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اتجاهات معلمات المرحلة االبتدائية نحو السلم التعليمي الجديد  

 في ظل تأنيث المرحلة االبتدائية بدولة الكويت
 

**** 

 

 
 قسم المناهج و طرق التدريس. :   كلية التربية االساسية -د. فهد خلف اللميع

 .يةالتربو قسم األصول و األدارة ة :كلية التربية االساسي -العازميد. بدر حمد 

  

 
 ملخص

هدددفا الدراسددة الددر التعددرج هلددر امااهددار معلمددار المرحلددة االبتدا يددة   ددو السددلم 

التعليمي الاديد في ظل قرار مأ يث المرحلة االبتدا ية بدولة الكويدا وللدم مدال خد ل  

معرفة آراء المعلمار بصورة هامة ، والتعرج هلي االخت ج في آرا هال   و السدلم 

ا للمتغّيرار التاليدة   العمدر ا الرةدرة ، المدواد الدراسدية ، المن قدة التعليمي الاديد وفق

المرحلددة االبتدا يددة  معلمددارالتعليميددة ،  سددنس التلميددك ن. مكو ددا هينددة الدراسددة مددال 

 650هيندة هودوا ية مدال هدكا الماتمدع قوامهدا  خكسميعهال في دولة الكويا ، وقد مم أ

ي دوله الكويا . وقدد مدم م ةيدق اسدتةا ة معلمة موزهة هلر المناطق التعليمية السا ف

مددال اهددداد الةدداحىيال هلددر المعلمددار مهدددج الددر التعددرج هلددر امااهددامهال   ددو السددلم 

 التعليمي الاديد في ظل مأ يث المرحلة االبتدا ية بدولة الكويا .

وقدددد موصدددلا  تدددا ج الدراسدددة الدددر ردددرورة  مراسعدددة قدددرار معمددديم التأ يدددث الهي دددة 

االبتدا يددة بدولددة الكويددا . كمددا أوصددا  الدراسددة باالبقدداء هلددر  التدريسددية بالمرحلددة

المدارس المقابلة بالمرحلدة االبتدا يدة باميدع منداطق الكويدا التعليميدة . واالخدك بعديال 

االهتةدددار ر ةدددة المعلمدددار لتددددريس المددددارس لار ال لةددده الدددككور . وسعدددل الرةدددرة 

بمددارس المرحلدة االبتدا يدة  ال ويلة و سال المعلمة و اللةداس الودرهي معيدار أساسدي

 لار ال لةة الككور .
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 المقدمة 

 سةيا مقار ة بمراحدل التعلديم  أهميةم التعليمي المرحلة األكىر سلّ لممىل المرحلة االبتدا ية في ا

 هدا ممىدل اللةندة أل في هدك  المرحلدةرسع الر أهمية طةيعة الت ميك والدارسيال ياألخرى وللم 

   ق   و مراحل أخرى مال التعليم مكون مرمة ة بصورة كةيدرة األولر واالساس األول ل 

فيما يرص الت صيل المعرفي والدراسي أو الىقافي أو  ًء بهك  المرحلة األولر مال التعليم سوا

ميددق التربويددون هلددر أهميددة هددك  المرحلددة فددي أوقددد  االستمدداهي أو النيسددي أو االخ قددي  .

 .Greaney et al)،  ن1994، وآخدرون هةدود ني   هةددالغ مرتلدف موسهدامهم وأفكدارهم  

1991, Hawkins et al. 1991 )  . 

وقددد ارددارر الدراسددار الااريددة الددر أن أهميددة المرحلددة االبتدا يددة مكمددال فددي أ هددا مسدداهم فددي 

 بلورة  مو الت ميك مال سميع الاوا ب ، وفي دراسة لوزارة التربية بدولة الكويا أكدر أن :

 

م ورددعها فددي السددلم التعليمددي بدولددة الكويددا فدد ن " هددك  المرحلددة ب كدد

وظييتها متةلور في مساهدة الت ميدك هلدر النمدو المتكامدل الدكن يمكدنهم 

مددددال فهددددم الع قددددار االستماهيددددة ، وأوصددددا الدراسددددة بددددأن م خددددك 

خصاص ص النمو لدى الت ميك بعديال االهتةدار هندد مددريس المقدررار 

  9032العدددد لقددةس الكويتيددة ،   سريدددة ا الدراسددية العلميددة واالدبيددة "

 ن 4ص :  

 

وقددد اهددتم الةدداحىون فددي دراسددة المرحلددة االبتدا يددة والتركيددا هلددر  مددو ررصددية الت ميددك 

وم ويرها ودراسة فرص المواد المرتليدة فدي المسداهمة فدي خلدق األسدواء الم  مدة للت ميدك 

وير قدددرار الت ميددك فددي هددك  المرحلددة ومعايددا دور المددواد المرتليددة فددي المسدداهمة فددي م دد

الورصية ، وقد ركار العديد مال  الدراسار الغربية هلدر دور المدواد بمرتلدف أقسدامها فدي 

 . ( Solomon, 1997 )معايا ررصية التلميك وخلق فرص م ويرها  

  

هك  األهمية سسرا يصعب هةور  ما لدم متدوفر سميدع االمكا دار ال زمدة لتسدهيل مهمدة  دّ معو

عنر آخر يادب أن مكدون الةدرامج الدراسدية بالمرحلدة االبتدا يدة ومعلمدو هدك  له ، بم العابريال
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والياهليدة حتدر يكدون للعمليدة  ةالمرحلة وادارمهدا التربويدة متناسدقة ومتناسدةة ولدديها ال ماسد

التربويدددة بهدددك  المرحلدددة األ دددر اليعدددال وااليادددابي فدددي  ادددا  الر ددد  والغايدددار واألهدددداج 

لما في للم مال أهمية كةيرة فدي م سديال األداء التدريسدي  اسة الموروهة لهك  المرحلة ال س

، فامااهددار المعلمددار   ددو األداء الددوظييي يددنعكس بصددورة مةارددرة هلددر سددودة وفاهليددة 

العملية التعليمية ، وقد اهتما الدراسدار الة ىيدة  فدي م دوير امااهدار المعلمدار   دو األداء 

 . ( Pigge and Marso, 2000 )الوظييي لتتكامل العوامل الم  رة فيه 

 

العمليددة التعليميددة بالمرحلددة االبتدا يددة بدولددة الكويددا مسدداريال أحدددهما أساسددي وا خددر  مأخددك

أو بمعنر آخر مم مأ يث الهي ة التدريسية للمرحلدة االبتدا يدة بدولدة الكويدا كتاربدة   ،ماريةيّ 

وقدد   ، وسدلةيار التاربدةفي بعض المدارس بالمرحلة االبتدا ية للتعرج هلر أبرز اياابيار 

خرسا التاربة بناء هلر الدراسار التي أسريا هليها بوسدود بعدض االياابيدار وكىيدر مدال 

 ةالتاربددة مسددتقة   هلددر الصدديوج الى  دد اقتصدداروأسمعددا هددك  الدراسددار هلددر ، السددلةيار 

د أبددى .  وقد الدر المددارس المقابلدة األولر الا مدا أريدد معميمهدا وأن ينقدل مدال يتكدرر رسدوبه

كىير مال المعلمدار بعدض الم حتدار كوسدود موداكل وصدعوبار فدر مددريس بعدض المدواد 

كالتربيددة االسدد مية ا التربيددة الةد يددة ا العلددول وأن المعلمددار يددواسهال حرسددا خصوصددا مددع 

ن وقددد حاولددا وزارة التربيددة  2003: 45التعامددل مددع ال لةددة الكةددار  وهددا مددا   فهددد اللميددع ، 

تعامل مدع هدكة الموداكل بمقترحدار كدان مدال أهمهدا اهدادة النتدر فدي مددريس بدولة الكويا ال

بعددض المددواد الدراسددية بددأن يتددولر مدريسددها معلمددون لكددور وأن يرصددص لهددم مةنددر منعددال 

 داخل أسوار المدرسة خصوصا في مادمي التربية االس مية و التربية الةد ية  .  

 

ا قددرارا يددنص هلددر مغييددر السددلم التعليمددي  ددم بعددد للددم أصدددرر وزارة التربيددة بدولددة الكويدد

– 2004ن  يدتم منييدك  فدي العدال الدراسدي  3،  4،  5ن الدر    4،  4،  4بدولة الكويا مدال   

 ة تريددة أقامتهددا الددوزارة مددال خدد ل موددكيل لاندد ة، وبنددر هددكا القددرار هلددر دراسدد 2005

 ن . 19ص :   1338العدد  ،  .  مالة المعلم مرصصة لكلم
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وكلة بهكا القرار  بأ ه بني هلر قناهار وآراء بعض االردراص ولدم يدتم أخدك رأن ومكمال الم

المعلمدددار  بالميددددان الدراسدددي وهدددال صددداحةار الودددأن   ولدددم مقدددم الدددوزارة باستكوددداج آراء 

المعلمدديال بهددكا الصدددد حتددر هددال طريددق االسددت ناس بددلرا هم  خصوصددا بالمرحلددة االبتدا يددة .  

ر الدوزارة با هدا سدتعود هلدر المرحلدة االبتدا يدة سدراء هدكا وبالر م مال الممياار التر لكدر

فدي اصددار قدرارار بهدكا  ال ادم  -مال وسهة  تدر الةداحىيال   -التغير اال أن هكا يمىل ررخا 

 دون أخك آراء المعلميال والمعلمار  وم حتا مهم .

 

التدريسددية إن سهددل اله يددة التدريسددية الكىيددر مددال القددرارار الهامددة يسددةب موددكلة لدددى اله يددة 

وي  ر هلر مقدار الدافعية فكأن الوزارة ال مأبه  راء اله ية التدريسية ، وهكا ليس فقد  هلدر 

مسددتوى القددرارار بددل يتعدددى ليوددمل المعرفددة باألهددداج وموددكلة هدددل الورددو  فددي بعددض 

الموروهار الدراسية سواء مال سا ب المعلم أو مال سا ب ال  ب . فيي دراسة أسراها كدل 

مةياّل أن مستوى أداء ال  ب يرميع بودكل  “ Miles and Kibler “ 1967وكةلر  مال ميلا

الودرقاون  فدي مل وظ هندما يكون المعلمون وال  ب هلر فهم بالموردوهار واألهدداج   

 ن.  225ص:  1987، 

مدال هندا سدوج ي داول الةداحىون القيدال بهدكة المهمدة والتعدرج هلدر آراء المعلمدار بالمرحلدة 

ة ماا  هكا القرار ، وقد ركدا الةداحىون هلدر المعلمدار دون المعلمديال ألن المعلمدار االبتدا  ي

هداّل المعينيدار بدداألمر فدي ظددل قدرار مأ يددث المرحلدة االبتدا يددة بدولدة الكويددا فالدراسدة مهددتم 

بمعرفة امااهار الهي ة التدريسية بالمرحلة االبتدا ية وفي هك  ال الة الهي ة التدريسية مال ف ة 

 مار  ترا لقرار مأ يث المرحلة االبتدا ية .  المعل
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 أهداف الدراسة: •

معرفة آراء المعلمار بصدورة هامدة حدول امااهدامهم   دو السدلم التعليمدي الاديدد فدي  .1

 ظل مأ يث المرحلة االبتدا ية.

التعرج هلي االخت ج في آراء المعلمار   و السلم التعليمدي الاديدد وفقدا ل خدت ج  .2

يرار   العمر ا الرةرة ، المواد الدراسية ، المن قة التعليمية ، الانسية في بعض المتغ

 ، سنس التلميك ن.

 
 أهميه الدراسة : •

بما أن المعلمار هال الاهة المنيكة للقرارار التعليمية ، فمال ال زل التعرج هلدر آرا هدال الن 

دافعيدة و حمداس  مدى امقدان وسدودة و فعاليدة العمليدة التعليميدة بصدورة هامدة مرمة دة بمددى

وايمددان المعلمدددار   ددو األداء التدريسدددي . و حيددث أن القدددرارار التعليميددة هدددادة مترددك مدددال 

أصدد اب الممارسددة اليعليددة لددكا حددرص الةدداحىون هلددي التعددرج هلددي آراء أصدد اب الوددأن 

  -حسددب هلددم الةدداحىيال  -باالرددافة الددي للددم معتةددر هددك  الدراسددة االولددر فددي هددكا الاا ددب 

لدراسدددة أهميدددة كو هدددا أسريدددا بصدددورة مسدددتقلة و موردددوهية هدددال بعدددض ومكتسدددب هدددك  ا

 الدراسار التي قاما بها وزارة التربية بدولة الكويا.

 
 منهج الدراسة :

مم إستردال المنهج الوصيي المقارن في هك  الدراسه،حيث أن مىل هكا المنهج يسدتردل هنددما 

ة هددة ماموهدار متةايندة .  يكون الهدج مال الدراسه هو وصف ظاهر  ما هدال طريدق مقار د

وهكا ما مهدج إليه الدراسة ، حيث أ ها مهدج بصورة هامة إلي التعرج هلر آراء المعلمار 

– 2004لمرحلة االبتدا  ية في دولة الكويا ماا  قرار المامع م ةيقه في اليصل الدراسدي با

 المرحلده االبتدا يدة ،والراص بالسلم التعليمي الاديد في ظل مأ يث الهي ة التدريسية ب  2005

 مال خ ل مي ص آراء المعلمار في روء بعض المتغيرار الديمغرافية   السكا ية ن.
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 أسئلة الدراسة : •

 تهدف الدراسة الى االجابة عن األسئلة التالية :

 ما  سةة الم يدار والمعاررار للسلم التعليمي بيال المعلمار بصورة هامة ؟   .1

الفئةةة العمريةةة ا ية بدديال أفددراد العينددة وفقددا لمتغيّددر  لار داللددة  أحصدد فددروقهددل موسددد  .2

 ؟  للمعلمات

  المنةاق  التعليميةةلار داللة  أحصا ية بيال أفراد العينة وفقدا لمتغيّدر  فروقهل موسد  .3

 ؟

 الخبةر  التدريسةيةلار داللة  أحصا ية بيال أفراد العينة وفقا لمتغيّر   فروقهل موسد  .4

 ؟

 ؟ المواد الدراسيةبيال أفراد العينة وفقا لمتغيّر   ية لار داللة  أحصا فروقاهل موسد  .5

 ؟ جنس الطلبةلار داللة  أحصا ية بيال أفراد العينة وفقا لمتغيّر   فروقهل موسد  .6

 

 عينة الدراسة: •

 خدكالمرحلة االبتدا ية سميعهال في دولة الكويدا ،وقدد مدم أ معلمارن ماتمع الدراسة مال يتكو

مدال المعلمدار موزهدة هلدر المنداطق التعليميدة  650هينة هووا ية مدال هدكا الماتمدع قوامهدا 

السا في دوله الكويا . و الادول التدالي يةديال اهدداد  العيندة مدال المعلمدار فدي كدل المنداطق 

 التعليمية:

 

 

 

 

 

 

 

 المنطقة التعليمية العدد

 ا لعا صمة 112

 حولي 117

 اليروا ية 97

 مةارك الكةير 100

 االحمدن 121

 الاهراء 103
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 حدود الدراسة : •

مم م ةيق الدراسة هلي معلمار المرحلة االبتدا ية في سميع المناطق التعليميدة بدولدة الكويدا 

ل. وهليه فا ه سوج يتم معمديم  تدا ج  2002/2003في اليصل الدراسي الىا ي للعال الدراسي 

 هكة الدراسة في روء ملم ال دود.

 

 اجراءات الدراسة : •

 لهدج مال هك  الدراسة قال الةاحىون بعدة اسرا ار متلرص في االمي:حتر يتم التوصل الي ا

 حساب صدق و ةار أداة الدراسة هةر هينة  است  هية . .1

 م ديد حام العينة و المدارس المراد م ييق أدوار الدراسة هليها. .2

موزيع  أدوار الدراسة مال قةل الةاحىيال هلي سميدع المعلمدار فدي المددارس المرتدارة  .3

 سمعها .  م اهادة

 ميريغ الةيا ار في ال اسب ا لي ممهيدا  لمعالاتها احصا يا بناء هلي أس لة الدراسة . .4

 

 األساليب االحصائية: •

 المتوس ار ال سابية و اال  رافار المعيارية. .1

 . chi-squareاختةار كأ  .2

 . T- test  اختةار ر .3

 التكرار في النسب الم وية. .4

 One way Anovaم ليل التةايال أحادن العامل   .5

 .Bonferroniاختةار بنيرو ي التتةعي     .6

 

وقد مم اختيار خمس مدارس مال كل من قة معليمية ب ريقة هووا ية هال طريق القرهة  م 

 م ةيق أدوار الة ث هلي سميع المعلمار في المدارس المرتارة.
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 أدوات البحث : •

امااهدار المعلمدار  : مدم قيداس مقياس اتجاهات المعلمات نحو السلم التعليمي الجديد .1

  ددو السددلم التعليمددي الاديددد مددال خدد ل مقيدداس أهددد  الةدداحىون بعددد االطدد   هلددي 

بندد  18ماموهة مال المقاييس لار الصلة و قد مكّون المقياس في صورة النها يدة مدال 

وللم بعد هرره هلي ماموهة مال المترصصيال في سامعدة الكويدا و كليدة التربيدة 

كرو ةدا  ن حيدث بلدغ  ةار المقياس باسدتمرار معامدل   اليدااالساسية ، وقد مم حساب  

ن  كمددا مددم حسدداب و ا ةددار ب ريقددة التاا ددة النصددييال و الددكى بلددغ  0.731المعامددل   

ن اما بالنسةة لصدق المقياس فقد مم حسابه باسدتردال صددق االمسداق  0.716معامله   

هم فدي هديال األهتةدار مدال ن  حيث مم أخك م حتام  0.4الداخلي  و الكى بلغ معامله   

 حيث ركل االستةيان و مضمو ه.

:  قدال الةداحىون باهدداد أسد لة مقيددة بصديغة    عدم ن أو   ال ن   دم  المقابلة الشخصةية .2

إبداء األسةاب حول األسابة ، و قد قال الةداحىون ب رسدالها لاميدع أفدراد العيندة  مرفقدة 

 مع االستةيان.

 

          

  Review of Previous Literatureالدراسات السابقة   

 

 

فيمددا يرددص الدراسددار السددابقة يددود الةدداحىون التنويدده هلددر أن هددر  الدراسددار السددابقة 

سيقتصر هلر الدراسار المةاررة لمورو  الدراسدة وهدو معرفدة امااهدار المعلمدار بدولدة 

بمدا أ ده يوسدد الكويا   و السلم التعليمي الاديدد فدي ظدل قدرار مأ يدث المرحلدة االبتدا يدة ، و

دراسار م د ا هال مأ يدث المرحلدة االبتدا يدة فدي بعدض دول الرلديج والددول العربيدة اال أن 

الةاحوث آ روا الدراسار التي أسريدا بالكويدا الحتوا هدا هلدر مياصديل هامدة مردص العيندة 

 المستهدفة لكا فالدراسار السابقة ستكون مةاررة لمورو  هك  الدراسة.
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 ى :الدراسة األول

  

" دراسددة ميدا يددة لتقددويم  تددال مأ يددث هي ددة التدددريس واالدارة فددي بعددض المدددارس االبتدا يددة 

للةنةال بدولة الكويدا " أهددها مركدا ب دوث المنداهج  بدوزارة التربيدة فدي دولدة الكويدا هدال 

حاولا هك  الدراسة متةع االياابيار والسلةيار في مدارس ماريب  تال مأ يث الهي دة  1982

 يسية بالمرحلة االبتدا ية بدولة الكويا في م اور مرتلية ومال أهمها :التدر

 التياهل بيال الت ميك والمدرسار . -

 الت صيل الدراسي للت ميك . -

 استقرار الهي ة التدريسية . -

 المنا  المناسب للعملية التعليمية . -

 الع قة بيال المنال والدراسة . -

 التربية . االفادة مال زيادة هدد الررياار مال كليار -

 االستقرار النيسي واالستماهي للمدرسار . -

 االمااهار التربوية المعاصرة . -

 

 وقد ارتمل كل م ور هلر اياابيار وسلةيار  ست يع أن  لرصها بالتالي :

 أوال : فيما يرص االياابيار .

 اياابية الت ميك مع المدرسار أ ناء الدرس . .1

 ة المدرسار.اقةال الت ميك هلر بعض النواطار بقياد .2

  مو الت صيل الدراسي . .3

 م قيق النمو الوسدا ي السليم للت ميك كتوفير ال نان. .4

 استقرار هي ار التدريس واالدارة . .5

 يساهد هلر مو يق التعاون بيال المنال والمدرسة . .6
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  ا يا : فيما يرص السلةيار .

 صعوبة رة  الت ميك مال قةل بعض المدرسار . .1

 الرةرة في مدارس التاربة .وسود مدرسار م دودار  .2

 بعض المدرسار ليس لهال ررصية قوية ، مما ي دن الي األهمال مال سا ب التلميك . .3

 سرهة اال يعال هند بعض المدرسار مما ي  ر هلر ه قتهال  مع الت ميك . .4

 هدل الر ةة هند بعض المدرسار بمدارس التاربة في مدريس الةنيال . .5

 لكىيرة والعنف داخل اليصل وأ ناء اليرص .ميل بعض الت ميك الي ال ركة ا .6

وسود م ميك بعدد م دود فدي بدايدة  سدال المراهقدة يسدةب الرسدوب المتكدرر وسدرهة  .7

  مو اسسامهم وميولهم الي ا ةار لامهم وسكب اال تةا  اليهم بصورة  ير سليمة .

 موسددد بعددض السددلةيار والتددي يتهددر أ رهددا فددي بدايددة الت دداق الت ميددك بالصددف األول .8

 المتوس  مىل :

 يةدو هلر بعض الت ميك الوعور بالرال وال ساسية الميرطة في بداية العال . -

 يلاأ بعضهم الر الةكاء أ ناء اهتراره مال قةل المدرس . -

 يةدو هلر بعضهم في بداية العال هدل الر ةة في مواركة ا خريال . -

ث والموداركة فدي يميل بعضهم الر مقليد المدرسار في بعض التصدرفار أ نداء ال ددي -

 أداء األهمال المدرسية .

 يصعب هلر بعضهم في الةداية مقةل طريقة المدرس في النقد ورة  النتال . -

يستردمو ه بصية هامة في بداية العال بعض الكلمار التي معودوا هليها في المددارس  -

 االبتدا ية مىل منادامهم للمدرس بكلمة   أبلة ن .

 درس بمواكله .يتردد أحيا ا في مصارحة الم -

 رعف بعضهم في القراءة الاهرية النمولسية . -

 موكلة مدريس التربية الةد ية وبعض النواطار المصاحةة لها . -

 موكلة مدريس التربية االس مية وبعض  واطامها . -

 موكلة بعض النواطار الراصة بالناارة والسةاكة والكهرباء . -
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 ة .موكلة بعض  واطار التمىيل والتربية الموسيقي -

 موكلة الايارار الميدا ية خارج المدرسة . -

مساحة بعض المدارس ال الية كةيدرة ب يدث ال يمكدال للمدرسدار واالدارة مدال متابعدة  -

 الت ميك أ ناء اليرصة هلر الن و الم لوب .

 كىرة هدد الت ميك في اليصل مما سةب ازهاج ل ركة المعلمة داخل اليصل . -

 

ومقترحددار ومصددورار القيددادييال والمعلمددار حددول أهددم   ددم ا تقلددا الدراسددة لتكوددف آراء

 -الصيار التي ياب موفرها في اله ية التدريسية في مدارس الةنيال :

 في مجال التأهيل واالعداد المهني : أ.

 الدراية الكافية برصا ص النمو وم الةه لت ميك المرحلة االبتدا ية. -

 هك  المرحلة العمرية .الدراية الكافية باليروق بيال الةنيال والةنار في  -

 أن مكون المعلمة قد مارسا التربية العملية في مدارس الةنيال الا كا ا حديىة التررج  -

 ب . في مجال الخبر  :

 الرةرة ال ويلة في ماال التدريس بالمرحلة االبتدا ية . -

 االيمان بالمهنة والر ةة في التدريس للةنيال . -

 أن مكون متاوسة وأما ألطيال . -

 بالكياءة والقدرة هلر الع اء . أن متصف -

 أن متصف بالقدرة هلر معرفة موك ر الت ميك وكييية ه سها . -

 أن مكون لديها القدرة هلر معرفة أ و ة الةنيال في هك  المرحلة . -

 جـ . في مجال التدريب :

 أن متميا المعلمة بما يلي :

 الورصية القوية . -

 الع ف وال نان وحب األطيال . -

 ون وال كمة .الصةر والتر -
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 المتهر الآل ق الم توم . -

الص ة الايدة سسميا و يسيا وورو  الصور والن ق السدليم والتمسدم بالمىدل العليدا  -

 والعدل في معاملة الت ميك .

 االماان العاطيي واال يعالي . -

  م أه ا الدراسة بعض التوصيار العامة  ومنها :

المصدداحةة لهددا ، بددأن يكددون بكددل هدد ج موددكلة مدددريس التربيددة الةد يددة والنودداطار  .1

مدرسة مركا مددريب لكدرة القددل يقدول بالتددريب فيدد مددرس مربيدة بد يدة ، ، أن يقدول 

 مدرسون بعد  هاية الدوال الرسمي بتدريس التربية الةد ية أو بعض  واطها للت ميك .

ه ج موكلة مددريس التربيدة االسد مية والنوداطار المصداحةة لهدا كترميدب زيدارار  .2

 عض رسال الديال لهك  المدارس في فترار م ددة واالستعا ة باألف ل التعليمية .لة

 بالنسةة للت ميك : .3

م ويددع سددلوك الت ميددك الددكن يتسددم بال ركددة الكىيددرة مددال خدد ل زيددادة منافددك النودداط  -

 ال ركي ومنويع مااالمه .

ي مددارس دراسة ال االر االستىنا ية لةعض الت ميدك التدي يصدعب ه سهدا و قلهدم الد -

 يدرس فيها مدرسون لكور .

 التعرج هلر الموك ر التي مواسه المدرسار في مدارس الةنيال وكييية ه سها . -

. فددي حالددة التوسددع فددي النتددال أو معميمدده مسددتقة  ينةغددي اهددادة النتددر فددي المواصدديار 4

 المتعلقة بمةنر المدرسة ومساحتها ومرافقها .       

 

 الدراسة الثانية :

م ماربة مأ يث هي ة التدريس في بعض  المدارس االبتدا ية للةنيال بدول الرلديج العربدي " مقوي

. اسددتهدفا هددك   1985" أهددداد المركددا العربددي للة ددوث والتربويددة لدولددة الرلدديج العربددي 

الدراسة معرج دوافع التاربة وواقعها وموك مها و تا اها ، وقد أقّرر هدك  الدراسدة بوسدود 
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ي مدارس التاربة متصل بأهمال الت ميك وهدل قددرة بعدض المعلمدار هلدر بعض السلةيار ف

 رة هم ودخول الةعض منهم الر مرحلة المراهقة المةكرة  تياة لتعدد رسوبهم .

كما الحتدا الدراسدة أن همليدار ال مدل والدوالدة والددورة الودهرية مد دن الدر بعدض ا الل 

ا أو خ لهدا وقدد يىيدر للدم القلدق فدي  يسديتها وقدد والتومر وا ريا  أداء األ ىر لعدة ايال قةله

ميقد الىقة بالنيس خ ل هك  العمليار وقد متصف خ لهدا ب ددة ال ةدع أو بدا  راج المدااج أو 

مكون هرره للوقو  في األخ اء . وقد كويا م اليل سداول هك  الدراسة هال النتا ج التاليدة 

: 

 في ماال ررر العام ر بمدارس التاربة : .1

% مال العينة أ هال راريار هال العمل في هدكا الندو  مدال المددارس سدواء كدل 85ر قرر

 الررا أو الر حد ما . 

فددي ماددال الصددعوبار والموددك ر التددي مواسدده العددام ر بمدددارس التربيددة التاربددة  .2

 % منهال وسود بعض العصوبار والموك ر في مدارس التاربة مىل :79أقرر 

 أ ناء الدرس وأ ارة الضوراء ال ركة الاا دة لدى بعض ال لةة  -

 قلة معاون بعض أولياء األمور  -

 مقصير بعض الةنيال في الواسةار المدرسية -

 مليظ بعض الةنيال بعةارار  ير ال قة  -

 -في ماال استمرار التاربة أو معديليها أو العدول هنها : .3

 -% استمرار التاربة مع ادخال بعض التعدي ر هليها منها :73فقد قررر  الةية 

 قصر التاربة هلر الصيوج الى ث األولر مال المرحلة االبتدا ية . -

أن مكددون المعلمددار  بمدددارس التاربددة مددال لوار الرةددرة ال ويلددة فددي ماددال  -

 التدريس .

  قل الت ميك الكيال يتااوزون التسع سنوار الر المدارس المقابلة . -

 منح ال وافا للمعلمار في مدارس التاربة . -

 هك  المدارس ب سب ر ةتهال .اختيار المعلمار ب -
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 -في ماال ال اسة الر موافر صيار خاصة في العام ر بمدارس التاربة : .4

 -% بضرورة موافر بعض الصيار مىل :64أفادر  الةية مةلغ 

 أن متصف المعلمة بالصةر وقوة الت مل . -

متميدا المعلمددة بدداالماان ورددة  الددنيس وقدوة الورصددية وحسددال التصددرج فددي  -

 رتلية .المواقف الم

 أن م افظ المعلمة هلر المتهر بما يت ءل مع التعاليم االس مية ال ميدة . -

اليهم الواهي لرصدا ص األطيدال فدي المرحلدة االبتدا يدة مدال الندواحي النيسدية  -

واالستماهية وال ركية والاسمية والعقليدة واالدراك العميدق ألسداليب التعامدل 

 مع الككور مال الت ميك .

 لمة بالع ف وال نان والقدرة هلر التياهم مع الت ميك .أن متميا المع -

 -في ماال الصيوج الدراسية المناسةة الستمرار التاربة : .5

% مددال أفددراد العينددة الددر معددديل التاربددة وقصددرها هلددر الصدديوج 45دهددا  سددةة مةلددغ  

الى ث األولر حيدث مدرى العيندر أن بعدد الصدف الىالدث مةددأ التغيدرار الاسدمية الممهددة 

لددددخول الدددر مرحلدددة المراهقدددة المةكدددرة ممدددا يددد دن الدددر وسدددود بعدددض الصدددعوبار أو ل

 الموك ر المترمةة هلر هكا النضج المةكر في مدارس التاربة .

 - م أختتما الدراسة بالتوصيار والمقترحار التالية :

 اخضا  التاربة لمايد مال التقويم . -

االبتدا يدة بمددارس قصر التاربة هلدر الصديوج الدى ث األولدر مدال المرحلدة  -

 الةنيال .

أن يراهددر فددي اختيددار المعلمددار فددي مدددارس التاربددة مددوافر رددواب  معينددة  -

 كالرةرة وارمداء اللةاس الورهي .

 ال اسة الر دراسة ظاهرة السلوك العدوا ي لدى بعض الت ميك.  -
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 عرض النتائج ومنا قشتها :

ة النتال الاديد للسلم التعليمي فدي ظدل بالنسةة للس ال العال للدراسة  هل م يديال بصورة هام

 مأ يث المرحلة االبتدا  ية  ؟ ن .

 

لنتر في وسود ل  Chi-Square ل سابة هلر هكا الس ال ، قال الةاحىون باستردال اختةار  

بيال الم يديال والمعارريال للسلم التعليمي الاديد ، فقد كا ا هينة  فروقا دالة احصا يا 

معلمة في المرحلة االبتدا ية باميع مناطق الكويا التعليمية ، و   660  الدراسة مكو ة مال

امضح وسود فروق دالة  هينة وقد 650باستةعاد االستةا ار  ير الصال ة كان المامو  

 . والادول التالي يورح للم :لهكا القرار  فضيالالرالصالح   0.001احصا يا هند مستوى 

 

 (1جدول )

 يال مكرارار الم يديال والمعارريال للسلم التعليمي الاديدلليروق ب Chi-Squareاختةار 

 

  العدد النسةة الداللة

 م يد 146 22.5% 0.001

 معار  504 77.5%

 

 

وبالنتر الي الادول أه    يتةيّال أن اليروق متاه وبصورة دالّة احصا يا هند مستوى 

ار ال مي لديهال امااهار لصالح المعارريال للسلم التعليمي الاديد ، أن أن المعلم 0.001

سلةية ماا  السلم التعليمي المقتر  أكىر مال ال مي لديهال امااهار اياابية م يد السلم 

 التعليمي الاديد. والرسم الةيا ي التالي يةيال بورو  النسةة الم يدة والمعاررة لهكا النتال :
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لية مدى معاررة  سةة كةيرة مال المعلمار لهدكا القدرار وفقدا وهكة النتياة معكس وبصورة س

لقناهددار وموسهددار متنوهددة ومرتليددة   دينيددةا استماهيددة ا  يسددية ا ررصددية .. الدد  ن وهددك  

القناهددار والتوسيهددار ربمددا مرلددق  وهددا مددال هدددل الدافعيددة أو فقدددان الر ةددة أ ندداء األداء فددي 

 الر مقليل فاهلية ومأ ير العملية التعليمية .  التدريس للمعلمار وبالتالي ربما يقود للم

 

 

 1985وهكا  مدا أردارر إليده دراسدة المركاالعربدي للة دوث التربويدة لددول الرلديج العربدي 

% مدال العيندة أوصدا بأ ده البدد مدال اختيدار المعلمدار لهدك  73والتي أظهرر أن  الةية مةلدغ 

مدال العيندة بضدرورة مدوافر  %64ن وأفدادر أيضدا بدأن 156المدارس حسب ر ةامهم  ص : 

بعض الصيار الراصة للمعلمار الةنديال أهمهدا مدوافر الرةدرة والر ةدة بتددريس الةنديال  ص: 

   العاصمة التعليمية ن يتاه اماا  آخر هندما يةيال أ ه : 179ن  المقابل رقم 157
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" سيكون مال الصعب هلر المعلمة خاصة التربية االس مية والةد ية 

م لل لةة الكيال يتكرر رسوبهم ألن هامل السال قد رر  بعض المياهي

 يسةب حرسا ، لكلم أفضل هدل مأ يث الصييال الرابع والرامس" 

 

 

وقدد أ ددار قددرار السددلم التعليمددي المقتددر  حييتدة المعلمددار ، خصوصددا فددي ظددل مأ يددث الهي ددة 

التدي قدد  التدريسية للمرحلة االبتدا يدة ممدا يسدةب للمعلمدار الكىيدر مدال الموداكل والصدعوبار

يأمي بها السلم التعليمي المقتر  . وقد أبدى هدد كةير مال المعلمار مراوج وهدواسس متعلدق 

ب ةيعة التغيرار  والتي سدي د ها السدلم التعليمدي الاديدد وقدد ماّسددر هدك  المرداوج بدرسدة 

% كمعارردديال للسددلم التعليمددي الاديددد. وكا ددا  تددا ج االسددتةيان 77.5معاررددة هاليددة بلغددا 

 بصورة مرميعة هكا السلم التعليمي الاديد.  مرفض

 

والمتيق هليه بيال التربدوييال أن مدال أهدم هوامدل النادا  العمليدة التعليميدة هدو وسدود الدافعيدة 

والر ةة للتدريس لدى المعلميال ، وهكا كما أرارر  تا ج هك  الدراسة ال يتيق وهدك  النتريدة 

يعنر قلدة وسدود هدك  الدافعيدة ممدا يد دن الدر حيث أن النسةة العالية مال المعلمار الرافضار 

   قة حولي ن أرارر  بالتالي:  ( 245هدل الياهلية الم لوبة في أداء المعلمار . المقابل رقم 

 

 "  بما أ ني معلمة أوالد لكور لال أقةل أن

 أدرس طلةة أكةر مال هكا العمر ال الي " 

 

ي للة وث التربوية لددول الرلديج العربدي مادر االرارة بأن الدراسة التي قدمها المركا العرب

حددول مقددويم ماربددة مأ يددث هي ددة التدريسددية فددي بعددض المدددارس االبتدا يددة فددي دول   1985

 % مال العينة أوصا بأ ه البد مال:73الرليج العربي وقد أرارر الر أن  الةية مةلغ 

 

 ن 156" اختيار المعلمار لهك  المدارس حسب ر ةامهال "    ص : 
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% مددال العينددة  أفددادر بضددرورة 64الدراسددة أيضددا: " بددأن وأفددادر 

مددوافر بعددض الصدديار الراصددة للمعلمددار بمدددارس التاربددة مددوافر 

 ن 157الرةرة والر ةة بتدريس الةنيال "    ص : 

 

 

   العاصمة التعليمية ن أبا ا : 183مقابل آخر رقم 

 

" بعض األوالد يكو وا واهديال ومددركيال للكىيدر مدال األمدور التدي 

ص المعلمة   األمور النسا ية ن مما ياعدل المعلمدة دا مدا حدكرة مر

في م بسها وحركامها وحاابها . أسدت يع أن أقدول الرسدل أحسدال 

مال المرأة فدي مددريس المرحلدة االبتدا يدة فدي ظدل السدلم التعليمدي  

 الاديد "

 

   العاصمة التعليمية ن بياّل بأ ه : 179مقابل رقم 

 

معلمددة خاصددة التربيددة االسدد مية و " سدديكون مددال الصددعب هلددر ال

التربية الةد ية رر  بعض المياهيم لل لةة الكيال مكرر رسدوبهم ألن 

هامددل السددال قددد يسددةب حرسددا ، لددكلم أفضددل هدددل مأ يددث الصددييال 

 الرابع والرامس "

 

 كما أوصا الدراسة السابقة  بأن :

 

" مقتصدددر التاربدددة هلدددر الصددديوج الى  دددة األولدددر مدددال المرحلدددة 

ن ، وأرافا الدراسة أ ه البد مال " معدديل  156 ية "   ص : االبتدا

التاربددة وقصددرها هلددر الصدديوج الى  ددة األولددر ، حيددث أ دده بعددد 

الصدف الىالدث مةددأ التغيدرار الاسدمية الممهددة للددخول الدي مرحلدة 

المراهقدددة المةكدددرة ممدددا يددد دن الدددي وسدددود بعدددض الصدددعوبار او 

كر في مددارس التاربدة "   الموك ر المترمةة هلر هكا النضج المة

 ن . 157ص : 
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فدي دراسدة حدول الصدعوبار والموداكل  2002وهكا األمر يتيق ومدا موصدل اليده فهدد اللميدع 

 التي مواسه المعلمار في المرحلة االبتدا ية بدولة الكويا حيث :

 

" أ ةتا الدراسة بأن المعلمار ال مي يدرسال ال لةة الككور أحتلا 

ل لةة مرمةة متقدمة هنها هند المعلمار ال مي موكلة التعامل مع ا

 ن. 34يدرسال ال لةة األ اث ".   ص :  

 

 

يتضددح لنددا مددال خدد ل فددرز االسابددار هلددر السدد ال العددال والددكن هررددنا بعضددا منهددا معدددد 

االسابار ب سب اخت ج رأن كل معلمة وسيعر  الةاحىون بعضا مال هك  االسابدار والتدي 

ر يسددة وهددي م دداور مرمكددا هلددر ال ةيعددة التكوينيددة للمعلمددة ارمكددار هلددر م دداور أربعددة 

وم اور مرمكا هلر طةيعة الت ميك التكوينيدة وم داور مرمكدا هلدر طةيعدة العدادار والتقاليدد 

وم دداور مركددا هلددر طةيعددة االسددتعدادر االداريددة والتر ددي . وسددنعلق هلددر هددك  االسابددار 

 ماتمعة بعد هررها وهك  الم اور هي :

 

 ما يخص قبيعة المعلمة التكوينية ) البيولوجية ( .أوال : في

 

و قصد بها أن هك  األسةاب والتي سنوردها ارمكار هلدر م دور واحدد وهدو طةيعدة المعلمدة 

األ ىويددة ومددا يواسههددا مددال صددعوبار فددي التعامددل مددع ال لةددة   الددككور ن ، ومردداوج  يسددية 

ة التكوينية ، وقدد اختر دا بعضدا مدال  اماة مال اخت ج طةيعة ال لةة الككور هال طةيعة المعلم

 هك  االسابار وهي كالتالي :

:   الولددد ي تدداج الددي مدددرس مددال سنسدده لددييهم خصددا ص  يسدده وطةيعددة  17المقابددل  -

 مربيته ن

:   هكا النتال الاديد يضر بالورصية الككورية كما يضدر المعلمدة  يسدها  27المقابل  -

 ن
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ي ال الب ، فالمعلمة ال مست يع السدي رة :   الن ررصية المعلمة م  ر ف 28المقابل   -

 هلر ال لةة الككور خاصة الا كان ال الب في حالة مأخر دراسي ن

: أل ددده بتأ يدددث المرحلدددة األبتدا يدددة متغيدددر مربيدددة األوالد مةعدددا للمعلمدددار  33المقابدددل  -

فألحددرى أن يقددول بددتعلم األوالد المعلمدديال األكيدداء ليغرسددوا فدديهم التربيددة السددليمة التددي 

 تمارر مع طةيعته التكوينية،  ويوربو هم الرسولة الممياة التي مصقل معاد هم نم

:   ياب أن يلتال كل  و  وسنس مال المعلميال بتدريس  يس الندو  وللدم  42المقابل  -

 أفضل ن

:   بسسب األهمار المرتليدة للت ميدك حيدث أن المراحدل المتدأخرة للدككور  48المقابل  -

هلر طةدا  بقيدة الت ميدك ، وقدد مواسده المعلمدار الكىيدر مدال وكةر السال لديهم قد ي  ر 

 األسةاب في التعامل مع هك  الي ة بوكل م رج ن

:   لال مست يع المعلمة السي رة هلر بعض الت ميك ، وسيصابون بنعومدة  52المقابل  -

 زا دة في ال ديث والمعاملة ن

 

 ثانيا : فيما يخص العادات والتقاليد .

ر مددا سدداء مددال أسددةاب لددرفض السددلم التعليمددي الاديددد ألسددةاب مرسددع الددر و قصدد بهددكا الم ددو

 طةيعة العادار والتقاليد السا دة في الماتمع الكويتي ، و ككر منها :

 :   السلم التعليمي الاديد ال يتناسب مع العادار والتقاليد ن19المقابل  -

ككور مدرسدديال :  أل نددا فددي بلددد هربددي ومسددلم وياددب أن يدددرس أطيالنددا الدد50المقابددل  -

 وليس مدرسار ، حتر ال  عود األوالد هلر  عومة ومرج النساء ومراقةة حركامهال ن

 :   هادامنا ومقاليد ا ال مسمح بكلم ن 68المقابل  -

 :    ير مناسب للماتمع وال للمدرسة ن75المقابل  -

:   مدددال األفضدددل الرسدددو  الدددر األ تمدددة القديمدددة ال هدددا كا دددا ماديدددة  85المقابدددل   -

 أسياال واهية ومناهج راملة ن. وأخرسا
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النتال الاديد ال يناسب العادار والتقاليد االستماهيدة  تدرا لكةدر سدال  :  130المقابل   -

 الت ميك واهتقد أ ه ال يساهد هلر النمو النيسي السليم للت ميك ن .

:   ال متناسب مع العدادار والتقاليدد وسدال المراهقدة سدي  ر هلدر ه داء  135المقابل   -

 علمة وستصةح مهنة التدريس طاردة ن .الم

 

 ثالثا : فيما يخص قبيعة المرحلة التكوينية للتلميذ .

و قصد بها ملم المرحلة التي يعيوها التلميك بالمرحلة االبتدا ية وما م تويه مال طةدا ع خاصدة 

ريدة مرتلية يمر بها التلميك مال طيولة الي طيولة متأخر  م مراهقة مةكرة  وهك  المراحل العم

المتغيّددرة  مهمددة ألن التلميددك يعدديح فتددرة م ددول ومغيددر سدديكولوسي وفيسدديولوسي مدد  ر بوددكل 

 .مةاررة في ررصيته لكا م لب التركيا هليها وبيا ها 

 

وقددد لكددرر العينددة العديددد مددال األسددةاب الراصددة بالدراسددة والتددي مرسددع ال ةيعددة المرحلددة  

 التكوينية للتلميك ومال هك  األسةاب :

 

:   فددي ظددل أن  تددال سددواء ال ددالي أو المقتددر  ال   يددد فكددرة مدددريس  21المقابددل  -

المعلمددار لل لةددة الددككور وللددم أل نددا  ريددد سددي  ي مددل سددمار الرسولددة فددي ظددل هددكا 

 العصر المتهور ن.

:   النتال الاديد سوج ي دن الي اخت ط طيل ما بعدد الروردة مدع أوالد 58المقابل   -

رة فددي اكتسدداب بعددض العددادار السددي ة والميدداهيم الراط ددة بددالغيال وللددم يوددكل خ ددو

 كالتدخيال و ير  ن.

:   االوالد المتددأخريال دراسدديا يرلقددون مودداكل مددع المعلمددة خاصددة وأن 147المقابددل   -

 سنة في مرحلة المراهقة ن 14أهمارهم قد مصل الي 

اهقدة ن :   الرصا ص ال ةيعيدة لل لةدة فدي هدك  المرحلدة   مرحلدة المر 495المقابل   -

ي تاج في هك  السال ال رسة الي قدوة رسال أمامده يدتعلم فهدم السدلوكيار السدليمة فدي 
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ظددل م ددي  مربددون سددليم ، والموددكلة قا مددة أساسددا فكيددف بايددادة الصددف الرددامس 

 االبتدا ي ن.

:   أل نا ب اسة الي اسيال لار ررصية لكورية قوية ومتا ة ولال يدأمي  560المقابل   -

 معلم بورصية األبوية األكىر حاما وردة ن .للم اال بتدريس ال

 

 خامسا : قبيعة االستعدادات االدراية ) التخطيط (

 

و قصد بها ملم األسةاب التي معود الدي هددل التر دي  أو ا يدال بعدض الندواحي االداريدة 

الهامة في م ةيق القرار  مىل زيادة المةا ي لمناسةتها طةيعة التغيير في السدلم التعليمدي أو 

اهيددا المدرسددة السددتيعاب الصددف الرددامس الاديددد  مددال فصددول دراسددية مكىيددة ومرافددق م

مردددل اهددداد ال لةددة ، ومدددى مناسددةة هددكا القددرار لتددروج المعلمددة خصوصددا وأن السددلم 

التعليمي الاديد سوج يتعامل معه المعلمار دون المعلميال وللم فدي ظدل مأ يدث المرحلدة 

 االبتدا ية ومال هك  األسةاب :

  

مال المعلمار سدوج يقمدال بتقدديم قدرارار  قدل مدال مددارس  ا:   أن كىير 133ابل المق -

 بنيال الي مدارس بنار وسي دث هكا راة وهااا في المياا ية للمدارس ن.

 :   القرار الاديد سيواسه المعلمة بمواكل كىيرة ن 254المقابل   -

المندداهج أو  :   هددل مددم التر ددي  لدده بصددورة دقيقددة وروهددي فيدده مغييددر 301المقابددل   -

 المرافق المدرسية ن.

:   م ةيق هكا النتدال ي تداج الدي دراسدة مكىيدة وم ةيقده ي تداج دراسدة  375المقابل   -

 وافية حتر ال مقع بأخ اء ن.

:     ال ال  علم القرار الاديد بكل ما فيه وال  ست يع ال كم هليه مسدةقا  602المقابل   -

 ن .
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ل الكن طرحته الدراسدة وهدو هدل م يدديال بصدورة يتضح لنا مال هر  االسابار هلر الس ا

هامة السلم التعليمي الاديد ؟ وبعدر  االسابدار وسدد اها متركدا هلدر أربعدة م داور ر سدة 

والتي لكر اها سابقا وهررنا لكدل م دور خمدس اسابدار هلدر سدةيل التورديح ، وممدا سدةق 

لم التعليمي الاديد فدي  ست يع أن   دد م مح القوة والضعف في امااهار المعلمار   و الس

ظل مأ يث المرحلة االبتدا ية وقد ابدر المعلمار هدك  المرداوج واالهتراردار كمدا بيّندا قةدل 

قليددل ، ويريددد الةدداحىون التعليددق هلددر بعددض القضددايا الهامددة والتددي أوردمهددا المعلمددار فددي 

يله فلدم معر  ردهال هلر الس ال ومال هك  القضايا : سهل المعلمدار ب ةيعدة القدرار ومياصد

مسددنح اليرصددة للددوزارة بعددر  هددكا القددرار هلددر المعلمددار وأخددك آرا هددم ال سدديما وهدددال 

صاحةار الوأن بل أن معرفة المعلمار بدالقرار  امادا هلدر قدراءار فدي الصد ف ولدم مسدتند 

الددر  وددرار وزاريددة رسددمية مةدديال و مورددح هددكا القددرار وممياامدده ،  ددم أن المعلمددار أبدددر 

القرار وهك  المراوج متركا هلر طةيعة التلميك في مرحلة المراهقدة  مراوج كةيرة ماا  هكا

والتي ستستوهةها المرحلة االبتدا ية خصوصا في الصدف الردامس والدكن سيسدت د ه القدرار 

الاديد فهاسس الروج مال االهتداء وهدل السي رة هلر اليصل والقدرة هلر التعامل مع هدكا 

مااهار المعلمار ماا  هكا القرار . ومال هك  القضدايا و يرها كلها ظهرر في ا ال يل الكةير

هددل مقةدل هدادار ومقاليدد بعدض المعلمدار مادا  مددريس المعلمدة للدككور فقدد مدرى المعلمددار 

الرافضار لهكا القرار أ هال ر ةال في مهنة التدريس لتعلديم الةندار ال الدككور والدةعض يقدول 

س لكدور ، ولدم مكدال هدك  فقد  هدي القضدايا بأن أزواسهال ال يقةلون بأن مقدول زوسدامهم بتددري

لددم مترددك  –حسددب رأن المعلمددار الرافضددار للقددرار  –لار االرددكال بددل أن الددوزارة  يسددها 

االستعدادار االدارية ال زمة لمىل هكا الر وة الكةيرة وال موسد فصول ارافية وال مددارس 

 مستوهب الصف الرامس الاديد .
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ة هامددة حددول السددلم التعليمددي الاديددد ، وسددوج  عددر  كا ددا هددك   تددا ج الدراسددة بصددور

 -متغيرار الدراسة وهي كالتالي : باالسابار ميصلة هلر حس

 الي ة العمرية. .1

 المناطق التعليمية.  .2

 الرةرة التدريسية. .3

 المواد الدراسية. .4

 الانس و  و  ال لةة   لكور أو أ اث ن .  .5

 

 الدالة . وسوج  عر  كل منها بالتيصيل واالحصا يار الرقمية 

 

 فيما يخص الفئة العمرية : .1

 

 م اول الدراسة االسابة هال الس ال التالي :  

 

هددل موسددد فروقددا لار داللددة احصددا ية المااهددار المعلمددار حددول السددلم التعليمددي الاديددد 

 ب سب الي ة العمرية ؟ 

 

 ول سابة هلر هكا الس ال ،  ةيال أن هناك   ث ف ار همرية وهي:

 

 سنة ن 30الر  20 الصغيرة :   مال 

 ن 40الر  31المتوس ة   مال  

 فما فوق ن 41الكةيرة    

 

وفي الادول التالي يتضح مستوى اليروق والدالالر االحصا ية بيال الم يديال 

 والمعارريال ب سب الي ار العمرية المرتلية :

 

لليددروق بدديال مكددرارار الم يددديال والمعارردديال ب سددب الي ددار   Chi- Squareاختةددار 

 رية للسلم التعليمي الاديدالعم
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 الفئة العمرية الفئة العدد النسبة الداللة

الي ة العمرية  م يديال 64 17.7 0.001

 معارريال 298 82.3 الصغيرة

الي ة العمرية  م يديال 58 23.6 0.001

 معارريال 188 76.4 المتوس ة

الي ة العمرية  م يديال 24 57.1 0.355

 ارريالمع 18 42.1 الكةيرة

 

 

 

وبددالنتر الددي الادددول اهدد    اددد أن هندداك فروقددا لار داللددة احصددا ية هنددد مسددتوى  

فيما يرص الي ة العمرية   الصغيرة ن و  المتوس ة ن بديال الم يدديال والمعررديال 0.001

 لصالح المعارريال .

كمددا بدديال الادددول أهدد   أ دده ال موسددد فددروق لار دالالر احصددا ية بدديال الي ددة العمريددة   

لكةيددرة ن وهددكا يعنددر أن معلمددار الي ددة الكةيددرة ال يددرون بأسددا مددال م ةيددق السددلم التعليمددي ا

الاديد ، ولعل للم يرسع الر ال ةيعة التكوينية لهك  الي ة والتر المرى حرسا فدي التعامدل 

مع ط ب المرحلة االبتدا ية في ظل السلم التعليمي القدديم والاديدد المقتدر  ، وهدك  الي دة 

مددار   الي ددة الكةيددرة ن أهمددارهال يتادداوزن األربعدديال و بالتددالي هددال فددي األ لددب مددال المعل

أمهددار كةددار السددال و لددديهال الكىيددر مددال األوالد باألرددافة إلددي للددم طةيعددة هددكا العمددر 

بالمرحلة التعليمية يعني الرةرة الكافية للتكيف مع أ لب التروج التربويدة و متغيرامهدا ، 

بعض الدراسار السابقه بوسوب موافر بعض التواب  لتقديم وهكا يتيق مع ما أرارر إليه 

التاربة أو لتدريس النساء للككور كان مال أهمها راب  الرةر  و أن يتااوز سال المعلمدة 

فددي مدددارس الةندديال سددال الى  دديال هلددي االقددل   المركددا العربددي للة ددوث التربويدده لدددول 

 ن. 168ص :  1985الرليج 

 

ون أ دده ياددب هلددي الددوزارة أن مأخددك هددك  اال  ةاهددار بعدديال و الةدداحىون بندداء هلددي للددم يددر

االهتةددار هددال م ةيددق النتددال الاديددد خصوصددا بالادددول المدرسددي فتددوازن بدديال هددك  الي ددار 
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العمريدده هنددد منتدديم الادددول الدراسددي ، فالمعلمددار المةتددد ار   الي ددة العمريددة الصددغيرة ن 

 . ة  يدرسال الصيوج المتأخرة وهككايدرسال الصيوج االولر ومعلمار الي ة العمرية الكةير
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 ب سب المناطق التعليمية : .2

 م اول الدراسة االسابة هال الس ال التالي :

هل موسد فروق لار داللة احصا ية فدي امااهدار حدول السدلم التعليمدي الاديدد للمعلمدار 

 حسب المناطق التعليمية ؟

ي ، متضدح اليدروق بديال الم يدديال والمعاررديال للسدلم التعليمدي بالنتر الدي الاددول التدال 

 الاديد ب سب المناطق التعليمية :
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المن قة  الي ة العدد النسةة الداللة

 التعليمية

 العاصمة م يديال 46 41.1 0.059

 معارريال 66 58.9

 حولي م يديال 48 41 0.052

 معارريال 69 59

 يروا يةال م يديال 22 22.7 0.001

 معارريال 75 77.3

 مةارك الكةير م يديال 20 20 0.001

 معارريال 80 80

 االحمدن م يديال 6 5 0.001

 معارريال 115 95

 الاهراء م يديال 4 3.9 0.001

 معارريال 99 96.1

 

 

 وبت ليل النتا ج واالحصاي ار مةيال التالي : 

المعاررديال للسدلم التعليمدي الاديدد لددى هدل وسدود فروقدا دالدة احصدا يا بديال الم يدديال و

المعلمار فدي من قتدي العاصدمة وحدولي التعليميدة ، وهدك  النتيادة مددل هلدر أ ده ال موسدد 

فروقا دالة احصا يا في امااهار المعلمار في كل مال من قة العاصمة وحولي التعليمية ، 

بمعندر آخدر لدم  أن أ ه لم يكال هناك ورو  في مستوى امادا  القةدول أو الدرفض بيدنهال ،

 متضح فروق ها لة بيال االمااهار االياابية أو السلةية   و السلم التعليمي الاديد . 

أما بالنسةة الر امااهار المعلمار في المناطق األخرى وهي اليروا ية ومةارك الكةير 

واألحمدن والاهراء التعليمية ، فقد أظهر الت ليل وسود فروقا دالة احصا يا هند مستوى 

بيال الم يديال والمعارريال للسلم التعليمي الاديد لصالح المعارريال وهك   0.001

النتياة مدل هلر أن امااهار المعلمار في ملم المناطق التعليمية يميلون في اماا  

 معار  للسلم التعليمي الاديد بوكل وارح . 
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 أما بالنسةة للمناطق فيما بينها فقد ساءر االحصا يار كالتالي :

ال أن من قتدا   اليروا يدة و مةدارك الكةيدر ن الموسدد فروقدا احصدا ية بينهدا واميقتدا مدال يتةي

حيث وس ية المستوى ماا  السلم التعليمي .  وأما   األحمدن والاهراء ن فقدد اميقتدا هلدر 

مسددتوى الودددة للسددلم التعليمددي ال ال موسددد بينهددا فروقددا احصددا ية . وسدداءر   العاصددمة و 

مماما ال اميقتا فدي مسدتوى التسداهل مادا  السدلم التعليمدي . ويوردح  حولي ن هلر النقيض

 للم الرسم الةيا ي التالي :
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 الرةرة التدريسية : .3

 

 م اول الدراسة االسابة هال الس ال التالي : 

 

لرةرة هل موسد فروق دالّة احصا يا المااهار المعلمار حول السلم التعليمي ب سب ا

 التدريسية ؟

وبالنتر الي الاددول التدالي  سدت يع أن  ةديال  اليدروق بديال الم يدديال والمعاررديال للسدلم 

 التعليمي الاديد :
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مستوى  االسابة التكرار النسةة Chi-Square الداللة

 الرةرة

 القصيرة  عم 36 14.8 121.24 0.001

 ال 208 85.2

 المتوس ة  عم 66 13.4 79.78 0.001

 ال 216 76.6

 ال ويلة  عم 44 35.5 10.45 0.001

 ال 80 64.5

 

 

يتضدح مدال الاددول أهد   وسدود فروقددا دالدة احصدا يا بديال امااهدار المعلمدار الم يدددار 

والمعاررار للسلم التعليمي الاديد وللم لصالح المعاررار في سميع مستويار الرةرة 

ن سددنوار  5 – 1نددي بددالرةرة القصدديرة مددال   ال ويلددة ن و ع –المتوسدد ة  –  القصدديرة 

سدنة فمدا فدوق ن . والنتيادة  11ن سنوار والرةرة الكةيرة    10 – 6والرةرة المتوس ة   

السابقة مدل هلر أن امااهار المعلمار هلر اخدت ج مسدتويار خةدرمهال يعارردال السدلم 

 التعليمي الاديد .
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ياددده المعدددار  سدددابقامها " ب سدددب الي دددار العمريدددة الن مسدددتويار الرةدددرة . و هدددكة النت

و أكىر " سمعا بيال أهمار مرتلية مال هنا ربمدا ظهدر و سدود الداللده  -11ال ويلة " مال 

 االحصا ية هنا.
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 . المواد الدراسية : 4

 م اول الدراسة االسابة هال الس ال التالي :

 

اهار معلمار المدواد الدراسدية المرتليدة   دو هل موسد فروق لار داللة احصا ية في اما

 السلم التعليمي ؟

 

 المادة االسابة التكرار النسةة Chi-Square الداللة

 مربية اس مية  عم 12 13.6 46.54 0.001

 ال 76 86.4

 لغة هربية   عم 51 27 40.04 0.001

 ال 138 73

 رياريار  عم 14 12 67.70 0.001

 ال 103 88

 هلول  عم 4 5.9 52.94 0.001

 ال 64 94.1

 استماهيار  عم 14 53.8 0.154 0.695

 ال 12 46.2

 لغة ا الياية  عم 22 30.6 10.88 0.001

 ال 50 69.4

 مربية فنية  عم 11 34.4 3.12 0.077

 ال 21 65.6

 مربية موسيقية  عم 10 43.5 0.39 0.523

 ال 13 56.5

 مربية بد ية  عم 8 22.9 10.31 0.001

 ال 27 77.1

 

 

يةيال الادول السابق اليروق بيال امادا  المعلمدار الم يددار والمعارردار للسدلم التعليمدي 

الاديد وللم ب سب المواد الدراسدية ، حيدث يتضدح منده وسدود فروقدا دالدة احصدا يا بديال 

وللم لدى معلمدار كدل  امااهار المعلمار الم يدار والمعاررار لصالح المعاررار ،

مددال مددواد   التربيددة االسدد مية واللغددة العربيددة والرياردديار والعلددول واللغددة اال اليايددة 
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والتربية الةد ية ن ، بينما لم متهر النتا ج فروقدا دالدة احصدا يا بديال امااهدار معلمدار كدل 

عاررددار مددال مددواد   االستماهيددار والتربيددة الينيددة والتربيددة الموسدديقية ن الم يدددار والم

للسددلم التعليمددي الاديددد . وهليدده يتضددح أن معتددم معلمددار المددواد الدراسددية يميلددون الددي 

 معاررة السلم التعليمي الاديد .  
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وقد مرسع أسةاب هدل وسود فروقا دالة إحصا ية في إمااهار معلمار هك  المواد إلر  

 المع يار االبتدا ية :

 

يندددة لهددد الء المعلمدددار مقار دددة بدددالمواد االخدددرى خصوصدددا معلمدددار مدددادة قلدددة الع .1

 االستماهيار .

ربمددا يعددود للددم ل ةيعددة المددواد الدراسددية المددككورة خصوصددا التربيددة الموسدديقية و  .2

التربية الينية االمي اليمىلال مواد أساسية بالمنهج المدرسدي اليدومي و قلدة ال صدص 

لمواد و بالتالي ربما ركل لدى معلمدار المرصصة لهال و هدل وسود رسوب بهك  ا

 هك  المواد امااهار  ير وار ة المعالم .
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 . بحسب جنس الطلبة :5

 

 م اول الدراسة االسابة هال الس ال التالي :

هل موسدد فدروق لار داللدة احصدا ية فدي امااهدار معلمدار   دو السدلم التعليمدي ب سدب 

 سنس ال لةة  ؟

 

 سنس ال الب االسابة كرارالت النسةة Chi-Square الداللة

 لكور  عم 26 9.9 168.32 0.001

 ال 236 90.1

 ا اث  عم 120 30.9 56.45 0.001

 ال 268 69.1

 

بيال  0.001وبالنتر الي الادول اه   يتضح وسود فروقا دالة احصا يا هند مستوى 

رار وللم لدى كل المعلمار الم يدار والمعاررار للسلم التعليمي الاديد لصالح المعار

مال المعلمار اللوامي يدرسال الككور والمعلمار اللوامي يدرسال اال اث ، ومادر االرارة هنا 

لليروق بيال الم يدار والمعاررار للوامي يدرسال الككور     Chi-Squareالي أن قيمة 

ن كا ا أكةر منها في اليروق بيال الم يدار والمعاررار اللوامي يدرسال األ اث  168.32

ن وهكا يدل هلر أن معاررة معلمار الككور للسلم التعليمي الاديد  56.45حيث بلغا   

ميوق معاررة معلمار األ اث وهكا ما معرره التكرارار والنسةة الم وية للم يدار 

 والمعاررار اللوامي يدرسال الانسيال .
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 التعليمية المرتلية    و السلم التعليمي الاديد. المواد اراليروق في امااهار معلم .6

 

قال الةاحىون ب ساب المتوس ار ال سابية واال  رافار المعياريدة المااهدار المعلمدار   دو 

 السلم التعليمي الاديد وللم ب سب  و  المواد التعليمية .
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 (1جدول رقم )

 ارالمااهار معلم المتوس ار ال سابية واال  رافار المعيارية

 المواد التعليمية المرتلية   و السلم التعليمي الاديد
 

اال  ددددددراج 

 المعيارن

المتوسدددددددددد  

 ال سابي
 المادة

اال  ددددددراج 

 المعيارن

المتوسدددددددددد  

 ال سابي
 المادة

15.02 47.77 

 إ اليان 

        

 72ن=
12.58 42.27 

مربيددددددددددددددددددة 

 إس مية

        

 88ن=

13.79 47.31 

 فنية 

ن =       

32 

12.97 45.85 

 لغة هربية

      

 189ن=

13.52 53.73 

 موسيقر 

        

 23ن=

10.42 42.97 

 رياريار

      

 117ن=

13.90 42.91 

 ريارة 

        

 35ن=

9.27 40.73 

 هلول

         

 68ن=

13.00 44.97 

 المامو 

         

 65ن=

16.65 52.30 

 استماهيار

         

 26ن=

 

وسدود فروقدا بديال متوسد ار امااهدار معلمدار المدواد المرتليدة   دو  ن1يتضح مال الادول  

السلم التعليمي الاديد ، وللتعرج هلر داللة ملم اليدروق قدال الةداحىون بداسراء م ليدل احدادن 

 والكن يةيال  تا اه الادول التالي : one way Anovaالعامل 
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 (2جدول رقم )

 لليروق One way Anovaم ليل التةايال أحادى العامل 

 بيال المواد المرتلية في االمااهار   و السلم التعليمي الاديد

 

 قيمة  جن الداللة
متوسدددددددددددددددددددد  

 المربعار

درسددددددددددددار 

 ال رية

مامدددددددددددددو  

 المربعار
 المصدر

0.001 5.069 

816.525 8 6531.19 
بدددددددددددددددددددددديال 

 الماموهار

161.069 641 103245.5 
داخدددددددددددددددددل 

 الماموهار

 المامو  109777.7 649 -

 

 

 

لنتر الي الادول أه   يتةديال أن هنداك فروقدا دالدة احصدا يا فدي امااهدار المعلمدار   دو وبا

لصدالح المعلمدار الرافضدار لمقتدر  السدلم التعليمدي ،   0.001السلم التعليمدي هندد مسدتوى 

وهك   تياة ارافية م كد أن التوسهار العامدة للمعلمدار يودعرن بعددل الرردا وإبدداء الدت يظ 

 . حول هكا المقتر 

 

ويةديال هدكا الادددول مددى ارميدا   سددةة المعاررديال فدي مرتلددف األحدوال ، وييتدر  هددكا أن 

يع ددر داللددة قويددة للمسدد وليال هددال النتددال التعليمددي بدولددة الكويددا ، وباألخددك بعدديال االهتةددار 

مامل التوسهار وليس االهتماد هلدر موسهدار فرديدة ممىدل  سدةة قليلدة مدال العدامليال بالسدلم 

 رال القرارار التعليمية والتربوية في الدولة .  التعليمي في ام

و ترا لوسود أكىدر مدال مدادميال مدم ب ىهدا فدي هدك  الدراسدة فقدد قدال الةداحىون بداسراء اختةدار 

 لمعرفة طةيعة هك  اليروق بيال هك  المواد .  Bonferroniبنيرو ي التتةعي   
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 (3جدول )

 بيال ازدواجالتتةعي لليروق  Bonferroniاختةار بنيرو ي 

 الماموهار للمواد التعليمية في االماا    و السلم التعليمي الاديد

 

لغةةةةةةةةةةةةةة  رياضيات علوم اجتماعيات إنجليزي فنية موسيقر

 عربية

تربيةةةةةةةةة 

 إسالمية

المةةةةةةةةةةةةواد 

 الدراسية

      - 3.57 
لغددددددددددددددددة 

 هربية

     - 2.87 0.70 
رياردددددديا

 ر

 هلول 1.53 5.11 2.23 -    

   - 
11.57

* 
9.33* 6.45 

10.03

* 

استماهيدددا

 ر

 إ اليان 5.50 1.92 4.80 *7.04 4.52 -  

 فنية 5.03 1.46 4.33 6.57 4.99 0.46 - 

- 6.42 5.96 1.43 
13.00

* 
10.76* 7.88 

11.46

* 

 موسيقر

 ريارة 0.64 2.93 0.06 2.17 9.39 4.86 4.39 10.82

 

 

 

ر كدددل مدددال معلمدددار ن وسدددود فروقدددا دالدددة احصدددا يا بددديال امااهدددا3ي حدددظ مدددال الاددددول  

االستماهيار والتربية الموسيقية مال سهدة ومعلمدار التربيدة االسد مية والريارديار والعلدول 

مددال سهددة اخددرى حيددث أظهددرر النتددا ج أن معلمددار االستماهيددار والتربيددة الموسدديقية لددديهال 

ية امااهار   و السلم التعليمي الاديد أهلر مال امااهدار زمدي مهال معلمدار التربيدة االسد م

والرياردديار والعلددول ارددافة الددر للددم فددان امااهددار معلمددار اللغددة اال اليايددة   ددو السددلم 

التعليمي الاديد كا ا أهلر مال امااهار زمي مهال معلمار العلول . وفيما هدا للدم لدم يتهدر 

 أن فروقا بيال معلمار باقي المواد .
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ية في االماا    و السلم التعليمي المناطق التعليمية المرتل اراليروق في امااهار معلم .7

 الاديد

 

للتعرج هلر اليروق في امااهار معلمار المناطق التعليمية المرتلية في االماا    و السلم 

التعليمي الاديد مم استرراج المتوس ار ال سابية واال  رافار المعيارية المااهار 

المتوس ار واال  رافار  المعلمار في كل من قة معليمية ، والادول التالي يةيال ملم

 المعيارية .

 

 (4جدول رقم )

 المناطق ارالمتوس ار ال سابية واال  رافار المعيارية المااهار معلم

 التعليمية المرتلية   و السلم التعليمي الاديد

 

اال  راج 

 المعيارن

 المن قة التعليمية العينة المتوس  ال سابي

 العاصمة 112 51.21 13.32

 حولي 117 50.94 12.54

 اليروا ية 97 45.58 12.27

 مةارك الكةير 100 45.68 13.76

 األحمدن 121 36.47 8.97

 الاهراء 103 40.14 9.48

 المامو  650 44.17 13.00

 

ن المتوس ار ال سابية واال  رافار المعياريدة المااهدار معلمدار المنداطق 4يةيال الادول   

يد ، ويتضح مال هدكا الاددول أ ده ال يوسدد مةدايال واردح فدي التعليمية   و السلم التعليمي الاد

متوسدد ار بعددض المندداطق التعليميددة هددال االخددرى وللتعددرج هلددر طةيعددة للددم التةددايال ، مددم 

لليددروق بدديال متوسدد ار   One Way Anovaاسددراء م ليددل التةددايال األحددادن العامددل  

 الاديد . امااهار معلمار المناطق التعليمية المرتلية   و السلم التعليمي
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 (5جدول رقم )

 لليروق بيال One way ANOVAم ليل التةايال أحادن العامل 

 معلمار المناطق التعليمية المرتلية في االماا    و السلم التعليمي الاديد 

 

 قيمة  جن الداللة
متوس  

 المربعار

درسار 

 ال رية

مامو  

 المربعار
 المصدر

0.001 28.26 

3951.37 5 19756.87 
بددددددددددددددددددددديال 

 اموهارالم

139.78 644 9002.082 
داخدددددددددددددددددل 

 الماموهار

 المامو  109777.70 649 -

 

 

وسدود فروقدا دالدة  One way ANOVA  يتضح مدال سددول م ليدل التةدايال أحدادن العامدل 

احصا يا بيال امااهدار المعلمدار فدي المنداطق التعليميدة المرتليدة   دو السدلم التعليمدي الاديدد 

هلددر طةيعددة هددك  اليددروق بدديال ازواج الماموهددار مددم اسددراء وللتعددرج  0.001هنددد مسددتوى 

التتةعدددي للمقار دددار الةعديدددة لليدددروق بددديال ازواج الماموهدددار ، أن  Bonferroniاختةدددار  

 اليروق بيال امااهار معلمار كل من قة معليمية وأخرى .

 

 

 (6جدول رقم )

 التتةعي لليروق بيال ازدواج Bonferroniاختةار بنيرو ي 

 لمناطق التعليمية في االماا    و السلم التعليمي الاديدالماموهار ل

 

 األحمدن
مةدددددددددددددددارك 

 الكةير
 العاصمة حولي اليروا ية

المن قددددددددددددة 

 التعليمية

 حولي 0.26 -   

 اليروا ية *5.26 *5.36 -  

مةدددددددددددددددارك  *5.53 *5.26 0.09 - 

 الكةير

 األحمدن *14.73 *14.46 *9.10 *9.20 -

 الاهراء *11.06 *10.80 *5.44 *5.53 3.66
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بيال امااهار معلمدار  0.05ن وسود فروقا دالة احصا يا هند مستوى  6يتضح مال الادول   

من قتددر العاصددمة وحددولي التعليميددة ومندداطق كددل مددال اليروا يددة ومةددارك الكةيددر واألحمدددن 

والاهددراء التعليميددة فددي االمااهددار   ددو السددلم التعليمددي الاديددد لصددالح من قتددر العاصددمة 

، وهكا يدل هلر أن امااهار المعلمار في منداطق كدل مدال اليروا يدة ومةدارك الكةيدر  وحولي

واألحمدن والاهراء التعليمية كا ا أكىر سلةية مال امااهار المعلمار فدي من قتدر العاصدمة 

وحددولي التعليميددة   ددو السددلم التعليمددي الاديددد . وكمددا موسددد فروقددا بدديال امااهددار معلمددار 

ةيدر التعليميددة مدال سهددة وامااهدار معلمددار من قتدر اليروا يددة ومةددارك اليروا يدة ومةددارك الك

الكةير التعليمية مال سهة اخرى لصالح من قة اليروا ية ومةدارك الكةيدر ، وهدكا يددل هلدر أن 

امااهار المعلمار في من قتر األحمدن والاهراء التعليميدة كا دا أكىدر سدلةية مدال امااهدار 

 ةارك الكةير التعليمية .المعلمار في من قتي اليروا ية وم

  

فيما لم متهر أن فروق دالة احصا يا في امااهار المعلمار   و السلم التعليمي الاديد بيال 

من قة العاصمة وحولي التعليمية ، وككلم بيال من قة اليروا ية ومن قة مةارك الكةير وككلم 

ى المعاررة للسلم بيال من قة األحمدن والاهراء ، و هكا يدل هلر مقارب التوسه و مستو

التعليمي الاديد بيال من قتر العاصمة وحولي ، وككلم بيال مةارك الكةير واليروا ية ، 

 وأيضا بيال األحمدن والاهراء التعليمية .

 

 جن اليروق في امااهار المعلمار ب سب متغيّر الي ة العمرية .
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 (7جدول رقم )

 المااهار المعلمار المتوس ار ال سابية واال  رافار المعيارية

 هلر اخت ج ف امهال العمرية   و السلم التعليمي الاديد

 

اال  راج 

 المعيارن
 الي ة العمرية العينة المتوس  ال سابي

12.30 42.83 362 

الي ة العمرية 

 األولر

 ن 30 - 20   

12.93 46.95 246 

الي دددددددددة العمريدددددددددة 

 المتوس ة

 ن  40 -  31   

15.28 51.80 42 

لعمريدددددددددة الي دددددددددة ا

 المتقدمة

 فأكىر ن - 41   

 المامو  650 44.96 13.00

 

ن المتوسدد ار ال سددابية واال  رافددار المعياريددة المااهددار المعلمددار هلددر 7يةدديال الادددول   

اخت ج ف ار العمدر   دو السدلم التعليمدي الاديدد ، ويتضدح مدال هدكا الاددول أ ده يوسدد مةدايال 

وللتعددرج هلددر طةيعددة للددم التةددايال ، مددم اسددراء  وارددح بدديال المعلمددار فددي ملددم االمااهددار ،

لليددروق بدديال متوسدد ار امااهددار   One Way Anovaم ليددل التةددايال األحددادن العامددل  

 . المعلمار هلر اخت ج ف ار العمر   و السلم التعليمي الاديد
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 (8جدول رقم )

 رلليروق بيال المعلما One way ANOVAم ليل التةايال أحادن العامل 

 هلر اخت ج ف امهال العمرية في االماا    و السلم التعليمي الاديد
 

 قيمة  جن الداللة
متوسددددددددددددد  

 المربعار

درسددددددددددددار 

 ال رية

مامدددددددددددددو  

 المربعار
 المصدر

0.001 14.087 

2290.46 2 4580.92 
بدددددددددددددددددددددديال 

 الماموهار

162.59 647 105196.7 
داخدددددددددددددددددل 

 الماموهار

 المامو  109777.7 649 -

 

 

وسود فروقا دالة  One way ANOVA   ول م ليل التةايال أحادن العامليتضح مال سد

احصا يا بيال امااهار المعلمار هلر اخت ج ف ار العمر   و السلم التعليمي الاديد هند 

وللتعرج هلر طةيعة هك  اليروق بيال ازواج الماموهار مم اسراء اختةار   0.001مستوى 

Bonferroni ة لليروق بيال ازواج الماموهار ، أن اليروق بيال التتةعي للمقار ار الةعدي

 امااهار معلمار كل ف ة همرية وأخرى .

 

 

 (9جدول رقم )

 التتةعي لليروق بيال ازدواج الماموهار Bonferroniاختةار بنيرو ي  

 للي ار العمرية في االماا    و السلم التعليمي الاديد

 

 الفئة العمرية الخبر  القصير  المتوسطة الخبر 

 الي ة العمرية المتوس ة *4.11 -

 الي ة العمرية المتقدمة *8.96 4.85

 

ن وسدود فدروق دالدة احصدا يا بديال 9يتضح مدال خد ل اختةدار بنيرو دي التتةعدي فدي الاددول  

امااهار المعلمار   و السلم التعليمي الاديد في الي ة العمرية األولر وكل مال الي دة العمريدة 

لصدالح الي تدديال العمددريتيال الىا يدة والىالىددة. بينمدا لددم متهددر  0.05مسددتوى الىا يدة والىالىددة هندد 
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فروق دالة احصا يا بيال الي تيال العمريتيال الىا ية والىالىدة، وهدكا يعندي أن امااهدار المعلمدار 

 في الي تيال العمريتيال الىا ية والىالىة كا ا أهلر اياابية مال امااهار الي ة األولر. 

 

 

 

اهار المعلميال هلر اخت ج خةرامهم التدريسية في االماا    و السلم ءن اليروق في اما

 التعليمي الاديد

 

  

 (10جدول رقم )

 المتوس ار ال سابية واال  رافار المعيارية المااهار المعلميال هلر

 اخت ج خةرامهم التدريسية   و السلم التعليمي الاديد

 

اال  راج 

 المعيارن

 ةرةالر العينة المتوس  ال سابي

 خةرة قصيرة 244 42.42 11.87

 خةرة متوس ة 282 44.76 12.72

 خةرة طويلة 124 50.69 14.07

 المامو  650 44.97 13.00

 

 

ن المتوس ار ال سدابية واال  رافدار المعياريدة المااهدار المعلمدار هلدر 10يةيال الادول   

ا الاددول أ ده يوسدد مةدايال اخت ج ف ار الرةرة   و السدلم التعليمدي الاديدد ، ويتضدح مدال هدك

وارددح بدديال المعلمددار فددي ملددم االمااهددار ، وللتعددرج هلددر طةيعددة للددم التةددايال ، مددم اسددراء 

لليددروق بدديال متوسدد ار امااهددار   One Way Anovaم ليددل التةددايال األحددادن العامددل  

 . المعلمار هلر اخت ج ف ار الرةرة   و السلم التعليمي الاديد
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 (11جدول رقم )

 لليروق بيال المعلمار One way ANOVA ليل التةايال أحادن العامل م

 هلر اخت ج خةرامهال في االماا    و السلم التعليمي الاديد

 قيمة  جن الداللة
متوس  

 المربعار

درسار 

 ال رية

مامو  

 المربعار
 المصدر

0.001 17.605 

2832.8 2 5656.68 
بدددددددددددددددددددددديال 

 الماموهار

160.9 674 104112.01 
داخدددددددددددددددددل 

 الماموهار

 المامو  109777.70 649 -

 

وسود فروقا دالة  One way ANOVA   يتضح مال سدول م ليل التةايال أحادن العامل

احصا يا بيال امااهار المعلمار هلر اخت ج ف ار الرةرة   و السلم التعليمي الاديد هند 

اسراء اختةار   وللتعرج هلر طةيعة هك  اليروق بيال ازواج الماموهار مم 0.001مستوى 

Bonferroni  التتةعي للمقار ار الةعدية لليروق بيال ازواج الماموهار ، أن اليروق بيال

 امااهار معلمار في كل ف ة خةرة وأخرى .

 

 

 (12جدول رقم )

 لليروق بيال ازدواج الماموهار Bonferroniاختةار بنيرو ي التتةعي 

 تعليمي الاديدلي ار الرةرة المرتلية في االماا    و السلم ال

 

 الخبر  التدريسية الفئة العمرية األولى الفئة العمرية المتوسطة

 الرةرة المتوس ة 2.24 -

 الرةرة ال ويلة *8.26 *6.01

 

هندداك ورددو  فددي اخددت ج االمااهددار بدديال المعلمددار ب سددب الرةددرة التدريسددية   ددو السددلم 

فدأكىر ن لدديهال امااهدار اياابيدة  41ال التعليمي الاديد ، فالمعلمار لوار الرةرة ال ويلة   م

أهلددر مددال بدداقي المعلمددار ، ولعددل للددم يرسددع الددر طةيعددة المعلمددة مددال حيددث السددال والقدددرة 
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المكتسةة مال خ ل اليترة التدريسية ال ويلة والتي أكسةتهال قدرار اياابية فدي كيييدة التعامدل 

للددم سدداءر ام اهددار مددع والتوافددق هلددر التددروج التعليميددة المرتليددة . وهلددر العكددس مددال 

المعلمار األخريدار لوار   الرةدرة القصديرة والمتوسد ة ن حيدث أن لدديهال امااهدار سدلةية 

هالية ماا  السدلم التعليمدي وهدكا ربمدا يعدود أو هدو  تيادة طةيعيدة خصوصدا للمعلمدار لوار 

الرةددرة القصدديرة أن أ ةتددا كىيددر مددال الدراسددار أ هددال أكىددر المعلمددار  مواسهددة للصددعوبار 

 مواكل في العملية التعليمية . وال
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