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  مستخلص بحث بعنوان

اتكيةت يف ضيء  ودوت    اإلويدائا رتحل امل ملعلمي تحياجاج  اتبروية واقع اإل
  جهج  املعجصرة تلينما  املهنا اإلجت

 إعداد 
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 الملخص

واقع اإلحتياجات التربوية لمعلمي المرحلة اإلبتدائية التعرف على ث إلى يهدف هذا البح
وذلك من خالل )التعرف على اإلطار  بدولة الكويت في ضوء اإلتجاهات المعاصرة للتنمية المهنية

التعرف على واقع  -المفاهيمي لإلحتياجات التربوية لمعلمي المرحلة اإلبتدائية بدولة الكويت 
التعرف على اإلتجاهات والتجارب العالمية في مجال  -اإلبتدائية بدولة الكويت  وطبيعة المرحلة

، تتطلب استخدام المنهج الوصفي ، يقتصر التطبيق الميداني في الدراسة التنمية المهنية للمعلم( 
الحالية على المناطق التعليمية التالية العاصمة والفروانية والجهراء من حيث اإلدارات التعليمية 
ومدارس المرحلة اإلبتدائية الواقعة في تلك المناطق التعليمية ، وتتكون عينة الدراسة من المدراء 
والنظار ورؤساء األقسام ومعلمي المرحلة اإلبتدائية باإلدارات التعليمية المشار إليها بعاليه وبلغ 

رية ثم قامت بمعالجة قامت الباحثة بتفريغ بيانات اإلستبانة في جداول تكرا( فردًا ، 310عددهم )
المتوسط ، Chi-square testاختبار مربع كاي، ، النسب المئوية )البيانات باستخدام اآلتي 

معامل الثبات ألفا كرونباخ ، اختبار )ت( للمقارنة بين متوسطات ، اإلنحرافات المعيارية، الحسابي 
( ، وتمثلت أهم استنتاجات الدراسة حساب المدى، ، ومعامل سبيرمان برو )التجزئة النصفية( 

الجديد  إطالع المعلمين على أهداف التدريب لمعلمي المرحلة اإلبتدائيةالميدانية في أن من بين 
(، تالميذهم –مهنتهم  –السليمة لدى المعلمين نحو )أنفسهم اإلتجاهات  ، تنميةفي ميدان عملهم

، أن يناسب هذا المحتوى للمادة الدراسيةأن  محتوى التدريب لمعلمي المرحلة اإلبتدائيةومن بين 
اإلحتياجات التربوية الالزمة م، يشمل برامج التدريب على جميع جوانب العمل الذي يقوم به المعل

يساعد في تقديم وشرح ، يتمثل في أن الجوانب المهنية، من حيث لمعلمي المرحلة اإلبتدائية
اإلحتياجات التربوية الالزمة لمعلمي ، وأن  تعليميةيشتق من األهداف ال، األفكار الرئيسية للدرس

يستخدم الوسائل الحيثة لعرض ، تتمثل في أن الجوانب األكاديمية، من حيث المرحلة اإلبتدائية
، من حيث اإلحتياجات التربوية الالزمة لمعلمي المرحلة اإلبتدائية،  البيانات في العملية التدريسية

يطلع على األحداث الجارية ، والتي تتمثل في أن اإلجتماعية، الخلقية(  الجوانب الوجدانية)الثقافية،
 .يلم بالجوانب العلمية والتربوية والصحية،  واإللمام بها

اإلحتياجات الكويت في ضوء  اإلبتدائية بدولة المرحلة لمعلمي واقع اإلحتياجات التربوية
 المعاصرة للتنمية المهنية

  الباحثة : شيماء عبد الرضا عبدهللا حسين علي
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 مقدمة البحث 

لوجية ، التي أثرت على يشهد العالم اليوم سلسلة من التغيرات والتطورات المعرفية والتكنو 
مختلف مؤسسات المجتمع ومنها المؤسسات التعليمية، وتعد المدرسة المؤسسة اإلجتماعية الثانية 
في األهمية بعد األسرة من حيث مكانتها في التأثير على الطفل ورعايته، وصقل شخصيته، 

افة إلى أنها توفر له بيئة وتنمية مهاراته وموهبته، وقدراته، وتزويده بالمعلومات والمعارف، باإلض
اجتماعية مليئة بالمثيرات التي تعمل على استنفاذ طاقته الكامنة ، وتوجيهها باإلتجاه الذي يعود 

 .  1عليه وعلى المجتمع بالنفع ، وهي بهذا تحقق الهدف العام للتربية

القاعدة الرئيسية وتعتبر المرحلة اإلبتدائية من أهم المراحل التعليمية في دولة الكويت فهي 
للتعليم المنظم ، ونقطة اإلنطالق لتطبيق سياسة الدولة ، ونقطة البداية في تحقيق مبدأ تكافؤ 
الفرص في التعليم ، والركيزة األساسية التي تعتمد عليها باقي المراحل التعليمية األخرى ، كما 

بجوانب شخصيته ، فالمعارف أنها الفترة التي يكتسب المتعلم خاللها كثير من األسس المتعلقة 
واإلتجاهات والمهارات التي يكتسبها المتعلم في هذه المرحلة تمثل الركائز األساسية التي يعتمد 
عليها نموه في المراحل التعليمية التالية ، وتهدف المرحلة اإلبتدائية إلى تنمية مجموعة من 

مو النفسي ، والنمو اإلجتماعي ، والنمو جوانب النمو تتمثل في النمو الروحي والنمو العقلي ، والن
 .    2الجسدي ، لدى التالميذ

ولقد سعت دولة الكويت لتحقيق التقدم واإلرتقاء وصواًل إلى التنمية الشاملة واستجابة 
أواًل بتطوير  –اإلهتمام  –للمتغيرات العالمية واإلقليمية التي تحيط بها ، ولتحقيق ذلك بدأ 

فة محاورها ، وتمثل اإلدارة التعليمية المحور األساسي للمنظومة التعليمية المنظومة التعلمية بكا
بالكويت وذلك عن طريق اإلعتماد على البحث العلمي وتطويره وتطبيقاته. وقد تجلى هذا 
بوضوح في اهتمام المجلس األعلى للتخطيط بقضية التعليم في الكويت انطالقًا من أن التعليم هو 

يق التنمية اإلجتماعية واإلقتصادية ، وأن الدراسات قد أكدت أن التنمية حجر الزاوية في تحق
 . 3البشرية هي العنصر الحاكم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة

ومن القطاعات التربوية التي القت اهتمامًا كبيرًا من الدولة ممثلة في وزارة التربية وأداراتها 
دولة الكويت باعتبارها ميزان قياس اإلصالح والجودة  التعليمية ؛ حيث حظيت باهتمام كبير في

                                                           
 . 164، ص  2008، عمان ،  اإلدارة التعليمية واإلشراف الرتبوي : أصوهلا وتطبيقاهتا ، دار الثقافة للنشر والتوزيعجودت عزت عطوى :  1
 .13، ص 2001كتبة الفالح للنشر والتوزيع ، الكويت ، ، م (1972 – 1912تطور التعليم يف الكويت )فوزية عبدالغفور :  2
، بسسرجما اعمسمل ادت سدمن اي سساول ، دولسة الكويسست،  2025ملخصصم مشصروس اتصصرتاتيلية الرتبيصصة والتعلصيم يف الكويصصت للعصام اجمللس  اععلسل للتيطسسألم اعمالسة ال:امسة :  3

 . 2-1ص 
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التربوية ، وقد سعت الدولة إلى تأسيس مدارس ذات جودة عالية رغبًة منها في اللحاق بركب 
 .1التقدم ومنافسة الدول المتقدمة في جودة التعليم وتحسين مخرجاته

عليه نجاح التعليم في  يحتل المعلم مكان الصدارة باعتباره العامل الرئيسي الذي يتوقفو 
تحقيق أهداف المنظومة التعليمية ؛ ألن وظيفة المعلم الرئيسية هي تربية التالميذ وتعليمهم ، 
وتوصيل كل ما تشتمل عليه عملية التعليم من فلسفة ومعاٍن وأهداف وقيم إلى عقولهم وقلوبهم ، 

 .   2وبهذا ينتج القوى البشرية الالزمة لبناء المجتمع وتطويره

ويعد التجديد وإعادة التأهيل أمرين ضروريين ، لكي يواجه المعلمون التحديات ، ويتابعوا 
التطورات الجديدة ، فهم في حاجة أساسية للتدريب المستمر لرفع مستواهم إلى أبعد مدى ممكن ، 
ولسد النقص والقصور في عملية إعداد المعلمين ، وتأهيل المعلمين الجدد لرفع إنتاجيتهم ، 

، ومن ثم يظل المعلم من أهم الركائز التي يجب أن تدعم بكل  3زيادة عائد رأس المال البشري و 
 .4جديد في مجاالت النمو المهني المختلفة

فمعلم اليوم صار لزامًا عليه أن يكون على درجة عالية من الكفاءة طوال حياته المهنية ، 
تخرج ، وهذا ما يطلق عليه التنمية المهنية بمعى أال يقف مستواه المعرفي والمهاري عند مستوى ال

، "فالتنمية المهنية عملية طويلة المدى ، تبدأ منذ التخرج من مؤسسات اإلعداد واإللتحاق 
بالخدمة  ، وال تنتهي إال بإنتهاء خدمته ، وتتضافر فيها الجهود البشرية واإلمكانيات المادية 

،  5وزيادة نموه في الجوانب المعرفية والمهاريةبهدف تحسين أداء المعلم الممارس داخل الفصل 
ويتم ذلك من خالل تنمية معارف المعلم بكل ما هو جديد في مجال تخصصه وتنمية مهاراته 

 التدريسية ، وقدراته على إدارة الفصل المدرسي بأسلوب ديمقراطي وتربوي مناسب.   

ت الحديثة في تدريب المعلم وهو فتحديد اإلحتياجات التربوية للمعلمين يساير أحد اإلتجاها
اتجاه تدريب المعلمين الموجه نحو العمل والذي يهدف إلى تحسين البرامج واألساليب والمواد 
التربوية على النحو الذي يجعلها أكثر ارتباطًا وثيقًا بالمهام المهنية للمتدربين وبمتطلباتها من 

لمعلم المتدرب وتحديد المهام التي ينبغي الكفايات من ناحية األمر الذي يتطلب تحليل وظيفة ا
 عليه القيام بها حتى يؤدي تلك الوظيفة بفعالية وبالحاجات التدريبية للمستهدفين من ناحية أخرى.

                                                           
 . 2-1، مرجع سابق، ص  2025س اترتاتيلية الرتبية والتعليم يف الكويت للعام ملخم مشرو اجملل  اععلل للتيطألم اعمالة ال:امة :  1
، ادركسز الوسومل للب سول اليبويسة ،  س:بة  اإلجتاهات احلديثة يف تدريب املعلمني أثنصا  اددمصة يف ريريصة ماصر العربيصةحممد توفألق سالم ، عبداخلالق يوسف س:د :  2

 .45، ص  2002حبول اد:لومات اليبوية ، الواهرمن ، 
، ادركسسز الوسومل للب سسول اليبويسسة والتنمألسسة ،  سس:بة حبسسول الدألاسسسات اليبويسسة ،  معصصايج دصصودة ا دا  التدريعصصي ملعلمصصي التعلصصيم يف ماصصرأمسا  سسسألد مدسس:ود و :سسرون :  3

 .230 ، ص 2001الواهرمن ، 
، رسسالة دكتسوراغ  سن منشسورمن ، كلألسة اليبألسة ، جام:سة  بصرمم  مقصرتل لتطصوير ا دا  امليصى لصدم معلمصي التعلصيم الثصاظوي غزاف صات  ص ةرايض يوسف حدن مسور :  4

 .57، ص  2003عني مش  ، 
 .  5، ص 1999دركز الوومل ، للب ول اليبوية والتنمألة ، الواهرمن ، ، ا التنمية املينية ملعلمي املرحلة الثاظوية معامل تياتية مقرتحةكامل حامد جاد :   5
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وترجع أهمية اإلحتياجات التربوية في أنها على تحديدها يتم أمور كثيرة تتعلق بالبرنامج 
والطرق والتقنيات الالزمة لتنفيذه ومستوى المدربين التدريبي، من حيث أهدافه ومحتواه واألساليب 

ونوعية المتدربين والخدمات اإلدارية المساندة إلى ما هناك من متطلبات للقيام بعمليات التدريب 
على نحو فعال ومن أجل هذا نجد أن اإلدارة التربوية تسعى في أية عملية تدريبية إلى البحث 

 .  1شباعها من خالل دورات وبرامج التدريب اإلداري عن اإلحتياجات التدريبية من أجل إ

وعليه فينبغي قياس اإلحتياجات التربوية باألسلوب العلمي المنظم لتحديد احتياج المتدرب 
من المعلومات والمهارات الهادفة إلى إحداث تغير ورفع الكفاية ألن إهمال قياس اإلحتياجات 

بدقة ومهارة يؤدي إلى إهدار في اإلمكانات المادية  التدريبية باألسلوب العلمي أو عدم تحديدها
واإلنسانية وإلى فشل البرنامج التدريبي جزئيًا وكليًا، ويصبح التدريب نشاطًا غير ذي جدوى، فيه 

  2مضيعة للوقت والجهد والمال. 

 مشكلة البحث
التربية بدولة الحظت الباحثة من خالل عملها كمعلمة في إحدى المدارس اإلبتدائية بوزارة 

ها ال تتناسب مع الكويت أن هناك قصورًا في برامج التنمية المهنية لمعلمي المرحلة اإلبتدائية وأن
طبيعة الدور الذي يقوم به معلم المرحلة اإلبتدائية والدور التربوي الملقى على عاتقه لكونه حلقة 

يعول عليه دور هام في  اإلتصال األولى مع المجتمع الخارجي خارج نطاق األسرة ، وعليه
وهو ما اكدت عليه الدراسات السابقة مثل  عملية بناء الطفل وتنميته واإلرتقاء بالنواحي التربوية

والتي أكدت على أن المدرسة اإلبتدائية بدولة الكويت تعاني  3(2007دراسة أحمد سند حربي )
ة الفصل المدرسي ، من عدة مشاكل يأتي في مقدمتها عدم قدرة بعض المعلمين على إدار 

وضعف الكفايات المهنية واإلدارية لدى بعض المعلمين ، وتأسيسًا على ماسبق فإن مشكلة 
 البحث الحالي تتحدد في السؤال الرئيس التالي: 

بدولة الكويت في ضوء لمعلمي المرحلة اإلبتدائية  ماهو واقع اإلحتياجات التربوية
 ؟ اإلتجاهات المعاصرة للتنمية المهنية 

 ويثير هذا التساؤل عدة تساؤالت فرعية أخرى هي : 
 ؟  لإلحتياجات التربوية للمعلمما اإلطار المفاهيمي  .1

 المرحلة اإلبتدائية بدولة الكويت ؟ وطبيعة ما واقع  .2

                                                           
 .91، ص2005، دار الفكر ال:ريب ، الواهرمن ، الطب:ة اعوىل، اإلدارة الرتبوية مداخل دديدة .. لعامل دديديوسف عبداد:طل مصطفل :  1
 208. ص2005، ايمارات ال:ربألة ادت دمن، الطب:ة اعوىل، جلامعيتكوين املعلم من اإلعداد إىل التدريب دار الكتاب ا:الد طه اعمحد :  2
، رسسالة ماجدستن  سن منشسورمن ،   املشكالت اإلدارية ملعلمي املرحلة اإلبتدائية يف دولة الكويت وطرق عالديا من ودية ظ ر مصديري املصدار أمحد سند حسريب :  3

 م.2007كلألة اليبألة ، جام:ة طنطا ، 
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 ما اإلتجاهات والتجارب العالمية في مجال التنمية المهنية للمعلم ؟ .3

 أهداف البحث 
اقع اإلحتياجات التربوية لمعلمي المرحلة اإلبتدائية و يهدف هذا البحث إلى التعرف على 

 وذلك من خالل :  بدولة الكويت في ضوء اإلتجاهات المعاصرة للتنمية المهنية
لمعلمي المرحلة اإلبتدائية بدولة لإلحتياجات التربوية اإلطار المفاهيمي التعرف على  .1

 الكويت. 

 بدولة الكويت .المرحلة اإلبتدائية وطبيعة واقع التعرف على  .2

 .اإلتجاهات والتجارب العالمية في مجال التنمية المهنية للمعلمالتعرف على  .3

 أهمية البحث 

تحديد تبنع أهمية البحث الحالي من تناوله لقضية هامة من قضايا التعليم وهي قضية 
ضوء اإلتجاهات المعاصرة في لمعلمي المرحلة اإلبتدائية بدولة الكويت  اإلحتياجات التدريبية

 ، ويمكن إيجاز ذلك في فيما يلي : للتنمية المهنية 
بأهمية التنمية المهنية المستدامة ودورها في اإلرتقاء  بالمرحلة اإلبتدائيةزيادة معرفة العاملين  .1

 بالمنظومة التعليمية في المرحلة اإلبتدائية .

راكهم في دورات تدريبية من شأنها أن تحقق زيادة معرفة معلمي المرحلة اإلبتدائية بأهمية اشت .2
لهم التنمية المهنية المستدامة ، وفق أحدث البرامج التدريبية وبما يحقق التطور المستمر 

 للمنظومة التعليمية في المرحلة اإلبتدائية .

تمثل هذه الدراسة إثراء لمجال تدريب معلمي المرحلة اإلبتدائية وتنميتهم مهنيًا ، والذي أصبح  .3
 ضرورة حتمية لرفع كفاءات المعلم في الوقت الحالي . 

 مصطلحات البحث

 اإلحتياجات التربوية :  .1

واإلحتياجات التربوية هو مجموع التغيرات المطلوب إحداثها في معلومات ومهارات وخبرات 
 .1المعلمين التي ينبغي أن يتضمنها برنامج التدريب المقدم لهم لرفع وتطوير مستوى أدائهم

 التنمية المهنية :  .2

                                                           
،  3، اجلسسز  18، جملسسة عسسني مشس  ، ال:سسدد بصصرمم  مقصصرتل لتصصدريب معلمصصي العلصصوم املرحلصصة الثاظويصصة العامصصة يف تصصو  احتيادصصاهتم التدريبيصةالصسبا  : محسد  عبسسدال:زيز  1

 .147. ص1994
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تعرف التنمية المهنية بأنها : مجموعة من الخبرات التعليمية التي يكتسبها الفرد ، والتي 
ترتبط بصورة مباشرة أو غير مباشرة بمهنته ، وأنها كل نشاط يزاوله الفرد أو يتلقاه أو يشارك فيه 

سلوك وتحديث خبرة سابقة وتتجلى نتائجه بشكل إيجابي ، في اكتسابه لخبرة جديدة أو تعديل 
 . 1لديه وتطوير معارفه

ويقصد بالتنمية المهنية للمعلمين بأنها عملية مستمرة وشاملة لجميع مقومات مهنة التعليم ، 
وهي عملية طويلة مكملة إلعداد المعلمين ، بهدف تنمية معارفهم في الجوانب المعرفية والمهارية 

التحاق المعلمين بالعمل عقب تخرجهم ، وتستمر معهم  والسلوكية ، وهي بهذا المفهوم تبدأ مع
 . 2حتى خروجهم من الخدمة

وتتبنى الدراسة الحالية من التعريفات السابقة للتنمية المهنية لمعلمي المرحلة اإلبتدائية 
التعريف التالي : أنها عملية تعلم مدى الحياة ، تبدأ من مرحلة ما قبل الخدمة لمعلمي المرحلة 

 ية  ، وتستمر حتى نهاية حياتهم المهنية في التعليم.اإلبتدائ

 الدراسات السابقة

قامت الباحثة بعرض الدراسات المرتبطة بموضوع الدراسة وفق ترتيب زمني من األحدث 
 إلى األقدم على النحو التالي:

هدفت إلى توضيح التطورات  Camargo et al. (2007)3دراسة كماروجو وآخرون  .1
التربوية الحديثة ، والبرامج المرتبطة بتدريب المعلمين في كولومبيا ، وإلى مدى تلبية كليات 
التربية لتلك اإلحتياجات ، واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي لتقييم احتياجات المعلمين 

 التدريبية ، ودور كليات التربية في تلبيتها. 

 ى مجموعة من النتائج أهمها : وتوصلت الدراسة إل

إن البرامج التدريبية التي تقدمها كليات التربية للمعلمين ال تؤهلهم للقيام بأدوارهم بكفاءة  -
 وفاعلية داخل العمل . 

 يحتاج المعلمون إلى تدريب أكثر في إدارة الفصول ، وكذا التدريب على طرق التدريس.  -

 ، وكيفية تطبيقها في المواقف المختلفة.   قلة برامج التدريب الخاصة بالتكنولوجيا -

                                                           
 .105، ص 2005ت ، ، دار الكتاب اجلام:ل ، ايمارا التدريس املاغر )التكوين والتنمية املينية للمعلمني(حممد الدريا ، حممد جهاد مجل :  1
 .110، ص 2003، ادركز الوومل للب ول اليبوية والتنمألة ، الواهرمن ،  التنمية املينية ملعلمي التعليم الثاظوي العامعوض توفألق عوض :  2

3  Camargo M, et al. : Teacher Training in Colombia – A need for continues Education, 
International Education, Vol. 63, n2. , 2007. 
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فهدفت إلى الكشف عن اإلحتياجات التدريبية للمعلمين  Bernard (2006)1دراسة برنارد  .2
أثناء الخدمة بهدف تحسين أداء المدرسة ، وعملت على تحقيق ذلك عن طريق استخدام 

واته كالمقابالت اإلستبيان للمعلمين ومديري المدارس ، واستخدام المنهج الوصفي وأد
 المفتوحة مع مديري المدارس . 

وتوصلت الدراسة إلى أنه لكي تحقق برامج التنمية المهنية للمعلمين أهدافها المحددة ، وأن 
تؤدي إلى تحسين ممارسات المعلم ، وتحسين التدريس ، فإنها ينبغي أن توضع على أساس 
اإلحتياجات الفعلية للمعلمين ، والمشكالت التي يواجهونها في الفصل ، وأال تقتصر برامج 

 مهنية على المعلمين فقط بل يجب أن تشمل مديري المدارس أيضًا . التنمية ال

 اإلطار النظري للبحث  

 مدخل لإلحتياجات التربوية للمعلم

تزداد أعباء المعلمين في السنوات األخيرة بالرغم من إدخال األجهزة والوسائل الحديثة في 
دًا كافيًا ومالئمًا للتدريس الحديث المدارس وهذه األجهزة والوسائل تحتاج إلى إعداد المعلم إعدا

 والتدريب الجيد على األجهزة واآلالت الحديثة التي أدخلت في مجال التعليم.

ويؤدي التعرف على اإلحتياجات التربوية دورًا مهمًا له أهميته في تحقيق األنشطة التدريبية 
مكن تلبيتها من خالل ألهدافها فكلما أمكن التعرف على اإلحتياجات التربوية للمعلم كلما أ

التدريب، ويقاس نجاح التدريب في مدى قدرته في التعرف على اإلحتياجت وحصرها وتجميعها؛ 
حيث يستتبع ذلك تحديد القدر المطلوب تزويد المتدربين به من المعلومات والمهارات والخبرات 

 . 2الهادفة

بًا ولم يلب احتياجات مناس -حتى وقت قريب–ويالحظ أن التدريب أثناء الخدمة لم يكن 
المعلمين التدريبية كما أنه لم يخدم الغرض الرئيسي وهو تحسين األداء التدريبي للمعلم، لذا يجب 
أن تخطط برامج التدريب وتنفذ بناء على اإلحتياجات التدريبية الفعلية للمعلمين وبناء على آراء 

صمم ليقابل تلك اإلحتياجات التدريبية القادة التربويين واإلداريين، والنشاط التدريبي يجب أن ي
 . 3لدى المعلمين

                                                           
1 Bernard Moswela : Teachers Professional development for new school improvement, 
international Journal of Life long Education, Vol, 25 , No, 6, 2006. 

، رسالة ماجدتن  ن منشور، كلألة تربألة دمنهور، التخطيط التعليم قبل اجلامعيختطيط برام  التدريب أثنا  اددمة للعاملني أبدي ة حممد إبراهألمل حممد أبو:لألل :  2
 82. ص1996 جام:ة ايسكندرية،

 .73. ص 1991، رسالة دكتورغ  ن منشورمن ، كلألة اليبألة ، جام:ة أسألوط، اإلحتيادات التدريبية أثنا  اددمة ملعلمي الثاظوية العامةمحد  الدألد عبدالالغ :  3
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 مفهوم اإلحتياجات التربوية

هي مجموعة من المعارف والمهارات واإلتجاهات األكاديمية والتربوية والثقافية الالزمة 
إلعداد المعلمين إعدادًا تربويًا داخل المؤسسات التربوية، لتساعدهم على القيام بمهامهم التدريسية 

 . 1واإلرتقاء بأدائهم وتحقيق األهداف التعليمية

كما تعرف اإلحتياجات التربوية ببمعلم بأنها مجموع التغيرات والتطورات المطلوب احداثها 
في معلومات ومهارات واتجاهات المعلمين لتعديل أو تطوير سلوكهم أو استحداث السلوك 

ي القصور أو العجز فيه وذلك لجعلهم المرغوب لتحقيق الكفاية في األداء والقضاء على نواح
 . 2الئقين لشغل وظيفة أعلى أو أداء اختصاصات وواجبات وظيفته الحالية بكفاءة عالية

وكذلك تعرف اإلحتياجات التربوية بأنها التفاوت بين ماهو كائن وبين ما يجب أن يكون 
جاهات األفراد فهي مجموعة التغيرات المطلوب إحداثها في معارف ومعلومات ومهرات وات

العاملين في اإلدارة لتعديل أو تطوير سلوكهم أو استحداث السلوك المرغوب صدوره عنهم والذي 
يمكن أن يحقق وصولهم إلى الكفاية اإلنتاجية في أدائهم والقضايا على نواحي القصور أو العجز 

 .  3في هذا األداء بالتالي في زيادة فعاليتهم في العمل 

اإلحتياجات التربوية لمعلمي المرحلة اإلبتدائية أثناء الخدمة تتمثل في  أنوترى الباحثة 
مجموعة التغيرات المطلوب إحداثها في معلومات وخبرات المعلمين لتجعلهم قادرين على أداء 
عملهم على الوجه األكمل متمثاًل في معلوماتهم ومعارفهم وطرق العمل التي يستخدمونها 

 في األداء وسلوكهم واتجاهاتهم. ومعدالت األداء ومهاراتهم

 أهمية اإلحتياجات التربوية

يمكن إجمال أهمية تحديد اإلحتياجات التربوية لمعلمي المرحلة اإلبتدائية في النقاط 
 : 4التالية

يمثل تحديد اإلحتياجات التربوية للمعلمين نقطة بداية أو اإلنطالق في العملية التدريبية في  -
إذ هي الفرق أو الفجوة بين كفايات المتدربين الفعلية وما ينبغي أن مجال اإلدارة المدرسية 

                                                           
 .10، ص2003، عامل لكتب ،  معلم املاطلزات الرتبوية املعرفة يف املناه  وطرق التدريسأمحد حدني اللواين و :رون :  1
، رسالة دكتوراغ  ن التخطيطي لربام  التدريب ملعلمي التعليم الثاظوي العام على تو  اإلحتيادات الرتبوية جبميورية مار العربيةإميان محد  رجب زهران :  2
 13. ص 2012شورمن، كلألة اليبألة ، جام:ة الفألوم، من
 .92، مرجع سابق ، صاإلدارة الرتبوية مداخل دديدة .. لعامل دديديوسف عبداد:طل مصطفل :  3
 .78. ص 1991ام:ة أسألوط، ، رسالة دكتورغ  ن منشورمن ، كلألة اليبألة ، جاإلحتيادات التدريبية أثنا  اددمة ملعلمي الثاظوية العامةمحد  الدألد عبدالالغ :  4
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تكون عليه كفاياتهم بعد التدريب فهي بذلك تعتبر الوسيلة المثلى لتحديد القدر المطلوب 
 تزويد المتدربين به من المعلومات والمهارات والخبرات بكافة أنواعها كمًا وكيفًا .

معلمين بشكل دقيق يوضح القصور والمشاكل والصعوبات إن تحديد اإلحتياجات التربوية لل -
التي تعترض مسيرة األفراد أثناء تأديتهم لمهام عملهم ، األمر الذي يمكن مصممي البرامج 
التدريبية وصانعي قرار التدريب من وضع خطط تدريبية متكاملة فيما بينها إلحداث التغيير 

 المستهدف من عملية التدريب بشكل تدريجي.  
ؤدي التحديد لإلحتياجات التربوية للمعلمين إلى الكشف عن المستوياىت الحقيقية ي -

للمستهدفين من التدريب مما يسهل على المختصين تصنيفهم إلى مجموعات تدريبية 
 متجانسة. 

 المرحلة اإلبتدائية بدولة الكويت 

إلنطالق ي مجتمع  يمثل التعليم عنصرًا رئيسيًا من عناصر استراتيجية التنمية، والغنى عنه
إلى مسار التنمية والتقدم، وإحراز مكانة متميزة في اإلقتصاد العالمي، وهذا لم يعد باألمر الذي 
يحتاج إلى أدلة أو إثبات، فلبلدان العالم المتقدمة والنامية على حٍد سواء تضع ضمن أهدافها 

 .1وتكيفه مع متطلبات العصر اإلستراتيجية تطوير التعليم، وتعزيز مؤسساته، واإلرتقاء بجودته،

تعتبر المرحلة اإلبتدائية أولى مراحل التعليم التي تكسب الطالب القيم والعادات السليمة التي 
تتناسب مع طبيعة المجتمع، كما تعد األطفال إلستكمال جميع مراحل التعليم القادمة بقدرة وكفاءة 

يعتمد عليها البناء التربوي؛ حيث تحتل المرتبة عالية، وُيعد أيضًا القاعدة األساسية العريضة التي 
األولى في السلم التعليمي في معظم األنظمة التربوية، نظرًا ألهميتها التي تنبع من كون الطالب 
يتلقى فيها تعليمًا مقصودًا منظمات من خالل مؤسسات تعليمية مخصصة لذلك، وعلى مر 

ساسي األول ألنواع التعليم األخرى، ولذا تعد ت المختلفة كان التعليم األاالعصور وفي المجتمع
أن توفر التعليم اإلبتدائي لجميع  -ومنها الكويت–من أهم المراحل التعليمية، حاولت معظم الدول 

 .2األطفال

 أهداف المرحلة اإلبتدائية بدولة الكويت ووظائفها

ءة والكتابة والحساب، تمثل المرحلة اإلبتدائية المرحلة التي يتعلم فيها الطفل مبادئ القرا
والتعبير عن نفسه واألعمال اليدوية، وتاريخها بما في ذلك جغرافية الكويت وتاريخها، ومبادئ 
العلوم والصحة والتربية البدائية، ويقبل التلميذ في المرحلة اإلبتدائية حينما يبلغ سن السادس، 

                                                           
 17. ص2005،  ، مركز دراسات الوحدمن ال:ربألة، بنوتالتعليم يف الوطن العريب يف ظل العوملة وثقافة العوق:  حمألا زيتون 1
 .26. ص 2001، مكتبة الفالح للنشر والتوزيع، الكويت، التعليم اإلبتدائي : الواقع واملأمولجأله الصاو ، محد الر ألد : و  2
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جديد، والذي جعل مدة الدراسة بها سنوات( حتى جاء السلم التعليمي ال 4وكانت مدة الدراسة بها )
 :   1، وذلك ألغراض عديدة من أهمها2005 – 2004سنوات( منذ أن تم تطبيقه عام  5)
تحقيق التوافق التعليمي والتربوي بين مشروعات تطوير وتجديد تشمل جميع جوانب العملية  -

 التربوية. 

تلفة مما يوفر لألطفال في مراعاة خصائص نمو المتعلم وحاجاته في المراحل العمرية المخ -
 المرحلة اإلبتدائية بيئة تعليمية آمنة ومناسبة مع تطورات المجتمع. 

توفير بيئة مدرسية جاذبة لمراحل النمو من حيث مناهجها وتجهيزاتها ومجاالت نشاطها، مما  -
 يساعد التالميذ على النمو الشامل المتكامل دون معاناة.   

( لتالميذ المرحلة اإلبتدائية إلتقان 3-4-5تعليمي الجديد )إتاحة الفرصة في ظل السلم ال -
 المهارات األساسية للتعليم في المجاالت الدراسية المختلفة. 

وتكتسب المدرسة اإلبتدائية أهميتها من أنها تقدم المجتمع إلى الطالب، وتقدم الطالب إلى 
مع المجتمع، ومتطلبات  المجتمع، وتساعده على اكتساب الخبرات التي تساعده على التكيف

العصر، والمدرسة اإلبتدائية بوضعها في السلم التعليمي يالحظ أنها أول مدرسة يتلقى فيها 
الطالب تعليمًا وتربية، وهو مازل قليل الخبرة، صغير السن مهيأ ألن يبني شخصيته كإنسان، 

 . 2المتغير وتعده للحياة، باإلضافة إلى تهيئته للنهوض بالمجتمع في ظل هذا العالم

 في التنمية المهنية المعلم  المعاصرة االتجاهات

 لى ظهورع واالتصاالت والحاسبات واإللكترونيات المعلومات في الهائلة الثورةلقد ساعدت 
 الحديثة في التربوية االتجاهات من الكثير وظهور ، والتعليم التربية مجال في جديدة أساليب
 مع المتغيرات المعلم وتدريب إعداد مؤسسات لتفاعل مباشرة كنتيجة وتدريبه المعلم إعداد مجال

 المعلم وتدريبه إعداد مجال في الحديثة التربوية االتجاهات من العديد ظهر فقد ، المعاصرة
 من اً وانطالق .المعاصرة المتغيرات مع والتدريب اإلعداد مؤسسات لتفاعل كنتيجة ،ًا مهني وتنميته
 من والتي هذه االتجاهات نستعرض مهنياً  وتنميته المعلم إعداد في المعاصرة االتجاهات أهمية
  : 3يلي ما أبرزها

                                                           
، وزارمن اليبألة، مركز الب ول اليبوية وادناها، واقع املناه  الدراتية ومتطلبات تطويرها املرحلة اإلبتدائية بدولة الكويتفاطمة مصطفل :لألل و :رون :  1

 .12، ص 1996الكويت، 
 62. ص1995(، أكتوبر، 5( ، الدنة )15ليبألة، ال:دد )، جملة احنو من ور دديد  هداف التعليم يف املرحلة اإلبتدائية بدولة الكويتعصام الدين لوفل:  2
 2001ال:سريب، الوساهرمن ،  الفكسر دار ، اإلتصالمية التوديصات تصو  يف تنميتص - إعداده-اختياره  والعشرين احلادي القرن معلمسس:ألد :  مالك حممد ،  وق حممود 3

 202م.ص
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 مهنيةاا  وتنميةتهم الخدمةة قبل المعلمين إعداد بين التكامل حول المعاصرة االتجاهات : أوالا  -
 : أثناءها

 المناسبة العناصر باختبار تبدأ متكاملة، مستمرة عملية تكون  ينبغي أن المعلم إعداد نإ
 طيلة الخدمة أثناء في للتدريب منظم ببرنامج ومتوجة ، المعلم على تدريب وصوال التدريس لمهنة
 الحياة مدى التعليم فكرة على يؤسس وتدريبه المعلم إعداد مفهوم فإن ومن ثم ، المعلم تدريس مدة

. 
 قائماً  مادام المعلم مستمرة عملية أثنائها في والتدريب الخدمة قبل اإلعداد عملية نفإ ولذلك

 والتدريب قبل الخدمة اإلعداد من كالً  ليعني المعلم تكوين مفهوم يأتي وهنا .الميدان في بالعمل
 فإن ذلك على اً كالنمو، وتأسيس هنا فالتكوين االستمرار، الوقت نفس في يعني كما أثنائها، في

 للتطورات وكنتيجة .في أثنائها وتستمر الخدمة قبل التكوين مؤسسات في تبدأ المعلم تكوين عملية
 أن ينبغي ، فورياً  استثماراً  استثمار التعليم إلى والحاجة والتكنولوجي المعرفي التدفق في المعاصرة

  : التالية للمبررات االتجاه بهذا المعلم تكوين مؤسسات تأخذ
 خالل تأثرها من بالواقع، وثيًقا ارتباًطا ومرتبطة ومتغيرة، متطورة اإلعداد برامج يجعل .1

 وبالتغيرات الحضارية جهة، من الخدمة أثناء لها الو حل تتطلب التي الميدانية بالمشكالت
 أن عالوة على أخرى، ناحية من المجتمع في تحدث التي والتكنولوجية والعلمية والثقافية

 .الخدمة قبل اإلعداد وأساليب لبرامج انعكاًسا التدريب برامج تكون 
 لإلعداد وأخرى  فلسفة في الكالم عن عوًضا المعلمين، صناعة إلى الفلسفية النظرة يوحد .2

 وبذلك تضمن العمليتين، بين الفصل في يزيد مما للتدريب، لإلعداد تمهين وعن للتدريب،
 أثناء الخدمة التدريب ويصبح أثناءها، التكوين بعملية الخدمة قبل المعلم تكوين عملية ربط
 .الخدمة قبل مستمرة كاملةمت تكوين عملية من جزًءا

المنهج،  يتضمنها التي العلمية الخبرات لتنظيم أساًسا محوًرا الذاتي التعلم مبدأ من يجعل .3
تحقيق  يستدعي وهذا المتكامل، والنمو المستمرة، التربية إمكانيات المعلم /للطالب ننقل وبهذا

مقومات  على والتأكيد المنهج، مرونة على والحفاظ والعملية، النظرية الجوانب بين التوازن 
لألساليب  المعلم / الطالب استخدام خالل من وذلك الذاتي، النشاط على القائم المهني النمو

كفاية  من يثري  مما وغيره، كمبيوتر، وبرامج مبرمج، وتعليم مصغر، تعليم من الحديثة
 ذاتي لتعلم المناسب الجو له تهيئ مهارات ويكسبه الطالب،

 كليات التربية : في وبرامجها الدراسة نظام في المعاصرة االتجاهات : اا نيثا -
 :التربية كليات في الحديثة والتكنولوجيا التقنية توظيف .أ



13 
 

 دول في توافرت والتي المتطلبات من عدد المعلم إعداد برامج في التكنولوجيا يتطلب توظيف
  : 1يلي فيما تتمثل والتي األجنبية الخبرات

  المادة لتنفيذ البرامج ومصممي والبرمجيات التكنولوجيا في بالمتخصصين االستعانة .1
 المتقدمة االتصاالت شبكات مثل التعلم وسائط مختلف الستخدام تكنولوجية تحتية بنية وجود .2

 .التكنولوجية التجهيزات من وغيرها والمرئي اإلذاعي البث وشبكات
 العلمية المادة مع التعامل في المستخدمة والبرمجيات التكنولوجيا استخدام مهارات تنمية .3

 .هيئة التدريس وعضو المعلم الطالب من كل في والمسموعة والمرئية المقروءة

  :المعلم إعداد برامج وتنفيذ وضع في المجتمعية المشاركة .ب
كالمعلمين  وخارجها المدرسة داخل من جهات بمشاركة العالمية الجامعات من عدد تهتم

 هذه الجهات أصبحت ،حيث المعلم إعداد برامج خطط وضع في األمور وأولياء المدرسة وإدارة
 ويرجع االتجاه وتصميمها، المعلم إعداد برامج بناء في حيويا عنصر األمور أولياء وخاصة
 الجهات وإدراكهم هذه أهمية إلى المعلم إعداد برامج في المشاركة مبدأ تبني بضرورة المطالب

  2.الخارجي والمجتمع الطلبة الحتياجات

الخبرات  من المعلم إعداد كليات تنتفع أن والدراسات المؤتمرات من طالبت العديدولقد 
 التعديالت على بإجراء وتقوم وبرامجها وأنشطتها ممارساتها وتحسين لتطوير للمعلمين الميدانية

 .3الميدان في الفعلية المعلمين احتياجات ضوء في الكلية برامج

  :المعلم إعداد برامج في الذاتي التعلم بأسلوب األخذ .ج
أصبح  حيث الذاتي التعلم مبدأ على األجنبية الدول من العديد في المعلم إعداد تعتمد برامج

تزايد  في االتجاه وهذا ، والدراسة بالبحث األكبر بالعبء ويقوم التعليمية العملية محور المتعلم
كيف  الطلبة تعليم يتطلب وذلك العنكبوتية الشبكة وظهور والتقني التكنولوجي للتطور نظرا

 ذلك من الهدف، و  4التعليمية واألفالم واألقراص االنترنت شبكة خالل من بأنفسهم أنفسهم يعلمون 
 التنمية لهم حياة ويحقق أسلوب يصبح بحيث الذاتي التعلم على الطلبة لدى القدرة تنمية هو

                                                           
 اجلسودمن:عشسر احلساد  الدسنو  ادسمترر إىل مودمسة عمسل ورقسة ، "مقارظصة دراتصة"أدنبيصة معاصصرة  خصربات تو  يف املعلم إعداد ظ م تطويرحدسن :  هنلة  ر ا  رف ، 1

 203م .ص 2003الشاملة ، 
 91مرجع سابق .ص ، "مقارظة دراتة"أدنبية معاصرة  خربات تو  يف املعلم إعداد ظ م تطويرحدن :  هنلة  ر ا  رف ، 2
 الثساين ال:سدد اخلام ، النف ،اجمللد وعلمل اليبألة يف الب ث جملة ،"اددمة أثنا  الرتبية وتدريبيم كلية خرجيي املعلمني ملتابعة مقرتحة خطةالرحألمل :  مجألل عبد سامح 3
 96.ص  1991،  
 106مرجع سابق .ص ، "مقارظة دراتة"أدنبية معاصرة  خربات تو  يف املعلم إعداد ظ م تطويرحدن :  هنلة  ر ا  رف ، 4
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 مصادرها من واستقصاء المعلومات المستمر التعليم من يمكنهم مما الحياة مدى المستمرة المهنية
  1التدريس في وتوظيفها المختلفة

  :العولمة عصر في للمعلم الثقافي باإلعداد االهتمام .د
ملحة  ضرورة العولمة عصر ظل في المتعددة الثقافات مع للتعامل المعلم اعداد أصبحلقد 

األمر  هذا أهمية الدول من العديد في المعلم اعداد مؤسسات أدركت وقد اإلعداد، نظم على
 .2 على واالنفتاح المختلفة اللغات تعليم ذلك وتضمن للمعلم، الثقافي باإلعداد واهتمت

  

                                                           
 108مرجع سابق .ص ، "مقارظة دراتة"أدنبية معاصرة  خربات تو  يف املعلم إعداد ظ م تطويرحدن :  هنلة  ر ا  رف ، 1
 112مرجع سابق .ص ، "مقارظة دراتة"أدنبية معاصرة  خربات تو  يف املعلم إعداد ظ م تطويرحدن :  هنلة  ر ا  رف ، 2
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 إجراءات الدراسة الميدانية :

 منهج البحث :  .أ
إن طبيعة البحث الحالي تتطلب استخدام المنهج الوصفي : وهو المنهج الذي يقوم على 

واقع اإلحتياجات التربوية في  1الحداث المعاصرة الراهنة وخبرات الدول المتقدمة والناميةوصف 
. كما أنه لمعلمي المرحلة اإلبتدائية بدولة الكويت في ضوء اإلتجاهات المعاصرة للتنمية المهنية

حديد يصف ماهو كائن ويهتم بتحديد الظروف والعالقات التي توجد في الوقع ، كما يهتم أيضًا بت
الممارسات الشائعة أو السائدة وتعرف المعتقدات واإلتجاهات عند األفراد ، والجماعات طرائقها 

، لذا استخدمته الباحثة في دراستها الحالية ألنه أنسب المناهج التي تتالءم  2في النمو والتطور
مرحلة اإلبتدائية واقع اإلحتياجات التربوية لمعلمي المع طبيعة هذه الدراسة ، وذلك للتعرف على 

، كما أنها ستستخدم اإلستبانة كأداة بدولة الكويت في ضوء اإلتجاهات المعاصرة للتنمية المهنية
 بدولة اإلحتياجات التربوية لمعلمي المرحلة اإلبتدائيةمن أدوات المنهج الوصفي لتعرف واقع 

 الكويت. 

 مجتمع البحث :  .ب

 . 3ائص واحدة يمكن مالحظتهاُيقصد بالمجتمع جميع األفراد الذين لهم خص
ويتكون المجتمع في هذا البحث من المدراء والنظار ورؤساء األقسام ومعلمي المرحلة 

 (.اإلبتدائية باإلدارات التعليمية التالية )العاصمة والفروانية والجهراء
 عينة البحث : .ج

من المعروف أن دراسة أي مجتمع عن طريق عينة ممثلة لهه تمثهياًل جيهدًا يغنهي عهن دراسهة 
المجتمع األصلي، وأن النتائج المستفادة من األفراد الذين شملتهم العينة يمكن أن تعمم على أفهراد 
المجتمههع األصههلي الههذي اختيههر منههه أفههراد البحههث، وقههد تههم اختيههار عينههة البحههث باسههتخدام العينهههة 

، وفيها يتم اختيهار مجموعهة مهن مفهردات Multiple-Stage Sampleلعشوائية متعددة المراحل ا
المجتمههع األصههلي تتميههز بخصههائص معينهههة كمرحلههة أولههى، وفههي المرحلهههة الثانيههة يههتم يههتم اختيهههار 

 مفردات تتميز بخصائص أكثر دقة من بين مفردات المرحلة األولى وهكذا. 
 ايلي : وقد تم اختيار عينة البحث كم

                                                           
 . 109، ص 2005، جام:ة عمان ال:ربألة للدراسات ال:لألا ،  مناه  البزث العلميموفق احلمداين و :رون :  1
 . 136، ص  2002، الواهرمن ،  ، دار النيضة العربية 2مناه  البزث يف الرتبية وعلم النفس ، طجابر عبداحلمألد جابر ، أمحد :ن  كاظمل :  2
 .160. ص2009للجام:ات، الواهرمن، ، دار النشر مناه  البزث يف العلوم النفعية والرتبويةرجا  حممود أبوعالم :  3
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من بين محافظات الكويت تم اختيار ثالث محافظات وهم )العاصمة، الفروانية، حولي( وهم  -
يشكلون نصف عدد محافظات الكويت، ممايضمن تمثيل عادل للمحافظات، حيث تم اإلدارة 

 التعليمية بكل محافظة. 

داخل كل إدارة تم إختيار مدارس المرحلة الثانوية الحكومية لتطبيق اإلستبانة، على عدد من  -
المدراء والنظار ورؤساء األقسام بكل مدرسة ممن تلقوا تدريب تابع بوحدات التدريب الداخلية 

  بالمدرسة، أو من حضروا البرامج التدريبية والتي تعقد باإلدارات التعليمية التابعين لها. 

 والجدول التالي يوضح توزيع عينة الدراسة اإلستطالعية واألساسية وفقًا للمنطقة التعليمية التابع لها. 

( توصيف وتوزيع عينة الدراسة اإلستطالعية واألساسية وإجمالي عينة البحث وفقاا للمنطقة 1جدول )
 التعليمية

 المنطقة التعليمية م
 إجمالي عينة البحث

عينة الدراسة 
 عينة الدراسة األساسية اإلستطالعية

 %النسبة العدد %النسبة العدد %النسبة العدد

 %45.48 141 %33.33 10 %44.41 151 منطقة العاصمة التعليمية 3
 %29.35 91 %33.33 10 %29.71 101 منطقة الفروانية التعليمية 4
 %25.16 78 %33.33 10 %25.88 88 منطقة الجهراء التعليمية 6
 %91.17 310 %8.82 30 %100 340 اإلجمالي  

والخهههاص بتوصهههيف وتوزيهههع عينهههة الدراسهههة اإلسهههتطالعية ( 1يتضةةةن مةةةن الجةةةدول رقةةةم )
واألساسههية وإجمههالي عينههة الدراسههة وفقههًا للمنطقههة التعليميههة، أن عينههة الدراسههة اإلسههتطالعية تتكههون 

أفهراد مهن  10مهن إجمهالي عينهة البحهث مهوزعين كالتهالي ) %8.82( فهردًا يشهكلون نسهبة 30من )
أفراد من منطقهة الجههراء  10طقة الفروانية التعليمية ، أفراد من من 10منطقة العاصمة التعليمية، 

التعليميههة( ، أمهها بالنسههبة لعينههة الدراسههة األساسههية فقههد بلغههت العينههة مههن منطقههة العاصههمة التعليميههة 
( فهردًا 91من عينة الدراسة األساسية ، منطقة الفروانيهة التعليميهة ) %45.48( فردًا بنسبة 141)

( فهههههردًا بنسهههههبة 78راسهههههة األساسهههههية، منطقهههههة الجههههههراء التعليميهههههة )مهههههن عينهههههة الد %29.35بنسهههههبة 
( فهردًا بنسهبة 310من عينة الدراسة األساسية، ليكون إجمالي عينة الدراسة األساسية ) 25.16%
 من إجمالي عينة البحث المختارة.  91.17%

 أهداف الدراسة الميدانية :  .د

 التعرف على الجوانب المهنية لمعلمي المرحلة اإلبتدائية.  -

 التعرف على الجوانب األكاديمية لمعلمي المرحلة اإلبتدائية. -

 لمعلمي المرحلة اإلبتدائية. الجوانب الوجدانيةالتعرف على  -
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 أدوات الدراسة الميدانية:  .ه

نظهههرًا لمههها تسهههفر عنهههه الدراسهههة الميدانيهههة مهههن أهميهههة خاصهههة فهههي جمهههع البيانهههات والمعلومهههات 
الناتجههة مههن جهههات معينههة، والتههي تعتبههر نابعههة مههن الموقههع األصههلي كههان البههد أن تسههتخدم الدراسههة 
أيضهههًا بعهههض األدوات الخاصهههة بالدراسهههة الميدانيهههة مهههن أو التهههي يعتمهههد عليهههها البحهههث العلمهههي فهههي 

م اإلجتماعية للحصول على المعلومات والبيانات اإلحصائية والتي تكون أكثهر فاعليهة مجال العلو 
وواقعيهههة. ولقهههد فرضهههت طبيعهههة ههههذا البحهههث ومههها يتهههوخى أههههداف الحاجهههة إلهههى اسهههتخدام اإلسهههتبانة 

Questionnaire حيههث تسههتخدم اإلسههتبانة بشههكل مكثههف فههي البحههوث التربويههة والنفسههية لجمههع ،
 .  1التي ال يمكن مالحظتها بشكل مباشرالبيانات عن الظواهر 

واإلسههتبانة عبههارة عههن اسههتمارة تحتههوي علههى مجموعههة مههن األسههئلة ووأو العبههارات المكتوبهههة 
اإلشههارة  –مههثاًل  –مهزودة بإجاباتههها ووأو المحتملهة، أو بفههراب لإلجابههة. ويطلهب مههن المجيههب عليهها 

 . 2أنه هو اإلجابة الصحيحة إلى ما يراه مهمًا أو ما ينطبق عليه منها أو ما يعتقد
ومن ثم فهإن اإلسهتبانة تعهد مهن الوسهائل المناسهبة والمتاحهة لجمهع البيانهات وفيمها يلهي تحديهد 

 خطوات بناء اإلستبانة.
قامت الباحثة بتحديد نوع البيانات والمعلومات المطلوب جمعها في البحث حتهى يمكهن تحديهد  .1

 األسئلة التي تشملها اإلستبانة. 

حثة العبارات صياغة منطقية وراعت في صياغتها أن تتمتع بدرجة من السههولة، صاغت البا .2
 وأن تكون بعيدة عن اإليحاء والتأويل. 

بنهههاء الصهههورة التجريبيهههة لإلسهههتبانة وعرضهههها علهههى األسهههاتذة المشهههرفين علهههى البحهههث وبعهههض  .3
وبذلك  المحكمين، وفي ضوء توجيهات هيئة المحكمين تم تعديل اإلستبانة من حيث المحتوى 
 حذف بعض العبارات وإضافة البعض اآلخر نتيجة للمالحظات التي أبداها المحكمون.

( فردًا تم اختيارهم عشوائيًا من مجتمهع البحهث 30عمل دراسة استطالعية على عينة قوامها ) .4
وخارج عينة الدراسة األساسية بهدف اختبار اإلستبانة قبل تطبيقها على عينة البحث، وكذلك 

سههتبانة، حتههى يمكههن اإلسترشههاد بنتههائج هههذه الدراسههة اإلسههتطالعية فههي إعههادة صههياغة تقنههين اإل
 اإلستبانة. 

إعههههداد اإلسههههتبانة اإلعههههداد النهههههائي فههههي ضههههوء التغيههههرات التههههي طههههرأت، بحيههههث تكههههون صههههالحة  .5
 للتطبيق، ومناسبة كأداة في البحث القائم.

 وصف الصورة النهائية لإلستبانة 
                                                           

 .421. ص 2009رجا  حممود أبوعالم : مرجع سابق،  1
 .342. ص 2006، مكتبة ال:بألكان ، ادملكة ال:ربألة الد:ودية ، الرايض، دليل الباحث يف العلوم العلوكيةصاحل محد ال:داف :  2
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 احتوت اإلستبانة في صورتها النهائية ، على جزئين أساسيين هما : 
عبهههارة عهههن معلومهههات عامهههة عهههن عينهههة الدراسهههة مهههن حيهههث اإلسهههم )إختيهههارًا(،  الجةةةاء األول : -

 الجنس، عدد سنوات الخبرة، المنطقة التعليمية التابع لها، والمؤهل العلمي الحاصل عليه. 

 وهم:  ثالثة محاور( عبارة، موزعة على 46عبارات )ويشمل مجموعة من ال الجاء الثاني : -

 عبارة( .  26الجوانب المهنية لمعلمي المرحلة اإلبتدائية ) األول : المحور 

 عبارات(. 7الجوانب األكاديمية لمعلمي المرحلة اإلبتدائية ) الثاني : المحور 

 المرحلههة اإلبتدائيههة يعلمههالجوانههب الوجدانية)الثقافية،اإلجتماعيههة، الخلقيههة( لم الثالةةث: المحةةور 
 عبارة(. 13)

( الخماسهي فهي الجانهب Likertواستخدمت الباحثة لتحديد درجهة اإلسهتجابة مقيهاس ليكهرت )
 األيسر أمام كل عبارة كما في الشكل التالي : 

 غير موافق جدا  غير موافق محايد موافق موافق جداا  العبارة م

      عملهم.يطلع المدربين على الجديد في ميدان   1

( 3( لإلسهتجابة موافههق، الدرجههة )4( لإلسههتجابة موافههق جهدًا، الدرجههة )5وتهم إعطههاء الدرجهة )
( لإلسهتجابة غيهر موافهق جهدًا، 1( لإلسهتجابة غيهر موافهق، والدرجهة )2لإلستجابة محايد، الدرجهة )

اإلسهتجابة غيهر ( للحكم على درجة 0.80وذلك لعبارات محوري اإلستبانة، وتم استخدام المعيار )
 موافق جدًا.

 حساب المعامالت العلمية لإلستبانة :
 صدق اإلستبانة .1

الصدق أهم خاصهية مهن خهواص القيهاس، ويشهير مفههوم الصهدق إلهى اإلسهتدالالت الخاصهة 
التي نخرج بها من درجات المقياس من حيث مناسهبتها ومعناهها وفائهدتها. وتحقيهق صهدق القيهاس 

 .1تؤيد مثل هذه اإلستدالالتمعناه تجميع األدلة التي 
ويعد اإلختبار صهادقًا إذا كهان يقهيس مها أعهد لقياسهه فقهط أمها إذا أُعهد لقيهاس سهلوك مها وقهاس 
غيره فال تنطبق عليه صفة الصدق، وللصدق أنواع متعددة منها صدق المحتوى، والصدق التنبؤي، 

 .    2الصدق التالزمي، صدق البنية والصدق الظاهري 

 الصدق الظاهري )صدق المحكمين(  .أ
بعهههد اإلنتههههاء مهههن إعهههداد اإلسهههتبانة، وعرضهههها علهههى المشهههرف الهههذي أوصهههى بهههإجراء بعهههض 
التعههديالت علههى الفقههرات، تههم عههرض اإلسههتبانة فههي صههورتها األوليههة علههى مجموعههة مههن المحكمههين 

                                                           
 .465. ص2009رجا  حممود أبوعالم : مرجع سابق،  1
 .429. ص 2006ال:داف : مرجع سابق ، صاحل محد  2
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مالحظهاتهم حهول ألخذ آرائهم وتعديالتهم على اإلستبانة؛ حيث ُطلب من المحكمين إبهداء آرائههم و 
فقههرات اإلسههتبانة، وذلههك مههن حيههث مههدى ارتبههاط كههل فقههرة مههن فقراتههها بههالمحور الههذي تنتمههي إليههه، 
ومههدى وضههوح كههل فقههرة وسههالمة صههياغتها اللغويههة، ومالءمتههها لتحقيههق الهههدف الههذي وضههعت مههن 

مههها أجلههه، واقتهههراح طههرق تحسهههينها إمهها بالحهههذف أو اإلضههافة أو إعهههادة الصههياغة أو غيهههر مهها ورد م
( محكمهًا، حيهث 15يرونه مناسبًا وهو ما يسمى بصهدق المحكمهين؛ حيهث تهم عهرض األداة علهى )

وههو مها ارتضهته الباحثهة فهي ضهوء الدراسهات  %80كانت نسبة موافقتهم على العبهارات أكثهر مهن 
 السابقة. 

 (:عن طريق المقارنة الطرفيةالصدق اإلتساق الداخلي ) .ب
طريق المقارنة الطرفية بين األرباع األعلى واألدنى  عن وتم حساب صدق اإلتساق الداخلي

 .باختبار )ت( بين مجموعتين مختلفتين
 30ن=  لمحاور اإلستبانةالمقارنة الطرفية بين األرباع األعلى واألدنى  (2جدول )

 المتغيرات
 األرباع األعلى

 7ن=
 األرباع األدنى

الفرق بين  7ن=
 المتوسطين

 قيمة
 )ت(

 معامل
 ع± س ع± س الصدق

 0.71 *3.50 3.71 2.81 4.29 0.00 8.00 : الجوانب المهنية لمعلمي المرحلة اإلبتدائية المحور األول
 0.76 *4.04 1.86 1.21 7.14 0.00 9.00 لمعلمي المرحلة اإلبتدائية: الجوانب األكاديمية  المحور الثاني

 )الثقافية،اإلجتماعيةةةةةة، الثالةةةةةث: الجوانةةةةةب الوجدانيةةةةةة المحةةةةةور
 0.83 *5.21 10.29 5.22 55.71 0.00 66.00 . لمعلمي المرحلة اإلبتدائية الخلقية(

 0.93 *8.75 21.71 6.53 58.43 0.69 80.14 مجموع محاور اإلستبانة

 (2.18= ) 0.05معنوية قيمة )ت( عند مستوي 

المقارنهههة الطرفيهههة بهههين األربهههاع األعلهههى واألدنهههى لمحهههاور الخهههاص ب (2يتضةةةن مةةةن جةةةدول )
اإلسههتبانة ، وجههود فههروق معنويههة ذات داللههة إحصههائية حيههث كانههت قيمههة "ت" المحسههوبة أكبههر مههن 

إلسهتبانة، وتراوحهت قهيم معامهل ا( ممها يهدل علهى صهدق 2.18= ) 0.05قيمة "ت" الجدوليهة عنهد 
( وهههذه معههامالت صههدق مرتفعههة ممهها يههدل علههى أن اإلسههتبانة 0.93إلههى  0.71الصههدق مهها بههين )

 أجله ويميز بين المستويات المختلفة.  تقيس ما وضعت من
 ثبات اإلستبانة : .2

ُيعهههد اإلختبهههار ثابتهههًا إذا كهههان يهههؤدي إلهههى نفهههس النتهههائج فهههي حالهههة تكهههراره، خاصهههة إذا كانهههت 
 . 1الظروف المحيطة باإلختبار والمختبر متماصلة في اإلختبارين

انة في الدراسة الحالية، وهناك طرق كثيرة للتأكد من الثبات، لكي يتم التأكد من ثبات اإلستب
( فهههردًا ، ثهههم قهههام بمجعهههها 30وقامهههت الباحثهههة بتوزيهههع اإلسهههتبانات علهههى عينهههة اسهههتطالعية قوامهههها )

                                                           
 .430. ص2006صاحل محد ال:داف : مرجع سابق ،  1
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وههههذا المعامهههل يعهههد مؤشهههرًا وحسهههاب الثبهههات بطريقهههة )ألفههها كرونبهههاخ، معامهههل التجزئهههة النصهههفية( ، 
وكههذلك  بههات درجههات اإلختبههارللتكههافؤ ويعطههى معامههل )ألفهها( الحههد األدنههى للقههيم التقديريههة لمعامههل ث

 : معامل التجزئة النصفية سبيرمان براون للثبات
 30ن=   لإلستبانة ومعامل سبيرمان براون  كرونباخ ألفامعامل  (3جدول )

معامل ألفا  عدد العبارات المتغيرات
 كرونباخ

معامل سبير مان 
براون )التجائة 

 النصفية(

 *0.815 *0.862 26 : الجوانب المهنية لمعلمي المرحلة اإلبتدائية المحور األول

 *0.750 *0.654 7 لمعلمي المرحلة اإلبتدائية: الجوانب األكاديمية  المحور الثاني

لمعلمي  )الثقافية،اإلجتماعية، الخلقية( الثالث: الجوانب الوجدانية المحور
 *0.895 *0.943 13 . المرحلة اإلبتدائية

 *0.592 *0.911 46 محاور اإلستبانة مجموع

 0.355= 0.05حيث قيمة ر الجدولية عند مستوى  0.05* معنوى عند مستوى 

ومعامل  كرونباخوالخاص بمعامل الثبات عن طريق معامل ألفا ( 3يتضن من جدول )
المحسوبة أكبر من ()معامل سبيرمان براون( كرونباخسبيرمان براون أن  قيمة )معامل الفا 

 مما يؤكد أن اإلستبانة على درجة عالية من الثبات. 0.355

 المجال الامني لتطبيق الدراسة الميدانية 

، ولمدة 2020و2019ُطبقت الدراسة الميدانية خالل النصف األول من العام الدراسي 
 . 2019شهرين من شهري نوفمبر وديسمبر من عام 

 ت المعالجات اإلحصائية للبيانا
قامت الباحثة بتفريغ بيانات اإلستبانة في جداول تكرارية ثم قامت بمعالجة البيانات 

 باستخدام اآلتي: 
النسب المئوية في كل عبارة من عبارات كل محور من محارو اإلستبانة بعد ترتيبها حسب  .1

معدالتها لتوضيح أي العبارات ثم اإلتفاق عليها بنسب مئوية مرتفعة وأيها أجيب عنها بنسب 
 مئوية منخفضة والتعليق على ذلك في كل محور. 

 عادالت اآلتية: ، كما هو وارد بالمChi-square testاختبار مربع كاي،  .2

 = 2كا
 2ت ع( –)ت ث 

 ت ع



21 
 

 التكرار المتوقع.  -التكرار التجريبي أو المالحظ   ، ت ع : -حيث : ت ث :

  4=  1 – 5وتحسب درجات الحرية في هذه الحالة باستخدام المعادلة : د ح = 
 كما هو وارد بالمعادالت اآلتية: الوزن النسبي،  .3

 = النسبة المئوية لإلتفاق 
 5ك1+  4ك× 2+  3ك×3+  2ك×4+  1ك×5

 ×100 
 ن 5

= التكههههرار غيههههر  4= التكههههرار محايههههد، ك 3= التكههههرار موافههههق، ك2= التكههههرار موافههههق جههههدًا، ك1كحيههههث 
 = التكرار غير موافق جدًا . 5موافق، ك

 المتوسط الحسابي لكل عبارة والمتوسط الحسابي لكل محور.  .4
اإلنحرافات المعيارية لجميع فقرات اإلستبانة وذلك للتعرف على مدى تشتت إجابات أفراد  .5

 عينة البحث. 
 اختبار )ت( للمقارنة بين متوسطات استجابات عينة البحث.  .6
معامل الثبات ألفا كرونباخ ، ومعامل سبيرمان برو )التجزئة النصفية( لحساب درجة ثبات  .7

 اإلستبانة. 
 عدد العناصر.  ( ÷ 1-ى = )عدد العناصر طريقة حساب المد .8

 . 0.80=  4( ÷ 1-5إذًا هنا المدى = )
 بناًء على ما سبق، فإن درجات اإلستجابة تم تصنيفها وفق اآلتي :

 = التكرار موافق، 2التكرار موافق جدًا، ك
 ( تكون درجة اإلستجابة 1.8( إلى )1إذا كانت قيمة المتوسط الحسابي من ) غير موافق

 . جداً 
 (تكون درجة اإلستجابة 2.6( إلى )1.8إذا كانت قيمة المتوسط الحسابي من ) .غير موافق 
 ( تكون درجة اإلستجابة 3.4( إلى )2.6إذا كانت قيمة المتوسط الحسابي من ) .محايد 
 ( تكون درجة اإلستجابة 4.20( إلى )3.4إذا كانت قيمة المتوسط الحسابي من ) .موافق 
 ( تكون درجة اإلستجابة 5( إلى )4.20إذا كانت قيمة المتوسط الحسابي من ) .موافق جدًا
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 ثانياا : نتائج الدراسة الميدانية : 
 : اإلبتدائيةالجوانب المهنية لمعلمي المرحلة : أوالا : نتائج المحور األول

األول : الجوانب المهنية لمعلمي المرحلة لعبارات المحور التكرار والنسبة المئوية والدالالت االحصائية ( 4جدول )
 310ن =             ( اإلبتدائية
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رقم 
 العبارة

 ال أوافق بشدة ال أوافق محايد أوافق أوافق بشدة
 المتوسط
2كاي الحساب الوزن  

 النسبي
اإلتجاه 
 النسبة التكرار المرجن

 النسبة التكرار المئوية
 النسبة التكرار المئوية

ة النسب التكرار المئوية
ةالمئوي رالتكرا  ة النسب 

ةالمئوي  

1 138 44.52 141 45.48 22 7.10 9 2.90 0 0.00 4.32 224.79 86.32
% 

أوافق 
 بشدة

2 83 26.77 179 57.74 44 14.19 4 1.29 0 0.00 4.10 317.43 82.00
 أوافق %

3 115 37.10 149 48.06 36 11.61 7 2.26 3 0.97 4.18 225.86 83.61
 أوافق %

4 96 30.97 172 55.48 32 10.32 6 1.94 4 1.29 4.13 304.02 82.58
 أوافق %

5 103 33.23 133 42.90 59 19.03 7 2.26 8 2.58 4.02 165.90 80.39
 أوافق %

6 102 32.90 137 44.19 61 19.68 9 2.90 1 0.32 4.06 170.05 81.29
 أوافق %

7 126 40.65 124 40.00 48 15.48 9 2.90 3 0.97 4.16 153.17 83.29
 أوافق %

8 90 29.03 168 54.19 47 15.16 3 0.97 2 0.65 4.10 277.37 82.00
 أوافق %

9 138 44.52 140 45.16 29 9.35 3 0.97 0 0.00 4.33 221.11 86.65
% 

أوافق 
 بشدة

10 78 25.16 192 61.94 31 10.00 8 2.58 1 0.32 4.09 378.73 81.81
 أوافق %

11 92 29.68 146 47.10 54 17.42 14 4.52 4 1.29 3.99 187.64 79.87
 أوافق %

12 108 34.84 141 45.48 42 13.55 16 5.16 3 0.97 4.08 183.51 81.61
 أوافق %

13 103 33.23 163 52.58 29 9.35 14 4.52 1 0.32 4.14 265.39 82.77
 أوافق %

14 114 36.77 155 50.00 30 9.68 4 1.29 7 2.26 4.18 256.75 83.55
 أوافق %

15 109 35.16 134 43.23 59 19.03 6 1.94 2 0.65 4.10 169.80 82.06
 أوافق %

16 100 32.26 152 49.03 51 16.45 4 1.29 3 0.97 4.10 223.03 82.06
 أوافق %

17 117 37.74 135 43.55 51 16.45 7 2.26 0 0.00 4.17 175.65 83.35
 أوافق %

18 118 38.06 146 47.10 38 12.26 7 2.26 1 0.32 4.20 215.38 84.06
% 

أوافق 
 بشدة

19 107 34.52 164 52.90 35 11.29 4 1.29 0 0.00 4.21 276.63 84.13
% 

أوافق 
 بشدة

20 100 32.26 170 54.84 36 11.61 4 1.29 0 0.00 4.18 295.07 83.61
 أوافق %

21 110 35.48 143 46.13 51 16.45 2 0.65 4 1.29 4.14 203.36 82.77
 أوافق %

 أوافق80.00 245.53 4.00 0.97 3 1.29 4 20.00 62 52.26 162 25.48 79 22
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% 

23 119 38.39 144 46.45 39 12.58 6 1.94 2 0.65 4.20 210.86 84.00
% 

أوافق 
 بشدة

24 71 22.90 157 50.65 73 23.55 8 2.58 1 0.32 3.93 220.48 78.65
 أوافق %

25 110 35.48 130 41.94 57 18.39 7 2.26 6 1.94 4.07 160.95 81.35
 أوافق %

26 77 24.84 199 64.19 29 9.35 4 1.29 1 0.32 4.12 419.33 82.39
 أوافق %

 13.28=  0.01مربع كاي الجدولية عند مستوى  4درجات الحرية = 

لعبهارات المحهور والخهاص بهالتكرار والنسهبة المئويهة والهدالالت االحصهائية  (4يتضةن مةن جةدول )
 االسههتمارةجميههع عبههارات  فههى معنويههة فههروق  وجههود األول : الجوانههب المهنيههة لمعلمههي المرحلههة اإلبتدائيههة

، كمهها 0.01 مسههتوى  عنههد الجدوليههة كههاى مربههع قيمههة مههن أكبههر المحسههوبة كههاى مربههع قيمههة كانههت حيههث
( 9حيههث حققههت العبههارة رقههم ) (%86.65 إلههى %78.65بههين ) مهها تراوحههت  الموافقههةنسههبة يتضههح أن 

تلتهههها ، %86.65( أعلهههى نسهههبة موافقهههة والتهههي بلغهههت يسهههاعد فهههي تقهههديم وشهههرح األفكهههار الرئيسهههية للهههدرس)
( 19، ثههم العبههارة رقههم ) %86.32بنسههبة موافقههة بلغههت  يشههتق مههن األهههداف التعليميههة(( )1العبههارة رقههم )

، وعبهارة %84.13( بنسبة موافقهة بلغهت يساعد في تطبيق استخدام طريقة التعلم التعاوني في التدريس)
بنسههههبة موافقههههة بلغههههت ( يتعههههرف علههههى طريقههههة اسههههتخدام طريقههههة الههههتعلم الههههذاتي فههههي التههههدريس( )18رقههههم )

( بنسهههبة موافقهههة سهههاهم فهههي حهههل مشهههكالت التالميهههذ النفسهههية واإلجتماعيهههة( )23، وعبهههارة رقهههم )84.06%
يكسههبه ( )20( والعبههارة رقههم )يههتم تصههنيف مسههتويات األهههداف التعليميههة( )3، والعبههارة رقههم )%84بلغههت 

 .%83.61 (  بنسبة موافقة بلغتمهارة استخدام طريقة حل المشكالت في التدريس

أهميهههة أن يكهههون هنهههاك تحديهههد دقيهههق وصهههارم لإلحتياجهههات التربويهههة التهههي ذلهههك وترجةةةع الباحثةةةة 
يحتاجها معلمي المرحلة اإلبتدائية وضرورة أن ترتبط بنوعية المادة التهي يدرسهها المعلهم وتهرتبط بفنيهات 

تسهههم فههي إكسههاب المعلههم العمليههة التعليميههة وأن تكههون مرتبطههة إلههى درجههة كبيههرة باألهههداف التعليميههة وأن 
القدرة على تطبيق استراتيجيات التعليم المختلفة وحل المشكالت التي تواجه التالميذ وإكسابهم المهارات 

 .الالزمة لعملية التعلم الجيدة، فالمرحلة اإلبتدائية هي المرحلة التي تشكل اللبنة األولى في حياة التلميذ

دورًا مهمًا له أهميته في تحقيق األنشطة التدريبية  ويؤدي التعرف على اإلحتياجات التربوية
ألهدافها فكلما أمكن التعرف على اإلحتياجات التربوية للمعلم كلما أمكن تلبيتها من خالل التدريب، 
ويقاس نجاح التدريب في مدى قدرته في التعرف على اإلحتياجت وحصرها وتجميعها؛ حيث يستتبع 

 . 1المتدربين به من المعلومات والمهارات واإلتجاهات والخبرات الهادفة ذلك تحديد القدر المطلوب تزويد
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وترجع أهمية اإلحتياجات التربوية في أنها على تحديدها يتم أمور كثيرة تتعلق بالبرنامج التدريبي، 
من حيث أهدافه ومحتواه واألساليب والطرق والتقنيات الالزمة لتنفيذه ومستوى المدربين ونوعية 

ين والخدمات اإلدارية المساندة إلى ما هناك من متطلبات للقيام بعمليات التدريب على نحو المتدرب
فعال ومن أجل هذا نجد أن اإلدارة التربوية تسعى في أية عملية تدريبية إلى البحث عن اإلحتياجات 

 .  1التدريبية من أجل إشباعها من خالل دورات وبرامج التدريب اإلداري 
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: الجوانب األكاديمية لمعلمي المرحلة  الثانيلعبارات المحور التكرار والنسبة المئوية والدالالت االحصائية ( 5جدول )
 310ن =              اإلبتدائية

رقم 
 العبارة

 ال أوافق بشدة ال أوافق محايد أوافق أوافق بشدة
 المتوسط
2كاي الحساب الوزن  

 النسبي
اإلتجاه 
 النسبة التكرار المرجن

 النسبة التكرار المئوية
 النسبة التكرار المئوية

ة النسب التكرار المئوية
ةالمئوي رالتكرا  ة النسب 

ةالمئوي  

27  109 35.16 161 51.94 34 10.97 6 1.94 0 0.00 4.20 264.94 84.06
% 

أوافق 
 بشدة

28  69 22.26 187 60.32 48 15.48 4 1.29 2 0.65 4.02 344.38 80.45
 أوافق %

29  135 43.55 118 38.06 46 14.84 10 3.23 1 0.32 4.21 143.44 84.26
% 

أوافق 
 بشدة

30  103 33.23 140 45.16 55 17.74 11 3.55 1 0.32 4.07 177.04 81.48
 أوافق %

31  145 46.77 130 41.94 27 8.71 8 2.58 0 0.00 4.33 193.67 86.58
% 

أوافق 
 بشدة

32   127 40.97 116 37.42 56 18.06 7 2.26 4 1.29 4.15 137.28 82.90
 أوافق %

33   157 50.65 115 37.10 25 8.06 12 3.87 1 0.32 4.34 164.63 86.77
% 

أوافق 
 بشدة

 13.28=  0.01مربع كاي الجدولية عند مستوى  4درجات الحرية = 

لعبهارات المحهور والخهاص بهالتكرار والنسهبة المئويهة والهدالالت االحصهائية  (5يتضةن مةن جةدول )
 عبهارات االسهتمارةجميهع  فهى معنويهة فروق  وجود الثاني : الجوانب األكاديمية لمعلمي المرحلة اإلبتدائية

، كمهها 0.01 مسههتوى  عنههد الجدوليههة كههاى مربههع قيمههة مههن أكبههر المحسههوبة كههاى مربههع قيمههة كانههت حيههث
( 33حيههث حققههت العبههارة رقههم ) (%86.77 إلههى %80.45بههين ) مهها تراوحههت  الموافقههةنسههبة يتضههح أن 

موافقههههة والتههههي بلغههههت ( أعلههههى نسههههبة يسههههتخدم الوسههههائل الحيثههههة لعههههرض البيانههههات فههههي العمليههههة التدريسههههية)
يتعرف على طرق استخدام جههاز العهرض الضهوئي )البروجيكتهور( ( )31، تلتها العبارة رقم )86.77%

يلم بأحدث ما توصهل إليهه ( )29، ثم العبارة رقم ) %86.58بنسبة موافقة بلغت  في العملية التدريسية(
( 28، والعبههارة رقهههم )%84.29( بنسهههبة موافقههة بلغهههت العلههم مهههن حقههائق ومفهههاهيم فههي مجهههال التخصههص

 .%84.06( بنسبة موافقة بلغت يتمكن من محتوى المادة الدراسية المقررة على التالميذ)

ضههرورة تركيههز البههرامج التدريبيههة لمعلمههي المرحلههة اإلبتدائيههة علههى تنميههة ذلههك إلههى وترجةةع الباحثةةة 
يهههذ المههههام التدريسهههية والقهههدرة علهههى النهههواحي األكاديميهههة المرتبطهههة بنوعيهههة القهههدرات والمههههارات الفنيهههة لتنف

اسههتخدام األدوات والوسههائل التكنولوجيههة المعينههة فههي إتمههام العمليههة التعليميههة بالمرحلههة اإلبتدائيههة ومههن ثههم 
 .تسهم في تنفيذ محتوى المادة الدراسية
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فهنههاك إلحتياجههات تتعلههق بمههادة التخصههص التههي يقههوم بتدريسههها وفيههها يههتم التركيههز علههى المفههاهيم 
ساسههيات الههي تبنههى عليههها المههادة التخصصههية والمههواد األخههرى المسههاعدة والمرتبطههة بههها، وتههزداد هههذه واأل

اإلحتياجات أهمية نتيجة لزايد وتغيهر وتطهور المعلومهات األكاديميهة باسهتمرار لتطهور العلهم فالبهد مهن أن 
 .1يواصل المعلم بعد تخرجه على اإلطالع والتعليم الذاتي المستمر
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الثالث: الجوانب الوجدانية)الثقافية،اإلجتماعية، لعبارات المحور التكرار والنسبة المئوية والدالالت االحصائية ( 6جدول )
 310ن =            المرحلة اإلبتدائية يالخلقية( لمعلم

رقم 
 العبارة

 ال أوافق بشدة ال أوافق محايد أوافق أوافق بشدة
 المتوسط
2كاي الحساب الوزن  

 النسبي
اإلتجاه 
 النسبة التكرار المرجن

 النسبة التكرار المئوية
 النسبة التكرار المئوية

ة النسب التكرار المئوية
ةالمئوي رالتكرا  ة النسب 

ةالمئوي  

34  127 40.97 146 47.10 27 8.71 9 2.90 1 0.32 4.25 228.26 85.10
% 

أوافق 
 بشدة

35 105 33.87 164 52.90 32 10.32 8 2.58 1 0.32 4.17 273.76 83.48
 أوافق %

36 104 33.55 159 51.29 34 10.97 12 3.87 1 0.32 4.14 248.58 82.77
 أوافق %

37 140 45.16 122 39.35 39 12.58 9 2.90 0 0.00 4.27 159.57 85.35
% 

أوافق 
 بشدة

38 93 30.00 166 53.55 39 12.58 10 3.23 2 0.65 4.09 267.14 81.81
 أوافق %

39 104 33.55 140 45.16 55 17.74 7 2.26 4 1.29 4.07 183.88 81.48
 أوافق %

40 128 41.29 141 45.48 29 9.35 11 3.55 1 0.32 4.24 209.28 84.77
% 

أوافق 
 بشدة

41 105 33.87 140 45.16 61 19.68 4 1.29 0 0.00 4.12 185.87 82.32
 أوافق %

42 129 41.61 138 44.52 33 10.65 9 2.90 1 0.32 4.24 199.50 84.84
% 

أوافق 
 بشدة

43 109 35.16 167 53.87 27 8.71 3 0.97 4 1.29 4.21 300.60 84.13
% 

أوافق 
 بشدة

44  86 27.74 175 56.45 41 13.23 8 2.58 0 0.00 4.09 298.96 81.87
 أوافق %

45  119 38.39 126 40.65 55 17.74 6 1.94 4 1.29 4.13 156.38 82.58
 أوافق %

46  131 42.26 133 42.90 38 12.26 4 1.29 4 1.29 4.24 190.64 84.71
% 

أوافق 
 بشدة

 13.28=  0.01مربع كاي الجدولية عند مستوى  4درجات الحرية = 

لعبارات المحور والخاص بالتكرار والنسبة المئوية والدالالت االحصائية  (6يتضن من جدول )
 معنوية فروق  وجود المرحلة اإلبتدائية ياإلجتماعية، الخلقية( لمعلم ، الثالث: الجوانب الوجدانية)الثقافية

 عند الجدولية كاى مربع قيمة من أكبر المحسوبة كاى مربع قيمة كانت حيث عبارات االستمارة جميع فى
حيث حققت  (%85.35 إلى %81.48بين ) ما تراوحت  الموافقةنسبة ، كما يتضح أن 0.01 مستوى 

، %85.35( أعلى نسبة موافقة والتي بلغت يطلع على األحداث الجارية واإللمام بها( )37العبارة رقم )
، ثم  %85.10بنسبة موافقة بلغت  يلم بالجوانب العلمية والتربوية والصحية(( )34تلتها العبارة رقم )

( بنسبة موافقة بلغت يحقق المساواة والعدالة في إتاحة الفرص لجميع التالميذ( )42العبارة رقم )
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( بنسبة موافقة بلغت بهيلم بدور المعلم كموجه تربوي ونفسي لطال( )40، والعبارة رقم )84.84%
 .%84.71( بنسبة موافقة بلغت يحقق اإللتزام الخلقي للمعلم( )46، والعبارة رقم )84.77%

ضرورة مراعاة العملية التدريبية للجوانب الوجدانية )الثقافية واإلجتماعية ذلك إلى وترجع الباحثة 
طة باألحداث الجارية واإللمام بها واتاحة والخلقية( والعمل على تزويد المعلم بالخبرات والمعارف المرتب

الفرصة للمعلم لتحقيق المساواة والعدالة بين جميع التالميذ وأن يقوم بدوره في تحقيق التنمية المتكاملة 
 .للتالميذ نفسيًا وخلقيًا واجتماعياً 

له فهم فمن األهمية بمكان العمل على تدريب المعلم من الناحية التربوية والنفسية؛ بحيث يتاح 
النظريات التربوية والنفسية الخاصة بتعليم وتعلم مادة أو مواد التخصص وتطبيقها واكتساب المهارات 
الالزمة لعملية التدريس فكثير من المعلمين لديهم إلمام عميق بالمادة التي يقومون بتدريسها ومع ذلك 

 .45فإنهم ال يستطيعون توصيلها للتالميذ

 النتائج الكلية للدراسة الميدانية 

من كل ما تقدم وفي ضوء العرض التفصيلي لنتائج اإلستبانة توصلت الدراسة الميدانية إلى عدد 
 من النتائج وهي : 

 ، تتمثل في أن :  لمعلمي المرحلة اإلبتدائيةالجوانب المهنية  .أ
 .يساعد في تقديم وشرح األفكار الرئيسية للدرس .1

 .التعليمية يشتق من األهداف .2

 .يساعد في تطبيق استخدام طريقة التعلم التعاوني في التدريس .3

 .يتعرف على طريقة استخدام طريقة التعلم الذاتي في التدريس .4

 .ساهم في حل مشكالت التالميذ النفسية واإلجتماعيةي .5

 ، تتمثل في أن:  لمعلمي المرحلة اإلبتدائيةالجوانب األكاديمية  .ب
 .لعرض البيانات في العملية التدريسية يستخدم الوسائل الحيثة .1

 .يتعرف على طرق استخدام جهاز العرض الضوئي )البروجيكتور( في العملية التدريسية .2

 .يلم بأحدث ما توصل إليه العلم من حقائق ومفاهيم في مجال التخصص .3

 .يتمكن من محتوى المادة الدراسية المقررة على التالميذ .4
 تتمثل في أن :  لمعلمي المرحلة اإلبتدائيةاإلجتماعية، الخلقية(  الجوانب الوجدانية)الثقافية، .ج

 .يطلع على األحداث الجارية واإللمام بها .1

 .يلم بالجوانب العلمية والتربوية والصحية .2
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 .يحقق المساواة والعدالة في إتاحة الفرص لجميع التالميذ .3

 .يلم بدور المعلم كموجه تربوي ونفسي لطالبه .4

 .ي للمعلميحقق اإللتزام الخلق .5

 توصيات البحث 

مةن خةةالل الدراسةةة النظريةةة والميدانيةةة اسةتطاعت الباحثةةة أن تتوصةةل لمجموعةةة مةةن المقترحةةات 
والتوصيات التي يمكن أن تساعد فةي تطةوير منظومةة التنميةة المهنيةة لمعلمةي المرحلةة اإلبتدائيةة بدولةة 

 الكويت، وهذه التوصيات تتمثل في : 
تقههديم بههرامج وطنيههة للمعلمههين الجههدد والمعلمههين األكثههر خبههرة وكههذلك تقههديم بههرامج تههدريب محليههة علههى  -

 مستوى المدرسة واإلدارة التعليمية؛ بحيث تشكل جزءًا من الحياة اليومية المهنية للمعلمين. 

م الههدرس ضههرورة العمههل علههى إكسههاب المعلمههين مهههارات اسههتخدام التكنولوجيهها الحديثههة فههي إدارة وتنظههي -
 لتحقيق أقصى استفادة من خالل التعامل والتعاطي بلغة العصر. 

العمهل علههى تحويههل المدرسهة إلههى مجتمههع مهنههي يعمهل فيههه المعلمههون كمعلمهين ومتعلمههين فههي آن واحههد  -
وأن يشكل التدريب جزءًا من حياتهم المهنية اليوميهة ومهنح المهدارس سهلطات كبيهرة فهي التهدريب مقابهل 

 ل يشمل تحديد معايير األداء الجدي الذي يتوقع من المعلمين تحقيقه.تدخل مركزي قلي

مسايرة الفكر التربوي المعاصر بما يتفق واإلحتياجات التدريبيهة الميدانيهة للمعلمهين وبمها يسهاير طبيعهة  -
 المجتمع الكويتي ومعطيات ثقافته. 

التوجيه واإلرشاد لزمالئهم داخل  حث وزارة التربية على اإلستفادة من المعلمين ذوي الخبرات في تقديم -
 المدارس. 
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