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  إلهداء  ا
 

بينها إتمام هذه  الكثيرة والتي من هوأثني عليه بما هو أهل له على ما أنعم علي من نعم أحمد اهللا
 )لَِئن شَكَرتُم َألزِيدنَّكُم( : الدراسة وذلك عمالً بقوله تعالى

ني العطاء إلى من علم.. إلى من كلله اهللا بالهيبة والوقار ..بكل افتخار  سمهإلى من أحمل إ
أهتدي بها اليوم  اًستبقى كلماتك نجوم الجنة ، ثمار يطعمه منأرجو من اهللا أن .. بدون انتظار

 .. وفي الغد وإلى األبد

  زوالدي العزيإلى روح 

إلى بسمة الحياة وسر .. إلى معنى الحب وإلى معنى الحنان والتفاني .. إلى مالكي في الحياة 
 الوجود 

 ر نجاحي وحنانها بلسم جراحي إلى أغلى الحبايب ها سؤإلى من كان دعا

   أمي الحبيبة
  القناديل التي توهجت حولي إخوتي وأخواتي والى

  إلى من وقف على المنابر وأعطى من حصيلة فكره لينير دربنا
 األستاذبالشكر الجزيل إلى  أتوجه

  حترامواال رلتقديكل ا يعلى هذا البحث فجزاه اهللا عنا كل خير فله من فباإلشراالذي تفضل 
  إبراهيم عرمان. د 
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  إقرار

  
 نهـا نتيجـة أبحـاثي   أأقر أنا مقدم الرسالة أنها قدمت لجامعة القدس لنيل درجة الماجستير، و

يـة  أن هذه الرسالة أو أي جزء منها لم يقدم لنيل أما ورد ، وأشير له حيثباستثناء ما  الخاصة 
  .ي جامعة أو معهددرجة عليا أل

  
  
  

  ........................التوقيع 
  

  أحمد خالد محمد أبو يوسف : االسم
  

   12/6/2012: التاريخ 
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  : الشكر والتقدیر 

  
  
  

  وبعد ، ، صلى اهللا عليه وسلم ،الحمد هللا والصالة والسالم على رسولنا الكريم محمد

، ثم الشكر للدكتور الفاضل إبراهيم هذا العمل جاز نإلإن الشكر هللا الذي أعانني ووفقني ف
  عرمان الذي تابع ودقق الرسالة وقدم من جهده ووقته الكثير 

هم اهللا امتن لهم ألنهم أحاطوني بالرعاية والتقدير ، فجزأشكر أعضاء لجنة المناقشة ، وأكما 
  . عني خير الجزاء 

  عززني وزاد من دافعيتي شكر اإلخوة الذين قدموا لي الدعم المعنوي ، مما أوال يفوتني أن 

   .شكر كل أساتذتي كل في موقعه في جامعة القدسأو

سأل اهللا أن يجزي القائمين على جامعة القدس خير الجزاء ، الذين بعزيمتهم وتصميمهم أو
  . يسروا سبل المعرفة لينهل الطلبة من منابعها 

  

  

  

  الباحث                                                                      

  احمد أبو يوسف 
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  الملخص  
المشكالت التربوية  التي تواجه معلمي المرحلة األساسية الدنيا  معرفةهدفت هذه الدراسة إلى 

  .والحلول المقترحة من وجهة نظرهم في محافظة الخليل

مجتمـع  وتكون )  2012-2011(طبقت هذه الدراسة الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 
فـي  ) من الصف األول إلـى الصـف الرابـع    ( الدراسة من معلمي المرحلة األساسية الدنيا 

  . الحكومية التابعة لمحافظة الخليلالمدارس 

استخدم وبالطريقة الطبقية %)  9(معلما ومعلمة أختيرت بنسبة  312تكونت من واخذت عينة 
الباحث أداة الدراسة  بنىاسة حيث الباحث المنهج الوصفي في صورته المسحية في هذه الدر

مجال يتعلق :(ةفقرة موزعه على خمسة مجاالت موزع) 40(ة، وقد تكونت من وهي االستبان
مجال و ،مجال يتعلق بالطلبةو ،مجال يتعلق بالوسائلو ومجال يتعلق بأولياء األمو، بالمدي،

  . )يتعلق بالزمالء

من المحكمين، واحتسب معامل ثبات األداة تأكد الباحث من صدق األداة بعرضها على مجموعة 
  ).0.8(من خالل كرونباخ ألفا وهو 

وقدأظهرت نتائج الدراسة أن المتوسط الحسابي للمشكالت التربوية التي تواجه معلمي المرحلة 
، وهذا يعبر عن درجة )0.6(، وبانحراف معياري )3.33(االساسية الدنيا في محافظة الخليل 

) 3.7(شكالت في حين جاء مجال المشكالت المتعلقة بالمدير بمتوسط متوسطة بالشعور بالم
ويدل على درجة كبيرة للمشكلة، كما جاء مجال المشكالت المتعلقة بأولياء األمور بمتوسط 

ويدل على درجة متوسطة للمشكلة أيضا، وجاء مجال المشكالت المتعلقة بالطلبة بمتوسط ) 3.6(
لمشكلة، لكن مجال المشكالت المتعلقة بالوسائل كان ، ويدل على درجة متوسطة ل)3.5(

ويدل على درجة متوسطة  للمشكلة، ومجال المشكالت المتعلقة بالزمالء، وكان )  3(متوسطها 
  .ويدل على درجة متوسطة للمشكلة) 2.6(متوسطها 

وتوصلت الدراسة بعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغيرات الجنس ومكان السكن 
التخصص في درجة الشعور بالمشكلة، بينما ظهرت فروق ذات داللة إحصائية لمتغير الخبرة، و

  .حيث كان للمعلمين األقل خبرة درجة كبيرة بالشعور بالمشكالت
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وبناء على نتائج هذه الدراسة أوصى الباحث أصحاب القرار في وزارة التربية والتعليم لتوفير 
و المهني لمعلمي المرحلة األساسية الدنيا والحوافز المادية العوامل المساعدة على تحقيق النم

  .والمعنوية
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Educational problems that face teachers of lower primary stage in the 
governorate of Hebron and the suggested solutions from their point of 

view 
 

Student : Ahmad khaled Mohammad Abu yousef 
Supervisor: Dr. Ibrahim Arman 

  
Abstract 
 
This study aimed at identifying the educational problems that face teachers 
at the basic stage in Hebron District and the suggested solutions from their 
point of view. 
 The study was applied in the 2nd  semester of the academic year 
2011/2012. The population of the study consisted of all teachers at the 
basic stage ( from 1st to 4th grade) in the governmental schools that belong 
to  Hebron District. The  sample of the study consisted of 312 teachers , 
male and female, which was chosen by %9 using class method. in this 
study the researcher used the description approach in his survey. A 
questionnaire, designed by the researcher, consisted of 40 items distributed 
over five fields; field of the principal, field of the parents, field of the 
methods, field of the students and field of the colleagues. 
   
Validity was proved by offering a set of arbitrators and reliability was 
achieved by using Cronbach Alpha that equal (0.8). 
 
The result of the study showed that: educational problems mean that face  
teachers at the basic stage in Hebron District is (3.33)with a standard 
deviation of (0.6).This expresses an intermediate degree of the sense of the 
problems. The field of the principal's has a mean of (3.7) and that indicates 
high degree of the problem . In addition, the field of parents' mean is (3.6) 
and that indicates medium degree of the problem. The mean of the field of 
the students is (3.5) and that indicates a medium degree of the problem. 
The field of the methods' mean is (3) and the field of colleagues' mean is 
(2.6 ) and that indicates a medium degree of the problem.  
There were no significant differences in the educational problems due to 
gender, place of living or specialization, but there were significant 
differences due to experience variety in favor of the teacher with less 
experience.  
 
 In the light of the results of this study the researcher recommended that 
decision makers in the Ministry of Education should provide factors that 
help to achieve professional growth for the teachers at the basic stage and 
offer the  financial and moral incentives. 
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  مشكلة الدراسة وخلفيتها : الفصل األول 
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  الفصل األول  
  مشكلة الدراسة وأهميتها 

  المقدمة   1.1
عملية التعليم وتحد من نجاح  تعوق التي ي تواجه المعلمين من أصعب األمورتعد المشكالت الت

  .ذه المشكالت على الطالب فيما بعدالعملية التربوية بشكل عام وتنعكس ه
التربوية في أصبح التطور التربوي الشغل الشاغل والمحور األساسي لسياسات المؤسسات وقد 

ويصف اوزبل وآخرون المعلم باألب والصديق والمرشد والموجه للتعليم جميع أنحاء العالم، 
  .خرآواألمين على نقل حضارة األمة وقيمها من جيل إلى 

دد باستمرار أساليبه وتقنياته، ومن واجب كل إلى أن يج لمعلم مثل الطبيب أو المهندس بحاجةوا
 خطة تربويه أن تراعي إعداد المعلم وتدريبه بشكل مستمر وبطرق مختلفة مثل عقد الدورات

عن طريق المجالت والنشرات المهنية أو باستخدام وسائل التدريبية والحلقات الدراسية أو 
المهنية الخاصة بالمعلمين دورا قياديا كما يمكن أن تلعب المنظمات  ،اإلعالم التربوية الخاصة

   .) 1970اليونسكو ، ( في هذه التربية الدائمة  مهما
والمعلم  بكل ما تحمله الكلمة من معنى، له حاجاته، واتجاهاته، وميولـه، وقدراتـه، وآمالـه،    
 وطموحاته، وله حياته بشقيها الشخصي واالجتماعي وهو ليس تابعاً لصورة مثالية غيبية مجردة
من الزمان والمكان، ولكنه محصلة لعوامل كثيرة تتمثل في سيكولوجية عضو هيئة التـدريس،  
وإمكاناته الذاتية والبشرية المحيطة به، والعالقات التي يخضع لها، والتنظيمات التي يعمل فيها  

اً ويكاد يكون هناك شبه إجماع من علماء النفس والتربية على أن المدرس الجيد المتوافق نفسـي 
يحـدث أثـراً   واجتماعياً ومهنياً وأسرياً، يكون أكثر عطاء حتى مع مناهج ضعيفة، ويمكن أن 

.  ومهما حدث من تقدم علمي فال يمكن االستغناء عن المـدرس الكـفء   .طيباً في سلوك طالبه
بدراسة مشكالته واتجاهاته وميوله ومدى توافقه الشخصي واالجتماعي  مولذلك ال بد من االهتما

من شرائح المجتمع انطالقـا مـن األدوار   تبر المعلمون شريحة مهمة للغاية حيث يع" .مهنيوال
فهم يشكلون حجر الزاوية في المؤسسات التعليمية التي يعملون بهـا  ، المميزة التي يقومون بها

   .)2006،هشام غراب (
  

ن إصالح أتعليم  وإلى ضرورة االهتمام بالمعلم عند التفكير بإصالح ال) 1987(وقد أشار عاقل 
، ويؤكد عاقل أن المعلم الجيد يغني عن المناهج الجيدة والوسائل التعليم يبتدئ بالمعلم وينتهي به

واستعرض عاقل بعض العوامل التي تؤثر سلبيا على المعلمين مثل الدخل ،الفنية والكتاب الحسن
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ن على التأهيل معلمي،وعدم حصول عدد كبير من الض والمركز االجتماعي غير المناسبالمنخف
في حقول اختصاصاتهم نتيجة وانصراف المعلمين عن القراءة ومتابعة التقدم  التربوي المناسب،

من  اًن عددأ، والعيش الكريم بسبب انخفاض دخولهمتعينهم على  ضافيةإبحثهم عن أعمال 
مهنة من الفرصة تعطيهم دخال أفضل مما يحرم المعلمين يتركون هذه المهنة عند توفر أول 

للمهنة  ةالخبرة التي تتكون بالممارسة، كما أن انخفاض الروح المعنوية للمعلم وفقدانه الحماس
  . له تأثير على انخفاض العطاء لديهشعوره بالظلم ل
، ال سيما وحاجاته موضوعا ذا أهمية  بالغه هذه النظرة إلى المعلم تجعل البحث في مشكالته نإ
  .) 1985، ربضي( على نجاح طالبه  أو فشلهم بالغا ن لهذه المشكالت تأثيرا أو

المعلمين في مصر أن مشاكل المعلمين  في معرض حديثه عن مشكالت)   1980( ويقول عبود
هي أساس المشكالت  إلحاحا وأهمية في نظم التعليم المعاصر وان هذه أكثر المشكالتمن 

عوض النقص الذي يمكن أن يكون ن المعلم الجيد قادر على أن يمشكالت التعليم األخرى أل
موجودا سواء في فلسفة  التعليم وأهدافه أو في المناهج وطرق التدريس أو نقص اإلمكانات 

جيد سوف يفشل في تحقيق أهداف التعليم  حتى لو توفرت كل الالمعلم غير  فإنوعلى العكس ، 
   .الظروف الجيدة واإلمكانات  الممتازة للعملية التعليمية

في  المهميبقى المعلم هو العنصر ل وتقنيات حديثة في مجال التربية، تحدث من وسائومهما اس
 ةبعيد وبدون االعتماد على كفايته وخبراته ستبقى التربية  ،إنجاح أي تطور في أساليب التربية

على تنفيذ خطته  عن تحقيق األهداف المنوط بها، ولذلك يجب االهتمام بإعداد المعلم القادر
القيم واألنماط السلوكية وأسلوب التفكير والعمل  ة، والذي تتجسد فيه مجموعبأهدافهوالمؤمن 

المطلوب أن يكتسبها التلميذ، ولذلك ال سبيل لرفع كفاية العملية التعليمية وتحسين نوعيتها إال 
  .) 1983 ،عبد القادر(بتحسين مستوى المعلم ورفع كفايته  

في تحقيق األهداف األخالقية واالجتماعية،  وتقع عليـه  من هنا  فالمدرس هو العماد الرئيس  
حتـرام  واإلتعليم وتدريب التالميذ على السلوك االجتماعي المتوافق مثـل التعـاون    مسؤولية
فالمدرس نموذج متحرك يحتذي به التالميذ وقدوة حسـنة  .ركة من خالل العملية التعليميةوالمشا
أهمها الرضا عن العمل، والقدرة علـى القيـام   و المدرس الناجح الكفء يتصف بصفات . لهم

وإذا أردنا لمخرجات التعليم أن تكون جيـدة  " .برسالته التي تأتي بعد رسالة األنبياء والمرسلين
وأن تكون العملية التعليمية مستمرة العطاء، فإن الواجب يحتم اسـتمرارية االعتنـاء بـالمعلم،    

   "تأهيل التربوي والتنظيم اإلداري له مهم جداًفاالستقرار المادي واالجتماعي والنفسي وال
  .)2006،أنور نصار (
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  : مشكلة الدراسة  2.1
الحظ الباحث عـدد مـن   عمله من خالل معايشة الباحث للواقع التربوي الفلسطيني ومن خالل 

ى سـير العمليـة   المشكالت التي من شانها إعاقة أداء المعلم مما ينعكس على أداء المتعلم وعل
  . ة، وهذا الذي دفع الباحث في دراسة المشكالت التربوية ألهميتها الكبيرمة التعلميةالتعلي

ولقد ، يشكلون قطاعاُ كبيراً ومهماً يسهم في تنمية و تطوير المجتمع –ذكوراً وإناثاً  –فالمعلمون
كثرت في اآلونة األخيرة شكوى المعلمين في كافة مراحل التعليم من أمور متعددة منهـا مـا   

   .ةعلق بالقوانين التي تحد من صالحيات المعلم وأخرى تتعلق بالطلبيت
لذا كان البد من االهتمام بمشاكلهم وشكواهم إدارة المدرسة والمجتمع المحلي وغيره مما يتعلق ب

والعمل الجاد علي متابعتها وحلها حيث يؤدي ذلك إلى تحسين أداء المدرس وتحسين المخرجات 
  . تعداد النفسي لديهمشاطهم وحماسهم للمهنة ويرفع من مستوى االسالتعليمية و يزيد من ن
فـي  لدنيا األساسية اتربوية التي تواجه معلمي المرحلة تتناول المشكالت اللذلك جاءت الدراسة 

   .لول المقترحة من وجهة نظرهمالحكومية في محافظة الخليل والحمدارس ال
  أسئلة الدراسة  3.1 

   - :اآلتيالرئيس  السؤالعن  تحاول الدراسة اإلجابة
الدنيا في محافظة  المرحلة األساسية والتي يواجهها معلمشعور بالمشكالت التربوية ما درجة ال

  ؟والحلول المقترحة من وجهة نظرهمالخليل 
  :اآلتية نبثق عن السؤال الرئيس األسئلة الفرعية احيث 

الجنس  رحلة األساسية الدنيا باختالفهل يختلف الشعور بالمشكالت التربوية لدى معلمي الم -1
  ؟ )ذكر،أنثى (
هل يختلف الشعور بالمشكالت التربوية لدى معلمي المرحلة األساسية الدنيا باختالف مكان  -2

   ؟) ، مخيم مدنية قرية،(  السكن
هل يختلف الشعور بالمشكالت التربوية لدى معلمي المرحلة األساسية باختالف التخصص  -3
  ؟) ية، علوم طبيعيه علوم إنسان(
  الخبرة هل يختلف الشعور بالمشكالت التربوية لدى معلمي المرحلة األساسية باختالف  -4
   ؟ )سنوات  10سنوات، أكثر من  10إلى  5سنوات، من  5اقل من  (
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  : أهداف الدراسة  4.1
ا في المرحلة األساسية الدني وتشخيص أهم المشكالت التربوية التي يعاني منها معلم - 1

  .محافظة شمال  الخليل وتصنيف هذه المشكالت حسب حدتها كما يراها المعلمون

ومعرفة الحلول المختلفة التي يمكن ،دراسة العوامل التي تؤثر في درجة شعور المعلمين - 2
أن تسهم في التخفيف من هذه المشكالت ومناقشة إمكانية تطبيق هذه الحلول في ضوء 

 .ي فلسطين معطيات  الواقع  التعليمي ف

  : أهمية الدراسة   5.1
ي والتي الوقوف على المشكالت التي يعاني منها المعلم الفلسطينمن تنبع أهمية هذه الدراسة 
ويمكن بلورة أهمية الدراسة ، كما للدراسة أهمية نظرية وعملية وبحثية، تقلل من فاعليته وأدائه

  :بما يأتي 
لت على تحديد المشكالت التربوية التي تواجه معلمي تعد الدراسات التي عم: األهمية النظرية 

فاألهمية النظرية تتمثل في أن هذه الدراسة تقدم عرضاً نظرياً  ،الدنيا قليلة األساسيةالمرحلة 
المهني لمعلمي المرحلة االبتدائية، وكذلك  باألداءعن أهم القضايا التربوية األكثر ارتباطاً 

للمعلم في ظل القضايا التربوية  وأنماطه المهني األداءور هو مأمول من ص عماعرضاً نظرياً 
 .المختارة

مواقف معلمي  معرفةلهذه الدراسة فتتمثل في محاولة  )عملية،وبحثية (  أما األهمية التطبيقية
المهني، وتزويد  أدائهمالمرحلة االبتدائية من بعض القضايا التربوية وتأثير تلك المواقف على 

المرحلة في المهني للمعلم  األداءعلى مستوى  المهمةبتأثير أحد العوامل المكتبة العربية 
االبتدائية وتقديم كل ذلك للمسئولين عن التعليم والتعليم االبتدائي على وجه الخصوص إلمكان 

   .بتلك المرحلة الخاصة تحسين العملية التربوية
  : فرضيات الدراسة  6.1

  .فرضيات صفرية إلىالباحث  ولهاحلإلجابة عن أسئلة الدراسة الفرعية 
 في )α 0.05 ≥( ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة توجد فروقال :الفرضية األولى

   .إلى الجنسالشعور بالمشكالت التي تواجه معلمي المرحلة األساسية الدنيا تعزى متوسطات 
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 في )α 0.05 ≥( ةذات داللة إحصائية عند مستوى الدالل توجد فروقال  :الفرضية الثانية 
 إلى مكانتعزى الشعور بالمشكالت التي تواجه معلمي المرحلة األساسية الدنيا متوسطات 

  .السكن
 في )α 0.05 ≥( ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة توجد فروقال  :الفرضية الثالثة 

   .لى التخصصإتعزى الشعور بالمشكالت التي تواجه معلمي المرحلة األساسية الدنيا متوسطات 
 في )α 0.05 ≥( ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة توجد فروقال  :الرابعة الفرضية 
   .إلى الخبرة تعزىالشعور بالمشكالت التي تواجه معلمي المرحلة األساسية الدنيا متوسطات 

 

  : حدود الدراسة  7.1
  :بما يأتيتتحدد هذه الرسالة  

   .محافظة الخليلالدنيا في  األساسيةلة المرحمدارس : الحدود المكانية 
  .) 2012-2011(فصل الدراسي الثاني ال: مانية زالحدود ال

   .في محافظة الخليل) رابعالول إلى األمن (المرحلة األساسية الدنيا  ومعلم: الحدود البشرية 
   .تتحدد نتائج هذه الدراسة بالمفاهيم والمصطلحات الواردة فيها: المحدد المفاهيمي 

  : مصطلحات الدراسة  8.1 
في نشاطه نها تقلل من أهي أي عقبة يمكن أن يحس بها المعلم بدرجه معينه ، ويعتقد : المشكلة 

تحقيق األهداف المنشودة وقيست إجرائيا باستجابات أفراد العينة على فقرات  عوقالتدريس وت
  . ) 1991 ،الشوارب( المعدة خصيصا لهذه الدراسة  ةاالستبان

معلمي مراحل التعليم قبل الجامعي  كل ما من شأنه أن يحول دون أداء"هي : شكالت التربويةالم
 يقلللجوانب أو عناصر العملية التعليمية مما يؤثر سلباً على سلوكهم في تعاملهم مع المجتمع، و

، ومن ثم ضعف باعتبارهم معلمينمن قدرتهم على ممارسة أبعاد العملية التعليمية في عملهم 
وقد تم بناء أداه  ،) 1996حنفي وعارف،(ك التربوي السليم  درتهم على إكساب تالميذهم السلوق

  . أعدت خصيصاً لهذه الدراسة
 العملية التربويةت مدخال كبرأ ألنه تربوي تجديد أي في األساسي العنصر هو المعلم: المعلم

 رئيس مشاركإنه  حيث من أهميته تتحدد التعليمي النظام في المعلم ومكان .التالميذ بعد وأخطرها

   . األمة وحياة األجيال مستقبل نوعية وبالتالي واتجاهه التعليم نوعية تحديد في
   .األول األساسي حتى الرابعمجموعة الصفوف من  هي: المرحلة األساسية الدنيا 
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تعليم في هي المدارس الحكومية األساسية التابعة لمديرية التربية وال: الخليل محافظة مدارس
   .)الجنوب والوسط ، والشمال ،( بمديرياتها الثالث مدينة الخليل 
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  اإلطار النظري والدراسات السابقة  : الفصل الثاني  

  

  اإلطار النظري  .  1.2

  الدراسات العربية.  2.2
  األجنبية    الدراسات.  3.2
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  الفصل الثاني 
  اإلطار النظري والدراسات السابقة   

  . و الدراسات السابقةاإلطار النظري يتناول هذا الفصل 
   )األدب التربوي(اإلطار النظري   1.2
  : التعليم  مهنة أهمية
 من رسالة تقترب فهي، مهنة تكون أن وقبل ، مقدسة ورسالة سامية مهنة التعليم أن فيه الشك مما

 األمم، في تقدم أساسية مهنة التعليم مهنة تعتبر كذلك، السالم عليهم والرسل األنبياء رسالة

 الوحيدة بل الحقيقية لألمم التقدم بداية أن للشك مجاالً يدع ال بما أثبتت المعاصرة الدولية فالتجارب

 ستراتيجياتاال التعليم ويمثلوسياسته،  برامجها أولوية في التعليم تضع المتقدمة فالدول التعلم، هي

آثار  من الدول تلك لمسته نظرا لما ،سواء حد على والنامي المتقدم العالم لدول الكبرى القومية
 المهن تسبق بأنها التعليم مهنة وتتميز .واالقتصادية ،السياسيةو، التنموية العمليات في التعليم

 ما هذا ولعل . مهنة أي يف التخصص إلى سن يصلوا أن قبل األفراد شخصية تكوين في األخرى

 بالعناصر وتمدها ، المهن جميع تسبق التياألم  المهنة بأنه التعليم يصفوا أن إلى الباحثين دفع

 وطريقة لذاته واحترامه المجتمع في المعلم وتعد مكانة . وأخالقيا وفنيا واجتماعيا علميا المؤهلة

   1996). ، السبيعي (التعليم كمهنة وضع على كبيرة بدرجة ئهأدا
 وخلقًا خاصة ومهارات متواصالً المعلم عمالً من تتطلب ألنها مقدسة، ورسالة سامية مهنة وهي

 قدوة فالمعلم المجتمع، وأهداف ، الفرد المتعلم نحو بالمسؤولية العميق الشعور من ينبثق قويما

 العلمية مادته ىعل تالميذه في المعلم أثر وال يقتصر ،العلمي والتحصيل األخالق في لتالميذه حسنة
 تنتقل ما سرعان التي وتصرفاته هأفعال على كله ينعكس ذلك بحيث وسلوكه واتجاهاته هبقيم وإنما

 الذي األخالقي دستورها لها التعليم مهنة إن .به ىيحتذ والنموذج الذي القدوة باعتباره تالميذه إلى

 عليها تقوم التي قيةاألخال المسؤوليات ويتضمن المجتمع، العام فى األخالقي اإلطار من ينبع

 أنواع جميع على ومبادئه هقيما ويطبقو به اويتمسكو المعلمين جميع بها أن يرتبط المهنة ممارسة

 من تتطلب ألنها سامية مهنة إنها كذلك ، قدسيتها لها مهنة التعليم أن يتضح من ذلك ، سلوكهم

 نحو بالمسؤولية العميق الشعور من ينبثق قويما وخلقًا ، خاصة ومهارات ، عمال متواصال المعلم

لذلك  العلمي، والتحصيل األخالق فى لطلبته حسنة قدوة فالمعلم المجتمع، وأهداف ، الفرد المتعلم
 أفق واسع ذا ويكون والمميزات، الصفات بأفضل متصفًا يمارسها الذي الشخص يكون أن من البد
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 والتزاما بالمسؤولية باألمانة وشعورا ومهارة علما أصحابها من تتطلب مهنة وهى ، قويم وخلق ،

   .) 2007 ، أحمد( وطموحاته المجتمع أهداف لتحقيق ذلك ، المتعلم الفرد تجاه
  

  : التربوية  العملية في المعلم مكانة
 إلى تهدف المستقبلية التى اآلمال جميع ىتبن هوعلي التعليمي النظام في األساسية الركيزة المعلم يعد

 إلى يؤدى ما بقدر ،المعلم بمستوى يلحق الذي والتطور االهتمام وبقدر، التعليمية العملية تحسين

 فى الرئيس الفعال ألنة العنصر ،طلبته في كبيرا تأثيرا يؤثر قائد فالمعلم وتطورهم الطلبة نمو

 يتأثرون ، المجتمع فئات من األعمال وغيرهم ورجال والمهندسون فاألطباء ،الطلبة تنشئة عملية

 المعلمون هؤالء هبذل وما ، معلميهم كبير بسلوك حد إلى وسلوكهم ومهاراتهم المعرفية خلفياتهم في

 قد ، الحياة مجاالت مختلف في العلماء والبارعين أن والشك . تعليمهم سنوات طوال جهد نم

 بناء في أثر وهذا ،تعليمهم مراحل متميزون طوال معلمون لهم وفرها تربوية خبرات عاشوا

 إلى وتوصلوا ، مجتمعهم في والتميز التفوق مكنهم من نحو على تفكيرهم وصقل ياتهمشخص

 العملية في مهم عنصر فالمعلم . وتقدمها حياته البشرية في المؤثرة واالختراعات االكتشافات

 واألنشطة والمحتوى الكتاب على ويضفي التعليم النشاط في ويبعث يخطط الذي فهو ، التعليمية

  التلميذ لخدمة العوامل هذه ويوظف ، نقص ثمة إذا كان نقصها يكمل ما والتجهيزات والوسائل

   .) 2000 ، السالم عبد( 
 واألساليب التعليمية الطرائق وتطوير التربوي النشاط واقع إلى وترجمتها المناهج تطور إن

 ، أدائها فى خالصهمبمهامهم وإ ووعيهم كفايتهم حيث من المعلمين على يعتمد إنما التقويم وأساليب
 بلوغ في التربية نجاح هيتوقف علي الذي الرئيس والعامل التربوية العملية عصب هو المعلم ألن

 التعليم أهداف تحقيق ىعل وهو القادر الجديد عالمنا فى الحياة تطور في دورها وتحقيق غاياتها

 القدرات تنمية على يعمل اسيركن أس ،التعليمية ركان العمليةأل فهو ، ملموس واقع إلى وترجمتها

 التعليم تقنيات واستخدام ، وضبطها التعليمية تنظيم  العملية طريق عن التالميذ عند والمهارات

 موقف أي في أساسي عنصر وهو . وتعلمهم تفكيرهم التالميذ وطرائق حاجات ومعرفة ، ووسائله

 الريادي الدور إلى باإلضافة هذا ، لبةالط بعد وأخطرها التعليمية مدخالت العملية أكبر هألن تعليمي

 النشء تربية طريق عنه وتقدم المجتمع تطوير في يسهم اجتماعي فهو رائد المعلم يلعبه الذي

 وتسليح واإلنساني الوطني التراث على والمحافظة هعن والدفاع الوطن تتسم بحب صحيحة تربية

 والمهارات القدرات وتكوين المعارف كتسابا متابعة من تمكنهم التي الذاتي بطرق التعلم التالميذ
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 حياتهم في الديمقراطية الحياة ممارسة على وتعويدهم نفوسهم في الجماعي قيم العمل وغرس

   .)1986 ، بشارة.( اليومية 
 نحو المجتمع إيجابية اتجاهات وإكسابه الفرد شخصية تنمية التعليمية العملية أهداف أحد كان وإذا

 تمكنه التعليمية التي والمهارات بالخبرات وتزويده واالجتماعي الشخصي يفهتك وتحقيق وثقافته

 وأن العامة بتلك األهداف يرتبط المعلم دور فإن ، منه المجتمع يتوقعه الذي الوظيفي هدور أداء من

 العملية ألهداف بمدى استيعابه تتحدد والتلميذ المجتمع تجاه بمسؤولياته الوفاء على المعلم مقدرة

 والتعليمي التربوي هأداءه لدور أن كما ، ه وهومعلمدور من وتوقعاته المجتمع ومتطلبات تعليميةال

 واالختيار االنتقاء على بتخصصه وقدرته المرتبطة والمعارف للمهارات إتقانه بمدى أيضا يتأثر

 تللمستحدثا واستيعابه واستجابته ومهاراتهم اآلخرين خبرات على به يؤثر بما خبراته من
ه دور من المتجددة وتوقعاته للمجتمع ومتطلباته بالنسبة التغير وظروف التعليم ووسائل التربوية
  ).   1999، شتا(  معلم وهو
 الذي القدر من العناية ينال أن الضروري فمن ، التربوية العملية في األهمية هذه للمعلم كان ولما

 مهما ،المجتمعات ولذلك  تهتم ، وتكوينهم نشءال إعداد في به يقوم الذي الخطير الدور مع يتناسب

 قادرين تجعلهم التى وفي الحدود ، واالجتماعية السياسية الفلسفة إطار في المعلمين بإعداد ،تباينت

 دون يمثل يالكف المعلم فإن ولذلك،  للمجتمع الصالح المواطن لتشكيل مسؤولياتهم ممارسة على

 من المعلم به يتصف ما على كبير حد يعتمد إلى بأكمله يلج تكوين نأل ، كبرى قومية ذخيرة ،شك

ومن مظاهر  ،بالمعلم الشديد االهتمام من كان البد هنا ومن ، المهنة هذه أداء على تعاونه سمات
الظروف : المهني من متغيرات وعوامل منها أدائهاالهتمام بالمعلم بحث ما يؤثر على مستوى 

المعلم، وإعداده المهني الذي يتلقاه قبل تخرجه من كليات التربية  التاريخية والثقافية التي يعيشها
وأثناء أدائه لعمله بالمدرسة، واالنفجار الحادث في عالم المعرفة والمعلومات  فيها بعد تخرجه و

وما يتطلبه ذلك من مالحقة المعلم لكل ما هو جديد ومستحدث في عالم المعرفة المتراكم يوما 
فالمعلم يمثل محصلة لظروف تاريخية وثقافية مر بها  ، جال تخصصهبعد يوم وخاصة في م

وعاشها على مدار سنوات عمره، وهذه الظروف قد تلقي بظاللها على عملية التدريس وقيامه 
 .بالعملية التعليمية وعالقته بطالبه وزمالئه، حيث تتشكل مواقفه وآراؤه حول قضايا التعليم

  .)2006 ،نصار(
مسئول  ى هوللمعلم قد يتأثر سلبا بما يحيط به من متغيرات خارجية وأخر المهني واألداء 

المهني للمعلم كثيراً بسبب  األداءفمن المالحظ في اآلونة األخيرة أنه قد انخفض مستوى . عنها
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وكذلك التحديات المتنوعة اآلتية من خارج المدرسة ،سطوة الدور التعليمي التخصصي للمعلم 
وأكدت بعض  باإلضافة إلى تواضع المهارات والكفايات الخاصة به،اءاألدوالمعوقة لهذا 

عوامل العمر والخبرة  :ات التي منهاالمعلم يتأثر بالعديد من المتغير أداءعلى أن  الدراسات
الرقابة المهنية وكثرة عدد التالميذ في الفصل، وضعف المكانة االجتماعية للمعلم، ووالمؤهل، 

روتين وبيروقراطية اإلدارة المدرسية، والفني على المعلم،  الصارمة من جانب الموجه
السياسات التعليمية، وكذلك التوتر والضغوط النفسية التي يتحملها المعلم أيضاً تؤثر على عطائه 

ومن  ،75 المهني عن حد الكفاية وهو أدائهمالمهني، ومن ثم يقل مستوى كفاءة المعلمين في 
يتضح أنه ال توجد من بين الكتابات  و.المهني للمعلم األداءعلى  العوامل والمؤثرات التي تؤثر
ما تناول تأثير مواقف المعلمين من بعض  - على حد علم الباحث –التربوية والدراسات البحثية

إنه ال يمكن ألي إصالح تربوي أو تعليمي . المهني لهؤالء المعلمين األداءالقضايا التربوية على 
معلمين بإبداء آرائهم والتعبير عن مواقفهم حول ما يطرح على الساحة أن ينجح دون مشاركة ال

    .)2006 ،غراب( التربوية من مشكالت وقضايا
تستمد الدراسة الحالية أهميتها من أهمية المرحلة االبتدائية التي يلتحق بها جميع األطفال عند 

م أول المساهمين في إكساب بلوغهم سن اإللزام، وكذلك من أهمية معلمي تلك المرحلة باعتباره
النشء أساسيات النجاح في حياتهم المستقبلية، باإلضافة إلى أهمية طفل تلك المرحلة االبتدائية 

 .الذي ينال اهتماماً كبيراً من رجال التربية والمهتمين بأمور التربية والتعليم

ويمكن بلورة أهمية الدراسة في أهمية النظرية تتمثل في أن  فاألهمية: وأخرى تطبيقية نظرية
المهني لمعلمي  باألداءهذه الدراسة تقدم عرضاً نظرياً عن أهم القضايا التربوية األكثر ارتباطاً 

للمعلم  وأنماطه المهني األداءهو مأمول من صور  عماالمرحلة االبتدائية، وكذلك عرضاً نظرياً 
 ).1994أبو الفتوح، ( .في ظل القضايا التربوية المختارة

مواقف معلمي المرحلة االبتدائية  معرفةا األهمية التطبيقية لهذه الدراسة فتتمثل في محاولة أم
المهني، وتزويد المكتبة العربية  أدائهممن بعض القضايا التربوية وتأثير تلك المواقف على 

م كل المرحلة االبتدائية وتقديفي المهني للمعلم  األداءعلى مستوى  المهمةبتأثير أحد العوامل 
ذلك للمسئولين عن التعليم والتعليم االبتدائي على وجه الخصوص إلمكان تحسين العملية 

  ).1994أبو الفتوح، ( .بتلك المرحلة الخاصة التربوية
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  : على أدائه  المشكالت التي يواجهها المعلم وتأثيرها
  :المشكالت التربوية 

أي الضعف التعليمي ،م ومستوياته التحصيليةكانت انعكاسا للتعل وإنوهي عديدة في مهنة التعليم 
 مشكالتالطلبة وطرق عالجه تكلف المعلم مجهودا كبيرا ويسبب له  ىالتراكمي الواضح لد

ويعاني المعلم من عدم توفر اإلمكانات وقلة الموارد لسد حاجات التعلم أثناء عملية ،كثيرة
   ،ف باختالف األفراد الذين يتعامل معهموالمشكالت التي تواجه المعلم داخل المدرسة تختل،التعليم

فالمشكالت التي تنتج عن عالقاته بأولياء األمور تختلف عن المشكالت  التي تنتج عن عالقاته 
المشرف التربوي أو زمالئه في العمل، ويمكن إيجاز ذلك في ثمانية مجاالت تمثل إبعاد ب

باشر بموضوع الدراسة فسوف نفرد له الدراسة وألهمية هذا الجانب من المعوقات وارتباطه الم
  :آلتية امعالجة تفصيلية في الصفحات 

  
  :مشكالت المعلم مع أولياء األمور :  أوال 
إن التفاعل بين المعلم وأولياء أمور التالميذ يتميز بعدم الثقة والعدوانية أكثر من " وولر ذكر

التفاعل والمحبة  ىون قائمة علواألصل في العالقة أن تك ،تميزه بالمحبة والتعاون والتنسيق
والغاية المنشودة من مجالس أولياء أمور الطلبة هي توثيق العالقة بين المدرسة  .والتعاون
  .والبيت

وهل لهم الحق في التدخل في عمل  ،وكثير من المشكالت قد تنشأ بسبب دور أولياء األمور
 االمر، قهم التدخل ألن في نهايةالمعلم داخل المدرسة من عدمه، ويري أولياء األمور أن من ح

وفي . حتى في داخل المدرسة وفي أدق األمور تهمأبناؤهم ويتدخلون لحل مشكال هم الطلبة
الدول المتقدمة يتدخل أولياء  أمور الطلبة في تعيين المعلم ونقله وفي تغيير المناهج الدراسية 

  ) . 1995شكور، ( ".إلخ .... وأمور عديدة 
وال يستطيع ،من نوع أخر مع أولياء أمور الطلبة ذوي السلطة أو الثروة وقد تنشأ مشكالت

 ىالمعلم أن يحرك ساكنا إزاءه خوفا من ردود فعل مثل هؤالء األشخاص وتأثير سلطاتهم عل
وكثير من . مجريات األمور،  مما يسبب إحباطا للمعلم وعدم اكتراث للعملية التعليمية برمتها

مع أولياء أمور الطلبة العاديين والفقراء وال يميلون للتعامل والعمل  المعلمين يشعرون بالراحة
  .مع أوليا أمور الطلبة ذوي الجاه والمنصب والسلطان
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المعلم وأسلوبه في المعاملة مع  ىهم دراسيا إلئفشل أبنا ونوكثير من أولياء أمور الطلبة يعز
األسرة  ىفشل الطلبة إليعزون  إذالمعلمون العكس  ىوير ،تقصير من جانبه، وإلى أوالدهم

وأشارت العديد من الدراسات . وأن األسرة لم تقم بالدور الذي يجب أن تقوم به ،والطالب نفسه
دور العالقة مع  ىتحديد فئات المشكالت ومجاالتها التي تواجه المعلم إل ىاألجنبية التي هدفت إل

والتعاون،  وقد تمايزت هذه الدراسات  أولياء األمور وضرورة أن تكون إيجابية وتتميز بالمحبة
عالقة  الباحث أن ىفي ترتيب عالقة المعلم بأولياء األمور ووضعها في سلم أولوياتها، وير

عالقة تعاون ومحبة وأن تتميز بالثقة وعدم الشك يجب أن تكون  بأولياء األمور المعلم
   .) 1995شكور، (  واالرتياب في أداء المعلمين في المدرسة

  :مشكالت المعلم مع مدير المدرسة : يا ثان
نتيجة اختالف عمل كل  فيهابين المعلم ومدير المدرسة التي يعمل  كالتتحدث الكثير من المش

  .وسلطته منهما وعدم معرفة كل منهما لحدود اآلخر
قوم ا ما يكون فنيا، فإنهما يتوقعان أن يغالب و إذا كان عمل مدير المدرسة عمال إداريا، أو عمالً

كل منهما على التعاون ومساعدة األخر حتى ينجح في أداء وظيفته، ويتفق معظم المعلمين في 
المدير حيث يرون أنه صاحب السلطة اإلدارية العليا بالمدرسة ويجب أن تطاع  ىنظرتهم  إل

  .أوامره
يعرفون مدير المدرسة عندما يعتقد المدير أن المعلمين ال بين  وتحدث المشكالت بين المعلم و

ويتدخلون فيما ال يعنيهم ، وقد يحاول بعض مديري المدارس معاقبة المعلمين أمام الطلبة أو 
وكذلك قد يؤيد مدير المدرسة أحد . أغنياء أو أصحاب سلطة اأولياء األمور وخصوصا إذا كانو

المدير أو لوجود مصلحة ما بين  ،أو خوفا من سلطة والده ،أو بسبب القرابة ،الطلبة محاباة له
وبالتالي تحدث  ،أسرة الطالب، مما يجعل المعلم يشعر باإلهانة وفقدان القيمة والمكانة بينو

مدير المدرسة، فتصبح العالقة بينهما عدوانية وكراهية بدال من بين بين المعلم و المشكالت
العكس  وكذلك قد يحدث. ويضعف أداء المعلم لمهام وظيفته ،المحبة والطيبة والتعاون والتفاهم

أو بسبب الدرس الخصوصي  ،أو معرفته ،أن ينحاز المعلم ألحد الطلبة محاباة له بسبب قرابته
 إدارة المدرسة التي تحاول جاهدة أن تنصف الطلبة ىينعكس سلبيا عل هذا ،الذي يعطيه له

لمعلم ومن ثم بين ا ،وكذلك بين الطلبة والمعلم ،بعضهمبين ، فتنشأ المشكالت بين الطلبة وجميعاً
حدث مشكالت بين المعلم والمدير تأداء المعلم لمهنته، وقد  ىفينعكس  ذلك سلبا عل ،والمدير
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طلبه بسبب التقرير السري  ىويفاجأ المعلم بالرد السلبي عل ،عندما يتقدم المعلم لوظيفة أعلى
  .لمدير المدرسة

لوبه التسلطي أحيانا أو الباحث أن كثيرا من المشكالت قد تنشأ بسبب مدير المدرسة و أس ىوير
تباع الديمقراطية في تطبيق القوانين وعدم الموضوعية في التعامل اوعدم  ىالترسلي أحيانا أخر

   .) 1995شكور ، ( . مع المعلمين
  

  :مشكالت المعلم مع الطلبة:  ثالثا  
أن  الرغم من كثرة المشكالت بين المعلم وطلبته، فإن من الصعب تحديد عامل واحد يمكن ىعل

وذلك لكثرة مصادر هذه األسباب، فالمعلمون حديثو العهد  ،يكون سببا إلحدى هذه المشكالت
بمهنة التعليم يحملون األفكار والنظريات التربوية ومبادئ علم النفس التي تكون غالبا بعيدة عن 

اإلحباط أرض الواقع المدرسي والتعامل المباشر مع الطلبة، فيصاب المعلم باإلحباط ويدفعه هذا 
وقد يكون الطالب نفسه مصدرا لتلك  ،تحدث المشكالت مع الطلبةف ،مراجعة النفس ىإل

االقتصادي واالجتماعي ألسرته  ىاستعداده للتعلم والمستو ى، ويتمثل ذلك في مدالمشكالت
  .وغير ذلك

علومات بالمعرفة والم بتهمطل ىوالمعلمون من ذوي الخبرة والدراية بمهنة التعليم قد يبخلون عل
والقيم من أجل حفنة من األموال يكتسبونها من وراء الدروس الخصوصية مما يدفع الطلبة الذين 

 .المعلم عن أدائه لمهنته وقوتع المشكالتخلق نوع من  ىال يملكون ثمن تلك الحصص إل
وكثير من الطلبة المتفوقين ال يرغبون في الحصص الخصوصية وال في المدرس الخصوصي 

وبالتالي  ،المعلم ىشكوى هنا أو هناك عل ىمن المعوقات قد تصل إل خرآا نوعا وتنشئ أبض
  .سوف يقصر المعلم عن أدائه لمهنته
وال يستطيع  ،شخصيته ضعيفة أن مادته إال منوالمتمكن  ،وقد يوجد المعلم الخبير في تخصصه

داخل الفصل  تشكالأدائه داخل الفصل حيث يتيح فرصة للم ىيؤثر سلبا عل فهذا ،ضبط الفصل
الطلبة  ىمن بعض الطلبة الذين لديهم استعداد لذلك، وبالتالي ال يستطيع توصيل المعلومات إل

  .الموكلة إليه مةالمعلم والتقصير في المه ىالطلبة واإلحباط عل ىئ عليويكون المردود الس
طة بالبيئة وقد تكون هذه المصادر بعيدة عن إدارة المعلم والطالب وتتمثل في الظروف المحي

المدرسية والنظام التعليمي، ومكانة المعلم االقتصادية واالجتماعية داخل المجتمع الذي يعيش 
  .فيه
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بالكثافة العددية،  ىمنها زيادة عدد الطلبة داخل حجرة الدراسة أو ما يسم ىأخر مشكالتوهناك 
طلبة ومع قلة توفير أماكن لجميع ال ىمع عدم مساعدة الظروف السياسية واالقتصادية عل

أداء كل من المعلم والطالب بسبب الزيادة في  ىاإلمكانات لتوفير البيئة المناسبة كان له أثر عل
  .عدد الطلبة داخل المدرسة

  :ة ومن أهمهاعبالباحث أن مشكالت المعلم مع الطلبة عديدة ومتش ىوير
لعالقات االجتماعية الكثافة العددية للطلبة داخل الفصل، والفروق الفردية بينهم، وضعف ا

  والمادية بين الطلبة،وانخفاض دافعهم للتعلم والالمباالة من قبل بعضهم وقلة احترامهم لمعلميهم
   .) 1995شكور ، ( 

  :)سائل التعليمية  الو( مشكالت المعلم الخاصة بتكنولوجيا التعليم  : رابعا  
روسه المقررة هي السبورة، والطباشير، إن الوسائل التعليمية المتاحة للمعلم غالبا أثناء شرحه لد

عدم توصيله ألدائه بالشكل المرجو منه مما  ىوالكتاب المقرر، وهذا األمر يؤدي بالمعلم إل
  .لمهنته ءهيشعره باإلحباط واليأس وعدم الثقة بالعمل الذي يؤديه ويعيق أدا

ولكن نظرا لتقصير وأحيانا قد تتوفر في المدرسة وسائل تعليمية متطورة، وتقنيات معاصرة 
المعلم في تطوير نفسه وجموده عند الحد الذي تخرج منه وتسارع المعرفة والخبرات سوف 

  .عن أدائه لمهنته تعويقهيؤدي أيضا إلي 
كذلك ازدحام الفصل بالطلبة ال يستطيع المعلم التعامل مع كل الوسائل التعليمية المتوفرة لديه 

  .أو التلقين ويفضل إلقاء الدرس بطريقة المحاضرة
المعلمين مع  ىوكذلك فإن قصر اليوم الدراسي قد يكون سببا في تكدس الحصص الدراسية عل

 قلة عددهم، مما ال يعطي الفرصة للمعلم في الراحة مما يجعله ال ينجز عمله بالشكل المرغوب
كسوال ، حيث يكون في بداية اليوم الدراسي متميزا وفي النصف الثاني من اليوم الدراسي فيه

  .توفير الوقت الكافي للراحة أو إلنجاز أية وسيلة إيضاحية مومرهقا وذلك لعد
كون للنشاطات المصاحبة أو النشاطات الالمنهجية أو المهمات الخاصة التي يكلف بها يوقد 

سلبي علي عطائه حيث تنهك قواه ويقصر في مادته وواجبه األصلي المعلم أثر.  
نقص في الوسائل  ىعلم الخاصة بالوسائل التعليمية ترجع إلويري الباحث أن مشكالت الم

وقلة خبرته في ابتكار تلك  ،التعليمية أو عدم مالءمتها أو ضعف كفاءة المعلم في استخدامها
عدم وجود أماكن مخصصة للوسائل وقلة  ىالوسائل التعليمية وأحيانا ترجع تلك المعوقات إل

   1998 ). ،عسقول(  مواد الخام الالزمة لصناعتهااإلمكانيات المادية لشرائها وندرة ال
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  :مشكالت المعلم مع زمالئه المعلمين : خامسا 
يتوقع أفراد المجتمع من المعلمين أن تتسم العالقة بينهم بالتعاون والمحبة والمسئولية، ولكن 

لمين غالبا ما يختلف الواقع عما يجب أن يكون عليه، فقد تحدث عادة مشكالت كثيرة بين المع
  :يأتييمكن تلخيصها فيما 

أال وهو المدير أو صاحب السلطة األعلى في المدرسة  ىيحاول بعض المعلمين التقرب إل
األمور بغرض التمتع بامتيازات  ءالمشرف التربوي أو مدير التربية والتعليم أو أوليا ىالتقرب إل

وضعهم  ىإل ءييسئ يأن هذا تصرف سويرون أن ذلك ليس من حقه،  ءهشخصية، فإن زمال
مزيد  ىالمهني ومكانتهم االجتماعية ومن هنا يبدأ الخالف وتنشأ المشكالت ويؤدي ذلك حتما إل

 .اًأداء المعلمين جميع ىمن المشاحنات مما يؤثر سلبا عل

زمالئهم في  ىبعض المعلمين ذوي الشخصيات الضعيفة والنفوس المريضة اإلساءة إل ويحاول
مكسب شخصي لهم، وإشباعا  ىولياء األمور بغرض الحصول علحضور طالب المدرسة أو أ

 .لعقدة النقص لديهم

شرت في كل مكان من تإعطاء الدروس الخصوصية التي ان ىتنافس المعلمين علولعل ظاهرة 
بين  المشكالتمجتمعنا في جميع المراحل التعليمية التي قد تصل إلي الجامعة، قد تحدث 

 .ذوي التخصص نفسه أشدها بين ىالزمالء وتكون عل

زميل لهم يعمل بجد وإخالص وتفان ويتقن عمله ويخاف ربه  ىحقد بعض الزمالء علوإن 
عائالتهم مما يعمق الخالفات بينهم ويدفع ذلك كله  ىوقد تصل األمور إل ،المشكالت بينهم يصنع

 ىسلبا علتخلي المعلم الفاضل الناجح عن مبادئه وأخالقه وعطائه ويحبط في عمله ويؤثر  ىإل
ولهذا كله قد نلمس بعض المشكالت التي تحدث في مجتمعنا بين المعلمين التي قد . أدائه لمهنته

 .العملية التعليمية من جميع جوانبها ىئ إليتصل حد المقاطعة فيما بينهم مما يس

ومنافسة  وتكامل عالقة المعلم بزمالئه يجب أن تكون عالقة تفاهم وتعاون واحترام وتقدير نإ
 ىومن الضروري جدا تالقح األفكار وتبادل الخبرات بين المعلمين وعل. شريفة لصالح المهنة

  .) 2000 ،سورطي ( وجه الخصوص في التخصص الواحد
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  :ويرى الباحث
 إلى يهدف نشاط مخطط هو بل ،المعلومات لنقل عملية ليس أنه ترى للتدريس الحديثة النظرة إن

 وهذه النظرة. وإدارته هذا النشاط بتخطيط المعلم يقومو الطالب لدى مرغوبة تعليمية نواتج تحقيق

 الطالب إلى النظر على ضرورة تؤكد التي ذاتها التربية عملية إلى الحديثة للنظرة انعكاسا تأتي
 والنفسية المعرفية والجسمية الجوانب شتى في المتكامل النمو إلى يحتاج شخصعلى انه 

 المنوطة كان والواجبات المعلم في توافرها الواجب للصفات السريع ضالعر هذا والعقائدية وبعد

 من التعليم والتربية ركائز من هامة ركيزة باعتباره بالمعلم االهتمام ضرورة على التأكيد من بد ال

 على المعلم الالزمة وتشجيع والتجهيزات اإلمكانات وإتاحة ، المالئمة العمل ظروف توفير حيث

 وحثه ، والتدرب التجديد واالطالع فرص وتوفير بعمله تتعلق التي القرارات عصن في المشاركة

 أدائه على وتؤثر عمله تعترض المشكالت التي حل في والمساهمة الخبرات وتبادل االبتكار على

  . معه وتفاعله عمله، في تكيفه وقتع التي الصعوبات جميع على التغلب في ومساعدته
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  :  العربيةدراسات ال 2.2
في تهتم الدراسة الحالية بدراسة المشكالت التربوية التي تواجه معلمي المرحلة األساسية 

   .محافظة الخليل والحلول المقترحة من وجهة نظرهم
دراسة هدفت إلى الكشف عن أهم المشكالت التي تواجه معلمي : )2008( أجرى أبو فودة،

ات غزة ، من وجهة نظر معلمي الصف أنفسهم ، وكذلك الصف في المدارس الحكومية بمحافظ
الكشف عما إذا كان هناك فروق ذات داللة إحصائية في استجابات معلمي الصف حول 

سنوات  –المنطقة التعليمية  –الجنس : (اآلتيةالمشكالت التي تواجههم تعزى إلى المتغيرات 
لحد من تلك المشكالت من وجهة ومن ثم صياغة بعض المقترحات التي تساعد على ا ،)الخدمة

  .نظر معلمي الصف أنفسهم 
، وتكونت لي في وصف الظاهرة موضوع الدراسةوقد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحلي

معلماً ) 164(، والبالغ عددهم معلمي الصف في المدارس الحكومية عينة الدراسة من جميع
 أعد، ولتحقيق أهداف الدراسة )2007/2008(ي من العام الدراسيومعلمة في الفصل الثان

على ستة  وزعت ،مشكلة تواجه معلمي الفصل) 70(لى الباحث استبانه لهذا الغرض اشتملت ع
األمور والمجتمع  ، مشكالت مرتبطة بأولياءمشكالت مرتبطة باإلدارة المدرسية(:أبعاد هي
الصفية ، مشكالت مشكالت مرتبطة باإلدارة ، ، مشكالت مرتبطة باإلشراف التربويالمحلي

   .)مرتبطة بالتعامل مع التالميذ ، مشكالت مرتبطة بالمنهاج التربوي
  : اآلتيةوقد توصلت الدراسة إلى النتائج 

في درجة استجابات معلمي الصف حول  (α ≤ 0.05)وجود فروق ذات داللة إحصائية عند     
، وكانت ) إناثذكور و(إلى متغير الجنس  ىالتي تواجههم من وجهة نظرهم تعز المشكالت

  .الفروق لدى اإلناث
في درجة استجابات معلمي الصف حول  α ≤ 0.05)(وجود فروق ذات داللة إحصائية عند 

 –رفح ( إلى متغير المنطقة التعليمية  ىالمشكالت التي تواجههم من وجهة نظرهم تعز
   .)شمال غزة  –غرب غزة  -شرق غزة –الوسطى  –خانيونس 

في درجة استجابات معلمي الصف  α ≤ 0.05)(ذات داللة إحصائية عند  عدم وجود فروق 
  . تعزى إلى متغير سنوات الخدمة حول المشكالت التي تواجههم من وجهة نظرهم
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مشـكالت تواجـه معلمـي     دراسة هدفت إلى الكشف عن أهم ) 2006( وأجرى أنور نصار،
هـدفت الدراسـة إلـى الكشـف عـن       وقد. مية من وجهة نظر المعلمين أنفسهمالتربية اإلسال

معلما ومعلمـة   90وتكونت عينة الدراسة من  ،المشكالت التي تواجه معلمي التربية اإلسالمية
واستخدم الباحث االستبانة للتعرف  ،من معلمي المدارس التابعة للحكومة ووكالة الغوث الدولية

وكان من أهم النتـائج أن  زة، التربية اإلسالمية بمحافظات غ على المشكالت التي تواجه معلمي
%  28.81وأن  ،من العينة أفادوا أن المشكلة الرئيسة تكمن فـي إدارة المدرسـة  % 13.56

أكدوا أن المشكلة تكمن فـي  % 35.6أكدوا أن المشكلة تكمن في منهج التربية اإلسالمية وأن 
أكـدوا  % 6.78أن أكدوا أن المشكلة تكمن في مديرية التربية والتعليم و% 15.25الطلبة وأن 

  .عدم وجود مشكلة في التعليم
المشكالت التي يواجهها الطلبة المعلمون من  معرفةدراسة هدفت إلى ) 2004(أجرى العبادي و

الت باتجاهاتهم نحو مهنة تخصص معلم الصف خالل برنامج التربية العملية وعالقة هذه المشك
  .التدريس

ما للكشف عن مشكالت التربية العملية و األخرى إحداه :استخدمت استبانتانولتحقيق ذلك تم 
للكشف عن االتجاهات نحو مهنة التدريس وطبقت االستبانتان على طلبة التربية العملية في 

- 2001(الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي  جميعاً في أثناءتخصص معلم الصف 
) طالبة83طالب ، 45(لباً وطالبة طا) 128(ويبلغ حجم العينة التي طبقت عليها الدراسة ) 2002

  .م الباحث المنهج الوصفي التحليلي، وقد استخد
  :اآلتيةوقد توصلت الدراسة إلى النتائج 

قلة الوسائل : أن المشكالت الخمسة الرئيسة التي تواجه الطلبة المعلمين هي على التوالي  
فرغ كليا، التطبيق العملي التعليمية، صعوبة توفيرها في المدارس المختلفة، مشكلة عدم الت

وإشغال الطلبة المعلمين بواجبات غير التدريس، واتكال بعض المعلمين في تنفيذ حصصهم، 
  . ومشكلة كثرة عدد الطلبة في الصف الواحد

مشكالت ضبط الصف التي دراسة هدفت إلى الكشف عن أهم ): 2003( وأجرت هالة أبو حجر
هدفت الدراسة إلـي   .ارس وكالة الغوث بمحافظات غزةمد تواجه معلمي المرحلة اإلعدادية في

التعرف علي مشكالت ضبط الصف التي تواجه معلمي اإلعدادية في مدارس وكالـة الغـوث   
بمحافظات غزة وكان منهج الدراسة الوصفي التحليلي وأداة الدراسة االستبانة وأهـم النتـائج   

وكانت أكثـر أسـباب    ،ة اإلعداديةالصف الذي يعاني منها معلمو المرحل ضبطتحديد مشكالت 
  والمشكالت المادية ، مشكالت ضبط الصف انتشار البطالة والفقر وصعوبة المنهاج وكبر حجمه
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واقترح الباحـث   ،واالجتماعية ،والمشكالت المادية، واالجتماعية وصعوبة المنهاج وكبر حجمه
ى بتكثيـف الـدورات   عداد الطلبة في الصف وتقليل نصاب المعلم من الحصص وأوصأتقليل 

   .التدريبية وتنويعها للمعلمين
  
دراسة هدفت إلى تحديد المعوقات التي تواجه المعلمين في المدارس ) 2001(أجرى العبادي و

ت هذه األردنية في تنفيذ إستراتيجية إدارة  الصف كما يراها المعلمون أنفسهم حيث حدد
  .،  المعوقات اإلدارية، والمعوقات التعليميةالمعوقات االجتماعية: المعوقات بثالثة مجاالت هي

وقد توصلت ،الباحث استبانة  بنىالمنهج الوصفي التحليلي ،  استخدم ولتحقيق أهداف الدراسة 
  :اآلتية الدراسة للنتائج 

ضعف متابعة أولياء أمور الطلبة : شدة هي المعوقات االجتماعية مثل كانت أكثر المعوقات
ق ذات داللة إحصائية في تحديد المعوقات التي يواجهها المعلمون عدم وجود فرووألوالدهم 

إلى متغيري الجنس والخبرة في التعليم في حين كان هناك فروق دالة إحصائياً في تحديد  ىتعز
  .زى إلى متغير العمرهذه المعوقات يع

  
علمين المشكالت التي تواجه الم معرفةهدفت هذه الدراسة إلى  دراسة ) 2000(أجرى سورطي 

له في المدارس الحكومية في سلطنة عمان واستقصاء عالقة تلك المشكالت بجنس المعلم ومؤه
  .العلمي و تخصصه وسنوات الخبرة

ويتكون مجتمع الدراسة من المعلمين العمانيين والمعلمات العمانيات في المدارس الحكومية في 
اختيروا معلماً ومعلمة تم ) 155(المنطقة الداخلية في سلطنة عمان ، وبلغت عينة الدراسة 

   .ةناستبابنيت واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي ، ولجمع المعلومات  ،عشوائياً
أهم المشكالت التي يعاني منها المعلمون هي المشكالت  إن:وقد توصلت الدراسة للنتائج اآلتية

ثم المشكالت  ،ة واإلشراف التربويتليها المشكالت المتعلقة بالمناهج الدراسية واإلدار ،الطالبية
  .وأخيرا المشكالت المتعلقة بمهنة التدريس ،المتعلقة بالمدرسة

إلى الجنس  ىال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات المشكالت للمعلمين تعز
لخبرة والتخصص العلمي ووجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات المشكالت اوسنوات 

  . لمؤهل العلميإلى ا ىتعز
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المشكالت التي تواجه  معرفةهدفت هذه الدراسة إلى ) 1996(وفي دراسة  أجراها عطاري 
المدرسين المبتدئين كما يراها المدرسون المبتدئون في المدارس الحكومية في قطر، وتقصي أثر 

  .على إجابات المشاركين)الجنس والتخصص والمرحلة(ثالثة من المتغيرات المستقلة 
من المجتمع األصلي، واستخدم الباحث ) 31.7(مدرساً يمثلون )95(ونت عينة الدراسة من وتك

  .المنهج الوصفي التحليلي
على خمسة محاور  ووزعهاأعدها الباحث  سة في جمع البيانات على استبانة وقد اعتمدت الدرا

زمالء، ، مشكالت شخصية، العالقات مع المشكالت إدارية، مشكالت تعليمية: (رئيسة هي
واستخدم الباحث الوزن النسبي ومربعات كاي إليجاد ) العالقات مع التالميذ وأولياء األمور 

  .الفروق
  :وقد أسفر البحث عن النتائج اآلتية

إن المدرس القطري يواجه جميع المشكالت الواردة في االستبانة ، فقد كانت جميعها مهمة أو 
  ،برمتوسطة األهمية، ولم يكن أي منها غير مع

إلى الجنس لصالح الذكور كما توجد فروق ذات داللة  ىتوجد فروق ذات داللة إحصائية تعزو
  .   للتخصص ى إلىتعز
  

أهم المشكالت التي تواجه طلبة التربية  معرفةدراسة هدفت إلى ) 1995(وأجرى القاعود 
صي قدرة بعض تق ىاالبتدائية أثناء دراستهم لهذا  التخصص في جامعة اليرموك، كما هدفت إل

  .واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي. المتغيرات على التنبؤ بتلك المشكالت
  : اآلتيةوقد توصلت الدراسة إلى النتائج 

أن أكثر مشكالت الطلبة حدة هي مشكالت إدارية تتعلق باإلرشاد ، ومشكالت منهجية تتعلق 
س والخلفية العلمية السابقة للطالب في كشفت الدراسة عن قدرة كل من الجن، وبالخطة الدراسية

  . التنبؤ بوجود المشكالت
  
الصعوبات المهنية التي يواجهها معلمو التربية  معرفةدراسة هدفت )  1991(الزعبي  ىجروأ

 ةستبانه موزعاالجل ذلك أواستخدم الباحث من  ،الرياضية لمرحلة التعليم األساسي في األردن
النمو  –اإلدارة المدرسية  –اإلشراف التربوي  –التالميذ  – البرامج: على ستة مجاالت هي 

لخبرة في أنه ال يوجد فروق تعزى إلى اوقد توصل الباحث إلى  ،اإلمكانات الرياضية –المهني 
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بينما كانت هناك فروق تعزى للمؤهل األكاديمي  لصالح ذوي مؤهل  ،درجة شيوع المعوقات
تنفيذ  –اإلمكانات الرياضية  –النمو المهني : يأتييا كما الدبلوم ، وكان ترتيب المجاالت تنازل

  .اإلدارة المدرسية –التالميذ  –اإلشراف التربوي  –البرامج 
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  : الدراسات األجنبية  3.2
  :دراسة) forrest )2006وفورست    Jepsonأجرى جيبسون 

قاتهـا باإلنجـاز وااللتـزام    ي إجهاد المعلم وعالهدفت الدراسة إلى معرفة العوامل المساهمة ف
ــي ــة المهنـ ــملت الدراسـ ــة  ) 95(، وشـ ــائج الدراسـ ــلت نتـ ــا ، وتوصـ   معلمـ

إلى أن المعلمين الذين يتعرضون لضغوط العمل يعانون من اإلجهاد المحسوس بدرجة واضحة، 
المهنـي   كما توصلت نتائج الدراسة إلى وجود عالقة سلبية بين اإلجهاد المحسوس واإللتـزام 

نجـاز  كذلك توصلت نتائج الدراسة إلى وجود عالقة إيجابية  بـين السـلوك النـوعي ، واإل   
  .الشخصي ، واإلجهاد المحسوس

  
(Haroun and  Ohanlon 1997(دراسة هارون و أهانلون     

المتكررة التي مالحظات المعلمين حول األنماط السلوكية السيئة  معرفةهدفت الدراسة إلى       
ه األنماط كما يعيهـا المعلمـون فـي    ، وفحص األسباب المرتبطة بهذفي غرفة الصف تحدث

  .ان في المملكة األردنية الهاشميةمدارس غرب عم
بطريقة عشوائية إحدى مدارس الذكور الواقعة غرب العاصمة األردنيـة عمـان    احتيرتوقد 

ـ والتي تضم الصفوف من الصف السابع إلى الصف الثاني عشر والب دد الطـالب فيهـا   الغ ع
معلماً ) 28(، وتألفت عينة الدراسة من جميع المعلمين في المدرسة والبالغ عددهم طالب) 800(
معلماً من ) 28(جميع المعلمين الذين بلغ عددهم  قوبل، حيث واستخدم الباحثان أسلوب المقابلة. 

سلوكية السيئة تكراراً خالل الباحث األول هارون لمعرفة مالحظات المعلمين عن أكثر األنماط ال
ء السـلوك  معرفة مالحظاتهم عن ماهيـة سـو  ل، التالميذ التي تحدث في غرفة الصفمن قبل 

  .واألسباب المحتملة لذلك
  :اآلتيةوتوصلت الدراسة إلى النتائج 

  : تي، وقد جاء ترتيبها كاآلأنماط للسلوك المعطل) 8(تلقائي حدد المعلمون بشكل  -
، دم االنتباه، تدني الدافعية، الخروج من المقعد، المزاح غيـر المالئـم  التحدث دون استئذان، ع

  .    رة الصف ، االستقواء على اآلخريناإلزعاج غير اللفظي ، طلب مغاد
مرتبة وفق تكـرار   اآلتيةالمعلمون األسباب التي تؤدي إلى السلوك المعطل إلى األسباب  اعزو

الطالب نفسه، عناصر التنظيم المدرسي، عناصـر  معلمين عناصر تتعلق بورودها في إجابات ال
  .صر ضمن اإلدارة المدرسية والصفية، عناعناصر تتعلق بالنشاطات التعليمية، تتعلق بالمعلم

التي تبين وعي المعلمين لعملهم في المدارس حيث أظهـر   وقد قدمت الدراسة بعض المعلومات
ـ  ،بيان أسباب المشكالت عند الطالب المعلمون وعياً في باب وقد اقترح المعلمون أن هذه األس

إعطـاء  و، ص القليلة للتحدث خالل زمن الحصـة ، وإعطاء الفرتتعلق بالحمل المعرفي الزائد
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 وضـوعات إصابتهم بالملل مـن م و، كل غير رسميقليلة للتحدث فيما بينهم بش اًالطالب فرص
   .م تشجيع اآلباء لتحصيلهم الدراسيعدو، تقنية محددة مثل الرياضيات

  
راء المعلمين اليونان آهدفت إلى معرفة ) Mason et al، 1993(ينوفي دراسة لماسون وآخر 

في المدارس األمريكية وهم باحثون من جامعة  وخطورتها حول طبيعة المشكالت الصفية
  .في الواليات المتحدة األمريكية يكنتاك

مدارس االبتدائية اليونانية معلماً ومعلمة يعملون في ) 256(وبلغ عدد أفراد عينة الدراسة 
طور الباحثون ، ومستويات اقتصادية واجتماعية ةثالث مناطق جغرافية وثالث علىتتوزع 

، ولقد صنفت المشكالت ردية للطالب في الصفاستبانة لتقييم آراء المعلمين حول المشكالت الف
  .كالت السلوكيةالمشو، شكالت العاطفيةالمو، المشكالت التعليمية: وهيإلى ثالثة أنواع 

  : ما توصلت إليه نتائج الدراسة أن ومن أبرز
راء علماء النفس األمريكيين حول طبيعة آراء معلمي المدارس االبتدائية في اليونان مع آاتفقت 

مشكالت الطالب الصفية كما هي مقدمة في االستبانة، وعلى الرغم من تشابه المعلمين اليونان 
في تعريفهم للمشكلة، فإن المعلمين اليونان قدروا نسباً لوجود مع علماء النفس األمريكيين 

السلوك المعطل عن طلبتهم أقل من تقدير علماء النفس األمريكيين لوجود المشكالت عند 
  .ناألطفال األمريكيي

 . درجة تقدير المعلمين لخطورة المشكالت كانت أقل من تقدير علماء النفس لمستوى الخطورة

في تحديد النواحي المعرفية واالجتماعية والعقلية علمين لتطوير مهاراتهم تدريب الم أهمية
 .العصبية لمشكالت التعلم

اليونان إلى علماء النفس لتقييم المدرسين من خالل اإلشراف المدرسي المستمر  ينحاجة المعلم
 .ب الصغاروأيضاً تقديم الخدمات التعليمية التي تتعلق بالمشكالت التعليمية والعاطفية للطال

، وقدرة المعلمـين  تعتمد بشكل كبير على حجم المدرسةأن مسئولية توفير بيئة صحية لألطفال 
أن المعلمـين  و كلهـم،  لطـالب بنجاح للحاجات النفسية واالجتماعية لواإلدارة على االستجابة 

  .مشكالت الطالب في الصف معرفةقادرون على 
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مين الجدد الحتياجاتهم بعنوان إدراك المعل دراسة) sandidge ، 1989(جري سانديدج وأ
وقد عداد المعلمين في جامعة كنتا كي في برنامج إ ،ودعم البيئة المدرسية لهم ومشكالتهم

شرف أحيث ، أجريت هذه الدراسة على مجموعه من المعلمين المتدربين في جامعة كنتا كي
، وعين لجنة ومعلم قديم ومدربهم رئيس الأفراد  ةعلى هؤالء المعلمين لجنة تكونت من ثالث

معلما  60، وقد تكونت عينة الدراسة من المساعدة األولية للمعلم المتدربالمعلم القديم لتقديم 
وقد استخدم أسلوب  المسح والمقابلة لجمع المعلومات ، علمين القدامىمعلما من الم 60مبتدئا و 
 .دراك اهتمامات المعلمين الجددبإالمتعلقة 

، ونوعية مساعدة المعلمين ار مساعدات المعلمين القدامى لهمالصعوبات في مقد درجةوكانت 
أكثر  ،ودرجة تكرار مساعدة المعلمين القدامى لهمو .القدامى في تسع عشرة مشكلة محددة
   .مواطن القوة والضعف في برنامج التدريب ،مصادر المساعدة المجدية التي قدمت لهم

   :يأتي  اسة ماومما أشارت إليه نتائج الدر
 ثر تدريسهم على الطالب أحول المبتدئين نسبيا من قبل المعلمين  اًكبير ماًأن هناك اهتما

المشكالت التي واجهها المعلمون المبتدئين لم تكن كبيرة كتلك التي وردت في دراسات أخرى  
 .بحثت في مشكالت المعلمين 

ت التي تواجه المعلمين الجدد من وجهة نظر مشكلة التعامل مع سلوك التالميذ كان أكثر المشكال
 .لمعلمين القدامىا

المعلم : جدد في بداية العام الدراسي كانتأكثر المصادر المساعدة التي قدمت للمعلمين ال
كان  ونهايته المشرف، المدرسون في الكلية، المعلمون اآلخرون، ومع منتصف العام الدراسي

   .عدة لهمالمعلمون القدامى أكثر مصادر المسا
المعلمين مل المدرسية التي تؤثر على نجاح بدراسة بعنوان العوا)  smith، 1988(قام سميث و

معلما مبتدئا وقد أظهرت  نتائج الدراسة أن  685، وقد تألفت عينة الدراسة من  ورضاهم الجدد
بعوامل البيئة  اًجابييإاألولى من حياتهم الوظيفية تأثرت  السنةأن باقروا  جميعاً المعلمين الجدد

المدرسية وتمثل ذلك بالودية والدعم الذي تلقاه المعلمون الجدد من زمالئهم القدامى وقد لوحظ 
كانت  جميعاً أن استجابات المعلمين الجدد من عند المعلمين على الرغم جابيةياإلتباين في درجة 

ت النتائج إلى أن المعلمين ، باإلضافة إلى ذلك فقد أشارفيما يتعلق بالبيئة المدرسية جابيةيإ
  .بعامةيؤمنون بأنهم تلقوا المساعدة والتقدير فيما يتعلق بالبيئات التي يعملون فيها 
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هدفت إلى معرفة المشكالت التي تواجه المعلمين )Veenman,S ،1984( "وفي دراسة لفينمان 
وقد ) وي ، ابتدائيثان(بين تلك المشكالت حسب المرحلة التعليمية  الموازنةإلى والمبتدئين 

أداة  ةاالستبيان تمعلماً من معلمي المرحلة االبتدائية والثانوية حيث استخدم) 91(شملت العينة 
  .فيها كذلك اًإحصائي اًلهذا البحث واستخدمت  التكرارات والنسب المئوية أسلوب

  :وقد أسفر البحث عن النتائج اآلتية 
التعامل مع الفروق الفردية، وتحفيز الطالب، و كانت أكثر المشكالت تكراراً هي ضبط الصف،

عدم كفاية الوسائل وتنظيم العمل الطالبي، والعالقة مع أولياء األمور، وتقويم أعمال الطالب، 
أوضحت الدراسة أنه يوجد تشابه كبير بين و، التعامل مع المشكالت الفردية للطلبةوالتعليمية، 

  .   ي المدرسة الثانويةمشكالت مدرسي المدرسة االبتدائية ومدرس
  
دراسة هدفت إلى استقصاء مدى انتشار المشكالت بين فئات )  shatat،  1983(شتات  ىجروأ

ثر بعض العوامل في كل نوع أودراسة  ،المعلمين ومدى تأثير شدة كل مشكلة عند كل فئة منهم
الراتب القليل : يإلى أن  أكثر مشكالت المعلمين هوقد أشارت هذه الدراسة  ،من هذه المشكالت

معلم إلى احترام افتقار ال –الظروف االقتصادية الصعبة  –معاملة الرؤساء غير العادلة  –
العبء  الدراسي الثقيل الملقى على  –، غياب التعاون بين البيت والمدرسة المجتمع وتقديره

 –المطالعة عدم كفاية المالعب واألسوار وقاعات  ،اإلرهاق الجسمي والنفسي –عاتق المعلم 
عدم إتاحة  –من بجدواها ؤال ي بأعمالاإلعداد المهني غير المناسب وإجبار المعلم على القيام 

 –قلة التجهيزات المادية للمدرسة  –المسندة إليه  األعمالالفرص للمعلم ليشارك في تخطيط 
ر تأثرا من وقد أظهرت هذه الدراسة أن المعلمين أكث. إتاحة الفرص للنمو المهني للمعلمعدم 

وان هناك فروقا ذات داللة إحصائية بين المعلمين األكثر  ،المعلمات في كل متغيرات الدراسة
حيث أن المعلمين األقل خبرة يعانون من هذه المشكالت بصورة  ،خبرة والمعلمين األقل خبرة

     .شكالت في مجاالت التخطيط الدراسين المعلمين األقل خبرة يعانون من مأ، وكبرأ
  
حاجات معلمي العلوم في المدارس  إلى معرفةدراسة هدفت )  Rubba ، 1981( أجرى روبا و

معلمين )  403(، حيث تكونت عينة الدراسة من الية الينوي في الواليات المتحدةالثانوية في و
، وقد استخدمت حقيبة مور التي تضمنت مكتب تربية في الوالية)  78(من  اختيروا عشوائيا
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ام مقياس تكون من االستجابة عليها باستخد وحسبت، رة ، موزعه على ستة مجاالتفق)  117(
 .، وبعد تحليل استجابات المعلمين كانت احتياجاتهم العشرة األولى الملحةأربعة اختبارات

أساليب : يأتيأما ترتيب مجاالت الدراسة الستة مرتبة تنازليا حسب أهميتها النسبية فكانت كما 
ادارة الصف و، التقويمو، النمو المهنيو، الوسائل التعليميةو، فهم التالميذو، طيطالتدريس والتخ

نه ال يوجد فروق مميزة تعزى إلى المبحث الذي يدرسه معلم العلوم أكما بينت نتائج الدراسة . 
  .وال إلى المنطقة التعليمية وال إلى الجنس

ت التي يحتاج فيها مدرسو المجاال معرفة إلىدراسة هدفت   Moor)،1975(أجرى مور و
معلم )  300(العلوم في المرحلتين اإلعدادية والثانوية للمساعدة وقد تألفت عينة الدراسة من 

، وقد ريكيةمدرسة من مدارس تكساس في الواليات المتحدة األم)  21(من  اختيرواومعلمة 
جال إثارة دافعية م في مفي درجة تقدير المعلمين لحاجاته اًثرأأظهرت نتائج الدراسة أن للجنس 

ن متوسط تقدير المعلمين ، حيث كان متوسط تقدير المعلمات لحاجاتهن أعلى مالطلبة للتعليم
، حيث كان متوسط تقدير للخبرة في مجال أساليب التدريس اًأثر، كما تبين أن هناك لحاجاتهم

في درجة  اًرثأ، كما وجد أن للتخصص وي الخبرة التي تقل عن تسع سنواتالمعلمين من ذ
حد تخصصات العلوم  أعلى أفقد وجد أن متوسط تقدير المعلمين الذين يدرسون  ،تقدير الحاجات

  . لمين الذين يدرسون العلوم العامةمن متوسط تقدير المع
 
المشكالت التي  معرفةدراسته األولى التي هدفت إلى  ( Geisert, 1973)  تسرياأجرى جو

من  اختيروامن معلمي العلوم  اًنت عينة الدراسة من خمسين معلمالعلوم حيث تكو يتواجه معلم
يضع  أن، وطلب من كل مشارك ا لعقد ورشة عمل في جامعة وايومجخمسين مدرسة ثانوية علي

، ثم اختيرت أكثر مشكالته الفرديةكتب كل مشارك المشكالت التي تواجه في العملية التعليمة ، 
فقرة ، ثم وزعت على ) 50(نظمت في استبانه تكونت من المشكالت تكررا بين المستجيبين و

ج الرتب التي أعطيت لهذه عينة من المعلمين للقيام  بترتيبها حسب أهميتها، وبعد استخرا
، ووجد أن أهمية إلى المشكالت األقل أهمية ، رتبت حسب أهميتها من المشكالت األكثرالفقرات

يعرفون ما هو جة إلى وجود مديري مدارس المشكالت التي تواجه معلمي العلوم هي الحا
، وبعد ذلك جاءت أربع مشكالت تمحورت حول حاجة الى برامج تدريب محتوى مناهج العلوم

ا وفهم األجهزة واألدوات أهدافه ومعرفةمنها في فهم المناهج الجديدة  يستفاداثناء الخدمة كي 
، المعلمين بمناهج العلوم الجديدة إلمام، وذلك لعدم الجديدة، والوسائل واألساليب الحديثة
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، وبعد ذلك جاءت المشكلتان السادسة والسابعة اللتان تتعلقان وإكسابهم كفايات تعليمية عالية
ين برامج العلوم في ، واالتصال بطة والثانويةبمفهوم االتصال بين المدارس االبتدائية والمتوس

المخصصات المالية لتدريس  ، أما المشكالت األخرى فتمحورت حول نقصجميع المدارس
اف وازدحام ، وعدم كفاية األدوات المدرسية لتنفيذ المناهج الجديدة وعدم معرفة باألهدالعلوم

  . الصفوف ونقص المدرسين
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  الفصل الثالث 
  الطريقة واإلجراءات 

  : المقدمة  1.3
في ذلك منهج الدراسة ،  ي اتبعت في هذه الدراسة بمايتضمن هذا الفصل وصفا لإلجراءات الت

، و ا وثباتها، وإجراءات التطبيق ومتغيرات الدراسةه، وصدقالدراسة اة، و أدومجتمعها، وعينتها
  .الستخراج النتائج استخدمها الباحثالمعالجات اإلحصائية التي 

  
  : منهج الدراسة  2.3
الدراسة لمالءمته لطبيعة الدراسة، وذلك للكشف ه في هذ الباحث باستخدام المنهج الوصفي قام

  .الحلول المقترحة لهذه المشكالتالتربوية و عن المشكالت
  

  : مجتمع الدراسة  3.3
مدارس  ومعلماتها جميعاً في  الدنياالمرحلة األساسية  معلميمجتمع الدراسة من جميع تكون 

والبالغ ألول وحتى الصف الرابع محافظة الخليل والذين يدرسون الصفوف األولى من الصف ا
من  كما يتضح ،وزعين على مديريات محافظة الخليلومعلمة م امعلم)  3469(عددهم 
   .) 1.3(الجدول

  
  2011/2012الدراسة على مديريات محافظة الخليل للعام  عينةتوزيع  ) 1.3(جدول ال

 المديرية الجنس المجموع

 ذكر أنثى
 الخليل شمال 39 52 91
 الخليل وسط 26 63 89
 الخليل جنوب 58 74 132
 المجموع 123 189 312
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  : عينة الدراسة 4.3
بالطريقة الطبيقة العشوائية %)  9(بنسبة  اختيرتومعلمة معلم  312لدراسة من تكونت عينة ا

  . )2.3(الجدول  كما يبين
  

  توزيع أفراد عينة الدراسة حسب المتغيرات)  2.3(الجدول 
  
  مئویةالنسبة ال
 

  
 العدد

  
 المتغیر

   ذكر 123 39.4%
 أنثى 189 %60.6 الجنس

 المجموع 312 100%
   مدینة 115 36.9%

 قریة 136 %43.6 مكان السكن
 مخیم 61 19.5%
 المجموع 312 100%
   علوم إنسانیة 203 65.1%

 علوم طبیعیة 109 %34.9 التخصص
 المجموع  312 100%
   واتسن 5اقل من  84 26.9%

 سنوات 10-5من  83 %26.6 الخبرة
 سنوات 10أكثر من  145 46.5%
 المجموع 312 100%
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  : الدراسة  ةأدا 5.3
و ، لهذه المشكالت حلوالً األداة اشتملتو، قياس المشكالت التربوية الموجودةالباحث أداة ل بنى

ين والخبراء في المجال التربوي على مجموعه من المختصها عرضب اةألداالباحث صدق  فحص
  .الفاأ، ومن ثم حساب معامل الثبات عن طريق معامل كرونباخ  الجامعات وغيرهفي ا

  : انة في صورتها النهائية من قسمينوتكونت االستب
لومات عامةعن المستجيب وتشمل متغيرات الجنس، ومكان السكن، والتخصص، مع:القسم األول

  . وسنوات الخبرة
فقرة موزعة على خمسة )  40(مجاالت االستبانة وفقراتها ، وقد اشتملت على : انيالقسم الث

  :مجاالت هي 
  مجال المشكالت المتعلق بالوسائل  - 

  مجال المشكالت المتعلق بأولياء األمور - 

  مجال المشكالت المتعلق بالزمالء المعلمين  - 

  مجال المشكالت المتعلق بالطلبة  - 

  مجال المشكالت المتعلق بالمدير - 

  : صدق األداة  6.3
ممن  اًمحكم)  14(على مجموعة من المحكمين وعددهم )  ةاالستبان( الباحث األداة  عرضلقد 

التدريس في الجامعات  تتوفر فيهم الكفاية والمؤهل األكاديمي والخبرة التربوية من أعضاء هيئة
ورؤساء األقسام،  لمدارس،ا مديري، وعليم، ومن العاملين في مجال التربية والتالفلسطينية

ى مناسبة الفقرات من ، حيث طلب الباحث منهم مالحظة مدوالمشرفين التربويين والمعلمين
تمي إليه، وتدوين أي مالحظات أو ، ومدى مناسبتها للمجال الذي تنبنائيا ولغويا: حيث صياغتها

  . إضافات
 الباحث صياغة عادأ، الحظات التي أشار إليها المحكمون، وإرشادات المشرفوعلى ضوء الم
، وقد انطبقت شروط صياغة الفقرات من ثالثاً اًوحذف بعض بعض آخر وإضافة بعض الفقرات،

فقرة موزعه على )  40(حيث صياغتها ومدى مناسبتها وقياسها للمجال الذي تنتمي إليه على 
 بعض الفقرات تحذف ثم، عتاالستبانه بصورتها النهائية وطب بنيت، وبذلك مجاالت ةخمس
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ما يناسب  يفتوإض ثم عدلالبنود المالئمة والمنتمية لهذه الدراسة وأبقيت ، وألغي بعض آخر
  . هذه الدراسة

  :ثبات األداة  7.3
  ). 0.80(، وقد كان معامل الثبات تخدم الباحث اختبار كرونباخ الفاللتحقق من ثبات األداة اس

  : إجراءات تطبيق الدراسة  8.3
  الخطوات اآلتية  الباحث الدراسة وفق أجرى
، قسم التربية إلجراء الدراسة عمادة الدراسات العلياالحصول على موافقة من  -

)2011/2012 (.  

من وزارة )  2011/2012(عداد  معلمي مجتمع الدراسة لعام أالحصول على قوائم ب -
  .التربية والتعليم العالي لحصر مجتمع الدراسة

 الدراسة على مجموعه من المحكمين  ةعرض أدا -

 الدراسة بصورتها النهائية  ةإعداد أدا -

 تحديد أفراد عينة الدراسة  -

 المشكالت التربوية على عينة الدراسة  ةبانتتوزيع اس -

 جمع االستبانات من أفراد العينة   -

     spssالقيام بعملية التحليل اإلحصائي باستخدام برنامج اإلحصاء  -

  :   اآلتيةالدرجات  اعتمدتالحسابية لالستجابات  ومن المتوسطات

  درجة منخفضة ) قل أف   2.33( متوسط حسابي 

  درجة متوسطة )  3.66 – 2.34( متوسط حسابي 

  . درجة كبيرة )   فأكثر  3.67( متوسط حسابي 
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  : متغيرات الدراسة  9.3
  ) Independent Variables(المتغيرات المستقلة 

   .)وأنثى ،ذكر(: تويان الجنس وله مس
   .)، وقريةمدينه، ومخيم(: مكان السكن  وله ثالثة مستويات  

   .)علوم طبيعيةو ،علوم إنسانية(: التخصص وله مستويان 
 10، أكثر من سنوات 10إلى  5سنوات، من  5قل من أ(: الخبرة ولها ثالثة مستويات 

   ).سنوات
  .) (Dependent Variables المتغير التابع

  .لشعور بالمشكالت التربويةا
  : المعالجات اإلحصائية  10.3

حساب المتوسـطات الحسـابية   ببرنامج الرزم اإلحصائية  للعلوم  االجتماعية   استخدم الباحث
واالنحرافات المعيارية  لإلجابة على الفرضيات التي تحمل متغير الجنس والتخصص، وأيضـا  

  . لفاأومعامل كرونباخ  ) One-way ANOVA(تحليل التباين األحادي 
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  نتائج الدراسة والمعالجة اإلحصائية  : الفصل الرابع  

  

  المقدمة .  1.4

  النتائج المتعلقة بالسؤال األول  .  2.4

  النتائج المتعلقة بالمجال االول    .  3.4

  النتائج المتعلقة بالمجال الثاني    .  4.4

  جال الثالث  النتائج المتعلقة بالم.  5.4

  النتائج المتعلقة بالمجال الرابع    .  6.4

  النتائج المتعلقة بالمجال الخامس     .  7.4

  النتائج المتعلقة بالفرضية األولى   .  8.4

  النتائج المتعلقة بالفرضية الثانية  .  9.4

  النتائج المتعلقة بالفرضية الثالثة.  10.4

  الرابعة  النتائج المتعلقة بالفرضية .  11.4
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   الرابع الفصل
   المقدمة  1.4
أفـراد العينـة علـى أداة    ستجابة الالباحث  إليهاعرضا للنتائج التي توصل  الفصل هذا يتناول

 بأسئلة المتعلقة النتائج ومناقشة للدراسة الرئيس بالسؤال المتعلقة النتائج مناقشةيتناول و ،الدراسة

  .الدراسة بفرضيات لقةالمتع النتائج ومناقشة الدراسة

  :الدراسة نتائج 2.4
 محافظـة  في الدنيا األساسية المرحلة معلمي تواجه التي التربوية المشكالت ما : األول السؤال

   ؟ الخليل

   .المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لألداة ولمجاالتها)  1.4( الجدول

المتوسطات  الدرجة
 الحسابية

اف االنحر
 المعياري

  
 مجاالت المشكالت

ترتيب 
 المجاالت

 1 مجال المشكالت المتعلق بالمدير 0.59 3.7 كبیرة

 2 مجال المشكالت المتعلق بأولياء األمور 0.3 3.6 متوسطة

 3 مجال المشكالت المتعلق بالطلبة 0.51 3.5 متوسطة

 4 مجال المشكالت المتعلق بالوسائل 0.58 3  متوسطة

 5 مشكالت المتعلق بالزمالءمجال ال 0.33 2.6 متوسطة

 الكلي 0.6 3.33 متوسطة

  
 األداة كلها وهـي  فقراتل  المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات)  1.4 ( الجدول يوضح
 الخليـل  محافظة في الدنيا األساسية المرحلة معلمي  لدى التربوية المشكالت درجة تقيس التي
  . الدرجة حسب تنازلياً ترتيباً مرتبة

 بلـغ  حيـث متوسطة،  كانت المشكالت درجة أن إلى الجدول في الواردة الكلية الدرجة وتشير 
 مقداره معياري انحراف مع) 3.33( للمقياس الكلية الدرجة على الدرجة لهذه الحسابي المتوسط

   .متوسطة بدرجة المرحلة هذه في المشكالت وجود على يدل مما) 0.60(
حرفية  : "الفقرات هذه مقدمة في جاء وقد ،الدرجة حسب تنازلياً باًترتي االستبانة فقرات ورتبت

 وانحـراف  ،)4.8( حسابي بمتوسط" ) التحضير اليومي ( المدير في متابعة  األعمال الكتابية 
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، )4.6( حسـابي  بمتوسـط  تدخل أولياء األمور في الشؤون الداخلية للمدرسـة  ،)1( معياري
  .)1.5( معياري وانحراف

   وانحراف،)2.2( حسابي بمتوسط، "ظاهرة التدخين في المدرسة  :" الفقرات أدنى نتكا حين في
  .) 1.1( معياري

 تفعيل غرفة المصادر  فـي المدرسـة    تبين أن هنالك فقرة لها درجة كبيرة في المشكلة وهيو
  ) .1(كما يتضح من الملحق  ) 1.2( وانحراف معياري )  2.2(  بمتوسط حسابي 

 العلميـة،  التعليمية العملية في أثراً التربوية للمشكالت بأن السابقة  ستنتاجاتاال تلخيص ويمكن
 الفقـرات  أو المشـكالت  وخصوصا ، الطالب أداء على عكسني الذي المعلم أداء في األثر ولها
  . أشير إليها التي
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  مجاالت المشكالت 
، الدنيا األساسية المرحلة معلمي عند هاوجود درجة حسب تنازليا المشكالت مجاالت رتبت ولقد

حيث جاء بالبداية مجال المشكالت المتعلقة بالمدير، ثم مجال المشكالت المتعلقة بأولياء األمور 
، ويليها مجال المشكالت المتعلقة بالطلبة،ويليها مجال المشكالت المتعلقة بالوسائل، وأخر شيء 

   . مجال المشكالت المتعلقة بالزمالء
  :بالمدير المتعلقة المشكالت مجال فقراتنتائج المتعلقة ب :3.4
 المتعلقة المشكالت مجال لفقرات المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات) 2.4( جدولال

  .بالمدير
 
 الرقم
 التسلسلي

 في الرقم
  االستبانة

 المتوسط بالمدير المتعلقة المشكالت مجال

  الحسابي

 االنحراف

  المعياري

  ةالدرج

  كبيرة  1 4.8 ) اليومي التحضير(  الكتابية األعمال  متابعة في المدير حرفية 33 1

  كبيرة  1.5 4.6 شخصية ألمور المعلمين لبعض المدير تفضيل 40 3

  كبيرة  0.9 3.7 ) القرطاسيه(  مثل للمعلمين الالزمة  الموارد المدرسة إدارة توفير 39 2

 متوسطة 1.4 3.6 مبرر بدون اإلدارة  قبل من  المعلم اقتراحات رفض 32 4

 متوسطة  0.9 3.4 المعلمين و المدير بين العالقة 35 5

 متوسطة  1.5 3.4 الشخصية للظروف مراعاته وعدم المدير جمود 37 6

 متوسطة  1.1 3.3 للمدير المتكررة الفجائية الزيارات 34 7

 متوسطة  1.2 3.3 الطالب مع مشكلة أي في األهل لصالح المدير تحيز 38 8

 متوسطة  1 3.2 التصوير آلة باستخدام  المدير سماح 36 9

  كبيرة  0.59 3.7 الكلي 
  

 فقرات من فقرة لكل  ،المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات أن )2.4( الجدول يوضح
 التربوية المشكالت نحو المعلمين نظر وجهات تقيس التي المدير مع بالمشكالت المتعلقة المجال
 وجهة من المقترحة والحلول الخليل محافظة في الدنيا األساسية المرحلة معلمي تواجه التي

 أن إلى الجدول في الواردة الكلية الدرجة وتشير الدرجة، حسب تنازلياً ترتيباً مرتبة  ،نظرهم
 الحسابي المتوسط بلغ حيث  ،كبيرة كانت بالمدير  المتعلقة للمشكالت المعلمين نظر وجهات
 بدرجة المشكالت وجود على يدل مما) 0.59( مقداره معياري انحراف مع) 3.7( المجال لهذا
  .كبيرة

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


40 
 

: " الفقـرات  هـذه  مقدمة في جاء وقد ،الدرجة حسب تنازلياً ترتيباً المجال  هذا فقرات ورتبت
 ،)4.8( حسـابي  سـط بمتو، ").التحضير اليومي ( حرفية المدير في متابعة  األعمال الكتابية 

  ).1.0( معياري وانحراف
 حسـابي  بمتوسـط  ،" التصـوير  آلة باستخدام  المدير سماح:"   الفقرات أدنى كانت حين في
   ). 1.0( عياريالم وانحراف،)3.2(

   :األمور بأولياء المتعلقة المشكالت مجال فقراتنتائج المتعلقة ب 4.4
 المتعلقـة   المشكالت مجال لفقرات المعيارية اتواالنحراف الحسابية المتوسطات) 3.4( جدولال

  .األمور بأولياء
الرقم 

 التسلسلي 
الرقم في 
 االستبانة 

المتوسط  مجال المشكالت المتعلقة بأولياء األمور
 الحسابي 

االنحراف 
 المعياري 

الدرجة 
  

1 9 
تدخل أولياء األمور في الشؤون الداخلية 

 .للمدرسة
4.0 1.2 

 كبيرة

2 8 
بعض أولياء األمور بإعطاء أبنائهم إلحاح 

 درجات عالية
3.9 0.9 

 كبيرة

3 14 
زيارة أولياء األمور للمعلم أثناء الحصة مما 

 يضيع الحصة
3.9 1.3 

 كبيرة

 متوسطة 1.0 3.5 تدني نظرة أولياء األمور  إلى مهنة المعلم 11 4

5 13 
تدخل أولياء األمور في عمل المعلم داخل 

 المدرسة
3.4 1.1 

 توسطةم

 متوسطة 1.1 3.3 متابعة أولياء األمور لألبناء دراسيا 12 6

 متوسطة 1.0 3.2 تقدير أولياء األمور للمعلمين 10 7

 متوسطة 0.33 3.6 الكلي
  

 فقـرات  من فقرة لكل  المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات أن )3.4( الجدول يوضح
 المشـكالت  نحو المعلمين نظر وجهات تقيس التي ألمورا أولياء مع بالمشكالت المتعلقة المجال
 مـن  المقترحة والحلول الخليل محافظة في الدنيا األساسية المرحلة معلمي تواجه التي التربوية
 إلى الجدول في الواردة الكلية الدرجة وتشير الدرجة، حسب تنازلياً ترتيباً مرتبة ، نظرهم وجهة
 بلـغ  حيـث  ،متوسـطة  كانـت   األمور بأولياء  المتعلقة للمشكالت المعلمين نظر وجهات أن
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 علـى  يـدل  ممـا  ،)0.33( مقداره معياري انحراف مع ،)3.6( المجال لهذا الحسابي المتوسط
   .متوسطة بدرجة المشكالت وجود
: " الفقـرات  هـذه  مقدمة في جاء وقد ،الدرجة حسب تنازلياً ترتيباً المجال  هذا فقرات ورتبت
 معيـاري  وانحراف ،)4( حسابي بمتوسط ،."للمدرسة الداخلية الشؤون في وراألم أولياء تدخل

)1.2.(  
 حسـابي  بمتوسـط  ،" للمعلمـين  األمـور  أوليـاء  تقـدير :"   الفقـرات  أدنى كانت حين في
  ).  1.0( معياري وانحراف،)3.2(
  :بالطلبة المتعلقة المشكالت مجال فقراتنتائج المتعلقة ب :5.4 
 المتعلقـة  المشكالت مجال لفقرات المعيارية واالنحرافات الحسابية طاتالمتوس) 4.4( جدولال

    .بالطلبة
الرقم 
 التسلسلي

الرقم في 
 االستبانة 

المتوسط  مجال المشكالت المتعلقة بالطلبة
 الحسابي 

االنحراف 
 الدرجة  المعياري 

4 
 كبيرة 1.4 4.5 المدرسة ممتلكات أو الجدران على الكتابة 21

1 
 كبيرة 1.3 3.9 الصفية الغرفة داخل ظاظاالكت 17

2 
 متوسطة 0.9 3.6 الصفية الغرفة في الطلبة انضباط 15

3 
 متوسطة 0.8 3.5 الطلبة من المطلوبة الواجبات  تنفيذ 18

5 
 متوسطة 0.8 3.5 المرحلة هذه في الطلبة دافعية  على المحافظة صعوبة 16

6 
 متوسطة 0.9 3.5 المرحلة هذه في للتعليم الطالب دافعية رفع صعوبة 23

7 
 متوسطة 1 3.2 الطلبة انتباه تشتت 20

8 
 متوسطة 1.2 3.2 المرحلة هذه في للطلبة عالجية خطط تنفيذ صعوبة 24

9 
 متوسطة 0.8 3.1 الصف داخل االنتباه  على القدرة مقدار 19

10 
 متوسطة 1.1 2.6 عذر بدون الغياب تكرار 22

 الكلي
 متوسطة 0.51 3.5

  
 فقـرات  مـن  فقرة لكل ،المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات أن)4.4( الجدول يوضح
 التربوية المشكالت نحو المعلمين نظر وجهات تقيس التيالطلبة  مع بالمشكالت المتعلقة المجال
 وجهـة  مـن  المقترحة والحلول الخليل محافظة في الدنيا األساسية المرحلة معلمي تواجه التي
 أنإلـى   الجـدول  في الواردة الكلية الدرجة وتشير الدرجة، حسب تنازلياً ترتيباً مرتبة ،منظره
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 الحسابي المتوسط بلغ حيث ، متوسطة كانت  بالطلبة  المتعلقة للمشكالت المعلمين نظر وجهات
 المشـكالت  وجـود  علـى  يدل مما ،)0.51( مقداره معياري انحراف مع ،)3.5( المجال لهذا

 هذه مقدمة في جاء وقد ، الدرجة حسب تنازلياً ترتيباً المجال  هذا فقرات ورتبت. كبيرة بدرجة
 وانحـراف  ،)4.5( حسـابي  بمتوسط، ". المدرسة ممتلكات أو الجدران على الكتابة: " الفقرات
  ).1.3( معياري

 وانحـراف ،)2.6( حسابي بمتوسط ،" تكرار الغياب بدون عذر:"   الفقرات أدنى كانت حين في
   ).  1.1( ياريمع

  :التعليمية بالوسائل مجال المشكالت المتعلقة فقراتنتائج المتعلقة ب :6.4
  
 المتعلقـة   المشكالت مجال لفقرات المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات) 5.4( جدولال

   .التعليمية بالوسائل
 الرقم
 التسلسلي

 في الرقم
 التعليمية ئلبالوسا المتعلقة  المشكالت مجال االستبانة

 المتوسط
  الحسابي

 االنحراف
  الدرجة  المعياري

1 2 
معداد ،لوحة (نقص الوسائل والمواد في الحقيبة التعليمية 

 )منازل 
3.8 1.2 

 كبيرة

2 7 
نقص الخدمات المقدمة من قسم التقنيات التربوية في 

 المديريات
3.6 1.0 

 متوسطة

 متوسطة 1.1 3.2 ئل التعليميةتوفر الميزانية المناسبة لشراء الوسا 4 3

 متوسطة 1.1 3.1 صعوبة تفاعل  الطلبة عند عرض الوسيلة 6 4

 متوسطة 1.0 2.8 كفاية الوقت الستخدام  الوسيلة 3 5

 متوسطة 1.3 2.5 معرفة المعلم  كيفية تشغيل األجهزة 1 6

 قليلة 1.2 2.2 تفعيل غرفة المصادر  في المدرسة 5 7

 سطةمتو 0.58 3 الكلي 
  

 فقـرات  من فقرة لكل  ،المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات أن )5.4( الجدول يوضح
 المشكالت نحو المعلمين نظر وجهات تقيس التي التعليمية بالوسائل المتعلقة  المشكالت المجال
 مـن  حةالمقتر والحلول الخليل محافظة في الدنيا األساسية المرحلة معلمي تواجه التي التربوية
 إلى الجدول في الواردة الكلية الدرجة وتشير الدرجة، حسب تنازلياً ترتيباً مرتبة ،نظرهم وجهة
 بلـغ  حيـث  ،متوسـطة  كانت التعليمية بالوسائل  المتعلقة للمشكالت المعلمين نظر وجهات أن
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 علـى  يـدل  ممـا  ،)0.58( مقداره معياري انحراف مع ،)3.0( المجال لهذا الحسابي المتوسط
    .متوسطة بدرجة المشكالت جودو

: " الفقـرات  هـذه  مقدمة في جاء وقد  ،الدرجة حسب تنازلياً ترتيباً المجال هذا فقرات ورتبت
 ،)3.8( حسـابي  بمتوسـط  ،)معداد ،لوحة منازل (نقص الوسائل والمواد في الحقيبة التعليمية 

  ).1.2( معياري وانحراف
، )2.2( حسابي بمتوسط ،"فة المصادر  في المدرسة تفعيل غر:"   الفقرات أدنى كانت حين في

   ).  1.2( معياري وانحراف
  : بالزمالء نتائج المتعلقة: 7.4

 المتعلقـة  المشكالت مجال تلفقرا المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات) 6.4( جدولال
   .المعلمين بالزمالء

 

 
 فقرات من فقرة لكل ،المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات أن)6.4( رقم الجدول يوضح
 التربوية المشكالت نحو المعلمين نظر وجهات تقيس التي بالزمالء المتعلقة  المشكالت المجال
 وجهـة  مـن  المقترحة والحلول الخليل محافظة في الدنيا األساسية المرحلة معلمي تواجه التي

 أن إلـى  الجدول في الواردة الكلية الدرجة وتشير الدرجة، حسب تنازلياً اًترتيب مرتبة  ،نظرهم
 الحسابي المتوسط بلغ حيث ،متوسطة كانت بالزمالء المتعلقة للمشكالت المعلمين نظر وجهات

الرقم 
 التسلسلي

الرقم في 
 االستبانة 

المتوسط  لمتعلقة بالزمالءمجال المشكالت ا
 الحسابي 

االنحراف 
  الدرجة المعياري 

 متوسطة 1.2 3.2 النقد المتكرر من المعلمين لوسائلي وعملي 31 1

 متوسطة 0.9 2.9 محدودية التعاون بين معلمي المرحلة األساسية 26 2

 متوسطة 1.4 2.6 االندماج مع المعلمين اجتماعيا 29 3

 متوسطة 1.4 2.5 علمي المرحلة األساسيةاالتصال بين م 25 4

 متوسطة 1.1 2.5 انتشار الوشاية بين الزمالء المعلمين 30 5

6 27 
كمية تبادل المعلومـات العلمية بين معلمين هذه 

 المرحلة
 متوسطة 1.3 2.4

 قليلة 1.1 2.2 ظاهرة التدخين في المدرسة 28 7

 متوسطة 0.33 2.6 الكلي 
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 بدرجة المشكالت وجود على يدل مما ،)0.33( مقداره معياري انحراف مع ،)2.6( المجال لهذا
    .متوسطة
: " الفقـرات  هـذه  مقدمة في جاء وقد،  الدرجة حسب تنازلياً ترتيباً المجال  هذا فقرات ورتبت

 معيـاري  وانحـراف  ،)3.2( حسـابي  بمتوسط ،". النقد المتكرر من المعلمين لوسائلي وعملي
)1.2.(  
 حسـابي  بمتوسـط ، " ظـاهرة التـدخين فـي المدرسـة    :"   الفقـرات  أدنـى  كانت حين في
   ).  1.1( معياري وانحراف،)2.2(
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  : الدراسة بفرضيات المتعلقة النتائج
  :األولى الفرضية 8.4

 الشـعور  متوسـطات  في )α 0.05 ≥( الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال 
    .للجنس إلى تعزى الدنيا األساسية المرحلة معلمي تواجه التي بالمشكالت

   .المستقلة للعينات) ت( راختبا استخدم الفرضية فحص جلأ منو

 المسـتقلة  للعينات) ت( اختبار لنتائج المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات) 7.4( جدولال
   .الجنس حسب المشكلة لدرجة

  

 االنحراف المتوسط العدد الجنس

 المعياري

 درجة

 الحرية

) ت(

 المحسوبة

 الدالة قيمة

 المحسوبة 

 0.815 0.234 310 0.57 3.39 123 ذكور

 0.52 3.37 189 إناث

  
كبر مـن مسـتوى   أوهي  ،) 0.815(أن مستوى الداللة  المحسوبة ) 7.4(  الجدول من يالحظ
فـي درجـة   الفرضية الصفرية بعدم وجود فـروق   تقبلوعليه  ،) 0.05(  اإلحصائيةالداللة 

  . لخليلالشعور بالمشكالت التي تواجه معلمي المرحلة األساسية الدنيا في محافظة ا
   ،)0.57(وكان بدرجة متوسطة  وبانحراف معياري  ،) 3.39(بلغ المتوسط الحسابي للذكور  و

   .) 0.52(وبانحراف معياري )  3.37(لإلناث في حين كان المتوسط الحسابي 
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  :الثانية الفرضية 9.4
 الشـعور  اتمتوسـط  في )α 0.05 ≥( الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال

 علـوم (  لتخصـص ا متغيـر إلى  تعزى الدنيا األساسية المرحلة معلمي تواجه التي بالمشكالت
   .) طبيعية علوم ، إنسانية
   .المستقلة للعينات) ت( اختبار استخدم الفرضية فحص اجل من
 تقلةالمس للعينات) ت( اختبار لنتائج المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات) 8.4( جدولال

   .التخصص حسب المشكلة لدرجة
  
 

كبر من مستوى الداللة أهي ) 0.449(أن مستوى الداللة  المحسوبة ) 8.4(  الجدول من يالحظ
الفرضية الصفرية بعدم وجود فروق فـي درجـة الشـعور     تقبلوعليه )  0.05( اإلحصائية 

و الحلول المقترحـة  ، يا في محافظة الخليلبالمشكالت التي تواجه معلمي المرحلة األساسية الدن
  . من وجهة نظرهم

وكـان بدرجـة متوسـطة      ) 3.36( اإلنسـانية لعلوم ا لحملة تخصص بلغ المتوسط الحسابيو
   .)0.55(وبانحراف معياري 

   .) 0.51(وبانحراف معياري )  3.41(ة يلحملة العلوم الطبيعفي حين كان المتوسط الحسابي 

  
  
  
  

 االنحراف المتوسط العدد التخصص

 المعياري

 درجة

 الحرية

) ت(

 المحسوبة

 الدالة قيمة

 المحسوبة

 علوم

 انسانية

203 3.36 0.55 310 0.757 0.449 

 علوم

 طبيعية

109 3.41 0.51 
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  :  الثالثة الفرضية 10.4
 الشـعور  متوسـطات  في)α 0.05 ≥( الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال

   .السكن مكانإلى  تعزى الدنيا األساسية المرحلة علميم تواجه التي بالمشكالت
    .األحادي التباين تحليل اختبار استخدم الفرضية فحصول
  
   السكن مكان متغير حسب المشكلة لدرجة األحادي التباين تحليل اختبار نتائج) 9.4(  جدولال
  

      مجموع   التباين مصدر
  المربعات

 درجات
  الحرية

 متوسط
  المربعات

 ف قيمة
  المحسوبة

 الداللة مستوى
 المحسوبة

 0.415 0.881 0.254 2 0.508  المجموعات بين

 0.288 309 89.104  المجموعات داخل

 311 89.612 المجموع

  
كبر مـن مسـتوى الداللـة    أهي ) 0.415( أن قيمة مستوى الداللة) 9.4(  الجدول من يالحظ

رضية الصفرية بعدم وجود فروق فـي درجـة الشـعور    الفتقبل وعليه  ،) 0.05( اإلحصائية 
حلول المقترحـة  الألساسية الدنيا في محافظة الخليل، وبالمشكالت التي تواجه معلمي المرحلة ا

  . من وجهة نظرهم
والجدول  ،والقرية ،ة للذين يسكنون في كل من المدينة، والمخيموقد تساوت المتوسطات الحسابي

  : سابية لكل منهامثل المتوسطات الحالتالي ي
   .المتوسطات الحسابية لمكان السكن)  10.4(الجدول 

  المتوسط الحسابي  العدد  مكان السكن
  3.34  115  مدينة

  3.43  136  قرية

  3.36  61  مخيم

  312  المجموع
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 وإنن عن وجود تأثر يأن أعلى متوسط لمكان السكن هو القرية ويب)  10.4(يالحظ من الجدول 
ألساسية الـدنيا فـي   درجة الشعور بالمشكالت التربوية التي تواجه معلمي المرحلة ال كان قليالً

كان  وإن ،، ويعزو الباحث هذا التأثرمن ثم يأتي المدينة، ومن ثم يأتي المخيم ومحافظة الخليل
إلى عدم توفر اإلمكانات واالهتمامات التربوية من قبل مديريات التربية والتعلـيم  فـي    اًبسيط
  . جل اهتمام المديريات تأخذمع المدينة التي  موازنةأو المخيم  القرية
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   : الرابعة الفرضية 11.4
  
 الشـعور  متوسـطات  في )α 0.05 ≥( الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال

  .  ةلخبرا إلى تعزى الدنيا األساسية المرحلة معلمي تواجه التي بالمشكالت
   .األحادي التباين تحليل اختباراستخدم  الفرضية فحصول
  
 متغير حسب المشكلة لدرجة ) ANOVA(األحادي التباين تحليل اختبار نتائج )11.4(  جدولال

   .ةالخبر
 

 
 

مسـتوى الداللـة    قل منأ)  0.001(مستوى الداللة المحسوبة  أن )11.4(  الجدول من يتضح
  :تنص على  الفرضية البديلة التي تقبلالفرضية الصفرية و ترفض، وعليه ) 0.05(  اإلحصائية

 التي بالمشكالت الشعور في)  α  ≥0.05(  الداللة مستوى عند إحصائية دالله ذات فروق وجود
( المحسوبة )ف( قيمة بلغت حيث الخبرة متغيرإلى  تعزى الدنيا األساسية المرحلة معلمي تواجه

156.354 ( .  
خراج كيفيـة اسـت   يبـين  اآلتي والجدول  . LSD د الفروق لصالح من استخدم الباحثولتحدي

  : الفروق لكل من سنوات الخبرة
  . المتوسطات الحسابية لمتغير الخبرة)  12.4(الجدول 
  قیمة الدالة المحسوبة    الفرق بین المتوسطات  الخبرة

 0.001 0.81  ) 10 – 5(  سنوات  5اقل من 
 0.001 0.85  سنوات  10أكثر من 

  4360. 0.04  سنوات  10أكثر من   ) 10-  5( 

  
  
  

      مجموع   التباين مصدر
  المربعات

 درجات
  الحرية

 متوسط
  المربعات

 ف قيمة
  المحسوبة

 الداللة مستوى
  لمحسوبةا

 0.001 156.354 22.537 2 45.073  المجموعات بين

 0.144 309 44.539  المجموعات داخل

 311 89.612 المجموع
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  .LSDنتائج اختبار  ) 13.4(الجدول 
  
  

  ) أ(الخبرة 
  

  )ب( الخبرة  
  

الفرق بین 
  المتوسطات 

  
  الدالة المحسوبة 

  
  سنوات 5اقل من 

  

  ) 10 – 5(من 
  

  10أكثر من 

.81111  
  

.85278  

0.001  
  

0.001  
  

  ) 10 – 5(من 
  

  سنوات 5اقل من 
  

  10أكثر من 

-.81111 
  

.04167 

0.001  
  

0.436  
  

  10أكثر من 
  

  سنوات 5اقل من 
  

  ) 10 – 5(من 

-.85278 
  

-.04167 

0.001  
  

0.436  

  
بدرجة  اًسنوات هم أكثر تأثر 5قل من أالمعلمين الذين خبرتهم  أن)  12.4(يالحظ من الجدول 

سنوات مع  5من  األقلمتوسط الحسابي للمعلمين ال وازنةالشعور بالمشكالت التربوية  ، وبم
 األقلالفروق لصالح المعلمين  أنسنوات تبين  )10 – 5(راوح بين خبرتهم تتذين المعلمين ال

سنوات مع  متوسط  5من   األقلسنوات ،  وبمقارنة المتوسط الحسابي للمعلمين  5من 
لصالح المعلمين  أيضاالفروق  أنسنوات تبين  10من  أكثرالحسابي للمعلمين الذين خبرتهم 

رنة المتوسط الحسابي للمعلمين الذين خبرتهم بين ، وعند مقاسنوات  5الذين خبرتهم اقل من 
سنوات تبين أن  10سنوات  مع المتوسط الحسابي للمعلمين الذين خبرتهم أكثر من  )10 - 5(

  . سنوات) 10 - 5(صالح الفروق للمعلمين الذين خبرتهم من 
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  مناقشة نتائج الدراسة والتوصيات والحلول المقترحة: الفصل الخامس 

  

  المقدمة.  1.5

  مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال األول.  2.5

  مناقشة النتائج المتعلقة بالمجال األول.  3.5

  مناقشة النتائج المتعلقة بالمجال الثاني.  4.5

  مناقشة النتائج المتعلقة بالمجال الثالث.  5.5

  مناقشة النتائج المتعلقة بالمجال الرابع.  6.5

  ج المتعلقة بالمجال الخامسمناقشة النتائ.  7.5

  مناقشة النتائج المتعلقة بالفرضية األولى.  8.5

  مناقشة النتائج المتعلقة بالفرضية الثانية.  9.5

  مناقشة النتائج المتعلقة بالفرضية الثالثة.  10.5

  مناقشة النتائج المتعلقة بالفرضية الرابعة.  11.5

  الحلول المقترحة.  12.5

   اسةتوصيات الدر.  13.5
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  :الفصل الخامس 
  

  والتوصيات  الدراسةمناقشة نتائج   

  : المقدمة  1.5

لمشكالت التربوية التي تواجـه  ليتضمن هذا الفصل مناقشة النتائج التي توصلت إليها الدراسة 
، كمـا  والحلول المقترحة من وجهة نظـرهم  معلمي المرحلة األساسية الدنيا في محافظة الخليل

  .ي يراها الباحث في ضوء النتائجلتوصيات التيتضمن الفصل ا

  : والذي ینص السؤال األول عنالنتائج المتعلقة باإلجابة مناقشة  2.5
الـدنيا فـي    المرحلة األساسـية  والتي يواجهها معلم درجة الشعور بالمشكالت التربوية ما هي

 حسـبت ال عـن هـذا السـؤ    ولإلجابـة ، والحلول المقترحة من وجهة نظرهم محافظة الخليل
، ات المعلمـين علـى فقـرات االسـتبانة    المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجاب

، متوسـطة و، كبيـرة (الثة مستويات لالسـتجابات  ث اعتمدتواعتمادا على سلم االستجابة فقد 
  . )قليلةو

كـل مـن المتوسـطات     حسـبت مجاالت  ةالمشكالت التي تواجه المعلمين إلى خمس وقسمت
المشكالت لدى درجة الشعور ب معرفةسهل ت، وذلك لواالنحرافات المعيارية لكل مجال بية،الحسا

  . المعلمين والمعلمات
العينة  من المعلمين على المجاالت الخمسة حيـث بلـغ    أفرادمتوسطات استجابات  أنيتضح 

 في الشـعور بالمشـكالت بمختلـف المجـاالت    متوسطة ظهر درجة وأ ) 3.33( كلهالمتوسط 
  . ) 0.6(انحراف معياري وب

المشكالت  أهم أظهرتالتي )  2000(مع نتائج دراسة سورطي  متفقةوقد جاءت هذه الدراسة 
المتعلقة بمهنة  وأخيراالتربوي  واإلشراف، باإلدارةالتي يعاني منها المعلمون هي تلك المتعلقة 

 إلـى معرفـة  لتي هدفت ا)  2004(كما اتفقت نتائج هذه الدراسة مع دراسة العبادي ، التدريس
نتائج هذه الدراسـة عـن    أسفرتو، من تخصص معلم الصف ينالمشكالت التي تواجه المعلم

صـعوبة  ، والمتمثلة بقلة الوسائل التعليميـة وجود درجة متوسطة بالشعور بالمشكالت الخمسة 
  .الطلبة في الصف الواحد أعداد، ومشكلة كثرة توفرها
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التي هدفت الى الكشف عـن  )  2008(فودة  أبومع دراسة كما واعترضت نتائج هذه الدراسة 
المشكالت التي تواجه معلمي الصف في المدارس الحكومية بمحافظات غزة من وجهة نظر  أهم

  . الجنس والتخصص ألثر الشعور بالمشكلة أظهرت، التي أنفسهمالمعلمون 
المدير والمعلم لحدود  عدم معرفة كل من إلىوجود المشكالت مع المدير  أسبابويعزو الباحث 
  . اآلخرعمله وسلطة 

، فقدان القيمة والمكانـة  أوباإلهانة سلوك المدير من تحيز لبعض الطلبة قد يشعر المعلم  أنكما 
، وحرفية المدير بالقوانين التربوية وعـدم  م والمديرحدوث المشكالت بين المعل إلىمما يؤدي 

  .أيضا المشكالتحدوث  إلىمرونته حسب الموقف يؤدي 
في عمـل   األمور أولياءتدخل  إلى، األمور أولياءحدوث مشكالت مع  أسبابكما يعزو الباحث 

  . قوانين تربوية تحد من هذا التدخل، وعدم وجود المعلم داخل المدرسة
توظيـف النظريـات    علـى أسباب المشكالت مع الطلبة عدم قدرة المعلمين  أن ويرى الباحث
، كما أن المعلمـين  المشكالت، وبالتالي تحدث مل المباشر مع الطلبةية في التعاالتربوية والنفس

  .اصل المعرفي أو النفسي مع الطلبةمن ذوي الخبرة القلية قد يخفقون في عملية التو
أن من  إلى ، ويشير الباحثمع الطلبة أيضا شكالتوعدم تكمن المعلم أكاديميا من مادته يخلق م

  : وسائل التعليميةت بما يتعلق بالأسباب حدوث مشكال
، وعدم مالءمتها مع الموقف التعلمي ناهيك عن ازدحام الصفوف التي تحـد  نقص في الوسائل

   .ة وعدم قدرتها على تحقيق الهدفيمن  فاعلية الوسيلة التعليم
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  :المدیرمع مناقشة مجال المشكالت  3.5
ال للمشكالت حيث كـان المتوسـط   هو أعلى مجمجال المشكالت المتعلق بالمدير  أنفقد تبين  

  . لشعور بالمشكلةا من وهذا يدل على درجة كبيرة)  3.7(الحسابي 
  :عدة عوامل منها كالت إلىويعزو الباحث وجود هذه المش

ديرا من هذا النوع ال يأخـذ  ، والمعلم الذي عايش مم لمدير يتمتع بإدارة استبداديةمعايشة المعل
أن  انه قائـد عسـكري و   على نفسه إلى الهائلة ألنه ينظر كالتلمشمن ا اًكبير اً، يولد كمبرأيه

صفة الدكتاتورية التي يمارسـها  ،ولرأي أو تقبلهل إبداء ىدنأالمعلمين جنود يجب أن ينفذوا دون 
  .، تجعل المدير والمدرسة مكروهين وتولد العدوانية بدل التسامح والمحبة واإلخاءمديرال

وانين بحرفية كبيرة دون وجود مرونة من المدير حسـب طبيعـة   إصرار اإلدارة على تنفيذ الق
  .أكان الموقف تعليماً أم كان إنسانياالموقف سواء 

أن الزيارات المفاجئة واعتماد أسلوب التفتيش وليس التوجيه من قبل المدير يجعل المعلم فـي  
   .حالة ارتباك بدل من أن يكون مبدع في عمله

شكالت قد تنشأ بسبب مدير المدرسة و أسلوبه التسلطي أحيانا أو الباحث أن كثيرا من الم ىوير
تباع الديمقراطية في تطبيق القوانين وعدم الموضوعية في التعامل أوعدم  ىالترسلي أحيانا أخر

  .) 1995شكور ، ( وهذا ما أكده .مع المعلمين
أن أهـم  لتي أكدت ا)  2008أبو فوده ،(واتفقت نتائج هذه الدراسة في هذا المجال مع دراسة  

تليها المشـكالت المتعلقـة   المتعلقة بالمدير المشكالت التي يعاني منها المعلمون هي المشكالت 
بالمناهج الدراسية واإلدارة واإلشراف التربوي ثم المشـكالت المتعلقـة بالمدرسـة وأخيـرا     

   .المشكالت المتعلقة بمهنة التدريس
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  :لياء األمورمناقشة مجال المشكالت مع أو 4.5
)  3.6(وجاء في المرتبة الثانية مجال المشكالت المتعلق مع أولياء األمور بمتوسـط حسـابي   

  . في المشكلة  متوسطةوهذا يعبر عن درجة 
تدني المستوى التعليمي لبعض من أولياء األمور في المجتمع المحيط بالمدرسة يؤدي إلى جهل 

، وانتشار مفهـوم  وتعلمهم كة المدرسة بتربية األبناءأولياء األمور لدورهم األساسي  في مشار
أن المدرسة هي الجهة الوحيدة عن : في عقول شريحة كبيرة منهم مفادهاخاطئ وفكرة راسخة 

  . وتعليمه تربية النشء
شكالت المدرسـة المتعلقـة   إلى عدم اإلسهام والتعاون مع المدرسة في معالجة  م هذا يدفعهمو

ت التحصيل والسـلوك ونمـو   في متابعة أبنائهم من مستويا بعضهمهمال ، إضافة إلى إبأبنائهم
  . شخصياتهم

تقصير مدير المدرسة ومعلميها في فتح قنوات اتصال بين أولياء األمـور والبيئـة المحليـة    و
ووجود ضعف واضح في مهارات التواصل التي تكفل توفير الظروف المناسبة فـي إعطـاء   

، يزيد من تفاقم المشكالت مع األهـل  المحلي وغياب هذا الدور والمجتمعالدور المناسب لألهل 
  . لتالي تخلق مشكلة مع الطالب نفسهوبا
يحتاج المعلمون إلى تكوين عالقات جيدة وقوية مع األشخاص البالغين خارج المدرسة والذين و 

ن ابهـا الوالـد  ، ويحتاج المعلمون إلى تعزيز القيم التي يتعامل ر في حياة التالميذلهم تأثير كبي
والمجتمع مع الطلبة لكي يتمكنوا من توجيه أولياء األمور إلى الدور الحقيقي الذي يجب علـيهم  

  .معهم المشكالت تقلممارسته لكي 
إلـى  توصلت التي )  2001، يالعباد( قد اتفقت نتائج هذه الدراسة في هذا المجال مع دراسة و

  :نتائج اآلتية
ضعف متابعة أولياء أمـور الطلبـة   : لمعوقات االجتماعية مثلشدة هي ا كانت أكثر المعوقات

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في تحديد المعوقات التي يواجهها المعلمـون  و ،ألوالدهم
إلى متغيري الجنس والخبرة في التعليم في حين كان هناك فروق دالة إحصائياً في تحديد  ىتعز

    .عزى إلى متغير العمرتهذه المعوقات 
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  : مناقشة مجال المشكالت مع الطلبة  5.5
وهذا يعبر )  3.5(بمتوسط حسابي الطلبة مجال المشكالت المتعلق مع  لثةالمرتبة الثا وجاء في

  . في المشكلة متوسطةعن درجة 
  : ويعزو الباحث وجود مشكالت هذا المجال إلى 

تربية وهذا مما يعكسه المختلفة من ال اًالبيئة المحلية بالطالب والتي تزرع في الطالب أنواعإلى 
يؤدي إلى عدم قـدرة   الوضع وهذا ةكثرة أعداد الطلبة في الغرفة الصفية الواحدفي المدرسة، و

  . اًتوجيه االنتباه لجميع الطلبة ومما يؤثر على الطالب نفسه تحصلي علىالمعلم 
  .)  1995القاعود ،( وقد اتفقت هذه الدراسة مع دراسة 

  :اآلتيةت الدراسة إلى النتائج وقد توصل
، ومشكالت منهجية تتعلـق  هي مشكالت إدارية تتعلق باإلرشادأن أكثر مشكالت الطلبة حدة -

كشفت الدراسة عن قدرة كل من الجنس والخلفية العلمية السابقة للطالب فـي  .بالخطة الدراسية
  . التنبؤ بوجود المشكالت

، ووجود مسبق لدى الطلبة بتخوف مـن المـادة   دراسياهم ءأن عدم متابعة أولياء األمور أبنا-
عور يفقد الطالب متعة الش أننه أهذا من ش فإنالدراسية أو خوف الطالب من المعلم أو المعلمة 

  .باالستكشاف ويقلل من دافعتيه
  ن يعمل مشكلة أنه أية فهذا من شتأن إهمال الطلبة وعدم اهتمام األهل بمتابعة الواجبات البي-

ن تكون مكملة للعمـل داخـل   أية جزء أساسي ومكمل للعملية التدريسية ويحب تبات البيفالواج
ن ال تشكل عبئا ثقـيال علـى   أتتصف باإلبداعية وتحقيق بعض أهداف الدرس، و وأن، الصف
   .واجب ليشعر الطالب بنواحي القصورن يصحح الأ، والطالب

عشوائي وبشكل غير منظم ومدروس ان الواجبات تعطى بشكل  ،وقد يكون لظهور هذه المشكلة
متابعة هذه الواجبات يقلل من اهتمام الطالب بالواجبات وعدم القيام ب، وعدم اهتمام المعلم نفسه 

  .بها 
على المعلم متابعة الواجبات والتعاون مع الزمالء في تنسيق الواجبات التي يعطونها  يجبلذلك 

   .) 1987عاقل ، (مه للطالب بحيث ال تشكل مشكلة وال ترهقه وال تحر
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 ،كما يراه الباحث ،، يرجع السببهذه المرحلة وصعوبة رفع دافعتيهمإن تدني دافعية الطلبة في 
نها رفع الدافعية لـديهم وعـدم   أعدم توفر المناهج باألنشطة والمواد واألدوات التي من شإلى 

فعية الطلبة للمشـاركة  ى داعكس بشكل سلبي علنامتالك المعلمين أنفسهم للمهارات العلمية قد ي
نقص الحوافز المادية والمعنوية من جانب المعلم يكـون لـه   فإن ، إضافة إلى ذلك في األنشطة

   .ع دافعية الطلبة والمحافظة عليهافاألثر الكبير والهام في عدم ر
  :ناقشة مجال المشكالت مع الوسائلم 6.5

وهذا يعبـر  ) 3(بمتوسط حسابي لوسائل  ابمجال المشكالت المتعلق الرابعة المرتبة  وجاء في
  .في المشكلةمتوسطة عن درجة 

معرفة المعلم باستخدام الوسائل وتوفرها له تسهم في رفع أدائه في عملية التدريس حيث تتيح  إن
، وغياب المعرفة في هذا المجال أو المفاهيم في هذه المرحلة الحرجة لكثير من اًدقيق اًله توضيح

تحقيـق الهـدف    تعويـق تؤدي إلى  الجانب فانه يؤدي إلى وجود معضلةحدوث نقص في هذا 
  .المنشود

  .) 2004العبادي، ( وقد اتفقت نتائج الدراسة مع دراسة 
  -:اآلتيةوقد توصلت الدراسة إلى النتائج 

قلـة الوسـائل   : التي تواجه الطلبة المعلمين هي على التـوالي   ةأن المشكالت الخمسة الرئيس 
التطبيق العملـي  ومشكلة عدم التفرغ كليا، وعوبة توفيرها في المدارس المختلفة، صوالتعليمية، 

وإشغال الطلبة المعلمين بواجبات غير التدريس، واتكال بعض المعلمين في تنفيـذ حصصـهم،   
  . ومشكلة كثرة عدد الطلبة في الصف الواحد
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 : مع الزمالءمناقشة مجال المشكالت  7.5
 

وهـذا  )  2.6(بمتوسط حسابي الزمالء مجال المشكالت المتعلق مع الخامسة بة المرت وجاء في
  . في المشكلةمتوسطة يعبر عن درجة 

  :ويعزو الباحث وجود مشكالت هذا المجال إلى 
مشكالت ويؤدي  أ عنهينشفغير الئق  اًمحاولة بعض المعلمين التقرب إلى المدير فينهج نهج إلى
محاوالت بعض المعلمـين  و ،اًيؤثر سلبا على أداء المعلمين جميعالمشاحنات مما  من مزيد إلى

ذوي الشخصيات الضعيفة والنفوس المريضة اإلساءة إلي زمالئهم في حضور طالب المدرسة 
 .مكسب شخصي لهم، وإشباعا لعقدة النقص لديهم ىأو أولياء األمور بغرض الحصول عل

وتفان ويتقن عمله ويخاف ربه فتنشـأ   زميل لهم يعمل بجد وإخالص ىحقد بعض الزمالء علو
ـ  ىوقد تصل األمور إل ،المشكالت بينهم  ىعائالتهم مما يعمق الخالفات بينهم ويدفع ذلك كله إل

أدائه  ىتخلي المعلم الفاضل الناجح عن مبادئه وأخالقه وعطائه ويحبط في عمله ويؤثر سلبا عل
تصل حـد  في مجتمعنا بين المعلمين ولهذا كله قد نلمس بعض المشكالت التي تحدث ف. لمهنته

   .العملية التعليمية من جميع جوانبها ىالمقاطعة فيما بينهم مما يسئ إل
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


59 
 

  : والتي تنص مناقشة النتائج المتعلقة بالفرضية األولى  8.5

 بالمشـكالت  الشعور في) α 0.05 ≥( الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال  
  . الجنس إلى تعزى الدنيا األساسية المرحلة معلمي تواجه التي

نـه لـم   أ، ويتضح من الجدول مستقلةللعينات ال) ت(اختبار  استخدمولإلجابة عن هذه الفرضية 
متغير الجنس،  إلى تعزى )α 0.05 ≥(تكن هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

مدارس الذكور واإلناث  تتشابهو، درجة المشكالت ثر فيأنه لم يكن لمتغير الجنس أي أحيث 
ن مدارس الذكور واإلنـاث تتشـابه فـي وجـود     أ، ودرجة المشكالت لديهم وكانت كبيرةفي 

، والمجـاالت المتعلقـة   ت المتعلقة بأولياء األمـور المشكالت في مجاالت محددة مثل المجاال
ه، بتشابه الظروف السائدة والتي أثـرت  ويفسر هذا التشاب ،بالطلبة، والمجاالت المتعلقة بالمدير

جاءت نتائج و. نفسه يتبعون نفس النظام التربوي فهمعلى المعلمين والمعلمات على حد سواء، 
توصلت الدراسـة إلـى النتـائج    و ،)2001العبادي ،( مع  نتائج دراسة  تعترضلهذه الدراسة 

  : اآلتية

درجة استجابات معلمي الصف حـول   في (α ≤ 0.05)وجود فروق ذات داللة إحصائية عند   
، وكانـت  )ذكور وإنـاث (التي تواجههم من وجهة نظرهم تعزي إلى متغير الجنس  المشكالت

  ). 1991الشوارب،(، واتفقت نتائج هذه الدراسة مع ما توصل إليه كل من الفروق لدى اإلناث

س علـى درجـة   أن هناك أثرا لمتغير الجـن  اهميذين أظهرت نتائج دراستلال) 1985ربضي، (
ربما يرجع إلى طبيعة ردود الفعل بـين المعلمـين والمعلمـات تجـاه     و. الشعور بالمشكالت

  .ونوعها المشكالت المتعددة التي تواجههم وطبيعة المشكلة

لشمال الخليـل أو   إما أن تكون تابعةالخليل  ةأن المدارس الموجودة في محافظ هذا إلى أضف
ا وتتوفر مياً موحداً على األقل في كل منهنظاماً تعلي كلها تتبعو ،لوسط الخليل أو لجنوب الخليل

والمحتويات وكذلك المناهج الدراسية ويتعرض المعلمـين   أنفسها والقاعات أنفسها فيها األدوات
والمعلمات لنفس المشكالت التعليمية المترتبة على ذلك ألنهما يتعرضان لنفس ظروف العمل في 

حث ذلك إلى تشابه المشكالت التربوية لدى المعلمين والمعلمات من أيضا البا ويعزو. المدارس
ويتعرضون للضغوط  ،ويمارسون األنشطة ذاتها واحدة، ألنهم يعيشون بيئة تعليمية هوجهة نظر

  .  متقاربة إن لم تكن موحدة تربوية اجتماعية اقتصاديةولديهم ثقافة  ،نفسهاأ
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ولوجي بين الذكور واإلناث على درجة الشعور الفسيالعامل وكان الباحث يتوقع أن ينعكس 
المشكالت في مجاالت محددة مثل المشكالت المتعلقة باإلدارة المدرسية أو الطلبة أو الوسائل ، ب

 متغير إلى ولكن نتائج الدراسة أظهرت عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية يمكن أن تعزى
  .الجنس على أي من مجاالت الدراسة

   : والتي تنص متعلقة بالفرضية الثانيةالنتائج ال 9.5

 بالمشـكالت  الشـعور  في) α 0.05 ≥( الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال
   .مكان السكن إلى تعزى الدنيا األساسية المرحلة معلمي تواجه التي

نه لـم  أ اختبار تحليل التباين األحادي، ويتضح من الجدول استخدمولإلجابة عن هذه الفرضية 
متغير مكـان   إلى تعزى )α 0.05 ≥(تكن هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

تشابهت درجة  وقد، كالتثر في درجة المشأنه لم يكن لمتغير مكان السكن  أي أالسكن، حيث 
  .مخيم  وكانت كبيرة أم كانقرية  م كانكان سكنهم مدينة أأالمشكالت عند المعلمين سواء 

زو الباحث هذه النتيجة إلى كون المجتمع الفلسطيني بعاداته وتقاليده وثقافته متشابهة سـواء  يعو
وزارة  أنيعيشون في المدينة أو القرية أو المخيم، باإلضافة إلى ) المعلمون (  ونكان المواطنأ

علمون التربية والتعليم تعمل على عقد دورات لتنمية المعلمين دون النظر إلى مكان السكن فـالم 
  .يتبادلون اآلراء وطرق حل المشكالت فيما بينهم خالل ورش العمل والدورات

  
  :  والتي تنص النتائج المتعلقة بالفرضية الثالثة  10.5

 بالمشـكالت  الشـعور  في) α 0.05 ≥( الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال
   .)، علوم إنسانية علوم طبيعية(لتخصص ا لىإ تعزى الدنيا األساسية المرحلة معلمي تواجه التي

للعينات المستقلة، ويتضح من الجدول انـه لـم   ) ت(اختبار  استخدمولإلجابة عن هذه الفرضية 
متغيـر   إلـى  تعـزى  )α 0.05 ≥(تكن هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللـة  

  ). علوم طبيعية ، علوم إنسانية(لتخصص ا
، وأسفرت عـن  رجة المشكالت لديهم كانت متساويةد فإنلدى المعلم  مهما اختلف التخصصو

 وألن. المتعلقة بأعباء التدريس أنفسها وجود المشكالت بدرجة كبيرة، ألنهم يواجهون المشكالت
في حل المشكالت وتعرض على المدرسة بشكل عام ويقـوم   ونالمعلمين داخل المدرسة متعاون

ذه المشكالت من خالل االجتماعات وخصوصـاً أن جميـع   تبادل اآلراء في حل هب ونالمدرس
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مدير المدرسة أحد أعضاء الهيئـة اإلداريـة فـي     وألنالمشكالت تعرض على مدير المدرسة 
  .المدرسة يعمل على التوصل إلى حل المشكالت بالتعاون مع المدرسين في المدرسة

ب بين التخصصـات العلميـة   ويفسر الباحث ذلك بأسباب عدة أهمها أن المنهاج الفلسطيني قار
حيث توجد مقررات علمية على فرع العلوم اإلنسانية والعكس صحيح أي أن هناك  ،واإلنسانية

ين دون أن يكون للتخصص مباحث مشتركة مما يؤدي إلى تشابه المشكالت التربوية بين المعلم
  .  أثر عليها

ليس لعامل التخصـص  نه أ التي تقول )2000سورطي ،(جاءت نتائج هذه الدراسة متفقة مع و
فقد تشابه حملة البكالوريوس من العلـوم   ،حدهماأثر لصالح أأي ) علوم إنسانية، علوم طبيعية(

أنهم  إلى ويعود ذلك كما أسلفنا اإلنسانية والعلوم الطبيعية بدرجة الشعور للمشكلة وبشكل متساوٍ
  .  المتعلقة بأعباء التدريس أنفسها يواجهون المشكالت

  

  :  والتي تنص النتائج المتعلقة بالفرضية الرابعة 11.5
 بالمشـكالت  الشـعور  في) α 0.05 ≥( الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال

  . للخبرة تعزى الدنيا األساسية المرحلة معلمي تواجه التي
نه كان أدول ، ويتضح من الجاختبار تحليل التباين األحادي استخدمولإلجابة عن هذه الفرضية  

متغيـر سـنوات     إلى تعزى )α 0.05 ≥(هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 
  .ةالخبرة تبعا لمستوياتها الثالث

أظهرت نتائج هذه الفرضية أن المعلمين األقل خبرة هم الذين يعانون بدرجة كبيرة من هذه  وقد
الخبرة القليلة لم تمر علـيهم   يدرسين ذوالم إلى أنيرجع السبب في هذه النتيجة والمشكالت، 

 ألنوليس لديهم خبرة في معالجة الضعف لدى الطلبـة و  ،مشكالت كثيرة في المجال األكاديمي
التربية والتعليم تعقد دورات متأخرة للمدرسين الجدد وخصوصاً أن مديرية التربية والتعليم تعقد 

يبدؤون بمعالجتهـا بطريقـة   فللمشكالت  الدورات للمدرسين الجدد بعد توظيفهم وبعد تعرضهم
مدرسـين ذوي  الها على نالخطأ والصواب وبعد تعرضهم ومحاولة حل هذه المشكالت يعرضو

  .) 1991الشوارب ، ( نتائج دراسة  وهذا يتفق مع. الخبرة ليتفادوا الوقوع بها مستقبالً
ر البـرامج التعليمـة   ومن األسباب التي قد يكون لها دور في ظهور هذه النتيجة أن عدم تـوف 

الطـولي  والتسهيالت لمثل هؤالء من أصحاب الخبرة القليلة، إضافة إلى أن أصحاب الخبـرة  
  .كالتلديهم القدرة على التعامل مع مثل هذه المش
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مشـكالت   "بعنـوان  التـي  )2000سورطي ،(دراسة  وجاءت نتائج هذه الدراسة تعترض مع 
أهم المشـكالت التـي    أن ،التي أظهرت "المتغيراتالمعلمين في سلطنة عمان وعالقتها ببعض 

يعاني منها المعلمون هي المشكالت الطالبية تليها المشكالت المتعلقة بالمناهج الدراسية واإلدارة 
هنة التدريس ، واإلشراف التربوي ثم المشكالت المتعلقة بالمدرسة وأخيرا المشكالت المتعلقة بم

وجاءت تعترض أيضا .ثر في درجة الشعور بالمشكالتأأي ، أو التخصص وليس لعامل الخبرة
التي توصلت إلى عدم وجود فروق في استجابات معلمـي  ،)2008أبو فودة ،(مع نتائج دراسة 

  .المشكالت التي تواجههم من وجهة نظرهم تعزى إلى متغير سنوات الخدمةالصف حول 
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  : الحلول المقترحة  12.5
  

ضوء على المشكالت التربوية التي تواجه معلمي المرحلة األساسـية الـدنيا فـي    بعد تسليط ال

دعـم المجتمـع   محافظة الخليل والحلول المقترحة من وجهة نظر المعلمين يرى الباحث أهمية 

، كالتفي حل المش م كان هذابتوفير الوسائل أ أكان هذا سواء أو معنوياً المحلي للمدرسة مادياً

تحديد ، ومستواه العقلي وتوفير مناهج تتناسب بمناسبة لراحة الطالب الفكرية توفير الفرصة الو

معلم متابعـة الطلبـة   مما يسمح لل اًمثالي اًعدد الطالب في كل صف بحيث يكون عدد تقليلأو 

  : الضعفاء أكثر، ومن هذه الحلول كذلك

ليل من نصاب الحصـص  التقو ،ية مثل اللغة العربية والرياضياتالتركيز على المواد األساس -

   .لدى المعلم

  أضف إلى هذا .رفع مستوى الطالبلمن أولياء األمور والمعلمين جابي ياإلالتعاون  و -

وإعادة هيكلة النظام  ،لسكاكينياتوظيف بعض الطرق واالستراتيجيات القديمة مثل طريق خليل 

مور نحو أهميـة التعلـيم   رفع الوعي العام لدى أولياء األ، وعليهالتعليمي بشكل أفضل مما هو

   .والمعلم معا

الثقة بين المعلمين بناء جسور ، وصورياًوليس  تنشيطاً حقيقياًدور المعلم المساند  وكذلك تنشيط

العالقات االجتماعية فيما بينهم أو عمل بعض النشاطات  بتوطيد سهمفأنوالمدير وبين المعلمين 

  .لال منهجية وإشراك الجميع فيهاا

معينة ومواعيد محددة لزيارة أولياء األمور ألبنائهم وعقد ورشات عمل لألهل  ليةآوضع وكذلك 

أخرى لتوعيتهم بالدور الذي يجب عليهم ممارسته من متابعة لتحصيل الطلبـة و   إلى من فترة

   .دعم المدرسة وغيرها

وذلـك   استخدام الطرق واألساليب الحديثة من استخدام الموسيقى وأسلوب األلعاب التربويةو -

  .ه الطلبة والمحافظة على دافعتيهملجذب انتبا
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، وعقد اللقاءات في إثراء العملية التعليمية، وإثراء المنهاج ناجعاً إيجابياً اًإعطاء المعلم دورو -

تدريب المعلمين على الطرق واألسـاليب الحديثـة فـي مجـال      و ،بين المعلمين بشكل دوري

 مرفع دافعية الطلبة واستثارة انتبـاههم لرفـع مسـتواه   تعمل على  أ أننهاالتدريس التي من ش

  . األكاديمي والمهني

تجهيـز الغـرف الصـفية     ، واختيار المدير المناسب والمعلم المناسب في المكان المناسبو -

وضع قوانين مـن قبـل وزارة التربيـة     ، وجهاز ال سيدي وشاشة عرضبوسائل تقنية مثل 

قوانين تربوية  بوضع، وتحسين نظرة المجتمع علم االجتماعيةعلى رفع مكانة الموالتعليم تعمل 

  .نه وقيمتهأترفع من ش

توفير و ،إعداد الوسائلو، األعمال الكتابيةكعمال التي تحد من أدائه ألعدم إرهاق المعلم باو -

، وتـوفير  لمدرسة بأمور مالية تتعدى قدرتهاالميزانية المناسبة من قسم التقنيات وعدم إرهاق ا

كما هو الحال في باقي األقسام  اًوليس صوري فعلياًدور قسم التقنيات  تنشيطائل المطلوبة والوس

  . األخرى ألي مديرية
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  : التوصيات  13.5
  : يأتي يوصي بما فإنهفي ضوء النتائج التي توصل إليها الباحث 

  : وزارة التربية والتعليم ة إلىتوصيات موجه
  .غرفة المصادر داخل المدارس التعليم على توفير كل ما تحتاجه ة التربية وأن تعمل وزار -1
، وإعداد خطط تهدف إلى رفع التي تحد من أدائه تقليل األعمال الكتابية المطلوبة من المعلم -2

   .دافعية الطلبة والمحافظة على هذه الدافعية
لركيزة األساسـية  ألنه ا ،ديخصوصا الجانب االقتصا كافة جوانبه منتحسين وضع المعلم  -3

دة غير صحيحة فكل العمـل غيـر   يمثل قاعدة الهرم وإذا كانت القاع فهو، في أي عمل تربوي
  . صحيح

  
  : لمديريات التربية والتعليم ةتوصيات موجه

  
بـادل  نها تحقق االتصال بين المعلمين ، وسهولة تأقيام مديريات التربية بعقد دورات من ش -1

ح وتشجيع المعلمين على تجريب األفكار والخبرات التربوية لصال ل التعليمية،الخبرات والوسائ
  . العملية التربوية ضمن المديرية

لرفع دافعية الطالـب والمحافظـة    أسلوباتوعية المعلمين بطرق التعزيز الذاتي واستخدامه  -2
  . عقد دورات للمعلم إللمامه بنظريات التعليم المختلفةبعليها 

رامج التدريب أثناء الخدمة وخاصة األجهزة والوسائل التعليمية والحاسوب في هذه تنويع ب -3
المرحلة ، وتحسين نوعية هذه البرامج من حيث التخطيط والتنفيذ وتحديد االحتياجات التدريبية 

  . التدريب ومحتواه بشكل دقيق بما يضمن تحقيق األهداف المرجوة من هذه البرامج آليةو
  

   :المدارس يريلمد ةتوصيات موجه
مجالس  بتنشيطأن تعمل اإلدارات المدرسية على توطيد العالقة بين أولياء األمور والمدرسة  -

، ووضع اللوائح واألنظمة ماتوالمعلمين وزيادة عدد اللقاءات واالجتماعات ، وتحديد المه اآلباء
  . ل أولياء األمور في شؤون المدرسةالتي تحد من تدخ
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بإجراء الدراسات المتعلقـة   الباحثين ،من نتائج الدراسةينصح الباحث  :للباحثين توصيات  -8
  :  بالموضوعات اآلتية

سنتين لدراسة اثر السياسة التربوية في التقليل مـن حـدة    أوتكرار هذه الدراسة بعد سنة  -1
  المشكالت المطروحة في هذه الدراسة 

تدريب المعلمين لمشكالت معلمـي المرحلـة   دراسة مدى إدراك المشرفين والمسئولين عن  -2
   .ألساسية واتجاهاتهم للتغلب عليهاا
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  : المراجع العربية 
المشكالت التي تواجه معلمي الصف في المدارس الحكومية . ) 2008( .أبو فوده، احمد سعيد

، رسالة غير منشورة، علمي الصف أنفسهم وسبل الحد منهابمحافظات غزة من وجهة نظر م
  . غزة

، مكتبة األنجلو المصریة، المدرس في المدرسة والمجتمع .)1994(.رضوان الفتوح، أبو
   . القاھرة

مشكالت ضبط الصف التي تواجه معلمي المرحلة اإلعداديـة فـي    .)2003(.أبو حجر، هالة
   .، غزةإلسالميةغير منشورة،  الجامعة ا رسالة ماجستير ،مدارس وكالة الغوث بمحافظات غزة

  
 دار ،المتقدمة الدول بعض خبرات ضوء في للمعلم المهني االعتماد .)2007 .(علي دينا أحمد،

   . ، اإلسكندرية الجديدة الجامعة
 المؤسسة بيروت والتكنولوجية، العلمية والثورة العربي المعلم تكوين ). 1986 .(جبرائيل بشارة،

   .والنشر للدراسات الجامعية
ية في مرحلة معوقات العملية التعليم .)1996.(، وإيمان محمد، عارفت رفاعيحنفي،عز

   .، جامعة عين شمس37، العددالجمعية المصرية للمناهج وطرق التدريس ،التعليم قبل الجامعي
الحاجات المهنية لمعلمي العلوم المرحلتين االبتدائية العليا  .) 1985.( ربضي، يوسف

، جامعة اليرموك الجنس والمؤهل العلمي والتخصص والخبرة فيها واإلعدادية  واثر متغيرات
  ) . رسالة ماجستير غير منشورة .( ، اربد ، األردن 

، التعليم تمهين في ودورها المعلمين وتأهيل إعداد برامج .) 1996 .(خليفة نورة السبيعي،
   .التربية كلية زهراال جامعة

. في سلطنة عمان وعالقتها ببعض المتغيرات مشكالت المعلمين  .) 2000.( سورطي، يزيد
  .   243 – 215ص ،  18، العدد مجلة مركز البحوث التربوية

   .،  اإلشعاع الفنى، القاهرة المدرس فى مجتمع المستقبل  .) 1999.( شتا، علي
 ،بيروت، دار عالم الكتب  ،الطبعة األولى ،علم النفس التربوي .) 1995.( شكور، جليل وديع

   . لبنان
المشكالت التعليمية في تدريس العلوم كما يراها معلمو العلوم في  ). 1991.(الشوارب، غسان
  ).رسالة ماجستير غير منشورة (، األردن ، الجامعة األردنية، عمانالمرحلة األساسية
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   )1(ملحق ال
  

  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات األداة مرتبة تنازليا 
 الرقم
 التسلسلي

 في الرقم
  الفقرة  االستبانة

 المتوسط
  الحسابي

 االنحراف
  الدرجة المعياري

1 33 

 التحضير(  الكتابية األعمال  متابعة في المدير حرفية
  كبيرة  1 4.8 )  اليومي

  كبيرة  1.5 4.6  شخصية ألمور المعلمين لبعض لمديرا تفضيل 40 8

  كبيرة  1.4 4.5 المدرسة ممتلكات أو الجدران على الكتابة 21 14

  كبيرة  1.2 4 .للمدرسة الداخلية الشؤون في األمور أولياء تدخل 9 2

  كبيرة  0.9 3.9 عالية درجات أبنائهم بإعطاء األمور أولياء بعض إلحاح 8 3

  كبيرة  1.3 3.9  الحصة يضيع مما الحصة أثناء للمعلم األمور أولياء يارةز 14 4

  كبيرة  1.3 3.9   الصفية الغرفة داخل االكتظاظ 17 5

  كبيرة  1.5 3.9  الشخصية للظروف مراعاته وعدم المدير جمود 37 19

6 2 

 ،لوحة معداد( التعليمية الحقيبة في والمواد الوسائل نقص
  كبيرة  1.2 3.8 ) منازل

7 39 

(  مثل للمعلمين الالزمة  الموارد المدرسة إدارة توفير
  كبيرة  0.9 3.7 ) القرطاسيه

  كبيرة  1.4 3.6  مبرر بدون اإلدارة  قبل من  المعلم اقتراحات رفض 32 9

  كبيرة  0.9 3.6  الصفية الغرفة في الطلبة انضباط 15 10

11 7 

 في التربوية التقنيات قسم من المقدمة الخدمات نقص
  كبيرة  1 3.6  المديريات

  كبيرة  1 3.5  المعلم مهنة إلى  األمور أولياء نظرة تدني 11 12

  كبيرة  0.8 3.5  الطلبة من المطلوبة الواجبات  تنفيذ 18 13

  كبيرة  0.8 3.5  المرحلة هذه في الطلبة دافعية  على المحافظة صعوبة 16 15

  كبيرة  0.9 3.5  المرحلة هذه في للتعليم الطالب دافعية رفع صعوبة 23  16

  كبيرة  1.1 3.4   المدرسة داخل المعلم عمل في األمور أولياء تدخل 13 17

  كبيرة  0.9 3.4  المعلمين و المدير بين العالقة 35 18
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 متوسطة  1.1 3.3  دراسيا لألبناء األمور أولياء متابعة 12 20

 متوسطة  1.1 3.3   للمدير المتكررة الفجائية اتالزيار 34 21

 متوسطة  1.2 3.3  الطالب مع مشكلة أي في األهل لصالح المدير تحيز 38 22

 متوسطة  1 3.2 للمعلمين األمور أولياء تقدير 10 23

 متوسطة  1 3.2 التصوير آلة باستخدام  المدير سماح 36 24

 1 3.2  الطلبة انتباه تشتت 20 25
  

 متوسطة

 1.2 3.2  المرحلة هذه في للطلبة عالجية خطط تنفيذ صعوبة 24 26
  

 متوسطة

 متوسطة  1.1 3.2     التعليمية الوسائل لشراء المناسبة الميزانية توفر 4 27

 متوسطة  1.2 3.2   وعملي لوسائلي المعلمين من المتكرر النقد 31 28

 0.8 3.1 الصف داخل االنتباه  على القدرة مقدار 19 29

  
 متوسطة

 متوسطة  1.1 3.1  الوسيلة عرض عند الطلبة  تفاعل صعوبة 6 30

 متوسطة  0.9 2.9   األساسية المرحلة معلمي بين التعاون محدودية 26 31

 متوسطة  1 2.8  الوسيلة  الستخدام الوقت كفاية 3 32

 1.1 2.6 عذر بدون الغياب تكرار 22 33
  

 متوسطة

 متوسطة  1.4 2.6  اجتماعيا المعلمين مع ندماجاال 29 34

 متوسطة  1.3 2.5  األجهزة تشغيل كيفية  المعلم معرفة 1 35

 متوسطة  1.4 2.5  األساسية المرحلة معلمي بين االتصال 25 36

 متوسطة  1.1 2.5  المعلمين الزمالء بين الوشاية انتشار 30 37

 متوسطة  1.3 2.4  المرحلة هذه معلمين بين ةالعلمي المعلومـات تبادل كمية 27 38

 قليلة  1.2 2.2  المدرسة في  المصادر غرفة تفعيل 5 39

  قليلة  1.1 2.2 المدرسة في التدخين ظاهرة 28 40

 متوسطة 0.6 3.33 الكلي
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  بالصورة النھائیة   ةاالستبان
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  ) 4(ملحق  ال
  

  : أسماء المحكمین 
  

  قائمة بأسماء المحكمين

  مكان العمل   االسم   الرقم 

  جامعة القدس   احمد فهيم جبر . د .أ  1

  جامعة القدس  عفيف زيدان . د  2

  قدس جامعة ال  محسن عدس . د  3

  ) مديرية شمال الخليل( رئيس قسم اإلشراف   جمال غطاشة . د  4

  )مديرية شمال الخليل(مشرف تربوي   خليل محيسن . أ  5

  )مديرية شمال الخليل(مشرف تربوي   إسماعيل أبو فارة . أ   6

  )مديرية شمال الخليل(مشرفة تربوية   نورة حال حلة   7

  ) اء المختلطةمدرسة اإلسر( مديرة   ريم العناتي   8

  ) مدرسة ثانوية بيت امر( مدير   األستاذ علي عقل   9

  )مدرسة اإلسراء المختلطة(معلمة   نورة الحيح   10

  )مدرسة اإلسراء المختلطة(معلمة   نادية أبو عريش   11

  )مديرية وسط الخليل(رئيس قسم اإلرشاد النفسي   األستاذ خضر مبارك   12

  عة الخليل جام  األستاذ فتحي أخليل   13

  ) مدرسة الكندي ( معلم   رامي مناصرة األستاذ   14
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