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االحتياجات التدريبية لدى معلمي الصفوف 
 الثالثة األوىل يف لواء املزار اجلنوبي 

 *ذكسياث محمد الختاجنت

 

بُت _  خلخ امل الالشمت إلاػلمي الصفىف الثالزت ألاولى. ولخدلُم هدف هدفذ الدزاطت الخالُت ئلى الخػسف غلى الاخخُاحاث الخدٍز

بُت جيىهذ مً ) ( فلسة جىشغذ غلى أزبػت مجاالث )جسؼُؽ الخدَزع، 30الدزاطت جم ئغداد اطدباهت للُاض الاخخُاحاث الخدٍز

م(. وكد جم جؼبُلها غلى غُىت ميىهت مً )  ومػلمت مً م35وجىفُر الخدَزع، وئدازة الصف، والخلٍى
ً

ػلمي الصفىف الثالزت ( مػلما

بُت والظبب 2015/2016ألاولى في لىاء اإلاصاز الجىىبي للػام الدزاس ي  . أظهسث هخائج الدزاطت أن بػع الفلساث ال جمثل خاحاث جدٍز

أن صُاغت ألاهداف في حمُؼ مجاالتها حاءث بدزحاث مىسفظت وأكل مً اإلاظخىي اإلاؼلىب لػدم مػسفت اإلاػلمين بصُاغت 

دخاج ئلى حهد هبير. أما فُما ًخػلم بيخائج الظإاٌ الثاوي فلد أظهسث  ألاهداف أزىاء  ٍو
ً

ا  زاهٍى
ً

الخسؼُؽ للخدَزع واغخبازه أمسا

 حػصي ئلى مخغيراث الىىع الاحخماعي والجيع، وكد غصث الباخثت الظبب في ذلً ئلى أن 
ً

الىخائج غدم وحىد فسوق دالت ئخصائُا

بُت التي ًدعى لها الرو ىز هفظها الدوزاث التي جدعى لها ؤلاهار، باإلطافت أن الظسوف اإلاىحىدة في حمُؼ اإلادازض الدوزاث الخدٍز

 .مدؼابهت طىاء أواهذ للروىز أم لإلهار

بُت، مػلمي الصفىف الثالزت ألاولى، لىاء اإلاصاز الجىىبيالكلماث املفتاحيت  .: الاخخُاحاث الخدٍز
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الاحتياجاث التدزيبيت لدى معلمي الصفوف الثالثت ألاولى 

 في لواء املزاز الجنوبي
 امللدمت. 1

ٌػد اإلاػلم مً أهم ميىهاث الػملُت الخػلُمُت، والػامل السئِع       

ًخىكف غلُه هجاخها، ومؼ الدظلُم بأهمُت اإلاىاهج والىخب الري 

والىطائل وألاوؼؼت والخجهيزاث واإلاباوي، فان هرا وله ال ًإدي في 

الغالب ئلى جدلُم ألاهداف اإلاخىكػت، ألن ذلً ٌػخمد غلى هىع اإلاػلم 

ومظخىاه، ومدي ما ًملىه مً هفاءاث حظاغده غلى ممازطت اإلاهىت، 

ىسون، وهُف ٌظخفُدون مما حػلمىه في طلىههم وحػلم ػالبه هُف ًف

 ].1واطخغاللها في جىحيهه هدى فهم الخلائم وجفظير الظىاهس وجدلُلها ]

 للخغيراث اإلادظازغت والخلدم اإلاػسفي والخىىىلىجي الضخم فلد       
ً
وهظسا

 مىه أن 
ً
ظهسث خاحاث ومخؼلباث حدًدة للمػلمين، وأصبذ مىخظسا

ؼىز في أدوازه و  وظائفه، مما أدي ئلى ظهىز خاحت ماطت ٌػدٌ ٍو

م بسامج  لالهخمام بىىغُت اإلاػلم والػمل غلى زفؼ مظخىاه غً ػٍس

ب أزىاء الخدمت، ئذ أن ئغداده كبل الخدمت لِظذ وافُت لللُام  الخدٍز

بمهامه بىجاح، ألنها طلظلت مخالخلت مً فػالُاث وأوؼؼت الىمى التي 

ب  البد منها أن حظخمس مؼ اإلاػلم مادامذ الخُاة، وهىرا فان مفهىم جدٍز

اإلاػلمين في أزىاء الخدمت ًسجبؽ بمفهىم الىمى اإلاظخمس والتربُت 

اإلاظخدامت، ألامس الري  ًخؼلب مً اإلاػلم أن ًؼىز مفاهُمه اإلاهىُت 

ظُت، ومً هىا جظهس الخاحت اإلااطت ئلى اطخمساز  ددد أطالُبه الخدَز ٍو

 ].2ىظُفي ]الىمى اإلانهي للمػلم ػىاٌ مدة أدائه ال

ب اإلاػلمين في أزىاء الخدمت أهدافه فان ألامس        وليي ًدلم جدٍز

ب اإلاظخمس وطُلت  بُت للمػلمين، فالخدٍز ًخؼلب جلبُت الاخخُاحاث الخدٍز

ألنها حظاهم في بىاء وججدًد زبراث ومهازاث وهفاءاث اإلاػلمين في طىء 

ب خ ظب ما ٌظخجد مً مظخددزاث جلىُت، وهرلً أن ًيىن الخدٍز

ت ] ىظم وفلا للمظخجداث غلى الظاخت التربٍى اث ٍو  ].3ألاولٍى

بُت حػخبر بمثابت اإلاإػس الري          ئن غملُت جددًد الاخخُاحاث الخدٍز

ب هدى الاججاه الظلُم، ألنها حظاهم في ئهظاب اإلاػلم  ًىحه الخدٍز

ظُت الالشمت، باإلطافت ئلى جىمُت مهازاث الخفىير   اإلاػازف واإلاهازاث الخدَز

ع التي ًىظفها في جدلُم  س ػسق واطتراجُجُاث الخدَز لدًه، وجؼٍى

به غلى مىاهبت الخددًاث الجدًدة ]  ].2ألاهداف، وجدٍز

بُت لِع   Hewton [3] ًإهد       غلى أن غملُت جددًد الاخخُاحاث الخدٍز

 هما ًظً البػع، فهى غمل ًلىم غلى أطع وكىاغد ًجب 
ً
 طهال

ً
غمال

هره الػملُت وخصسها أن جخم بصىزة حػاوهُت مساغاتها غىد اللُام ب

ب، مً أحل مػاًىت وفدص  حؼترن فيها وافت ألاحهصة اإلاػىُت بالخدٍز

يىن هرا الجهد في  ، ٍو
ً
الفجىة ما بين أهداف مدددة ووطؼ كائم فػال

بُت  صىزة بسهامج مىظم أطاطه وغسطه جددًد الاخخُاحاث الخدٍز

ػلي في الجىاهب التي ٌؼػسون للمخدزبين، والتي جيبؼ مً اخخُاحهم الف

بىلص في مػسفتهم وئجلانهم لها، فاهه كد ٌؼترن في جددًدها غدد مً 

 
ً
 إلاظخىي ومىكؼ اإلاػلمين اإلاظتهدفين، وجبػا

ً
الجهاث ذاث الػالكت وفلا

 .للهدف الػام اإلاساد جدلُله

 د اخخُاحاتهم ـدًــي جدــين فــت اإلاػلمــازهــأن مؼ Hogbin [4] وكد أػاز       

بُت طىف ٌظاغدهم في مػسفت اججاهاتهم وزغباتهم، هما حظاهم  الخدٍز

في بىاء شخصُت اإلاػلمين وزلفُاتهم الاحخماغُت والاكخصادًت وكُمهم 

وغاداتهم ومػخلداتهم التي ًإمىىا بها، ألامس الري ٌظاغد في جصمُم 

بُت جخماش ى مؼ جلً الاهخماماث، وحظاغد غلى وحىد  وئغداد بسامج جدٍز

بين اإلاػلم واللائمين غلى جلً البرامج مً مدًسي هىع مً الخىاصل 

ين. ألامس الري ًإدي ئلى ئكباٌ اإلاػلم بدماض  اإلادازض واإلاؼسفين التربٍى

بُت  بُت وذلً الجفاق اخخُاحاتهم الخدٍز غلى خظىز الدوزاث الخدٍز

الخلُلُت مؼ أهدافها ومظمىنها، وئن ئػساههم في جددًد اخخُاحاتهم 

ء غلى الظلبُاث التي كد حػترض غلدها، هرا ٌظهم بالفػل في اللظا

بُت   غً أن اإلاػلمين الرًً ٌؼازوىن في جددًد اخخُاحاتهم الخدٍز
ً
فظال

ئهما ًصبدىا أهثر ملدزة غلى الىلد الراحي، ومػسفت لؼاكاتهم اإلاهىُت، 

 .واطخفظاز غً أي غمل ًلىمىن به

ها حصء مهم وفي طىء الىظسة ئلى اإلاسخلت ألاطاطُت الدهُا باغخباز           

مً الخػلُم ألاطاس ي وكاغدة اإلاىظىمت الخػلُمُت هيل، ًخمثل الهدف 

الجىهسي لهره اإلاسخلت فُما ًصود به الؼالب مً مػلىماث ومػازف 

اث الصخصُت  ت اللىمُت بميىهاتها في اإلاظخٍى وأطاطُاث الثلافت والهٍى

احاجه والىػىُت وؤلاطالمُت، والتي جمىىه مً جىمُت كدزاجه وجلبُت اخخُ

س مجخمػه مً حمُؼ اإلاجاالث، مً زالٌ  وزغباجه، وؤلاطهام في جؼٍى

 ].5اطدثماز مىازده الػلمُت والخىىىلىحُت اإلاخاخت ]

بُت بدىىع           وجدىىع خاحاث مػلمي الصفىف الثالزت ألاولى الخدٍز

سها، وزبراتهم  مإهالتهم الػلمُت، وجسصصاتهم وميان صدوزها وجاٍز

ظُت، وحيظهم  بُت التي خظسها، وكىاغاتهم الخدَز والدوزاث الخدٍز

ع للؼلبت  الصخصُت مما ًىىع في أدائهم، وهرا ًجػل اهخلاٌ أزس الخدَز

[ 
ً
 ].6في الغسفت الصفُت مسخلفا

وألن اإلاػلم هى الري ًىفر اإلانهاج وفم كىاغاجه وأًدًىلىحُاجه، فان         

ب مػلمي الصفىف الثالزت ألاولى أزىاء الخدمت صاز أم  جدٍز
ً
ا  طسوٍز

ً
سا

س الخػلُم هدى الاكخصاد اإلاػسفي في غصس الػىإلات  ومهما بأهمُت جؼٍى

وجفجس اإلاػسفت وجؼىز الاجصاالث وجىىع مخؼلباث طىق الػمل. ومً هىا 

بُت لدي مػلمي  حاءث هره الدزاطت لخددًد الاخخُاحاث الخدٍز

 .الصفىف الثالزت ألاولى

 مشكلت الدزاست. 2

سه ال بد أن ًبدأ باإلاػلم، باغخبازه ئن ئصالح الىظام        الخػلُمي وجؼٍى

س، وألن الترهيز غلى فلظفت الىظم  ت في أي ئصالح أو جؼٍى حجس الصاٍو

س  الخػلُمُت بأهدافها ومىاهجها ال ًمىً أن جإدي بمفسدها ئلى الخؼٍى

وؤلاصالح اإلاؼلىب في ظل غُاب اإلاػلم ذي الىفاءة الػالُت وألاداء 

 .اإلاخميز

ازبدذ الػدًد مً الدزاطاث أن هجاح الػملُت الخػلُمُت جلؼ وكد      

غلى غاجم اإلاػلم، وغلى مظخىاه وما ًملىه مً هفاءاث حظاغده غلى 

ممازطت مهىخه، وهرا ال ًخم ئال مً زالٌ بسامج ئغداد اإلاػلمين كبل 

 .الخدمت أو أزىاءها



                                       

161 

ب مػلمي اإلاسخ      لت وكد جصاًدث الؼيىي مً جدوي مظخىي بسامج جدٍز

ألاطاطُت الدهُا في وشازة التربُت والخػلُم في ألازدن، وشٍادة اإلاؼىالث 

التي جىاحههم في اإلاُدان، وكلت جلبُت هره البرامج إلاؼالب اإلاػلمين، 

 .وبالخالي كصىز اطخجابتها إلاؼالب الخؼىز في اإلاسخلت الخالُت

 أ. أسئلت الدزاست

 في فػالُت ج     
ً
ب اإلاػلمين أزىاء ًخضح مما طبم أن هىان كصىزا دٍز

سحؼ ذلً ئلى وحىد فجىة هبيرة في الاخخُاحاث الفػلُت  الخدمت ٍو

ب مً وطؼ بسامج كائمت  للمخدزبين وما ًلىم به اإلاظإولىن غً الخدٍز

غلى الاحتهاداث الصخصُت وال حػبر غً الاخخُاحاث الخلُلُت والفػلُت 

بُت  للمػلمين، وغلُه حاءث هره الدزاطت لخدىاٌو الاخخُاحاث الخدٍز

إلاػلمي الصفىف الثالزت ألاولى في لىاء اإلاصاز الجىىبي، وجددًدا فان هره 

 :الدزاطت جداٌو ؤلاحابت غً الظإالين آلاجُين

بُت لدي مػلمي الصفىف الثالزت  : ما الاخخُاحاث الخدٍز الظإاٌ ألاٌو

ت التربُت والخػلُم للىاء اإلاصاز الجىىبي؟  ألاولى في مدًٍس

هل جىحد فسوق ذاث داللت ئخصائُت غىد مظخىي  الظإاٌ الثاوي:

بُت لدي مػلمي الصفىف  (α≤ 50.0) الداللت في الاخخُاحاث الخدٍز

الثالزت ألاولى في لىاء اإلاصاز الجىىبي جبػا للمخغيراث )الىىع الاحخماعي، 

 الخبرة(؟

 :أهميت الدزاست

 :جبرش أهمُت هره الدزاطت الخالُت مً زالٌ الىلاغ آلاجُت     

جلدًم بػع الاكتراخاث والخىصُاث التي كد حظاغد اإلاظإولين في  -1

ت إلاػلمي  بُت الظسوٍز بُت جلىم غلى الاخخُاحاث الخدٍز جصمُم بسامج جدٍز

 .الصفىف الثالزت ألاولى

بُت إلاػلمي الصفىف  -2 ئللاء الظىء غلى واكؼ الاخخُاحاث الخدٍز

 .الثالزت ألاولُت

بُت ألاطاض الري جلىم غلُه اغخباز غملُت جددًد الاخخُاحاث  -3 الخدٍز

ب وبالخالي جصبذ هره الػملُت مدزال مهما لخسؼُؽ  غملُت الخدٍز

بُت أزىاء الخدمت وجصمُمها  .البرامج الخدٍز

 أهداف الدزاستب. 

 :تهدف هره الدزاطت ئلى ما ًلي     

بُت لدي مػلمي الصفىف الثالزت ألاولى في  -1 جددًد الاخخُاحاث الخدٍز

 .جىىبيلىاء اإلاصاز ال

مػسفت أزس بػع اإلاخغيراث مثل )الىىع الاحخماعي، والخبرة( غلى  -2

بُت إلاػلمي الصفىف الثالزت ألاولى في لىاء اإلاصاز  الاخخُاحاث الخدٍز

 .الجىىبي

جلدًم بػع الاكتراخاث التي كد حظاغد اإلاظإولين غً الخػلُم  -3

بُ ت جلىم باالزجلاء بمػلمي هره الصفىف مً زالٌ جصمُم بسامج جدٍز

ت لهم بُت الظسوٍز  .غلى الاخخُاحاث الخدٍز

 حدود الدزاستج. 

اكخصسث هره الدزاطت غلى غُىت مً مػلمي الصفىف الثالزت       

ت التربُت والخػلُم في لىاء اإلاصاز الجىىبي للفصل الدزاس ي  ألاولى في مدًٍس

 .2016/ 2015ألاٌو 

 التعسيفاث إلاجسائيتد. 

بُــالاخخُاح  سي اإلاػلم أهه ــتي ًـــاث الــالُــت والفػــألاوؼؼي ــت: هـــاث الخدٍز

بداحه ئليها لسفؼ مظخىاه الىظُفي، وفي هره الدزاطت جخددد 

بُت باطخجابت اإلاػلمين أفساد الدزاطت غلى ألاداة  الاخخُاحاث الخدٍز

ع، 4اإلاػدة لهرا الغسض والتي حؼمل ) ( مجاالث هي )جسؼُؽ الخدَز

م ع، ئدازة الفصل، الخلٍى  (.جىفُر الخدَز

ػلم الصف: هى الصخص اإلاػين زطمُا في وشازة التربُت والخػلُم في م

دزض ئخدي الصفىف الثالزت ألاولى دمل مإهل غلمي، ٍو  .ألازدن ٍو

الصفىف الثالزت ألاولى: ًلصد بها الصفىف الثالزت ألاولى مً مسخلت 

الخػلُم ألاطاس ي في ألازدن وهي: ألاٌو ألاطاس ي، والثاوي ألاطاس ي، 

تراوح فيها طً الؼالب بين والثالث ألا   .طىىاث 9-7طاس ي ٍو

 الدزاساث السابلت. 3

بُت 7أحسي أبى طباع ]      [ دزاطت هدفذ ئلى جددًد الاخخُاحاث الخدٍز

إلاػلمي ومػلماث الصفىف الثالزت ألاولى في مدازض مىؼلت ػماٌ غمان 

الخابػت لىوالت الغىر الدولُت في ألازدن، ولخدلُم أهداف الدزاطت 

( فلسة، وجم جىشَػها غلى 63اطخسدم الباخث اطدباهت بلغ غدد فلساتها )

مجخمؼ الدزاطت، وجم اطخسدام اإلاىهج الىصفي الخدلُلي، وأظهسث 

ب غلى مخغير الخبرة، بِىما لم  الىخائج أن اإلاػلمين بداحت ئلى الخدٍز

جىحد فسوق ذاث داللت ئخصائُت غلى اإلاخغيراث ألازسي مثل الىىع 

 .، واإلاإهل الػلميالاحخماعي

[ ئلى مػسفت 8وهدفذ الدزاطت التي كام بها الؼساوهت والؼلٌى ]      

بُت إلاػلمي الصفىف الثالزت ألاولى مً وحهت هظس  الاخخُاحاث الخدٍز

ين ومدًسي اإلادازض الخيىمُت في ئكلُم  اإلاػلمين واإلاؼسفين التربٍى

الاخخُاحاث  الجىىب، وألغساض الدزاطت أغد الباخثان اطدباهت لخلدًس 

بُت إلاػلمي الصفىف الثالزت ألاولى وكد جم الخأهد مً صدق ألاداة  الخدٍز

وزباتها، وجم اطخسدام اإلاىهج الىصفي الخدلُلي، وهؼفذ هخائج الدزاطت 

بُت  غدم وحىد فسوق ذاث داللت ئخصائُت في اخخُاحاث اإلاػلمين الخدٍز

الخبرة، وجفاغل حػصي ئلى مخغيراث الىظُفت والخبرة وجفاغل الىظُفت و 

الخبرة واإلاإهل، بِىما وحدث فسوق ذاث داللت ئخصائُت حػصي ئلى 

( مػلما 386جفاغل اإلاإهل والىظُفت، وجيىهذ غُىت الدزاطت مً )

ا و)32و) ( مدًسا مً مدًسي اإلادازض الخيىمُت في 99( مؼسفا جسبٍى

لت الػؼىائُت الؼبلُت  .ئكلُم الجىىب، وكد ازخيرث هره الػُىت بالؼٍس

[ بدزاطت هدفذ ئلى جددًد الاخخُاحاث 9وكام أبى السوض ]      

بُت إلاػلم الصف في الصفىف ألاطاطُت ألازبػت ألاولى في اإلادازض  الخدٍز

الخيىمُت بمدافظت هابلع، ولإلحابت غً أطئلت الدزاطت اطخسدم 

الباخث الاطدباهت هأداة بدث، واإلاىهج الىصفي اإلاظحي همىهج دزاطت، 

( 127( مػلما ومدًسا مىشغين غلى )436الدزاطت مً ) وجيىهذ غُىت

( 51مدزطت في مدافظت هابلع، أظهسث هخائج الدزاطت أن هىان )

اخخُاحا مهما إلاػلم الصف، هما جىصلذ ئلى وحىد فسوق دالت ئخصائُا 

س مػازف  ب غلى جؼٍى ب غلى الخسؼُؽ ومجاٌ الخدٍز بين مجاٌ الخدٍز

س مػازف اإلاػلم اإلاػلم ومهازاجه لصالح مجاٌ الخد ب غلى جؼٍى ٍز

 .ومهازاجه

[ دزاطت هدفذ ئلى مػسفت أهمُت 10وأحسي بُلىغظلي وحسوض ]      

بُت لدي غُىت مً مػلمي التربُت الابخدائُت ميىهت مً  الاخخُاحاث الخدٍز

( مػلما ومػلمت، وبُيذ هره الدزاطت أن أهثر مً هصف هإالء 82)

بُت م خسصصت حظاغدهم غلى اإلاػلمىن ًدخاحىن ئلى بسامج جدٍز
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ممازطت مهىت الخػلُم، هما أظهسث الىخائج غدم وحىد فسوق ذاث داللت 

بُت جبػا  ئخصائُت بين اإلاػلمين في ئدزاههم ألهمُت الاخخُاحاث الخدٍز

 .إلاخغيراث الجيع والخسصص واإلاإهل الػلمي

[ الخدلم مً مظخىي 11وهدفذ دزاطت طىزمُىهً وحُىبا ]     

بُت، ئدزاواث مػلمي اإلا دازض ألاطاطُت في الهىد لالخخُاحاث الخدٍز

بُت ألاهثر ألاهمُت باليظبت  أظهسث هخائج الدزاطت أن الاخخُاحاث الخدٍز

للمػلمين جمثلذ في غملُاث: الخسؼُؽ، والخؼبُم، وجلُُم الخلىُاث 

الخػلُمُت، وغدم وحىد فسوق دالت ئخصائُا بين اإلاػلمين في ئدزاههم 

بُت جبػا إلاخغيراث الخسصص واإلاإهل الػلميألهمُت الاخخُاحاث ال  .خدٍز

[ دزاطت هدفذ ئلى مػسفت 12هما أحسي ول مً بُىزٍل واطيي ]     

بُت أزىاء الخدمت، وكد  مدي ئدزان اإلاػلمين ألهمُت الاخخُاحاث الخدٍز

ذ الدزاطت غلى ) ( مػلم ومػلمت مً اإلادازض الخيىمُت في 1100أحٍس

وبػد ئحابت اإلاػلمين غلى ألاطئلت ذاث  أوهاًى في الىالًاث اإلاخددة،

ب ووحد أن 461الػالكت جبين أن ) ( مػلما منهم ًدخاحىن ئلى الخدٍز

ب أزىاء الخدمت  هىان جباًً هبير في وحهاث هظسهم خٌى أهمُت الخدٍز

 
ً
إلاخغيراث الخسصص واإلاإهل الػلمي لصالح اإلاػلمين ذوي الدزحاث  جبػا

 .الػلُا

ع ]      دزاطت هدفذ إلاػسفت اإلاػىكاث ألاطاطُت ب[ 13هما كام بَى

ب اإلاػلمين لدي غُىت ميىهت مً ) ( مػلما ومػلمت في 346لبرامج جدٍز

بُت  ؼاهُا، وكد أظهسث هخائج الدزاطت أن هىان اخخُاحاث جدٍز بٍس

مظخمسة للمػلمين، باإلطافت ئلى الاخخُاحاث الؼازئت وأن هإالء 

د  ب غلى اإلاٍص مً اإلاهازاث في اإلاجاالث اإلاػلمين ًدخاحىن ئلى الخدٍز

ت وألاطالُب و ألاوؼؼت غلى الترجِب، وغدم وحىد فسوق  الخلىُت والتربٍى

ذاث داللت ئخصائُت في مظخىي هره الاخخُاحاث بين اإلاػلمين جبػا 

 .إلاخغيراث الجيع والخسصص واإلاإهل الػلمي

بُت 14وهدفذ دزاطت حىوظخىن ]      [ ئلى مػسفت الاخخُاحاث الخدٍز

( مػلما 122ت إلاػلمي اإلاسخلت ألاطاطُت لدي غُىت ميىهت مً )الالشم

ومػلمت، وكد بُيذ هخائج الدزاطت أن هىان طسوزة هبيرة لهره 

الاخخُاحاث في اإلاجاالث الخاصت باطخسدام الخلىُاث والىطائؽ، 

وخاحت مخىطؼت في بلُت الاخخُاحاث، هما أظهسث الىخائج أن هىان 

ي أهمُت هره الاخخُاحاث جبػا إلاخغير فسوق ئخصائُت بين اإلاػلمين ف

الخسصص ولصالح اإلاػلمين مً الخسصصاث ألادبُت، وغدم وحىد 

 .فسوق جبػا إلاخغيراث الجيع واإلاإهل الػلمي

[ التي هدفذ الخػسف غلى اججاهاث اإلاػلمين 15وفي دزاطت ػازون ]      

ب أزىاء الخدمت، جيىهذ الػُىت مً ) ( 211هدى الخاحت لبرامج الخدٍز

مػلما ومػلمت، أظهسث هخائج الدزاطت مالخظاث مػلمي اإلادازض 

ب ؤلاطافي للمػلمين  ألاطاطُت في الىالًاث اإلاخددة خٌى أهمُت الخدٍز

الؼلبت في اإلاساخل ألاطاطُت، ًىأن غالبُت اإلاػلمين  ودوزه في مظاغدة

ب بهدف جلدًم اإلاظاغدة وجلبُت اخخُاحاث الؼلبت  ًسغبىن في الخدٍز

دون وحىد فسوق دالت ئخصائُت بُنهم هدى هره الاخخُاحاث جبػا 

 .إلاخغيراث الجيع والخسصص واإلاإهل الػلمي

بُت [ دزاطت هدفذ ئلى جددًد الاخخ16ُوأحسي بسواث ]       احاث الخدٍز

الالشمت إلاػلم الصف اإلاسخلت ألاطاطُت الدهُا مً وحهت هظس مػلمي 

اإلادازض الخيىمُت بمدافظت ػىلىسم بفلظؼين، ولهره الغاًت أغد 

بُت ميىهت مً ) ( فلسة 32الباخث اطدباهت للُاض الاخخُاحاث الخدٍز

ت، والاحخماغُت، وألاطالُب 4مىشغت ئلى ) ( مجاالث هي )التربٍى

وؼؼت، واطخسدام الخلىُاث الخىىىلىحُت( وجيىهذ غُىت الدزاطت وألا

 ومػلمت ًمثلىن ما وظبخه )165مً )
ً
%( مً اإلاجخمؼ ألاصلي 20( مػلما

للدزاطت واإلاددد بمػلمي مسخلت الخػلُم ألاطاس ي الدهُا مً الصف 

ألاٌو وختى الصف السابؼ ألاطاس ي في اإلادازض الخيىمُت في مدافظت 

، وكد أظهسث هخائج الدزاطت وحىد فسوق ذاث داللت ػىلىسم بفلظؼين

بُت الالشمت إلاػلم الصف  ئخصائُت في جلدًس اإلاػلمين لالخخُاحاث الخدٍز

 إلاخغيراث اإلاإهل الػلمي وطىىاث 
ً
في مسخلت الخػلُم ألاطاطُت الدهُا جبػا

الخبرة وذلً لصالح اإلاػلمين الرًً ًدملىن دزحت الدبلىم اإلاخىطؽ 

لت، وغدم وحىد فسوق ذاث داللت واإلاػلمين ذوي  طىىاث الخبرة الؼٍى

 إلاخغيراث 
ً
بُت جبػا ئخصائُت في جلدًساث اإلاػلمين لالخخُاحاث الخدٍز

 .الجيع والخسصص

 الطسيلت وإلاجساءاث. 4

 منهج الدزاستأ. 

اجبػذ الدزاطت الخالُت اإلاىهج الىصفي اإلاظحي إلاالئمخه وأهداف      

 .الدزاطت

 مجتمع الدزاستب. 

ىن مجخمؼ الدزاطت مً حمُؼ مػلمي الصفىف الثالزت ألاولى في جي     

ت التربُت والخػلُم للىاء اإلاصاز الجىىبي للػام الدزاس ي   2015/2016مدًٍس

 ومػلمت122والبالغ غددهم )
ً
 .( مػلما

 عينت الدزاستج. 

( مػلما ومػلمت مً مػلمي الصفىف 35جيىهذ غُىت الدزاطت مً )     

ت التربُت والخػلُم في لىاء اإلاصاز الجىىبي، جم  الثالزت ألاولى في مدًٍس

لت الػُىت الػؼىائُت الؼبلُت  .ازخُازهم بؼٍس

 أداة الدزاستد. 

كامذ الباخثت ببىاء أداة الدزاطت )الاطدباهت( مً زالٌ مساحػت       

ألادب الىظسي والدزاطاث الظابلت ذاث الػالكت بمىطىع الاخخُاحاث 

بُت  .الخدٍز

بُت ئلى )جم جلظُم  - ( مجاالث وهي: جسؼُؽ 4الاخخُاحاث الخدٍز

م ع، ئدازة الصف، الخلٍى ع، جىفُر الخدَز  .الخدَز

( 4جيىهذ ألاداة في صىزتها النهائُت بػد غسطها غلى اإلادىمين مً ) -

 .( فلسة30مجاالث و)

(، 3للخىم غلى الفلساث جم جددًد مظخىي ألاداء اإلالبٌى بالدزحت ) -

ب وأكل مً )( فما فىق لِظذ 3و)  .( بداحت للخدٍزب3بداحت للخدٍز

 :صدق ألاداة

جم الخأهد مً صدق أداة الدزاطت )الاطدباهت( مً زالٌ غسطها      

( مدىمين، 7غلى مجمىغت مً اإلادىمين ذوي الازخصاص بلغ غددهم )

( 4( فلسة مىشغت غلى )35وجيىهذ ألاداة في صىزتها ألاولُت مً )

ئبداء وحهت هظسهم مً خُث مىاطبت مجاالث، وػلب مً اإلادىمين 

الفلساث إلاىطىع الدزاطت، واإلاجاٌ الري وطػذ فُه، وخرف أو 

ئطافت أي حػدًالث مىاطبت، وكام الباخث بأزر مالخظاث اإلادىمين 

وئحساء الخػدًالث اإلاىاطبت غلى ألاداة التي جيىهذ في صىزتها النهائُت مً 

 .( مجاالث4( فلسة مىشغت غلى )30)
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 :ألاداةثباث 

جم الخأهد مً زباث أداة الدزاطت مً زالٌ جؼبُلها غلى غُىت     

اطخؼالغُت مً زازج غُىت الدزاطت، وجم خظاب مػامل الثباث 

 (.0.94باطخسدام مػادلت هسوهبار الفا، وكد بلغ مػامل الثباث )

 :إجساءاث الدزاست

 :لخدلُم أهداف الدزاطت كامذ الباخثت باجباع ؤلاحساءاث آلاجُت     

ىاء أداة الدزاطت )الاطدباهت( بالسحىع ئلى ألادب الىظسي والدزاطاث ب -

 .الظابلت ذاث الصلت

الخأهد مً صدق أداة الدزاطت مً زالٌ غسطها غلى مجمىغت مً  -

 .اإلادىمين

جؼبُم الاطدباهت غلى غُىت اطخؼالغُت مً زازج غُىت الدزاطت مً  -

 .أحل اطخسساج مػامل الثباث

( مػلما 35لى غُىت الدزاطت والبالغ غددهم )جؼبُم الاطدباهت غ -

 .ومػلمت

بُت للمػلمين )أفساد غُىت الدزاطت( بىاًء  - اطخسساج الاخخُاحاث الخدٍز

 .غلى الىخائج التي جم جىصل ئليها

بُت  - بي كائم غلى الىفاًاث إلاػالجت الاخخُاحاث الخدٍز ئغداد بسهامج جدٍز

 .لدي اإلاػلمين

 :متغيراث الدزاست

 -:الدزاطت غلى اإلاخغيراث آلاجُتػملذ      

 .الخبرة، والىىع الاحخماعي -اإلاخغيراث اإلاظخللت: -1

بُت لدي مػلمي الصفىف  -اإلاخغيراث الخابػت: -2 الاخخُاحاث الخدٍز

 .الثالزت ألاولى

 نتائج. ال5

بُت إلاػلمي الصفىف الثالزت  : ما الاخخُاحاث الخدٍز هخائج الظإاٌ ألاٌو

 الجىىبي؟ ألاولى في لىاء اإلاصاز 

لإلحابت غً هرا الظإاٌ جم خظاب اإلاخىطؼاث الخظابُت      

ت ألداء أفساد غُىت الدزاطت غلى أداة الدزاطت  والاهدسافاث اإلاػُاٍز

)الاطدباهت( ليل فلسة في ول مجاٌ. وللخىم غلى الفلساث جم جددًد 

فىق( لِظذ بداحت  فما 3( و)3مظخىي ألاداء اإلالبٌى بالدزحت )

ب وأكل مً ب3) للخدٍز  .( بداحت للخدٍز

 1جدول 

 املتوسطاث الحسابيت والانحسافاث املعيازيت ألداء أفساد عينت الدزاست على فلساث مجال التخطيط للتدزيس

املتوسط  الفلسة السكم

 الحسابي

 التلييم الانحساف املعيازي 

حمُؼ اإلاجاالث اإلاػسفُت والىحداهُت  لدي اللدزة غلى صُاغت ألاهداف الظلىهُت في 1

 وهفع خسهُت

 خاحت 1.77 2.14

 لِظذ خاحت 0.79 3.82 أزاعي اخخُاحاث الؼلبت أزىاء الخسؼُؽ للخدَزع 2

 لِظذ خاحت 0.92 3.45 أصمم أوؼؼت حػلُمُت جساعي الفسوق الفسدًت 3

ع 4  خاحت 1.76 2.60 أخلل مدخىي الدزض أزىاء الخسؼُؽ للخدَز

ع في الفترة الصمىُت اإلادددةأزؼؽ  5  لِظذ خاحت 0.81 4.25 للخدَز

ع في طىء ؤلامياهاث اإلاخاخت في اإلادزطت 6  لِظذ خاحت 0.92 3.97 أزؼؽ للخدَز

 لِظذ خاحت 0.63 4.31 أزاعي أن ًيىن الخسؼُؽ ػامل لجمُؼ حىاهب الػملُت الخػلُمُت 7

ٌ  مً ًدبين         ججاوشث( 7 ،6 ،5 ،3 ،2) الفلساث أن( 1) زكم الجدو

ٌ  ألاداء مً ألادوى الخد مظخىي   فهي ولرلً( 3) بالدزحت واإلاددد اإلالبى

بُت، خاحاث جمثل ال  واهذ( 1 ،4) الفلساث أن الىخائج أظهسث بِىما جدٍز

ٌ  لألداء ألادوى الخد مً أكل بُت، خاحاث حػخبر فهي لرلً اإلالبى  جدٍز

 السابػت وللفلسة( 2.14) ألاولى للفلسة الخظابي اإلاخىطؽ بلغ خُث

 ألاهداف صُاغت( 1) الفلسة أن في الظبب الباخثت وجسي  ،(2.60)

ت والىحداهُت اإلاػسفُت اإلاجاالث حمُؼ في الظلىهُت  بدزحت حاءث واإلاهاٍز

 مً الىثير مػسفت لػدم اإلاؼلىب ألاداء مظخىي  مً وأكل مىسفظت

اث ألاهداف بمجاالث اإلاػلمين  ئلى ذلً ٌػىد كد هما مجاٌ، ول ومظخٍى

ع الخسؼُؽ غملُت أزىاء ألاهداف بصُاغت اإلاػلمين اهخمام غدم  للخدَز

دخاج زاهىي  أمس واغخبازه  ألاغباء هثر مؼ زاصت هبير حهد ئلى ٍو

ظُت  أخلل( 4) للفلسة باليظبت أما اإلاػلم، غاجم غلى الىاكػت الخدَز

ع الخسؼُؽ أزىاء الدزض مدخىي   ألادوى الخد مً أكل واهذ للخدَز

، لألداء  كبل مً والاهخمام اإلاخابػت غدم ئلى الظبب ٌػىد وكد اإلالبٌى

 ًىصب خُث اإلادخىي، جدلُل بػملُت واإلاؼسفين اإلادازض مدزاء

 .للدزوض الُىمي الخسؼُؽ غلى الاهخمام

 2 جدول 

 التدزيس جنفير مجال فلساث على الدزاست عينت أفساد ألداء املعيازيت والانحسافاث الحسابيت املتوسطاث

 التلييم الانحساف املعيازي  املتوسط الحسابي الفلسة السكم

 خاحت 1.65 2.79 لدي ئإلاام باالطتراجُجُاث الخدًثت في الخدَزع 1

ع التي جساعي الفسوق الفسدًت بين الؼلبت 2 لت الخدَز  لِظذ خاحت 1.54 3.34 أزخاز ػٍس

ع التي جىمي الخفىير لدي الؼلبت 3  خاحت 1.54 2.47 اطخسدام ػسق الخدَز

ع بما ًىاطب هضج وكدزاث ػلبت الصفىف الثالزت ألاولى 4  لِظذ خاحت 0.83 3.88 أوظف ػسق الخدَز

ع بما ًدىاطب مؼ ػبُػت اإلاادة الدزاطُت 5 لت الخدَز  لِظذ خاحت 1.08 3.58 اطخسدام ػٍس

ع في طىء ألاهداف اإلادددة 6 لت الخدَز  لِظذ خاحت 0.93 3.94 ازخاز ػٍس
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ع التي جثير دافػُت الؼلبت واهخمامهم دازل اإلاىكف  7 لت الخدَز أزخاز ػٍس

 الصفي

 لِظذ خاحت 0.93 4.14

ع بما ًدىاطب مؼ ػبُػت اإلاادة الدزاطُت 8 لت الخدَز  لِظذ خاحت 0.91 4.25 أهىع في ػٍس

ٌ  مً ًدبين       ( 8 ،7 ،6 ،5 ،4 ،2) الفلساث أن( 2) زكم الجدو

ٌ  ألاداء مً ألادوى الخد مظخىي  ججاوشث ( 3) بالدزحت واإلاددد اإلالبى

بُت، خاحاث جمثل ال فهي ولرلً  الفلساث أن الىخائج أظهسث بِىما جدٍز

ٌ  لألداء الخد مً أكل واهذ( 1 ،3)  خاحاث حػخبر فهي لرلً اإلالبى

بُت،  بلغ بِىما( 2.79) ألاولى للفلسة الخظابي اإلاخىطؽ بلغ خُث جدٍز

 اطخسدام ئلى ذلً في الظبب ٌػىد وكد ،(2.47) الثالثت للفلسة

ع في الخدًثت الاطتراجُجُاث  الؼلبت لدي الخفىير مهازاث وجىمُت الخدَز

 اإلانهاج كؼؼ غلى ًإزس كد اإلاػلم مً أهبر ووكذ حهد ئلى ًدخاج

 ًلجإون اإلاػلمين ًجػل مما الصفىف في الؼلبت غدد هثرة ئلى باإلطافت

ع، في الخللُدًت الؼسق  اطخسدام ئلى  ئلى الظبب ٌػىد كد هما الخدَز

بُت الدوزاث غلد كلت  الخفىير، مهازاث بدىمُت الخاصت الخدٍز

 لهره اإلاػلمين افخلاز ئلى ًإدي مما الخدَزع في الخدًثت والاطتراجُجُاث

 .الصفُت الغسفت دازل جأدًتها غلى اللدزة وغدم اإلاهازاث

 3 جدول 

 الصف إدازة مجال فلساث على الدزاست عينت أفساد ألداء املعيازيت والانحسافاث الحسابيت املتوسطاث

 التلييم الانحساف املعيازي  املتوسط الحسابي الفلسة السكم

 لِظذ خاحت 0.61 4.45 الخصسف في مػالجت اإلاؼىالث الؼازئت أزىاء اإلاىكف الصفيأخظً  1

ادة جفاغل الؼلبت 2  لِظذ خاحت 0.98 3.54 اطخسدم غسكت الصف لٍص

لدي اإلاػسفت بالجىاهب اإلاخػللت بالؼلبت لخدلُم طبؽ أفظل  3

 للمىكف الصفي

 لِظذ خاحت 0.87 4.05

 خاحت 1.19 2.82 ئدازة الصفاطخسدم ألاطلىب الدًملساػي في  4

 لِظذ خاحت 0.79 4.11 غالكتي مؼ الؼلبت مبيُت غلى الاوسجام والخفاهم 5

 لِظذ خاحت 1.18 3.94 اطخسدم ألاهماغ الىالمُت إلزازة اهخمام الؼلبت وجىحُه طلىههم 6

 خاحتلِظذ  0.64 4.37 أغمل غلى زلم أحىاء صفُت حظىدها الجدًت والخماض والػمل اإلاىخج 7

لدي اللدزة غلى ئهظاب الؼلبت اججاهاث أزالكُت مىاطبت مثل  8

ً، الاحتهاد، الثلت بالىفع.  اخترام اإلاىاغُد، واخترام آلازٍس

 لِظذ خاحت 0.64 4.14

ٌ  مً ًدبين       ( 1 ،2 ،3 ،5 ،6 ،7 ،8) الفلساث أن( 3) زكم الجدو

ٌ  ألاداء مً ألادوى الخد مظخىي  ججاوشث ( 3) بالدزحت واإلاددد اإلالبى

بُت، خاحاث جمثل ال فهي ولرلً  الفلسة أن الىخائج أظهسث بِىما جدٍز

 مخىطؼها بلغ والري الصف ئدازة في الدًملساػي ألاطلىب اطخسدم( 4)

ٌ  لألداء ألادوى الخد مً أكل واهذ( 2.82) الخظابي  فهي لرلً اإلالبى

بُت خاحاث جمثل  مً الىثير إلًمان ذلً في الظبب ٌػصو  وكد جدٍز

 غلى ٌػمل والدظلؼي الدًىخاجىزي ألاطلىب اطخسدام بأن اإلاػلمين

 اطخسدام بِىما الصف دازل والهدوء الؼلبت واهظباغ الىظام خفظ

 .الؼلبت لدي الاهظباغ وغدم الفىض ى ًسلم كد الدًملساػي ألاطلىب

 4 جدول 

 التلويم مجال فلساث جحليل فلساث على الدزاست عينت أفساد ألداء املعيازيت والانحسافاث الحسابيت املتوسطاث

 التلييم الانحساف املعيازي  املتوسط الحسابي الفلسة السكم

م الىاكعي بؼيل ٌػىع اهجاشاث الؼلبت في اإلاىاكف الخلُلُت 1  خاحت 1.11 2.76 اطخسدم الخلٍى

 لِظذ خاحت 0.93 3.80 الازخبازاث لالطخفادة منها في جدظين حػلم الؼلبتأهظم هخائج  2

م إلاساغاة الفسوق الفسدًت 3  لِظذ خاحت 1.35 3.74 أهىع في وطائل وأطالُب الخلٍى

م 4  لِظذ خاحت 1.12 3.71 أزاعي ألاطع الػلمُت في الخلٍى

م الراحي 5  خاحتلِظذ  1.09 3.54 أدزب الؼلبت غلى ممازطت الخلٍى

م اإلاظخمس 6  لِظذ خاحت 0.91 3.60 اطخسدام الخلٍى

م أداء الؼلبت في اإلاجاالث الثالزت )اإلاػسفُت، الىحداهُت، هفع خسهُت(. 7  خاحت 0.84 2.77 أغمل غلى جلٍى

( ججاوشث 2، 3، 4، 5، 6( أن الفلساث )4ًدبين مً حدٌو زكم )         

( ولرلً فهي 3مظخىي الخد ألادوى مً ألاداء اإلالبٌى واإلاددد بالدزحت )

بُت، بِىما أظهسث الىخائج أن الفلساث ) ( واهذ 1، 7ال جمثل خاحاث جدٍز

بُت،  أكل مً الخد ألادوى لألداء اإلالبٌى لرلً فهي جمثل خاحاث جدٍز

( وللفلسة الظابػت 2.76لغ اإلاخىطؽ الخظابي للفلسة ألاولى )خُث ب

(، وكد جسي الباخثت الظبب في أن الفلسة ألاولى جم اطخسدام 2.77)

م الىاكعي بؼيل ٌػىع ئهجاشاث الؼلبت في اإلاىاكف الخلُلُت  الخلٍى

واهذ أكل مً الخد ألادوى لألداء اإلالبٌى ئلى الىلص واللصىز في 

م الىاكعي لدي اإلاػلمين اإلاػلىماث واإلاهازا ث الالشمت لخؼبُم الخلٍى

م الىاكعي، أما  ب اإلاػلمين غلى هُفُت اطخسدام الخلٍى وغدم جدٍز

م أداء الؼلبت في اإلاجاالث  باليظبت للفلسة الظابػت أغمل غلى جلٍى

د  ت( فلد ٌػىد الظبب ئلى الخػٍى الثالزت )اإلاػسفُت، الىحداهُت، اإلاهاٍز

إلحساء ازخبازاث جلِع حاهب الخرهس، باإلطافت والىمؼُت لدي اإلاػلمين 

 ً اإلاػلمين ــير مــت الىثــسفــدم مػـــازاث وغـــره الازخبــداد هــت ئغــىلــئلى طه
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م في اإلاجاٌ الىحداوي واإلاهازي   .بأطالُب وأدواث الخلٍى

هخائج الظإاٌ الثاوي: هل جىحد فسوق ذاث داللت ئخصائُت غىد مظخىي 

 بُت لدي مػلمي الصفىففي الاخخُاحاث الخدٍز (α ≤ 500) الداللت

الثالزت ألاولى في لىاء اإلاصاز الجىىبي جبػا إلاخغيراث )الىىع الاحخماعي، 

  لإلحابت غً هرا الظإاٌ جم خظاب جدلُل الخباًً الثىائيو  والخبرة(؟

(two-way-Anova) ( ًىضح ذل5ًوالجدٌو زكم ). 

 5جدول 

 الثنائي لتحدًد الفسوق بحسب متغيراث الدزاست نتائج جحليل التباًن

 مستوى الداللت كيمت )ف( متوسط املسبعاث دزجت الحسيت مجموع املسبعاث مصدز التباًن

 0.562 0.345 0.119 1 0.119 الىىع الاحخماعي

 0.703 0.473 0.162 3 0.487 الخبرة

 0.307 1.262 0.433 3 1.299 الىىع الاحخماعي والخبرة

   0.343 27 9.264 الخؼأ

    34 11.845 اإلاجمىع

 أظهسث الىخائج غدم وحىد فسوق ذاث داللت غىد مظخىي الداللت     

(α≤500)   بُت إلاػلمي الصفىف الثالزت ألاولى جبػا لالخخُاحاث الخدٍز

الباخثت إلاخغيراث )الىىع الاحخماعي، الخبرة والخفاغل بُنهما(، وكد غصث 

بُت التي ًدعى لها الروىز هفظها  الظبب في ذلً ئلى أن الدوزاث الخدٍز

الدوزاث التي جدعى لها ؤلاهار، باإلطافت أن الظسوف اإلاىحىدة في حمُؼ 

 .اإلادازض مدؼابهت طىاء واهذ للروىز أم لإلهار

 التوصياث. 6

بُت هابػت مً اخخُاحاث اإلاػلمين  - طسوزة أن جيىن الدوزاث الخدٍز

س مػازف اإلاػلم ومهازاجه للػمل  .لخؼٍى

بُت إلاػلمي  - د مً الدزاطاث لخددًد الاخخُاحاث الخدٍز ئحساء مٍص

س بسامج ئغداد اإلاػلمين  الصفىف الثالزت ألاولى لخيىن مىؼللا لخؼٍى

ب أزىاء الخدمت.  الخالُين أو الطخددار بسامج الخدٍز
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TEACHES THE SOUTHEN MAZER 

THEKRAYAT MOHAMMAD ALKHATATNEH 

University of Hail 

Abstract_ This study aimed to know the basic training needs for the primary grades teachers. A 

questionnaire with a set of (30) paragraphs within (4) sectors teaching planning, performing 

teaching, class management and evaluation was prepared and given to (35) teachers in the 

southern Mazer 2015- 2016. The results showed that some paragraphs didn't represent the real 

training needs and that is because the standards of aim drafting were lower than the required level 

due to the teachers nuance in drafting good aim during teaching planning and considering it a 

non- compulsory thing that needs effort to achieve. On the other hand the results containing the 

second question of is there any difference for the needs primary grades teachers the southern 

Mazer stage due to (Gender experience and then insertion weather between the Gender and social. 

The reason for that in the researchers point of view that of the male the female teachers have the 

same training course seminars as well as they with eased the same condition in the schools 

whether they are female or male gender.  

Key word: Training Need, Primary grades Teaches, Southen Mazer. 

 

 

 

 

 

 

 


