل مففن الجامعففات الحكوميففة 
ربففد، وجففدارا(.و )جففر ،  تففائج الدراسففة أن تقففديرات افففراد العينففة بشففكل عففام جففاءت وقففد كشفففت ن  وا 

ف البرامج ومجال الخطط األولى، ثم جاء مجال أهدا الرتبةمتوسطة. واحتل مجال الكتب والمراجع 
الثانية، ومن ثم جاء مجفال المقفررات الدراسفية، ثفم مجفال طرائفق التفدريس، بينمفا  الرتبةفي الدراسية 

األخيرة. كما كشفت نتائج الدراسة عن وجفود ففروق ذات داللفة  الرتبة جاء مجال أساليب التقويم في
احصفففائية ُتعفففزى لمتغيفففر التخصفففص، ومصفففدر الحصفففول علفففى آخفففر مؤهفففل، ونفففوع الجامعفففة، وذلفففك 

 لصال  تقديرات الكليات العلمية، وخريجي الدول األجنبية، والجامعات الحكومية على التوالي. 
دراسفة هفدفت  (Allen, Ambrosetti & Turner, 2013) ألن وأمبروسفيتي وتيرنفر وأجرى

إلى تقييم فاعلية برنامج التربية العملية في الجامعة والتنمية المهنية للمعلمين قبل الخدمة من وجهة 
( موجهففا ومشففرفا للتربيففة 111وتكونففت العينففة مففن ) فففي اسففتراليا، نظففر مشففرفي المففدارس والجامعففات
تحليل المقارن لبرنامج التربية العملية في كفل مفن جامعفة تسفمانيا العملية في الجامعة والمدارس، وال

الحضرية وجامعة كوينزالنفد اإلقليميفة. توصفلت الدراسفة إلفى وجفوب أن تقفوم الجامعفة بفربط الجانفب 
ففي النظرظ بالجانب العملي، وان تعمل على تسهيل عملية التفدريب العملفي للمعلمفين قبفل الخدمفة و 

دراسفة إلفى ضفرورة تفعيفل الشفراكة الفعالفة بفين المدرسفة والجامعفة مفن خفالل أثنائها. كمفا توصفلت ال
تحديففد وتوضففي  دور كففل مففن طففاقم العففاملين فففي المدرسففة والجامعففة، بحيففث يكففون دور كففل منهمففا 

دامحاسما لنجاع التفدريب العملفي، والمحافظفة علف التواصفل بفين  تفهى هفذت الشفراكة مفن خفالل ففت  وا 
 أصحاب المصلحة.

( بدراسة هدفت إلى تقييم برامج إعفداد المعلمفين ففي Alrawashda,2014لرواشدة )وقامت ا
الجامعات األردنية من وجهة نظر المدرسين والطلبة المعلمين، والكشف عن استجابات أففراد العينفة 
حسففب متغيففرات: الجامعففة، والمؤهففل العلمففي، والجففنس، وسففنوات الخبففرة. ولتحقيففق هففدف الدراسففة تففم 
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مفففن  طفففالب ومدرسفففين( 212( فقفففرة، وتكونفففت عينفففة الدراسفففة مفففن )16نة مكونفففة مفففن )تطفففوير اسفففتبا
جامعفة جفر  واليرمفوك. وقفد أظهفرت النتفائج أن فاعليفة بفرامج إعفداد المعلمفين بالجامعفات األردنيفة 
ن فاعليففة بففرامج إعففداد المعلمففين  مففن وجهففة نظففر أعضففاء هيئففة التففدريس جففاءت بدرجففة متوسففطة، وا 

من وجهة نظر الطلبة المعلمين جاءت بدرجة مرتفعة، ووجود فروق ذات داللفة  بالجامعات األردنية
اليرمفوك(، وكانفت و إحصائية لألداء ككفل عنفد مسفتوى الداللفة علفى حسفب متغيفر الجامعفة )جفر ، 

الفروق لصال  جامعة جر ، وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية ألفراد عينة الدراسة المدرسين 
سفففنوات الخبفففرة( إلجابفففات و الجفففنس، و المؤهفففل العلمفففي، و راسفففة )الجامعفففة، علفففى حسفففب متغيفففرات الد

 .المدرسين
دراسفة هفدفت  إلفى تحليفل  (Hayirsever& Kalayci, 2017)وأجرى هيرسفيفيرو كاليسفي 

و مقارنفففة مقفففررات الثقاففففة العامفففة والتربيفففة العامفففة ففففي بفففرامج إعفففداد المعلمفففين ففففي تركيفففا والواليفففات 
ففففي إكسفففاب طلبفففة الجامعفففات المفففؤهلين مهفففارات و كفايفففات القفففرن الواحفففد  المتحفففدة، ومفففدى إسفففهامها

والعشرون لتؤهلهم للعمل بفاعلية في المجتمع، و تم استخدام المنهج الوصففي  لتحليفل مقفررات كفل 
مففن جامعففة اففازظ وانقففرة وهامسففتين وأناضففول ومرمففرا مففن تركيففا، أمففا مففن الواليففات المتحففدة فقففد تففم 

وانفديانا، و تفم تحميفل محتفوى هفذت البفرامج مفن  يوتفافلوريدا وديفال ويفر وواليفة اختيار جامعة سنترال 
خالل المواقع الرسمية للجامعات، وقد أشارت نتائج الدراسة إلى أن المقفررات االجباريفة ففي برنفامج 
إعفداد المعلمفين ليسفت متنوعفة بصففورة كافيفة لتخفدم األهفداف المرجففوة منهفا، و البفد أن تكفون هنففاك 

بففين المحتففوى والتطبيففق لمقففررات الثقافففة العامففة فففي بففرامج إعففداد المعلمففين لتحقيففق الهففدف  عالقففة 
يجاد الطالب المعلم القادر على مواكبة التغيير في هذا العصر.  وا 

 ,Cavanagh, Barr)  وبفففارو مولففففوني و اليففففن و هففففاظ و شفففودراسففففة كافانففففا هفففدفت و 

Molony, Lane, Hay and Chu, 20 19)  تفًثير إعفداد المعلفم قبفل الخدمفة  إلفىإلفى التعفرف
التفدريس والتقيفيم خفالل و وبرامج اعفداد المعلفم قبفل الخدمفة علفى تعلفم الطلبفة )مفن حيفث التخطفيط ، 

مفن معلمفي مفا قبفل الخدمفة  ةربعفأسة الحالة للتحقق مفن تقفارير الممارسة المهنية ( وتم استخدام درا
تعلم الطلبة وتم استخدام اطار عمفل  فيدى تًثيرها اسابيع وم أربعةبعد اكمالهم لتدريب مهني لمدت 

( لتحليفففل تخطففففيط المشفففاركين وتقيففففيمهم 2226هيربفففرت، مففففوريس، بيفففرك، جانسففففن إلعفففداد المعلففففم )
باالعتمفففاد علفففى تتابعيفففة الفففدرس  وتفففم اسفففتخدام اسفففتبانة اوناليفففن والمقابلفففة ومفففذكرات المعلمفففين بعفففد 

االهففداف التعلميففة للطلبففة ممففا يففؤثر  إلففىعوبة التعففرف اكمففالهم للففدورة التدريبيففة واظهففرت النتففائج صفف
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 قدرتهم على التخطيط للدروس وتقييم نتاس تعليم الطلبة.في مسلبا على 
 :ملخص الدراسات السابقة وموقع الدراسة الحالية منها

بعد االطالع على الدراسات السابقة اختلفت بعضها عن الدراسة الحالية في تناولها لموضوع 
ألن وأمبروسيتي الى تقييم فاعلية برنامج التربية العملية كدراسة  إذ هدف بعضهاعلم اعداد الم
الى تحليل ومقارنة  وهدفها بعضها اقخر، (Allen, Ambrosetti & Turner, 2013) وتيرنر

 ,Hayirsever& Kalayci)هيرسيفيرو كاليسي مقررات اعداد المعلم بين دول مختلفة كدراسة 

2017) 
التعرف إلى فاعلية برنامج اعداد به الدراسة الحالية مع بع  الدراسات من حيث تتشابينما 

واستخدام المنهج الوصفي المسحي كدراسة ، المعلمين، واستخدام االستبانة كًداة في الدراسة الحالية
. إال انها تميزت بهدفها للتعرف (Alrawashda,2014) ةوالرواشد (Dradkah,2011)دراردكة 

 اعلية برنامج اعداد المعلمين في كلية التربية في جامعة الكويت.الى درجة ف
 الطريقة واإلجراءات: 

  في هذا الجزء منهجية الدراسة وخطواتها ومجتمعها وعينتها، وأداة جمع البيانات رُ ع
جراءات التحقق من صدقها وثباتها وأساليب التحليل اإلحصائي، وذلك على النحو   :اقتيوا 

 مجتمع الدراسة:
تكون مجتمع الدراسة، التي استخدم فيها المفنهج الوصففي المسفحي، مفن جميفع أعضفاء هيئفة 

(، 121والبفففالغ عفففددهم ) 2215/2216التفففدريس ففففي كليفففة التربيفففة بجامعفففة الكويفففت للعفففام الدراسفففي 
( يوضفففف  تففففوزع مجتمففففع الدراسففففة حسففففب 1(، والجففففدول )161والمعلمفففين المتميففففزين البففففالغ عففففددهم )

 :الوظيفة والجنس
 تم اختيار عينة الدراسة على النحو اقتي: عينة الدراسة:

عينة أعضاء هيئة التدريس: تم اختيار جميع أعضاء هيئة التدريس في كلية التربية في جامعفة  .أ
( 111، واسفترجع مفن االسفتبانات )2215/2216( للعام الدراسي 121الكويت، والبالغ عددهم )

 استبانة
تميزين: تم اختيار جميع المعلمين والمعلمات المتميفزين مفن هفاتين عينة المعلمين والمعلمات الم .ب

( معلما ومعلمة، واسترجع مفن االسفتبانات 85المحافظتين )العاصمة والفروانية( والبالغ عددهم )
 ( استبانة.82)
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 والخبرة الجنس والمسمى الوظيفي توزع أفراد عينة الدراسة حسب :(1الجدوأل )
 سبة المئويةالن العدد الفئات المتغير

 %11 62 ذكور الجنس

 %86 61 إناث 

 %122 111 المجموع

 المسمى الوظيفي
 %16 111 عضو هيئة تدريس

 %11 82 معلم

 %122 111 المجموع
 %26 11 سنوات فًقل 5 الخبرة

 %88 86 سنة 11سنوات إلى  1من  

 %11 12 سنوات 11أكثر من  

 %122 111 المجموع
 أداة الدراسة: 

قففام الباحثففان بتطففوير أداة للدراسففة بففالرجوع لففألدب التربففوظ المتعلففق  قيففق أهففداف الدراسففةلتح
بموضوع الدراسة، وكذلك االستفادة من استبانات الدراسات ذات الصلة بموضوع اعفداد المعلفم مثفل 

دراسففففففففففففففففففففففففففففة ، و  (Alanzi,2006)العنففففففففففففففففففففففففففففزظ ، و (Daradka,2011دراسففففففففففففففففففففففففففففة درادكففففففففففففففففففففففففففففة )
لقياس واقع برنامج إعداد المعلمفين ففي كليفة التربيفة ففي جامعفة   (Alrawashda, 2014)الرواشدة

 :اقتيةالكويت من قبل أعضاء هيئة التدريس، المعلمين المتميزين، وفق الخطوات 
 : اقتيةتحديد الدراسة والمتمثلة بالمحاور  .1

 البيانات األولية للمبحوثين. .أ
القبفففول، محتفففوى المقفففررات مقيفففاس الدراسفففة والفففذظ يتكفففون مفففن المجفففاالت التاليفففة:ل سياسفففة  .ب

( درجففات 8الدراسفية، أسففاليب التففدريس، التربيففة العمليففةل، وذلفك باسففتخدام مقيففاس ليكففرت )
( 1( درجفات، االبفا  )8للموافقة أو عفدمها، مرتبفة ترتيبفا تنازليفا علفى النحفو اقتفي: دائمفا  )

 ( درجة.1( درجتين، نادرا  )2( درجات، قليال  )1درجات، احيانا  )
   داة:صدق ا

تففم التحقففق مففن صففدق األداة باسففتخدام صففدق المحتففوى إذ تففم عرضففها بصففورتها األوليففة علففى 
مجموعة من المحكمين المختصين من قسم اإلدارة التربوية واألصول في كليات العلوم التربويفة ففي 

 مففة الفقففرات لمجففاالت الدراسففة،ءالكويففت، وذلففك للحكففم علففى مففدى مال الجامعففات األردنيففة وجامعففة
ومدى صالحية الفقرة للقياس، ودرجة مناسبة الصيااة اللغوية. وبعفد ذلفك تفم تعفديل االسفتبانة بنفاء 

 على المالحظات واالقتراحات للسادة المحكمين لتكون األداة بشكلها النهائي.
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  بات ا داة: 
ي كرونبففاا الفففا لقيففاس مففدى االتسففاق الففداخل معادلففةتفم اسففتخراس معامففل الثبففات اعتمففادا علففى 

لمجاالت أداة الدراسة، بهدف اختبار مدى االعتمادية على األداة والتي مثلتها االستبانة في الدراسة 
 الحالية. 

 (: معامأل االتساق الداخلي )كرونباخ ألفا( لمجاالت االستبانة 2الجدوأل )
 االتساق الداخلي أرقام الفقرات لكأل مجاأل عدد الفقرات المجاأل الرقم
 2.62 5-1 5 سياسة القبول 1

 2.51 21-6 11 محتوى المقررات 2
 2.58 11-22 12 اساليب التدريس 1
 2.51 11-12 12 التربية العملية 1

(، 2.62 – 2.51( أن جميفع قففيم معامفل الثبفات مرتفعففة، فقفد تراوحفت بففين )2يبفين الجفدول )
 وهي مقبولة لغايات البحث.

 المعالجة اإلحصائية
دخالهفا إلفى  تفمجمفع البيانفات والمعلومفات،  من عملية تم االنتهاءبعد أن   الحاسفوبترميزهفا وا 

تففم االسففتعانة باألسففاليب اإلحصففائية ضففمن الرزمففة اإلحصففائية  فقففدالسففتخراس النتففائج اإلحصففائية، 
 :اقتيةحصائية (، وبالتفصيل قام الباحثان باستخدام األساليب اإلSPSSللعلوم االجتماعية )

لإلجابففة علففى السففؤال األول: تففم اسففتخدام المتوسففطات الحسففابية واالنحرافففات المعياريففة والرتففب  .1
والنسفففب المئويفففة لكفففل عبفففارة مفففن عبفففارات أداة الدراسفففة، وكفففل مجفففال مفففن مجفففاالت األداة واألداة 

 ككل.
 لإلجابة عن السؤال الثاني: تم استخدام تحليل التباين الثالثي. .2

ي أعطففت بيانففات الدراسففة الففدرجات التاليففة وفقففا  لمقيففاس ليكففرت وألاففرا  التحليففل اإلحصففائ
الخماسي: درجة واحدة لإلجابة بدرجة نادرا ، ودرجتين لإلجابة بدرجة قليال ، وثالث درجفات لإلجابفة 
بدرجة احيانا ، وأربع درجات لإلجابة بدرجة االبا ، وخمس درجفات لإلجابفة بدرجفة دائمفا ، وتفم تقسفيم 

 وذلك: 1.11( إلى ثالث فئات متساوية، أظ بطول 1-8ن )مدى االستجابة م
 .2.11أقل عن كان درجة منخفضة إذا  اُيعد المتوسط الحسابي ذ -
 .1.16 -2.11درجة متوسطة إذا تراوع بين  اُيعد المتوسط الحسابي ذ -
 .8ولغاية  1.15المتوسط الحسابي ذو درجة مرتفعة   إذا زاد عن  ُيعد -
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 متغيرات الدراسة
: احتفففوت الدراسفففة علفففى متغيفففر مسفففتقل واحفففد وهفففو: تصفففورات أففففراد عينفففة رات المسؤؤؤتقلةالمتغيؤؤؤ .1

 الدراسة لدرجة فاعلية برنامج اعداد المعلمين في كلية التربية بجامعة الكويت.

: احتففوت الدراسففة علففى المتغيففرات المسففتقلة الوسففيطة )الثانويففة( المتغيؤؤرات المسؤؤتقلة الوسؤؤيطة .2
 :اقتية

 .وأنثى كرفئتان: ذالجنس وله  .أ

 .تدريس ومعلمالمسمى الوظيفي وله فئتان: عضو هيئة  .ب

 11أقفل مفن  – 1سفنوات فًقفل(، متوسفطة ) 8 -1فئات: قصيرة ) ثالثسنوات الخبرة ولها  .ج
 سنة فًكثر(.11سنة(، طويلة )

درجة فاعلية برنامج إعداد المعلمين في كلية التربية بجامعفة الكويفت مفن وجهفة  :المتغير التابع .3
 اء هيئة التدريس والمعلمين المتميزين.نظر أعض

 نتائج الدراسة ومناقشتها:

 ي عر  لنتائج الدراسة ومناقشتها:ًتفيما ي
ما درجة فاعلية برنامج إعداد المعلمين الحالي في نتائج الس األ ا وأل والذي ينص على: 

لإلجابة  يزين؟كلية التربية بجامعة الكويت من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس والمعلمين المتم
عن هذا السؤال استخرجت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة لكل مجال من 

  ( يبين ذلك.1مجاالت األداة، والجدول )

(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة لدرجة فاعلية برنامج إعداد المعلمين الحالي 3الجدوأل )
 امعة الكويت من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس والمعلمين المتميزين مرتبة تنازليا  في كلية التربية بج

 الدرجة االنحراف المعياري المتوسط الحسابي المجاأل رقم المجاأل الرتبة

 منخفضة 2.16 2.21 اساليب التدريس 1 1

 منخفضة 2.62 2.21 التربية العملية 1 2

 منخفضة 2.11 2.22 محتوى المقررات 2 1

 منخفضة 2.62 1.66 سياسة القبول 1 1

 منخفضة 2.61 2.21 الدرجة الكلية  

درجة فاعلية برنامج إعداد المعلمين الحالي في كلية التربية بجامعة ( أن 1الجدول ) يبين
، إذ بلغ منخفضةجاءت الكويت من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس والمعلمين المتميزين 

(، وجاءت جميع مجاالت األداة بدرجة 2.61انحراف معيارظ )( وب2.21المتوسط الحسابي )
(، وأن مجال اساليب 2.21-1.66، وتراوحت المتوسطات الحسابية للمجاالت بين)منخفضة
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 منخفضة،( وبدرجة 2.16(، وانحراف معيارظ )2.21بمتوسط حسابي ) التدريس جاء بالرتبة األولى
( 2.62(، وانحراف معيارظ )2.21بمتوسط حسابي )وجاء مجال التربية العملية بالرتبة الثانية 

(، وبانحراف 2.22، تالت بالرتبة الثالثة مجال محتوى المقررات بمتوسط حسابي )منخفضةوبدرجة 
، وأخيرا  جاء مجال سياسة القبول بالرتبة األخيرة بمتوسط منخفضة(، وبدرجة 2.11معيارظ )
  منخفضة. (، وبدرجة2.62(، وبانحراف معيارظ )1.66حسابي )

البد من مراجعة هذت الجوانب في برنامج اعداد المعلم في وربما تفسر هذت النتيجة إلى أن 
جامعة الكويت والعمل على تحسين معايير واسس القبول بما يتالءم مع متطلبات هذا العصر، 

كفايات تمكين الطالب المعلم من الها لوتطوير  وتحديث محتوى المقررات وبرامج التدريب الميداني
المطلوبة لممارسة العملية التعليمية بما يتناسب مع التوجهات الحديثة في التعليم والتدريس، وأيضا  

ربط تف اساليب تدريس متنوعة وحديثة يوظتستخدم و ا ون الىالمعلمحاجة أعضاء هيئة التدريس و 
 .بين الواقع والمعرفة

درجة أن (، والتي توصلت الى Alanzi,2006)العنزظ نتيجة دراسة واتفقت هذت النتيجة مع 
من: دراسة درادكة كٍل ضعيفة، واختلفت هذت النتيجة مع نتيجة دراسة  كانتفاعلية ال
(Daradka,2011( ودراسة الرواشدة ،)Alraawashda,2014وال ،)إلى درجة  اتوصلت لتين

 فاعلية متوسطة.
 أما بالنسبة لفقرات كل مجال، فكانت النتائج على النحو اقتي:

 المجاأل ا وأل: سياسة القبوأل
على  أفراد العينةالستجابات  والرتبة والدرجة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية (4الجدوأل )

 مرتبة تنازليا   سياسة القبوألفقرات مجاأل 
رقم 
 الفقرة

 الفقرات
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة الرتبة

1 
للقبول اجتياز اختبار كفاءة  يشترط في الطلبة المرشحين

 متوسطة 1 1.21 2.39 في اللغة العربية

1 
يتم إجراء مقابالت شخصية مقننة للطلبة المرشحين 

 منخفضة 2 1.38 2.09 للقبول في برنامج إعداد المعلمين

6 
يشترط في الطلبة المرشحين للقبول اجتياز اختبار اللغة 

 منخفضة 2.08 1.12 1 (TOFEL/IELTESاالنجليزية )

 منخفضة 1 1.24 2.02 واالستعدادات المختلفة( مقدراتيتم إجراء اختبار )ال 2

5 
يشترط في الطلبة المرشحين للقبول اجتياز اختبار اللغة 

 منخفضة 1.99 1.05 8 (TOFEL/IELTESاالنجليزية )

 منخفضة 1 1.07 1.87 ُتطلب شهادة طبية تؤكد الخلو من األمرا  الجسدية 1
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رقم 
 الفقرة

 الفقرات
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة الرتبة

8 
في االعتبار معدل الطالب في الثانوية العامة عند  يًخذ

 منخفضة 7 99. 1.83 االختيار

 منخفضة 8 1.09 1.82 ُتطلب شهادة طبية تؤكد الخلو من األمرا  النفسية 1
 منخفضة  2.62 2.22 الدرجة الكلية

فاعليفة في درجة ( سياسة القبول( أن درجة تقدير أفراد  عينة الدراسة لمجال)1يبين الجدول )
برنفففامج إعفففداد المعلمفففين الحفففالي ففففي كليفففة التربيفففة بجامعفففة الكويفففت مفففن وجهفففة نظفففر أعضفففاء هيئفففة 

( وبفففففانحراف معيفففففارظ 2.22جفففففاءت منخفضفففففة بمتوسفففففط حسفففففابي )التفففففدريس والمعلمفففففين المتميفففففزين 
( والتي جاءت بدرجفة 1ما عدا الفقرة )، منخفضة(، وجاءت جميع فقرات هذا المجال بدرجة 2.62)

( والتففي تففنص 1(، وجففاءت الفقففرة )2.16 -1.52وتراوحففت المتوسففطات الحسففابية بففين )، متوسففطة
علففىل يشففترط فففي الطلبففة المرشففحين للقبففول توصففية تؤكففد مالءمففة المتقففدم للمهنففة التربويففةل بالرتبففة 

، وجفاءت ففي الرتبفة متوسفطة( وبدرجفة 1.21( وانحفراف معيفارظ )2.16األولى وبمتوسط حسابي  )
يتم إجفراء مقفابالت شخصفية مقننفة للطلبفة المرشفحين للقبفول ففي ( التي تنص علىل 1رة )الثانية الفق

، منخفضففة( وبدرجففة 1.15( وانحففراف معيففارظ )2.26ل بمتوسففط حسففابي )برنففامج إعففداد المعلمففين 
ُتطلفففب شفففهادة طبيفففة تؤكفففد الخلفففو مفففن  ( التفففي تفففنص علفففى ل1وجفففاءت ففففي الرتبفففة األخيفففرة الفقفففرة )

 .منخفضة( وبدرجة 1.26( وانحراف معيارظ )1.82بمتوسط حسابي ) لاألمرا  النفسية 
وقد يعزى السبب إلى عدم فاعلية أسس ومعايير القبول والتي يفتم االعتمفاد عليهفا ففي اختيفار 

تفتقر الى معفايير واضفحة ودقيقفة لقبفول الطلبفة المتميفزين والمفؤهلين  إذالطلبة في البرنامج الحالي، 
ل، والفذظ يحفول دون تطبيفق البرنفامج بفاعليفة وكففاءة. لفذا البفد مفن تحقيفق ليصبحوا معلمي المستقب

شفففراكة فاعلفففة بفففين المجتمفففع والجامعفففة لجفففذب الكففففاءات مفففن الطلبفففة، واتفقفففت هفففذت النتيجفففة مفففع مفففا 
 يفف (Allen, Ambrosetti & Turner, 2013) ألفن وأمبروسفيتي وتيرنفرتوصفلت إليفه دراسفة 

الكفففاءات، ومراجعففة أصففحاب القففرار  جففذبن المجتمففع والجامعففة فففي االهتمففام بالمشففاركة الفعالففة بففي
 لبرنامج اعداد المعلم.

 المجاأل ال اني: محتوى المقررات
مجاأل على فقرات  أفراد العينةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات ( 5الجدوأل )

 المقررات مرتبة تنازليا   محتوى
رقم 
 الفقرة

 الفقرات
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة الرتبة

 منخفضة 1 1.13 2.13المعرفية االحتياجات  المقررات متطلباتيعكس محتوى  11
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رقم 
 الفقرة

 الفقرات
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة الرتبة

 لمختلف التخصصات األساسية
 منخفضة 2 90. 2.10 يسهم المحتوى في تنمية المعرفة بالقضايا المجتمعية 18

11 
إلى البعد يحقق محتوى المقررات االنتقال من البعد النظرظ 

 منخفضة 1 99. 2.09 العلمي

 منخفضة 1 1.03 2.09 ينمي المحتوى مهارات القياس والتقويم التربوظ 16

11 
يسهم المحتوى في تنمية المعرفة بالقضايا التربوية في 

 منخفضة 1 1.02 2.09 الميدان

 منخفضة 1 1.06 2.08 يعكس محتوى المقررات األهداف التعليمية بشكل واض  12

6 
ينسجم المحتوى المعرفي للمقررات في برنامج إعداد المعلمين 

 منخفضة 6 97. 2.06 مع التطورات المعاصرة

 منخفضة 6 1.03 2.06 لدى الطلبة مقدراتيعزز المحتوى تنمية ال 21

 منخفضة 6 97. 2.04 يحقق المحتوى متطلبات أخالقيات المهنة 11

 منخفضة 6 98. 2.04 تناول الموضوعاتيتكامل محتوى المقررات التربوية في  15

 منخفضة 11 86. 1.99 يعزز المحتوى فرص اكتشاف المواهب لدى الطلبة 22

 منخفضة 11 98. 1.99 ينمي محتوى المقررات مهارة البحث العلمي 12

 منخفضة 11 1.01 1.98 ينمي المحتوى مهارات االتصال لدى الطلبة 16

 منخفضة 11 93. 1.90 التقويم الذاتي يضمن المحتوى تمكن الطلبة من 22

 الدرجة الكلية
2.04 

 

.67 

 
 منخفضة 

( أن درجففة تقففدير أفففراد  عينففة الدراسففة لمجففال)محتوى المقففررات( فففي درجففة 8يبففين الجففدول )
فاعلية برنامج إعداد المعلمين الحالي في كلية التربية بجامعة الكويت من وجهة نظر أعضاء هيئفة 

( وبفففففانحراف معيفففففارظ 2.21المتميفففففزين جفففففاءت منخفضفففففة بمتوسفففففط حسفففففابي ) التفففففدريس والمعلمفففففين
، إذ تراوحففت المتوسففطات الحسففابية جميعهففا بدرجففة منخفضففة(، وجففاءت فقففرات هففذا المجففال 2.16)

يعكفس محتفوى المقفررات  متطلبفات ( والتفي تفنص علفى ل 11(، وجاءت الفقرة )2.11 -1.62بين )
( 2.11ل بالرتبفة األولفى وبمتوسفط حسفابي  )ف التخصصفات االحتياجات المعرفية  األساسية لمختل

يضفمن المحتففوى ( التففي نصفها ل 22، و جفاءت الفقفرة )منخفضففة( وبدرجفة 1.11وانحفراف معيفارظ )
( وانحففففراف معيففففارظ 1.62ل بالرتبففففة األخيففففرة بمتوسففففط حسففففابي )تمكففففن الطلبففففة مففففن التقففففويم الففففذاتي 

 .منخفضة( وبدرجة 2.61)
محتفوى المقفررات مففازال يفتقفر للمهفارات المطلوبففة ففي معلفم المسففتقبل وقفد يعفزى ذلفك الففى ان 

قدرته على االلمام التام بالمعرفة المطلوبفة ففي تخصصفه، ومهفارات التقفويم الفذاتي واالتصفال، ممن 
 ، وهيرسففيفيرو(Daradka,2011درادكفة ) ومهفارة البحفث العلمفي. وهفو مفا اتففق مفع دراسفة كفل مفن

   .(Hayirsever& Kalayci, 2017)كاليسي 
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 المجاأل ال الث: أساليب التدريس
على  أفراد العينةالستجابات والرتبة والدرجة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  (6الجدوأل )

 فقرات مجاأل أساليب التدريس مرتبة تنازليا  
رقم 
 الفقرة

 الفقرات
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة الرتبة

21 
اإلفادة من تكنولوجيا المعلومات التعليمية التعلمية في يتم 

 عملية التعليم
 منخفضة 1 1.09 2.12

21 
في تتنوع استراتيجيات التدريس في برنامج إعداد المعلمين 

 منخفضة 2 1.03 2.04 أثناء المحاضرة

 منخفضة 3 1.03 2.02 توفر األساليب التدريسية فرص التعلم الذاتي 25

 منخفضة 4 96. 2.01 اليب التدريسية الطالب محور التدريستجعل األس 26

 منخفضة 4 1.01 2.01 تنمي األساليب التدريسية المقدرة على اتخاذ القرار 28

 منخفضة 6 95. 1.99 تتالءم األساليب التدريسية مع إمكانات الطلبة 11

 ضةمنخف 7 97. 1.98 تنمي األساليب التدريسية مهارة التعلم التعاوني 21

 منخفضة 8 90. 1.96 تراعي األساليب التدريسية المستخدمة المناا الديمقراطي 12

 منخفضة 9 93. 1.93 تعزز األساليب التدريسية تنمية المقدرة اإلبداعية 26

 منخفضة 10 79. 1.89 تراعي األساليب التدريسية ميول الطلبة 12

 منخفضة  2.62 1.66 الدرجة الكلية

( أن درجففة تقففدير أفففراد  عينففة الدراسففة لمجال)أسففاليب التففدريس( فففي درجففة 1يبففين الجففدول )
فاعلية برنامج إعداد المعلمين الحالي في كلية التربية بجامعة الكويت من وجهة نظر أعضاء هيئفة 

( وبفففففانحراف معيفففففارظ 1.66بمتوسفففففط حسفففففابي ) منخفضفففففةالتفففففدريس والمعلمفففففين المتميفففففزين جفففففاءت 
، إذ تراوحففت المتوسففطات الحسففابية جميعهففا بدرجففة منخفضففةلمجففال فقففرات هففذا ا جففاءت(، و 2.62)

( والتي تنص على ل يتم اإلفادة مفن تكنولوجيفا المعلومفات 21(، وجاءت الفقرة )2.12 -1.56بين )
( وانحففراف معيففارظ 2.12التعليميففة التعلميففة فففي عمليففة التعلففيم ل بالرتبففة األولففى وبمتوسففط حسففابي  )

( التففي نصففها ل تراعففي األسففاليب التدريسففية ميففول 12جففاءت الفقففرة ) ، ومنخفضففة( وبدرجففة 1.26)
 منخفضة.( وبدرجة 2.62( وانحراف معيارظ )1.56الطلبة ل بالرتبة األخيرة بمتوسط حسابي )

تطففوير لعففزى السففبب إلففى حاجففة أعضففاء هيئففة التففدريس الففى دورات تدريبيففة، وور  عمففل يُ و 
بمففا يففتالءم مففع التوجهففات الحديثففة حتففى يففتم مراعففاة ميففول  مهففاراتهم وأسففاليبهم التدريسففية المسففتخدمة

الطلبفففة واحتياجفففاتهم، والحصفففول علففففى أحفففدث الفففدورات ففففي مجففففال تكنولوجيفففا المعلومفففات لمواءمففففة 
فضفففال  عفففن   (Dradkha,2011)متطلبفففات عصفففر المعرففففة، واتفقفففت النتيجفففة مفففع دراسفففة درادكفففة 

دمة فففي برنففامج اعفففداد المعلففم للعمففل علفففى الحاجففة الففى مراجعففة أسفففاليب وطرائففق التففدريس المسفففتخ
 .هاوتطوير  تحديث األساليب المستخدمة
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 المجاأل الرابع: التربية العملية
على  أفراد العينةالستجابات  والرتبة والدرجة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية (7الجدوأل )

 فقرات مجاأل التربية العملية مرتبة تنازليا  
رقم 
 الفقرة

 اتالفقر 
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة الرتبة

16 
يراعي برنامج التربية العملية االنتقال من البعد النظرظ 

 منخفضة 1 99. 2.15 إلى البعد العملي)التطبيقي(

15 
يهتم المعنيون بالتربية العملية بعقد دورات إرشادية مع 

 الطلبة قبل بداية التدريب الميداني
 منخفضة 2 93. 2.07

12 

يتضمن برنامج التربية العملية عقد لقاءات دورية بين 
الموجه الفني الخارجي والموجه الفني المحلي في 

 المدرسة
 منخفضة 3 1.01 2.05

11 
يسهم برنامج التربية العملية في التعامل اإليجابي مع 

 التحديات التي يواجهها الطلبة في الميدان
 منخفضة 4 1.04 2.05

11 
دليل التربية العملية على هوام  تمكن من  يشتمل

 منخفضة 5 93. 2.04 التفاعل مع تساؤالت الطلبة

11 
في توفر التربية العملية فرص ممارسة التدريس للطلبة 

 منخفضة 6 1.08 2.03 أثناء التدريب.

 منخفضة 7 1.09 1.97 يراعي التدريب الميداني عملية بناء الطلبة 18

12 
بية العملية معايير واضحة لقياس يطبق برنامج التر 

 منخفضة 8 93. 1.93 الكفاءة المهنية

16 
يهتم برنامج التربية العملية بتوفير فرص لمشاركة 

 منخفضة 9 86. 1.91 الطلبة في مؤتمرات هادفة داخل الكويت

11 
تتضمن التربية العملية إرسال الطلبة في دورات إثرائية 

 منخفضة 10 79. 1.77 خارجية

 منخفضة  2.11 2.22 رجة الكليةالد
( أن درجة تقدير أفراد  عينة الدراسة لمجال)التربية العملية( في درجة فاعلية 6يبين الجدول )

برنفففامج إعفففداد المعلمفففين الحفففالي ففففي كليفففة التربيفففة بجامعفففة الكويفففت مفففن وجهفففة نظفففر أعضفففاء هيئفففة 
( وبفففففانحراف معيفففففارظ 2.22بمتوسفففففط حسفففففابي ) منخفضفففففةالتفففففدريس والمعلمفففففين المتميفففففزين جفففففاءت 

، إذ تراوحفت المتوسفطات الحسفابية بفين بدرجة منخفضفة(، وجاءت جميع فقرات هذا المجال 2.11)
يراعففي برنففامج التربيففة العمليففة االنتقففال ( والتففي تففنص علففى ل 16(، وجففاءت الفقففرة )2.18 -1.66)

( وانحفراف 2.18حسفابي  )ل بالرتبفة األولفى وبمتوسفط من البعد النظرظ إلى البعفد العملي)التطبيقفي(
تتضفففمن التربيفففة العمليفففة ( التفففي نصفففها ل 11، و جفففاءت الفقفففرة )منخفضفففة( وبدرجفففة 2.66معيفففارظ )

( وانحراف معيارظ 1.66ل بالرتبة األخيرة بمتوسط حسابي )إرسال الطلبة في دورات إثرائية خارجية 
 .منخفضة( وبدرجة 2.66)
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ة التفففدريس القفففائمين علفففى التفففدريب الفففى وقفففد يعفففزى السفففبب ففففي ذلفففك الفففى حاجفففة أعضفففاء هيئففف
تحديث أساليب ومناهج التدريس المتبعفة عفن طريفق الفدورات وور  العمفل، وتطفوير أهفداف ودليفل 
البرنففامج، وتعزيففز الففتعلم عففن طريففق حضففور نففدوات ودروس ميدانيففة فففي المففدارس المتميففزة. واتفقففت 

 ,Allen, Ambrosetti & Turner) ألففن وأمبروسففيتي وتيففرنهففذت النتيجففة مففع دراسففة دراسففة 

2013). 
 وق ذات داللة إحصؤائية عنؤد مسؤتوىهأل توجد فر نتائج الس األ ال اني والذي ينص على: 

( بين المتوسطات الحسابية لتقديرات أفراد عينة الدراسؤة لدرجؤة فاعليؤة برنؤامج إعؤداد 0.05≥(
لمتغيؤؤرات )الجؤؤنسم المركؤؤز الؤؤوظيفيم المعلمؤؤين الحؤؤالي فؤؤي كليؤؤة التربيؤؤة بجامعؤؤة الكويؤؤت تعؤؤزى 

 سنوات الخبرة(؟
لإلجابة عن هذا السؤال تم استخراس المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وتحليل 

الجنس، وسنوات و التباين الثالثي الستجابات أفراد عينة الدراسة حسب متغيرات المسمى الوظيفي، 
 ن ذلك.( تبي6،5والجداول ذوات األرقام ) الخبرة،

لدرجة مجاالت  عنالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد العينة  (8الجدوأل )
فاعلية برنامج إعداد المعلمين الحالي في كلية التربية بجامعة الكويت من وجهة نظر أعضاء هيئة 

 ات الخبرة الجنس وسنو تبعا  لمتغيرات المسمى الوظيفي و التدريس والمعلمين المتميزين 

 س= المتوسط الحسابي                    ع=االنحراف المعيارظ

  الفئات المتغير
سياسة 
 القبوأل

محتوى 
 المقرر

اساليب 
 التدريس

التربية 
 الكلي العملية

المسمى 
 الوظيفي

 

 عضو هيئة تدريس
 1.22 1.16 1.21 1.12 1.21 س

 2.21 2.21 2.28 2.28 2.28 ع

 معلم
 1.11 1.11 1.25 1.28 1.21 س

 2.11 2.11 2.11 2.12 2.11 ع

 الجنس
 1.21 1.16 1.21 1.12 1.12 س ذكر

 2.11 2.15 2.16 2.16 2.16 ع

 1.11 1.21 1.22 1.21 1.21 س ان ى

 2.11 2.16 2.12 2.11 2.16 ع

سنوات 
 الخبرة

 1.21 1.26 1.21 1.26 1.12 س سنوات فأقأل 5

 2.16 2.16 2.15 2.16 2.15 ع

 1.21 1.21 1.15 1.16 1.26 س سنة 11سنوات الى اقأل من  6من

 2.15 2.22 2.16 2.15 2.16 ع

 1.11 1.12 1.26 1.15 1.12 س سنة 11أك ر من 

 2.11 2.16 2.15 2.16 2.16 ع
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في متوسط  ( إلى وجود فروق ظاهرية بين المتوسطات الحسابية5تشير نتائج الجدول )  
اد عينة الدراسة عن درجة فاعلية برنامج إعداد المعلمين الحالي في كلية التربية استجابات أفر 

تبعا  لمتغيرات المسمى  بجامعة الكويت من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس والمعلمين المتميزين
ولبيان داللة الفروق اإلحصائية بين المتوسطات الحسابية تم ، الجنس، وسنوات الخبرةالوظيفي، و 

 ( يوض  ذلك.6ام تحليل التباين الثالثي على المجاالت والجدول )استخد
الجنس وسنوات الخبرة في متوسط استجابات المسمى الوظيفي و    ر ال ال ي تحليأل التباين (9الجدوأل )

أفراد عينة الدراسة عن درجة فاعلية برنامج إعداد المعلمين الحالي في كلية التربية بجامعة الكويت من 
 أعضاء هيئة التدريس والمعلمين المتميزين وجهة نظر

 المجاالت مصدر التباين
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة ف
الداللة 
 اإلحصائية

المسمى الوظيفي 
 2.221هوتلنج=

 2.151ع=

 072. 3.32 3.86 1 3.86 سياسة القبوأل
 062. 3.72 4.74 1 4.74 محتوى المقرر
 072. 4.83 2.94 1 2.94 اساليب التدريس
 152. 2.10 862. 1 862. التربية العملية
 2.16 2.81 2.26 1 2.26 الدرجة الكلية

 الجنس
 2.212هوتلنج=

 2.222ع=

 852. 0.16 382. 1 382. سياسة القبوأل
 912. 092. 252. 1 252. محتوى المقرر
 832. 182. 222. 1 0.22 اساليب التدريس
 932. 082. 062. 1 062. التربية العملية
 2.86 2.11 2.21 1 2.21 الدرجة الكلية

 سنوات الخبرة
 2.551= ويلكس

 2.222ع=
 

 572. 592. 652. 2 1.29 سياسة القبوأل
 732. 322. 412. 2 812. محتوى المقرر
 712. 342. 212. 2 422. اساليب التدريس
 612. 492. 202. 2 402. التربية العملية

 2.85 2.81 2.12 2 2.22 الكلية الدرجة

 الخطأ

   2.21 185 12.6 سياسة القبوأل

   2.25 185 11.1 محتوى المقرر

   2.22 185 11.1 اساليب التدريس

   2.21 185 18.1 التربية العملية

   2.15 185 26.28 الدرجة الكلية

 الدرجة الكلية

    111 1825.68 سياسة القبوأل

    111 1221.28 محتوى المقرر

    111 1162.68 اساليب التدريس

    111 1115.82 التربية العملية

    111 1816.68 الدرجة الكلية

 ( ≤ 2.28)*ذات داللة إحصائية 
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 ( اقتي:6الجدول )يبين 
داللة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( إلى 6تشير النتائج في الجدول )

( ≤ 2.28ت ) عزى الختالف متغيرات المسمى الوظيفي، والجنس، وسنوات الخبرة استنادا  إلى
(، 2.811، 2.125، 2.811قيمة ف المحسوبة إذ بلغت قيمة ف للدرجة الكلية على التوالي )

 (، وعلى جميع المجاالت.2.85، 2.816، 2.16وبداللة إحصائية بلغت على التوالي )

 المسمى الوظيفي: متغير .أ
تائج المتعلقة بمتغير المسمى الوظيفي عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند الن أظهرت

الستجابات عينة الد راسة على جميع مجاالت درجة فاعلية برنامج  (α  2.28)مستوى الداللة 
إعداد المعلمين الحالي في كلية التربية بجامعة الكويت من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس 

زين تعزى لمتغير المسمى الوظيفي. ربما تفسر هذت النتيجة إلى األنماط السلوكية والمعلمين المتمي
 مال تختلف بوجود سواء كان عضو هيئة تدريس أ العاملين معهمالتي يمارسها مديرو المدارس مع 

( والتي توصلت إلى وجود أثر للمسمى 2221معلم.  واختلفت هذت الدراسة مع دراسة العنزظ )
 الوظيفي. 

 نس:الج .ب

النتائج المتعلقة بمتغير الجنس عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  أظهرت
( الستجابات عينة الد راسة على جميع مجاالت درجة فاعلية برنامج إعداد α ≤ 0.05الداللة )

المعلمين الحالي في كلية التربية بجامعة الكويت من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس والمعلمين 
متميزين تعزى لمتغير الجنس. ربما تفسر هذت النتيجة إلى تقارب التصورات بين فئات الذكور ال

واالناث في التعامل مع الطلبة والمعلمين واولياء االمور، وأن المعلمين والمعلمات يستخدمون 
استراتيجيات تربوية مبتكرة ومبدعة ومتطورة في التعامل مع هؤالء الطلبة، ليس لها دخل في 

لجنس، وانما هي اساليب يتدربون عليها. واتفقت هذت النتيجة مع نتيجة دراسة الرواشدة ا
(Alrawashda,2014 ،والتي توصلت نتائج هذت الدراسات إلى عدم وجود أثر لمتغير الجنس )

(، والتي توصلت إلى وجود أثر Alanzi,2006واختلفت هذت النتيجة مع نتيجة دراسة العنزظ )
 لمتغير الجنس.

 سنوات الخبرة: متغير .ج
النتائج المتعلقة بمتغير سنوات الخبرة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند  أظهرت
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( الستجابات عينة الد راسة على مجاالت درجة فاعلية برنامج إعداد α ≤ 0.05مستوى الداللة )
تدريس والمعلمين المعلمين الحالي في كلية التربية بجامعة الكويت من وجهة نظر أعضاء هيئة ال

ى أن أعضاء هيئة التدريس سنوات الخبرة، ربما تفسر هذت النتيجة إلالمتميزين تعزى لمتغير 
ن في المدارس لديهم اساليب وأنماط للتدريس والتقويم تمكنهم من التعامل مع ين المتميز يوالمعلم

قويم، ، بغ  النظر عن الطلبة، وتشجع على االبداع واالبتكار والتنويع في اساليب التدريس والت
( والتي توصلت Alrawashda,2014خبراتهم. واتفقت هذت النتيجة مع نتيجة دراسة الرواشدة )

نتائج هذت الدراسات إلى عدم وجود أثر لمتغير سنوات الخبرة، واختلفت هذت النتيجة مع نتيجة 
 لخبرة.(، والتي توصلت إلى وجود أثر لمتغير سنوات اAlanzi,2006دراسة العنزظ )

 التوصيات:
 في ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسة، يمكن تقديم التوصيات والمقترحات اقتية: 

ففي قيام أصحاب القرار بوضع معايير واضحة ومعلنة لسياسة القبفول ففي برنفامج اعفداد المعلفم  .1
 كلية التربية يضمن الحصول على أفضل الكفاءات من الطلبة المتقدمين للبرنامج.

عمففل علففى تطففوير محتففوى المقففررات لتمكففين الطلبففة مففن المهففارات المطلوبففة الالزمففة لتطففورهم ال .2
 المهني.

 ث استراتيجيات وأساليب التدريس.دعقد دورات تدريبية ألعضاء هيئة التدريس إلكسابهم أح .1

 تفعيل الشراكة بين الجامعة والمدارس لنجاع التدريب العملي.  .1
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