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 واقع النمو المهني لمعلي العلوم والرياضيات بمدارس

 المرحلة الابتدائية بدولة الكويت 

 المقدمة:
حقق أهدافها إال من خالل المعلم تإن العملية التعليمية في هذا العصر لن ت

يجابًيا في تكوين مواطن عصري نافع لنفسه  المؤهل القادر على أن يسهم إسهاًما فعااًل وا 
يستوجب تنمية المعلمين مهنًيا للقيام بهذا الدور المهم والخطير؛ ألن  وهذا، ولمجتمعه

وتنطلق عملية التنمية المهنية المستمرة للمعلم من فكرة التعلم . فاقد الشيء ال يعطيه
عملية مستمرة على مدى سنوات العمل تشتمل على األنشطة والخبرات  فهي، مدى الحياة

وتأهيله لمواجهة ما يستجد من ، فاءته المهنيةكافة التي تمكن المعلم من تحسين ك
 تطورات علمية وتربوية في المجال.

يعتبر المعلم أحد العوامل الرئيسة التي تؤثر بشكل كبير في إعداد أفراد حيث 
وغرس وتنمية القيم واالتجاهات المرغوبة ، ن شخصياتهميل عقولهم وتكو يالمجتمع وتشك

تأتي  ومن هنا. يسهمون في تقدم المجتمع وتطورهفيهم؛ لكي يصبحوا أفراًدا فاعلين 
خصوًصا في ، أهمية إعداد المعلم وتأهيله وتوفير فرص التنمية المهنية المستمرة له

فيه المعرفة  نمووت، عصر المعرفة الذي يموج بالتطورات والتغيرات السريعة المتالحقة
 معلومات واالتصاالت. يشهد طفرة هائلة في مجال تقنية ال ، والذيبصورة غير مسبوقة

 عدادهمإ مجابر  في النظر إعادة تستوجب ين،علمالم إلعداد ةاليالح المعايير نإ
 يستدعي وهذا والمستقبل، الحاضر بناء في األساس العنصر هو علمالم ألن ؛وتأهيلهم
 وتدريبهم علمينالم تأهيل مجابر  إعداد عملية على القائمين قبل من المسؤولية تحمل
 ين،علمالم أداء وتحسين التدريس، بمهنة االرتقاء إلى يؤدي بشكل همتهمبم للقيام

 (.757، 7173ا)هادي كطفان، وأكاديميً  ايً مهن وتطويرهم
مهما توفر للمعلم من أنه منطلق  منوالتطور المهني لنمو لوتنبثق حاجة المعلم 

العملية  هفي حياتإعداد جيد، فإن هذا اإلعداد ال يمكن أن يضمن له مواجهة كل ما يقابله 
إمكانياته األكاديمية والمهنية إلدراك المعلم ، وكذلك حاجة من مواقف متغيرة ومتجددة دوما

ا، ا ذاتيً والثقافية والشخصية ووعيه بحاجاته وقدراته على تحليل أوجه نشاطه ونقدها نقدً 
مالئمة وتحديد المشكالت وتحليلها ومواجهتها وتنظيم جهوده من أجل الوصول إلى حلول 

 . (55، 7177)عيشة عبد السالم،  لها
 النموالمهني وتطوره تحت مظلة التنمية المهنية؛ ألن  وتندرج عملية النمو

 الحياة نهاية حتى وتستمر الخدمة قبل مرحلة من تبدأ الحياة مدى تعلم عملية المهني
 يةئتلقا عملية المهني النمو نأ يأ ؛(578، 7111)مصطفي عبد السالم،  المهنية
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 معلومات من عليه يحصل ما ضوء في عمله بأسالي في ويطور يجدد عندما للفرد تتحقق
 التنمية أن حين في، المنتظم بوالتدري المهنية التنمية خالل من واتجاهات تاومهار 

 عن بالغال في يحدث المهني فالنمو وعليه .لها ومخطط نظامية مقصودة عملية المهنية
 نهاية حتى الخدمة قبل مرحلة من ويبدأ التنمية عملية عن جمالنا البطيء التطور طريق

 مقصودة عملية هيف ،المهني النمو من وأشمل أعم المهنية التنمية بينما الخدمة؛
 .مستمرة نظامية ونشاطات مجاوبر  متعددة بأسالي تستخدم

يعد التدريب أثناء الخدمة ركًنا رئيًسا من أركان النمو والتنمية المهنية و
بما فيه من برامج متنوعة تنفذ بطرق  –لمين، ومكوًنا أساسًيا من مكوناتها، وهو يعد للمع

من أهم وسائل التنمية المهنية للمعلم التي يمكن من خاللها عالج أوجه  -مختلفة 
كسابه خبرات  القصور لديه، وزيادة قدرته على التكيف مع عمله، وتنمية ثقته بنفسه، وا 

يات أكبر، وتطوير أدائه الحالي والمستقبلي. وتدريب المعلمين جديدة تؤهله لتحمل مسؤول
أثناء الخدمة هو أحد جناحي تربية المعلم فهي عملية ذات وجهين، وجه يتعلق باإلعداد 
قبل الخدمة، ووجه يتعلق بالتدريب أثناء الخدمة. والوجهان متكامالن فاإلعداد هو بداية 

مرحلة اإلعداد  مرار على هذا الطريق فهو يدعالطريق، والتدريب أثناء الخدمة هو استم
العلمي والمهني، ويرفع ويطور من مستويات األداء لدى المعلمين ويزيد من كفاءة 

 (. 71، 7111المؤسسة التربوية )المركز القومي للبحوث التربوية والتنمية، 
 عليها تشرف ومستمرة مقصودة عملية تعد عام بشكل المهنية التنميةف 
 المعرفية ببالجوان العاملين لتزويد ومنظم مخطط علمي هجنم بذلك مستخدمة، المنظمة
 المجاالت جميع في والمستقبلية الحالية األدوار لمواجهة؛ المتطورة والسلوكية والمهارية

 (. 56، 7173)ريم محمد،  التعليمي المجال ومنها
، فقامت وزارة ةواكبت دولة الكويت التحديات التي تواجه العملية التعليميوقد 

وثيقة  ، بإصدار7118فبراير  71-71التربية في ختام المؤتمر الوطني لتطوير التعليم 
التعليم المبني على اإلصالح لتواجه هذه التحديات التي تشير إلى ضرورة تواُفر فرص 

فاعتمدت تنفيذ مشروع للتطوير المستمر، وكانت مدته  التنمية الِمْهِنية، والتدريب الالزمة
ثالث سنوات، ومن أهدافه مساعدة المدراء على تولي المزيد من المسئولية والقيادة، حيث 

ويرتكز المشروع على خمسة فروع، وهي: التخطيط ، يشاركون المديرين في المشروع
التعليم والتعلم  ،التقويم الذاتي للمدرسة وضمن الجودة وفقا للمعايير ،لتحسين المدرسة

ا لتدريبهم، وتقويم أدائهم وْفقً  ير أداء العاملين، ووضع الخططا للمعايير، وتطو وْفقً 
 (. 13، 7173)زينب علي، وتحسين العالقة بين المجتمع والقطاع الخاص للمعايير،

 مشكلة الدراسة:
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 والقلب التعلمية، – التعليمية العملية في األساسية بمثابة الركيزة إن المعلم
 وصلح التعليم حال صلح الصحيح اإلعداد المعلم دأع فإذا التعليمي، في الموقف النابض

ثماره  يؤتي لن المستمر المجتمع وتطور والتكنولوجي العلمي فالتقدم لذلك حال المجتمع،
تقصير)علي أحمد،  ودون  بنجاح إليه الموكلة المهام أداء على القادر المعلم بعيًدا عن
7171 ،757 .) 

 الحاضرة، اإلنسان وحاجات بمتطلبات يرالتفك في محصورة تعد لم التربية مهنةف 
 متطلبات مع للتعامل اإلنسان، ومهارات قدرات بتطوير للتفكير موجهة هي ما بقدر

 المهني والنم إلى الحاجة كانت ولذا ،لمواجهتها اإلنسان تهيئة على والعمل المستقبل،
 محددة مجموعةب حياته، مدى يعيش أن يمكن ال المعلم ألن نظًرا باستمرار، قائمة حاجة
 أصبح الحالي العصر به يتميز الذي الهائل المعرفي للتقدم اونظرً  والمهارات، المعارف من
 واالتجاهات والمهارات المعلومات من متجدد مستوى  على المعلم، يحافظ أن الضروري  من

 رةمستم نمو عملية للمعلم بالنسبة التعليم يكون  وتقنياته. وبذا التعليم طرائق في الحديثة
 ثورة ظل في -ومكان زمان لكل الصالح المعلم إعداد لصعوبة ونظًرا. ومتواصلة
 التربوية الخدمة توفير أجل من ضرورة أكثر المهني والنم أصبح -والمعلومات التكنولوجيا

 (.5، 7118)سكينة علي، للمعلم الالزمة
 طور فيوالت التعلم دائم مجتمع   في حياته طوال علم طالب هو المبدع فالمعلم

 والمهارات المعارف على حياته في يقتصر الذي المعلم وليس، والمعلومات التكنولوجيا ظل
 (. 73، 7177اإلعداد )مرزوقة حمود، مؤسسات في اكتسبها التي

تضمن لألمم المحافظة على ما أنجزته  يتعد التنمية المهنية الوسيلة األقوى التو 
ومعرفة األفراد بها والتدريب على  ،والمستحدثاتدون متابعة التطورات ذلك أنه من تقدم، 

ومن َثم ا. ا وعالميً مكانية التنافس محليً إخلفة سوف تحرم من تمهاراتها فإن المؤسسات الم
 فياإلنتاجية  يةالبشرية هما أهم أسباب رفع الكفاوارد التعلم والتدريب المستمرين للمفإن 

ذا كان هذا األمر  بالنسبة للمؤسسة  مؤسسة فإنه أليا مهمً مجاالت العمل المختلفة. وا 
ولكن بمستوى أداء كل  ،بمستوى أدائها التعليمية يعد السبيل األوحد لالرتقاء ليس فقط

 مهمة قع على عاتق مخرجات المؤسسة التعليمية بالدرجة األولىتمؤسسات الوطن، حيث 
، 7118ية للمعلمين، )األكاديمية المهن األمةأفراد المجتمع الذين يكونون النهوض بأداء 

76 .) 
ومن ثم فإن عملية النمو المهني للمعلم بصفة عامة ومعلم العلوم والرياضيات 
خاصة تستهدف إضافة معارف مهنية جديدة للمعلمين على سبيل المثال: تنمية المهارات 
المهنية، التي تمكنهم من تحقيق تربية ناجحة لتالميذهم، وتنمية وتأكيد القيم الداعمة 

 (.73، 7175لوكهم)عبد السالم مصطفي، لس
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من خالل الخبرة الذاتية للباحثين بحكم  -ويشير الواقع التعليمي بدولة الكويت
لوجود مالمح عديدة للتطوير في العملية التعليمية من خالل تطوير وتحديث  –تخصصهم 

ضرورة  المناهج الدراسية عامة والعلوم والرياضيات خاصة، وهو األمر الذي يترتب على
مسايرة األداء المهني المعلمين لتلك التطورات لذا فالحاجة ماسة لمعرفة مدى التطور 
الحادث في الجانب المهني لمعلمي العلوم والرياضيات من حيث األنشطة المهنية أو 
المصادر العلمية التي تقدمها وزارة التربية حتى يتمكنوا من القيام بتدريس المناهج 

بيعة المعوقات التي تقف في سبيل هذا التطوير المهني من وجهة نظر المطورة، وتعرف ط
 معلمي العلوم والرياضيات.

ومن هنا تحددت مشكلة الدراسة الحالية في سعيها لتعرف التطور الحادث في 
النمو المهني لمعلي العلوم والرياضيات بمدارس المرحلة االبتدائية بدولة الكويت، ويمكن 

 لتساؤل الرئيس التالي: صياغة المشكلة في ا
مااا واقااع النمااو المهنااي لمعلااي العلااوم والرياضاايات بماادارس المرحلااة 

 االبتدائية بدولة الكويت؟
 أسئلة الدراسة: 

 يتفرع من السؤال الرئيس السابق األسئلة الفرعية التالية: 
 ما أهداف النمو المهني وأهميته لمعلم المرحلة االبتدائية بدولة الكويت؟ -
 ات النمو المهني وأهم مبادئه ؟ ما مبرر  -

مااا واقااع النماااو المهنااي لمعلماااي العلااوم والرياضاايات بالمرحلاااة االبتدائيااة بدولاااة  -
 الكويت في ضوء محاور أداة الدراسة)أنشطة النمو المهني، مصادره، معوقاته(؟

مااا مقترحااات تفعياال عمليااة النمااو المهنااي لمعلمااي العلااوم والرياضااات بالمرحلااة  -
  ولة الكويت؟االبتدائية بد

 أهداف الدراسة: 
 هدفت الدراسة الحالية إلى: 

 تحديد أهداف النمو المهني وأهميته لمعلم المرحلة االبتدائية بدولة الكويت. -
  تعرف مبررات النمو المهني وأهم مبادئه بالنسبة للعملية التعليمية. -

ائيااة بدولااة تعاارف واقااع النمااو المهنااي لمعلمااي العلااوم والرياضاايات بالمرحلااة االبتد -
 الكويت في ضوء محاور أداة الدراسة)أنشطة النمو المهني، مصادره، معوقاته(.
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تقديم جملة من المقترحات تفعيل عملية النمو المهني لمعلماي العلاوم والرياضاات  -
 بالمرحلة االبتدائية بدولة الكويت.

 أهمية الدراسة:
 نبعت أهمية الدراسة الحالية من خالل: 

 والتي تتمثل في: أهميتها النظرية ، 
قضااية النمااو المهنااي وتطااوره وأهميتهااا لمعلمااي المرحلااة االبتدائيااة بدولااة الكوياات  -

بصاافة عامااة، ومعلمااي العلااوم والرياضاايات خاصااة، ودورهااا فااي إكمااال عمليااة بناااء 
عداد المعلم كشخصية مبدعة في أي مجال من مجاالت العملية التعليمية.   وا 

صااادر التااي تسااهم فااي اإلنماااء المهنااي للمعلاام، وأهاام تعاارف طبيعااة األنشااطة والم -
المعوقااات التااي قااد تحااول دون اسااتفادته بصااورة كاملااة ممااا قااد يخطااط لااه ماان باارامج 

  التنمية المهنية.
 والتي تتمثل في: أهميتها التطبيقية ، 

تقااديم قائمااة بااأهم األنشااطة المناساابة للنمااو المهنااي لمعلمااي المرحلااة االبتدائيااة  -
  .بدولة الكويت

تقديم أداة من أدوات التقويم التي يمكن االستفادة منهاا فاي تقاويم بارامج التنمياة  -
 المهنية بدولة الكويت. 

 منهج الدراسة: 
وفًقااا لطبيعااة الدراسااة الحاليااة فااإن الماانهج الوصاافي يعتباار ماان أنسااب المناااهج 

عارف الواقاع ؛ حيث يمكن من خالله القياام بجماع البياناات وتحليلهاا وصاواَل لت البحثية لها؛
بهااادف التقاااويم واإلساااهام فاااي تطاااوير عملياااة النماااو المهناااي لمعلماااي العلاااوم والرياضااايات 

 بالمرحلة االبتدائية بالكويت. 
 
 

 أداة الدراسة: 
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اسااتخدمت الدراسااة الحاليااة االسااتبانة كااأداة لجمااع البيانااات ماان معلمااي العلااوم 
م أنشاطة ومصاادر النماو المهناي والرياضيات بالمرحلة االبتدائياة فاي دولاة الكويات عان أها

 ومعوقاته من وجهة نظرهم.
 حدود الدراسة: 

 اشتملت حدود الدراسة الحالية ما يلي: 
حاادود بشاارية: معلمااو العلااوم والرياضاايات بالمرحلااة االبتدائيااة فااي دولااة الكوياات  -

 . 7171/ 7176خالل العام الدراسي 
ناااي لمعلماااي العلاااوم حااادود موضاااوعية: تركاااز الدراساااة الحالياااة علاااى النماااو المه -

 والرياضيات في المرحلة االبتدائية على وجه التحديد. 
 مصطلحات الدراسة: 

 تضمنت الدراسة المفاهيم التالية: 
 لالرتقاء المتاحة الفرص من المعلم استفادة يحقق هادف جهد كل: للمعلم المهني النمو
، 7117)ناجي شنودة،  تعلمه زيادة على الدائم والعمل مهنته، في أعمال من يقوم بما
71) . 

معلمي العلوم والرياضيات بالمرحلة االبتدائية  أداء تحسينهنا:  المهني بالنمو ويقصد
دارة للدروس، السليم التخطيط مهارات اكتساب مساعدتهم على خالل من بدولة الكويت  وا 

 تعليمال تقنيات وتوظيف واستخدامها، المناسبة التدريس واختيار طرائق الدراسي، الصف
 بأداء يقوموا كي وذلك والمتنوعة، التالميذ لتقويم المناسبة التعليمة، واألساليب العملية في

 .عالية وكفاءة المهنية بفعالية واجباتهم
 الدراسات السابقة:

علااى الاارغم ماان أهميااة الاادور الااذي يلعبااه المعلاام فااي العمليااة التعليميااة، وأهميااة 
لتااي تناولاات النمااو المهنااي كمتغياار مسااتقل بذاتااه تعااد النمااو المهنااي لااه إال أن الدراسااات ا

، وفيماا يلاي بعاض -فاي حادود علام البااحثين  –قليلة، إلى حد ما وخصوًصا العربية منهاا 
الدراسات السابقة التي تطرقت لقضية التنمية المهنية للمعلم بمختلف أشكالها ومساتوياتها 

 وفًقا لتسلسلها من األقدم إلى األحدث.
 

 (:7116يوسف،  دراسة)رياض 



 م7171لسنة  ديسمبر األول( الجزء 716مجلة كلية التربية، جامعة األزهر، العدد: )

 - 311 - 

 برناامج واقاع تعارف، و للمعلماين التدريبياة االحتياجاات تعارفى إلادراساة الهدفت 
 رؤياةه، وتقاديم فيا والضاعف القاوة نقاا  تعارفالمعلماين، و  تادريبمان ناحياة  المدرساة
. التحليلاي الوصافي المنهجدراسة ال واستخدمت المدرسة.وحدة التدريب ب لبرنامج مستقبلية
 التدريبياة الموضاوعات اختياار فاي فعلًياا يشاارك المعلام أن راساة إلاىالد نتاائجوأشاارت 
 قليلاة ضاعيفة نقا  وجود، ودعمها عليها التركيز ويجب متعددة قوة نقا  وجودن، والمدربي

 احتياجاات لتحدياد متنوعاة طرائاق اساتخدام ،تالفيهاا علاى والعمال تقليلهاا ويجاب جاًدا
 المختلفة.  والتقويم سالتدري وطرائق ساليبأ استخدام ،المعلمين

  ،(: 7177دراسة) دالل وصالحة 
 معلماي مسااعدة فاي الترباوي  الموجاه مسااهمة مادى تعارف إلاى الدراساة هادفت
التالياة:  المهناي النماو مهاارات اكتسااب علاى األساساي التعلايم مرحلاة مان المرحلة األولاى
تقنياات  اساتخدام رةمهاا المناسابة، التادريس طرائاق تطبياق مهاارة للتدريس، مهارة التخطيط

 تجااه آراء المعلماين وتعارف التالمياذ، تقاويم مهاارة الدراساي، الصاف إدارة مهاارة التعلايم،
 المؤهال الجانس،: التالياة المتغيارات وأثار المهناي نماوهم في التربويين الموجهين مساهمة
  التعليم. واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي. في الخبرة والتربوي، العلمي

 المهني النمو في التربوي  الموجه مساهمة درجة أن: عن نتائج الدراسة وأسفرت
باين  إحصائية داللة ذات فروق  وجود متوسطة، عدم االستبانة ككل مجاالت على للمعلمين
 الترباويين فاي الماوجهين مسااهمة بمادى المتعلقاة والمعلماات المعلماين إجابات متوسطات

 أو بالنسابة المجااالت مان مجاال لكل بالنسبة نسالج لمتغير تعزى  للمعلمين المهني النمو
 المعلماين إجاباات متوساطات إحصاائية باين داللاة ذات فاروق  المجااالت، وجاود لمجماوع

 داللاة ذات فاروق  وجاود االبتدائي التعليم أهلية يحملون  الذين المعلمين لصالح والمعلمات
 جميعهاا ساتبانةاال مجااالت عان والمعلماات المعلماين إحصاائية باين متوساطات إجاباات

 لمتغيار تعازى  للمعلماين المهناي النماو فاي الترباويين مسااهمة الماوجهين بمادى المتعلقاة
 فاأكثر، سانوات عشار التعلايم فاي خدماة لاديهم الاذين المعلماين والمعلماات لصاالح الخبارة
 الدراسي. الصف مهارة إدارة مجال ماعدا
  ،(:7177دراسة)مرزوقة حمود 

 المهنياة للمعلماين التنمياة فاي الترباوي  المشارف ردو  إلاى تعارف الدراساة هادفت
 استخدمت الدراسة المنهج الوصفي.  .الجدد

 الترباوي  المشارف دور أن   إلاى أشاروا الجدد المعلمين أن الدراسة نتائج وأظهرت
 إدارة مجال جاء أوال، تاله المنهاج بعد األبعاد، وأن   كل في الدرجة متوسط كان في تنميتهم

 رابعاًا، التقاويم بعاد ثم ظهار التدريس، مهارات مجال الثالثة المرتبة في وجاء ثانيًا، الصف
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 إحصاائية داللاة ذات توجاد فروقاات ال أناه أيضااً  النتائج أظهرت التخطيط. بعد أخيراً  وجاء
 المشارفين دور فاي نظارهم من وجهاة والدرجة والتخصص االجتماعي النوع لمتغيرات تعزى 
 .المهنية تنميتهم في
 (7175حامد جماح، دراسة:) 

 بالمرحلاة العلاوم لمعلماي المهناي للنماو مقترحاة معاايير بنااءلى إ الدراسة هدفت
 العلاوم منااهج بمتطلباات قائماة العالمياة، بنااء المعاايير بعاض ضاوء فاي المتوساطة

 التدريبياة الحقيباة فاعلياة المتوساطة، قيااس بالمرحلة العالمية( ماجروهل المطورة)سلسلة
وتم تطبيق المانهج  .المتوسطة بالمرحلة العلوم لمعلمي المهني النمو حسينت في المقترحة

 التجريبي في الدراسة. 
 معاايير الدراساة قادمت :يلاي ماا الدراساة إليهاا توصالت التاي النتاائج ومان أهام

 معاايير تساعة مان المتوساطة، وتكونات بالمرحلاة العلاوم لمعلاي المهناي للنماو مقترحاة
 المطورة، العلوم مناهج متطلبات الدراسة فرعًيا، قدمت مؤشًرا (775 (تحتوي على أساسية
برنامًجاا  الدراساة فرعياة، قادمت (عباارة31علاى) تحتوي  أساسية متطلبات ستة من وتكونت

العالمياة  المعايير ضوء المتوسطة في بالمرحلة العلوم لمعلمي المهني للنمو تدريبًيا مقترًحا
 تدريبياة، حقائاب تسااع ماان البرناامج ون وتكا المطاورة، العلااوم مناااهج ومتطلباات
   .تدريبًيا يوًما (63وبواقع ) وتطبيقية، نظرية ساعة ) 761وبمجموع)

  برامبليت(دراسةBramblett ،7111 :) 
 الواليات في أريزونا والية في الجديد المعلم برامج نجاح تقييم الدراسة إلى هدفت

 معلام (777الدراساة) مجتماع تكاون  التدريبياة، لتحدياد االحتياجاات ،األمريكياة المتحادة
 مالحظاة. وقاد وبطاقاة المانهج الوصافي، وطبقات االساتبانة الدراساة واساتخدمت ومعلماة،
 التدريسية الممارسات المعلم الجديد برامج أنه من المهم أن تتضمن الدراسة نتائج أظهرت

 علاى التادريبي البرناامج تطبيق محتوى  وضرورة التعليم، مهنة في االنخرا  قبل والتدريبية
 البرناامج وتطاوير باالتعليم، بداياة التحااقهم عناد وكاذلك دراساتهم أثنااء الجامعة في الطلبة

دارة تنظيم ليشمل التدريبي ا   .التعليمي الموقف و 
 كاتشجنز دراسة( Catchings  ،7111 (: 

 إلاى هادفت كماا للمعلام، المهني أساليب التطوير بعض هدفت الدراسة إلى تعرف
 بعاض فاي المهناي التادريب فاي الحديثاة تطبيق التقنيات في تساعد التي واملالع اكتشاف
 كدراساة الوالياة فاي مادارس أربعة على الدراسة وقد ركزت األمريكية. لويزيانا والية مدارس
واالساتبانة كاأدوات.  الدراسة المنهج الوصفي وطبقت المالحظاة المباشارة واستخدمت حالة.
 تادريب فاي والتكنولوجياا التقنياة الحديثاة اساتخدام ورةضار  الدراساة نتاائج أظهارت وقاد
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 التقنياات علاى المعلماين لتدريب واالستعانة بخبراء الخدمة، أثناء المدارس داخل المعلمين
 .التعليمية المواقف في وتوظيفها الحديثة

ومما سبق يتضاح لناا قلاة الدراساات التاي جعلات مان النماو المهناي للمعلام محال 
وقاد اساتفادت الدراساة الراهناة مان  بالدراساة الحالياة. القيااميبارر ضارورة اهتمام لها، مماا 

الدراسات السابقة في تدعيم مشكلتها البحثية، وبلورة اإلطار النظري الخاص بهاا، وتصاميم 
 أداتها المطبقة بالميدان.

 خطوات السير في الدراسة: 
 تحددت خطوات الدراسة الحالية على النحو التالي: 

ى األدبيااات والدراسااات المرتبطااة بموضااوع الدراسااة الحاليااة ؛ بهاادف االطااالع علاا -
تقااديم إطااار نظااري يتناااول النمااو المهنااي ماان حيااث المفهااوم واألهميااة والمبااررات 

   والمبادئ.
 تحديد مجتمع الدراسة واختيار عينة ممثلة منه.  -

مسااح األدبيااات والدراسااات السااابقة ؛ بهاادف إعااداد اسااتبانة تعاارف واقااع النمااو  -
 مهني لمعلمي المرحلة االبتدائية بدولة الكويت.ال

التأكد من صدق وثبات االستبانة من خالل عرضها على مجموعة من المحكماين  -
   المتخصصين في المجال.

  تطبيق االستبانة في صورتها النهائية على عينة الدراسة. -

 عرض نتائج االستبانة وتحليلها وتفسيرها.  -

خاصاااة بتفعيااال عملياااة النماااو المهناااي لمعلماااي تقاااديم المقترحاااات والتوصااايات ال -
 المرحلة االبتدائية بدولة الكويت. 

 
 
 
 

 اإلطار النظري للدراسة: 
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ماان خااالل مراجعااة المراجااع التربااوي الماارتبط بموضااوع الدراسااة الحاليااة، تعرضاات 
 الدراسة للنقا  اآلتية: 

 :أهداف النمو المهني للمعلم 
 تنمياة وكاذلك ،للمعلماين جديادة فمعاار  إضاافة إلاى المهناي نماوال أهاداف تكمان 

 المهنة حب خالل من لسلوكهم الداعمة واألخالق القيم تنمية على والتأكيد ،المهنية مهاراتهم

 الواعياة التربوياة القياادات بنااء وكاذلك، ساامية رساالة التعلايم رساالة ألن ؛أجلهاا من والعمل

 .بالمدارس
 :(1رجع سابق، )سكينة علي، ميلي كما األهداف تلك تلخيص ويمكن 

 وتكنولوجيا التعليمية والوسائل التدريس استراتيجيات أحدث على المعلمين وقوف -
 .اميدانيً  تطبيقها وكيفية التعليم

 الشفهية االختبارات في الحديثة واألساليب التقويم وسائل من الجديد معرفة -
 .والتحريرية

 .اوثقافيً  ايً وشخص اومهنيً  االجوانب: أكاديميً  كافة في المعلمين تنمية -
 المعلمين.  إلى جديدة مهنية معارف إضافة -
 لسلوكهم.  الداعمة المهنية القيم وتأكيد تنمية -
 .لطالبهم ناجحة تربية تحقيق من تمكينهم -
 الجوانب تلك تدريسهم يشمل أن على وتحفيزهم لديهم اإلبداعية الجوانب تنمية -

 .اإلبداعية
 التخطيط مهارات على وتدريبه لميوالعا المحلي ومجتمعه ببيئته المعلم ربط -

 .الخطط هذه تقويمو  تنفيذ ومهارات المحلية بيئته وبين بينه الصلة لتوثيق
مع  التعامل يستطيع خاللها من التي واألخالق بالمعلومات مزود معلم إنتاج -

 . التالميذ
 . والتقني المعرفي التطور تواكب تعليمية ووسائل جديدة بأساليب المعلم تزويد -
 . محاكاته على التالميذ تشجع التي التفكير بمهارات المعلم يدتزو  -
الفصل)محمود مرزوق،  غرفة داخل والتالميذ المعلم بين ما التفاعل زيادة -

7117 ،56). 
يلي)شااريفة جاساام، مااا يجااب أن تتضاامن التنميااة المهنيااة خااالل مااا ساابق فوماان 

7176 ،78):   
وليات ؤ ، إلنجااااز مساااه، وعلماااهسااااعد علاااى تنمياااة مهاراتاااالمعلااام تؤديهاااا يمهااام  -

 لدرجة مستقبلية. هوعلم هالحالية، أو تنمية مهارات هالوظيفة في درجت
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فااارص تعلااام لتلبياااة احتياجاااات األفاااراد، كماااا يمكااان تصاااميمها لااادعم أسااالوب حااال  -
 المشكالت التعاونية.

عملياااة مساااتمرة ومساااتدامة، وتشااامل عملياااات المتابعاااة، وتاااوفير مصاااادر الااادعم  -
وخااارج المؤسسااة، إلضااافة مزيااد ماان الااتعلم ماان خااالل تعاارف الالزمااة ماان داخاال 

أفكااار جدياادة، واكتساااب المزيااد ماان المعااارف، واستكشاااف أنمااا  جدياادة متقدمااة، 
لفهاام المحتااوى، ومصااادر الااتعلم المختلفااة لتكييااف التاادريس فااي ضااوء احتياجااات 

 .المتعلمين

جتماااع عملياااة منظماااة يشاااترك فاااي تخطيطهاااا وتنفياااذها جمياااع العااااملين فاااي الم -
تادعم النماو  ي، وتتضمن جميع خبرات التعلم الرسمية وغير الرسمية التايالمدرس
جميع المراحل من خالل أنشطة فردياة،  يالمؤسسة ف يلجميع العاملين ف يالمهن

 .أو جماعية
 للمعلم المهني النمو أهمية: 

 سألةم أصبح ثقافًيا وسلوكًيا ومهنًيا، وتنميته المعلم وأوضاع بواقع االرتقاء إن
في  النظر إلى األمر لزم لذلك النهضة، شرو  وتحقيق التعليم لتطوير مهمة وحيوية

 وتنميته بواقعه االرتقاء ومتطلبات سبل وتوفير، والعالج التشخيص بهدف المعلم أوضاع
 المستويات إلى المعلم بأداء واالرتقاء التقدم تكفل قومية معايير وفق واجتماعيا مهنيا

 بدون  جيدة مدارس وجود عدم في تتجلى المهني النمو أهمية نإ مة.المتقد العالمية
ن بسبب فعالة ستكون  المدارس جيدين، وأن معلمين  التحسين برامج أفضل معلميها، وا 
وتتمثل  .لتنفيذها الالزمة للمهارات يفتقرون  المعلمون  كان إذا ستفشل تصورها يمكن التي

 :(71رجع سابق، في أنه)حامد جماح، م المهني، أهمية النمو
يطور  مما بالعمل مباشرة عالقة ذات واتجاهات ومهارات معارف المتدربين يكسب -

 .أدوارهم
 . العملية حياته في التكيف على والقدرة المرونة الفرد لدى ينمي -
 سواء حد على والجماعات لألفراد والمستقبلي الحالي األداء تحسين على يرتكز -

 .ياةالح مدى التعلم مبدأ ويقوم على
 األخطاء نسبة تقليل إلى تؤدي والكفاءات المهارات فزيادة النفقات تقليل في يسهم -

 بالعمل.
 إعدادا وليست المهنة، لممارسة مدخال تتعدى ال الخدمة ما قبل اإلعداد برامج -

 .لها نهائيا
 سرعة ازدياد مثل نفسه، التربوي  الحقل يشهدها التي والتطورات التغييرات مواكبة -

 التقويم، أساليب مجال في والتطور التكنولوجي، والتقدم واتساعها، معرفةتطوير ال
 . الحديثة التطورات بمتابعة يلزم المعلمين األمر هذا
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 نقل على قاصًرا يعد لم دوره إن حيث التعليمية، العملية في المعلم أدوار تعدد -
 ديميأكا ومشرف ومناقش موجه أنه على إليه ينظر وصار إلى طالبه، المعرفة
 .للمعرفة ناقالً  من كونه أكثر وتربوي،

 لطبيعة، التلميذ، وفهمه حاجات لطبيعة المعلم فهم من تنبع عصرية، فلسفة تكوين -
 . المحلية والبيئة وحاجات المجتمع،

 :مبادئ النمو المهني المستدام للمعلم 
درا تنسجم مبادئ النمو المهني مع أهمية إعداد المعلم إعدادا جيدا يكون معه قا

على أداء دوره على أكمل وجه وخاصة في ظل المتغيرات والتطورات الحديثة في مجال 
التربية والتعليم. وفيما يلي أهم المبادئ المنظمة لعملية النمو المهني للمعلم)إدارة التدريب 

 (:7، 7117والتأهيل واإلشراف التربوي، 
 ة.التنمية المهنية واضحة األهداف قابلة للتنفيذ ومستدام -
 حق مشروع لجميع المعلمين وفي جميع مراحلهم التعليمية. -
 تهدف لتحسين العملية التعليمية التعلمية للطلبة داخل الغرفة الصفية. -
 تقوم على تلبية حاجات المعلمين والمدارس والوزارة. -
 تراعى الفروق الفردية بين المعلمين في جميع المراحل. -
للدافعية والتحدي ضمن الجوانب العملية  تعتمد على األنشطة التجديدية المثيرة -

 لمهنة التعليم.
تبني على نموذج تعلم البالغين والذي يقدم معارف وأفكار جديدة ويشتمل على  -

 إمكانية التنفيذ لجميع األنشطة ومن ثم متابعتها.
تؤكد على أهمية التنسيق الفعال بين أدوار كل من المدرسة والوزارة والجهات  -

 قة.األخرى ذات العال
 ترتبط بنظام الحوافز التشجيعية المعنوية والمادية.  -
 تقوم على أساسا الكفايات التعليمية وتراكم الخبرات التدريبية. -
 للمعلم المهني نمومبررات ال: 

إن غاية التنمية المهنية لمعلمي العلوم والرياضيات أثناء الخدمة هي جعلهم 
ية المهنية للمعلمين ما يلي)عبد هللا يوسف، يواكبون التطوير والتجديد، ومن مبررات التنم

7171 ،36-31:) 
  التنامي السريع في نظم المعرفة وتنوعها: مما يسمح بعطاء علمي وتقني جديد

 ومتالحق ويكشف عن مجاالت تطبيقية جديدة لهذه المعارف.

  تطور المناهج التربوية: إن التغيرات التي تحصل في بنية المناهج التربوية
 والتطورات التي ترافقها في تقنيات التعليم وأساليب استخدامها. ومحتواها
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  تجديد الخطط التنموية: إن التغيرات المتعاقبة والتجديدات التي تتصف بها الخطط
التنموية وأساليب تنفيذها تتطلب بطبيعة الحال تطويًرا وتعدياًل يالئم خطط التربية 

 وكفايات المعلمين على حد سواء.

 وطرائق تدريسها: إن جودة مناهج إعداد المعلمين مهما بلغت ال يمكن  تطور العلوم
لها في خضم عصر حافل بالتطورات والتغيرات المستمرة، تحتاج إلى تدريب مستمر 

 للمعلم في أثناء الخدمة.

  تطور التكنولوجيا ووسائل االتصال: يواجه المعلم في حياته الوظيفية حالًيا متغيرات
لعلوم وتطبيقاتها، وفي مجال التكنولوجيا ووسائل المعرفة متسارعة في مجال ا

واالتصاالت، والتحول من الوسائل السمعية والوسائل البصرية إلى التقنيات 
السمعية / البصرية إلى الحوسبة والمعلوماتية كتقنيات حديثة متغيرة باستمرار، مما 

 ها في أثناء التعليم.يستوجب تدريب المعلم عليها لينمي معارفه عن طريقها، ويوظف

  معالجة النقص الحاصل في فترة اإلعداد: لم يتلق كثير من المعلمين في أثناء
إعدادهم ما يؤهلهم ألداء وظائفهم الميدانية أداًء كاماًل، فبعضهم يعجز عن العطاء 

 العلمي المنتظر.

 سفات تطور النظريات التربوية: تظهر بين الحين واآلخر تطورات في النظريات والفل
 التربوية التي تعتمدها األنظمة التربوية في الدولة أو المجتمع.

  تمكين المعلم من األدوار المتجددة: لم يعد المعلمون األكفاء هم الذين يقومون
بحشو أذهان تالميذهم بالمعارف، ولم يعد المعلم السلطة المطلقة في الصف، بل 

 فرصة للتعلم.أصبح هو الذي يدير المواقف التعليمية ويهيئ ال

  تحسين أداء المعلم: نعمل التنمية المهنية على تحسين األداء وزيادة كفاءة
المعلمين، بغية الوصول إلى درجة عالية من اإلنتاجية بأقل التكاليف وأقل 

 الخسائر، مما يسهم في تحقيق التنمية اإلنسانية الشاملة التي ينشدها المجتمع.

 قال المعلم إلى عمل تربوي آخر كاإلدارة تغيير العمل أو التخصص: عند انت
المدرسية واإلشراف التربوي واإلرشاد الطالبي وغير ذلك، يستوجب تدريًبا خاًصا 

 لتمكينه من النجاح في عمله الجديد.

  إتاحة الفرصة للنمو المهني والترقي الوظيفي: تلبي التنمية المهنية رغبة المعلم
فاءته في العمل وقدرته على تحسين مهاراته وحاجته إلى التعلم المستمر لزيادة ك

الذهنية بما يكفل له تقبل الجديد والمحافظة باستمرار على مستوى عال من 
 الكفاءة. ويزيد من ثقة المعلم بنفسه ومن ثم يساعد على رفع روحه المعنوية.
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  ،تعميم ثقافة التطوير وتوضيح العالقة بينها وبين تطوير التعليم وتطوير المؤسسة
 تحقيق الجودة.و 

  اعتماد استراتيجيات واضحة لتقويم فوائد االستثمار في عمليات التنمية المهنية
 (.1، 7175)شادية وأماني، 

 إجراءات الدراسة الميدانية: 
بعااد اسااتعراض اإلطااار النظااري للدراسااة الحاليااة، يااتم تناااول أهاام مالمااح جانبهااا 

 الميداني على النحو اآلتي. 
 ة: مجتمع وعينة الدراس

تمثاال مجتمااع الدراسااة فااي جميااع معلمااي العلااوم والرياضاايات بدولااة الكوياات فااي 
ومعلماة طبًقاا ألخار إحصااء متااح  ( معلًماا3116المناطق التعليمية الست الباال  عاددهم )

وتااام اختياااار عيناااة الدراساااة بطريقاااة عشاااوائية مااان جمياااع  (.53، 7173)وزارة التربياااة، 
( اساتبانة، عاااد 531حياث قااام البااحثون بتوزياع عادد )المنااطق التعليمياة بدولاة الكويات. 

( اساااتبانة. ويعااارض 773( اساااتبانة، الصاااالح منهاااا للمعالجاااة اإلحصاااائية )773منهاااا )
( وصااًفا لعينااة الدراسااة طبًقااا لمتغيراتهااا )الجاانس، المنطقااة التعليميااة، الشااهادة 7الجاادول )

 ات التدريبية(.األكاديمية، مكان الحصول عليها، سنوات الخبرة، عدد الدور 
 (7جدول )

 توزيع أفراد عينة الدراسة طبًقا لمتغيراتها 
 ات الدراسةمتغير 

 الفئات
 % العدد

 المنطقة التعليمية

 7715 75 األحمدي
 617 1 الجهراء
 71 75 العاصمة
 7111 75 الفروانية
 7115 71 حولي

 7515 78 مبارك الكبير

 الخبرة التدريسية
من سنة إلى خمس 

 سنوات
78 7515 

من ستة إلى عشر 
 سنوات

58 5711 
 5511 51 أكثر من عشر سنوات
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 ات الدراسةمتغير 
 الفئات

 % العدد

 عدد الدورات التدريبية
 5711 58 من دورة إلى ثالث 
 51 35 من أربع إلى ست
 7715 75 أكثر من سبع دورات

 711 773 المجموع
 ومن الجدول السابق يتضح صدق تمثيل العينة لمجتمعها. 

 أداة الدراسة: 
قام الباحثون ببنااء وتطاوير أداة )اساتبانة(؛ لتعارف واقاع النماو المهناي لمعلماي  

العلاوم والرياضاايات بالمرحلااة االبتدائيااة فااي دولااة الكوياات، ماان خااالل دراسااة األدب التربااوي 
  والدراسات السابقة، وكل ما له صلة بموضوع الدراسة الحالية.

بيانات األساسية مثل: اسم المعلم وتكونت االستبانة من محورين: األول وشمل ال
وجنسااه ومدرسااته، والمنطقااة التعليميااة التابعااة لهااا، عاادد ساانوات الخباارة، وعاادد الاادورات 

 التدريبية الحاصل عليها.
( عبارة، 53والثاني شمل عبارات االستبانة الموجهة لعينة الدراسة والبال  عددها)

( 71األول يقاايس أنشاطة النماو المهناي، ويتكاون ماان )مقسامة علاى ثالثاة محااور، هاي: 
( عبااارات، والثالااث معوقااات النمااو 71عبااارة، والثاااني مصااادر النمااو المهنااي، ويتكااون ماان)

وأمااام كاال عبااارة خمسااة مسااتويات تقاايس الموافقااة علااى  (عبااارة.73المهنااي، ويتكااون ماان)
 واقع النمو المهني وفًقا لمقياس ليكرت الخماسي وهي: 

 (.3111 -5177جًدا، وخصص لها خمس درجات وتعادل) عالية -
 (.5171 -5157عالية، وخصص لها أربع درجات وتعادل) -

 (.5151 -7167متوسطة األهمية، وخصص لها ثالث درجات وتعادل) -

 (.7161 -7187قليلة األهمية، وخصص لها درجتان وتعادل) -

 . (7181 -7111غير مهمة، وخصص لها درجة واحدة وتعادل) -
 ( أمام المستوى الذي يراه. √وطلب من المعلم وضع عالمة ) 

 صدق األداة: 
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للتحقق من صدق أداة الدراسة تم االعتماد على صدق المحكماين، حياث عرضات 
االستبانة بصورتها األولية على الخبراء والمتخصصين في مجاال المنااهج وطارق التادريس 

 (. 7واإلدارة التربوية )ملحق 
إبااداء الاارأي والمالحظااة حااول ماادى صااحة العبااارات ومناساابتها  وقااد طلااب ماانهم

لمعرفة واقع النمو المهني لمعلمي العلوم والرياضيات في المرحلة االبتدائية بدولاة الكويات، 
مااع حريااة الحااذف واإلضااافة للعبااارات، وبعااد أخااذ رأي المحكمااين وتعااديل األداة، اسااتقرت 

 (. 7االستبانة في صورتها النهائية )ملحق 
 ثبات األداة:  -

تم استخدام معامل كرونباخ الفا لحساب ثبات محاور االستبيان، و يعرض 
 ( لقيم الثبات المستخرجة. 5الجدول )

 (7جدول )
 معامالت ثبات كرونباخ الفا لمحاور االستبيان

 معامل كرنباخ الفا المحور

 .177 األنشطة
 .863 المصادر
 .883 المعوقات

( أن معامل الثبات بمعادلة كرونباخ الفا، تراوحت معامالت 7)تبين نتائج الجدول 
(، وهى قيم ثبات مرتفعة تشير إلى 11177إلى  11863الثبات للمحاور االستبيان بين )

 توفر الثبات بمحاور االستبيان المستخدم.
 األساليب اإلحصائية المستخدمة: 

( 77اإلصدار ) تم استخدام برنامج الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية
SPSS_v22  في إدخال وتحليل البيانات. وكما تم استخدام كل من المتوسط الحسابى

 واالنحراف المعياري، وتحيل التباين األحادي االتجاه. 
 

 نتائج الدراسة الميدانية وتفسيرها: 
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فيا يلي أهم نتائج الدراسة الميدانية وذلك بعد تطبيق أداة الدراسة، ومعالجة 
إحصائًيا، حيث يتم هنا تعرف واقع النمو المهني من وجهة نظر معلمي العلوم البيانات 

والرياضيات بالمرحلة االبتدائية بدولة الكويت، وذلك من خالل بيان وجهة نظرهم بالنسبة 
لمحاور االستبانة الثالثة، وبيان أثر متغيرات الدراسة على استجابات أفراد عينة الدراسة، 

 ل اآلتية. وهو ما توضحه الجداو
( الستجابات العينة على فقرات محور أنشطة النمو المهني 5يعرض الجدول )

ودرجته الكلية، من حيث المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ومستوى االستجابة 
 وترتيبها. 

 (5جدول )
  استجابات أفراد عينة الدراسة على محور أنشطة النمو المهني

المتوسط  الفقرات م
 سابيالح

االنحراف 
 المعياري 

 المستوى 
 الترتيب االستجابة

تقارير وتوجيهات  االستفادة من 7
 7 عالية 856. 3.93 المواد موجهي

7 
متابعة المستجدات ذات العالقة بتعليم 

عالم عبر وسائل اإلوالرياضيات  العلوم
 المختلفة

3.90 .842 
 عالية

6 

 القراءات المتخصصة بتعليم العلوم 5
 71 عالية 890. 3.57 والرياضيات

حضور برامج تدريبية ذات عالقة  5
 8 عالية 987. 3.68 والرياضيات بتعليم العلوم

المنتديات االلكترونية  في المشاركة 3
 71 متوسطة 1.135 3.10 والرياضيات ذات العالقة بتعليم العلوم

التخصص  فيلزمالء  حضور دروس 6
 5 اليةع 915. 3.93 نفس المدرسة في

تبادل الزيارات الصفية مع معلمين  1
 3 عالية 942. 3.91 مدارس مختلفة في خرينآ

مجاالت  فيورش العمل  فيالمشاركة  8
 5 عالية 803. 3.93  تخصصال
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المتوسط  الفقرات م
 سابيالح

االنحراف 
 المعياري 

 المستوى 
 الترتيب االستجابة

 1 عالية 892. 3.73  ورش العمل التربوية فيالمشاركة  1

و المؤتمرات  الندواتحضور  71
 1 عالية 1.009 3.58 المحاضرات التربويةو 

و المؤتمرات  الندواتحضور  77
 77 عالية 1.045 3.54 التخصص مجاالت فيوالمحاضرات 

مجاااال تعلااايم  فااايالتواصااال ماااع خباااراء  77
 77 متوسطة 1.072 3.28 والرياضيات العلوم

لجااان علميااة أو تربويااة  فاايالمشاااركة  75
 73 متوسطة 1.206 3.14 والرياضيات ذات عالقة بتعليم العلوم

 75 متوسطة 1.071 3.23  التدريسيكتابة تقارير األداء  75
مجاااالت  فاايالمياادان بتاادريب معلمااين  73

 76 متوسطة 1.240 3.13   والرياضيات العلوم

التدريساية  الممارسات فيبحوث  إجراء 76
 75 متوسطة 1.045 3.15 بهدف رفع مستوى األداء 

علاااى طاااالب  اإلشاااراف فااايالمشااااركة  71
 71 متوسطة 1.412 2.61 ةالتربية العملي

 تربااوي تخصااص  فاايمواصاالة الدراسااة  78
 71 متوسطة 1.342 2.76 علميأو 

 إجاراء فاي أفارادالتعاون ماع جهاات أو  71
 78 متوسطة 1.319 2.88 تربوية أبحاث

االساااااااتفادة مااااااان وساااااااائل التواصااااااال  71
 7 عالية 927. 3.98 االجتماعي

 عالية  675. 3.45 نمو المهنيالمتوسط الكلى لمحور أنشطة ال
إلى أن معلمي العلوم والرياضيات من أفراد عينة  (5تشير نتائج الجدول )

بقيمة متوسط حسابي قدرها  المهنيالدراسة قد قدروا المتوسط الكلى لمحور أنشطة النمو 
(، وهو ما يقابل درجة موافقة عالية، بما يشير إلى أن معلمي العلوم والرياضيات 5153)

الدراسية بالمرحلة  لتدريس موادهم المهنيبتدائية يرون أن أنشطة النمو بالمرحلة اال
 االبتدائية عالية.
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وقد توزعت نسب الموافقة على عبارات المحور ما بين درجة عالية للعبارات 
(، في حين 5171 – 5157( بمتوسطات حسابية تراوحت ما بين )71، 77 -6، 5 -7)

 -7167، حيث تراوح المتوسط الحسابي لها ما بين) تحققت باقي العبارات بدرجة متوسطة
5151 .) 

وبالنسبة لترتيب عبارات محور أنشطة النمو المهني من وجهة نظر أفراد عينة 
"، االجتماعي التواصل وسائل من االستفادة( والتي تنص على " 71الدراسة جاءت العبارة )

معلمي العلوم والرياضيات  في المرتبة األولي من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة من
(. وهي نتيجة يمكن تفسيرها من خالل وعي أفراد عينة 5118بمتوسط حسابي قدره )

الدراسة بالتأثير اإليجابي للتكنولوجيا على تحسين العملية التعليمية، فبحكم الطبيعة 
 الخاصة والمميزة للعلوم والرياضيات فإن وسائل التواصل االجتماعي من فيس بوك وواتس
آب وخالفه تعد أرًضا خصبة للتعليم والتعلم بالنسبة لموضوعات العلوم والرياضيات، من 
خالل ما يتم نشره وتحميله من مواد فيلمية تعمل على التعلم الذاتي للمعلمين وتزيد من 

  نموهم المهني في مادة التخصص.
تقارير  ناالستفادة م ( والتي تنص على "7وفي المرتبة الثانية جاءت العبارة )

( وذلك من وجهة نظر أفراد عينة 5115"، بمتوسط حسابي قدره )المواد وتوجيهات موجهي
الدراسة. وهي نتيجة منطقية تبرر الدور اإليجابي للموجهين وما يقومون به من متابعات 
لمعلمي موادهم اإلشرافية، حيث إن موجه العلوم أو الرياضيات لديه الكثير من الخبرات 

ها على مدار العديد من السنوات، ومن ثم فإنه األقدر على تقديم خالصة رحلته التي اكتسب
 للمعلم حتى يستفيد من رصيد خبرات الموجه. 

شراف على طالب المشاركة فى اإل( والتي تنص على "71وأخيًرا جاءت العبارة)
. وهي (، وذلك من وجهة نظر أفراد العينة7167"، بمتوسط حسابي قدره ) التربية العملية

نتيجة تعد من منطقية من وجهة نظر الباحثين، لكون اإلشراف على طالب التربية العملية 
من أنشطة النمو المهني التي ال تتاح لجميع المعلمين، حيث إن العدد الذي تتاح له 

  فرص المشاركة في اإلشراف على طالب التربية العملية محدود للغاية.
 المهنيالنمو  ر المصادر التي تسهم فيوفيما يتعلق بترتيب عبارات محو 

( 5لتدريس مادة العلوم والرياضيات بالمرحلة االبتدائية في دولة الكويت، يعرض الجدول )
   ي.المهن نموال رمصاد محور علىالعينة  أفراد استجابات

 
 (5جدول )

  المهنيالنمو  راستجابات المعلمين على محور مصاد
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المتوسط  الفقرات م
 الحسابي

النحراف ا
 المعياري 

 مستوى 
 الترتيب االستجابة

كتب مجالت  –المصادر الذاتية  7
 7 عالية 846. 4.11 مواقع انترنت –دوريات 

زمالء المهنة: التواصل المباشر  7
 7 عالية 777. 4.10 داخل وخارج المدرسة

 5 عالية 1.029 3.77 موجه العلوم 5
 5 عالية 970. 3.62 برامج تنظمها المدرسة 5
 3 عالية 1.045 3.55 المختلفة اإلعالموسائل  3
 6 عالية 985. 3.54 التعليم إدارةبرامج ولقاءات تنظمها  6
 1 عالية 1.029 3.51 المؤتمرات واللقاءات وورش العمل 8
 8 عالية 1.028 3.45 العلوم فيالخبراء و المختصون  1

و   المؤسسات و الجمعيات العلمية 1
 1 متوسطة 1.009 3.23 التربوية

برامج تقدمها وتشرف عليها  71
 71 متوسطة 1.184 3.05 المؤسسات األهلية 

نمو المتوسط الكلى لمحور أنشطة ال
 عالية .111 5131 المهني

إلى أن معلمي العلوم والرياضيات من أفراد عينة  (5تشير نتائج الجدول )
بقيمة متوسط حسابي قدرها  المهنيلنمو الدراسة قد قدروا المتوسط الكلى لمحور أنشطة ا

(، وهو ما يقابل درجة موافقة عالية، بما يشير إلى أن معلمي العلوم والرياضيات 5113)
لتدريس موادهم الدراسية  المهنيبالمرحلة االبتدائية يرون أن المصادر الخاصة بالنمو 

 بالمرحلة االبتدائية عالية التوفر والتأثير.
وافقة على عبارات المحور ما بين درجة موافقة عالية وقد توزعت نسب الم

(، في حين تحققت 5171 – 5157ألغلب العبارات بمتوسطات حسابية تراوحت ما بين )
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 -7167) ( بدرجة متوسطة، حيث تراوح المتوسط الحسابي لهما ما بين71 -1العبارتان)
5151 .) 

وجهة نظر أفراد عينة وبالنسبة لترتيب عبارات محور مصادر النمو المهني من 
 –كتب مجالت دوريات  –( والتي تنص على " المصادر الذاتية 7الدراسة جاءت العبارة )

مواقع انترنت "، في المرتبة األولي من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة من معلمي العلوم 
(. وهي نتيجة تدعم ما جاء من نتائج في 5177والرياضيات بمتوسط حسابي قدره )

األول المتعلق بأنشطة النمو المهني والتي احتلت فيها االستفادة من وسائل  المحور
التواصل االجتماعي المرتبة األولي، والتي تدلل في مضمونها على التعلم الذاتي من جانب 
معلمي العلوم والرياضيات، وهي نتيجة كذلك تشير إلى توظيف أفراد العينة للتكنولوجيا 

 موهم المهني في العلوم والرياضيات.الحديثة بشكل جيد يدعم ن
زمالء المهنة: التواصل  ( والتي تنص على "7وفي المرتبة الثانية جاءت العبارة )

( وذلك من وجهة نظر أفراد 5171المباشر داخل وخارج المدرسة"، بمتوسط حسابي قدره )
ران والدور عينة الدراسة. وهي نتيجة منطقية تبرر الدور اإليجابي لما يسمي تدريب األق

الحيوي لوحدات التدريب داخل المدارس، كما أنها تدعم فكرة نقل الخبرات بين الزمالء 
 سواء أكان ذلك بشكل مباشر داخل المدرسة أم خارجها من خالل مختلف وسائل التواصل.

( والتي تنص على " برامج تقدمها وتشرف عليها 71وأخيًرا جاءت العبارة)
(، وذلك من وجهة نظر أفراد العينة. 5113وسط حسابي قدره )المؤسسات األهلية "، بمت

وهي نتيجة تعد من منطقية من وجهة نظر الباحثين، لقلة البرامج التدريبية المقدمة خارج 
والرسمية داخل العمل المدرسي  الذاتيةالسياق الرسمي لوزارة التربية، كما أن المصادر 

والرياضيات، وال تترك لهم مساحة من الوقت تستغرق الكثير من وقت وجهد معلمي العلوم 
 للنمو التطور الخارجي.

لتدريس  المهنيوفيما يتعلق بترتيب عبارات محور المعوقات التي تعوق النمو 
( 3مادة العلوم والرياضيات بالمرحلة االبتدائية في دولة الكويت، يعرض الجدول )

  ي.المهن نموال معوقات محور علىالعينة  أفراد استجابات
 
 
 (3جدول )

  المهنياستجابات المعلمات على محور معوقات النمو 

 الترتيب المستوى االنحراف المتوسط  الفقرات م
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 االستجابة المعياري  الحسابي

عالية  830. 4.46 كثرة األعباء الوظيفية 7
 7 جدا

 7 عالية 976. 4.15 كثرة المسئوليات والواجبات العائلية 6

مع وقت  المهنية النمو تعارض أنشط 7
 5 عالية 973. 4.03 الرسميالدوام 

 فيضعف الحوافز المادية للمشاركة  1
 5 عالية 973. 4.03 المهنيأنشطة النمو 

 تتطلبها المشاركة التيالتكلفة المادية  71
 3 عالية 1.093 3.92 المهنيالنمو  أنشطة في

تتطلب تلك األنشطة أوقات خارج  8
 6 عالية 1.044 3.88 الرسميالدوام 

 المهنيضعف انسجام أنشطة النمو  1
 1 عالية 1.071 3.73 مع حاجات معلم العلوم

المدرسة لحضور أنشطة  إدارةتشجيع  5
 8 عالية 1.057 3.61 التطوير

 1 عالية 1.050 3.59 المتاحة المهنيالنمو  أنشطةمحدودية  3

الشااعور بكفايااة التأهياال خااالل ساانوات  75
 71 عالية 1.146 3.59 الدراسة

بعد المسافة بين مقر السكن والعمل  77
 77 عالية 1.195 3.48 ومكان النشا  التدريب

عن برامج التطوير  اإلعالنضعف  5
 77 عالية 1.125 3.43 المهني

75 
الشااااعور بضااااعف فعاليااااة موضااااوعات 

واقااااااع  فااااااي المهناااااايالنمااااااو  أنشااااااطة
 التدريس

3.38 1.128 
 متوسطة

75 
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المتوسط  الفقرات م
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 المستوى 
 االستجابة

 الترتيب

باااارامج النمااااو  مقاااادمي ضااااعف كفاااااءة 77
 75 متوسطة 1.170 3.30 المهني

 فاااي لمشااااركتيالمدرساااة  إدارةممانعاااة  73
 73 متوسطة 1.326 2.85 المهنيأنشطة النمو 

 عالية 670. 3.70 النمو المهني المتوسط الكلى لمحور معوقات
( إلى أن معلمي العلوم والرياضيات من أفراد عينة الدراسة 3تشير نتائج الجدول)

بقيمة متوسط حسابي قدرها  المهنيقد قدروا المتوسط الكلى لمحور معوقات النمو 
(، وهو ما يقابل درجة موافقة عالية، بما يشير إلى أن معلمي العلوم والرياضيات 5111)

لتدريس موادهم الدراسية  المهنيبالمرحلة االبتدائية يرون أن المعوقات الخاصة بالنمو 
 لية التأثير.بالمرحلة االبتدائية عا

وقد توزعت نسب الموافقة على عبارات المحور ما بين درجة موافقة عالية 
العبارة  توتحقق(، 5171 – 5157ألغلب العبارات بمتوسطات حسابية تراوحت ما بين )

( بدرجة متوسطة، حيث تراوح 73 -75( بدرجة عالية جدا، في حين تحققت العبارات)7)
 (. 5151 -7167) المتوسط الحسابي لهما ما بين

وبالنسبة لترتيب عبارات محور معوقات النمو المهني من وجهة نظر أفراد عينة 
( والتي تنص على " كثرة األعباء الوظيفية"، في المرتبة األولي 7الدراسة جاءت العبارة )

من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة من معلمي العلوم والرياضيات بمتوسط حسابي قدره 
ي نتيجة يمكن تبريرها من خالل المعاناة المستمرة التي تقع على كاهل (. وه5156)

المعلمين والمتعلقة بكم وكيف األعباء الوظيفية التي يقوم بها معلمو العلوم والرياضيات 
بالمرحلة االبتدائية بدولة الكويت، والتي تستغرق من وقتهم وجهدهم، وتقف في سبيل 

لهم الوقت الكافي لتنمية المهنية خارج السياق الرسمي نموهم وتطورهم المهني، وال توفر 
 للمدرسة. 

كثرة المسئوليات  ( والتي تنص على "6وفي المرتبة الثانية جاءت العبارة )
( وذلك من وجهة نظر أفراد عينة 5173والواجبات العائلية "، بمتوسط حسابي قدره )

و المهني لظروف المعلمين، وأن الدراسة. وهي نتيجة تشير إلى ضرورة مراعاة برامج النم
ضمان نجاحها يتوقف على استنادها لتحليل دقيق الحتياجات معلمي العلوم والرياضيات 

 يتسنى ضمان مشاركتهم وتفاعلهم.  حتىفيما يتعلق بوقت ومكان النمو المهني 
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 في لمشاركتيالمدرسة  إدارة( والتي تنص على " ممانعة 73وأخيًرا جاءت العبارة)
(، وذلك من وجهة نظر أفراد العينة. 7183"، بمتوسط حسابي قدره ) المهنيالنمو أنشطة 

وهي نتيجة تشير إلى مساندة إدارات مدارس المرحلة االبتدائية بدولة الكويت لعملية النمو 
التي تحول دون نموهم المهني ومن ثم قل تأثير  الصعاب تذليلالمهني للمعلمين، ومن ثم 

 لمعلمي العلوم والرياضيات في مشوار نموهم المهني. هذا المعوق بالنسبة 
وفيما يتعلق بتأثير متغيرات الدراسة على استجابات أفراد عينة الدراسة فيما 

لتدريس مادة العلوم والرياضيات بالمرحلة االبتدائية في دولة  المهنييتعلق بواقع النمو 
   الكويت، تعرض الجداول اآلتية ذلك.

 (6جدول )
 للفروق على محاور االستبيان تبعا للمنطقة التعليمية تباينتحليل ال

مصدر التباين        المحور  مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

 متوسط
 الداللة قيمة ف المربعات

 األنشطة
 1.266 570. 5 2.850 بين المجموعات

  450. 109 49.075 داخل المجموعات 284.
  114 51.925 المجموع

 المصادر
 2.428 1.022 5 5.110 بين المجموعات

  421. 109 45.885 داخل المجموعات 040.
  114 50.994 المجموع

 المعوقات
 750. 340. 5 1.700 بين المجموعات

 453. 109 49.422 داخل المجموعات 588.
  114 51.122 المجموع

ية بين استجابات ( إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائ6تشر نتائج الجدول )
أفراد عينة الدراسة من معلمي العلوم والرياضيات بالمرحلة االبتدائية تعزى لمتغير المنطقة 

محوري أنشطة النمو المهني ومعوقاته. بينما وجدت فروق ذات داللة  في ةالتعليمي
محور مصادر النمو المهني. ويظهر تأثير المنطقة  في( 1113إحصائية عند مستوى )

ية بالنسبة لمحور مصادر النمو المهني والتي قد تختلف من منطقة ألخرى؛ التعليم
 الرتباطها بجوانب ذاتية وأخرى خارجية.

وفيما يتعلق بتأثير متغير سنوات الخبرة على استجابات أفراد عينة الدراسة فيما 
دولة  لتدريس مادة العلوم والرياضيات بالمرحلة االبتدائية في المهنييتعلق بواقع النمو 

   الكويت، الجدول اآلتي يوضح ذلك.
 (1جدول )



 م7171لسنة  ديسمبر األول( الجزء 716مجلة كلية التربية، جامعة األزهر، العدد: )

 - 618 - 

 للفروق على محاور االستبيان تبعا للخبرة التدريسية  تحليل التباين

مصدر التباين        المحور  
 مجموع

المربعات   
درجة 
 الحرية

 متوسط 
 المربعات

 الداللة قيمة ف

 األنشطة
 395. 936. 427. 2 853. بين المجموعات

  456. 112 51.072 عاتداخل المجمو 
  114 51.925 المجموع

 المصادر
 965. 036. 016. 2 033. بين المجموعات
  455. 112 50.962 داخل المجموعات

  114 50.994 المجموع

 المعوقات
 900. 105. 048. 2 096. بين المجموعات
  456. 112 51.026 داخل المجموعات

  114 51.122 المجموع
( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات 1ج الجدول )تبين نتائ

جميع محاور أداة الدراسة )أنشطة  فيأفراد عينة الدراسة تعزى لمتغير الخبرة التدريسية 
النمو المهني، ومصادره ومعوقاته(. وهي نتيجة تدعم اتفاق عينة الدراسة بظرف النظر 

بعملية النمو المهني لمعلمي العلوم والرياضيات عن تفاوت خبراتهم التدريسية فيما يتعلق 
  بالمرحلة االبتدائية.

وفيما يتعلق بتأثير متغير الدورات التدريبية على استجابات أفراد عينة الدراسة 
لتدريس مادة العلوم والرياضيات بالمرحلة االبتدائية في  المهنيفيما يتعلق بواقع النمو 

   ذلك.دولة الكويت، الجدول اآلتي يوضح 
 (8جدول )

 للفروق على محاور االستبيان تبعا للدورات التدريبية  تحليل التباين

مصدر التباين        المحور  
 مجموع

المربعات   
 درجة الحرية

 متوسط 
 المربعات

 الداللة قيمة ف

 254. 1.388 628. 2 1.256 بين المجموعات األنشطة
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  452. 112 50.669 داخل المجموعات
  114 51.925 عالمجمو 

 المصادر
 008. 4.994 2.088 2 4.175 بين المجموعات
  418. 112 46.819 داخل المجموعات

  114 50.994 المجموع

 المعوقات
 192. 1.672 741. 2 1.482 بين المجموعات
  443. 112 49.639 داخل المجموعات

  114 51.122 المجموع
وق ذات داللة إحصائية بين استجابات ( عدم وجود فر 8تبين نتائج الجدول )

أفراد عينة الدراسة تعزي لمتغير الدورات التدريبية بالنسبة لمحوري أنشطة النمو المهني 
( تعود لمتغير 1113ومعوقاته. بينما وجدت فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )

تأثير محور مصادر النمو المهني. وهي نتيجة تشير لضعف  فيالدورات التدريبية 
الحصول على دورات تدريبية لزيادة النمو المهني وتطوره لدى معلمي العلوم والرياضيات، 
وتشابه حال المعلمين الحاصلين على الدورات التدريبية مع غير الحاصلين فيما يتعلق 
بمحور أنشطة النمو المهني وطبيعة المعوقات التي تؤثر عليه. في حين يوجد تأثير 

ول على الدورات التدريبية على مصادر النمو المهني لمعلمي العلوم واضح لمتغير الحص
والرياضيات، والتي يأتي من ضمنها الدورات التدريبية سواء أكانت داخل المدرسة أم 

 خارجها. 
 أهم نتائج الدراسة وتوصياتها: 

من خالل العرض السابق للمراجع التربوية المرتبطة بموضوع الدراسة الحالية،  
 الحالية ألهم نتائجها، وهي:  الدراسةصلت إليه الدراسة الميدانية من نتائج، تعرض وما تو 
تشير نتائج الدراسة إلى أن معلمي العلوم والرياضيات من أفراد عينة الدراسة قد  -

بقيمة متوسط حسابي قدرها  المهنيقدروا المتوسط الكلى لمحور أنشطة النمو 
الية. وقد توزعت نسب الموافقة على (، وهو ما يقابل درجة موافقة ع5153)

( بمتوسطات 71، 77 -6، 5 -7عبارات المحور ما بين درجة عالية للعبارات )
(، في حين تحققت باقي العبارات بدرجة 5171 – 5157حسابية تراوحت ما بين )

 (. 5151 -7167متوسطة، حيث تراوح المتوسط الحسابي لها ما بين) 
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ر أنشطة النمو المهني من وجهة نظر أفراد عينة وبالنسبة لترتيب عبارات محو  -
 التواصل وسائل من االستفادة( والتي تنص على " 71الدراسة جاءت العبارة )

"، في المرتبة األولي من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة من معلمي االجتماعي
 ( والتي تنص على "7العلوم والرياضيات. وفي المرتبة الثانية جاءت العبارة )

( والتي 71". وأخيًرا جاءت العبارة)المواد تقارير وتوجيهات موجهي الستفادة منا
 ".  على طالب التربية العملية اإلشراف فيالمشاركة تنص على "

وبالنسبة لترتيب عبارات محور مصادر النمو المهني من وجهة نظر أفراد عينة  -
ن أفراد عينة الدراسة قد الدراسة أشارت النتائج إلى أن معلمي العلوم والرياضيات م

بقيمة متوسط حسابي قدرها  المهنيقدروا المتوسط الكلى لمحور مصادر النمو 
( والتي تنص 7(، وهو ما يقابل درجة موافقة عالية وقد جاءت العبارة )5131)

مواقع انترنت "، في المرتبة  –كتب مجالت دوريات  –على " المصادر الذاتية 
وفي  د عينة الدراسة من معلمي العلوم والرياضيات.األولي من وجهة نظر أفرا

زمالء المهنة: التواصل  ( والتي تنص على "7المرتبة الثانية جاءت العبارة )
( والتي تنص على " 71المباشر داخل وخارج المدرسة". وأخيًرا جاءت العبارة)

 برامج تقدمها وتشرف عليها المؤسسات األهلية".
ات من أفراد عينة الدراسة قد قدروا المتوسط الكلى أن معلمي العلوم والرياضي -

(، وهو ما يقابل 5111بقيمة متوسط حسابي قدرها ) المهنيلمحور معوقات النمو 
درجة موافقة عالية. وقد توزعت نسب الموافقة على عبارات المحور ما بين درجة 

 – 5157موافقة عالية ألغلب العبارات بمتوسطات حسابية تراوحت ما بين )
 -75( بدرجة عالية جدا، في حين تحققت العبارات)7العبارة ) وتحققت(، 5171
 -7167( بدرجة متوسطة، حيث تراوح المتوسط الحسابي لهما ما بين) 73

5151 .) 
وبالنسبة لترتيب عبارات محور معوقات النمو المهني من وجهة نظر أفراد عينة  -

ة األعباء الوظيفية"، في المرتبة ( والتي تنص على " كثر 7الدراسة جاءت العبارة )
األولي من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة من معلمي العلوم والرياضيات. وفي 

كثرة المسئوليات والواجبات  ( والتي تنص على "6المرتبة الثانية جاءت العبارة )
المدرسة  إدارة( والتي تنص على " ممانعة 73العائلية ". وأخيًرا جاءت العبارة)

 ". المهنيأنشطة النمو  في كتيلمشار 
أشارت النتائج إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات أفراد عينة  -

الدراسة من معلمي العلوم والرياضيات بالمرحلة االبتدائية تعزى لمتغير المنطقة 
محوري أنشطة النمو المهني ومعوقاته. بينما وجدت فروق ذات داللة  في ةالتعليمي
 محور مصادر النمو المهني.  في( 1113ئية عند مستوى )إحصا
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وفيما يتعلق بتأثير متغير سنوات الخبرة على استجابات أفراد عينة الدراسة فيما  -
لتدريس مادة العلوم والرياضيات بالمرحلة االبتدائية  المهنييتعلق بواقع النمو 

حصائية بين في دولة الكويت، أشارت النتائج لعدم وجود فروق ذات داللة إ
جميع محاور  فياستجابات أفراد عينة الدراسة تعزى لمتغير الخبرة التدريسية 

 أداة الدراسة )أنشطة النمو المهني، ومصادره ومعوقاته(. 
وفيما يتعلق بتأثير متغير الدورات التدريبية على استجابات أفراد عينة الدراسة فيما  -

لوم والرياضيات بالمرحلة االبتدائية لتدريس مادة الع المهنييتعلق بواقع النمو 
في دولة الكويت، أشارت النتائج إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين 
استجابات أفراد عينة الدراسة تعزي لمتغير الدورات التدريبية بالنسبة لمحوري 
أنشطة النمو المهني ومعوقاته. بينما وجدت فروق ذات داللة إحصائية عند 

 ( تعود لمتغير الدورات التدريبية فى محور مصادر النمو المهني. 1113مستوى )
 وفي ضوء ما سبق توصي الدراسة الحالية بما يلي: 

ضرورة تزويد معلم العلوم والرياضيات في المرحلة االبتدائية بكل جديد في  -
 المجال، بما يعمل على تحسين أدائه وتطويره. 

االبتدائية من أجل اعتماد أساليب أفراد مدارس المرحلة  ضرورة تعاون جميع -
النمو المهني الذاتي والداخلي كآليات عمل يمكن من خاللها توفير المناخ 

 المدرسي المني لقدرات وطاقات المعلمين.

عقد وتنظيم برامج تدريبية لمعلمي العلوم والرياضيات بالمرحلة االبتدائية بصورة  -
تجاهات التربوية الجديدة المتعلقة دورية ومنتظمة من أجل إمدادهم بالمعارف واال 

 بتخصصاتهم.

لمادتي العلوم والرياضيات بالمرحلة  التربويين للموجهين المهنية الكفايات رفع -
 .المعاصرة والتربوية العلمية والتطورات يتناسب االبتدائية بما

 العلوم والرياضيات الجدد لمعلمي المقدمة المهنية التنمية مجالبر  دوري  تقييم ءاإجر  -

 .حولها المقدمة جعةاالر  التغذية من قبل الزمالء والمدرسين األوائل لإلفادة من

العلوم  لمعلمي تقدم والتي القائمة المهنية التنمية مجابر  في النظر إعادة -
 .مستمر بشكل وتطويرها والقدامىوالرياضيات الجدد 

بدولة  تربيةال وزارة قبل العلوم والرياضيات، من معلمي بتدريب االستمرار ضرورة -
 حاجتهم المهني، ومراعاة نموهم تطور على تعمل ببرامج تدريبية وتعهدهم الكويت

 .وحديثة مطورة وجود مناهج ظل في التدريب من النوع لهذا
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والدوريات  الالزمة، والكتب بالمراجع المدرسية المكتبات تزويد على العمل -
العلوم  معلمي ارفمع زيادة في تسهم التي والتربوية، العلمية والمجالت

 .لهم المهني النمو تحقيق في والرياضيات، وتسهم
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 مراجع الدراسة: 
إدارة التدريب والتأهيل واإلشراف التربوي: اإلطار العام لسياسة التنمية المهنية  -

المستدامة للمعلمين، مشروع تطوير الكفايات المؤسسية إلدارة الخدمات 
 . 7117مان، التربوية، وزارة التربية والتعليم، ع

األكاديمية المهنية للمعلمين: معايير التنمية المهنية، الجزء الرابع، األكاديمية  -
  .7118المهنية للمعلمين، القاهرة، 

 العلوم لمعلمي المهني للنمو مقترح تدريبي حامد جماح حامد الغامدي: برنامج -
المطورة،  لومالع ومتطلبات مناهج العالمية المعايير ضوء في المتوسطة بالمرحلة

 . 7175، القرى رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية التربية، جامعة أم 
 المهني النمو في التربوي  الموجه دالل أحمد أبو شاهين وصالحة سنقر: دور -

 المعلمين آلراء ميدانية دراسة األساسي التعليم مرحلة من الحلقة األولى لمعلمي
 .7177، جامعة دمشق، 71مج القنيطرة، مجلة جامعة دمشق،  محافظة في

 المهني النمو في تدريب وحدة المدرسة برنامج دور: سمور يوسف رياض -
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7118. 
الحليم تمام وأماني محمد طه: التنمية المهنية للمعلم، المكتبة  شادية عبد -

 . 7175العصرية، القاهرة، 
ر مقترح للتنمية المهنية لمعلمي الفئات الخاصة الرحمن: تصو  شريفة جاسم عبد -

بدولة الكويت في ضوء االتجاه العالمي نحو الدمج، رسالة دكتوراه غير منشورة، 
  .7176 للتربية،جامعة القاهرة، العلياكلية الدراسات 
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السالم: التنمية المهنية المستدامة للمعلمين لمواجهة  السالم مصطفي عبد عبد -
وتحسين جودة التعليم، مؤتمر" التجديدات التربوية والتحديات  تحديات المستقبل
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غير منشورة، معهد الدراسات  دكتوراه مصر، رسالة في الصناعي الثانوي التعليم 
 . 7177التربوية، جامعة القاهرة، 

، رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية الدراسات العليا في المملكة العربية السعودية -
 .7171للتربية، جامعة القاهرة، 

 الجامعة في التدريس هيئة ألعضاء المهني النمو محمود مرزوق أبو طفة: واقع -
نظرهم، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية  وجهة تطويره من اإلسالمية وسبل

 . 7117، الجامعة اإلسالمية بغزة،التربية
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نظرهم، رسالة ماجستير غير منشورة، عمادة  وجهة من التعليمية منطقة تبوك
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المركز القومي للبحوث التربوية ، المرحلة الثانوية في مدارسهم معلميتدريب 

 . 7111والتنمية، القاهرة، 
، العربي فكرال ارالمهني، د والتطوير التدريس أساسيات :مالسال بدفي عمصط -

 .7111، القاهرة
 لمعلم المرحلة يالمهن بالنمو وعالقته المدرسي المناخ نخلة: شنودة ناجي -

 القومي للبحوث المركز والتعليم، التربية مجلة في منشور بحث االبتدائية،
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، إدارة التخطيط، 7173/ 7175ارة التربية: المجموعة اإلحصائية للتعليم وز  -

 .7173وزارة التربية، الكويت، 
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