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  2021كانون األول  ولالجزء األ /عاشرالعدد ال
 الصعوبات التدريسية التي تواجه معلمي الصف من وجهة نظر معلمي الصف انفسهم في تربية مأدبا. 

The teaching difficulties faced by class teachers from the point of view of 

the class teachers themselves in Madaba education. 

 تربية لواء ذيبان.  سكينة محمد موسى الحواتمة. وزارة التربية والتعليم . 

 . الملخص                                           

وجهة نظر معلمي الصف انفسهم في    هدفت الدراسة الى استقصاء الصعوبات التدريسية التي تواجه معلمي الصف من

الصعوبات التدريسية التي تواجه معلمي الصف من وجهة نظر معلمي   تربية مأدبا ،وأظهرت نتائج الدراسة أن مستوى 

النتائج أن متغير الجنس ليس له أية داللة إحصائية  الصف انفسهم في تربية مأدبا، كانت بدرجة متوسطة ،و  أظهرت 

من وجهة نظر معلمي الصف تعزى للجنس في    (α=0.05)ذات داللة إحصائية عند المسـتوى    وبالتالي ال توجد فروق 

وأوصت الدراسة بضرورة سعي القائمين على العملية التربوية في مؤسساتنا التعليمية    كافة مجاالت الصعوبات التدريسية.

 بتذييل الصعوبات كافة أمام كافة المعلمين السيما معلمي الصف.

 الكلمات المفتاحية: الصعوبات التدريسية ، معلمي الصف.

. 

                                       .Abstract 

The study aimed to investigate the teaching difficulties faced by class teachers from the point of 

view of the class teachers themselves in Madaba education. Statistical significance and therefore 
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there are no statistically significant differences at the level (α = 0.05) from the classroom 

teachers' point of view due to gender in all areas of teaching difficulties. The study recommended 

that those in charge of the educational process in our educational institutions should strive to 

address all the difficulties in front of all teachers, especially class teachers. 

Keywords: teaching difficulties, classroom teachers.                   

 المقدمة. 

   مشكلة  الدراسة :

دأبـــــت الـــــنظم التربويـــــة اليديعـــــة علـــــى التركيـــــز علـــــى االهتمـــــام بمعلـــــم الصـــــف باعت ـــــار  يمتلـــــ  

درايــــــة كاايــــــة بمــــــا يتطلــــــأل تــــــدريس الصــــــفوأ ا ساســــــية ا ولــــــى التــــــي يعلمهــــــا ، وال  ــــــ  أن 

ــي ت تلــــف  ــدريس والتــ ــي التــ ــن الصــــعوبة فــ ــأل مــ ــها جانــ ــه مــــد يعترفــ ــة لديــ ــة التربويــ ــير العمليــ ســ

مـــــن الميــــــتم علينـــــا دراســـــة هـــــذ  الصـــــعوبات التـــــي تواجــــــه بيســـــأل معطيـــــات كعيـــــرة  ، وكـــــان 

ــ  تت لــــــور م ــــــ لة الدراســــــة بــــــالتعرأ علــــــى  ــم الصــــــف وال يــــــ  عــــــن عــــــاس لهــــــا ، حيــــ معلــــ

ــهم  ــي الصــــف انفســ ــر معلمــ ــة نظــ ــن وجهــ ــف مــ ــي الصــ ــه معلمــ ــي تواجــ ــية التــ ــعوبات التدريســ الصــ

 في تربية مأدبا.

 اسئلة الدراسة
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معل  .1 تواجه  التي  التدريسية  الصعوبات  درجة  الصف ما  معلمي  نظر  وجهة  من  الصف  مي 
 انفسهم في تربية مأدبا ؟  

( في درجة الصعوبات  α=0.05هل توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة ) .2
التدريسية التي تواجه معلمي الصف من وجهة نظر معلمي الصف انفسهم في تربية مأدبا    

 بيسأل متغيري )سنوات ال  رة والمستوى ا كاديمي(. 
 أهمية الدراسة:  

: توفر هذ  الدراســـــــــــة تقديراص لنوتية الصـــــــــــعوبات التدريســـــــــــية التي تواجه معلمي  األهمية النظرية

الضوء على مدى تأثير هذ  الصعوبات الصف في تربية مأدبا كما وتياول الدراسة اليالية القاء  

 على معلمي الصف كمجال لم ييظ باالهتمام الكافي بيعيا، في حدود علم ال احعة واطاعها.

ــة أن يتنـ ه القـائمون على الت طي  التربوي في و ارة    األهميةة العمليةة: حـي  تـتأمـل هـذ  اـلدراســــــــــــ

ا الوموأ على الصــــــــــــــعوبــات التربيــة والتعليم من لالهــا إلى وفــــــــــــــال معــايير يم ن من لالهــ 

 التدريسية التي تواجه معلمي الصف من وجهة نظر معلمي الصف انفسهم في تربية مأدبا.

الصــعوبات التدريســية التي تواجه معلمي الصــف  هدفت الدراســة الى اســتقصــاء    هدف الدراسةةة :

 .من وجهة نظر معلمي الصف انفسهم في تربية مأدبا

 التعريفات اإلجرائية  :

 الصعوبات التدريسية:  
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ــات  ــاء عمليــــ ــا أثنــــ ــة مأدبــــ ــي تربيــــ ــم الصــــــف فــــ ــر لمعلــــ ــي تظهــــ ــات التــــ ــ ات والمظيقــــ هــــــي الم ــــ

 التدريس.

 معلمي الصف :

 معلمو الصفوأ العاثة ا ساسية ا ولى في تربية مأدبا. 

 حدود الدراسة :

ــهم ف  ــية التي تواجه معلمي الصـــــف من وجهة نظر معلمي الصـــــف انفســـ ي الصـــــعوبات التدريســـ

 .تربية مأدبا

 .2022-2021الفصل الدراسي ا ول من العام الدراسي   الحدود الزمانية:
 المدارس الي ومية في االردن مدارس التابعة لتربية مأدبا.   : الحدود المكانية
 معلمو الصف في مدارس تربية مأدبا.  :الحدود البشرية

ــية التي تواجه معلمي الصــــــف من وجهة نظر  درجة    :الحدود الموضةةةةو ية الصــــــعوبات التدريســــ
 معلمي الصف انفسهم في تربية مأدبا.

 

 اإلطار النظري والدراسات السابقة.

 :االطار النظري 
 معلم الصف:

م ف معلــــــ   جوانــــــأل م تلــــــف ت ــــــمل مفصــــــلة لدراســــــة ي ضــــــال الــــــذي ال ــــــ   ذلــــــ  هــــــو  الصــــــ 
ــيم فوأ تعلـــ ــية الصـــــ  ــاص  المـــــدارس، فـــــي الدراســـ رة، الدراســـــي ة للمراحـــــل لصوصـــ ــ   فـــــي ي ـــــون  الم  ـــ
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ــا ــادراص  نهايتهــ ــل علــــى مــ ــال التعامــ ا  مــ ــاهج الطــــ  ــاءة والمنــ ــد ووفــــ  ب فــ ــم مواعــ ــا ونظــ  لــــال تلقاهــ
ــرة ــته، فتــ ــ  دراســ ــوم بييــ ــة يقــ ــيم بمهمــ ا ال تعلــ ــ  ــابعتهم طــ ــا  ومتــ ــى واليفــ ــ ا  علــ ف انضــ ــ   الصــ

 التــــي والمهــــارات ا هــــداأ إلــــى وصــــولهم مــــن الدراســــي العــــام نهايــــة فــــي والت أكــــد يســــتلمه الــــذي
 (.2007  وعيد،  وال طيأل  )الكسواني التربوية. اإلدارة  وفعتها
 :   لها الصف  معلم  امتالك  يتوقع التي التربوية الكفايات

ــة .1 ــد التفكيــــر تنميــ ــداعي النامــ ــدى واإلبــ ــة لــ ــن الطل ــ ــوفير لــــال مــ ــيم تــ ــوعي تعلــ ــد نــ ــى يعتمــ  علــ
 اليديعة.  التربوية  النظريات

ــتا  .2 ــة معرفـــــة الطل ـــــة امـــ ــل لهـــــم تكفـــــل مت صصـــــة تربويـــ  معنـــــى. ذات الـــــتعلم بيئـــــات جعـــ
ــارات ــة )المهـــــ ــاليأل مرائيـــــ ــها وأســـــ ــت دام ، تدريســـــ ــر اســـــ ــي الم ت ـــــ ــدريس فـــــ ــوم تـــــ  أد  ، العلـــــ
ــال ــاليألو  ا طفـــــــ ــه، أســـــــ ــر ن تدريســـــــ ــريم القـــــــ ــاليأل الكـــــــ ــه وأســـــــ ــدة ، تدريســـــــ ــدي  العقيـــــــ  واليـــــــ
 تدريســـــــهما، وأســــــاليأل الكتابيــــــة المهـــــــارات نظــــــري، العمليــــــة التربيـــــــة ، تدريســــــهما وأســــــاليأل
ــاء ــوم الفيزيــــــ ــاليأل ا رض وعلــــــ ــهما وأســــــ ــا يم ، تدريســــــ ــية مفــــــ ــاليأل هندســــــ ــهما، وأســــــ  تدريســــــ
 . تدريسهما يألوأسال والسيرة الفقه  التعليمي، الياسو   تط يقات

ــام .3 ــا يم اإللمــــــ ــرى  بالمفــــــ ــة الك ــــــ ــدريس الا مــــــ ــة لتــــــ ــيات اللغــــــ ــوم والريافــــــ ــات والعلــــــ  والدراســــــ
ــامية ــة. اإلســـــــ ــال أد  ) واالجتماتيـــــــ ــدة االطفـــــــ ــدي  ،العقيـــــــ ــاليأل واليـــــــ ــهما وأســـــــ  ، تدريســـــــ
 وأســـــــــاليأل والســـــــــيرة الفقـــــــــه االجرائـــــــــي، ال يـــــــــ  منـــــــــاهج التعليمـــــــــي، الياســـــــــو  تط يقـــــــــات
 .  (  التعليم  مهنة ألاقيات  الطل ة،  لمتع  وتقويم  قياس  تدريسهما،

ــوير .4 ــتراتيجيات تطــــــ ــ ة اســــــ ــميم مناســــــ ــدريس لتصــــــ ــذ . التــــــ ــت دام ) وتنفيــــــ ــر اســــــ ــي الم ت ــــــ  فــــــ
ــ ية، االدارة العلـــــوم، تـــــدريس ــو  الصـــ ــاليأل والصـــــرأ النيـــ ــهما، وأســـ ــميم تدريســـ ــائل تصـــ  الوســـ

 طفولـــــةال  النمـــــو  نفـــــس علـــــم التربـــــوي، الـــــنفس علـــــم الميـــــداني، التـــــدريأل وانتاجهـــــا، التعليميـــــة
 .  ( والمراهقة

ــهيل  .5 ــن الطل ـــــــة تعلـــــــم تســـــ ــة مصـــــــادر تـــــــوفير لـــــــال مـــــ  حاجـــــــات تل ـــــــي ومتعـــــــددة متنوعـــــ
 (.97ص  ،2021،  والتعليم التربية )و ارة  .  الميلي  والمجتمال الطل ة  ورغ ات
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ــتعمال .6 ــات اســـ ــل عمليـــ ــ لة حـــ ــتدالل الم ـــ ــة واالســـ ــل وال رهنـــ ــل والتواصـــ ها والتمعيـــ ــد   ــا بعـــ  أسســـ
 الكيميــــــــاء االطفــــــــال، أد  تدريســــــــها، وأســــــــاليأل مرائيــــــــة تمهــــــــارا الفعــــــــال.) التــــــــدريس فــــــــي

ــاء ــاليأل واالحيــــــ ــهما، وأســــــ ــاء تدريســــــ ــوم الفيزيــــــ ــاليأل ا رض وعلــــــ ــهما، وأســــــ ــا يم تدريســــــ  مفــــــ
 وأســــــــاليأل والســــــــيرة الفقــــــــه التعليمــــــــي، الياســــــــو  تط يقــــــــات تدريســــــــها، وأســــــــاليأل هندســــــــية

 .  تدريسهما(
ــالج اســــــــتراتيجيات تطــــــــوير .7 ــابال ذات موفــــــــوعات تعــــــ  التنــــــــو  ومجتمــــــــال ألليتناســــــــ  جــــــــد طــــــ

ــة ــة.)االدارة والتعدديـــــ ــ ية، العقاايـــــ ــة الصـــــ ــة التربيـــــ ــري، العمليـــــ ــة نظـــــ ــة التربيـــــ ــة الفنيـــــ  والمهنيـــــ
 مهنــــــــة ،ألاقيـــــــات تدريســــــــه وأســـــــاليأل المعاصــــــــر العربـــــــي التــــــــاري  تدريســـــــهما، وأســـــــاليأل
 التعليم(.

 بالسياســــــات اطــــــا  علــــــى تربــــــويين مــــــادة يصــــــ يوا أن لهــــــم تكفــــــل اســــــتراتيجيات تطــــــوير   .8
ــة.الترب  ــت دام ويـــــ ــر )اســـــ ــي الم ت ـــــ ــدريس فـــــ ــوم، تـــــ ــر ن العلـــــ ــريم القـــــ ــاليأل الكـــــ ــه، وأســـــ  تدريســـــ

ــاليأل العربـــــــي الـــــــوطن جغراايـــــــة ــاليأل والســـــــيرة الفقـــــــه تدريســـــــه، وأســـــ  علـــــــم تدريســـــــهما، وأســـــ
 ، 2007 وال لعــــــاوي، )إبــــــرا يم، والمراهقــــــة(. الطفولــــــة النمــــــو  نفــــــس علــــــن التربــــــوي، الــــــنفس

 (.38ص
 تعليميــــــة مؤسســــــات فــــــي التــــــدريس فــــــي النظريــــــة معــــــرفتهم تط يــــــ  علــــــى الطل ــــــة مســــــاعدة .9

 الجامعة لارس
 ا طفـــــــال )أد  م تلفــــــة. بيئـــــــات فــــــي للنقــــــل القابلـــــــة المهــــــارات مـــــــن بجملــــــة اإلحاطــــــة .10

 مفـــــــا يم تدريســـــــه، وأســـــــاليأل ا رض وعلـــــــوم الفيزيـــــــاء الصـــــــ ية، االدارة تدريســـــــه، وأســـــــاليأل
ــية ــاليأل هندســــــ ــها، وأســــــ ــو  تدريســــــ ــرأ النيــــــ ــاليأل والصــــــ ــه، وأســــــ ــميم تدريســــــ ــائل تصــــــ  الوســــــ
 التربوي(.  النفس علم  وانتاجها،  التعليمية

 المفتـــــــو . واالستقصـــــــاء النامـــــــد التفكيـــــــر وإلـــــــى ال يـــــــ  إلـــــــى مســـــــتندة مهـــــــارات تط يـــــــ  .11
 الطل ة(.  تعلم  وتقويم  قياس  تدريسه، وأساليأل ا رض وعلوم  )الفيزياء
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 ا عـــــــداد ا فكار.(بنيـــــــة بـــــــين أم ا فـــــــراد بـــــــين أكـــــــان ســـــــواء والتنـــــــو  االلـــــــتاأ تقـــــــدير .12
 والصـــــــــرأ النيـــــــــو  تدريســـــــــها، وأســـــــــاليأل العربـــــــــي الـــــــــوطن جغراايـــــــــة تدريســـــــــها، وأســـــــــاليأل

 الطل ة(.  تعلم  وتقويم  قياس  تدريسهما، وأساليأل
 معهـــــــم التواصـــــــل وحســـــــن اآللـــــــرين احتـــــــرام علـــــــى تقـــــــوم التـــــــي التربويـــــــة القـــــــيم تعزيـــــــز .13

ــزام ــل وااللتـــــ ــد بالعمـــــ ــات ورفـــــ ــة المؤسســـــ ــة التربويـــــ ــة الميليـــــ ــين والعربيـــــ ــات ذوي  بمعلمـــــ  كفايـــــ
 عالية.

 التفكيـــــــر: مـــــــن مت اينـــــــة أنـــــــوا  إلـــــــى اســـــــتنادا صـــــــ ية موامـــــــف معالجـــــــة علـــــــى  المقـــــــدرة .14
ــي، ــأملي، التيليلـــــ ــتقرائي، والتـــــ ــد، واالســـــ ــي، والنامـــــ ــ  ري ) واليدســـــ ــارات والتـــــ ــة المهـــــ  مرائيـــــ

 التعليم(.  مهنة  ألاقيات  تدريسهما، وأساليأل  هندسية  مفا يم  تدريسها، وأساليأل
 فـــــــــي الم ت ـــــــــر )اســـــــــت دام ثقاايـــــــــا مســـــــــتجي ا سالتـــــــــدري  تجعـــــــــل اســـــــــتراتيجيات تطـــــــــوير .15

 االجرائـــــــــي، ال يـــــــــ  منـــــــــاهج تدريســـــــــهما، وأســـــــــاليأل واليـــــــــدي  العقيـــــــــدة العلـــــــــوم، تـــــــــدريس
 الميداني(. التدريأل  وانتاجها،  التعليمية الوسائل  تصميم

ــدرة .16 ــة علـــــى  المقـــ ــة  موامـــــف مياكمـــ ــا تربويـــ ــا معرايـــ ــية. منظـــــورهم مـــــن وقيميـــ  ) ال  صـــ
ــاليأل الكـــــريم القـــــر ن ــاء ســـــه،تدري  وأســـ  ال يـــــ  منـــــاهج تدريســـــهما، وأســـــاليأل واالحيـــــاء الكيميـــ

 و  )الزغـــــول والمراهقـــــة( الطفـــــول النمـــــو  نفـــــس علـــــم الطل ـــــة، تعلـــــم وتقـــــويم قيـــــاس االجرائـــــي،
 (.55ص  ،2007،  المياميد

 
 : الصف  معلم  ومسؤوليات  مهام

 :  يلي ما الصف  معلم  بها  يقوم التي  والمسؤوليات المهام  معظم  ت مل أن  تم ن 
   التعليمية.  ال يئة  تنظيم  .1
 . المعقدة  ا مور و ر  المعلومات  ت سي   .2
 . الطل ة يتلقاها  التي والمعلومات المواد  تنظيم  .3
 والنفسية.  االجتماتية الطل ة  احتياجات  مهم  تل ية .4
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 . واللوحات ا لعا   معل  الم تلفة  التعليمية الوسائل  است دام  .5
ــة ســــــلو  منابعــــــة .6 ــيم التربيــــــة )و ارة  مســــــتواهم عــــــن التقــــــارير وتقــــــديم الطل ــــ  ،2021، والتعلــــ

 (.97ص
 الطل ة. رسمها التي واللوحات بالصور الص ية الغرفة  ترويد  .7
ــدريس  .8 ــواد تــــ ــة وموفــــــوعات مــــ ــا م تلفــــ ــوم ، الريافــــــيات منهــــ ــة والعلــــ  ، االنجليزيــــــة  واللغــــ

 والموسيقى. الفن إلى باإلفافة
 والمهارات   والكتابة  القراءة.  معل  ا ساسية  المهارات  الطل ة  تعليم  في  متالو   معظم  مضاء .9

 االجتماتية.  المهارات إلى باإلفافة ال  صية
   التعليمية.  العملية في الم تلفة التكنولوجية الوسائل است دام  .10
 دوري.  ب  ل  الطل ة مستويات عن الكاملة التقارير إعداد  .11
 ا هالي.  اجتماعات حصور إلى باإلفافة مدرسةال في تمام التي االجتماعات حضور .12
 المنزلية.  والمهام بالواج ات  الطل ة تكليف  .13
  بعض   لمعرفة  ا هالي  مال  والتواصل  التعليمية  العملية  في  ومجتمعاتهم  الطل ة  ذوي   دمج  .14

  ال ريد   ورسائل  الهات ية  الم المات  على  الرد  إلى   باإلفافة  ا مر   لزم  إن   الطل ة  عن   المعلومات
 (. 38ص ،  2007 وال لعاوي، )إبرا يم،  ترونياإللك

 
 

   التدريسية:  الصعوبات
  االستجابة   بين  تيول  و   المن ودة،  ا هداأ  إلى  الوصول  عن   تعي   م  لة  أو   عق ة  هي  :   الصعوبة

  هي   بالتالي  و   المتومعة،   النتائج  على  اليصول  عن  المعلم  الفرد  يعجز  فـفيها  الهدأ،  تيقي   و 
 تعديل.  إلى تاستي  فيها مرغو   غير  نتيجة 

  لمهامهم   المعلمين  أداء  علـى  سـل ا  تـؤثر  التـي  والعوامـل  الظـروأ   تلـ   هـي  التدريسية:  الصعوبات
 (. 103ص ، 2004 الص ية)ال ابطين،  الغرفة دالل التعليمية
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 الصف:  معلم تواجه التي  الصعوبات أنواع
 المدرسية:  باإلدارة المرتبطة  الصعوبات أواًل:

 لهـــــــا، والتنظـــــــيم تعليميـــــــة، مؤسســـــــة بهـــــــا تقـــــــوم  ن ـــــــطة الت طـــــــي  عمليـــــــة المدرسةةةةةةةية اإلدارة
ــا، ــراأ وإدارتهـــــ ــا واإل ـــــ ــن عليهـــــ ــال مـــــ ــت دام لـــــ ــادر اســـــ ــانية المصـــــ ــواد اإلنســـــ ــة والمـــــ  التعليميـــــ

 وفعالية. ب فاءة  التدريس  وظيفة  لتيقي 
 علـــــــى ســـــــل ا أو  إيجابـــــــا أحوالهـــــــا تـــــــنع س المدرســـــــية بالـــــــدارة تـــــــرت   الصـــــــ ية اإلدارة أن وبمـــــــا
ــ ية، اإلدارة ــاني إذ الصـــــ ــر يعـــــ ــن الكعيـــــ ــين مـــــ ــن المعلمـــــ ــ ات مـــــ ــا  م ـــــ ــية اإلدارة أنمـــــ  المدرســـــ

 ،2018 م ـــــل)العجمي، مـــــن تســـــت دم تكـــــن لـــــم حديعـــــة تدريســـــية أســـــاليأل تط يـــــ  عنـــــد التقليديـــــة
 (.39ص

 المدرسية:  إلدارةبا مرتبطة محتملة  صعوبات
 والتعليمات.  القرارات  تط ي   في المدير حراية .1
 اإلدارة. نظرة تدني .2
 بمزاجية.  المدير تعامل .3
 ت صصي.   غير من دراسية مواد  بتدريس  تكليفي .4
 اليص .  من العألء  يادة .5
 المطلوبة.  الكتابية ا عمال كعرة .6
 المهني.  للنمو  وافية لطة   غيا  .7
 . ( 64ص  ، 2019لعنزي،)ا المدرسية. التجهيزات كفاية ملة .8
 المدير.  مال  والتواصل االتصال فعف .9

 .   تعامله  في التسلطي النم  المدرسة مدير  اعتماد .10
 المتاحة.  اإلم انـات ملة ظل في  حديعة  أساليأل بتط ي  التكليف .11
   ال ط . وفـال  فـي المعلمـين مال والتعاون  التنسي  فعف .12
 المعلم.  الجتهاد المدرسية اإلدارة تقدير ملة .13
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ــة ــزم ذلــــــ  ولمعالجــــ ــاون   أن فيلــــ ــم يتعــــ ــال المعلــــ ــاملين مــــ ــة فــــــي العــــ ــة إدارة مــــــن المدرســــ  المدرســــ
 الم ـــــــررات ومـــــــن  الفريـــــــ  رو  ييقـــــــ  بمـــــــا التربـــــــوي  والم ـــــــرأ الطابـــــــي والمر ـــــــد والـــــــزماء

ــذل  ــى المعلــــم مهــــام تقتصــــر ال لــ ــي الفصــــل دالــــل أدائــــه علــ  العديــــد لت ــــمل تمتــــد بــــل  الدراســ
 اإلداريــــــة ا عمــــــال ا ن ــــــطة تلــــــ  فــــــمن ومــــــن . المدرســــــة دالــــــل وا عمــــــال ا ن ــــــطة مــــــن
ــي ــا التــ ــه يوكلهــ ــدير إليــ ــل أو  مــ ــة وكيــ ــي رغ ــــةص  المدرســ ــيير فــ ــور تســ ــة أمــ ــهياص  المدرســ  لــــتعلم وتســ

 اآللـــــرين المعلمـــــين مـــــال التعـــــاون  ذلـــــ  إلـــــى ويضـــــاأ . لهـــــم المناســـــ ة ال يئـــــة وتـــــوفير الطـــــا 
ــين ــة وأمـــ ــؤول الم ت ـــ ــدا إن – التقنيـــــات ومســـ ــا – وجـــ ــهم بمـــ ــين فـــــي يســـ ــوير  العمـــــل تيســـ  ) وتطـــ

 إلـــــــى بياجـــــــة أيضـــــــاص  المدرســـــــة فـــــــي الطابـــــــي المر ـــــــد أن كمـــــــا (،28ص ،2017 المطيـــــــري،
 ولمجـــــالس . الطـــــا  تواجـــــه التـــــي والم ـــــ ات العق ـــــات مواجهـــــة فـــــي معـــــه المعلمـــــين تعـــــاون 
 المدرســـــــة بـــــــين الجهـــــــود تكامـــــــل فـــــــي الك يـــــــرة أهميتهـــــــا أيضـــــــاص  ا ســـــــرة مـــــــال والعامـــــــات اآلبـــــــاء

ــة والمنـــــزل ــو  بغيـــ ــداأ إلـــــى لالوصـــ ــتركة ا هـــ ــة فـــــي فالعمـــــل . الم ـــ ــل   – إذن – المدرســـ  متكامـــ
ــا وم ـــــتر  ــا  ي ـــــون  أن يوجـــــأل ممـــ ــاهم هنـــ ــين وتنســـــي  تفـــ  ويقتضـــــي . العمـــــل هـــــذا أطـــــراأ بـــ

ــم بــــــه المناطــــــة وا دوار اآللــــــر عمــــــل ط يظيــــــة طــــــرأ كــــــل يفهــــــم أن ذلــــــ   الم ــــــتركة والقواســــ
ــين ــال بـــ ــراأ وأدوار أعمـــ ــاص  ا طـــ ــدان إن . جميعـــ ــذا فقـــ ــا هـــ ــل همالتفـــ ــتر  والعمـــ ــؤدي الم ـــ ــي يـــ  فـــ

 ممــــــا التعليميــــــة العمليــــــة أطــــــراأ بــــــين وم ــــــ ات فهــــــم ســــــوء للــــــ  إلــــــى ا حيــــــان مــــــن كعيــــــر  
 (.2019 )الدمامسة، . المن ودة أهدافها  تيقي  في ف لها إلى  النهاية في  يؤدي
 :  ويفهم  المعلم  يعرف أن  فيجب  المعرفية  المتطلبات  ومن

 .  وأنماطها  وظائفها  و  رسيةالمد اإلدارة  حول أساسية  معلومات  -1
 .  وظائفه  و  وأسالي ه التربوي  اإل راأ أسس  حول أساسية معارأ  -2
 .  وظائفه  و   وأهميته  الطابي اإلر اد  مفهوم  حول أساسية معارأ  -3
 . المدرسية  والم ت ات  التعليم  تقنيات  حول أساسية معارأ  -4
 . المعلم  من  المطلوبة اإلدارية  ا عمال  -5
 . اآلباء  مجالس  تفعيل  وسائل  و   ا مور أولياء  مال صلالتوا  س ل  -6
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 . المدرسة  في  الطابي اإلر اد  ينفذها التي والمهام ال رامج  -7
 (.2019  )الدمامسة، :  ويعمن المعلم  يؤمن  التربوية الم ادئ  ومن

 .  التربوية العلمية  نجا  في  ا لرى   ا طراأ  مال والتعاون   الجماعي  العمل  أهمية  -1
 العلميـــــــــة وتطـــــــــوير نجـــــــــا  فـــــــــي وأثرهمـــــــــا التربـــــــــوي  واإل ـــــــــراأ المدرســـــــــية اإلدارة أهميـــــــــة -2

 .  التعليمية
ــاد أهميــــــة -3 ــل فــــــي وأثــــــر  الطابــــــي اإلر ــــ ــذليل الم ــــــ ات حــــ ــعوبات وتــــ ــه التــــــي الصــــ  تواجــــ

 . الطا 
ــة الناحيــــــة مــــــن لألســــــرة الك يــــــر والــــــدور وا ســــــرة المدرســــــة بــــــين مــــــلالتكا فــــــرورة -4  التربويــــ

ــة ــا . والتعليميـــــ ــي وأهميتهـــــ ــال فـــــ ــتوى  رفـــــ ــأل مســـــ ــذ الطالـــــ ــامج وتنفيـــــ ــة برنـــــ ــى المدرســـــ ــه علـــــ  الوجـــــ
 .  ا كمل
 :  على  المعلم  يعمل  المعلم أن األدائية  المعايير  ومن

 .  بها إليه  هديع التي والواج ات  المهام وتنفيذ المدرسة إدارة  مال التعاون   -1
 . فيها والم اركة  الطابي اإلر اد  ينفذها التي ال رامج  على  االطا   -2
 الــــــذين الطــــــا  حــــــاالت عــــــن إليهــــــا ييتــــــاس التــــــي بالمعلومــــــات الطابــــــي اإلر ــــــاد تزويــــــد -3

 حـــــــل ســـــــ يل فـــــــي مهـــــــام مـــــــن منـــــــه يطلـــــــأل مـــــــا تنفيـــــــذ فـــــــي واإلســـــــهام ، المســـــــاعدة ييتـــــــاجون 
 .  م  اتهم

ــهام -4 ــة اإلســ ــالس يفــــ  بفاعليــ ــاء مجــ ــل ، اآلبــ ــابي والتواصــ ــال اإليجــ ــاء مــ ــور أوليــ ــا ا مــ ــه لمــ  ايــ
 . الطا   مصلية

ــاون  -5 ــال التعـــ ــاملين مـــ ــي اآللـــــرين العـــ ــة فـــ ــأمين المدرســـ ــة كـــ ــادر وم ـــــرأ الم ت ـــ ــتعلم مصـــ  الـــ
 .  التعليم  عملية  تيسين في  يسهم  بما  ونيوها

ــاون  ا لــــــــوة بــــــــرو  التربــــــــوي  الم ــــــــرأ مــــــــال التعامــــــــل -6 ــتفادة والتعــــــ ــهت  مــــــــن واالســــــ  وجيهاتــــــ
 (.36ص  ،2017  .)المطيري، وإر اداته
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 المحلي:  والمجتمع الطلبة بأهالي المرتبطة الصعوبات ثانيًا:
ــي ــاص  ا طفـــــال يقضـــ ــة فـــــي ومتـــ ــين ومـــــال المدرســـ ــن أكعـــــر المعلمـــ ــذي الومـــــت مـــ  مـــــال يقضـــــونه الـــ
ــل، ــد ا هـــ ــودة وبعـــ ــن العـــ ــة مـــ ــنى ال  المدرســـ ــل يتســـ ــاء لألهـــ ــال الومـــــت بعـــــض مضـــ ــالهم، مـــ  أطفـــ

ــلال يقضــــي ولكــــن ــاص  طفــ ــه مــــال طــــوياص  ومتــ ــتعلم معلميــ ــنهم، يــ ــأثر مــ ــد بهــــم، ويتــ ــتمتال ومــ ــه يســ  بومتــ
ــاص  ــدما أيضـــ ــة تكـــــون  وعنـــ ــم مـــــال ا هـــــل عامـــ ــداص  التواصـــــل وي ـــــون  جيـــــدة، الطفـــــل معلـــ ــنهم جيـــ  بيـــ

ــن ــل أداء يتيســــ ــي الطفــــ ــة، فــــ ــتم المدرســــ ــراأ ويــــ ــال االعتــــ ــه، بجميــــ ــامم وال إنجا اتــــ ــاكل تتفــــ  الم ــــ
ــغيرة، ــل، ب ــــ ل رةالك يــــ  الم ــــاكل احتــــواء ويــــتم الصــ  لكــــل التعليميــــة التجربــــة ييســــن ممــــا أفضــ

 (.66ص  ،2001 والطالأل)سعادة، المعلم  من
   الميلي.  والمجتمال الطل ة بأهالي المرت طة الصعوبات  ومن

  أبنائهم.  تيصيل  بمتابعة  ا هل  اهتمام ملة .1
  ا بناء.  م اكل حل في  ا مور أولياء تعاون  ملة .2
   (. 55ص ،  2011  المجالي،)  ا هل م ل  من  التاميذ  واج ات  حل .3
  ا هل.  م ل  من  للتاميذ الزائد الدالل .4
  الميلي.  المجتمال مال التواصل  صعوبة .5
  ا مور.   أولياء مجلس فاعلية ملة .6
  أبناؤهم.  منهـا  يعـاني التي للم  ات ا مور أولياء تفهم ملة .7
 (. 35ص  ،2007 )الييلة،  والمدرسة. المدني المجتمال مؤسسات بين  التعاون  ملة .8

 مــــــن ا هــــــل يســــــتفيد حيــــــ  المعلــــــم مــــــال لألهــــــل الجيــــــدة العامــــــة توطيــــــد فــــــي العــــــاس وي مــــــن
 علـــــى ا هـــــل مـــــال التعليمـــــي الكـــــادر تواصـــــل طريقـــــة تـــــؤثر إذ المعلمـــــين، مـــــال الجيـــــد التواصـــــل

ــة ــاركة وجــــــودة طريقــــ ــيم فــــــي ا هــــــل م ــــ ــ ن المنــــــزل. فــــــي التعلــــ ــان فــــ ــم كــــ  نعــــــ  يتيــــــد  المعلــــ
 ا هـــــــل علـــــــى يصـــــــعأل وإنجا اتـــــــه، نجاحـــــــه مـــــــن أكعـــــــر الســـــــيء أدائـــــــه أو  الطالـــــــأل إلفامـــــــات
ــر ــة التفكيـــــ ــاعدوا بطريقـــــ ــم ليســـــ ــى طفلهـــــ ــن، علـــــ ــال التيســـــ ــاركتهم وتتراجـــــ ــال م ـــــ ــل مـــــ ــي الطفـــــ  فـــــ
ـــامي، المنــــــزل. ــتعلم ،كمــــــا (49،ص 2001 )القطـــــ  وتطــــــوير  الطفــــــل مســــــاعدة طــــــرق  ا هــــــل يــــ
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 المدرســـــــة. فــــــي المت عــــــة التعليميـــــــة لطــــــرق وا ا نظمــــــة ومــــــن التعليمـــــــي، الكــــــادر مــــــن ودعمــــــه
 العمليــــــة فــــــي دورهــــــم تيســــــين علــــــى ا هــــــل التعليمــــــي الكــــــادر مــــــال الجيــــــد التواصــــــل ويســــــاعد

ــين التواصــــــل يتركــــــز أن التعليميــــــة.ويجأل ــة ا مــــــور علــــــى وا هــــــل التعليمــــــي الكــــــادر بــــ  المهمــــ
 م ـــــني  ومـــــا الطفـــــل، وإنجـــــا ات الصـــــف، فـــــي التعليميـــــة الن ـــــاطات معـــــل الطفـــــل، تســـــاعد التـــــي

 مــــن العديــــد أظهــــرت ومــــد هــــذا المنــــزل. فــــي الطفــــل ومســــاعدة م ــــاركتهم لتيســــين فعلــــه لألهــــل
ــات ــد الدراســـ ــاركة فوائـــ ــل م ـــ ــي ا هـــ ــة فـــ ــة العمليـــ ــل، التعليميـــ ــا: للطفـــ ــمامعه، منهـــ  ،2003 )الســـ

 (.52ص
 ا كاديمي.  التيصيل تيسن
 والتعلم.  للدراسة الطفل  مي ة  يادة

 الطفل.  سلو  تيسن
 المدرسي.  دوامبال الطفل التزام

   ( 1982)تايلر، عام.  ب  ل   والمدرسة المدرسية الواج ات من  إيجابي مومف اكتسا 
 

 :   التربوي  باإلشراف المرتبطة الصعوبات  ثالثًا:
  ال ناء   التفاعل  لال  من  تتم  مستمرة  عاجية  تيليلية  ت  يصية  تعاونية  عملية  التربوي   اإلشراف

 (. 2009  ملة،  )أبو  .  والتعلم التعليم  عمليتي سينتي   بهدأ والمعلم التربوي  الم رأ بين 
  اإل راقية.  ا ساليأل جدوى  بقلة ال عور .1
 للمدير.  اإل رافي للدور المعلم تق ل عدم .2
 التربوية  المعلمين مـ  ات  حـل  فـي التربوي  الم رأ سل ية .3
 اإل رااية.  ال طة إعداد  فـي والمعلـم التربوي  الم رأ بين  التعاون  فعف .4
 للمعلم   التقويم على  المفاجئـة  الص ية الزيارة علي رأالم  تركيز .5
 ا لطاء.  تصيد  من  نو   التربوي  اإل راأ .6
 المعلم.  وامتراحات بأفكار الم رأ اهتمام ملة .7
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 الا مة.  اإل راقية الن رات توفير ملة .8
 (. 58ص  ،2004 )ال ابطين، وال  لية. الروتين علي  التربوي  اإل راأ اعتماد

  مهمة  أفيت  والمعلم  التربوي   الم رأ  بين  الجيدة  للعامة  الياجة  كانت  الصعوبات  هذ   ولعاس
  لل    وفي  التربوي   اإل راأ  في   والمهاري   المهني   للجانأل  الغايات   تيقي    في   ك ير   أثر   من   لها  لما
 والطالأل. والمعلم الم رأ على بالنفال  يعود   ايما الومت الستعمار الدافظية من  جو
  في   عليهما  ما  لتيقي    الطرفان  فيها  ي تر    أن  يجأل  التي  ا سس  أهم  من   االيجابية  العامة  إن

 من:   البد وتستمر العامة  تسمو  ولكي  واحد،  اتجا 
 المعلمين.  بين   والمهنية ال  صية  الفروق  بيسأل اإل رافي النم   التيار .1
  معه   والت اور  التعاون    دأم   على  واالعتماد   الميدان  في   التربوية   القضايا  في  المعلم  م اركة .2

  ويألذ   ي ت فها  من   تود   كامنة   طامات  منه   ستظهر  فيتما  التربوي   العمل   في   فعال   عضو  وانه
 لتنطل .  بيدها

  هيئة  على   لتنفيذهما  ترتي ها  ثم  ومن  تيديدها  في  وأ ركه  التدري ية   المعلم  احتياس  عن  ال ي  .3
  جديداص    يئاص   تضيف  وإنها  روتينية  يستل   يارته  أن  المعلم  ليتأكد  موجهة  ومراءات  تربوية   م اغل

 (. 49.ص 1992 )أحمد،   وق. ب ل   يارت  فيرتقأل المعلم حصيلة إلى
  بين  وا فكار  اآلراء  ت ادل  فا فضل  تعديله  ويراد  المعلم  من  صادر  لطأ   هنا   كان  حال  في .4

 المناسأل.  لليل للوصول والمعلم الم رأ
  ليدفعه   اكت افه  الم رأ  وعلى  مفتا   معلم  فلكل  أداؤ   كان  مهما  المعلم  ت جيال  الم رأ  على .5

  له  المتابال   الم رأ  يتغير   وحينما  معلم   أداء  بضعف  أحيانا   فنسمال   وت جيعه   بأسلوبه   لألمام
 (. 154،ص2013 تيسى،  )بني أداء . ويرتقي يتفوق  المعلم ذا  نجد 

  تقدير  ب هادات  بتكريمهم  الميدان   في   جهودهم  وإبرا   المتميزين   المعلمين   تيفيز   الم رأ  على .6
 واالجتماعات.  اللقاءات في بهم واإل ادة

  وأحزانهم   أفراحهم  في  الدائم  بالتواصل  المعلمين  وبين  بينه  ايجابية  عامة  ي ني  أن  الم رأ  على .7
 وتزداد.  العامة لتقوى   والمناس ات ا تياد وفي
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  المعمر  والتعاون   واالحترام  المودة  على  م نياص   ي ون   وان  والمعلم  الم رأ  بين  التواصل  أهمية .8
  ، 2004  )ال ابطين،  لديهم.  اإلبدا   طامات  وتتفجر   الدؤو   العمل  إلى  بالمعلم  الم رأ  ليصل

   . ( 116ص
 

 الصفية:  باإلدارة المرتبطة الصعوبات رابعًا: 
  بين  الدراسي  الفصل  دالل  المعلم  يت عها  التي  واإلجراءات  الن اطات  من  مجموعة   الصفية:  اإلدارة

 (. 55،ص 2002،  )العمايرةإيجابية،  بطريقة  ية  التعليم ليةالعم سير على لليفا  الطا 
 الص ية.  باإلدارة  المرت طة  الميتملة الصعوبات أهم
 الصفي.  النظام ف    على القدرة فعف .1
 الصف.  لض   ال دني العقا  علي  االعتماد .2
 الصفي.  التفاعل بأساليأل اإللمام ملة .3
 م.  مائه تجـا   التاميـذ بعـض  لـدي  عدواني  سلو   وجود .4
 لواج اتهم.  التاميذ إهمال .5
 الصف. غرفة دالل التاميذ انت ا  ت تت .6
 (. 49ص  ,2001 )الداهري, التاميذ. بعض   غيا  كعرة .7
 المدرسي.  للنظام التاميذ  بعض احترام ملة .8
 الواحد. الصف في التاميذ عدد ا دياد .9

  ومن   ناجح   ب  ل   صفه  إدارة  على   المعلم  تساعد  التي   العوامل   من  العديد   هنا   ف ن  ذل    ولعاس
 :   يلي  ما ناجية  ص ية إدارة وجود على تساعد  التي العوامل  تل  أهم

  ب  ل   والصف  عام  ب  ل  المدرسة  في   المعلم  وتظهر  تيدد   التي   السمة  وهي  المعلم:     صية   أوالص:
 (. 35ص ,2000 )الروسان,   يلي: بما يتصف أن المعلم على  بد  وال لاص، 

 .  والمرونة  اليزم ـ 1
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 السليم  التقدير  طري   عن   الدراسية  اليصة  أثناء  الطارئة  الم  ات  معالجة  في  التصرأ  حسن  ـ 2
 .  الجميال  معاملة في  والمساواة  والعدالة ،،  لياجياتهم  وتيسسه لطابه المعلم وتق ل   لألمور،

 التالية:  المجاالت يراعي أن هلدرس إعداد   عند للمعلم بد  ال  للدرس: الجيد  اإلعداد ثانياص: 
 .  الدرس أهداأ إلى يصل  أن ـ 1
 .   منها الجيدة اإلفادة الطل ة ويلمس ـ 2 
 .  وانت ا  يقظة ب ل  المدرسي اإلق ال  إلى ويؤدي ـ  3

  وطابه   المعلم  بين   واالنسجام  للتفاهم  عامة  هنا   تص ح  ولكي   للطا :   المعلم   جذ    طريقة  ثالعاص:
 وهي:  لذل   روطاص  تتوفر  أن بد ال  اليصة أثناء

 .  طابه  مال متعاوناص   المعلم ي ون   أن ـ 1
 . جيداص  الدرس ي ر   أن ـ 2 
 (. 27ص ,2000 )الامي,  ال ر . في  التوفييية ا معلة يست دم  أن ـ 3

 فمعا:  وطابه المعلم بين   التفاعل لتيقي  الدراسة حجرة است دام حسن  : رابعاص 
 .  دائري  ب  ل   الطا  ترتيأل  ـ  1
 الطا .  جميال  بين متساوي  تواصل  ـ 2
 مستقيمة.  صفوأ  في  الطا  تنظيم  ـ 3 

   : الجوانأل  تل  ومن للفصل أفضل ف    لتيقي   بالطا   المتعلقة  الجوانأل  معرفة  : لامساص 
   للدرس. الطا   اهتمام على اليصول  ـ 1
 .  الصف أرجاء في يدور   لما الوعي ـ 2
 .   ب عض بعضهم  الطا   سلو  ف   ـ 3
 .  الفصل إدارة  في  طريقته أو المعلم سلو  نيو   الطا  أفعال ردود همال إ  عدم  ـ 4 

  بطريقة  ايه  ا لطاء  ويعالج  عناصر   ويرتأل  وينظم  الدراسي  الصف  المعلم  يدير  :  التاسال  المظيار
 (. 29ص , 2000 )الامي,  .   صياتهم  وتنمية الطا  تيصيل  يادة على تساعد
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  المعلمين  من  الكعير  تواجه  التي  العق ات  أهم  من   –  اص عموم  التعلم  وبيئة  –  الصف  إدارة  وتعد
  تيسين  في  الك ير  ا ثر  عناصرها  وترتيأل  ال يئة  تل   لتنظيم  أن  كما  .  منهم   الم تدئين  لصوصاص 

  الطا    ومعاق ة  الفصل  ف     على   التعلم  بيئة  إدارة  تقتصر  وال   .   التدريس   فاعلية   و يادة  التعلم
  ذل    من  أوسال  ا مر  ولكن   ،  تماماص   وهادئةص   صامتةص   بيئةص   صفال  ي  ل  بيي   النظام  عن  ال ارجين

  صامتين   الطا   جعل   الض     يعني  وال   .  التعلم  بيئة   إدارة  عناصر  أحد  هو  الطا    فض    .
  المناس ة  والضواب    اإلجراءات  وف    وم اركة  متفاعلة عناصر  جعلهم  من بد   ال   بل   فق    مستق لين 

 وا لوة   المودة  جو  ب  اعة  كاالهتمام   مراعاتها   ين غي  ألرى   أموراص   هنا    ف ن  ذل    إلى  وباإلفافة  .
  ،   للطا   مرييةص   وجعلها  للتعلم  اليسية  ال يئة  وتنظيم  ،  الطا   بين  والعدل  والطمأنينة  واالحترام

  يسير   التي  واإلجراءات  ا نظمة   وتوفيح  ،   بفعالية  واستغاله  ،  مناس ة  بطريقة  الومت  وتقسيم 
  المناس ة   بالطريقة  ال اطئة  السلوكيات  ومعالجة  ،   بها  التمس   على  موحعه  للطا   الفصل  عليها

 .  والي يمة
 :   ويفهم  المعلم يعرأ  أن يجأل  المعراية المتطل ات

  واإلر ادات التعليمات وفال  معل وإجراءاتها ومواعدها التعلم وبيئة الصف  إدارة عناصر -1
 .  بفاعلية  واستغاله الومت وتقسيم

  في وعدالة مت ادل  وتقدير احترام من ي مله  وما الطا   مال ا لوي  التعامل أساليأل -2
 .   التعامل

 .  للطا  مريية  وجعلها للتعلم  اليسية ال يئة تنظيم -3
 .  (  م انيًّا  و    مانيًّا )  الطابية  اركاتوالم  التعلم أن طة  تو يال -4
 .  الطا   يرتك ها التي وا لطاء السل ية والسلوكيات الم  ات لمعالجة المناس ة ا ساليأل -5

 :   ويعمن المعلم يؤمن  التربوية الم ادئ
 .  مناس ة   وتربية تعلم  بيئة إليجاد للصف الفاعلة  اإلدارة أهمية -1
 .  (  2012، لع ي ي ) والتعليمات  لألنظمة وات اعهم  دبهموتأ الطا  انض ا  أهمية -2
 .   يفيد  ايما استغاله وفرورة للتعليم الومت إدارة أهمية -3
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 .   المناسأل با سلو  والعقا  العوا  م دأ الست دام  التربوية القيمة -4
 .  وكرامتهم معنوياتهم  على واليفا  الطا  احترام فرورة -5
 .   التعلم  ن طة المناسأل التو يال أهمية -6

 :  على  المعلم يعمل ا دائية  المعايير 
 ال داية   في  للطا   وتوفييها  الفصل  دالل  بالعمل   ال اصة  وا نظمة  التعليمات  تيديد  -1

 .  ا مر  لزم كلما عليها والتأكيد
 .   ( 2001 )الي مي   وأن طته الدرس أهداأ  مال  يتناسأل بما بالدرس ال اص الومت تقسيم -2
 . بالفائدة  الطا  على يعود   أن يتومال بما الدرس لومت ا معل  االستغال -3
 .   المائمة والطريقة  بالي مة الطا  من الصادرة ا لطاء معالجة -4
  الجلوس   أماكن  وتو يال   وتهوية   وإفاءة  أجهزة  من  الفصل  في  المناس ة  اليسية   ال يئة  توفير  -5

 .   ونيوها
  عن  بعيداص   والعدل  وا لوة  والتقدير  باالحترام  الطا   فيها  ي عر  الفصل  في  معنوية  بيئة  توفير  -6

 .     صياتهم من  ينتق  ما  كل
  والع وائية  الفوفوية  عن  بعيداص   تفاعلي  علمي  جو   في  التعلم  وأن طة  الطا   م اركات  تنظيم  -7

   (.   2007 )عربيات 
 بالطالب  المرتبطة الصعوبات خامسًا: 

 بالطالب  المرتبطة  الصعوبات أهم
 المرحلة.  لهذ  النمائية بال صائ  معلمال دراية ملة .1
 التاميذ.  بين   الم اكل معالجة  في المعلم مساهمة ملة .2
 ( 47،ص2004  )الفتاوي،  الواحد. الصف في التاميذ  ل رات  علي ال ناء صعوبة .3
 الطل ة.  بين الفردية الفروق  كعرة .4
 المدارس.  في  ال دني العقا  است دام منال .5
   التعليم.  نيو  التاميذ دافظية ملة .6
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 ال اصة. الياجات ذوي  التاميذ مال  التعامل  صعوبة .7
 والكذ .(  )كالسرمة  التاميذ  بين سيئة  عادات انت ار .8
 السليمة.  الصيية للعادات التلميذ ممارسة ملة .9

 (.   2002، يرة)العما لتعليمهم.  مضاعف مجهود  إلى التاميذ حاجة .10
  يفكر  من اول وهو  للم  ات مجابهة الناس اكعر المعلم ف ن مصغر مجتمال المدرسة كانت ولما
  وهو   اال   الناس   من  بقليلة  ليست   فئة   على  أمين  وهو  ال   كيف   ،   الم  ات   لهذ   اليلول   ايجاد  في

  في   متراصة  ول نات   صالية  مدوة  الناس  من   الفئة  هذ   يجعل   أن  على  ساهر  ،  الطل ة  جمهور 
  إال  هو  إن  الذي  الجديد   النشء  هذا   تربية  على  اليذر   ا د  وحذر  ،  ايه   يظيش   الذي  مجتمعه
 وغير ،  العس ري   والقائد  واالمتصادي  والياكم  والمهندس  الط يأل  سيص ح  منه  المستق ل  رجاالت
  اثقاص و   بربه  مؤمناص   جيا  ي ل    كي  واالجتهاد  والجد  والمعابرة  الن ا   دائم  هذ    واليالة  اذن  فالمعلم
 تنتهي.   ال الم  ات فان أمر من ي ن ومهما ،  مستق له في جسام  ت عات  عليه بنفسه
  جديدة  الرى   م  ات   تتوالد  ما  سرعان  ون اطه   رادته  منها  ك يراص   مسما  االنسان  الضال   وكلما
  دور    على  ييافظ  ان  المعلم  على  وي قى  دوالي ،  وه ذا  واالجتماعي  اليضاري   التطور  بتوالد  تتوالد

  ،    2003  )الفتاوي،  لطرها.  ويستفيل   امرها  يتعاظم   ال   كي   الم اكل  هذ   جما    ك ح  في  لفعالا
 (. 85ص

  الى   ييتاس  فأنه   وجه،  احسن   على   التعليم  رسالة  مؤدياص   ناجياص   مربياص   مديراص   مائداص   المعلم  ي ون   ولكي
  حل   عمليةب   وتتصل  النمو   في   اآللرين  التاميذ   بم  ات  تتصل  واتجاهات  واعتقادات  مفا يم

 المدرسة.  في م  اتهم
  هو  كما  م  ات  عندهم  النمو   مرحلة  في  التاميذ  جميال  ان  ويؤمن  المعلم  يدر   ان  أوال  ايجأل

  ويق لونها  بوامعهم   تتعل   جديدة  ألرى   م  ات   تعرأ   يستطيعون   وانهم   الك ار   عند   اليال   بط يعة
  هامة   الم  ات  هذ   أن   قد يعت   أن   المعلم  على  ويجأل   ،   يجابهوها   أن  عليهم   مسائل   أنها  على

  الى  يأتون    نهم   هام،  امر  م  اتهم   حل  في   التاميذ   مساعدة  بأهمية   يعترأ  ان  وعليه   لألطفال
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 الوموأ  م ل   معهم   نعمل  كيف  اليقيقة   في  نعرأ  ال   ونين   ،   كعيرة  بم  ات  ميملين  المدرسة
 ومس  اتها.  الم  ات  هذ  وأصل  مصدر على

 فرصة  ومنيهم ناحية من دراستهم في الطا  تقدم  بين الصلة من  يتيق  ان المعلم على ويجأل
 (. 28ص ،   2002 )أنور،  ألرى.  ناحية  من  امة م  ات حل  طري  عن  للعمل

 الطا   مساعدة  نيو   لطوة  ذل   ويعت ر  حسن   يء   الم  ات   حل  بس أل  والقل   االهتمام  ان
  استعناء  بدون   م  ات  يوم   كل   يقابل  أن  فرد  كل  وي اد  ،  اليافرة  بيئتهم  مال   التكيف  على  الصغار

  س يل  في  عائقا  يقف   مد  الذي  بالف ل  ي عر   ي دأ  منا  ال عض   يجعل   حلها  على  القدرة  عدم   وان   ،
 التعلم.
  ت دو   ال   ولكنها  ،  ومعقدة  صظ ة   م  ات   انها  على   التاميذ   اليها   ينظر   ما  غال اص   مسائل   وهنا 
  والتي   يوم  كل  تيد   التي   ال سيطة   المسائل   تل   كعيراص   ليده ني  وانه   ،  لمعلمل  بالنس ة   م    كذل 

  الم  ات   م ل  من  المسائل  هذ   بعض  تكون   ان  مطلقا  ب الي  ي طر  وال  م  ات   التاميذ  يعت رها
 (.  2019 ،  )حناوي   هامة. حقيقية م  ات   تعت ر للتاميذ  بالنس ة  ولكنها
  ان  يجأل   كما   صادق  مباهتما   االطفال   عالم  من  المألوذة  الم  ات   مقابلة  المعلمين   على   ايجأل 

  بالنفس  العقة  على   التاميذ   ت جيال  في  دور   المعلم  ويلعأل  ، المنهج  تطور   في   هاماص   مظهراص  نعت رها
 واالستقال. 

  على  ويجأل  .  بيلها  انفسهم   التاميذ  قيام  وبين  للتاميذ  الم  ات  حل  بين  نميز  ان  ويجأل
  كما  بأنفسهم  الم  ات   حل  في   امهااست د  التاميذ   يستطيال  طرق  ايجاد على  يعملوا ان  المعلمين 

  على  التغلأل   على   يعينهم   عقولهم   دالل    يئاص   هنا   ان  يدركوا  ان   على   التاميذ  يساعدوا  ان   ويجأل
 (.  2001 ،   )الي مي .  به  ويقومون   اليل  عن  ي يعون   التاميذ يتر  وان الصعوبات

 لم  ان  الم  ات   حل  على  تساعد   بيئة  لل   في  بسهولة  يسير  ان  المعلم  استطاعة  في  وليس
  بالرغ ة   ي عر  لم  وان  التاميذ،   م  ات  ايه  تظهر  الذي  ا ول  الميدان  هي  المدرسة  بأن  يؤمن

  حل   طري   عن  أتي   المستمر  التعليم  بأن  يؤمن  لم   وان  م  اتهم  حل   على  مساعدتهم   في   ا كيدة
 ايجابيا.  مومفا ايه  ويت ذ الم  ات
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  حل   بعملية  ي ت    فما  واتجاهاته   واعتقاداته   رائه  ت  يل   وإعادة  بدراسة  يقوم  ان   بالمعلم  ويجدر
  ب  ل   تظهر  والتي   منها  مهر   ال   التي   الصظ ة  العديدة  الموامف  وان  ،   آللر  ومت   من  الم  ات

  ت تمل   التي   العناصر  ابعد   ادرا   اكتسا   على  تساعدهم   بأساس  المعلمين  تزود   الصف  في   ط يعي
  مدر   ت ي   ان  الم  ات  حل  في  الطرق   احسن  ومن  ،  بها واالمتنا   الم  ات  حل مليةع  عليها

  ومن   ،  تت عها  التي  لل طوات  لطة   ذل   بعد  وتضال  اليل  في  السير  طريقة   عن   استطاعت 
 .  فيها السير لطوات ت ط    ان م ل الم  لة اس ا  عن  ت ي   ان الضروري 
  وي سأل  الم  لة  حل   لعملية   الم تلفة  الجزاء  لىع  جديدة  اهمية   يضفي   ان   اليقظ   المعلم   ويستطيال 

  العملية   هذ   جعل   على  يعمل   ثم  ،  حلها  في  التاميذ  يست دمها  التي  الم تلفة  الطرق   عن  افكاراص 
 الطا  على يسهل   وظي ية
 (. 47,ص 2001 )الداهري,  ك ير. حد  الى تط يقها

  آللر   طفل   من     اتالم  حل   في  السير  طريقة  ت تلف   مدى   اي  الى  يدر   ان  المعلم   ويستطيال 
  ال      وعلى  ذاته  المومف  وعلى  الم  لة  ط يعة  على   متومف  ذل   وان   ،  آللر  مومف  ومن
 الم  لة.  بيل  يقوم الذي

  والمهارات   العادات  وغرس  الماحظة  نيو   المعلم  حساسية  من  يزيد  مد  االدرا   هذا  معل  ان
  يجعلنا  االدرا   ذل   ان  ،   ذ التامي   بعض  عند   الم  ات   حل   على  القدرة  تزيد   التي  واالتجاهات

  وهنا    فق    ال اصة  بمجهوداتهم  التاميذ   ييلها  ان  يم ن   م  ات  هنا   ان   واكعر  اكعر   نتيق  
 مدرة  عن  تكون   ما  ابعد  الرى   م  ات   توجد  انه  كما  ،  ليلها  الك ار  من  مساعدة  تتطلأل  م  ات
 حلها.  على  التاميذ

  وكذل   اليل  على  متزايدة  مقدرة  الى  يؤدي  ان  يم ن  الم  ات  حل  لعملية   المتزايد  الفهم  ان
  )الها مي،  م  لته.   يفهم  التلميذ  جعل  وعلى  وحلها  الم  ات  معالم  تيديد  على  تساعد  المنام ات

 (. 47ص  ،2005
 بالمنهاج  المرتبطة الصعوبات سادسًا:
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  ممة المص  الطا   أداء  وتقييم  التعلم   ول رات  التعليمية  الممارسات  من  مزيج  عن  ت ارة  المنهاج:
 (.  1998 وآخرون  )قطاميمعينة،  لدورة المستهدفة التعلم نتائج   وتقييم إللراس

 :  الصف معلم  تواجه أن يمكن  التي المنهاج  صعوبات أهم
 المدرسي.  الكتا   ميتوى  ف امة .1
 للتاميذ. بالنس ة الدراسية المقررات  صعوبة .2
 المعلم  ودليل المدرسي  الكتا  مادة  بين  االنسجام ملة .3
 للتاميذ. الدراسية ال طة  إعداد  صعوبة .4
 موفوتية.  بطريقة  التاميذ  تقويم علي المقدرة ملة .5
 متنوعة.  تقويم أساليأل است دام ملة .6
 (. 55،ص  2000  )منديل، السنة.  لال التاميذ  تقدم   مدى  تيديد  صعوبة .7
 التاميذ.  بين الفردية الفروق  راعي ي  ال  الدراسية المواد ميتوى  .8
 المواد. لكافة للمعلمين  تعليمية  أدلة توفر ملة .9

 المناس ة.  التعليميـة الوسيلة توفير في الميلية ال يئة استغال ملة .10
 ال اصة.  التعليميـة  ا هـداأ مـستويات  معرفـة في  نق  .11
 المعراية  م وناتها إلى الدروس تيليل   صعوبة .12
 الطارئة.  للتعديات ليتهاوماب  ال طة  مرونة ملة .13
 (. 55،ص  2010 )ل ضر  الم تلفة. التدريس  بأساليأل المعرفة فعف .14
  الهادفة. التربوية القراءات في  نق  .15
  التعليمية.  ا نـ طة  فـي  والتطوير التجديد علي القدرة  فعف .16
  المنهاس.  مال التعامل علي القدرة  فعف .17

 أن المعلــــــم علـــــى يجـــــأل نقـــــا  دةعـــــ  هنـــــا  أن حيـــــ  بالمنهـــــاس المتعلقـــــة الصـــــعوبات ولعـــــاس
 :  منها  أذكر  ،  واج ه  تأدية  أثناء في  ويعيها  بها  يلم
 المنهج  تدريس  من إليها الوصول  يرجى التي المعراية لألهداأ الدقيقة الدراسة  .1
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  المعلومات  لتوصيل المعلم إليها  ييتاس التي  والوسائل  للمنهج  الكامل التصور .2
ــا  .3  وتـــــــذكير المنـــــــاهج وربـــــــ  يدرســـــــها التـــــــي الســـــــنة تســـــــ   التـــــــي المنـــــــاهج علـــــــى االطـــــ

ــا   فــــي دراســــتها تمــــت التــــي المنــــاهج مــــن ا معلــــة باســــتياق وذلــــ  دراســــته تمــــت بــــم الطــ
 . السابقة السنوات

 مـــــن لل ـــــروس وذلـــــ  و لـــــر حـــــين بـــــين التـــــدريس فـــــي يقتـــــهطر  مـــــن يغيـــــر أن المعلـــــم علـــــى  .4
ــة ــار الرتابــ ــ  والتيــ ــ ة الطرائــ ــتوى  المناســ ــي الطــــا  لمســ ــأل والتــ ــوا ن  أن يجــ ــين تــ  الفــــروق  بــ
 الطا .  لجميال الفردية

ــة .5 ــريعة المراجعــ ــة الســ ــم والدقيقــ ــا   هــ ــي النقــ ــلها أن أراد التــ ــى يوصــ ــي الطــــا  إلــ ــدرس فــ  الــ
 (.115ص  ،  2000،  سدرس)عد  كل  بداية في هذا  وي ون  الساب 

ــام بـــــــالمل   االهتمـــــــام .6 ــا  للـــــــدروس العـــــ  المنام ـــــــة ه منهـــــــا إلعـــــــداد  طرائـــــــ  عـــــــدة وهنـــــ
ــفوية ــدرس ال ـــ ــد للـــ ــرحه بعـــ ــت اص  ـــ ــا  واســـ ــة النقـــ ــا الرئيســـ ــ ورة علـــــى وكتابتهـــ ــ  الســـ  وذلـــ
 الـــــدرس فـــــي الرئيســـــة بالنقـــــا  تهـــــتم التـــــي ا ســـــئلة وفـــــال . وطابـــــه المعلـــــم بـــــين بالتعـــــاون 

 إنجــــــا  عـــــدم التيا ـــــي الصـــــف فــــــي عنهـــــا اإلجابـــــة علـــــى ا الطــــــ  وحـــــ  الســـــ ورة علـــــى
 اإلجابات.  نقل  أو  الواجأل

ــم علـــــى .7 ــون  أال المعلـــ ــل يا ي ـــ ــا  ســـ ــنهج تجـــ ــذي المـــ ــه الـــ ــل ، يدرســـ ــأل بـــ ــجل أن يجـــ ــا  يســـ  نقـــ
 ويقـــــوم  مائـــــه مـــــال وينام ـــــها أهملهـــــا مـــــد بأنـــــه يعتقـــــد التـــــي والجوانـــــأل لديـــــة التـــــي الضـــــعف
 المعلــــــــم علــــــــى 8 التعلــــــــيم إدارة إلــــــــى فعهــــــــاتر  بــــــــدورها وهــــــــي المدرســــــــة إدارة إلــــــــى برفعهــــــــا

ــام ــارات االهتمـــــ ــة بااللت ـــــ ــدافها وال ـــــــهرية الدوريـــــ ــة وأهـــــ ــة ودراســـــ ــا ومنام ـــــ ــة نتائجهـــــ  وجدولـــــ
 مســــــتو   تـــــدني  ســـــ ا  والعلميـــــة المتأنيـــــة والدراســـــة وموا نيهـــــا مئويـــــة نســـــأل فـــــي النتـــــائج
 طابه.

 بـــــل اإلح ـــــا  لـــــه ويســـــ أل نفســـــيا ايـــــه يـــــؤثر الطـــــا  مســـــتوى  تـــــدنى يـــــد  اال المعلـــــم علـــــى .8
ــا ي ــــــون  أن يجــــــأل ــا واحــــــد ا ســــــ ا  فــــــي وي يــــــ  جهــــــد  ليضــــــاعف لــــــه دافعــــ  العــــــاس لهــــ

 المناسأل.
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ــته تفكيــــــــر  وطريقــــــــة الطالــــــــأل عمــــــــل احتــــــــرام المعلــــــــم علــــــــى .9  موفــــــــوتية منافســــــــة ومنافســــــ
ــدني  ســـــ ا  ــتوا   تـــ ــة واحتـــــرام مســـ ــ ا  كانـــــت وإن وحتـــــى ذلـــــ  فـــــي نظـــــر  وجهـــ  غيـــــر ا ســـ
  . ذل  في الطالأل وإ را  ذل   في نظر   وجهة  تفهم  ومياولة  منطقيه

 هـــــــذ  بنتـــــــائج االهتمـــــــام ثـــــــم ومـــــــن المجتمـــــــال فـــــــي تيـــــــد  التـــــــي بـــــــالمتغيرات االهتمـــــــام .10
 إهمالهــــــا وعــــــدم اليســــــ ان فــــــي ووفــــــعها الطــــــا  ســــــلو  علــــــى تظهــــــر والتــــــي المتغيــــــرات

 . السليمة  التربوية بالطرائ  السل يات  ومعالجة  اإليجابيات  من االستفادة  ومياولة
ــى  .11 ــم علــــ ــي أن المعلــــ ــداص  يعــــ ــي التعقيــــــف أن جيــــ ــي ال  صــــ ــتى فــــ ــوم  ــــ ــة العلــــ ــي غايــــ  فــــ

 تقــــدم مــــن حولــــه مــــن يــــدور مــــا ب ــــل وإحاطتــــه ، العقــــافي مســــتوا   مــــن للرفــــال وذلــــ  ا هميــــة
 بنفســـــه ثقتـــــه و يـــــادة طابـــــه وتعقيـــــف منهجـــــه توصـــــيل علـــــى كعيـــــراص  يســـــاعد  ســـــوأ وهـــــذا ،

  . لدروسه  وح هم به  طابه  وثقة
ــاص  يجتمــــال أن المعلــــم علــــى .12 ــاص  يعيــــر أن وعليــــه  مائــــه المــــ  دوريــ ــين بينــــه للمنام ــــة نقاطــ  وبــ

ــه ــواء  مائــــ ــت ســــ ــة كانــــ ــة أم تربويــــ ــة علميــــ ــتفادة ومياولــــ ــن االســــ ــه  راء مــــ ــراتهم  مائــــ  ول ــــ
 ال االلـــــتاأ بـــــأن " دائمـــــاص  يعتقـــــد وأن الت صصـــــات م تلـــــف ومـــــال مليلـــــة كانـــــت إن وحتـــــى

 .(126،ص  2000،  )المعايطة مضية للود  يفسد
  كمهنة   والتعليم  التدريس   وجودة  التعليمية  العملية  سير   لتيسين  المقترحة   ول اليل  من  العديد  وتوجد

  ولارجه،  صفه  دالل  فردي   ب  ل  تط يقها  للمعلم  يم ن  التي  المقترحات  بعض  ومنها  عالمية،
 :معل

  أو  الكلمات  تعليم   برامج  معل   المتطورة،  وا ساليأل  اليديعة  بالتكنولوجيا  االستعانة  لال  من   التعليم
  ولارجها،  الص ية  الغرفة  دالل  بينهم  التنسي   على  والطالأل  المعلم  تساعد  التي  والتط يقات  ال رامج

  الغرأ   في  اليديعة  التكنولوجية  الوسائل  توفير  في  والمجتمال  المدرسة  همة  إلى  ييتاس  ذل   أن  إال
 .الص ية

  للم اركة   حرية  مساحة  بمنيهم  لديهم  المسؤولية  تيمل  قيمة  و ر   الطا   على  المسؤوليات  تو يال
 للراحة   ومتصا  نفسه  المعلم  منح  ميولهم.  وف   الم تارة  ال  صية  الم اريال  وتقديم  الم ادرات  في
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نه  راحة  فترة  وألذ  وا صدماء  العائلة  مال  الومت  إمضاء  لال  من  طاماته  واستعادة   استعادة  من  تم  
   2003  والفالح  ني )العيو   .جديدة  إبداتية  وأفكار  بيماس   طابه   إلى  والعودة  حياته  في  التوا ن 

 (. 57،ص
  ا ول   الداعم  هم   ا هل   إن  إذ  وا هل،   المعلم   بين   واالحترام  العقة  على   م نية   وثيقة   عامات  بناء 

 .الطا  أي التعليمية،  الم رجات  وجودة التدريس جودة تيسين في والمعلم للطالأل
  بينهم العامة توطد  إذ وا هل، والطالأل المعلم من  كاص   ت مل التي  التطوتية الم ادرات عقد

 .بينهم الم تركة والمصالح المودة من  جوصا وترسم
  إذ   التعليمية،  العملية   على  المتعة  من  جو   إلففاء  تقليدية   غير  وتقنيات  أساليأل  باست دام  التعليم
ا  الملل إلى الطا   يميل  .المتكرر  اليومي  المدرسي للروتين نتيجة سريعص
مها  نأ  يم ن  التي  النصائح   من  العديد  توجد  المميزة  الص ية  اإلدارة  حيال   المتمرسون   المعلمون   يقد 

  النصائح   هذ   أهم   ومن  والطالأل،   المعلم  بين الودية  العامة   بناء أو  ملفت بأسلو   الدرس  إلقاء  أو 
  وغريأل،  طظيمة  )  :يأتي   ما  مميزصا  معلمصا  لتص ح  المعلم   مرت ة  من  االرتقاء  على   كمعلم  تساعد   التي

    (. 136ص ،  1986
  مال   التفاعل  إلى  سيدفعهم  مما  للطا ،  اليومية  والتجار   الوامظية  باليياة  الدراسية  المادة   رب 

 .حياتهم  في أهميته  واستدرا   أفضل ب  ل الدرس
  وجميال  الطا   كافة  مستويات   لتغطية   ا لرى   تلو   مرة  الدراسية  المادة   ر   وأعد  وتفهم   الص ر
 .لديهم  الفهم مراحل

  والموسيقى   والفيديو   وال ا ات  واللوحات  الكتأل   معل  التدريسية،  وا ساليأل  اآلليات  م تلف  است دام
 .لديهم اإلبدا  وينمي الطا  انت ا  يلفت مما وغيرها،
  العامة  على   اليفا   مال  الطا   لرغ ات  االستسام  وعدم  الص ية  اإلدارة  في  اليزم   على  اليرص

 ال اصة  ا هداأ  (.تيديد68ص  ،  2006  )لضر،  .ا حوال  جميال  في  والطالأل   المعلم  بين  الودية
 اليصة.  بسير والتي م الطا  انت ا  تركيز   ذل   أن فمن الص ية، اليصة أو  بالدرس
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 ثانيا: الدراسات السابقة 
 (2020ات، محمةةةةةد حسةةةةةن محمةةةةةد و ربابعةةةةةه، عمةةةةةر ع ةةةةةدالرحيم )أجةةةةةرم  ةةةةةل مةةةةةن حمةةةةةاد

ــا مؤتـــــــــة لل يـــــــــو   الصـــــــــفوأ العاثـــــــــة ا ولـــــــــى فـــــــــي مـــــــــدارس عجلـــــــــون: م ـــــــــ اتها وحلولهـــــــ
ــات  ــانية واالجتماتيــــــة -والدراســــ ــوم اإلنســــ ــلة العلــــ ــج سلســــ ــة الياليــــــة  1,  35مــــ ــدأ الدراســــ تهــــ

 اتها، الك ـــــف عــــــن "وامــــــال الصــــــفوأ العاثــــــة ا ولـــــى فــــــي مــــــدارس ميافظــــــة عجلــــــون" )م ــــــ 
( معلمـــــــــا 200م. تكونـــــــــت عينـــــــــة الدراســـــــــة مـــــــــن )2015/2016حلولهـــــــــا(، للعـــــــــام الدراســـــــــي 

ــة مجـــــــــاالت هـــــــــي: 40وولـــــــــي أمـــــــــر، و ـــــــــملت أداة الدراســـــــــة ) ــة علـــــــــى أربعـــــــ ( فقـــــــــرة، مو عـــــــ
ــمل ) ــ ات االنفعاليــــــة، و ــــ ــيية، و ــــــمل )10الم ــــ ( فقــــــرات، 10( فقــــــرات. والم ــــــ ات الصــــ

ــمل ) ــة، و ــــــــ ــرات، 10والم ــــــــــ ات االجتماتيــــــــ ــمل )( فقــــــــ ــية، و ــــــــ ــ ات الدراســــــــ ( 10والم ــــــــ
ــن وجهـــــة  ــى مـــ ــعا  ا ولـــ ــفوأ الـــ ــ ات طل ـــــة الصـــ ــة: أن م ـــ ــائج الدراســـ ــرت نتـــ ــرات. أظهـــ فقـــ
ــاءت  ــ  جـــــ ــطة، حيـــــ ــدير متوســـــ ــة تقـــــ ــاءت بدرجـــــ ــة، جـــــ ــور الطل ـــــ ــاء أمـــــ ــين وأوليـــــ ــر المعلمـــــ نظـــــ
ــة  ــي المرت ــــ ــاءت فــــ ــطة، وجــــ ــدير متوســــ ــة تقــــ ــي، بدرجــــ ــة ا ولــــ ــي المرت ــــ ــية فــــ ــ ات الدراســــ الم ــــ

 ات االنفعاليـــــة، بدرجــــة تقــــدير متوســـــطة، وجــــاء فــــي المرت ـــــة العالعــــة الم ـــــ ات العانيــــة الم ــــ 
ــرة الم ـــــــ ات  ــة وا ليـــــ ــة الرابعـــــ ــي المرت ـــــ ــاء فـــــ ــدير متوســـــــطة، وجـــــ ــة تقـــــ ــة، وبدرجـــــ االجتماتيـــــ
ــد  ــائية عنـــ ــة إحصـــ ــروق ذات داللـــ ــائج فـــ ــرت النتـــ ــا أظهـــ ــطة. كمـــ ــدير متوســـ ــة تقـــ ــيية، بدرجـــ الصـــ

فـــــراد عينـــــة الدراســـــة )المعلمـــــين( وبـــــين تقـــــديرات ( بـــــين تقـــــديرات أα=  0.05مســـــتوى الداللـــــة )
ــى  ــة ا ولــ ــفوأ العاثــ ــة الصــ ــ ات طل ــ ــاء أمــــور الطــــا ( حــــول م ــ ــة )أوليــ ــة الدراســ ــراد عينــ أفــ
ــة:  ــالح تقـــــــــديرات المعلمـــــــــين. وأوصـــــــــت الدراســـــــ )الصـــــــــيية، واالجتماتيـــــــــة، والدراســـــــــية(، لصـــــــ

 ـــــــة الصـــــــفوأ تعريـــــــف المعلمـــــــين وأوليـــــــاء أمـــــــور الطل ـــــــة بالم ـــــــ ات التـــــــي يعـــــــانى منهـــــــا طل
ــاء  ــالس اآلبـــ ــة، مـــــن لـــــال مجـــ ــة واالجتماتيـــ ــية واالنفعاليـــ ــة ا ولـــــى، كالم ـــــ ات الدراســـ العاثـــ
ــائل  ــتغال وســــ ــة، واســــ ــة، أو مــــــن لــــــال الن ــــــرات التعقي يــــ ــد الــــــور  التدري يــــ ــين، وعقــــ والمعلمــــ

 التواصل االجتماعي كافة في ذل .
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التـــــي تواجـــــه معلمـــــي دراســـــة بعنـــــوان الصـــــعوبات  (2019أجةةةةرم بالقاسةةةةمي، محمةةةةد األزهةةةةر)
ــات  ــة الدوليـــــة للدراســـ ــااية المجلـــ ــاءات )دراســـــة استك ـــ المـــــدارس االبتدائيـــــة وفـــــ  التـــــدريس بالكفـــ
التربويـــــة والنفســـــية وهـــــدفت هـــــذ  الدراســـــة إلـــــى معرفـــــة درجـــــة الصـــــعوبات التـــــي تواجـــــه معلمـــــي 
ــذ،  ــي ، والتنفيـــ ــن الت طـــ ــل مـــ ــتوى كـــ ــاءات حســـــأل مســـ ــدريس بالكفـــ ــ  التـــ ــة وفـــ ــدارس االبتدائيـــ المـــ

معلمـــــــا ومعلمـــــــة تـــــــم 64قـــــــويم. حيـــــــ  تـــــــم إجـــــــراء هـــــــذ  الدراســـــــة علـــــــى عينـــــــة تكونـــــــت مـــــــنوالت 
ــي  ــم الدراســـــــ ــة الـــــــــوادي لـــــــــال الموســـــــ ــدائيات مدينـــــــ ــر ابتـــــــ ــوائية ع ـــــــ ــة ع ـــــــ ــارهم بطريقـــــــ التيـــــــ

وللك ـــــــــف عـــــــــن درجـــــــــة الصـــــــــعوبة تـــــــــم التيـــــــــار المـــــــــنهج الوصـــــــــفي المائـــــــــم 2013/2012،
ــت ان  ــا اســـــتعملنا ا داة المتمعلـــــة فـــــي اســـ ة تقـــــيس الصـــــعوبات التـــــي تواجـــــه لط يعـــــة الدراســـــة، كمـــ

المعلمــــين فـــــي التـــــدريس بالكفــــاءات مـــــن تصـــــميم ال احعتـــــان)كلعوم ماجــــة، ومـــــريم بـــــن ســـــ يريفة، 
( ومــــــد أســــــفرت نتــــــائج الدراســــــة علـــــــى أن درجــــــة الصــــــعوبات التــــــي تواجــــــه المعلمـــــــين  2010

ـــ  ــدر بـــ ــ ة تقـــ ــطة بنســـ ــاءات متوســـ ــدريس بالكفـــ ــ  التـــ ــابي 2.01وفـــ ــطها اليســـ ــا متوســـ ــ  بلـــ   حيـــ
 2.09بينمــــا بلــــا متوســــطها اليســــابي فــــي مرحلــــة التنفيــــذ بـــــ ،1.92حلــــة الت طــــي  بـــــ ،فــــي مر 

ومــــــد أ ــــــارت جميــــــال هــــــذ  2.03أمــــــا فــــــي مرحلــــــة التقــــــويم فقــــــد بلــــــا متوســــــطها اليســــــابي بـــــــ ،
النتـــــائج أن درجـــــة صـــــعوبات التـــــدريس بالكفـــــاءات لـــــدى معلمـــــي المـــــدارس االبتدائيـــــة متوســـــطة 

ر لطيــــــر  ن نتائجــــــه تــــــنع س علــــــى تعلــــــم فــــــي كــــــل مراحــــــل عمليــــــة التــــــدريس  وهــــــذا مؤ ــــــ 
التاميــــــــــذ وعلــــــــــى العمليــــــــــة التعليميــــــــــة ك ــــــــــل. الكلمــــــــــات المفتاحيــــــــــة: المعلمــــــــــين، المــــــــــدارس 

 االبتدائية، التدريس بالكفاءات
 

ــاني  ( 2019وقةةةةام الحمةةةةود و حيةةةةل ) ــي يعــ ــات التــ ــى المعومــ ــى التعــــرأ علــ ــدفت إلــ ــة هــ بدراســ
ــا معلمــــــو العلــــــوم فــــــي اليلقــــــة العانيــــــة مــــــن التعلــــــي  م ا ساســــــي. ات عــــــت الدراســــــة المــــــنهج منهــــ

ون  الوصــــــفي حيـــــــ  اســــــت دمت االســـــــت يان كـــــــأداة لتجميــــــال اســـــــتجابات الم ــــــاركين ايـــــــه، وتكـــــــ 
االســـــــــت يان مـــــــــن لمســـــــــة ميـــــــــاور رئيســـــــــة موفـــــــــية كالتـــــــــالي: معومـــــــــات تتعلـــــــــ  بـــــــــالمتعلم، 
ومعومــــــات تتعلـــــــ  بـــــــالمعلم، ومعومـــــــات تتعلـــــــ  بـــــــاإلدارة، ومعومـــــــات تتعلـــــــ  بطرائـــــــ  ووســـــــائل 
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ــدريس ــنالتـــ ــة مـــ ــة الدراســـ ــت عينـــ ــ  بالكتـــــأل. تكونـــ ــات تتعلـــ ــراص معومـــ ــة  110، وأليـــ ــا ومعلمـــ معلمـــ
ــى  ــة إلــ ــلت الدراســ ــيم ا ساســــي. وتوصــ ــن التعلــ ــة مــ ــة العانيــ ــي اليلقــ ــوم فــ ــرر العلــ ــي مقــ مــــن معلمــ
النتـــــائج التاليـــــة: يعـــــد ميـــــور المعومـــــات التـــــي تتعلـــــ  بـــــالطرائ  والتقنيـــــات التعليميـــــة مـــــن أعلـــــى 

وهـــــي درجـــــة متوســـــطة، يليـــــه ميـــــور المعومـــــات  17.2  بلـــــا الميـــــاور بالمتوســـــ  الرت ـــــي حيـــــ 
وهـــــــي درجـــــــة متوســـــــطة، يـــــــأتي بعـــــــد   2.00المتعلـــــــ  بـــــــاإلدارة إذ بلـــــــا المتوســـــــ  الرت ـــــــي لـــــــه 

وهـــــي درجـــــة   1.88ميــــور المعومـــــات التــــي تتعلـــــ  بــــالمعلم حيـــــ  بلـــــا المتوســــ  الرت ـــــي لــــه  
المتوســــ  الرت ـــــي  متوســــطة، ثــــم يليــــه ميــــور المعومــــات التــــي تتعلــــ  ب تــــأل العلــــوم حيــــ  بلــــا

ــه  ــات التـــــي تتعلـــــ  1.83لـــ ــة ا ليـــــرة ميـــــور المعومـــ ــي المرت ـــ ــاء فـــ ــة متوســـــطة، وجـــ وهـــــي درجـــ
ــه  ــا المتوســــ  الرت ــــي لــ ــالمتعلم حيــــ  بلــ ــائج إلــــى  1.56بــ ــارت النتــ ــة من فضــــة. وأ ــ وهــــي درجــ

عــــــدم وجــــــود فــــــروق ذات دالــــــة إحصــــــائية بــــــين متوســــــطات أفــــــراد عينــــــة الدراســــــة فــــــي الدرجــــــة 
  ة لمتغير الجنس وسنوات ال  رة .الكلية لاست يان نس

درجـــــــة امـــــــتا  معلمـــــــي الصـــــــفوأ العاثـــــــة  (2014الزبةةةةةةون، مةةةةةةأمون وحمةةةةةةدي نةةةةةةرج  )
ا ولــــــى فــــــي ميافظــــــة العاصــــــمة فــــــي ا ردن للمهــــــارات الا مــــــة الســــــت دام اللــــــو  التفــــــاعلي 
ــة  ــة تعــــــرأ درجــــ ــذ  الدراســــ ــتهدفت هــــ ــفي اســــ ــدريس الصــــ ــي التــــ ــت دامه فــــ ــو اســــ ــاتهم نيــــ واتجاهــــ

ــاعلي  امــــــتا  معلمــــــي ــة الســــــت دام اللــــــو  التفــــ ــة للمهــــــارات الا مــــ ــية ا ردنيــــ المرحلــــــة ا ساســــ
ــي  ــن معلمــــ ــة مــــ ــال الدراســــ ــون مجتمــــ ــفي،   تكــــ ــدريس الصــــ ــي التــــ ــت دامه فــــ ــو اســــ ــاتهم نيــــ واتجاهــــ
الصـــــفوأ العاثــــــة ا ساســــــية ممــــــن يســــــت دمونص ومـــــد تكونــــــت أداة الدراســــــة التــــــي تــــــم تطويرهــــــا 

ــي التـــــدريس ال ــاعلي فـــ ــو  التفـــ ــزأين: اللـــ ــن جـــ ــددهم مـــ ــالا عـــ ــفي، وال ـــ ــا ومعلمـــــة،  193صـــ معلمـــ
ــفي    ــاعلي فــــــي التــــــدريس الصــــ ــت دام اللــــــو  التفــــ ــة الســــ ــارات الا مــــ الجــــــزء ا ول يتعلــــــ  بالمهــــ

)فقــــــــرة، فــــــــي حــــــــين   تكــــــــون الجــــــــزء العــــــــاني والمتعلــــــــ  باالتجاهــــــــات نيــــــــو  33وتكــــــــون مــــــــن )
ــن ) ــفي مــــ ــدريس الصــــ ــي التــــ ــاعلي فــــ ــو  التفــــ ــت دام اللــــ ــت راس ا 25اســــ ــم اســــ ــرة، وتــــ ــدق )فقــــ لصــــ

والع ــــــــــات لــــــــــألداة، ولسجابــــــــــة عــــــــــن أســــــــــئلة الدراســــــــــة تــــــــــم حســــــــــا  المتوســــــــــطات اليســــــــــابية 
ومــــــد توصــــــلت نتــــــائج  (ANOVA).واالنيرافــــــات المظياريــــــة والتيــــــار تيليــــــل الت ــــــاين االحــــــادي
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ــة  ــارات الا مـــــ ــة للمهـــــ ــية ا ردنيـــــ ــة ا ساســـــ ــي المرحلـــــ ــتا  معلمـــــ ــة امـــــ ــى أن درجـــــ ــة إلـــــ الدراســـــ
اتهم نيـــــو اســـــت دامه فـــــي التــــدريس الصـــــفي كانـــــت مرتفعـــــة، الســــت دام اللـــــو  التفـــــاعلي واتجاهــــ 

 (α ≥05.0)كمـــــا أظهـــــرت النتـــــائج عـــــدم وجـــــود فـــــروق ذات داللـــــة إحصـــــائية عنـــــد مســـــتوى 
ــية  ــة ا ساســـــ ــي المرحلـــــ ــتا  معلمـــــ ــة امـــــ ــي درجـــــ ــي فـــــ ــل العلمـــــ ــرة والمؤهـــــ ــر ال  ـــــ ــزى لمتغيـــــ تعـــــ

ــو اســـــــ  ــاتهم نيـــــ ــاعلي واتجاهـــــ ــو  التفـــــ ــت دام اللـــــ ــة الســـــ ــارات الا مـــــ ــة للمهـــــ ــي ا ردنيـــــ ت دامه فـــــ
ت نــــــــي  :التــــــــدريس الصــــــــفي، ومــــــــد للصــــــــت الدراســــــــة إلــــــــى عــــــــدة توصــــــــيات فــــــــرورية منهــــــــا

إســـــتراتيجية التـــــدريس بواســـــطة اللـــــو  التفـــــاعلي مـــــن أجـــــل مواك ـــــة العصـــــر، وتوتيـــــة المعلمـــــين 
بأهميــــــة اســــــت دام اللــــــو  التفــــــاعلي فــــــي التــــــدريس الصــــــفي، وتعمــــــيم تجربــــــة اســــــتراتيجية اللــــــو  

، وفـــــرورة تـــــدريأل المعلمـــــين فـــــي و ارة التربيـــــة والتعلـــــيم علـــــى التفـــــاعلي فـــــي التـــــدريس الصـــــفي
 هذ  االستراتيجية المهمة.

 
دراســـــــة بعنـــــــوان  (2016وأجةةةةةةةرم احمةةةةةةةدد هةةةةةةةدي هاشةةةةةةةم ع يةةةةةةةد  زرو د بةةةةةةةابكر صةةةةةةةدي )

المعومـــــات التـــــي تواجـــــه معلـــــم تعلـــــيم ا ســـــاس فـــــي توظيـــــف التعلـــــيم اإللكترونـــــي فـــــي التـــــدريس 
ومــــــات التـــــــي تواجــــــه معلمـــــــي مرحلــــــة التعلـــــــيم هــــــدفت هـــــــذ  الدراســــــة إلـــــــى التعــــــرأ علـــــــى المع

ــت الدراســـــة  ــتي. ات عـــ ــة كوســـ ــدريس بميليـــ ــي فـــــي التـــ ــيم اإللكترونـــ ــف التعلـــ ــي توظيـــ ــي فـــ ا ساســـ
ــي  ــيم ا ساســـ ــة التعلـــ ــات مرحلـــ ــي ومعلمـــ ــي معلمـــ ــة فـــ ــال الدراســـ ــل مجتمـــ ــفي، وتمعـــ ــنهج الوصـــ المـــ

( معلـــــــم ومعلمـــــــة، حيـــــــ  التيـــــــرت عينـــــــة ع ـــــــوائية 1484ميليـــــــة كوســـــــتي وال ـــــــالا عـــــــددهم )
ــت انة كـــــأداة لجمـــــال ال يانـــــات، تـــــم تيليـــــل 150 ونـــــة مـــــن )م ( معلـــــم ومعلمـــــة. واســـــت دمت االســـ

ــة  ــوم االجتماتيـــــــ ــائية للعلـــــــ ــامج اليـــــــــزم االحصـــــــ ــت دام برنـــــــ ــلت SPSSال يانـــــــــات باســـــــ . توصـــــــ
الدراســـــــة الـــــــي أن المعومـــــــات التـــــــي تواجـــــــه معلمـــــــي مرحلـــــــة التعلـــــــيم ا ساســـــــي فـــــــي توظيـــــــف 

وجـــــــود فـــــــعف معرفـــــــي فـــــــي اســـــــت دام التعلـــــــيم التعلـــــــيم اإللكترونـــــــي فـــــــي التـــــــدريس تتضـــــــمن: 
ــي ،  ــيم اإللكترونـــ ــت دام التعلـــ ــين الســـ ــارات المعلمـــ ــوير مهـــ ــام اإلدارة بتطـــ ــة اإلتمـــ ــي، ملـــ اإللكترونـــ
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عــــــدم وجــــــود ال يئــــــة التعليميــــــة المناســــــ ة لهــــــذا النــــــو  مــــــن التعلــــــيم  باإلفــــــافة لضــــــعف الــــــدعم 
 المالي لتدريأل المعلمين

الصـــــــــفوأ العاثـــــــــة ا ساســـــــــية ا ولـــــــــى تصـــــــــورات معلمـــــــــي  (2010العجلةةةةةةةةوني، عةةةةةةةةدنان )
لمجـــــاالت الم ـــــاركة المجتمظيـــــة  فـــــي مـــــدارس لـــــواء بنـــــي ع يـــــد هـــــدفت الدراســـــة معرفـــــة علـــــى 
درجــــــة تقــــــدير معلمــــــي الصــــــفوأ العاثــــــة ا ساســـــــية ا ولـــــــى لمجـــــــاالت الم ـــــــاركة المجتمعيـــــــة 

درجـــــة  مـــــا :فــــــي مــــــدارس لـــــواء بنـــــي ع يـــــد. ومـــــد ســـــعت الدراســـــة لسجابـــــة عـــــن ا ســـــئلة  التيـــــة
ــاالت  ــد لمجـــ ــي ع يـــ ــواء بنـــ ــدارس لـــ ــي مـــ ــى فـــ ــية ا ولـــ ــة ا ساســـ ــفوأ العاثـــ ــي الصـــ ــدير معلمـــ تقـــ
ـــابية  ـــطات اليســــــ ـــين المتوســــــ ــائياص بــــــ ــة إحصــــــ ــروق دالــــــ ــد فــــــ ــل توجــــــ ــة؟ هــــــ ــاركة المجتمظيــــــ الم ــــــ
ـــي  ـــى فــــ ـــية ا ولــــ ـــة ا ساســــ ـــفوأ العاثــــ ـــي الصــــ ـــن معلمــــ ـــة مــــ ـــة الدراســــ ـــراد عينــــ ـــتجابات أفــــ الســــ

يــــــــد فـــــــــي درجــــــــة تقـــــــــديرهم لمجــــــــاالت الم ـــــــــاركة المجتمعيــــــــة تعـــــــــزى مــــــــدارس لــــــــواء بنـــــــــي ع  
ــي  ـــال معلمــ ــن جميــ ـــة مــ ـــال الدراســ ــون مجتمــ ــد تكــ ــة؟ ومــ ــو  المدرســ ــرة، ونــ ــنس، وال  ــ ــرات الجــ لمتغيــ

ـــددهم   ـــالا عــــــ ـــد، وال ــــــ ـــي ع يــــــ ـــواء بنــــــ ـــدارس لــــــ ـــي مــــــ ــة ا ساســــــــية ا ولــــــــى فــــــ الصــــــــفوأ العاثــــــ
l198 ومـــــن اجـــــل تيقيـــــ   .معلمـــــاص ومعلمـــــة 132معلمـــــا ومعلمـــــة. وتكونـــــت عينـــــة الدراســـــة مـــــن

ــن  ــت مـــ ــت انة تألفـــ ــان اســـ ــد ال احعـــ ــة اعـــ ــداأ الدراســـ ــي  26أهـــ ــدير معلمـــ ــة تقـــ ــاس درجـــ ــرة، لقيـــ فقـــ
ــاركة  ــدارس لـــــــواء بنـــــــي ع يـــــــد لمجـــــــاالت الم ـــــ ـــي مـــــ ـــة ا ساســـــــية ا ولـــــــى فـــــ ـــفوأ العاثـــــ الصـــــ

الدراســـــــــة إلـــــــــى أن درجـــــــــة تقـــــــــدير معلمــــــــــي الصــــــــــفوأ العاثــــــــــة ومـــــــــد توصـــــــــلت  .المجتمظيـــــــــة
ـــاالت الم ــــــاركة المجتمظيــــــة عاليــــــة،  ـــد لمجــــ ـــي ع يــــ ـــواء بنــــ ـــدارس لــــ ـــي مــــ ـــى فـــــ ا ساســـــــية ا ولــــ
ــات  ــديم الت رعــــ ــي: ) تقــــ ــدا هــــ ــال جــــ ــدير عــــ ــى تقــــ ــلت علــــ ــاالت التــــــي حصــــ ــر  المجــــ ــت ابــــ وكانــــ

ـــابقات والـــــــــرحات. ـــطة والمســــــ ـــدعم ا ن ــــــ ـــدارس لــــــ ـــة للمــــــ ـــي  العينيــــــ ـــة فــــــ ـــة علميــــــ ـــاء أنديــــــ إن ــــــ
ـــي. اســــــت دام التكنولوجيــــــا اليديعـــــة كاإلنترنـــــت  ـــدارس ي ــــــار  فيهــــــا أبنــــــاء المجتمــــــال الميلـــ المـــ
ـــة  ـــو  وأســــــ و  تنميــــــة العامـــ ـــي أســــــلو  اليــــــوم المفتـــ ـــال المجتمــــــال الميلــــــي. ت نـــ فـــــي التواصـــــل مـــ

وســـــــي  تفـــــــاعلي وتقـــــــويمي تفعيــــــل دور مجـــــــالس اآلبـــــــاء والمعلمــــــين ك .بـــــــين ال يــــــــت والمدرســــــــة
ـــائج عــــــدم وجــــــود فــــــروق  ــي  بهـــــا كمــــــا أبــــــر ت النتـــ ــة المدرســـــة بـــــالمجتمال الميلـــــي الميـــ لعامـــ
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دالــــــــة إحصــــــــائيا بــــــــين المتوســــــــطات اليســــــــابية الســــــــتجابات أفــــــــراد عينــــــــة الدراســــــــة لمجــــــــاالت 
الم ـــــــــاركة المجتمظيـــــــــة تعـــــــــزى لمتغيـــــــــرات ) الجـــــــــنس، وال  ـــــــــرة، ونـــــــــو  المدرســـــــــة(، أو إلـــــــــى 

 التفاعات بينها.
 الدراسات األجن ية : 

 Ritz,other,2014 Behavior management in Perschool_دراسة 
Classrooms,insights Revlead through systematic observation and 

interview.    هدفت الدراسة تعرأ ا دوات التي يست دمها معلمي رياض ا طفال في االستجابة
فوفهم واالستراتيجية ا كعر است داما أو التي تمت مياولة است دامها،وتيديد  للسلو  السيء في ص

الدراسة   ،است دمت  بعينها  ميددة  استراتيجيات  است دام  إلى  المعلمين  دفعت  التي  ا س ا  
استراتيجيات   است دموا  المعلمين  إلى أن  المقابات والماحظة على لمسة صفوأ ،وتوصلت 

السلو  والكعير منها صمم للوماية وتجنأل سوء السلو  و يادة االنظ ا   متنوعة ليتعاملوا مال سوء  
الذاتي للتاميذ ، باالفافة إلى أن تقنيات إدارة السلو  التي يوصي بها ال ي  حاليا تمارس من  
م ل سلوكيات التاميذ المناس ة التي ت ع  سلوكيات غير مناس ة التي حدثت مرة من ثا  مرات  

حت الدراسة أن يست دم المعلمون االستراتيجيات الموصى بها ب  ل ك ير ،  في اليصة ، وامتر 
وأ ارت النتائج إلى أهمية  يادة المعز ات االيجابية للسلوكيات المناس ة التي تت ال سلوكيات غير  

 مناس ة. 
 _ دراسة : 

Menon,2012,Do BeginningTeachers receive a dequet support from their 
headteacher        هدفت الدراسة تعرأ م اكل المعلمين الم تدئين في كاييروس ومدى تقديم

معلما ممن لديه لدمة من سنة إلى لمس سنوات في    25الموجهين الدعم لهم وتمت مقابلة  
متعددة في   يواجهون م اكل  الم تدئين  المعلمين  أن  إلى  الدراسة  االبتدائية ،وتوصلت  المدارس 

إدارية وتنظيمية، وم  ات مال التاميذ ، كما توصلت الدراسة إلى   أماكن العمل ،تتضمن أمورا
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ان معظم المعلمين لم يتلقوا الدعم المناسأل من موجهيهم ، وفي بعض الياالت اعت رت العقافة 
السائدة في المدرسة هي أن تكون عدوانيا ، وهذ  االستجابات تزودنا بمقترحات للتغلأل على هذ   

اجة للمزيد من دعم الموجهين ،والمزيد من التواصل واالنفتا  في المناخ الم  ات وت ير إلى الي 
 التنظيمي . 

 :الدراسة  إجراءات
 اعتمدت ال احعة على المنهج الوصفي المسيي لماءمته للدراسة.  منهج الدراسة:

تــم تيديــد مجتمــال هــذ  الدراســة، لي ــمل جميــال معلمــي الصــف فــي تربيــة مأدبــا وعــددهم  مجتمةةع الدراسةةة:
 ( معلماص ومعلمة .267)

:  مامــت ال احعــة بالتيــار عينــة متيســرة مــن مجتمــال الدراســة ، حيــ   ــملت العينــة عــدد مــن عينةةة الدراسةةة
و يــال أفــراد العينــة بيســأل ( يوفح تفصياص لت 1( معلماص ومعلمة. والجدول)78المعلمين والمعلمات وعددهم )

 متغيرات )الجنس، المؤهل العلمي، ال  رة(.
 ( توزيع أفراد العينة بحسب متغيرات )الجن ، المؤهل العلمي، الخ رة(1جدول رقم)         

 النسبة المئوية      التكرار         الفئات        المتغير          
 %68 53 ذ ر الجن           

 %32 25 أنثى 
 %61.5 48 بكالوريوس المؤهل العلمي           

 %38.5 30 دراسات عليا
 % 35.89 28 سنوات9-5 الخ رة           

 % 64.11 50 سنوات10أكثر من 
 

 متغيرات الدراسة:  
 ا تملت الدراسة على المتغيرات اآلتية:

 المتغيرات المستقلة:  
 : ذكر، أنعى.الجن 
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 : وله مستويان هي: ب الوريوس، دراسات عليا.المؤهل العلمي
 سنوات فأكعر.  10سنوات ، و    9-5:  ولها مستويان: من  الخ رة

الصعوبات التدريسية التي تواجه معلمي الصف من وجهة نظر معلمي الصف انفسهم فــي   المتغير التابع:
 تربية مأدبا.

 أداة الدراسة:
ية التي تواجه معلمي الصف  ، مامت ال احعة ب ناء است انة الدراسة بعد  لتيديد درجة الصعوبات التدريس

( فقرة  ملت ستة مجاالت  65مراجعة أدبيات ال ي  ذات الصلة، حي  تكونت في صورتها االولية من )
  . 

 صد  األداة :
جة عالية ( فقرة بتدريج لماسي )بدر 65بعد بناء االست انة وتيديد مجاالتها التي ا تملت مجتمعة على )

جدا، بدرجة عالية، بدرجة متوسطة، بدرجة مليلة، بدرجة مليلة جدا(، عرفت على ستة اساتذة جامعين،  
ومد طلأل منهم إبداء الرأي حول اآلتي: مدى انتماء ووفو  الفقرات ومناس تها لهدأ أداة الدراسة، سامة  

حظات يرونها مناس ة على فقرات ا داة.  اللغة، إفافة أو حذأ ما يرونه مناس ا من الفقرات، وابداء أي ما
وبعد إجراء التعديات التي أوصى بها المي مون، تم حذأ بعض الفقرات من االست انة، وتعديل وإعادة  

التعديل) بعد  الستة 65صياغة فقرات ألرى، فأص ح عدد فقرات االست انة  المجاالت  ( فقرة مو عة على 
 السابقة.

 ثبات األداة:
( بتط ي  المقياس، وإعادة تط يقه بعد  Test-retestأداة الدراسة، تم التيق  بطريقة )  للتأكد من ث ات

نة من ) ( معلماص ومعلمة، ومن ثم تم حسا  معامل  20أس وعين على مجموعة من لارس عينة الدراسة م و 
(. وتم  0.89-0.83ارت ا  بيرسون بين تقديراتهم في المرتين على أداة الدراسة ك ل، حي  تراو  بين )

بلا   حي   ك ل  لألداة  ألفا  كرون اخ  معادلة  الداللي حسأل  االتساق  بطريقة  الع ات  معامل  أيضاص حسا  
(، واعت رت هذ  القيم 0.89-0.81(، وتراوحت معامات الع ات للمجاالت الفرتية لاست انة بين )0.95)

 مائمة لغايات هذ  الدراسة.
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لتيويل ال يانات التي تم اليصول عليها إلى بيانات كمية مع رة أعطي: عالية   المعيار اإلحصائي:
( درجات، ومليلة )درجتان(، و مليلة جدا  3( درجات، ومتوسطة )4( درجات، وعالية )5جدا )

ا  اإلحصائي  المظيار  وُحدد  واحدة(.  إذا  )درجة  متدنية  االست انة:  أداة  فقرات  على  للي م  آلتي 
(، ومتوسطة إذا تراوحت قيمتها بين  2.33أمل من    - 1تراوحت قيمة المتوسطات اليسابية بين )

 (.  5.00– (3.67(، وعالية إذا تراوحت قيمتها بين  3.66–(2.33
 
 

 نتائج الدراسة:
الصةةعوبات التدريسةةية التةةي تواجةةه معلمةةي  ا درجةةةأوال: النتةةائج المتعلقةةة باإلجابةةة عةةن السةةؤال األول: مةة 

 الصف من وجهة نظر معلمي الصف انفسهم في تربية مأدبا ؟
ــعوبات  ــة الصـ ــة لدرجـ ــات المظياريـ ــابية واالنيرافـ ــطات اليسـ ــت راس المتوسـ ــم اسـ ــؤال تـ ــذا السـ ــن هـ ــة عـ لسجابـ

أدبــا  لكــل مجــال التدريســية التــي تواجــه معلمــي الصــف مــن وجهــة نظــر معلمــي الصــف انفســهم فــي تربيــة م
مــن مجــاالت االســت انة وعــن كــل فقــرة مــن فقــرات مجــاالت الدراســة الســتة، وبيانــات  الجــداول ذوات االرمــام 

 ( توفح ذل .7,  6, 5,  4,  3,  2,  1)
 الصعوبات المرتبطة باإلدارة المدرسية:  المجال األول:

ف مرتبة حسب  (: الصعوبات المرتبطة باإلدارة المدرسية  ما يراها معلمو الص 2جدول )
 المتوسط الحسابي من األعلى إلى األدنى. 

رقم 
 الفقرة  الرتبة الفقرة 

المتوسط 
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

 1.389 2.52 اعتماد مدير المدرسة النمط التسلطي في تعامله  1 10
 1.433 2.46 زيادة العبء من الحصص 2 5
 1.315 2.42 ضعف االتصال والتواصل مع المدير. 3 9
 1.498 2.41 تكليفي بتدري  مواد دراسية من غير تخصصي 4 4
 1.466 2.40 قلة تقدير اإلدارة المدرسية الجتهاد المعلم.  5 13
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 1.532 2.39 كثرة األعمال الكتابية المطلوبة  6 6

 1.362 2.19 قلة  فاية التجهيزات المدرسية. 7 8
 1.123 2.16 غياب خطة واضحة للنمو المهني 8 7
 1.120 2.10 التكليف بتط ي  أساليب حديثة في ظل قلة اإلمكانةات المتاحة 9 11
 1.305 2.04 تعامل المدير بمزاجية 10 3
 1.343 2.02 حرفية المدير في تط ي  القرارات والتعليمات. 11 1
 1.245 2.01 ضعف التنسي  والتعاون مع المعلمةين فةي وضةع الخطط 12 12

 1.146 1.99 تدني نظرة اإلدارة 13 2
للمجال ا ول : الصعوبات المرت طة باإلدارة المدرسية كانت بدرجة مليلة  يوفح الجدول  أعا    

ــابي مقدار      10، حي  كانت الفقرة رمم)    0.788وانيراأ مظياري مقدار    2.26وبمتوســـــ  حســـ
  بالمرت ة ا ولى بمتوسـ  حسـابي)  اعتماد مدير المدرسـة النم  التسـلطي في تعامله  "( و نصـها "

( وأمـا الفقرة التي حـا ت على الرتـ ة ا ليرة فكـاـنت الفقرة رمم  1.389  )( وانيراأ مظـياري 2.52
(  وانيراأ مظياري   1.99( والتي نصــــــــــــــت على" تدني نظرة اإلدارة " بمتوســــــــــــــ  حســــــــــــــابي)2)
(1.146) 

 ثانيًا: الصعوبات المرتبطة بأهالي الطلبة والمجتمع المحلي:
( الصةةعوبات المرتبطة بأهالي الطلبة والمجتمع المحلي الصةةعوبات المرتبطة بأهالي  3جدول )  

الطلبة والمجتمع المحلي  ما يراها معلمو الصةةف مرتبة حسةةب المتوسةةط الحسةةابي من األعلى  
 إلى األدنى.

رقم 
 الفقرة 

المتوسط  الفقرة  الرتبة
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

 1.291 2.58 .ملة فاعلية مجلس أولياء ا مور  1 6

7 2 
ملة تفهم أولياء ا مور للم  ات التي يعـاني منهـا 

 .أبناؤهم
2.54 1.289 
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 1.240 2.50 ملة التعاون بين مؤسسات المجتمال المدني والمدرسة. 3 8

 1.287 2.42 ملة اهتمام ا هل بمتابعة تيصيل أبنائهم. 4 1
 1.239 2.35 صعوبة التواصل مال المجتمال الميلي. 5 5
 1.093 2.30 ملة تعاون أولياء ا مور في حل م اكل ا بناء.  6 2
 1.126 2.23 حل واج ات التاميذ من م ل ا هل. 7 3
 1.079 2.20 الدالل الزائد للتاميذ من م ل ا هل 8 4

يوفح الجدول أعا   المجال الصعوبات المرت طة بأهالي الطل ة والمجتمال الميلي كانت بدرجة  
(  6.حي  كانت الفقرة رمم)0.  882مظياري مقدار   وانيراأ    2.27مليلة وبمتوس  حسابي مقدار   

 " ا مور"   ونصها  أولياء  مجلس  فاعلية  بمتوس  حسابي)  ملة  ا ولى  وانيراأ    (2.58بالمرت ة 
( والتي نصت  4( وأما الفقرة التي حا ت على الرت ة ا ليرة فكانت الفقرة رمم )  1.291مظياري)

ب ا هل"  م ل  من  للتاميذ  الزائد  الدالل  حسابي)   على"  مظياري   2.20متوس   وانيراأ    )
(1.079 .) 

 الصعوبات المرتبطة باإلشراف التربوي   المجال الثالث
( الصةةةةةعوبات المرتبطة باإلشةةةةةراف التربوي  ما يراها معلمو الصةةةةةف مرتبة حسةةةةةب  4جدول )  

 المتوسط الحسابي من األعلى إلى األدنى.

المتوسط  الفقرة  الرتبة رقم الفقرة 
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

 1.735 3.16 عدم تق ل المعلم للدور اإل رافي للمدير. 1 2
 1.619 2.86 ال عور بقلة جدوى ا ساليأل اإل راقية.  2 1
 1.643 2.85 ملة اهتمام الم رأ بأفكار وامتراحات المعلم. 3 7
   اعتماد اإل راأ التربوي علي الروتين وال  لية. 4 9
 1.554 2.73 اإل راأ التربوي نو  من تصيد ا لطاء. 5 6
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3 6 
ــ  ات المعلمين   ــل مــــــــ ــي حــــــــ سل ية الم رأ التربوي فــــــــ

 1.607 2.71 التربوية

   ملة توفير الن رات اإل راقية الا مة. 7 8

تركيز الم رأ علي الزيارة الص ية المفاجئـة على التقويم   8 5
 للمعلم

2.65 1.540 

ـــــــــي إعداد  9 4 ـــــــــم ف فعف التعاون بين الم رأ التربوي والمعل
 ال طة اإل راقية. 

2.49 1.524 

الصـــــــعوبات المرت طـــــــة باإل ـــــــراأ التربـــــــوي كانـــــــت يوفـــــــح الجـــــــدول أعـــــــا  للمجـــــــال العالـــــــ : 
حيــــــ  1.198وانيــــــراأ مظيــــــاري مقــــــدار   2.78بدرجــــــة متوســــــطة وبمتوســــــ  حســــــابي مقــــــدار  

بالمرت ـــــة ا ولـــــى  عـــــدم تق ـــــل المعلـــــم للـــــدور اإل ـــــرافي للمـــــدير" ( ونصـــــها "2كانــــت الفقـــــرة رمـــــم)
ــا الفقـــــرة التـــــي حـــــا ت ع1.735( وانيـــــراأ مظيـــــاري)3.16بمتوســـــ  حســـــابي) لـــــى الرت ـــــة ( وأمـــ

( والتـــــي نصــــت علــــى" فـــــعف التعــــاون بـــــين الم ــــرأ التربـــــوي 4ا ليــــرة فكانــــت الفقـــــرة رمــــم )
ــابي )   ــراقية " بمتوســـــــ  حســـــ ــداد ال طـــــــة اإل ـــــ ـــي إعـــــ ـــم فـــــ ــاري  2.49والمعلـــــ ( وانيـــــــراأ مظيـــــ

(1.524) 
 

 الصعوبات المرتبطة باإلدارة الصفية:  المجال الرابع:
الصةةةةةةفية  ما يراها معلمو الصةةةةةةف مرتبة حسةةةةةةب ( الصةةةةةةعوبات المرتبطة باإلدارة    5جدول )

 المتوسط الحسابي من األعلى إلى األدنى.
رقم 
المتوسط  الفقرة  الرتبة الفقرة 

 الحسابي 
االنحراف  
 المعياري 

 1.576 2.47 وجود سلوك عدواني لةدي بعةض التالميةذ تجةاه زمالئهم. 1 4
 1.296 2.36 إهمال التالميذ لواجباتهم. 2 5
 1.472 2.32 قلة اإللمام بأساليب التفاعل الصفي. 3 3
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رقم 
المتوسط  الفقرة  الرتبة الفقرة 

 الحسابي 
االنحراف  
 المعياري 

 1.421 2.31 ضعف القدرة على ضبط النظام الصفي.  4 1
 1.427 2.31 ازدياد عدد التالميذ في الصف الواحد. 5 9
 1.278 2.21 كثرة غياب بعض التالميذ. 6 7
 1.214 2.19 قلة احترام بعض التالميذ للنظام المدرسي. 7 8
  2.16 تشتت انتباه التالميذ داخل غرفة الصف 8 6
 1.375 2.12 االعتماد علي العقاب ال دني لضبط الصف. 9 2

للمجال الرابال : الصـــعوبات المرت طة باإلدارة الصـــ ية كانت بدرجة مليلة  يوفـــح الجدول  أعا    
ــابي مقدار    (  4حي  كانت الفقرة رمم)0.882وانيراأ مظياري مقدار     2.27وبمتوســـــــــــــ  حســـــــــــ

ــا   مائهم." بالمرت ة ا ولى بمتوس    ــذ تجــــــ ــدي بعــــــــض التاميــــــ ونصها "وجود سلو  عدواني لــــــ
( وأما الفقرة التي حا ت على الرت ة ا ليرة فكانت 1.576( وانيراأ مظياري)  2.47حســـــــــابي )
ــف." بمتوســـــــــ   2الفقرة رمم ) ــ   الصـــــــ ــت على" االعتماد علي العقا  ال دني لضـــــــ ( والتي نصـــــــ

 (.1.375( وانيراأ مظياري  )2.12حسابي)
 المجال الخام : الصعوبات المرتبطة بالطالب

 
 
 
 
 

معلمو الصةةةةةةف مرتبة حسةةةةةةب المتوسةةةةةةط   ( الصةةةةةةعوبات المرتبطة بالطالب ما يراها6جدول )
 الحسابي من األعلى إلى األدنى.

رقم 
المتوسط  الفقرة  الرتبة الفقرة 

 الحسابي 
االنحراف  
 المعياري 
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 1.180 2.46 صعوبة ال ناء علي خ رات التالميذ في الصف الواحد. 1 3

   حاجة التالميذ إلى مجهود مضا ف لتعليمهم. 2 10

 1.126 2.45 قلة دراية المعلم بالخصائص النمائية لهذه المرحلة. 3 1

   انتشار عادات سيئة بين التالميذ )كالسرقة والكذب( 4 8

 1.155 2.42 كثرة الفرو  الفردية بين الطلبة. 5 4
 1.245 2.35 صعوبة التعامل مع التالميذ ذوي الحاجات الخاصة. 6 7

 1.109 2.35 قلة مساهمة المعلم في معالجة المشاكل بين التالميذ. 7 2

   قلة ممارسة التلميذ للعادات الصحية السليمة. 8 9

 1.247 2.31 قلة دافعية التالميذ نحو التعليم. 9 6
 1.217 2.30 منع استخدام العقاب ال دني في المدارس. 10 5

يوفــــــــــــــح الجـدول أعا  للمجـال ال ـامس: الصــــــــــــــعوبـات المرت طـة بـالطا  كـانـت بـدرجـة مليلـة  
(  3.حي  كانت الفقرة رمم)0.  841مقدار  وانيراأ مظياري   2.38وبمتوســـــــــــ  حســـــــــــابي مقدار  

ــها " ــعوبة ال ناء علي ل رات التاميذ في الصـــــــــف الواحد ونصـــــــ ــ    "صـــــــ بالمرت ة ا ولى بمتوســـــــ
ــابي) التي حـا ت على الرتـ ة ا ليرة فكـاـنت   ( وأمـا الفقرة1.180( وانيراأ مظـياري)2.46حســــــــــــ

المدارس" بمتوســــ  حســــابي    منال اســــت دام العقا  ال دني في ( والتي نصــــت على"5الفقرة رمم ) 
 (.  1.217( وانيراأ مظياري)2.30)
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 المجال السادس: الصعوبات المرتبطة بالمنهاج      :
( الصةةةةعوبات المرتبطة بالمنهاج   ما يراها معلمو الصةةةةف مرتبة حسةةةةب المتوسةةةةط   7جدول )

 الحسابي من األعلى إلى األدنى.
رقم 
 الفقرة 

المتوسط  الفقرة  الرتبة
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

فــعف القدرة علي التجديد والتطوير فــــــــــــــــي ا نــــــــــــــــ ــطة   1 16
 التعليمية.

3.04 1.765 

 1.709 2.97 ملة المقدرة علي تقويم التاميذ بطريقة موفوتية. 2 5
   فعف القدرة علي التعامل مال المنهاس  17
11 
 

 1.718 2.89 نق  في معرفـة مـستويات ا هـداأ التعليميـة ال اصة. 3

 1.662 2.88 ملة توفر أدلة تعليمية للمعلمين لكافة المواد. 4 9
 1.731 2.86 نق  في القراءات التربوية الهادفة. 5 15
 1.716 2.86 فعف المعرفة بأساليأل التدريس الم تلفة. 6 14
 1.702 2.85 ملة مرونة ال طة ومابليتها للتعديات الطارئة. 7 13
 1.709 2.81 صعوبة إعداد ال طة الدراسية للتاميذ. 8 4

ملة استغال ال يئة الميلية في توفير الوسيلة التعليميــــــــــــة   9 10
 المناس ة.

2.77 1.722 

 1.708 2.76 صعوبة تيليل الدروس إلى م وناتها المعراية 10 12
 1.758 2.73 ملة االنسجام بين مادة الكتا  المدرسي ودليل المعلم 11 3
   ف امة ميتوى الكتا  المدرسي  1
2 

 
 1.648 2.46 صعوبة المقررات الدراسية بالنس ة للتاميذ. 13
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ميتوى المواد الــدراســــــــــــــيــة ال يراعي الفروق الفرديــة بين   14 8
 التاميذ.

2.46 1.427 

 1.453 2.37 ملة است دام أساليأل تقويم متنوعة. 15 6
 1.315 2.19 صعوبة تيديد مدي تقدم التاميذ لال السنة. 16 7

أعا     الجدول  متوسطة  يوفح  بدرجة  كانت  بالمنهاس  المرت طة  الصعوبات  السادس:  للمجال 
( ونصها  16. حي  كانت الفقرة رمم)  1.120وانيراأ مظياري    2.72وبمتوس  حسابي مقدار   

التعليمية"" ا نـ طة  فـي  والتطوير  التجديد  علي  القدرة  بمتوس     فعف  ا ولى  بالمرت ة 
ا الفقرة التي حا ت على الرت ة ا ليرة فكانت الفقرة وأم  (1.765( وانيراأ مظياري)3.04حسابي)

صعوبة تيديد مدي تقدم التاميذ لال السنة" بمتوس  حسابي )     ( والتي نصت على"7رمم )
 (. 1.315( وانيراأ مظياري )2.19

 هل توجد فرو  ذات داللة احصائية عنةةد مسةةتوم الداللةةة النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال الثاني: 
(0.05=α في درجة الصعوبات التدريسية التي تواجةةه معلمةةي الصةةف مةةن وجهةةة نظةةر معلمةةي الصةةف )

 انفسهم في تربية مأدبا التي تعزم لمتغير الجن ؟  
ــطات  ــت راس المتوسـ ــم اسـ ــؤال تـ ــذا السـ ــن هـ ــة عـ ــعوبات لسجابـ ــة الصـ ــة لدرجـ ــات المظياريـ ــابية واالنيرافـ اليسـ

التــي تعــزى  التدريســية التــي تواجــه معلمــي الصــف مــن وجهــة نظــر معلمــي الصــف انفســهم فــي تربيــة مأدبــا
 لمتغير الجنس؟، والجدول أدنا  يوفح ذل :

( اختبار )ت( للفرو  بين المتوسةةةطات الحسةةةابية من منظور معلمي الصةةةف في   8الجدول )
 التدريسية التي تعزم للجن   الصعوبات

المتوسط  العدد  الجن   المجال  الرتبة
 الحسابي 

االنحراف  
مستوم  قيمة )ت(  المعياري 

 الداللة 

 الصعوبات المرت طة باإلدارة المدرسية  1
 0.666 0.433 1.271 2.81 53 ذكر 
   1.012 2.70 25 أنعى 

 0.384 0.942 1.111 2.78 53 ذكر  2
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الصـــــــــــــعوبات المرت طة بأهالي الطل ة 
 والمجتمال الميلي

   1.142 2.56 25 أنعى 

3 
الصــــــــــــــعوبـات المرت طــة بـاإل ــــــــــــــراأ  

 التربوي 
 0.278 1.091 0.820 2.43 53 ذكر 
   0.889 2.24 25 أنعى 

 الصعوبات المرت طة باإلدارة الص ية 4
 0.140 1.486 0.720 2.44 53 ذكر 
   0.697 2.22 25 أنعى 

 الصعوبات المرت طة بالطا  5
 0.792 0.264 0.725 2.38 53 ذكر 
   0.983 2.34 25 أنعى 

 الصعوبات المرت طة بالمنهاس 6
 0.125 1.544 0.944 2.35 53 ذكر 
   0.682 2.07 25 أنعى 

 التيديات ك ل 
 0.175 1.364 0.694 2.53 53 ذكر 
   0.684 2.33 25 أنعى 

       
د  بلـــــا مســــــتوى الداللــــــة الميســــــو  علـــــى كافــــــة المجــــــاالت أعلــــــى مـــــن مســــــتوى الداللــــــة الميــــــد 

ــفرية )  ــدم وجـــــــود االلـــــــتاأ فـــــــي وجهـــــــات α≥0.05بالفرفـــــــية الصـــــ ــدل  علـــــــى عـــــ ــا يـــــ (  ممـــــ
النظـــــــر بـــــــين الم يـــــــوثين حـــــــول درجـــــــة الصـــــــعوبات التدريســـــــية التـــــــي تواجـــــــه معلمـــــــي الصـــــــف 
ــة  ــات النظـــــر حـــــول درجـــ ــه ال يوجـــــد الـــــتاأ فـــــي وجهـــ تعـــــزى إلـــــى متغيـــــر الجـــــنس، وت ـــــين أنـــ

ــزو  ــا ، وتعـــ ــذكور واالنـــ ــين الـــ ــي الصـــــف  بـــ ــه معلمـــ ــي تواجـــ ــية التـــ ــة الصـــــعوبات التدريســـ ال احعـــ
ــرة بغـــــض   ــي منت ـــ ــة وألـــــرى وهـــ ــين مدرســـ ــا بـــ ــايز فيهـــ ــعوبات ال تمـــ ــى أن الصـــ ــة إلـــ ــذ  النتيجـــ هـــ

وعليــــــه ففــــــي دراســــــة أثــــــر متغيــــــر النظــــــر عــــــن الجــــــنس بييــــــ  يم ــــــن للجميــــــال أن يتمعــــــل بهــــــا 
الجــــنس علــــى مجــــاالت الدراســــة الســــتة ت لــــ  ال احعــــة أن متغيــــر الجــــنس لــــيس لــــه أيــــة داللــــة 
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ــد فــــــر  ــالي ال توجــــ ــائية وبالتــــ ـــتوى إحصــــ ــد المســــ ــائية عنــــ ــة إحصــــ مــــــن  (α=0.05)وق ذات داللــــ
 وجهة نظر معلمي الصف تعزى للجنس في كافة مجاالت الصعوبات التتدريسية.

 النتائج
ــة نظــــــــر  .1 ــية مــــــــن وجهــــــ ــة بــــــــاإلدارة المدرســــــ ــائج أن الصــــــــعوبات المرت طــــــ ــرت النتــــــ أظهــــــ

ــة  ــا  كانـــــت بدرجـــ ــة مأدبـــ ــدار  معلمـــــي الصـــــف فـــــي تربيـــ ــابي مقـــ ــة وبمتوســـــ  حســـ  2.26مليلـــ
 0.788وانيراأ مظياري مقدار  

ــي مــــــن   .2 ــال الميلــــ ــة والمجتمــــ ــالي الطل ــــ ــة بأهــــ ــعوبات المرت طــــ ــائج أن الصــــ ــرت النتــــ أظهــــ
وجهــــــة نظــــــر معلمــــــي الصــــــف فــــــي تربيــــــة مأدبــــــا كانــــــت بدرجــــــة مليلــــــة وبمتوســــــ  حســــــابي 

 0.  882وانيراأ مظياري مقدار    2.27مقدار  
ــائج أن الصــــــــ  .3 عوبات المرت طــــــــة باإل ــــــــراأ التربــــــــوي مــــــــن وجهــــــــة نظــــــــر أظهــــــــرت النتــــــ

معلمـــــــي الصـــــــف فـــــــي تربيـــــــة مأدبـــــــا كانـــــــت بدرجـــــــة متوســـــــطة وبمتوســـــــ  حســـــــابي مقـــــــدار  
 1.198وانيراأ مظياري مقدار    2.78

أظهــــــــرت النتــــــــائج أن الصــــــــعوبات المرت طــــــــة بــــــــاإلدارة الصــــــــ ية كانــــــــت بدرجــــــــة مليلــــــــة  .4
 0.882   وانيراأ مظياري مقدار   2.27وبمتوس  حسابي مقدار  

أظهـــــــــرت النتـــــــــائج أن الصـــــــــعوبات المرت طـــــــــة بـــــــــالطا  مـــــــــن وجهـــــــــة نظـــــــــر معلمـــــــــي  .5
وانيـــــراأ  2.38الصـــــف فـــــي تربيـــــة مأدبـــــا كانـــــت بدرجـــــة مليلـــــة وبمتوســـــ  حســـــابي مقـــــدار  

 .0. 841مظياري مقدار  
أظهـــــرت النتـــــائج أن الصـــــعوبات المرت طـــــة بالمنهـــــاس مـــــن وجهـــــة نظـــــر معلمـــــي الصـــــف  .6

وانيـــــــراأ  2.72متوســـــــطة وبمتوســـــــ  حســـــــابي مقـــــــدار  فـــــــي تربيـــــــة مأدبـــــــا كانـــــــت بدرجـــــــة 
 .1.120مظياري  
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ــد  .7 ــالي ال توجـــ ــائية وبالتـــ ــة إحصـــ ــة داللـــ ــه أيـــ ــيس لـــ ــنس لـــ ــر الجـــ ــائج أن أن متغيـــ أظهـــــرت النتـــ
ـــتوى  ــد المســــــ ــائية عنــــــ ــة إحصــــــ مــــــــن وجهــــــــة نظــــــــر معلمــــــــي  (α=0.05)فــــــــروق ذات داللــــــ

 الصف تعزى للجنس في كافة مجاالت الصعوبات التدريسية.

 :التوصيات
 ي فوء ما للصت إليه الدراسة من نتائج، توصي ال احعة:وف 
فـرورة سـعي القائمين على العملية التربوية في مؤسـسـاتنا التعليمية بتذييل الصـعوبات كافة  .1

 أمام كافة المعلمين السيما معلمي الصف.
 الصف وكي ية تعاملهم مال الصعوبات التي تواجههم.االهتمام بالتكوين المعرفي لمعلمي   .2
فــرورة اســتقصــاء مدراء المدارس والم ــرفين التربويين عن الصــعوبات التي تواجه معلمي   .3

 الصف ومواجهتها.
 إجراء دراسات مماثلة على الصعوبات التي تواجه معلمي الصف في م تلف المناط . .4

 المراجع:
ــاليأل اإل ـــــرااية فـــــي تيســـــين أداء 2009ع ـــــد الفتـــــا  )أبـــــو  ـــــملة، كامـــــل  .1 ( : فعاليـــــة ا ســـ

ــتير  ــالة ماجســ ــا، رســ ــ ل تطويرهــ ــة نظــــرهم وســ ــدارس وكالــــة الغــــو  بغــــزة مــــن وجهــ معلمــــي مــ
 غير من ورة، كلية التربية، الجامعة اإلسامية، غزة.  

( ســــــي ولوجية التــــــدريس 2007الزغــــــول ، عمــــــاد ع ــــــد الــــــرحيم و المياميــــــد ، ــــــاكر عقلــــــة ) .2
 .1صفي،  ال

 دار المسيرة للن ر والتو يال والط اعة، ا ردن.   .3
ــر ال لعــــــاوي،  .4 ــان نمــــ ــة،  2007إبــــــرا يم، معتــــــز أحمــــــد وبرهــــ ــه العامــــ ،فــــــن التــــــدريس وطرائقــــ

 عمان، ا ردن، دار حنين للن ر والتو يال.
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أحمــــــــد، إبــــــــرا يم أحمــــــــد: اإل ــــــــراأ المدرســــــــي مــــــــن وجهــــــــة نظــــــــر العــــــــاملين فــــــــي اليقــــــــل  .5
ــوجهين، المــــــــ  ــي، التعليمــــــــي، المــــــ ــذ، دار الفكــــــــر العربــــــ ــين، التاميــــــ ــار، المعلمــــــ ديرين، النظــــــ

 .1992القاهرة، 
(: وامــــــال المهــــــارات اإل ــــــرااية الفنيـــــــة 2004ال ــــــابطين، ع ــــــد العزيــــــز بــــــن ع ــــــد الوهــــــا  ) .6

الممارســـــة فـــــي المـــــدارس العانويـــــة بمدينـــــة الريـــــاض و ســـــ ل تطـــــوير  فـــــي فـــــوء االتجاهـــــات 
ــة،  ــز ال يـــــــو  التربويـــــ ــرة، مركـــــ ــة المعاصـــــ ــعود، العالميـــــ ــ  ســـــ ــة الملـــــ ــة، جامعـــــ ــة التربيـــــ كليـــــ

 الرياض.
ــا  ) .7 ــد الوهـــــــ ــز ع ـــــــ ــد العزيـــــــ ــابطين، ع ـــــــ ــراأ 2004ال ـــــــ ــي اإل ـــــــ ــة فـــــــ ــات حديعـــــــ (: اتجاهـــــــ

 الرياض، م ت ة المل  فهد.   –التربوي، المملكة العربية السعودية 
(: وامــــــال توظيــــــف الم ــــــرفين التربــــــويين لتكنولوجيــــــا 2013بنــــــي تيســــــى، إبــــــرا يم امجلــــــي ) .8

 ــــــــراأ التربـــــــوي فـــــــي االردن والصــــــــعوبات التـــــــي تـــــــواجههم واليلــــــــول المعلومـــــــات فـــــــي اإل
دراســـــة نوتيـــــة، مجلـــــة كليـــــة التربيـــــة باإلســـــماعيلية، العـــــدد  –المقترحـــــة مـــــن وجهـــــة نظـــــرهم 

 السادس والع رون، مايو.
( أساســـــــــيات المنـــــــــاهج. ترجمـــــــــة أحمـــــــــد ليـــــــــري نـــــــــاظم وجـــــــــابر  1982تـــــــــايلر، رالـــــــــف. ) .9

 .ع داليميد، دار النهضة، القاهرة
ــفي، الييلــــــــــــــــ  .10 ــدريس الصــــــــــــــ ــارات التــــــــــــــ ــود مهــــــــــــــ ــد ميمــــــــــــــ ــرة 1ة، ميمــــــــــــــ ،دار الميســــــــــــــ

 .2007للط اعة،
 .دار عالم الكتأل، الرياض.  6( التدريس الهادأ،  2000الدريج، ميمد ) .11
ــج ) .12 ــي، اريـــــــ ــديري 2018العجمـــــــ ــدى مـــــــ ــي لـــــــ ــين ا داء المدرســـــــ ــرامج تيســـــــ ــال بـــــــ (. وامـــــــ

 المدارس االبتدائية في دولة الكويت، أطروحة دكتورا .
(. تقيـــــــيم االحتياجـــــــات التدري يـــــــة الا مـــــــة لمـــــــديري المـــــــدارس 2019العنـــــــزي، رحيـــــــ  ) .13

 بدوله الكويت في فوء لطه التطوير التربوي وعامتها بتميز أدائهم، الكويت.
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(. دور مـــــــديري المـــــــدارس ا ساســـــــية فـــــــي مديريـــــــه 2019الدمامســـــــة، ع ـــــــد   ميمـــــــد ) .14
ــن وج  ــة مــ ــة لــــدى الطل ــ ــارات القياديــ ــز المهــ ــي تعزيــ ــة فــ ــي كنانــ ــه بنــ ــين. تربيــ ــر المعلمــ ــه نظــ هــ

 ا ردن.
(. درجـــــــــــه ممارســـــــــــه مـــــــــــديري مـــــــــــدارس المرحلـــــــــــة 2017المطيـــــــــــري، بـــــــــــدر ن ـــــــــــمي ) .15

المتوســـــطة فــــــي منطقـــــه الفروانيــــــة التعليميـــــة للكفايــــــات القياديـــــة وعامتهــــــا بتيســـــين نوتيــــــة 
 التعليم، الكويت.

حنـــــــاوي ، مجـــــــدي "ميمـــــــد ر ـــــــيد" جاهزيـــــــة معلمـــــــي المرحلـــــــة ا ساســـــــية ا ولـــــــى فـــــــي  .16
ميـــــــة فــــــي مديريـــــــة تربيــــــة نـــــــابلس لتوظيــــــف الـــــــتعلم اإللكترونــــــي "الكفايـــــــات المــــــدارس الي و 

ــد  ــة لل يـــــو ، مجلـــ ــة ا مري يـــ ــة العربيـــ ــة الجامعـــ ــدد  5واالتجاهـــــات والمظيقـــــات" مجلـــ   2،العـــ
  2019لسنة 

الها مي، ع د الرحمن ع د التع ير فلسفته وامعه، وأساليأل تصيييه، دار المناهج للن ر   .17
 م. 2005والتو يال، عمان، ا ردن، 

( إدارة الصفوأ و تنظيم بيئة التعلم, الط عة ا ولى, عمان, دار    2007عربيات ب ير ) .18
 العقافة للن ر والتو يال.

(سمات ال يئة التعليمية الم جعة على االنض ا ، في: مجلة    2001الي مي علي صدي  ) .19
 ،الرياض: و ارة التربية والتعليم السعودية.  72المعرفة، عدد 

ــال) .20 ــتعلم  2012لع ي ـــــي  مـــ ــن الـــ ــة مـــ ــام النهائيـــ ــ ية با مســـ ــم م ـــــ ات اإلدارة الصـــ (أهـــ
 العانوي، رسالة ماجستير : جامعة باجي م تار: عنابة.

 -التعليميــــــــــــــــة -( الم ــــــــــــــــ ات الصــــــــــــــــ ية )الســــــــــــــــلوكية 2002ميمــــــــــــــــد العمــــــــــــــــايرة ) .21
 ا كاديمية(: مظاهرها أس ابها

 .عمان: دار المسيرة للن ر والتو يال.  2وعاجها.  . .22
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, م ـــــــ ات الطل ـــــــة فـــــــي المرحلـــــــة اإلعداديـــــــة 2001لح حســـــــن احمـــــــد, الـــــــداهري, صـــــــا .23
ــة  ــة كليــــ ــة( مجلــــ ــة ميدانيــــ ــة المتيدة)دراســــ ــارات العربيــــ ــة اإلمــــ ــي دولــــ ــادية فــــ ــاتهم اإلر ــــ حاجــــ

 ., بغداد27المعلمين,العدد
ــاروق,  .24 ــان, فـــــ ــر للط اعـــــــة 2000الروســـــ ــاني, دار الفكـــــ ــلو  اإلنســـــ ــاء الســـــ ــديل وبنـــــ , تعـــــ

 .والن ر
, إعـــــــــداد برنـــــــــامج إر ـــــــــادي جمعـــــــــي مقتـــــــــر  2000الامـــــــــي, ن ـــــــــعه كـــــــــريم عـــــــــذا ,  .25

ــين,  ــة المعلمــــــ ــة كليــــــ ــة المعلمــــــــين, مجلــــــ ــة كليــــــ ــية لــــــــدى طل ــــــ لت  يــــــــف الم ــــــــ ات الدراســــــ
 ., بغداد23العدد

، دار 1يـــــــــة   طرائـــــــــ  تـــــــــدريس الدراســـــــــات االجتمات  2006لضـــــــــر، ف ـــــــــري ر ـــــــــيد  .26
 .الميسرة، عمان  ا ردن

الكفايـــــــات التربويــــــة الا مــــــة لمعلــــــم التعلـــــــيم  1986ر ــــــيدي طظيمــــــة وحســــــن غريــــــأل،  .27
ــة/  ــة التربيـــــ ــد فـــــــي كليـــــ ــيم ا ساســـــــي المنعقـــــ ا ساســـــــي، بيـــــــ  من ـــــــور فـــــــي مـــــــؤتمر التعلـــــ

 جامعة حلوان.  
دليــــــــل التربيــــــــة الميدانيــــــــة لكليــــــــات المعلمــــــــين فــــــــي   2003العيــــــــوني والفــــــــالح ناصــــــــر  .28

 لمملكة العربية السعودية.ا
ــد  .29 ــدس ميمــــــ ــر   2000عــــــ ــدار الفكــــــ ــان، الــــــ ال، عمــــــ ــ  ــدريس الفعــــــ ــل والتــــــ ــم الفاعــــــ المعلــــــ

 للط اعة والن ر.
ــة   2002عقـــــــل أنـــــــور  .30 ــة للط اعـــــ ــو تقـــــــويم أفضـــــــل، بيـــــــروت، دار النهضـــــــة العربيـــــ نيـــــ

 .والن ر
ــن كـــــــاظم   .31 ــتاوي، ســـــــهيلة ميســـــ ــوم، التـــــــدريأل،   2003الفـــــ ــات التـــــــدريس، المفهـــــ كفايـــــ

 .ان، دار ال روق للن ر والتو يالا داء، عم
تفريـــــد التعلـــــيم فـــــي إعـــــداد وتأهيـــــل المعلـــــم،    2004الفـــــتاوي، ســـــهيلة ميســـــن كـــــاظم  .32

 .، عمان  ا ردن، دار ال روق للن ر والتو يال1
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ــرحمن   .33 ــد الـــــ ــس ع ـــــ ــديل، يـــــ ــم،     2000منـــــ ــداد المعلـــــ ــدريس وإعـــــ ــر، 3التـــــ ، دار الن ـــــ
 .الرياض
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