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 أ 

 شكر وتقدير

 

بعددددد  هددددلد اددددتو ه دزهلددددك  تعمددددال تنيدددد  ه اددددكر و   دددد  ه    ددددل      لدددد ل     

ه دددو عز سانددل  ه ادديس ه ددت  تكددرع بلهشددرهد  اددف اددتو ه دزهلددك   ددت   عدد            

ه كدددمن  ددد  هلودددد وه علددديه وودددل    عم ولتدددال همسدددر ه كددد ن   تعم دددال  ندددلز ادددتو     

 ه حرتهع وه  قدير.  اال  ين و  ,ه دزهلك وتعض ح   وجول و دوههتل

و ددددل  لدددددع شددددكر  وتقدددددير     هملددددلتتحل هم لضدددد     ددددل  ل ددددك ه كدددد   اددددف  

 حت او    ل  لره حل اتو ه رلل ك.

وددت أ  تعمددال بل اددكر هلنيدد      لددلتتت     ددل  هي  ددك ه  دزيندد ك بكا ددك ه رتب ددك       

 .ملل لد عو     نل دهت ههلد اتو ه دزهلك

   و     لل دن     هلد اته ه  حد  و صدص بل دتور  ددز        صو ل  نين  تقدع بل اكر ه ل

 ه اغك ه عرب ك همل ل  حم د اعهز .
 

 

  ك  مج علً  ظ   ه اكر وه  قدير
 ه  لح   محد حم د صط ي    
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 الفصل األول  
 اإلطار العام للدراسة

 

 .املقدمةةةةةة...............................أوالً

 .الدراسةةة مشةللة ......................... .ثانيةاً 

 .........................أمهيةةة الدراسةةة. ..ثالثةةاً

 هداف الدراسةة. أ..........................رابعاً

 .الدراسةةةة. ................أسةةة لة اً.......خامسةةة

 ......................فرضيات الدراسة. .سادساً

 سابعاً.......................منهج الدراسة وأداهتا.

 ثامناً.........................متغريات الدراسة.

 .........جمتمع الدراسة والعينة...........تاسعاً..

 اً.........................حدود الدراسة.عاشر

 .اإلجرائية.........املصطلحات والتعريفات احدى عشر

 ثةةانع عشر...................الدراسةةات السةةابقة. 
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 مقدمة الدراسة: 
مختمؼ   عمى كبير واىتماـ بالغة بعناية ىذا يومنا وحتى القدـ  منذ التربية حظيت      

تربية  في تمعبو الذي الدور لحساسية اً نظر  ، المجتمع فئات جميع مف والمجاالت األصعدة
مف أجؿ قيادتو  وخاصة المؤسسة المدرسية في مختمؼ مؤسسات المجتمع الناشئة األجياؿ

 وصناعة مستقبمو. 
 إعداد فييا يتـ األجياؿ، حيثأىـ تمؾ المؤسسات التي تعمؿ عمى تربية  المدرسة تعد   و   

عدادىـ معو والتوافؽ المجتمع مع الصحيح لمتفاعؿ التالميذ  ىذا لمحياة، العممي والفني اإلعداد وا 
 بميارات مف السنوات محددة فترة في النشء تزويد وىي اإلضافية المدرسة ميمة إلى باإلضافة
تربيتو  إلى التمميذ وتسيء تفسد التي الشوائب مف الخبرات ىذه وتنقية وتجاربيـ وخبراتيـ الكبار،

 .)3، 1999خاطر،(
 بالدرجة يرجع منيا، والمرجوة المنشودة األىداؼ تحقيؽ في فشميا أو المدرسة ونجاح

 المدرسة في توفرت فميما إلى جانب ركائز أخرى، األساسية الركيزة يعد   حيث لممعمـ األولى
 برسالتو سندًا ليا، المؤمف المؤىؿ المعمـ مف تتخذ لـ ما فاعميتيا ليا تكوف فمف والتجييزات األبنية
 فإذا أطفالنا، لبناء اً أساس تعتبر التي األساسي التعميـ لمرحمة المعمميف إعداد الضروري مف فكاف
 وخاصًة أفى نفسو، عم يعتمد صاعدٍ  جيؿٍ  بناءَ  نستطيع األىداؼ تحقيؽ عمى قادراً  المعمـ كاف

 المعمميف أف الطالب، حيث يبدو عقوؿ وصياغة تشكيؿ في العصور عبر ساعدوا فَ يالمعمم
 والمعمموف بينيـ، فيما مشتركة خاصة بمميزاٍت  يتمتعوف وىـ العصور مر عمى الحكمة أتقنوا نقؿ

 ويتركوف بتدريسيا، يقوموف التي المواد في الحياة يبعثوف الجد مأخذ التدريس مينة يأخذوف لذيفا
 يرى ذلؾ يفعموف وعندما لمحياة معنى يعطوف إنيـ محوه، يمكف وال ينسى ال الطالب حياة في اً أثر 

 يمكف الوصوؿ إلى الطالب المدرس بروح روح تتصؿ وعندما ومعنى ، ىدؼ ليا حياةً  الطالب
 (.3، 2006ماكجوير،  (  مف قدرات وطاقات الطالب لدى ما أفضؿ

لقد أدت التحوالت المتسارعة التي يشيدىا العالـ في مختمؼ المجاالت إلى تغيرات في 
لى تحوالت في دور المعمـ الذي أصبح موجيًا ومنشطًا أكثر مف  غايات التربية وفي أىدافيا، وا 
كونو ممقنًا لممعرفة، بؿ وفؽ ىذه التحوالت تحوؿ دور المعمـ إلى مرشد إلى المعرفة والتعميـ، 

ؽ لعمميات التعميـ ومصحح ألخطاء التعميـ....إلخ )المنظمة العربية لمتربية والثقافة والعموـ ومنس
 ،1998     .) 

حاجة إلى تربية غير تقميدية كالتي عيدناىا، ومف ىنا بدأت ب في نفس الوقت نحف
أحيانًا تتسابؽ الدوؿ المختمفة عمى تطوير نظميا التعميمية بصورة شاممة أحيانًا وبصورة جزئية 

وبدأت تشيد قضية التطوير واإلصالح المتعمقة بالمعمـ قدرًا كبيرًا مف االىتماـ في الدوؿ  أخرى،
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المختمفة التي تنشد االرتقاء بنظميا التعميمية، ومف ثـ تجويد نواتجيا، ومف أبرز النتائج المترتبة 
مؾ المرتبطة بتخريج نوعية عمى التحديات والتحوالت المعاصرة التي يواجييا التعميـ في العالـ ت

مف المعمميف القادريف عمى تنمية أنفسيـ باستمرار، وال يتـ ذلؾ إال بتوفير المناخ التعميمي 
 األساسي وتوفير المعمميف المؤىميف.

أخذت معظـ الدوؿ المتقدمة منيا والنامية إعادة النظر في نظاـ إعداد وتدريس لذلؾ  
كسابيـ المعمـ بشكؿ خاص، وذلؾ مف خالؿ بر  امج تزودىـ بالمعارؼ التربوية التعميمية وا 

الميارات المينية استجابة لمعديد مف العوامؿ وأىميا تمكيف المعمـ مف القياـ برسالتو الحقيقية في 
 (.123، 1996المجتمع )لطفي محمد، 

حدى ىذه الدوؿ التي أصبحت تيتـ بإعداد المعمـ وتأىيمو إ والجميورية العربية السورية  
( حتى 2000ف خالؿ فتح برامج معمـ صؼ في كميات التربية بالجامعات السورية منذ عاـ )م

، المنتشرة في المحافظات السوريةالحكومية ( برنامج موزعة عمى الجامعات 14بمغ عددىا )
وأنشأت تمؾ  ،2013/2014حسب البيانات الصادرة عف وزارة التعميـ العالي السورية عاـ 

مـ ومعممة الصفوؼ األولى في الحمقة األولى مف التعميـ األساسي، بغية تكويف البرامج إلعداد مع
عداده إعدادًا جيدًا  مف النواحي  داخؿ تمؾ البرامج قبؿ الخدمة بحيث  التقنية والتكنولوجيةالمعمـ وا 
مستوى رفيع األداء وذلؾ بعد تفاقـ مشكمة  تربوية تضمفُ  تعكس برامج اإلعداد قبؿ الخدمة خبراٍت 

فضاًل عف تزايد سرعة العموـ  .الكـ في عدد المتعمميف والمدارس في سورية بسبب التزايد السكاني
إلى تطوير إعداد  ةً ماس   صبح ىناؾ حاجةٌ أ ، حيثُ ةً فضائي وتطبيقاتيا حتى وصمت إلى سرعاٍت 

المرحمة األولى مف التعميـ  ـُ معمّ  ةً وخاصّ  ممكفٍ  وجوٍ  تو عمى أفضؿِ بميمّ  المعمـ وتأىيمو ليقوـَ 
 األساسي.   

 ثانيًا: مشكمة الدراسة: 

يواجو المعمـ بشكؿ عاـ بعض الصعوبات لدى ممارستو عممية التعميـ فيو  ا الشؾّ ممّ 
والمرحمة التعميمية التي يؤدي ميامو فييا،  ،ي بغض النظر عف خبراتو وعدد سنوات خدمتوالصفّ 

وتأخذ أشكااًل معينة،  مف وقت آلخرَ  ةً وتشكؿ ىذه الصعوبات مشكالت قد يواجييا المعمموف كافّ 
عممية ذاتيا، سواًء مشكالت صفية، أو إدارية أو تتعمؽ توترتبط بطبيعة العممية التعميمية ال

عمى مواجية مثؿ ىذه  قدرةً  رَ ـ لمخبرة يجعمو أكثَ المعم   بالمنياج التربوي ....إلخ، إال أف اكتسابَ 
لألسس  في حاجة مستمرة وممحة إلى فيـ أفضؿَ  األمر الذي يجعؿ المعمـَ  ،المشكالت ومعالجتيا

 والمبادئ التي تقوـ عمييا عممية التعميـ بحيث يتمكف مف تسييميا وجعميا أكثر نجاحًا وفاعمية.
إعداد معممي الحمقة األولى مف التعميـ األساسي  بدأ سوريةالجميورية العربية ال وفي

لتزويدىـ بالميارات واالتجاىات التي تمكنيـ مف إقامة  وذلؾ ضمف برنامج في كميات التربية
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عالقات إيجابية مع البيئة المدرسية عمى المستوى اإلداري والعممي وحتى االجتماعي داخؿ 
دراكًا لطبيعة عمميـ وأكثر مرونة في مواجية المشكالت  المدرسة وخارجيا، ليصبحوا أكثر فيماً  وا 

مف المشكالت ويكوف أكثر  يواجو العديدَ قد  إال أف المعمـ المبتدئَ  ،الناجمة عف ىذا العمؿ
  .بيا مف ذوي الخبرة الطويمة إحساساً 

ـَ  أف  (Veenman) فينماف يؤكد     مشكالتو مف يزيد بيا، ومما إحساساً  أكثر يكوفالمعم
 الواقع، عمى أرض لتطبيقيا متحمساً  التربوية النظريات مف بكثير مف مؤسسات اإلعداد تخرج أنو
 صدمة تسمى لديو يحدث مما أمامو، يجري ما وبيف تعممو ما بيف اً كبير  اختالًفا يجد ربما لكنو

 إلى  األمر نياية في تؤدي أف ويمكف لديو كبيراً  أثراً  تترؾ  "الحقيقة صدمة أو الواقع صدمة"
الباحث لممعمميف  مف معايشةو  .(Veenman ،1984 ،47المينة بعد التحاقو في العمؿ) تركو

المعمميف المبتدئيف بعض معاناة  فقد الحظ عمى أرض الواقع بحكـ عممو في المدارس الحكومية
ى مف العديد مف المشكالت التي تفصؿ بيف ما تعممو أثناء فترة إعداد المعمميف وبيف التطبيؽ عم

( معممًا 50وقد قاـ الباحث بتطبيؽ استبانة استطالعية عمى عينة مؤلفو مف ) أرض الواقع،
ومعممة، لموقوؼ عمى أىـ تمؾ المشكالت، وبعد تفريغ النتائج تـ التوصؿ إلى المشكالت التالية: 

ومشكالت متعمقة بالموجو التربوي، مشكالت مرتبطة باإلدارة المدرسية، ،و  ضبط الصؼمشكالت 
دفع األمر الذي  ومشكالت تتعمؽ بالبيئة المادية. ومشكالت مرتبطة باألسر والمجتمع المحمي،

صؼ المعمـ  ومقياـ بيذه الدراسة لموقوؼ عمى تمؾ المشكالت التي يعاني منيا خريجل الباحث
 الرئيس التالي: سؤاؿلؾ يمكف صياغة مشكمة الدراسة في الذومحاولة الحد منيا، وب

لدى خريجي برامج معممي الصف في الحمقة األولى من التعميم األساسي ما المشكالت "
   "سبل الحد منها؟ما بالمدارس الحكومية و 

 ثالثًا: أهمية الدراسة:

 :يأتيا فيم الدراسة أىمية تكمف
كوف المعمـ الركيزة األساسية  في النظاـ التعميمي وعميو تبنى جميع اآلماؿ المستقبمية التي  - 1

تحسيف العممية التعميمية، فالمعمـ كقائد يؤثر تأثيرًا أكيدًا في طمبتو، ألنو العنصر تيدؼ إلى 
 ة تنشئة الطمبة.يالفعاؿ الرئيسي في عمم

التأكيد عمى أىمية إعداد المعمميف ورفع كفاءاتيـ العممية والمينية، لما لذلؾ مف أثر عمى   -2
 مستوى تحصيؿ طالبيـ.

يسيـ في تطوير المجتمع وتقدمو، ويشكؿ المصدر األوؿ لمبناء  اً ياجتماع اً كوف المعمـ رائد  -3
 الحضاري واالقتصادي واالجتماعي لألمـ، مف خالؿ اسياماتو الحقيقية في بناء البشر.
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عمى  التعر ؼفي  والمشرفيف التربوييفقد تفيد نتائج الدراسة في مساعدة مديري المدارس   -4
مدارسيـ، مما قد يدفعيـ إلى معالجتيا والحد منيا ومعاونتيـ المشكالت التي تواجو المعمميف في 

   في بناء المجتمع.، حتى تشير العممية التعميمية نحو أىدافيا المنشودة عمى حميا
قد تفيد نتائج الدراسة القائميف عمى السياسة التربوية بوزارة التربية عمى ضرورة إجراء دورات  -5

ـ مف صعوبات أثناء الممارسة ييعمى تذليؿ ما قد يواجتساعد معممي الصؼ  ومينية تدريبية
  . المينية

قد تكوف الدراسة إضافة عممية في مجاؿ الدراسات التربوية المحمية، خاصة تمؾ المتعمقة  -6
 بمشكالت معمـ الصؼ المبتدئ.

 أهداف الدراسة:رابعًا: 
 :إلى بوجو عاـ ةالحالي الدراسةيدؼ ت
    الحكومية  المدارس في الصؼ تواجو خريجي معممي التيالشائعة  المشكالتأىـ الكشؼ عف

المشكالت العامة وعمى المستوى الفرعي سواًء عمى مستوى  نظرىـ وجية مفبمحافظة حماة 
  لكؿ مشكمة.

   الصؼ  معممي تقدير درجات متوسطات بيف اً إحصائي فروؽ دالة ىناؾ كاف إذا معرفة فيما
 .(، المنطقة التعميميةبرةالخ سنوات ،س)الجن المتغيرات إلى تعزى المشكالت حوؿ

 وذلؾ معممي الصؼ تواجو التي المشكالت مف الحد في تسيـ قد التي المقترحات بعض وضع 
 وبناًء عمى نتائج الدراسة الميدانية.، أنفسيـ المعمميف نظر وجية مف

 :الدراسةأسئمة  خامسًا:
 :عف األسئمة اآلتية الدراسة ستجيب

 التي تواجو معممي الصؼ في الحمقة األولى مف التعميـ األساسي؟ مشكالتال ما مالمحُ  -1
بحسب  تواجو معممي الصؼ في الحمقة األولى مف التعميـ األساسي التي مشكالتالما واقع  - 2

 ؟) ميدانيًا( أولوياتيا
الصؼ حوؿ مشكالتيـ في المدارس بيف آراء معممي ىؿ يوجد فروؽ ذو داللة إحصائية  -3

الحكومية (بمحافظة حماة( تعزى لمتغيرات ) الجنس، المنطقة التعميمية، سنوات الخدمة 
 التدريسية(

التي تواجو معممي الصؼ في الحمقة األولى  مشكالتمف الالتي تسيـ في الحد الُسبؿ ما  -4
 مف التعميـ األساسي؟
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 سادسًا: فرضيات الدراسة:

معممي  آراء( بيف 0.05) الداللة ال يوجد فرؽ ذو داللة إحصائية عند مستوى األولى:الفرضية 
 ( ُتعزى لمتغير الجنس. محافظة حماةفي المدارس الحكومية ) ب يـالصؼ حوؿ مشكالت

معممي الصؼ  آراء( بيف 0.05ال يوجد فرؽ ذو داللة إحصائية عند مستوى ) الفرضية الثانية:
/ )ريؼالمنطقة التعميميةُتعزى لمتغير  محافظة حماةرس الحكومية بفي المدا يـحوؿ مشكالت

 .مدينة(
معممي  آراء( بيف 0.05ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى ) الفرضية الثالثة:

برة ُتعزى لمتغير سنوات الخ محافظة حماةفي المدارس الحكومية ب يـالصؼ حوؿ مشكالت
 التدريسية.

 سابعًا: منهج الدراسة وأداتها:
 يمكف الذي التحميمي الوصفي المنيج الحالية الدراسة لمشكمة معالجتو في الباحث اعتمد

 المشكالت التي تواجو المعمميف عف والمعمومات والبيانات الواقعية جمع الحقائؽ بوساطتو
 لممعرفة. مغزى ذات تعميمات أجؿ استخالص مف بعمؽ وتحميميا وتبويبيا وتصنيفيا

عمى  عتماداال مف خالؿ الباحثلمدراسة، وتـ إعدادىا مف قبؿ  كأداة االستبانةالباحث استخداـ و 
تـ و ، ، بحيث تشمؿ المشكالت التي يمكف أف تواجو معمـ الصؼاألدب التربوي والدراسات السابقة

بضبط الصؼ ومشكالت تتعمؽ باإلدارة  تتعمؽ مشكالتتصنيفيا في خمس محاور وىي:  
، تتعمؽ بالموجو التربوي ومشكالت تتعمؽ باألسرة والمجتمع المحميالمدرسية والمشكالت التي 

في الفصؿ الرابع  وومشكالت تتعمؽ بالبيئة المادية،) وسيتـ التفصيؿ في منيج الدراسة وأدوات
 بإجراءات الدراسة الميدانية(.

 ثامنًا: مجتمع الدراسة والعينة:
لعامميف في مدارس التعميـ مجتمع الدراسة الحالية بجميع خريجي معمـ صؼ اتمثؿ  

( معممًا ومعممة، حسب 2292األساسي حمقة أولى في محافظة حماه الرسمية والبالغ عددىـ )
 إحصائيات مديرة التخطيط واإلحصاء في مديرية التربية في محافظة حماة لمعاـ الدراسي /

2014 -2015. 
قاـ الباحث بسحب عينة عشوائية عنقودية مف المجتمع األصمي  والتي بمغ عددىا و  

) وسيتـ التفصيؿ في مجتمع الدراسة  % مف المجتمع األصمي10وبنسبة ( معمـ ومعممة 300)
 والعينة في الفصؿ الرابع بإجراءات الدراسة الميدانية(.
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 متغيرات الدراسة: تاسعًا:

 كانت متغيرات الدراسة كاآلتي: 
 المتغيرات المستقمة: وىي الجنس، والمنطقة التعميمية، وسنوات الخدمة التدريسية.

 و خريجي معمـ الصؼ.المتغيرات التابعة: وىي المشكالت التي تواج
 حدود الدراسة:عاشرًا:  

 )الحمقة األولى(مدارس مرحمة التعميـ األساسي الحكومية  شممت الدراسة جميع: الحدود المكانية
 . محافظة حماةفي 

المعمميف الذيف تـ إعدادىـ في برامج معمـ صؼ بكميات ضمت الدراسة جميع  الحدود البشرية:
والمعينيف في مرحمة التعميـ االساسي )حمقة أولى(  (،2015( حتى عاـ )2004منذ عاـ)  التربية

 .محافظة حماةة ببالمدراس الحكومي
 .2015/2016العاـ الدراسي  الفصؿ األوؿ مف الدراسة الميدانية في تطبيؽ تـ: الحدود الزمانية

نظرًا لتعدد المشكالت لدى معممي الصؼ، وارتباطًا بيدؼ الدراسة المتعمقة  :يةحدود الموضوعال
 بمشكالت معممي الصؼ فقط اقتصر الباحث عمى المشكالت اآلتية:

 ضبط الصؼ.بػػػػ مشكالت تتعمؽ  1
 باإلدارة المدرسية. تتعمؽػ مشكالت ــ2
 مشكالت تتعمؽ بالموجو التربوي.ػػ ـ3
 باألسرة والمجتمع المحمي تتعمؽمشكالت  -4
 مشكالت تتعمؽ بالبيئة المادية. -5

 وذلؾ لممبررات التالية:
التي تمنحو الفرصة الكتشاؼ قمة دروس التربية العممية أثناء فترة اإلعداد لمعمـ الصؼ  -

 التالميذ ضمف الحصة الدراسية.
 جراء دروس التربية العممية.إعدـ التعامؿ مع اإلدارة والموجو التربوي واألسرة أثناء  -
 
 
 
 
 
 



 اإلطار العام للدراسة                          الفصل األول                                    
 

 
8 

 
 : المصطمحات والتعريفات اإلجرائية:احدى عشر

 :ةالمشكم -
 و تحد التي المعنوية أو المادية العوائؽ أو الصعوبات  "أنيا عمى         موسى بف فيايعر  

 لكؿ واإلحباط، والقمؽ اإلرىاؽ وتسبب المتوخاة، والتعميمية التربوية األىداؼ تحقيؽ دوف تحوؿ
 .(2012،9)شحادة،نقاًل عف "معا والمتعمميف المعمميف مف
 ومتداخمة متشابية عناصر عدة مف تتكوف ظاىرة موقؼ أو " بأنياالعاجز المشكمة  ؼيعرّ و 

 عناصرىا عمى ؼَ والتعر   ياتحميمَ  يتطمب وحميا الجماعة، أو الفرد ويواجييا الغموض، يكتنفيا
، 2001)العاجز،"بشأنيا المناسبة القرارات إلى الوصوؿ أجؿ مف بيا المحيطة والظروؼ وأسبابيا
214.) 

الصعوبات والعوائؽ التي مف  مجموعة مف:  جرائيًا بأنياإمعمـ الصؼ  مشكالتِ  ؼ الباحثويعرّ  
شأنيا أف تعرقؿ سير عمؿ معممي الصؼ في المدارس الحكومية بشكؿ طبيعي وتحوؿ دوف 

التربوي،  موجواإلدارة المدرسية، والبضبط الصؼ، و  سواء ما يتعمؽرضاه عف أدائو لمينتو، 
 واألسرة والمجتمع المحمي، والبيئة المادية. 

 :الصف معمم -
 األساسية لمصفوؼ مختمفة مواد لتدريس يعد الذي المعمـ ذلؾ "بأنومعمـ الصؼ يعرؼ العبادي 

 (.244، 2004 )العبادي، )"والثالث والثاني، األوؿ، الدنيا، الثالث
ضمف برامج معمـ  متكامالً  إعداداً  يعد الذي المعمـ ذلؾ ىو: بأنو إجرائياً  الباحث عرفو وقد -

 التي المواد كافة عميـأجؿ ت مف في الجامعات السورية التربيةكميات  في الصؼ التي تـ افتتاحيا
 األجنبية اتالمغ باستثناء ) و الرابع  والثالث ,والثاني األساسية )األوؿ، المرحمة طالب يدرسيا
 والمواد الفنية.  الرياضية والتربية

 عمميةبأنيا جميع العوائؽ التي تواجو المعمـ في "  يعرفيا مرعي مشكالت ضبط الصف: -
  (. 84، 1986 " )مرعي وآخروف، الطالب سموؾ في التحكـ

مجموعة مف الصعوبات والعوائؽ التي تواجو المعمـ داخؿ الصؼ  بأنيا :ويعرفيا الباحث اجرائياً 
 وتحوؿ دوف رضاه عف أدائو لمينتو، ويكوف مصدرىا التالميذ.

ة وتحوؿ يالمدرساإلدارة مجموعة االجراءات التي تقوـ فييا  ىي المدرسية:مشكالت اإلدارة  -
 نحو المدرسي وقيادتو المجتمع تنظيـ في فاعالً  دوراً  وعدـ ممارستياالمدرسة،  أىداؼ تحقيؽ
 (.٠٥٠ ، ٦٠٠٢ مقبؿ، سعيد (األىداؼ تمؾ تحقيؽ
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مجموعة مف القرارات واإلجراءات التي تقوـ بيا اإلدارة المدرسية والتي مف  بأنيا :ويعرفيا الباحث
شأنيا أف تعرقؿ سير عمؿ معممي الصؼ في المدارس الحكومية بشكؿ طبيعي وتحوؿ دوف 

 رضاه عف أدائو لمينتو.
األساليب والتصرفات التي يتعامؿ بيا  يعرفيا الباحث بأنيا:مشكالت تتعمق بالموجه التربوي:  -

أف تعرقؿ سير عمؿ معممي الصؼ في الموجو التربوي مع معممي الصؼ والتي مف شأنيا 
 .المدارس الحكومية بشكؿ طبيعي وتحوؿ دوف رضاه عف أدائو لمينتو

مجموعة الصعوبات التي  يعرفيا الباحث بأنيا: مشكالت تتعمق باألسرة والمجتمع المحمي: -
ني منيا معمـ الصؼ في المدارس الحكومية في تعاممو مع تالميذه والتي تصدر عف األسرة يعا

 والمجتمع المحمي.
 التخطيط وىي مجموعة الصعوبات التي تواجو المعمـ أثناء::مشكالت تتعمق بالبيئة المادية -

 بما التعميمية والتجييزات والوسائؿ األثاث وتوزيع أركاف وركف مف جزء كؿ استغالؿ وتمنعو مف
 األركاف بيف بسيولة بتنقؿ التالميذ ويسمح التعميمية والخبرات األنشطة طبيعة مع يتناسب

 (.16، 2000وشفشؽ، الناشؼ (المختمفة 
 وتحوؿ دوف رضاه عف أدائو لمينتووىي مجموعة العوائؽ التي تواجو معمـ الصؼ وتحوؿ دوف 

 .الصؼالفيزيقية ضمف حجرة ترجع إلى البيئة في الصؼ 
مرحمة تعميمية مدتيا تسع سنوات تبدأ مف الصؼ األوؿ حتى مرحمة التعميم األساسي:  -

لزامية تشمؿ حمقتيف األولى مف الصؼ األوؿ إلى الصؼ الرابع، التاسعالصؼ  ، وىي مجانية وا 
 .*(2، 2004والثانية مف الصؼ الخامس إلى الصؼ التاسع ) وزارة التربية، 

 سابقة: الدراسات الثاني عشر
 بعض إلى يصؿ أف الباحث استطاعيتناوؿ ىذا الفصؿ الدراسات السابقة، حيث 

 تواجو مشكمة حوؿ مضمونيا فمنيا يدور الصؼ بمعمـ عالقة ليا قضايا عالجت التي الدراسات
، ، مع اإلشارة إلى قمة ىذه الدراسات المحميةالصؼ لمعمـ مينياً  جانباً  تناولت أو الصؼ، معمـ

 :محوريف كما يمي وتـ عرضيا في
 أواًل : الدراسات العربية:

 في التعميم االبتدائي معمم تواجه التي المشكالت بعض" بعنواف:  ( 1998) الرشيدي دراسة -1
 مصرفي  "المعاصرة التكنولوجية التغيرات ضوء

ضوء  في االبتدائي التعمـ معمـ تواجو التي المشكالت عمى التعرؼ إلى الدراسة ىدفت
 .أسواف مدينة في االبتدائية المرحمة معمـ في المؤثرة المعاصرة التكنولوجية التغيرات
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 استبانتيف استخداـ وتـ دراستو في التحميمي الوصفي المنيج عمى الباحث اعتمد وقد
 األصمي المجتمع وتكوف ،  فقرة ( 38( مف والثانية ( فقرة43( مف األولى تكونت كأدوات لمدراسة
عينة  عمى الدراسة وطبقت أسواف مدينة في االبتدائية المرحمة معممي جميع مف ليذه الدراسة

 ومعممة.  معمـ (100مف)

 :التالية لمنتائج الدراسة توصمت وقد

 .المتعمقة بالمشرؼ التربوي جاءت بدرجة متوسطة المشكالت أف -

 الجنس إلى عزىتُ  لممعمميف المشكالت متوسطات بيف إحصائية داللة ذات فروؽ توجد ال -
 الخبرة وسنوات

 .العممي المؤىؿ إلى المشكالت تعزى متوسطات بيف إحصائية داللة ذات فروؽ وجود  -

الحكومية  المدارس في المبتدئ المعمم مشكالت" بعنواف:  (1999) خاطر دراسة -2
 "حمولها ومقترحات غزة بمحافظات

 كما شيوعيا ومدى المبتدئ المعمـ تواجو التي المشكالت عف الكشؼ إلى الدراسة ىدفت
 ىذه المشكالت اختالؼ عمى ثانوية ( -عميا أساسية -دنيا التعميمية )أساسية المرحمة أثر تقصت
 عمى اً أثر  آداب(  -والتخصص ) عموـ إناث( ، -ذكور ( الجنس كاف إذا اعم   الكشؼ وحاوؿ
 .المشكالت ىذه اختالؼ

 مف الدراسة ليذه األصمي المجتمع تكوف وقد التحميمي الوصفي المنيج الباحث استخداـ  
الدراسي  لمعاـ غزة بمحافظات العاـ التعميـ مدارس في تعيينيـ تـ الذيف المبتدئيف جميع المعمميف

 .ـ 1998/1999

 االستبانة توزيع وبعد ومعممة اً ممعم (316) تـ اختيار عينة لمدراسة بمغ عددىا وقد 
 عينة الرقـ ىذا مثؿ حيث (257) اإلحصائي لمتحميؿ خضعت التي االستبانات بمغ عدد وتعبئتيا
 ستة إلى المعمموف منيا يعاني التي المشكالت حسب االستبانة فقرات وتـ تقسيـ .الدراسة
 .رئيسية مجاالت

 :الدراسة إلييا توصمت التي النتائج أىـ ومف

 الجنس إلى عزىتُ  لممعمميف المشكالت متوسطات بيف إحصائية داللة ذات فروؽ توجد ال ػػػػ
 والمنطقة التعميمية 

 .الخبرة سنوات إلى المشكالت تعزى متوسطات بيف إحصائية داللة ذات فروؽ وجود -
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 %(.50) مف أقؿ مئوية بنسبة بسيطة كانت المدرسية اإلدارة تخص التي المشكالت ػػػػػ

 وعالقتها ببعض عمان سمطنة في المعممين مشكالت" بعنواف:  (2000) سورطي دراسة -3
  "المتغيرات

 المدارس في المعمميف تواجو التي المشكالت عمى التعرؼ إلى الدارسة ىذه ىدفت 
 العممي ومؤىمو المعمـ بجنس المشكالت تمؾ عالقة واستقصاء عماف سمطنة الحكومية في

 .الخبرة وتخصصو وسنوات

 المدارس في العمانيات والمعممات العمانييف المعمميف مف الدراسة مجتمع يتكوف
 تـ   ومعممة معمماً  (155) الدراسة عينة وبمغت عماف، سمطنة في الداخمية المنطقة في الحكومية

 بناء تـ الالزمة المعمومات ولجمع التحميمي، الوصفي المنيج الباحث واستخدـ ،اختيارىـ عشوائياً 
 .مجاالت خمسة عمى موزعة مشكمة (42) عمى اشتممت استبانة

 :اآلتية لمنتائج الدراسة توصمت وقد

 المتعمقة المشكالت تمييا الطالبية المشكالت ىي المعمموف منيا يعاني التي المشكالت أىـ -
 المشكالت وأخيراً  بالمدرسة المتعمقة المشكالت ثـ التربوي واإلشراؼ واإلدارة الدراسية بالمناىج
 .التدريس بمينة المتعمقة

 الجنس إلى عزىتُ  لممعمميف المشكالت متوسطات بيف إحصائية داللة ذات فروؽ توجد ال -
 والمنطقة التعميمية  العممي والتخصص الخبرة وسنوات

 .العممي المؤىؿ إلى المشكالت تعزى متوسطات بيف إحصائية داللة ذات فروؽ وجود -

 الثالثةالصفوف  معممي تواجه التي اإلدارية المشكالت"  بعنواف: (2000) حماشا دراسة  -4
 "إربد مدينة مدارس في المبتدئين األولى

الصفوؼ  معممي تواجو التي اإلدارية المشكالت عمى التعرؼ إلى الدراسة ىذه ىدفت  
  .والمؤىؿ العممي الجنس بمتغيرات المشكالت ىذه وعالقة إربد، مدينة في المبتدئيف الثالثة األولى

 تـ الذيف المبتدئيف األولى الثالثة الصفوؼ معممي جميع مف الدراسة مجتمع تكوف
ـ 1999/2000الدراسي  لمعاـ إربد لمدينة التابعة والتعميـ التربية مديريات مدارس  في تعيينيـ

 الدراسة ىدؼ ولتحقيؽ  .التحميمي الوصفي المنيج استخداـ وتـ ومعممة ( معمـ133وعددىـ )
 المشكالت :التالية المجاالت الخمس عمى موزعة ( فقرة53( مف تكونت استبانة الباحثة طورت
 التي المشكالت األنشطة التعميمية بتنظيـ تتعمؽ التي المشكالت المياـ، بتخطيط تتعمؽ التي
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 بمراقبة تتعمؽ التي المياـ، المشكالت بتنسيؽ تتعمؽ التي والمشكالت والتوجيو، بالقيادة تتعمؽ
 .والواجبات األعماؿ ومتابعة

 :التالية النتائج إلى الدراسة توصمت وقد 

 المبتدئيف بدرجة األولى الثالثة الصفوؼ معممي تواجو التي اإلدارية المشكالت مف عدد وجود -
 .كبيرة

 مف أكبر إدارية بدرجة مشكالت يواجيوف األولى الثالثة لمصفوؼ المبتدئيف المعمميف أف -
   .إربد مدينة مدارس في المبتدئات المعممات

 إدارة استراتيجية تنفيذ في المعممين تواجه التي المعوقات" بعنواف (2001) العبادي دراسة - 
 في األردن "الصف

 في األردنية المدارس في المعمميف تواجو التي المعوقات تحديد إلى الدراسة ىذه ىدفت
بثالثة  المعوقات ىذه حددت حيث أنفسيـ المعمموف يراىا كما الصؼ إدارة تنفيذ استراتيجية

  .التعميمية والمعوقات اإلدارية، والمعوقات االجتماعية، المعوقات :ىي مجاالت

 بعد فقرة (51) مف تكونت استبانة ببناء الباحث وقاـ التحميمي، الوصفي المنيج استخداـ
 .ومعممة اً معمم (200) عمى توزيعيا وتـ وثباتيا صدقيا مف التأكد

 :التالية لمنتائج الدراسة توصمت وقد 

 الطمبة أمور أولياء متابعات ضعؼ :مثؿ االجتماعية المعوقات ىي شدة المعوقات أكثر -
 .ألوالدىـ

 إلى تعزى المعمموف يواجييا التي المعوقات تحديد في إحصائية داللة ذات فروؽ وجود عدـ -
 التعميـ في والخبرة والمنطقة التعميمية الجنس رمتغي

 .العمر متغير إلى يعزىالمعوقات  ىذه تحديد في إحصائياً  دالة فروؽ وجود -

 في إدارة الصف في الصف معمم تواجه التي المشكالت"بعنواف:  ( 2005) اهلل حمد دراسة -6
 "الصف معمم نظر وجهة من األردن في الغوث لوكالة التابعة المدارس

 عمى والتعرؼ وأسبابيا عاـ بشكؿ المشكالت ىذه عمى التعرؼىدفت الدراسة إلى 
 المستوى العمر، المتغيرات ) الجنس، أثر ومعرفة التالميذ يظيرىا التيالسموكية  المشكالت
 المعمـ مواجية درجة تقدير عمى التدريبية( الدورات المعمـ، يدرسو الذي الخبرة، الصؼ التعميمي،

  .المشكالت ليذه
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 ونموذج االستبانة، :بأداتيف االستعانة وتـ لمدراسة، التحميمي الوصفي المنيج اعتماد وتـ
 أجزاء. أربعة مف االستبانة تتكوف .صفية مالحظة

 المدارس في األولى الثالث الصفوؼ ومعممات معممي جميع مف الدراسة مجتمع تكوفو 
ـ في المناطؽ التعميمية 2004/2005 الدراسي لمعاـ األردف في الدولية الغوث لوكالة التابعة
 ومعممة معمـ ( 1016) عددىـ والبالغ إربد(  الزرقاء، عماف، جنوب عماف، )شماؿ  األربعة
 .( مدرسة137) في يعمموف معممة )544(و معمـ (472) منيـ

 :التالية النتائج إلى الدراسة توصمت وقد

 .والمنطقة التعميمية الخدمة سنوات لمتغير تعزىداللة إحصائية  اتتوجد فروؽ ذ -

 أىـ المشكالت ومف منخفضة والمعممات المعمميف عند العامة المشكالت مواجية درجة كانت -
 ظيور منع أو عمى الوقاية المعمـ قدرة التعميمية، الميمة في وانغماسيـ الطمبة انتباه ضعؼ :ىي

 .المقبوؿ غير السموؾ

البيئة  :ىي المعمميف نظر وجية مف المشكالت ظيور في تساىـ التي األسباب أىـ مف -
 متابعتيـ لعمميـ عمى لمطمبة واالجتماعية االقتصادية الظروؼ انعكاسالمادية السيئة، و 

 .المدرسي
 .غزة بمحافظات الحكومية المدارس في الصف معممي مشكالت (2008دراسة أبو فودة) -7

 المدارس في الصؼ معممي تواجو التي المشكالت أىـ عف الكشؼ إلى الدراسة ىدفت
 .أنفسيـ الصؼ معممي نظر وجية مف غزة، بمحافظات الحكومية

 .الدراسة موضوع الظاىرة وصؼ في التحميمي الوصفي المنيج الباحث استخدـ وقد

       )عددىـ والبالغ الحكومية، المدارس في الصؼ معممي جميع مف الدراسة عينة وتكونت

 (.2007/2008) الدراسي العاـ مف الثاني الفصؿ في ومعممة اً معمم

 معممي تواجو مشكمة        عمى اشتممت الغرض ليذا استبانة بإعداد الباحث قاـ
 مرتبطة مشكالت المدرسية، باإلدارة مرتبطة كالتمش :ىي أبعاد ستة عمى توزيعيا وتـ الصؼ،
 باإلدارة مرتبطة مشكالت التربوي، باإلشراؼ مرتبطة مشكالت المحمي، والمجتمع األمور بأولياء

 .ي(التربو  بالمنياج مرتبطة مشكالت التالميذ، مع بالتعامؿ مرتبطة مشكالت الصفية،
 :التالية النتائج إلى الدراسة توصمت وقد

 .األولى المرتبة المحمي والمجتمع األمور بأولياء المرتبطة المشكالت مجاؿ احتؿ -
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 التي المشكالت حوؿ الصؼ معممي استجابات في درجات إحصائية داللة ذات فروؽ وجود -
 .اإلناث لصالح الفروؽ وكانت (إناث -ذكور) الجنس متغير إلى تعزى نظرىـ وجية مف تواجييـ

 التي المشكالت حوؿ الصؼ معممي استجابات في درجات إحصائية داللة ذات فروؽ وجود -
 المنطقة التعميمية. متغير إلى تعزى نظرىـ وجية مف تواجييـ

 المشكالت حوؿ الصؼ معممي استجابات في درجات إحصائية داللة ذات فروؽ وجودعدـ  -
 سنوات الخبرة. متغير إلى تعزى نظرىـ وجية مف تواجييـ التي
 
مشكالت االدارة الصفية التي تواجه معممي المرحمة ( بعنواف: " 2009دراسة المقيد )  -8

 "االبتدائية بمدارس وكالة الغوث الدولية بغزة وسبل التغمب عميها
التي تواجو معممي المرحمة ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى مشكالت ضبط الصؼ 

االبتدائية في مدارس وكالة الغوث الدولية في جميع محافظات غزة، والكشؼ عف االختالؼ في 
درجة وجود ىذه المشكالت التي تواجو ىؤالء المعمميف تبعا )لمجنس والمؤىؿ العممي وسنوات 

 بعض المقترحات لىإ التوصؿ ومحاولة المشكالت تمؾ أسباب أىـ عمى التعرؼ وكذلؾ الخبرة(.
 .عمييا لمتغمب

 بمحافظة الوكالة مدارس في االبتدائية المرحمة معممي جميع مف الدراسة مجتمع وتكوف  
 واشتممت البسيطة العشوائية بالطريقة العينة ومعممة وتـ اختيار معمماً          وعددىـ غزة

 ىذه في التحميمي الوصفي المنيج الباحث استخدـ و ومعممة. معمماً          عمى العينة
 الدراسة.

 : التالية النتائج إلى الباحث توصؿ 
 ( بيف متوسطي تقديري    أقؿ مف  αداللة ) مستوى عند إحصائية داللة ذات فروؽ توجد -

 باإلدارة المدرسية والمشكالت المتعمقة الصؼ ضبط لمشكالت والمعممات المعمميف مجموعتي
 وذلؾ االبتدائية المرحمة لدى معممي الصؼ ضبط لمشكالت الكمية ،والدرجة بالمعمـ المتعمقة
 .المعممات مجموعة لصالح

 ( بيف متوسطي    أقؿ مف  α) داللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروؽ توجدو  -
 لمتغير تعزى بالتالميذ المتعمقة الصؼ ضبط لمشكالت االبتدائية المرحمة معممي تقدير درجات
 .سنوات     عف تقؿ التي الخدمة سنوات ذوي المعمميف لصالح وذلؾ الخدمة سنوات
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درجة المشكالت التي تواجه معممي المدارس الحكومية ( بعنواف:" 2012دراسة شحادة) -9
 في فمسطين األساسية المختمطة في شمال الضفة الغربية"

المدارس  معممي تواجو التي المشكالت درجة إلى التعرؼ إلى الدراسة ىذه ىدفت  
الفروؽ  معرفة إلى الدراسة ىدفت الغربية، كما الضفة شماؿ في المختمطة األساسية الحكومية

سنوات  وعدد والعمر العممي والمؤىؿ ) الجنس متغيرات مف كؿ عمى المبحوثيف الستجابات
معممي  تواجو التي المشكالت لدرجة لمتعرؼ والمحافظة( والتخصص االجتماعية والحالة الخبرة

 .الغربية الضفة شماؿ في المختمطة األساسية لحكوميةا المدارس

 األساسية المختمطة الحكومية المدارس في والمعممات المعمميف مف الدراسة مجتمع تكوف  
 عنقودية منيـ عينة اختيار وتـ، ومعممة معمماً          عددىـ و الغربية، الضفة شماؿ في

 مكونة استبانة الباحثة واستخدمت  .المجتمع مف        نسبتو ما أي, ( فردا        بمغت
 المشكالت ومجاؿ اإلدارية، المشكالت مجاؿ :مجاالت، وىي ثالثة عمى موزعة فقرة        مف

 منيا: النتائج إلى العديد مف الدراسة وتوصمت. االجتماعية المشكالت ومجاؿ الفنية،

جاءت المشكالت الفنية في المرتبة األولى، وفي المرتبة الثانية المشكالت اإلدارية، وفي  -
 .المرتبة األخيرة المشكالت االجتماعية

 الحكومية المدارس معممي التي تواجو المشكالت لدرجة إحصائية داللة ذات فروؽ توجد ال -
 الخبرة، سنوات وعدد و التخصص، العممي، والمؤىؿ النوع لمتغير) تعزى المختمطة األساسية
 .العمر، والمحافظة( و االجتماعية، والحالة

 في العممية التربية طمبة تواجه التي المشكالت" (2011دراسة أبو لطيفة وعيسى) -10
 ".الميداني التدريب أثناء في األردنية الجامعة

 في العممية التربية طمبة تواجو التي المشكالت عف الكشؼ إلى الدراسة ىذه ىدفت
 مديري آراء وبياف الميداني، تدريبيـ أثناء الصؼ معمـ تخصص طمبة مف األردنية الجامعة
 .المشكالت بيذه المتعاونيف والمعمميف المتعاونة المدارس

 العممية التربية طمبة مف وطالبة اً طالب        مف تألفت عينة اختيار تـ الدراسة أىداؼ ولتحقيؽ
 مديري مف ومديرة اً مدير        و األوؿ، الدراسي الفصؿ في 2007/2008 الدراسي لمعاـ

 .المتعاونيف المعمميف مف ومعممة اً عممم        و المتعاونة، المدارس
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 عف الكشؼ سبيؿ في الدراسة عينة أفراد مع مبنية شبو مقابالت الباحثاف أجرى البيانات ولجمع
 مديري آراء ومعرفة مشكالت، العتبارىا ومبرراتيـ العممية التربية طمبة تواجو التي المشكالت
 .العممية التربية طمبة تواجو التي المشكالت حوؿ المتعاونيف والمعمميف المتعاونة المدارس

 ما يمي: الدراسة نتائجمف أىـ 

 في يوجدأنو ال  األردنية  الجامعة في العممية التربية طمبة تواجو التي مف أىـ المشكالت  - 
 .الفراغ أوقات في العممية التربية طمبة فييا يجمس مخصصة أماكف وتجييزاتيا المدرسة مرافؽ

 .طاقتيـ فوؽ وتدريسية إدارية بمياـ العممية التربية لطمبة المتعاونيف المعمميف تكميؼ -

مشكالت اإلدارة الصفية في المدارس الثانوية في محافظة "( 2012دراسة مخامرة ) -11
 ".وجهة نظر المعممينالخميل من 

 في الثانوية المدارس في الصفية اإلدارة مشكالت إلى التعرؼ سةاالدر  ىذه ىدفت
 .الوصفي المنيج الباحث استخدـ وقد المعمميف، نظر وجية مف الخميؿ محافظة

 الثانوية المدارس معممي جميع مف ةراسالد مجتمع وتكّوف، البيانات لجمع ةاستبان وطّور 
 الخميؿ وجنوب الخميؿ، ووسط الخميؿ، شماؿ  :الخميؿ بمحافظة والتعميـ التربية لمديريات التابعة
 .ومعممة معمماً  (1860) عددىـ والبالغ

 الدراسة: نتائج وأظيرتومعممة.  معمماً         قواميا عشوائية عينة اختيار تـ 

 نظر وجية مف الخميؿ محافظة في الثانوية المدارس في الصفية اإلدارة مشكالت أسباب أف -

 .متوسطة بدرجة جاء المعمميف

 اإلدارة مشكالت ألسباب الدراسة عينةرات أفراد تقدي بيف إحصائية داللة ذات فروؽ وجود عدـ -

 .الجنس لمتغير تعزى الصفية

 اإلدارة مشكالت ألسباب الدراسة عينةرات أفراد تقدي بيف إحصائية داللة ذات فروؽ وجود عدـ -

 سنوات الخبرة. لمتغير تعزى الصفية

 ثانيًا: الدراسات األجنبية:
 محتوى"( بعنواف: 1990) "Ben-peretz, m. & hayon"وىيوف  بيرتس دراسة -1

 "والقدامى الجدد المدرسون يواجهها التي المهنية المشكالت

"The content and cotext of professional dilemmas encountered by 
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novice and senior teachers" 

 المبتدئوف والقدامى المعمموف يواجييا التي المشكالت بعض إظيار إلى الدراسة ىدفت
 خدموا منيـ مبتدئوف (3(العميا، التعميمية المراحؿ في المعمميف مف (6) الدراسة عينة بمغت حيث
بيف  التدريس في حقؿ خدمتيـ سنوات تتراوح قدامى اآلخريف والثالثة التدريس حقؿ في سنتيف

 .وييودية عربية مختمفة تعميمية بيئات مف أخذت العينة أف كما سنة(، 4-10-19)

 .شخصية مقابمة عف عبارة وكانت الدراسة أداة الباحثتاف استخدمت وقد 

 :أف تبيف النتائج تحميؿ وبعد

 دورىـ الجديد إلى انتقموا ثـ طمبة كانوا كونيـ الجدد يفمالمعم عند المشكالت ظيور في السبب -
 .لمعمؿ باختيارىـ تتعمؽ المشكالت أف واتضح كمعمميف

 المعمموف الجدد منيا ويعاني الصؼ، داخؿ واإلدارة بالتدريس تتعمؽ التي المشكالت مف كثيراً  -
 .والقدامى

 يواجييا المعمموف وتمؾ والواقع، المذىب بيف بالفجوة تتعمؽ االجتماعي المحيط في المشكالت -
 .فقط القدامى

 اليونان المعممين نظر وجهة "( بعنواف: Mason et al"1993"( وآخروف ماسوف دراسة -2
 في اليونان" االبتدائية المدارس في الصفية المشكالت وخطورة طبيعةحول 

"Greek Teachers Judgment about the Nature and Severity of  

Classroom Problems" 

المشكالت  وخطورة طبيعة حوؿ اليوناف المعمميف آراء معرفة إلى الدراسة ىذه ىدفت
 .األمريكية المتحدة الواليات في كنتاكي جامعة مف باحثوف وىـ ، األمريكية المدارس في الصفية

 االبتدائية مدارس في يعمموف ومعممة معمماً  (256) الدراسة عينة أفراد عدد وبمغ 
  .واجتماعية اقتصادية مستويات وثالثة جغرافية مناطؽ ثالثة إلى تتوزع اليونانية

الطمبة  يعرضيا التي الصفية المشكالت حوؿ المعمميف آراء لتقييـ استبانة الباحثوف طور
صنفت  ولقد الصؼ، في لمطالب الفردية لممشكالت وصفاً  عشر خمسة االستبانة وتتضمف
العاطفية،  المشكالت التعميمية، المشكالت :وىي المشكالت مف أنواع ثالثة إلى المشكالت
  .السموكية المشكالت

 :أف الدراسة نتائج إليو توصمت ما أبرز ومف



 اإلطار العام للدراسة                          الفصل األول                                    
 

 
18 

 متوسطة. كانتضبط الصؼ  مشكالت لخطورة المعمميف تقدير درجة -

 حوؿ طبيعة األمريكييف النفس عمماء آراء مع اليوناف في االبتدائية المدارس معممي آراء اتفقت -
 .االستبانة في مقدمة ىي كما الصفية الطالب مشكالت

والعقمية  واالجتماعية المعرفية النواحي تحديد في مياراتيـ لتطوير المعمميف تدريب أىمية -
 .التعمـ لمشكالت العصبية

المدرسي  اإلشراؼ خالؿ مف المدرسيف لتقييـ النفس عمماء إلى اليوناف المعمموف حاجة -
لمطالب  والعاطفية التعميمية بالمشكالت تتعمؽ التي التعميمية الخدمات تقديـ وأيضاً  المستمر
 .الصغار

 اتصال مشاكل "( بعنواف: 1995،)"Janets and Other"وآخروف  جانتس دراسة -3
 الصف" ومعممي الوالدين بين المنزلية المدرسية الواجبات

"Homework-communication problems among parents, classroom 
teacher and special Education Teaching" 

المدرسة  في الصؼ معممي بيف الموجودة االتصاؿ مشاكؿ اكتشاؼ إلى الدراسة ىدفت
 .المدرسية بالواجبات عالقة ليا التي المنازؿ في األمور وأولياء

 مف ( 48) عمى موزعة فقرة ( 83) مف مكونة مسحية استبانة الباحثوف استخدـ وقد
 واستخدـ الباحث المنيج الوصفي. .والمعمميف أولياء األمور

 :التالية لمنتائج الدراسة توصمت

لمطمبة  المعطاة المدرسية الوظائؼ مشاكؿ بخصوص االتصاؿ تواجو رئيسة مشاكؿ ىناؾ أف -
 .والوضوح والمتابعة والثبات والتوقيت والتكرار المبادرة :ومنيا المنزؿ في إلنجازىا

 والقدرات والمعرفة الوقت: االتصاؿ مشاكؿ في تساىـ عوامؿ خمس حددت الدراسة عينة أف -
  .واألىؿ الصؼ معمـ مف كؿ توقعات واختالؼ النظر ووجيات واإلمكانيات،

 درجات ( بيف متوسطي    أقؿ مف  α) داللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروؽ وجد -
 .الخدمة سنوات لمتغير تعزى الصؼ ومعممي الوالديف بيف تصاؿاال لمشكالت ف معمميال تقدير

 تصورات"( بعنوان: 1997)"Haroun and Ohanlon"  أىانموف و ىاروف دراسة -4
 "األردن في الثانوية عمان مدارس في الصفي االنضباط لمشاكل المعممين

Teacher's Perceptions of Discipline problems in a Jordanian " 
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Secondary School Jordan" 

السيئة  السموكية األنماط حوؿ المعمميف مالحظات عمى التعرؼ إلى الدارسة ىدفت
يعييا  كما األنماط بيذه المرتبطة األسباب وفحص الصؼ، غرفة في تحدث التي المتكررة
 .الياشمية األردنية المممكة في عماف غرب مدارس في المعمموف

 العاصمة غرب الواقعة الذكور مدارس إحدى مف عشوائية بطريقة العينة اختيار تـ وقد 
 عدد والبالغ عشر الثاني الصؼ إلى السابع الصؼ مف الصفوؼ تضـ عماف والتي األردنية
 عددىـ والبالغ المدرسة في المعمميف جميع مف الدراسة عينة وتألفت ،( طالباً 800فييا) الطالب

 .معمماً  (28(

 عددىـ بمغ الذيف المعمميف جميع مقابمة تـ حيث المقابمة، أسموب الباحثاف واستخدـ 
 األنماط أكثر عف المعمميف مالحظات لمعرفة ) ىاروف (األوؿ الباحث خالؿ مف معمماً  (28)

 مالحظاتيـ معرفة أجؿ مف الصؼ، غرفة في تحدث التي التالميذ قبؿ مف السيئة تكراراً  السموكية
 .لذلؾ المحتممة واألسباب السموؾ ماىية سوء عف

 :التالية النتائج إلى الدراسة توصمت

 االنضباط مشاكؿحوؿ  الدراسة عينةرات أفراد تقدي بيف إحصائية داللة ذات فروؽ وجود عدـ -
 سنوات الخبرة. لمتغير تعزى الصفي

 التحدث :كالتالي ترتيبيا جاء وقد المعطؿ، لمسموؾ أنماط (8) تمقائي بشكؿ المعمموف حدد -
 غير المالئـ، اإلزعاج غير المزاح المقعد، مف الخروج الدافعية، تدني االنتباه، عدـ استئذاف، دوف

 .اآلخريف عمى االستقواء الصؼ، مغادرة طمب المفظي

 تكرار وفؽ مرتبة التالية األسباب إلى المعطؿ السموؾ إلى تؤدي التي األسباب المعمموف عزى -
 عناصر المدرسي، التنظيـ عناصر نفسو، بالطالب تتعمؽ عناصر :المعمميف إجابات في ورودىا
 .والصفية المدرسية اإلدارة ضمف عناصر التعميمية، تتعمؽ بالنشاطات عناصر بالمعمـ، تتعمؽ
 اظير حيث المدارس في لعمميـ المعمميف وعي تبيف التي المعمومات بعض الدراسة قدمت وقد

 األسباب ىذه أف المعمموف اقترح وقد الطالب، عند المشكالت أسباب بياف في وعياً  المعمموف
عطاء الزائد، المعرفي بالحمؿ تتعمؽ  إعطاء الطالب الحصة، زمف خالؿ لمتحدث القميمة الفرص وا 
 مثؿ تقنية محددة مواضيع مف بالممؿ إصابتيـ رسمي، غير بشكؿ بينيـ فيما لمتحدث قميمة فرص

 .الدراسي لتحصيميـ اآلباء تشجيع عدـ الرياضيات
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 التغيرات تأثير مدى "( بعنوان: 1997) "Linda and others"وآخروف  ليندا دراسة -5
 الصفوف والطالب في المعمم بين الصفي التفاعل عمى الصف بحجم المتعمقة األساسية
 "انجمترا في المدارس في االبتدائية

 The Effects of Major Changes in Class Size on Teacher-pupil  " 

Interaction in Elementary School Class in England" 

 الصؼ بحجـ المتعمقة األساسية التغيرات تأثير عمى التعرؼ إلى الدراسة ىذه ىدفت
 وقد انجمترا في لممدارس االبتدائية الصفوؼ في والطالب المعمـ بيف الصفي عمى التفاعؿ

 في الصفوؼ معممي لدى االبتدائية المرحمة في المعمميف سموؾ تغير ىذه الدراسة وضحت
 .الصؼ لحجـ الطبيعي المعدؿ مف أقؿ وكونو الصؼ حجـ تغير ظؿ البريطانية في المدارس

 أكفاء واعتبروا ناظر المدرسة قبؿ مف تقييميـ تـ اً ممعم (14( الدراسة ىذه في وشارؾ 
 في بقوا وآخروف فييا الدراسة، تتـ التي المدارس عمى توزيعيـ تـ وقد الدراسة ىذه في لممشاركة
 كانت المدارس مف مجموعتاف عمى تدريسياً  لقاء عشر أربعة عقد تـ .الطبيعي بوضعيـ مدارسيـ
 الطبيعية الصفوؼ مف كعينة طالب ( 28) عمى تحتوي مف الصفوؼ األولى المجموعة
 وتـ الطبيعي، المعدؿ عف حجميا يقؿ التي طالباً  (13) ضمت مف الصفوؼ األخرى والمجموعة
 .التغيرات تأثير مدى لقياس المالحظةبطاقة  استخداـ

 :التالية لمنتائج الدراسة توصمت

 التغيرات تأثيرحوؿ  الدراسة عينةرات أفراد تقدي بيف إحصائية داللة ذات فروؽ وجود عدـ -
 الجنس و لمتغير تعزى والطالب المعمـ بيف الصفي عمى التفاعؿ الصؼ بحجـ المتعمقة األساسية

 سنوات الخبرة.

 الطالب لمشاركة أكبر فرصة ىناؾ كاف حيث الصؼ بحجـ يتصؿ إيجابياً  اىتماماً  ىناؾ كاف -
 .كثافة األقؿ الصفوؼ في لممشاركة بو المسموح الوقت ازدياد وأيضاً  واستجاباتيـ

خالؿ  الصؼ إدارة عمى المعمميف وقدرة الصغير الصؼ حجـ بيف إيجابياً  ارتباطاً  ىناؾ أف -
 .الطمبة مشاركة عممية

مف  أكثر لمطمبة نقدية عبارات استخدموا المعمميف أف ظير فقد الحجـ متسعة الصفوؼ أما -
 .الصغير الحجـ ذات لمصفوؼ أولئؾ

 المدرسة معممي"( بعنوان Cecllia and Belty 2004 ( وبيمتي سيسيميا دراسة  -6
 "والتجديد اإلبداع أجل من واستراتيجياتهم تشجيعهم مصادر االبتدائية
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 " Elementary school teachers; their sources of Encouragement and    

strategies for intervention" 

 مف االبتدائية المدرسة معممي واستراتيجيات مصادر عمى التعرؼ إلى الدراسة ىذه ىدفت
 .والتجديد عمميـ في اإلبداع أجؿ

 استخدـ وقد االبتدائية، المدارس في ومعممة معمماً         مف الدراسة مجتمع تكوف
 أىـ ىي ما لمعرفة وذلؾ المعمميف مع الشخصية والمقابمة المالحظة بطاقة أسموب الباحثاف
 العائمية، األوضاع الطالب، المعمموف،)  واإلبداع التجديد عمى تساعدىـ التي التشجيع مصادر
 المساعدة، العوامؿ بعض وأثر(، األىالي

 :التالية النتائج إلى الدراسة توصمتو  

 .يعممونيـ الذيف الطالب ىو ليـ األوؿ التشجيع مصدر أف -

 .بينيـ والتعاوف أنفسيـ المعمميف ىو التشجيع مصدر يكوف الثانية الدرجة في -

 .الثالثة الدرجة في المحمي والمجتمع األىالي يأتي -

 .األخيرة المرتبة في دور المشرؼ التربوي وجاء -

 ىناؾ وأف المعمـ، لدى التشجيع مصادر ترتيب عمى يؤثر المدرسة في اإلداري النظاـ أف -
 .المعمميف بيا يرغب التي التوجيو طريقة في اختالؼ

 والمقدرة الذات، وتقدير كالتسامح، والتجديد اإلبداع عمى المساعدة العوامؿ بعض ىناؾ أف -
 .الخيارات لتمؾ بالنسبة المسؤوليات وتحمؿ الخيرات، صنع عمى

 :التعقيب عمى الدراسات السابقةثالثًا: 
 :االتفاق أوجه : أوال

(، 1999دراسة خاطر)  :مف كؿٌ  دراسة مع األىداؼ حيث مف الحالية الدراسة تفقتا
( ،ودراسة 1998(  الرشيدي دراسة، و  )2000 ) حماشا ودراسة( 2005) اهلل حمدودراسة 

 حيث مفJanets (1995 )  جانتس ودراسة(، 2008ودراسة أبو فودة)( ، 2000سورطي )
 .الصؼ معمـ تواجو التي المشكالت

 باستخداـ، و التحميمي الوصفي لممنيج توظيفيا حيث مف الحالية الدراسة اتفقت كما
 ) حماشا ودراسة( 2005) اهلل حمددراسة  كدراسة، السابقة الدراسات معظـ كأداة االستبانة
(، 2001( ،  ودراسة العبادي )2000( ،ودراسة سورطي )1998( الرشيدي دراسة، و  )2000

 Janets (1995)  جانتس ودراسة(، 2012ودراسة مخامرة)
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 مع لمدراسة كمجتمع فقط الصؼ معممي عمى اعتمادىا حيث مف الحالية الدراسة اتفقتو 
ودراسة (، 2000(، ودراسة حماشا)1998( ، ودراسة الرشيدي )2005) اهلل حمد مف كؿٌ  دراسة

 Mason et"(ماسونوآخروف دراسةو (، 2011(، ودراسة أبو لطيفة وعيسى)2008أبو فودة )
al"1993)وآخروف  ليندا دراسة ، و"Linda and others" (1997)( 2009، ودراسة المقيد ،)

 (.2012ودراسة شحادة)
 

 :االختالف أوجه : ثانياً 
رغـ تشابو الدراسة الحالية مع بعض الدراسات السابقة باليدؼ كما تـ ذكره سابقًا، إال 
أنيا اختمفت معيا في تناوؿ تمؾ المشكالت ومجاالتيا، فبعضيا ركز عمى اإلدارة وبعضيا ركز 

 .عمى الموجو التربوي وبعضيا ركز عمى مشكالت المنياج والمينة
السابقة  الدراسات مف مجموعة مع كأداة االستبانة باستخداميا مفتاخت الحالية الدراسةأما 

 و ىاروف دراسة ، وBen-peretz, m. & hayon" (1990)"وىيوف  بيرتس دراسةمنيا: 
حيث استخدـ الباحثاف المقابمة الشخصية كأداة  Haroun and Ohanlon"(1997 )"  أىانموف

، حيث إستخدـ Linda and others" (1997)"وآخروف  ليندا دراسة لجمع المعمومات، و
 الباحثوف بطاقة المالحظة لجمع المعمومات.

 لمدراسة كمجتمع فقط الصؼ معممي عمى اعتمادىا حيث مف الحالية الدراسة اختمفتو 
 دراسة ، و(2001) العبادي دراسة ، و(2000) سورطي دراسة ، و(1999) خاطر دراسة مع

   أىانموف و ىاروف دراسة ، وBen-peretz, m. & hayon" (1990)"وىيوف  بيرتس
"Haroun and Ohanlon"(1997) المعمميف بشكؿ عاـ  يشمؿ الدراسة مجتمع كاف حيث

 .وليس معممي الصؼ فقط، باإلضافة إلى أولياء األمور في بعض الدراسات
 

 : السابقة الدراسات من االستفادة أوجه : ثالثًا
وضرورة تطبيقيا في المجتمع  الدراسة فكرة بناء في السابقة الدراسات مف الباحث استفادػػػ 1

 السوري.
 .الدراسة منيج اختيار في السابقة الدراسات مف الباحث استفاد ػػػ2
 .الدراسة أداة بناء في السابقة الدراسات مف الباحث استفاد ػػ3
في مدارس  الصؼ المبتدئػػػ  استفاد الباحث في تحديد أىـ المشكالت التي تواجو معمـ 4

 محافظة حماة في ضوء المشكالت العديدة التي تناولتيا الدراسات السابقة.
 

 : السابقة الدراسة عن الحالية الدراسة يميز ما : رابعاً 
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القت الدراسات السابقة النظر عمى بعض المشكالت التي تواجو معممي الصؼ 
والمعمميف بشكؿ عاـ، و ركزت الدراسات السابقة عمى المشكالت التالية: مشكالت تتعمؽ 
بالتواصؿ مع أولياء الطالب، ومشكالت تتعمؽ بحجـ الصؼ، ومشكالت تتعمؽ في تنفيذ 

 استراتيجية إدارة الصؼ.
الحالية فقد تناولت مشكالت خريجي معمـ الصؼ في الحمقة األولى مف أما الدراسة 

وأىميا) ضبط الصؼ، واإلدارة  في محافظة حماة التعميـ األساسي في المدارس الحكومية
المدرسية والموجو التربوي واألسرة والمجتمع المحمي و البيئة المادية(، ومف خالؿ قياـ الباحث 

 القوة وجو بيافبأنيا أكثر المشكالت شيوعًا لدى معمـ الصؼ ، و  بتطبيؽ دراسة استطالعية تأكد
 .الدراسة أداة مجاالت خالؿ مف األساسي التعميـ في والقصور

 

بعد كتابة هذه الدراسة بحيث أصبحت الحلقة األولى تمتد من الصف األول إلى  مرحلة التعليم األساسيجراء تغير على اتم * 

/ للنظام الداخلي لمدارس مرحلة التعليم 1المادة/سابع وحتى الصف التاسع. حسب الصف السادس، والحلقة الثانية من الصف ال

 .2015/2016األساسي للعام 
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 انفصم انثاني

ياىيت انتعهيى األساسي ًيعهى 
 انصف

 : ماىية التعميم األساسي ويضم:أوالًـ 
 انفهسفت انرتبٌيت نهتعهيى األساسي  -1

 يفيٌو انتعهيى األساسي -2

 نشأة انتعهيى األساسي -3

 أمهيت انتعهيى األساسي -4

 يرحهت االنتقال إىل انتعهيى األساسي يف سٌريت -5

 أىداف انتعهيى األساسي يف سٌريت -6

 ماىية معمم الّصف ويضم: :ثانياً 
 فهسفت نظاو يعهى انصّف.   -1

 يربراث ًجٌد نظاو يعهى انصّف ًأشكانو. -2

 أىداف نظاو يعهى انصّف ًيزاياه. -3

 أدًار يعهى انصّف ًكفاياتو. -4

 املتطهباث األساسيت ننجاح يعهى انصّف. -5

 تطبيق نظاو يعهى انصّف يف اجلايعاث انسٌريت. -6

 .انسٌريت انصّف يف اجلايعاثإعداد يعهى  -7
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 ماىية التعميم األساسي ومعمم الصف: نيالفصل الثا
مف حيث) الفمسفة التربوية  ماىية التعميـ األساسي ومعمـ الصؼفصؿ يتناوؿ ىذا ال

لمتعميـ األساسي، وتعريؼ التعميـ األساسي، ونشأة التعميـ األساسي، وأىمية التعميـ األساسي، 
ومرحمة االنتقاؿ إلى نظاـ التعميـ األساسي في سورية، وأىداؼ التعميـ األساسي في سورية( وذلؾ 

التعميمي، فضبًل عف التعرؼ عمى بيدؼ التعرؼ عمى أىمية مرحمة التعميـ األساسي في السمـ 
 في ىذه المرحمة التعميمية مف خبلؿ أدواره وميامو وكفاياتو، الّصؼأىمية معمـ 
، وأىداؼ الّصؼمف حيث) فمسفتو، ومبررات وجود معمـ  الّصؼييتـ بماىية معمـ  كما
وتطبيؽ ، الّصؼوكفايتو، والمتطمبات األساسية لمعمـ  الّصؼ، وأدوار معمـ الّصؼنظاـ معمـ 
عداد معمـ  الّصؼنظاـ معمـ  ، في الجامعات السورية الّصؼفي الجميورية العربية السورية، وا 

 :ومعمـ الصؼ وفيما يمي عرض مفصؿ لتوضيح ماىية التعميـ األساسي
 ماىية التعميم األساسي: :أوالً 

 :األساسي لمتعميم التربوية الفمسفة -1
اإلنساني  كالمبدأ بينيما، المشتركة المبادئ مف جممة عمى كمتاىما والتربية الفمسفة تقوـ
 وغيرىا النقدي والفكر واإلبداع والتغيير والتراث والعمؿ والمعرفة والديمقراطية والحرية واألخبلقي

 لتسعى وتختص بيا، تمثميا فمسفة ليا يكوف أف لمتربية سوغت التي والمفاىيـ مف المبادئ
 الحياة إنتاج إعادة عمى القادر اإلنساف خمؽ إلى أو إلنساف،ا طاقات عف إلى الدراسة كالفمسفة
 الفرد شخصية في المؤثرة الخبرات جميع عمى التربوي المنيج يشتمؿ ، حيثومفيداً  مثمراً  إنتاجاً 

المطمؽ، و واالجتماعية) كنعاف،  الطبيعية البيئة مع عف التفاعؿ الناجمة الخبرات سيما وال
 والتعميمية التربوية ؽائالطر  عمى تعذر لذلؾ الفمسفة، بو ( وىو ما تختص43، 2006-2007
 اآلتية والعصور المعمومات، عصر تحديات مف مواجية يمكنو إعداداً  أف تعد الفرد الجامدة،

 يتحقؽ الذي الفمسفي بعدىا ليا يكفؿ صوغاً  برامجيا تصوغ أف التربية عمى أوجب ما وىذا بعده،
 األساليب تجاوز إلى سعييا ىو ليذه الفمسفة الحقيقي المظير ولعؿ والحياة، المجتمع تطوير بو

يجاد القديمة لى ومثمرة، جديدة أساليب وا   مف فيو وما وبالعالـ بمجتمعو وبيئتو الفرد ربط وا 
 عمى اشتماليا مف خبلؿ الفمسفة، ىذه مثؿ المدرسي المنيج يعكس أف ويمكف وقضايا، مشكبلت
 خبلؿ ومف واألعماؿ، النشاطات أنواع ومختمؼ وخارجيا، المدرسة داخؿ الحياة، جوانب مختمؼ
 وبالبيئات والمجتمعات ومجتمعو وبيئتو بواقعو الطفؿ تعرؼ التي المعمومات عمى اشتماليا
 .األخرى
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 التقميدية األطر تجاوز يعني فإنو األساسي التعميـ إطار في تربوية فمسفة تحقيؽ أما
 كمو ذلؾ بيف الربط يعني كما والخطط، واألىداؼ النظريات حدود عند وعدـ التوقؼ لمتعميـ،
 الجيؿ مف اإلنساف تحرير حوؿ الفمسفة ىذه تتمحور وأف المستقبؿ، وآفاؽ احتياجات الواقع وبيف

 والمعمـ، الطفؿ بيف تفاعؿ عممية تحقيؽ إلى تتجو ألنيا ذلؾ والكسؿ، والبطالة والعجز والتخمؼ
 المرحمة، ىذه في المتعمـ الطفؿ نمو رعاية حوؿ الفمسفة ىذه وتتمحور البيئة والمجتمع وبيف وبينو
 (. 97، 2008)سالـ ،  سميماً  نمواً  ينمو بحيث

 واالجتماعية والعقمية والجسمية العاطفية الجوانب رعاية مبدأ مف الفمسفة ىذه تنطمؽ
 يكوف أف قبؿ فمسفة ىو التربوي فالفكر كبيًرا، ارتباًطا بالفمسفة التربية واألخبلقية لمطفؿ وترتبط

 اإلنساف وفيـ الحكمة، ومحبة الحكمة، عمى الضوء تمقي الفمسفة مادامت آخرَ  شيء أي
 التربية أف كما التربية، عنو تبحث ما بالتالي فيو والحياة، المادي مف العالـ وموقفو وطبيعتو،

 وال ،فمسفية لنظرية حميا في تحتاج التربوية المشكبلت عامة، فمعظـ نظرية فمسفة عمى تعتمد
 التحدث يمكف ال كما فمسفية، قاعدة عمى االعتماد دوف التربية في يتحدث أف تربوي أي يستطيع

 األمة وفمسفة عمييا، قاـ التي واألفكار الفمسفية أصولو بالرجوع إلى إال تربوي، موضوع أي في
 التعميـ وفمسَفة التربوية الفمسفة انطبلؽ ولعؿ   ،(27 ،2007 ،وآخروف شعيرة، )أبو تبغييا التي

 وتنمية وبناءِ  إصبلح أساس ىي المرحَمة العمرية ىذه أف   يؤكد الطفولة منيما مف كؿ   األساسي
 .مثمى والمجتمع بصورة األفراد وتطوِير

ذات  مسائؿ في يبحث الفكر ىذا ألف التربوي، فكرىا إنتاج في الفمسفة عمى تعتمد التربية
 اىتمت حيث أيضًا، لمفمسفة تمثيبلً  التربية كانت لذلؾ والطبيعة، والبيئة والمجتمع باإلنساف صمة

 وأخبلقياً  ونفسياً  وانفعالياً  معرفياً  ومتوازية متكاممة تربية وتربيتو شخصيتو، وتنمية التربية بالفرد
 .واجتماعياً 

 أىـ أحد باعتبارىا المدرسة إلى ينظر فإنو بالفرد التربية اىتماـ في التطور ليذا تبعاً 
 إلى وينظر، (11 ، 2008 )محمد، االجتماعية وسائميا وأبرز الحضارة اإلنسانية، مقومات
 التعميـ مراحؿ جميع يعد الحديث، الفكر التربوي إف بؿ خاص، طابع فمسفة ذات باعتبارىا التربية
نما واحدة، وأغراض واحدة، ليا فمسفة متماسكة، وحدة العاـ،  وطرؽ مختمفة، بمناىج تنفذ وا 

 2008 )سالـ، مرحمة كؿ في النضج، مف التبلميذ تبعًا لمراتب مختمفة، مستويات وعمى مختمفة،
 دوف تربوية نظرية تأسيس يمكف وال فمسفية، أسس عمى التربية تقوـ بأف القوؿ أمكف وليذا ،(94،

 أو عممية كؿ عمى التربية مفيوـ ويطمؽ، (81 ، 2008 اهلل، تستند عمييا. )عبد فمسفية مرتكزات
 نفسو اإلنساف العممية بيذه القائـ أكاف سواء تكوينو، أو سموؾ اإلنساف، في يؤثر نشاط أو مجيود

 اإلنساف تمكف التي الوسيمة إنيا فيو وترعرع اإلنساف نشأ بو الذي المجتمع أـ الطبيعية البيئة أـ
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 وأعرافو وعاداتو قيمو عمى المحافظة مف خبلؿ وذلؾ واستمراره، بقائو عمى المحافظة مف
 (.22، 2008 وآخروف، واالقتصادية )المجيدؿ، واالجتماعية السياسية ونظمو االجتماعية
 جوانب مختمؼ عمى لمداللة يستخدـ أف فيمكف األساسي التعميـ فمسفة مصطمح أما

 في ويبحث والمجتمع، الحياة في ودوره أىميتو مستمزماتو، تطوراتو، وظائفو، التعميـ األساسي،
 سعى التي وىي التربية، فمسفة مف جزءاً  األساسي التعميـ فمسفة تكوف وبذلؾ مشكبلتو ومفاىيمو،

لى األمية عمى القضاء إلى خبلليا مف النظاـ التربوي  ومساعدة لمتعميـ األساسية الحاجات تمبية وا 
 توفير لعدـ والتطبيؽ الوضوح إلى تفتقر الفمسفة ىذه أف إال شخصياتيـ، عمى تنمية األفراد

 -الناجح المعمـ )إعداد المكونات إنجاح في والتقصير المناسبة المادية والبشرية اإلمكانات
 في الفمسفة ىذه معالـ ظيرت حيث التجييزات(، – البناء المدرسي -المدرسية اإلدارة -المناىج

 .والعموـ والثقافة لمتربية العربية المنظمة بجيود ـ 1978منذ  العربية التربية تطوير استراتيجية
 عمى يركز فيو والعممية، النظرية جوانبو في بالتعميـ تعنى األساسي التعميـ فمسفة إف

 التعميـ وىذا واإلنتاج، العمؿ ممارسات إلى إضافة والمعارؼ، الذاتي التعمـ ميارات إكساب الطفؿ
 ومقوماتيا بأبعادىا التربوية الفمسفة مف جزء ىي التعميـ ىذا وفمسفة التربوي، مف النظاـ جزء

 باالتجاىات وييتـ لمطفؿ، والعقمي والنفسي الجسمي النمو يراعى التعميـ وفي ىذا .ومبادئيا
 إلى إضافة الطفؿ ىذا شخصية تكويف في تدخؿ أف شأنيا مف التي والرغبات النفسية والميوؿ
 األوساط ىذه مع واندماجو والمدرسة، المجتمع األسرة، البيئة المحمية، مع بعبلقاتو االىتماـ
ذا، فرديتو بإثبات يبدأ حيث معيا، وتفاعمو  األطفاؿ إعداد ىي لممدرسة األساسية الميمة كانت وا 
 أف اعتبار عمى فيو يفكر أف يتعيف لذلؾ .نفسيا سعة الحياة المنيج يتسع أف فينبغي لمحياة،
 األطفاؿ إعداد يمكف حيث المدرسة، بوساطة يييئيا المجتمع التي والخبرات النشاطات كؿ يشمؿ
 .(32، 2007المطمؽ،و  )كنعاف، عالمجتم حياة في ويشاركوا يسيموا لكي

 والتعميـ التربية اشتراؾ في التربية فمسفة تتمثؿ حيث ،أيضاً  فمسفي بعد ذات ميمة وىي  
ف والمبادئ األىداؼ في  تطور في تسيـ التربية ألف ذلؾ العممية التربوية، مف جزءاً  التعميـ كاف وا 

 االقتصادية االجتماعية، الجوانب مختمؼ مف وكفاءاتو بمؤىبلتو واالرتقاء اإلنساف، شخصية
 ببيئتو ارتباطو في أف الطفؿ، أي المعارؼ، تحصيؿ عمى اإلنساف يساعد التعميـ وألف ،والفكرية

 اىتماماتو جزءًا مف تصبح البيئة ىذه إف بؿ األساسي، التعميـ فمسفة محور ىو وموجوداتيا،
 والتربية، مف الفمسفة كؿ بو تيتـ ما وىو انفعاالتو، عوامؿ مف وعامبلً  خبرتو مكونات مف ومكوناً 

  .خاص بشكؿ األساسي التعميـ بو ييتـ كما
 السكاني، االنفجار التكنولوجي، التطور المعرفية، بالثورة األساسي التعميـ ارتباط إف
ليذا  جعؿ المجاالت مف وغيرىا والتعميـ التربية وطرائؽ الطفؿ وسيكولوجية الحديثة، والمخترعات
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 األساسية التربية مف جزء األساسي التعميـ إف حيث التربوية، الفمسفة ضمف خاصة فمسفة التعميـ
 قطر، كؿ   في االجتماعيوف المصمحوف بو قاـ العالـ أنحاء في متواصؿ مستمر بحث التي ىي

 إنسانية فكرة أنيا شؾ ال بؿ االجتماعية، االقتصادية ببلده وظروؼ بيئتوو  إمكانياتو،بحسب  كؿ
 لو. مماشية وأصبحت الحديث التطور الزمت

حؽ  عمى أكد الذي اإلنساف لحقوؽ العالمي اإلعبلف في األساسي التعميـ فمسفة وتتمخص
 ودوره األساسي لمتعميـ الحديث المفيوـأف  في الفمسفة ىذه وتتمثؿ والتربية،  التعميـ في اإلنساف

 خبلؿ مف اليدوي بالعمؿ االىتماـ إلى أدى الميني والتوجيو والتنمية بالحياة التعميـ ربط في
 ليذه العممية المظاىر (،  فمف72،  2000 التكنولوجية )بندر، والتربية المينية االىتماـ بالتربية

واستيداؼ  بالتنمية، واالىتماـ العممية، والحياة التعميـ وبيف والمجتمع، التعميـ بيف الصمة الفمسفة
 واالقتصادي، االجتماعي بالواقع وأىدافو التعميـ وربط التربية في طبيعي العمؿ بشكؿ دمج

 مع التعميـ تفاعؿ خبلؿ مف وذلؾ المحمية لمبيئات المناسبة والعممية النظرية الميارات واكتساب
    (.61 ، 2007 األغبري،(والعمؿ  والحياة البيئة

 ىي التربية فمسفة أف كما التربية، فمسفة مف جزءاً  األساسي التعميـ فمسفة تكوف أف يمكف
 أكثر الفمسفية المعالجة تناسبيا التي التربوية المسائؿ عمى الفمسفية والمبادئ لؤلفكار تطبيقات

 والنظرة الطريقة تطبيؽ ىي التربية فمسفة أف ترى لمقولة تأكيداً  العممية المعالجة تناسبيا مما
 المظاىر بيف تنسؽ التي المفيومات عف الدراسة تتضمف وىي ميداف التربية، في الفمسفية
 التي التصنيفات عف كشؼتو  ،التربوية المصطمحات شاممة، وتوضح خطة في لمتربية المختمفة

-33، 2008وآخروف، األخرى) المجيدؿ،  اإلنساني االىتماـ مياديف وبيف التربية بيف تربط
34.) 

والتنموية،  التربوية وأبعاده الطفؿ بسموؾ االىتماـ في تتمثؿ األساسي التعميـ فمسفة أف
 وتتمثؿ تمبيتيا وضرورة الحاجات، تنوع مبدأ مف انطبلقاً  األساسية، التربية توفير عمى والتأكيد
 إعداده عف فضبلً  التعميـ، مواصمة أو بنجاح، العمؿ سوؽ إلى التوجو مف الفرد تمكيف في أيضاً 

 تطبيؽ يتمثؿ كما .مدروساً  توجيياً  وتوجيو سموكو تنظـ قواعد وفؽ االجتماعي مع الواقع لمتعامؿ
 اإلمكانات وتقديـ ومبادئيا، التربية أىداؼ تحقيؽ تكفؿ التي المؤسسات إنشاء الفمسفة في ىذه

 إعداد في أيضاً  وتتمثؿ .مكاف كؿ في والتعميـ التربية مراكز وبناء والبشرية، والمعنوية المادية
 في المساىمة وعمى وبيئتيـ مجتمعيـ مع التكيؼ عمى تساعدىـ ميارات وقيماً  اكتسبوا أفراد

 وجسمي عقمي توازف مقومات إكسابيـ خبلؿ مف نحو األفضؿ، البيئة وىذه المجتمع ىذا تطوير
مكاناتيـقدراتيـ  مع يتوافؽ ونفسي ومعرفيٍ    .وكفاءاتيـ وا 



 معمم الّصف وماىية التعميم األساسي         ل الثاني                       الفص

 

 
29 

إلى أف كؿ فمسفة يجب أف تؤدي إلى وبعد تعرؼ فمسفة التعميـ األساسي فإف ىذا يقودنا 
 مفيوـ، وفيما يمي عرض مفيوـ التعميـ األساسي 

 األساسي: التعميممفيوم   -2
 صفات مختمؼ تجتمع بيا التي الداخمية العبلقات جممة األساسي التعميـ بماىية يقصد

 في تنوع عمى تشتمؿ متماسكة متكاممة وحدة في التعميمي النظاـ ىذا وقوانيف ومكونات ووحدات
 وأىدافو بوظائفو األساسي التعميـ نظاـ التي تشكؿ البنية ىذه في تدخؿ العناصر التي تمؾ

 الظواىر في الماىية ىذه وتنعكس بنيتو، في تدخؿ التي العناصر ويقصد بيا مجموع المتعددة،
 البيئات في المتاحة واإلمكانات الظروؼ بحسب ليذا النظاـ العممي التطبيؽ عف تنتج التي

 ليست الماىية وىذه .المتوفرة والطبيعية الموارد البشرية وبحسب المختمفة، والطبيعية االجتماعية
 .األساسي التعميـ مفيوـ أبعاد خبلؿ إدراؾ مف التعريؼ أو التحميؿ أو المعرفة عمى متعذرة

 المجنة اعتمدتو عندما الدولي، المستوى عمى األساسي التعميـ مصطمح ظير فقد
 التعميـ ىو بو المقصود أف عمى اتفاؽ ىناؾ كاف حيث ـ(، 1946 عاـ) التحضيرية لميونسكو

 ال التي والقيـ والمعارؼ الميارات مف وغيرىما والكتابة القراءة عمى اكتساب القدرة يتيح الذي
 التفكير ميارات عمى مشتمبلً  يكوف وبذلؾ المجتمع؛ أنشطة في بصورة كاممة لممشاركة عنيا غنى

 مشتمبلً  يكوف كما البيئة، وفيـ ومعرفة الذات عف والتعبير المينية والمنزلية، والميارات واالتصاؿ
(، 75-74، 2007واألخبلقي ) الفريحات،  الروحي التطور األفراد عمى تساعد التي القيـ عمى
 االبتدائية :المرحمتيف دمج مجرد ليس وىو لو، تمديداً  أو لمتعميـ االبتدائي، مرادفاً  أنو ليس أي

 يعوض الشامؿ التعميـ مف جديد نمط ىو إنما مينياً  وليس تعميماً  واحدة، مرحمة في والمتوسطة
 )فيصؿ، :عمى تؤكد والتي لمجميع المضمونة البنية الموحدة ويشكؿ والمتوسط، االبتدائي التعميـ
1992 ، 24.) 

 .كافية مدة فيو واالستمرار فرد لكؿ التعمـ في الحؽ ضماف - 
 .المرحمة لخصائص يستجيب الذي الضروري التعميمي المحتوى -

 .المنتج اليدوي والنشاط بالعمؿ االىتماـ - 
 .بالمجتمع والفرد بالبيئة المدرسة ربط - 
 .الذاتي  والجيد التفكير تنمي التي االكتساب طرائؽ -

التعميـ  تجاوز في فيكمف االبتدائي، التعميـ ومفيوـ األساسي التعميـ مفيوـ بيف الفرؽ أما
والمينية  النظرية الجوانب بيف االبتدائي، فاألوؿ منيا يربط لمتعميـ المحدودة المجاالت األساسي
مدى  المستمرة التربية أساسيات مف كثيراً  ويقترب والقيـ، واالتجاىات والميارات لممعرفة التطبيقية

 والقيمي  والمياري المعرفي لمبناء الرئيسة المبنة باعتباره التعميـ، في المستمر والمجتمع الحياة
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  إلضافة الرئيسة المبنة ىذه مف واالنطبلؽ مجتمعو وتنمية ذاتو لتحقيؽ سعيو المعاصر في لمفرد
 طواؿ ومنطقية قوية أسس عمى واتجاىاتو ومعارفو وثقافتو شخصيتو في بناء أخرى متوالية لبنات
 سمة  إلى إضافة األساسي، التعميـ أف في يتمثؿ بينيما فالفرؽ ( ،51، 1990 طو، حياتو) فترة

 األساسية والبنية واألصؿ األساس إطاره في أفضؿ، يحمؿ حياة التعميـ، واستيداؼ في االستمرار
ذا  االنطبلؽ، أجؿ مف  التقميدي االبتدائي لمتعميـ المحددة السنوات عدد فإف كذلؾ، األمر كاف  وا 

 (. 3 ، 2001 براسبلفسكي، ىذه القاعدة ) لبناء كافية غير تعتبر
 مف نوع إلى يشير إنو االبتدائي، التعميـ كمثؿ مثمو الحقيقة في ليس األساسي التعميـ

 مميء عالـ في مدى الحياة التعميـ أجؿ ومف لمحياة، أفضؿ نوعية أجؿ مف نحتاجو التعميـ
 األساسية والبنية األساس واألصؿ إطاره في يحمؿ األساسي والتعميـ وأكثر تعقيدًا، بالتحديات،

  .االنطبلؽ أجؿ مف
 غير تعتبر التقميدي االبتدائي لمتعميـ المحددة السنوات عدد فإف كذلؾ، األمر كاف إذا

 القرف ىذا في األساسي التعميـ نوعية تحسيف فإف األخرى، الناحية ىذه القاعدة. ومف لبناء كافية
 محسنةً  نسخةً  يكوف أف مف أكثر معًا، التعميـ مف جديدٍ  نوعٍ  أو نمطٍ  إلى تحقيؽِ  الوصوؿ يعني
 األساسي لمتعميـ البلـز الوقت بأف السائدة والنظرية .السابقة القروف يقدـ في كاف الذي التعميـ مف

والجدؿ  لممناقشة قابمة زالت ما الثانوي التعميـ في التوسع عف طريؽ عميو نحصؿ أف يمكف
 (.3، 2001)براسبلفسكي،
مف  التربوي التجديد برنامج إطار في ساسياألَ  التعميـ (UNESCO)اليونسكو  عرفت

ورؤية  تعميمية صيغة بأنو لمبرنامج األوؿ االستشاري االجتماع في العربية، الدوؿ في التنمية أجؿ
ظروفو  عف النظر بصرؼ الحياة، معترؾَ  دخولوِ  قبؿَ  فردٍ  كؿّ  تزويدِ  إلى ييدؼ لمتعميـ جديدة

 حاجاتو وسد والقيـ واالتجاىات والميارات المعارؼ مف األدنى بالحد والثقافية، االجتماعية
 المنتجة الواعية لممواطنة األطفاؿ إعداد إلى وييدؼ السنوات مف معيف مدى األساسية عمى

 التعميـ بيف يربط كما استثناء، دوف لمجميع التعميـ فرص ويتيح التعميـ، مف المراحؿ األولى خبلؿ
 مف المنبثقة والدينية الخمقية القيـ مف الضروري القدر اكتساب عمى ومساعدة األطفاؿ والعمؿ،
 تتفؽ التي واالتجاىات والميارات العممية والخبرات  بالسموكيات اإلسبلمية والتزود العربية الثقافة

 (.60 ، 2007 )األغبري، فييا التي يعيشوف المختمفة البيئات وظروؼ
بأنيا  األساسي، التعميـ مرحمةَ  فتعر   فقد السورية، العربية الجميورية في التربية وزارة أما

 انيةٌ مجّ  وىي التاسع، الّصؼ حتى األوؿ الّصؼ مف تبدأ سنوات، تسع تيامدّ  تعميميةٌ  مرحمةٌ 
لزامية  .وا 
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 :الثانية الحمقة .الرابع الّصؼ حتى األوؿ الّصؼ مف تمتد :األولى الحمقة: حمقتيف إلى وتقسـ
 يكوف التي المجمعة وؼالّصف مدرسة وتشمؿ .التاسع الّصؼ حتى الخامس الّصؼمف  تمتد

 ، 2004 التربية، وزارة( *تعميمي مستوى مف أكثر فييا يعمموف معمميف أو ثبلثة معم ماف مبلكيا
في البمداف المختمفة منذ وبعد تحديد فسمفة ومفيوـ التعميـ األساسي بدأت تظير والدتو  (.2

.  منتصؼ القرف العشريف المنصـر
 :نشأة التعميم االساسي  -3

أدى االنفجار المعرفي الذي شاىده العالـ في السبعينيات لمضاعفة كـ المعرفة، و تزايد 
اليومية بصورة مستمرة، إلعدادىـ لمواجية الحياة بشكؿ الحاجة إلى المعرفة في حياة البشر 

 أفضؿ.
كما أف التغير في إدراؾ مفيوـ الحؽ في التعميـ الذي نص عميو اإلعبلف العالمي لحقوؽ اإلنساف 

 (1948()الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة،26في المادة )
  شخص الحؽ في التعمـ، ويجب أف يكوف التعميـ في مراحمو األولى لكؿ .1

بالمجاف، وأف يكوف التعميـ األولي إلزاميًا وينبغي أف يعمـ  األقؿواألساسية عمى 
وأف ييسر القبوؿ لمتعميـ العالي عمى قدـ المساواة التامة  والمينيالتعميـ الفني 

 .الكفاءةلمجميع وعمى أساس 
لى تعزيز  .2 يجب أف تيدؼ التربية إلى إنماء شخصية اإلنساف إنماء كامبًل، وا 

اإلنساف والحريات األساسية وتنمية التفاىـ والتسامح والصداقة بيف جميع  ـاحترا
لى زيادة مجيود األمـ المتحدة  الشعوب والجماعات العنصرية أو الدينية، وا 
 .السبلـلحفظ 

 لآلباء الحؽ األوؿ في اختيار نوع تربية أوالدىـ. .3
االجتماعية ، وتكافؤ الفرص كما أف ظيور بعض المبادئ المتعمقة بميداف التربية كالعدالة 

التعميمية إلى جانب ما سبؽ أظير الحاجة إلى توفير تعميـ أكثر ديمقراطية يحقؽ العدؿ والمساواة 
 لمجميع. 

باإلضافة إلى أف التعميـ برؤيتو السابقة لـ يقدـ النتائج المنتظرة منو، ولـ يحقؽ في معظـ البمداف 
ولذا أصبح مف الضروري الدراسة عف صيغ جديدة لمتعميـ التقدـ المأموؿ اجتماعيًا واقتصاديًا، 

تتجاوز نواحي سمبيات النظـ التقميدية وجوانب القصور فييا، يوفر حدًا أدنى مف التعميـ لجميع 
 فئات المجتمع.

 
 

الّصف األول إلى * تم اجراء تغير على مرحلة التعليم األساسي بعد كتابة هذه الدراسة بحيث أصبحت الحلقة األولى تمتد من 

/ للنظام الداخلي لمدارس مرحلة التعليم 1الّصف السادس، والحلقة الثانية من الّصف السابع وحتى الّصف التاسع. حسب المادة/

 .2015/2016األساسي للعام 
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ومما يبرر الدراسة عف صيغ جديدة إلى جانب تطور العموـ وانفجار المعارؼ وتوافر 
اىيـ االجتماعية والتربوية وظيور االتجاىات والمصطمحات التربوية اإلمكانيات وارتقاء المف

الحديثة التي غيرت مف النظـ التقميدية في التعميـ ومف أىدافو ومتضمناتو، ودعت ىذه المبررات 
إلى الدراسة عف صيغة جديده لمتعميـ األساسي، طورت مف مفيومو  واتسعت حمقتو لتشمؿ ما 

ولتركز عمى التعميـ مف أجؿ الحياة واإلنتاج إلى جانب  رضـ تعميـ الكبافوؽ التعميـ االبتدائي ولت
التي تعاني منيا كؿ النظـ  التعميمية  تالتعميـ مف أجؿ التثقيؼ ، وبرزت كحؿ جذري لممشكبل

في العالـ ، سواء أكاف ذلؾ في الدوؿ المتقدمة أو الدوؿ النامية، وباعتباره أداة عبلجية لمثغرات 
رجاؿ الفكر التربوي الحديث والعامموف في مياديف التعميـ واستخدـ منذ السبعينات  التي اكتشفيا

لئلشارة إلى صيغ جديدة مف التعميـ تيدؼ إلى سد الحد األدنى مف الحاجات اإلنسانية األساسية 
 في المجاؿ التعميمي مف خبلؿ التعميـ النظامي او غير النظامي. 

ي تناولت مفيوـ أو مصطمح التعميـ األساسي ، وتـ الصيغ الت هفي السبعينات تعددت ىذ
تداولو عمى نطاؽ واسع في المؤتمرات التربوية التي عقدت في مختمؼ إنحاء العالـ ، وكاف مف 

في  ؼاليونيسي –أىميا الحمقتاف الدراسيتاف المتاف نظمتيا في إطار البرنامج المشترؾ لميونسكو 
ر  الذي عقدتو اليونسكو في الغوس عاـ (، والمؤتم1974نيروبي خبلؿ  صيؼ عاـ )

(. وقد رأى المجتمعوف أنو يمكف إعطاء مفيوـ حديث لمتعميـ األساسي مستمد مف 1976(
أىداؼ المرحمة االبتدائية ينظر لو عمى أنو " مرحمة التعميـ األولى بالمدرسة التي تكفؿ لمطفؿ 

لمعارؼ والميارات والخبرات التي التفكير السميـ ، وتؤمف لو حدا أدنى مف ا ؽالتمرس عمى طر 
كمواطف منتج" وبذلؾ يمثؿ التعميـ األساسي المستوى   هِ تسمح لو بالتييؤ لمحياة وممارسة دور 

األوؿ مف قاعدة الشكؿ اليرمي لمتعميـ النظامي، ىذا بجانب مفيومو العاـ مف حيث  انو تقديـ 
 (.  16،  1980الخدمات التعميمية لمكبار )يوسؼ، 

ا أف التعميـ األساسي ىو التعميـ الموجو إلى الصغار داخؿ المدارس النظامية يعني ىذ
تقوـ عمى ألواف مف النشاط المنتج المتصؿ بحياة  بيدؼ تعميميـ المواد الدراسية المختمفة بأساليبَ 

الناشئيف وواقع بيئاتيـ، بما يوثؽ الصمة بيف ما يدرسو التمميذ بالمدرسة، وما يعايشو في البيئة 
 لخارجية، مع تأكيد االىتماـ بالناحية التطبيقية والمشاركة في العمؿ المنتج .ا

أوصى المشاركوف في اجتماع الخبراء بشأف مرحمة التعميـ األساسي، الذي نظمتو 
(، اقترحوا أف يكوف ىذا التعميـ مبلئما في إشكالو 1974اليونسكو في مقرىا بباريس في يونيو )

محمية ، بالقدر البلـز بحيث يمبي احتياجات مختمؼ فئات العمر لخصائص مختمؼ البيئات ال
ومختمؼ الفئات االجتماعية مع كونو شامبل ومف نوعيو واحدة لجميع أفراد المجتمع، لذلؾ رأوا أف 
يوجو التعميـ األساسي إلى األطفاؿ والشباب والكبار غير المقيديف في المدارس، أو الذيف لـ 
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تعميـ المدرسي، واقترح المشاركوف أف يكوف اليدؼ الرئيس مف التعميـ يتمقوا قدرا كافيا مف ال
 األساسي ما يمي: 

"مساعدة كؿ فرد في المجتمع عمى أف يكوف مسؤواًل عف مستقبمو. وليذا ينبغي أف يكتسب قدرًا 
مف الثقة بنفسو. معتمدًا عمى ما لديو مف قدرات وما يتعممو في مختمؼ الطرؽ الرئيسة لمتفكير 

دراؾ والتعبير البشري، وعمى قدر مف المعرفة بثقافتو وبالضرورات االجتماعية واالقتصادية واإل
 والسياسية التي يخضع ليا"

( Unesco.1986.43. ) 
وبذلؾ أصبح يتضمف مفيوـ التعميـ األساسي الخدمات التي تمد جميع اإلفراد بالحد 
األدنى مف التعميـ الضروري لممواطنة الفعالة في مجتمع ما في وقت معيف، في إطار الخدمات 
النظامية التي تمتـز بيا الحكومات تجاه أفرادىا، ويعني بو التعميـ النظامي اإللزامي الذي يشمؿ 

ة االبتدائية في بعض األقطار، أو قد يطوؿ مداه في أقطار أخرى فيتجاوز ذلؾ ليشمؿ المرحم
المرحمة اإلعدادية أو المتوسطة أو بعض صفوؼ الثانوية. كما يقع التعميـ األساسي في إطار 
الخدمات البلنظامية التي تقدـ لؤلفراد الذيف لـ يتمكنوا مف الحصوؿ عمى قدر كاؼ مف التعميـ 

مثؿ برامج محو األمية الوظيفية، وبرامج تعميـ الكبار وبرامج النيوض بالريؼ)عبلـ ،  النظامي 
1986،5 .) 

أي أف مرحمة التعميـ األساسي في ضوء ما أسفرت عنو مقترحات ىذه المؤتمرات تيدؼ إلى 
 (Unesco.1986إتاحة الفرصة لكؿ فرد: )

  .أف يحقؽ ذاتو عمى الوجو األكمؿ 
 يجابيًا في الحياة االجتماعية، سواء بتمقي العمـ، أو االلتحاؽ إف يشترؾ اشتراكًا إ

 بوظيفة أو دخوؿ عالـ الثقافة. 
 .أف يكوف مواطنًا منتجًا سعيدًا 
  .أف ينعـ بصحة بدنية طيبة 
  أف ينمي شخصيتو الخبلقة وحسو الناقد لكي يستطيع، بالتعاوف مع اآلخريف

 اإلسياـ في تشييد صرح مجتمعو.
  إف يواصؿ( تعميمو طوؿ حياتوUnesco.1986. 43.) 

 :األساسي لمتعميـ مفيوميف التربية تطوير استراتيجية تضمنت وقد
توفره  ينبغي الذي التعميـ مف األدنى الحد يعني وىو اجتماعية صفة لو األوؿ المفيوـ -1

 االجتماعي القير بحكـ منو تسربوا أو التعميـ في بحقيـ يحظوا لـ الذيف والكبار لمصغار
 تـ كما الممتازة المدارس في التعمـ يستطيعوف األطفاؿ فجميع االقتصادي، وضعؼ المستوى
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 العيش في عائبلتيـ قدرة أساس عمى تعميميـ نوعية تكوف أالّ  وينبغي مف قبؿ والدييـ، اختيارىا
 (.Bierlein  91 .1993 غني.  حي في
 المواطنيف لجميع مناسب تعميـ توفير بو ويقصد تربوية، صفة لو الثاني المفيوـ -2

 (.323-316 ، 1979 لمتربية، )المنظمة العربية
 مف النوع ىذا أىمية إلى األساسي بالتعميـ العربية التربية تطوير استراتيجية اىتماـ يعود
قراره الفرص تكافؤ مبدأ واعتماده التنمية، تحقيؽ في ودوره العالمي، التطور مواكبة التعميـ في  وا 

 مف تمكنو التي واالجتماعية االقتصادية الظروؼ توفير مع مواطف لكؿ التعميـ أصيؿ في كحؽ
 الحؽ ىذا بمقتضى والكبار الصغار لتربية المناسبة التربوية إيجاد الصيغ إلى والسعي ذلؾ

 (. 72 . 2007 والتربوية )الشماس، االجتماعية التحديات لمواجية
 الشخصية حياتو في الفرد وبدور التعميمي، النظاـ ليذا الكبير االىتماـ مبدأ مف وانطبلقاً 

 التربية تطوير استراتيجية رأت التنمية، عممية في اإلسياـ في ودوره ومجتمعو، أسرتو  وحياة
 في لمحياة الفرد لتأىيؿ يكفي الذي التعميـ، مف األدنى الحد ىو أف ) التعميـ األساسي العربية

 والتكيؼ مجتمعو تنمية في واإلسياـ األساسية، الحياتية اتوحاج عمى تأميف قادراً  يجعمو المجتمع،
 الضروري التأىيؿ المؤىميف المواطنيف مف المجتمع حاجات الذي يمبي التعميـ وىو ذاتو، ومع معو
 . (87، 1992 رحمة،(وتطويره وتنميتو(  المجتمع خدمة مف يمكنيـ الذي

 الفرد إعداد ىي والتعميمية، التربوية االستراتيجية عميو تدؿ كما األساسي التعميـ غاية إف
 في رئيس  دور لو التعميـ ىذا أف أي والتنمية، العمؿ في يشارؾ ومنتجًا، فاعبلً  مواطناً  كي يكوف

 بالقوى سياساتو اىتمت حيث كميا، ولمحياة الثانوي، بعد وما الثانوي لمتعميـ إعداد األطفاؿ
ىي  القوى ىذه أف مبدأ مف الطفولة، مرحمة مراحؿ تكونيا، وىيالبشرية، في مرحمة ىامة مف 

 لبلستفادة حياتيـ بداية منذ األطفاؿ وتدريب وتعميـ وتربية رعاية وجبت لذلؾ الدولة، موارد أثمف
 الصاوي، المجتمع ) تنمية إلى بالتالي ىذا ويؤدي وقدراتيـ، طاقاتيـ تنمية في ىذه التربية مف

 (.191،ص1999 والرشيد،
نو مجرد تعميـ ميني ، ولكنو إأي أف التعميـ  األساسي بيذا المفيوـ الحديث ال يقصد بو 

التدريبات والدراسات  يالميوؿ والمواىب والقدرات بحيث يييئ الفرد لتمق ؼتعميـ يساعد عمى كش
ر نوع المينية التي تعده لبلنخراط في الحياة العممية أو مواصمة تعميمو في المراحؿ األعمى، ويعتب

مف التطوير يستيدؼ توجيو مسار التعميـ اإللزامي في إطار النظاـ التعميمي إلى نوع مف التعميـ 
 وتظير أىميتو في جوانب عدة. المثمر المنتج، أطمؽ عميو لفظ أساسي
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 :األساسي التعميم أىمية  -4
 التعميـ بكوف يتمثؿ التربوي فالبعد تنموية، وأخرى تربوية أبعاد ذو األساسي التعميـإف 

 أو الفني أو العاـ الثانوي كالتعميـ متنوعة مسارات إلى الطبلب توجو عريضة األساسي قاعدة
 التعميـ مف أساسية قاعدة بتوفير يتمثؿ التنموي والبعد العمؿ، وسوؽ الحياة معترؾ إلى أو الميني
 التعميـ بيف الفصؿ بقي إذا كبير نسب منيا تتسرب أف يمكف مف األطفاؿ واسعة لشريحة
 إحدى يشكؿ واإلنتاج بالعمؿ األساسي التعميـ ارتباط فإف كذلؾ، قائماً  اإلعدادي والتعميـ االبتدائي
 التعميـ بيف التفاعؿ تعميؽ عمى قوياً  حافزاً  لممجتمع تقدـ التي األساسية لمخدمات المكونات
 (. 24، 1988التنمية )عبده،والخطيب، وحاجات

 :أىميا من كثيرة جوانب في األساسي التعميم أىمية تتمثَّل ذلك ضوء عمى
 حيث يتـ الطفولة، مرحمة وىي لئلنساف، عمرية  مرحمة أىـ يصاحب األساسي التعميـ أف -1

المناسبة  الخبرات اكتساب مف تمك نو ناجحة ةً تنشئَ  وتنشئتو والمستقبؿ، لمحاضر الطفؿ إعداد فييا
 ىذه ففي ليا، واالستجابة وتمثُّميا القواعد تمؾ لتمقي يؤىمو تثقيفاً  وتثقفو وقواعده، المجتمع لقيـ

 (.2004،3المستقبمية )الشماس،  لشخصيتو األساسية السمات المرحمة يتـ تكويف
ففييا  ليا، التالية التعميمية المراحؿ عمييا تبنى التي والقاعدة البداية يمثؿ األساسي التعميـ أف -2
 الخطوة تبدأ وفييا عامة، التعميـ لبناء االنطبلؽ نقطة تمثؿ إنيا بؿ المستقبؿ، مواطف إعداد يتـ

 أو والتعمـ بالمدرسة الطفؿ تعمؽ يتحقؽ أف يمكف وفييا مستقبمو، نحو الطفؿ التي يخطوىا األولى
 شرارة تنطمؽ قد وفييا الحياة، طواؿ تستمر مواقؼ التعمُّـ تجاه أف تتشكؿ ويمكف نفوره منيا يتحقؽ
 ، 2007)الفريجات، ةواقع حقيقة يصبح ال أو المعرفة، بموغ يٍصبح وفييا تنطفئ،أو  اإلبداع

68.) 
الطفؿ  قوى تنمو المرحمة ىذه التربية )ففي مجاؿ في كبير دور لو األساسي التعميـ أف -3

 .وجدانية وقوى سموكية وأنماط مفاىيـ صورة في مستقببلً  وتتطور اإلنسانية، وطاقاتو اإلبداعية
 التعميـ منيا ينج لـ متبلحقة، متغيرات مف اليوـ عمـ بو يعج مما التعميـ ىذا أىمية تنبع كما 

 (.231، 2002 وآخروف، بالطبع )المصري،
وعقميًا  جسمياً  الفرد تنمية و أفضؿ بصورة التنمية تحقيؽ في يسيـ األساسي التعميـ أف -4

قدرات  لديو وينمي المتكاممة، الشخصية لبناء األولى الم بنات يضع فيو ،واجتماعياً  وروحياً  ونفسياً 
الحديث  العصر ومواكبة التنمية لمتطمبات واستجابة مبلءمة األكثر إنو الصيغة بؿ الذاتي، التعمـ

 (.79 ،2007 )الفريجات،
 مجااًل واسعاً  ليـ تفسح واتجاىات معارؼ األفراد وعقوؿ نفوس في يزرع األساسي التعميـ أف -5

يؤمف  فيو االجتماعية، الحياة تحسيف في والمساىمة الشخصية وبناء الذات إلثبات لبلستعداد
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والحساب  الكتابة القراءة، ميارات ويكسبيـ المجتمع، وحياة حياتيـ عمييا تقوـ أساسيات لمتبلميذ
 بيا جميعاً  واالرتقاء واألخبلؽ المعارؼ تطوير التعابير، األفكار، إنشاء ميارات إلى باإلضافة

 طريؽ وعف األفراد، نفوس في واإلنساف، المجتمع الوطف، حب قيـ غرس طريؽ عف ويتحقؽ ذلؾ
 والجمالي الفني الذوؽ وتنمية السميـ، العممي التفكير مف وتمكينيـ الوقت استثمار تعميميـ حسف

 .لدييـ
 مف التربية بمبدأويأخذ  التقميدي، االبتدائي التعميـ وطرائؽ أساليب تجاوز األساسي التعميـ أف -6

 والعمؿ.  العمـ بيف الربط أي الحياة، أجؿ
 يحيوف مما أفضؿ لحياة المواطنيف مف قسماً  ويعد ،أيضاً  بالكبار ييتـ األساسي التعميـ أف -7

 .سعادة أكثر حياة وتحقيؽ اإلنتاج، إلى ويدفعيـ مجتمعيـ، بمشكبلت ويعرفيـ
 النامية.  البمداف في سيما وال الدخوؿ، أفضؿ تحقيؽ في يسيـ األساسي التعميـ -8
قضية  باعتباره االجتماعية، والحياة لمتربية الديمقراطية األصوؿ يحقؽ األساسي التعميـ -9

 المتعددة.  بأشكاليا التنمية عممية في لمتأثير مواجيتيا تمكف حضارية/اجتماعية
 الظروؼ توفير مع مواطف، لكؿ حؽ التعميـ أف مبدأ وتأكيد الفرص، تكافؤ مبدأ اعتماد -10

 (.72،ص2007ذلؾ. )الشماس، مف تمكنو التي واالجتماعية االقتصادية
التفكير السميـ وتؤمف  ؽيتضح مما سبؽ أف مرحمة التعميـ األساسي تكفؿ لمطفؿ التمرس عمى طر 

في لو الحد األدنى مف المعارؼ والميارات والخبرات التي تسمح لو بالتييؤ لمحياة وممارسة دوره 
مختمفة، ريفية كانت أـ المستقبؿ كمواطف منتج كما تقدـ خدمات تعميمية لمكبار في المناطؽ ال

إلى مواكبة ذلؾ التطور في التغير في السمـ حضرية، وىذا ما دفع السياسة التعميمية في سورية 
  .دائيالتعميمي في مراحؿ التعميـ قبؿ الجامعي، خاصة في ظؿ القصور الذي أصاب التعميـ اإلبت

 :مرحمة االنتقال إلى نظام التعميم األساسي في سورية  -5
يشكؿ التعميـ األساسي حجر األساس في بناء النظاـ التربوي ويشمؿ الفترة الحاسمة في 
حياة األطفاؿ . ولذلؾ شغمت ىذه المرحمة الفكر التربوي العالمي خبلؿ العقود الماضية، وأخذ 

الطرح والدراسة في المؤتمرات والمقاءات الدولية واإلقميمية االىتماـ بيا مساحة واسعة مف 
 والمحمية.

لقد تطورت الرؤية حوؿ التعميـ األساسي مف كونو مجرد حركة إصبلح لمتعميـ في بعض الدوؿ 
النامية الى صيغة تربط بيف التعميـ غير المدرسي والتعميـ االبتدائي وتعميـ الكبار في رؤية 

 جات التعمـ األساسية لمجميع.موسعة تسعى لتمبية حا
، حيث صدر القانوف رقـ سوريةىذه المرحمة مف أىـ مراحؿ التعميـ التي شيدىا  دتع

عّد النظاـ   2004|8| 16وتضمف إحداث مرحمة التعميـ األساسي، وفي  2002|4|7في  (32)
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ميـ األساسي منو أف مرحمة التع( 1)الداخمي لمدارس مرحمة التعميـ األساسي، وجاء في المادة 
التاسع وىي مجانية  الّصؼاألوؿ حتى  الّصؼمدتيا تسع سنوات تبدأ مف  ىي مرحمة تعميمية

لزامية. وأف  الحمقة األولى الرابع. وأف   الّصؼاألوؿ حتى  الّصؼلمتعميـ األساسي تبدأ مف  وا 
  .(2،  2004التاسع )وزارة التربية،  الّصؼالخامس حتى  الّصؼالحمقة الثانية منو تبدأ مف 

إف ما دفع سورية إلى األخذ بتجربة التعميـ األساسي ىو أّف الدراسات بينت أف  المرحمتيف 
االبتدائية واإلعدادية في الدوؿ العربية بوضعيما الراىف ال تستطيعاف تزويد المواطف بالقدر 

، لضآلة محتوى ىذا التعميـ ومنتجاً  مثقفاً  الضروري مف الميارات والمعمومات التي تجعمو مواطناً 
في الجوانب العممية والتطبيقية ولتركيزه عمى الجوانب النظرية. وبالتالي فمف الميـ أف تتييأ 

عف مجرد الدمج بيف المدرستيف االبتدائية  مختمفاً  باعتباره تعميماً  بطانةلمتعميـ األساسي 
 (.  22،  1990واإلعدادية)بوبطانة، 

اعتماد نظاـ التعميـ األساسي، بعد أف الحظت توافر  سوريةوزارة التربية في أعمنت 
نواقص كثيرة تمثمت في قصور التعميـ االبتدائي عف إعداد أفراد متمكنيف مف تحويؿ ما تعمموه 

عمؿ وسموؾ، وفي عجز ىذا التعميـ عف استيعاب جميع األطفاؿ، وحرماف فئات مف  إلى نتاج
اجتماعية أو صحية، وىو ما أدى إلى ظاىرة التسرب أو االنقطاع و جغرافية،  التعميـ نتيجة عوامؿ

ىماؿ  عف إتماـ التعميـ، كما تمثمت في غمبة صفة التمقيف والحفظ عمى المناىج وتقميديتيا، وا 
رعاية واىتماـ، فضبًل عف عدـ الربط بيف و الميارات والميوؿ والمواىب التي تحتاج إلى تنمية، 

  .(201-200، 1999 والرشيد، )الصاوي،التعميـ والعمؿ
 صيغة عف بديمة صيغة عف الدراسة إلى التربوي النظاـ دفعت التي ىي المشكبلت ىذه

 مجاؿ في بالطفؿ يعنى نظاـ ألنو مناسباً  األساسي التعميـ فكاف واإلعدادي، التعميميف االبتدائي
 في التعميمي النظاـ في النظر إعادة محاوالت تكررت وليذا الصالحة، لممواطنة المنتجة إعداده
 التعميميف مف لكؿ شامبلً  تعميماً  بصفتو األساسي التعميـ أىمية إلى إدراؾ التوصؿ تـ   حتى سورية

 خدمة في ناجحيف أفراد إلعداد األساسية الحاجات تأميف ويتجاوزىما إلى واإلعدادي، االبتدائي
 نظاماً  أقرتو أف بعد السورية، العربية الجميورية في وزارة التربية عميو تشرؼ تعميـ وىو مجتمعيـ،

 وحددت أىدافو. بديبلً 
 األساسي في سورية: التعميم أىداف  -6

 التعميـ ىذا أىداؼ األساسي في الجميورية العربية السورية لمتعميـ الداخمي النظاـ حدد
 (2004) وزارة التربية،  :التالية األىداؼ أىميا ومف
واإليماف  القومية، ولغتيا الروحية، وقيميا وتراثيا العربية باألمة االعتزاز عمى التبلميذ تربية  -1

 .الموحد العربي المجتمع لتحقيؽ ىدفاً  واالشتراكية والحرية وبالوحدة وممارسة، فكراً  بالثورة
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 والقومي الوطني واالنتماء الوالء مشاعر وتدعيـ الصالحة، لممواطنة التبلميذ إعداد -2
 .واإلنساني

يبلء الصحية، بالتربية والعناية الجسدي النمو فرص تييئة -3  .المبلئمة المكانة البدنية التربية وا 
 .التمميذ فييا يعيش التي والطبيعية واالجتماعية المدرسية البيئة عمى المحافظة -4
 ..وتوجيييا الناشئيف انفعاالت تنمية  -5
 ..واألخبلقي الجمالي الحس تنمية  -6
 ..العصر وروح لحياة البلزمة األساسية والميارات بالمعارؼ التبلميذ تزويد  -7
 ..الموضوعي التفكير عمى التبلميذ قدرات تنمية  -8
 ..والعممية النظرية النواحي بيف الوثيؽ الربط -9

 ..الجماعي العمؿ في التبلميذ لدى اإليجابية االتجاىات تنمية -10
 ..والسكانية البيئية حياؿ مشكبلت مواجية عمى التبلميذ تدريب -11
 ..الوقت احتراـ التبلميذ تعويد -12
 ..الوطنية التنمية حاجات ضوء في ليـ المناسبة الميف اختيار عمى التبلميذ مساعدة -13
 ..الذاتي التعمـ ميارات التبلميذ إكساب -14
 ..الحاسوب استخداـ ميارات التبلميذ إكساب -15
 ..التبلميذ لدى والمينية والصحية والمعموماتية والسكانية البيئية التربية مفاىيـ تعزيز -16
 (. 4-3، 2004االجتماعية.. ) وزارة التربية،  الحياة في لبلندماج التبلميذ تييئة -17

 ذىنو جسمو، تشمؿ كما والسموكية، التعميمية الجوانب تشمؿ إف أىداؼ التعميـ األساسي
 اجتماعية سياسية، أىداؼ تربوية، بيف ما متنوعة تكوف قد األىداؼ ىذه أف إال وخمقو، وجدانو

 األىداؼ مف تنبثؽ مباشرة وىي األفراد، بقدرات ومرتبطة بالعمؿ مرتبطة مدنية اقتصادية،
 في المتعمـ أف ينجزه يفترض وما المتعمـ، لدى تحقيقو في التربية ترغب ما وتبيف العامة التربوية
 صيغ إنيا  االتجاىات، وتعديؿ الميارات، وتطوير الفيـ وتوسيع المعرفة كزيادة المجاالت، شتى

، 2006زيود،( التعميمية التربوية العممية خبلؿ التبلميذ لدى إحداثيا في يرغب لتغيرات صريحة
128.) 

 في والحياة لممواطنة الطفؿ إعداد ىو حولو األىداؼ تدور الذي الرئيس إف المحور
 مف تمكنو التي والخبرات والميارات المعارؼ مف وضروري كاؼ بقدر خبلؿ إمداده مف مجتمعو
ليست  األىداؼ أف إال .فيو تحدث التي التحوالت في والمساىمة والتأثير فيو، مجتمعو خدمة
 وفؽ والمجتمع األفراد حاجات وفؽ والتغير باالستمرارية إنيا تتسـ دائمًا، بؿ ثباتاً  ثابتة أو نيائية
 قابؿ وبعضيا موضوعية، دراسة مف تنبع أنيا الببلد كما في التعميمي والنظاـ الحياة طبيعة
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 لواقع طبيعية ثمرة وبعضيا الخارج، مف وافد  وبعضيا لمتطبيؽ، قابؿ غير لمتطبيؽ وبعضيا
  .معيف

وبعد التعرؼ عمى أىمية التعميـ األساسي خبلؿ المبحث األوؿ، فإف ىذا تطمب مف 
ايجاد المعمـ الكؼء القائميف عمى السياسات التربوية بعد إقرار نظاـ التعميـ األساسي، ضرورة 

ىذا عداد إليذه المرحمة التعميمية. لذلؾ بدأت الدعوات عمى مستوى التعميـ الجامعي مف أجؿ 
ؾ المرحمة التعميمية، حيث تطمب األمر فتح برامج في التعميـ الجامعي، إلعداد معمـ المعمـ لتم
بدأ في بديبًل عف المعمـ الذي كانت تعده المعاىد المتوسطة لتمؾ المرحمة، وبذلؾ  الّصؼ

في التعميـ العالي  اتالجامعات يتـ إعداده مف خبلؿ االتفاؽ بيف وزارات التربية والتعميـ ووزار 
    لدوؿ.معظـ ا

 :الّصفمعمم ماىية  :ثانياً 
 خصائصيـ ومعرفة تبلميذه لدراسة الكافي الوقت لممعمـ الّصؼ معمـ نظاـ يتيح

 النمو إلى لموصوؿ عقبات أو مشكبلت مف يعترضيـ وما السوي نموىـ وحاجاتيـ ومتطمبات
 القياـ صفوؼ لعدة أو واحد لصؼ بتدريسيا قاـ سواء الواحدة المادة معمـ يستطيع وال، المتكامؿ

 تقتصر وغالباً  معيـ، يقضييا التي الواحدة الحصة زمف مف محدود نطاؽ في إال بيذه الميمة
 كاف إذا بخاصة لطبلبو رعايتو تقؿ بؿ المقرر المنياج إنياء ومتابعة المعمومات، عمى إعطاء

 (.83،1996أسمائيـ)محمد، لحفظ الفرصة لو تتاح ال فقد تمميذًا، أربعيف مف أكثر كؿ صؼ في
يتمتع  كؼءٍ  معمـ توفير عمى شؾ ببل يتوقؼ ألىدافو الّصؼ معمـ نظاـ تحقيؽ إف
عداد عامة بثقافة يتصؼ واالبتكار والعطاء البذؿ عمى قادرة متفتحة مستقرة بشخصية أكاديمي  وا 

مشكبلتيـ  اكتشاؼ عمى القدرة ولديو نموىـ، وخصائص التبلميذ حاجات ويتفيـ وكاؼ، متنوع
رشادىـ لتوجيييـ ومؤىبلً  ضعفيـ، ونقاط وفؽ  ومسمكياً  وأكاديمياً  مينياً  إعداداً  يتطمب وىذا وا 

 (.1985، 13) مرعي وأخروف،.الحديثة التربية متطمبات
التبلميذ  تعمـ بإدارة يقوـ واحداً  معمماً  أف الّصؼ معمـ برنامج وبنية طبيعة في يبلحظ   

 إعداد المعمـ برنامج ويتضمف الدراسي، العاـ مدار وعمى الدراسي يوميـ معظـ يةالّصف وأنشطتيـ
 مرحمة عمرية كؿ في النمو ومتطمبات النمائية، التمميذ خصائص طبيعة معرفة المرحمة ىذه في
 المناسبة وأسموب التعميمية والنشاطات البرامج طبيعة تحديد عمى المعمـ يساعد بدوره وىذا

 والتطور المناسبة لمنمو الظروؼ وتوفير الطمبة لدى والتطور والنمو التعمـ أىداؼ لتحقيؽ تنفذييا،
 نتيجة، ما أمكف الشخصية جوانب لمختمؼ متكامبلً  نمواً  ليـ تضمف مستقرة آمنة ظروؼ وفؽ

 التكاممي المنادية باالتجاه الحديثة التربوية لبلتجاىات واستجابة وخطورتيا، المرحمة ىذه لحساسية
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 الّصؼ معمـ األخذ بنظاـ جاء األولى، األساسية المرحمة في لمطفؿ التعميمية الخبرات تنظيـ في
 .إيجابي صفي ومناخ مستقرة تربوية بيئة مف النظاـ ىذا يقدمو أف يتوقع لما
 :الّصف معمم نظام فمسفة -1

 تجمع كانت الّصؼ معمـ بنظاـ األخذ اقتضت التي الدنيا األساسية المرحمة ألىمية إف
 يكوف قد واحد معمـ مع النيار معظـ ليعيشوا الجسمي النضج مف المستوى نفس ليـ أطفاؿ بيف
سموكو  ويراقب وقدراتو مواىبو عف فيكشؼ تمميذ كؿ يعرؼ أف لممعمـ يتيح فيو النظـ أفضؿ مف

 .شخصيتو في والضعؼ القوة نواحي ويكشؼ
 (1991) سميماف،  :منيا فمسفية أسس عمى الّصؼ معمـ نظاـ قاـ وقد
 .يتجزأ ال كؿ   الطفؿ أف اعتبار  -

 .واجتماعياً  وروحياً  وانفعالياً  وعقمياً  جسمياً  المتكامؿ الشامؿ نموه تحقيؽ عمى الحرص - 
 .التعميمية العممية محور اعتباره - 
 الذات عف اإليجابية المفاىيـ وتكويف واالبتكار والمبادرة بالنفس الثقة تنمية ضرورة  -
 .كإنساف وحقو فرديتو واحتراـ الطفؿ، لدى    
 .الدنيا األساسية المرحمة في وبالذات اإلنسانية المعرفة تكامؿ وضرورة  -
 .وبالحياة المجتمع بواقع والخبرات األنشطة ربط  -
والممارسة  المباشرة واألنشطة الحسية المثيرات طريؽ عف ومداركو الطفؿ حواس تنمية  -

 .الفعمية
 وخبير في لممجموعة، قائد فيو التعميمية، العممية في الزاوية حجر باعتباره المعمـ إلى النظر  -

) سميماف، المجتمع لقيـ وممثؿ اإلنسانية لمعبلقات ومدعـ التبلميذ لنشاط وموجو التدريس،
1991 ،30.)     

وؼ الّصف في صؼِ  ـمعمّ  ليكوف بعينو معمـ تخصيص مف اليدؼ يجيموف البعض مازاؿ
 والمنظـَ  الميسرَ  كونو ،الّصؼ معمـ فكرة أقرت التربوية الفمسفة أف حيف في األولى، الثبلثة
 الّصؼِ  معمـَ  أف إلى إضافةً  تبلميذه، لسموؾِ  الموجوَ  كونو عف فضبلً  التعممية التعميمية لمعممية
يجعمو  مما ،واحدٍ  صؼّ  في المختمفةَ  الموادّ  يـسُ ر  دَ ويُ  ،تبلميذهِ  مع يتفاعؿ وقتو معظـ يمضي
تبلميذه  يجعؿ وىذا التدريس، ومسؤولية بأعباء القياـ عمى يساعده الحرية مف كاؼ بقدرٍ  يتمتع

إثراء  في فيفيد قرب عف حاجاتيـ عمى التعرؼ مف يمكنو الذي األمر األوؿ، مرجعيـ يتخذونو
 .(1995،82، تعميميـ )البوريني وتكثيؼ خبراتيـ

الطفؿ  إلى ينظر الذي النظاـ ذلؾ ىو الّصؼمعمـ  نظاـ أف السابؽ العرض مف يتضح
باستخداـ  التربوية العممية محور وباعتباره وؽ،الحق بكافة يتمتع فرداً  باعتباره تكاممية كمية نظرة
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عف  وذلؾ، التبلميذ لطاقات اإليجابي االستغبلؿ إلى تيدؼ التي واألساليب الطرؽ مف مجموعة
 لمتبلميذ المتكاممة والمتابعة التعممية التعميمية الظروؼ تييئة في دوره يتركز واحد معمـ طريؽ

 وأشكالو. الّصؼوجود نظاـ معمـ  إلى مبرراتِ  األمر الذي يستدعي التعرُّؼَ 
 :وأشكالو الّصف معمم نظام وجود مبررات -2

 مبررات تبرز وجوده وتنوع أشكالو.إف كؿ مبادرة رشيدة تخص التعميـ والتعمـ تحتاج إلى 

 :الّصفمبررات وجود نظام معمم  :2-1

 ومراقبتيـ تبلميذه ـِ تعمُّ  وتيسيرَ  تسييؿَ  المعمـ مف تتطمب الحديث بمفيوميا التربية إف
 اً دبعي والواقعية الموضوعية عمى مبنيةً  وتكوف عنيـ، متكاممة فكرة تكويف يستطيع حتى ومتابعتيـ

 األساسية المرحمة في الّصؼ معمـ وجودِ  مبررات تأتي ولذلؾ الذاتي واالنطباع االرتجاؿ عف
 (2000 منسي،( :التالية لبلعتبارات تبعاً  الدنيا

 .واحد معمـ عمى االعتماد طريؽ عف لمتمميذ النفسي االطمئناف  -

 .واتجاىاتيـ وقدراتيـ التبلميذ اىتمامات عمى الوقوؼ مف المعمـ تمكيف - 

 .لمتبلميذ المختمفة المشكبلت لمعالجة البلـز الوقت توفير  -

 بيئتو اتسعت الحضارة طريؽ في اإلنساف تقدـ فكمما والتعقيد التبديؿ كثيرة البشرية البيئة - 
 .مشكبلتو وكثرت حياتو متطمبات وتعددت

 وأثرىا الثقافة ىذه تعزيز إلى ذلؾ تتعدى بؿ بالثقافة االحتفاظ عند المجتمع حاجة تقؼ وال  -
 (.17-16، 2000 منسي،( وتطويرىا اإليجابية الجوانب وتدعيـ

يحقؽ االطمئناف النفسي لمتمميذ، ويساعد عمى  الّصؼفي  واحدٍ  حيث إف وجود معمـٍ  
معرفة قدرات تبلميذه وتوفير الوقت لمعالجة مشكبلتيـ، وخاصة أف اإلنساف تتعدد مشكبلتو 
ومتطمباتو الحياتية كمما اتسعت وتعدلت وتعقدت بيئتو، فضبًل عف حاجة المجتمع إلى تعزيز 

 قاـ سواء الواحدة المادة فمعمـ ويرىا.ثقافتو إلحداث أثر في الجوانب المادية لممواطف وتط
 نطاؽ عمى إال الميمة القياـ بيذه يستطيع فبل صفوؼ لعدة أو واحد لصؼ المعمـ بتدريسيا
 المعمومات إعطاء تقتصر عمى ما وغالباً  معيـ، يقضييا التي الواحدة الحصة زمف مف محدود
نياء  مف كبير عدد كؿ صؼ في كاف إذا وبخاصة لطبلبو رعايتو تقؿ بؿ المقرر، المنياج وا 
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 أسماءىـ يحفظ الفرصة ألف لو تتاح فبل عاـ أو واحد دراسي لفصؿ يعمميـ قد أنو كما التبلميذ،
 .ويتابعيـ

 :الّصف معمم أشكال: 2-2
مف دولة إلى أخرى ومف نظاـ تعميمي آلخر، فمنيـ مف  الّصؼتعددت مفاىيـ معمـ 

تناولو مف زاوية ىدفو، ومنيـ مف تناولو مف زاوية المدة الزمنية مف سنوات الدراسة التي يتـ 
تطبيقو فييا، ومنيـ مف يتناولو العتبارات معينة حسب السياسة التربوية لمدولة التي تقوـ بتطبيقو، 

 ز في زاوية واحدة متعمقة بمخرجات العممية التعميمية التعممية.عممًا بأف ىذه التعددية تترك
 التربوية الفمسفة اختبلؼ :يمي لما تبعاً  وذلؾ آخر إلى بمد مف الّصؼ معمـ شكؿ يختمؼو      

 .المعمميف تقبؿ ومدى المتبع، لمنظاـ المربيف تأييد، و المجتمع لثقافة بعاً ، وتالبمد ىذه في المتبعة
 ( 2000 منسي،) :ىي أشكاؿ ثبلثة الّصؼ معمـ نظاـ ويأخذ

 .واحد ـاع لمدة الواحد الّصؼ لتبلميذ جميعيا الدراسية المواد بتعميـ يقوـ الذي الّصؼ معمـ -1
 .ثبلثة أو عاميف لمدة أعمى صؼ إلى طبلبو مع ينتقؿ الذي الّصؼ معمـ -2
 مف غيره يقوـ حيف في األساسية الدراسية المواد كؿ بتعميـ يقوـ الذي الّصؼ ومعمـ -3

 والمغة الفنية، والتربية الرياضية، والتربية كالموسيقى، األخرى المواد بتعميـ  المعمميف
الجميورية العربية  في المتبع الشكؿوالشكؿ األخير ىو   (.18-17 ، 2000 منسي،)اإلنجميزية
 السورية. 

  :ومزاياه الّصف معمم نظام أىداف -3
 إلى الوصوؿ خبلليا مف يمكف التي األىداؼ مف جممة تحقيؽ إلى الّصؼ معمـ نظاـ يسعى
 .ومستمرة فاعمة تعممية تعميمية عممية

 :الّصف: أىداف معمم 3-1

 :يمي فيما تتمثؿ والتي الّصؼ معمـ لنظاـ أىدافاً ( 32، 1989سميماف، وحسف، (  وضع وقد

 .الطفؿ نفس في والطمأنينة بالرضا وتبعث والحب باألمف تتميز مبلئمة نفسية بيئة توفير -1

 .واستعداداتو مستواه لتحديد الجوانب جميع مف التمميذ لدراسة مبلئمة فرص توفير -2

 .أقرانو تعمـ عف بعيًدا الفردي والتعمـ النمو عمى الطفؿ مساعدة -3

 .معيـ والتعاوف بالوالديف لبلتصاؿ أكبر فرص توفير -4
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 .متكاممة تعممية تعميمية خبرات توفير -5

 .السميـ واالجتماعي النفسي النمو فرص توفير -6

 حيث المدرسة بيئة إلى واألسري والحناف الحب حيث األسرة بيئة مف لبلنتقاؿ األطفاؿ تييئة -7
  .المسؤوليف وتعدد والنشاط الحب

في كميات التربية إلى جعل ىذا  الّصفأما في الجميورية العربية السورية  ييدف إعداد معمم 
 :(38، 2011) وزارة التعميـ العالي،   المعمم قادرًا عمى:

 ػػػ ممارسة التعميـ في صفوؼ الحمقة األولى مف التعميـ األساسي.1
 ػػػ إدارة مدارس التعميـ األساسي.2
 ػػػ التوجيو التربوي لمعممي الحمقة األولى مف التعميـ األساسي.3
 في تخطيط المناىج التربوية، وتنفيذىا، وتقويميا، وتطويرىا. ػػػ المساىمة4
 ػػػ المشاركة في دورات محو األمية، وتعميـ الكبار.5
جراء البحوث التربوية.6  ػػػ المساىمة في تحميؿ الواقع التربوي، وا 
 ػػػ المساىمة في تخطيط التعميـ األساسي، وتنفيذه.7
 :فرعية محاور إلى الّصؼ معمـ نظاـ مزايا يؼتصن يمكف :الّصف معمم نظام مزايا: 3-2
 ومعالجة التبلميذ بيف الفردية الفروؽ ومراعاة لمطفؿ مستقرة نفسية بيئة توفير :لمتمميذ بالنسبة -

 .المحمية البيئة خبلؿ مف التفكير وتنمية بينيـ الدراسي التأخر مشكمة
 المشكبلت لمعالجة البلـز الوقت توفير في الّصؼ معمـ نظاـ يسيـ :لممنياج بالنسبة -

 محتوى معالجة عند التعميمية النشاطات توظيؼ في التكامؿ عمى والعمؿ الدراسة ضمف المختمفة
 .المنياج

 وميوؿ اىتمامات عمى الوقوؼ مف المعمـ يمكف الّصؼ معمـ نظاـ أف نجد :لممعمم بالنسبة -
 في التشخيصي بالدور القياـ وكذلؾ والتقويـ المتابعة بعمميات القياـ عمى ويساعد التبلميذ
 (. 22، 2000) منسي، األطفاؿ لدى المبكرة المشكبلت اكتشاؼ

 معمـ توفير عمى يتوقؼ ألىدافو الّصؼ معمـ نظاـ تحقيؽ إفمما سبؽ يمكف القوؿ 
 عامة بثقافة يتصؼ واالبتكار والعطاء البذؿ عمى قادرة متفتحة مستقرة يتمتع بشخصية كؼء
عداد  عمى القدرة ولديو نموىـ، وخصائص التبلميذ حاجات ويتفيـ وكاؼ متنوع أكاديمي وا 

رشادىـ لتوجيييـ ومؤىبلً  ضعفيـ مشكبلتيـ ونقاط اكتشاؼ إعداده في كميات  يتطمب وىذا وا 
 التي تحدد أدواره وكفاياتو. الحديثة التربية وفؽ متطمبات ومسمكياً  وأكاديمياً  مينياً  إعداداً  التربية
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 :وكفاياتو الّصف معمم أدوار -4
التربوي  النظاـ عمى طرأت التي لمتغيرات تبعاً  منو المطموبة والمياـ الّصؼ معمـ أدوار تعددت
 .آخر معمـ أي عف تميزه الّصؼ لمعمـ أدواراً  ىناؾ فحيث أ
 :األدوار ىذه ومف :الّصف: أدوار معمم 4-1    

 :التعميمية العممية في الّصف معمم دور :4-1-1
 إلى تؤدي األدوار وىذه التعميمية العممية في أدواراً  الّصؼ لمعمـ فإف آخر معمـ كأي   

 .وفاعمية بكفاءة ميمتو ألداء الّصؼ معمـ دور تفعيؿ
 الباحث، المعمـ :ىي ثبلث جوانب إلى اىتماماً  وليت أف يجب المعمـ إعداد برنامج ف  إ
 عمى المعمـ إلى ننظر تجعمنا السابقة الثبلثة الجوانب أف كما المشارؾ، والمعمـ المجدد، والمعمـ

 المناىج، تطوير في مشارؾ المدرسي، العمؿ في ميداني باحث ومعاوف، وموجو مرشد :أنو
 مشارؾ البيئة، مع اإليجابي لمتفاعؿ وموجو منشط واختياره، المدرسي الكتاب تحسيف في مشارؾ

 (.8-7، 1988السيد،) المستمرة التربية نحو االتجاه ومحفز منشط التعميمية، العممية رسـ في
 (41-1991،40سميماف،) :في يتمخص الّصؼ معمـ دور أف كما
 .بالمدرسة التعميمية البيئة تنظيـ ورعايتيـ، الموىوبيف التبلميذ اكتشاؼ -
 .وخارجو الّصؼ داخؿ التعاوني العمؿ تشجيع -
 .التمميذ خبرة وتنمية إثراء -
 .الفردية الفروؽ مراعاة -
 .التبلميذ لدى والكتابة واالستماع والتحدث القراءة عمى القدرة تنمية التعبير، عمى القدرة تنمية -
 .التبلميذ حاجات تشبع والخياؿ القصص مف نماذج تقديـ -
 . االتصاؿ ميارات تنمية -

 نظاـ في عنيا تختمؼ الّصؼ معمـ نظاـ في لممعمـ محددة أدواراً  ىناؾ أف سبؽ مما ويتضح
 . الّصؼ لمعمـ خاص برنامج إلعداد يحتاج الذي األمر المادة معمـ

 :الّصف إدارة في الّصف معمم ورد: 2 -4-1
 بالنسبة سواء أىدافو يخدـ إيجابي اتجاه كؿ طمبتو عند يعزز أف الّصؼ معمـ واجب إف    
 غرفة داخؿ يجري ما لكؿ بالنسبة أـ، عاـ بشكؿ التربوي لمجو بالنسبة أـ ،لطمبتو بالنسبة أـ إليو

 ومودتيـ طمبتو ثقة يكسب أف لو البد ذلؾ لو يتسنى وحتى ،أقواؿ ومف أفعاؿ مف الّصؼ
 واإلحساس الذاتي الوازع عندىـ ينمي وأف والنشاط، التفاعؿ عمى يحفزىـ وأف لو واحتراميـ
 مع تتبلءـ مختمفة أساليب مف لو يتوافر بما انتباىيـ عمى يحافظ وأف بالنفس، والثقة بالواجب
 داخؿ الحركة وكثرة والتوتر االنفعاؿ عف االبتعاد خبلؿ مف وذلؾ ،المدرسية أو يةالّصف بيئتيـ
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 المصاحبة التعميمية واألنشطة لمدرس السميـ والتخطيط آلخر مكاف مف بسرعة االنتقاؿ أو الّصؼ
 (.25-23، 1998   المشرخ،)

 الذي األساس تعتبر التي خاصة، والثاني األوؿ يفالّصف في متزايدة أىمية الّصؼ إدارة وتأخذ
 المعرفة إلى تحتاج التي الميارات بعض الّصؼ إدارة وتتطمب ،الحقاً  المتعمـ خبرات عميو نبني

 التمميذ لدى والتعميـ المدرسة نحو إيجابية اتجاىات تشكيؿ في المعمـ نجاح فإف لذلؾ والخبرة،
 .المستقبؿ في وتقدموِ  نجاحوِ  فرصِ  مف ويزيدُ  التمميذ شخصية نمو عمى يساعد

 :لمصف كمربي الّصف معمم دور:  4-1-3
 لمتأكيد التكميؼ ىذا ويعتبر لمصؼ كمربي بميمة يكمؼ آخرَ  معمـ كأي الّصؼ معمـ     

دارة ومدرسيـ، الطبلب بيف والربط )  :التالية بالمياـ ويقوـ أيضاً  األمور وأولياء المدرسة، وا 
 (139، 2001، عطوي

 وعبلقتو المختمفة ونشاطاتيـ الطبلب أخبلؽ عف مبلحظاتو خاص سجؿ في يرصد أف  -
 .وخارجو الّصؼ داخؿ ومشاكمو وسموكو بزمبلئو

 .أبنائيـ مشكبلت معيـ ليدرس الطبلب أمور بأولياء االتصاؿ  -
 كالنظافة العامة والخدمات الثقافية النواحي لتنشيط ولجاف الّصؼ وأسرة مجمس تشكيؿ  -

 .الّصؼ وتجميؿ
 .والغياب الحضور سجؿ في بأوؿ أوالً  وحضورىـ الطبلب غياب رصد  -
 . فييا والمعمومات المبلحظات وتدويف لمطبلب التراكمية البطاقات تنظيـ  -

 مشكبلتيـ ودراسة الطبلب سموؾ رصد في كبير دورٌ  لو الّصؼ معمـ أف يتبيف سبؽ مما
 حتى بالطبلب الخاصة المبلحظات جميع وكتابة المشكبلت ىذه لحؿ األمور أولياء مع والتعامؿ
 .أخرى مراحؿ في التبلميذ يدرسوف سوؼ الذيف المعمموف منيا يستفيد

 :اليومية المناوبة في الّصف معمم دور : 4-1-4
 يقوـ حيث اليومية المناوبة في دوراً  لو أنو نجد الّصؼ لمعمـ السابقة لؤلدوار استكماالً    

 خارج الطبلب سموؾ عمى يطمعو مما المناوبة فترة في التبلميذ مراقبة في الزمبلء مف كغيره بدوره
، عطوي)  :اليومية المناوبة أثناء واجباتو ومف المدرسة، في الزمبلء مف غيرىـ مع الّصؼ غرفة

2001 ،140) 
 .األقؿ عمى ساعة بنصؼ األولى الحصة بدء قبؿ المدرسة إلى الحضور  -
 .المدرسة وساحات وؼالّصف تفقد  -
 .الّصؼ دخوليـ قبؿ التبلميذ اصطفاؼ عمى اإلشراؼ  -
 .المعمميف دخوؿ حتى وؼالّصف داخؿ النظاـ ضبط  -
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 .النظاـ لضبط القصيرة االستراحات أثناء يةالّصف الغرؼ بيف التجواؿ  -
 . المدرسي اليوـ مف حصة آخر قبؿ المدرسة مغادرة عدـ  -
 :والعقاب والثواب استخدام في الّصف معمم دور: 4-1-5

 يستعمؿ حيف الّصؼ معمـ وعمى ،وضعفاً  قوة أثرىما ويتفاوت عدة أشكاؿ والعقاب لمثواب     
 أو تصرفو ونوع قدراتو وحسب الطالب طبيعة حيث لبلستعماؿ األنسب أييما يدرؾ أف منيما أياً 

 فيو ينفع غيرىـ بينما والتشجيع الثواب مف أكبر بشكؿ يستفيدوف الطمبة فبعض، منو ذلؾ تكرار
ف ،الطالب عمى هُ ثمارَ  ؤتييُ  حتى أشد   عقاب إلى يحتاج وبعضيـ  البسيط العقاب  إلى المجوء وا 
 المقصود وليس الصواب إلى ليعود الطالب إصبلح ىدفو يكوف أف يجب نوعو كاف ميما العقاب
 عف بعيداً  العقوبة نوقع أف األفضؿ ومف اإلصبلح ىي األولى المعمـ فميمة ،بو األذى إلحاؽ
 رادعاً  عقابو يصبح حتى ليـ العقوبة إعبلف مف والبد بالطالب يشير ال حتى الطمبة أنظار

 مف الطالب إخراج عقوبة المعمـ يستخدـ ال أف األفضؿ ومف ،بو قاـ بما القياـ عف لآلخريف
 قيمتو يفقد ال حتى العقاب درجة في نبالغ ال أف وعمينا ،العمني االعتذار عمى إجباره أو الّصؼ
 (.128-126،  1998المشرخ،) القوانيف وتحدي والفخر لبلعتزازررًا مب الطمبة ويتخذه

 يؤتي حتى الضرورة عند إال لمعقاب يمجأَ  وأال الثواب في المعمـ يغالي ال أف الميـ مف
 عمينا ويجب ،تجاوز قد أنو الطالب إشعار يمكف بسيطة بمخالفات الطالب قياـ عند وحتى بثماره

 عمى والحفاظ الطالب إصبلح ىو واألخير األوؿ ىدفنا شرطة أفراد ولسنا مربوف أننا نعمـ أف
 .فقط العقاب أجؿ مف معاقبتو وليس إنسانيتو

 :التالميذ مع الّصف معمم دور: 4-1-6
 مف أساس عمى طمبتو مع عبلقاتو يقيـ المعمـ أف ىو الّصؼ معمـ نظاـ بو يتميز ما إف     
 لحاجاتيـ تفيمو خبلؿ مف تنميتيا عمى فيعمؿ فطرية، واستعدادات قدرات مف عندىـ لما فيمو
 تعزز وأف بالطالب المعمـ صمة تقوي أف العبلقة ىذه شأف ومف والتفاىـ، الود يسوده جوٍ  ظؿ في
 لما القياـ بوجوب اقتناعاً  وأكثر المعمـ لتوجييات قبوالً  أشد الطالب ويكوف باآلخر منيما كؿٍ  ثقة

 .تقدمو إلى يؤدي مما منو يطمبو
 يقؼ أف، و ومبلحظتيـ الطمبة مراقبة فرصة مف لو يتاح لما نظراً  الّصؼ معمـ بإمكاف

 القدر نفس منيـ يطمب فبل ،وقدراتو يتبلءـ بما منيـ كبلً  فيوجو فردية فروؽ مف بينيـ ما عمى
 والقمؽ لمخوؼ التعرض ويجنبو باالرتياح الطالب يشعر مما ،إمكانياتيـ حسب إنما اإلنجاز مف

 عمى أقدرُ  ألنو ،طمبتو تناسب التي األنشطة إعداد عمى غيره مف أقدر الّصؼ ومعمـ واإلحراج،
 العمؿ منيـ كؿ إلى فيعيد ،واستعداداتيـ قدراتيـ ومدى يـومتطمباتِ  يـحاجاتِ  يناسب ما معرفة
 الذي المدرسي الجو وعف نفسو، عف الطالب يرضى أف سبؽ ما كؿ شأف مف كما يناسبو، الذي
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 فيو مدرستو وعف معممو وعف نفسو عف راضٍ  ألنو المدرسية حياتو في المتعةَ  فيجد فيو يعيش
، 1998 المشرخ،)اىتماماتو مع ويتوافؽ احتياجاتو مع يتبلءـ بما ورغباتو إمكاناتو ضمف ينجز
122). 

 واألمانة والحـز والجمد الصبر مف ةٍ قويّ  أسسٍ  عمى وتبلميذهِ  المعمـِ  بيف العبلقة تتـ  
) األسطؿ  :العبلقة ىذه متطمبات ومف بأبنائو األب كعبلقة الجأش، ورباطة والرزانة واإلخبلص
 (258-257، 2005والخالدي، 

 .التبلميذ بيف عادالً  لتبلميذه، قدوة المعمـ يكوف أف -
 .الجماعي العمؿ عمى وتعويدىـ تبلميذه بيف والتعاوف لمتكامؿ السعي -
 .وتعزيزىا وتشجيعيا التبلميذ أفكار احتراـ -
 .مناسباتيـ في التبلميذ مشاركة -
 .األنشطة مختمؼ في التبلميذ إشراؾ -
 .بو االلتزاـ عمى التبلميذ وتشجيع الجيد السموؾ مدح -
سداء الجيد السموؾ إلى التبلميذ إرشاد -  .لمتبلميذ النصيحة وا 
 .وعاداتيـ وميوليـ ميذالتبل بطبيعة الوعي -
 . الخموؿ وكسر النشاط تجديد أجؿ مف وتشجيعيـ لمتبلميذ المكافآت تقديـ -

 فيو والنفسية والصحية العقمية النواحي في التبلميذ نمو رعاية الرئيسية المعمـ ميمات مف
 القياـ المعمـ مف العممية ىذه وتتطمب ،المتعددة جوانبيا مف الطبلب شخصية تكويف عف ؿؤو مس
 :يمي بما
 يعاني التي المشكبلت وفيـ حالياً  بيا يمر والتي سابقاً  التمميذ بيا مر التي النفسية الحالة فيـ *
 .منيا
 .النواحي جميع في بيده واألخذ واالقتصادية والثقافية االجتماعية التمميذ ظروؼ عمى التعرؼ *
 بسجبلت االحتفاظ المعمومات، تقديـ ثـ ومف لمتمميذ والمينية الدراسية الميوؿ عمى التعرؼ *

 (.27، 1999 خاطر،) أميف مكاف في التبلميذ نمو برعاية خاصة
 مييأة أمامو الفرصة وستبقى واقتدار، بكفاءة بواجبو القياـ عمى أقدر  الّصؼ معمـ إف

 ىو مما أفضؿ بصورة ورعايتيـ عمييـ والتعرؼ أكبر بشكؿ ليفيـ صفو طبلب عدد ازداد لو حتى
 .المختمفة وؼالّصفو  المواد معممي مف لغيره متاح

 :والزمالء اإلدارة مع التعاون في الّصف معمم دور :  -4-1
 ىو بؿ والتعميمية، المدرسية واإلدارة العمؿ زمبلء عف بمعزؿ يعمؿ ال الّصؼ معمـ إف    

 التعاوف وأف التربوية األىداؼ تحقيؽ إلى بالتبلميذ لموصوؿ المتكامؿ التربوي النظاـ ىذا مف جزء
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 ويشمؿ أداءه في كبير دور لو العمؿ وزمبلء التعميمية واإلدارة المدرسية واإلدارة الّصؼ معمـ بيف
 (90-88، 2005 والخالدي، األسطؿ) :ذلؾ
 .المدرسة إدارة إليو توكميا التي اإلدارية المياـ تنفيذ  -
بداء لممعمميف تعقد التي الدورية االجتماعات في المشاركة  -  .والتعاوف الرأي وا 
 .اليومية والمتابعة اإلشراؼ نوبات تنفيذ  -
 .الطبلب سموؾ ومبلحظة النظاـ استقرار في اإلدارة مع االشتراؾ  -
 .الخبلؼ مواقؼ في متسامًحا ويكوف لآلخريف االستماع يحسف أف  -
 المينية الزيارات بتبادؿ وذلؾ منيـ واالستفادة المينة في لمزمبلء والمشورة المساعدة تقديـ  -

 .إليو يوجو قد الذي البناء النقد يتقبؿ أف عمى المدرسة داخؿ
 . الشخصي رأيو مع تتعارض كانت ولو حتى الجماعية القرارات يقبؿ أف - 

أثناء ممارسة المينة، فإف قيامو بيذه األدوار يتطمب  الّصؼوبعد تعرُّؼ أىـ أدوار معمـ  
   ألداء عممو.أف يكوف قد تـ إعداده اإلعداد المناسب في ضوء العديد مف الكفايات البلزمة لو 

 مع يتعامؿ الذي الّصؼ معمـ كفايات تحديد أف الواضح مف   : الّصف: كفايات معمم 4-2
 ىذه اشتقاؽ ومصادر الكفايات ىذه تحديد في التأني مف البد حساسة عمرية مرحمة في تبلميذ

 .قوتيا الكفايات ىذه تستمد أيف مف معرفة مف فبلبد الكفايات
 الكفايات ىذه تحديد في إلييا يستند التي المصادر إلى(  35، 1987 وحسف، سميماف) أشار

 :وىي
 .التعميمي النظاـ فمسفة  -
 .التعميمي لمنظاـ المميزة األىداؼ  -
 .عاـ بوجو االبتدائي التعميـ أىداؼ  -
 .والتعمـ التعميـ في السائدة االتجاىات  -
 .المتطورة التعميمية التكنولوجيا  -
   .االبتدائية لممرحمة الفصؿ معمـ نظاـ تمميذ خصائص  -

 :التالي النحو عمى الّصؼ معمـ كفايات تحديد يمكف يمي وفيما
 :األكاديمي المجال في: 4-2-1

 :يمي كما األكاديمي المجاؿ في الكفايات بعض عف الحديث ويمكف
 الدراسية المواد ضمف تنضوي التي الرئيسية والمصطمحات والمفاىيـ الحقائؽ بأبرز يمـ أف - 
 .لؤلطفاؿ يدرسيا التي
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 المواد بتمؾ تتصؿ التي الرئيسية والنظريات واألفكار واآلراء والقواعد الطرؽ بأبرز يمـ أف - 
 .الدراسية

 تدريس في تمارس التي الحديثة الطرؽ عمى بالتعرؼ نفسو وتطوير الدراسة يستطيع أف - 
 .خاصة بصفة والثاني األوؿ يفالّصف

 الطمبة إلى المعارؼِ  إليصاؿ المناسب التدريس واستراتيجياِت  ألساليبَ  امتبلكيـ أيضاً  وتشمؿ
 :السمات ىذه أىم ومن
 .لممعمـ العالي والمينيُّ  األكاديمي   اإلعدادُ   -
 .الواحد لمدرس المناسبة واألساليب والوسائؿ األنشطة انتقاء عمى القدرة  -
 .تنميتيـ في تساعد عممية عمؿ ورشة أو دورة ألي لبلنضماـ مستعداً  يكوف أف  -
 .التبلميذ نتائج وتفسير لتحميؿ والتقويـ القياس بأسس ممماً  يكوف أف  -
 .ولمتربوييف ولممسئوليف أمورىـ وألولياء ليـ بعرضيا فيقوـ الطبلب تعمـ بنتاج ييتـ أف  -
 .واالقتصادية واالجتماعية واألكاديمية النفسية تبلميذه خصائص يعرؼ أف  -
 .يحبوه الذي باالسـ ويخاطبيـ أسماءىـ يعرؼ أف  -
 (.83-82، 2000  منسي،)األمور أولياء مع اتصاؿ عمى يكوف أف  -

 لف فإننا األكاديمية أو العممية المعمـ سمات مف نعدد أف استطعنا ميما أنو القوؿ يمكف أخيراً 
 يتولد أف ىو المعمـ في سمة أىـ لكف ومتنوعة، عديدة السمات ىذه مثؿ ألف حصرىا نستطيع

 .ومربياً  معمماً  عممو في وااللتزاـ لمعمؿ دافع لديو
 :الشخصية اتالّصف مجال في :4-2-2
 :ومنيا الّصؼ معمـ في توافرىا الواجب الشخصية اتالّصف مف العديد وىناؾ   
 .األطفاؿ مع التعامؿ ويحب التدريس مينة نحو إيجابية اتجاىات يكوف أف  -
 .مينياً  نفسو تطوير في ويوظفيا اإلرشادية النظر وجيات يتقبؿ  -
 .الوجو بشوش يكوف وأف اآلخريف وفي بالنفس عالية بثقة يتمتع أف  -
 .لتبلميذه حسنة قدوة يكوف وأف المجتمع وعادات بقواعد يمتـز أف  -
 الشخصية الخصائص في اً واضح اً تباين ىناؾ أف (83-80، 2000  منسي،) أشار وقد

 عبلقة ليا الشخصية الخصائص ىذه بعض لكف الناس فئات مف غيرىـ مثؿ مثميـ لممعمميف
 :منيا الفعاؿ الناجح بالتعمـ وطيدة

 .لمتبلميذ والمودة والدؼء النفسي والتوافؽ النفسية بالصحة المعمـ يتمتع أف  -
 أقوالو في صادقاً  مرناً  صريحاً  حازماً  أميناً  الً دعا يكوف أف جذابة، شخصية ذا يكوف أف  -

 .اآلخريف لمشاعر حساساً  وأفعالو
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 .الذىف متفتح الصدر واسع ىادئاً  يكوف أف  -
 .لباسو في وأنيقاً  ودؤوباً  نشيطاً  يكوف أف  -
 .وأقوالو بأفعالو حسنة قدوةً  يكوف أف  -

عجابيـ تقديرىـ وتناؿ الطبلب عمى احترامو تفرض التي ىي المعمـ شخصية أف الواضح ومف  وا 
 :وىي عناصر عدة إلى تقسيميا فيمكف

 :ناحيتيف في تنحصر الثقافة وىذه واسعة ثقافة مثقفاً  المعمـ يكوف أف يجب  :الثقافة -
 بالنطؽ المساف طميؽ العربية بالمغة ما حد إلى متفوقة قدرة ذا يكوف أف ىي :العامة الثقافة -أ

 .يدرسيا التي بالمادة ممماً 
شباع المبلحظة عمى القدرة لديو يكوف أف ىي  :المسمكية الثقافة - أ  طبلبو ميوؿ وا 

 .ورغباتيـ
 الجسمية والعاىات التشويو مف خالية جيدة بصحة المعمـ يتمتع أف يجب : جسمية صفات -

 صوت ذا يكوف وأف التأتأة عف يبتعد وأف ،الطبلب لسخرية تعرضو أو عممو أداء عف تعيقو التي
 .جسمو أو بيده الحركة كثير يكوف وأالّ  جيوري

 أنيقاً  لباسو يكوف أف فيجب والينداـ مظيره حسف في القدوة ىو المعمـ إف :المعمم مظير -
 ىذه بمثؿ يتمتع الذي والمعمـ طبلبو مف وتقديراً  واحتراماً  ميابةً  يكسبو ذلؾ فإف ،ً ونظيفا وجميبلً 
 .دروسو في وفائدة نجاحاً  أكثر ىو طبلبو مف الثقة
 :المدرسة في اتجاىيف ذو المعمـ سموؾ إف :المعمم سموك -

 يتناسب مما الخمقية الشروط فيو تتوافر الذي الصالح الفاضؿ المعمـ المدرسة تنتقي أف يجب - 
 .التمميذ مع ويتبلءـ

 المجتمع أو المحيطة البيئة مف حسنة بسمعة المعمـ يتمتع بأف المدرسة، خارج المعمـ وسموؾ  -
 ، 2005 أسعد،) األخبلؽ بأكـر ويتحمى اتالّصف بأحسف يتصؼ التدريس بمينة فيو يقوـ الذي
32-73.) 

 كؿ ألف حصرىا يمكف ال فإنو الشخصية اتالّصف نحدد أف حاولنا ميما أنو القوؿ يمكننا
 يجب أنو القوؿ يمكف ولكف حصرىا يصعب لذلؾ ،الخاصة وسماتيا الخاصة شخصيتو ول معمـ
 .التبلميذ بيا ليقتدي الحسنة القدوة المعمـ في تتوافر أف
  :الميني المجال في: 4-2-3

 عدس،)ومنيا:  الّصؼات المينية الواجب توافرىا في معمـ الّصفىناؾ العديد مف 
1999 ، 50): 

 .المرحمة ىذه في التبلميذ مع التعامؿ وكيفية خصائص يعرؼ أف  -
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 االستراتيجيات ويوظؼ التعميمية لؤلىداؼ اشتقاقو عند المتعمـ لدى النمو تكامؿ يراعي أف  -
 .لذلؾ البلزمة

 .الطبلب لتنشيط يالّصف المناخ وتوفير واإلبداع لبلبتكار التبلميذ يييئ أف  -
 .والعقاب لمثواب مقبولة أساليب يستخدـ أف  -
 .معيـ التعامؿ في المرونة يتوخى أف  -
 .التبلميذ مشكبلت لحؿ اإلجرائية البحوث يجري  -
 .األمور أولياء مع االتصاؿ ميارة بفاعمية يوظؼ  -
 :الدبموماسية اتالّصف: 4-2-4
 التصرؼ دبموماسي يكوف أف المعمـ عمى لذا اجتماعية إنسانية ميمة التدريس إف    

 عف شخصيتو تقوية عمى يعمؿ بذلؾ وىو األمور، وأولياء وتبلميذه زمبلئو مع متحاباً  متعاوناً 
 إقامة خبلؿ مف مدرستو تطوير عمى يعمؿ وكذلؾ قوياً  اتصاالً  االجتماعية بالحياة اتصالو طريؽ

  (. 17، 1999 خاطر،) المحمي والمجتمع الخارجية المؤسسات مع عبلقات
  تحديد خبلؿ مف الّصؼ بمعمـ المنوطة األدوار تحديد تتضمف والتي الذكر سالفة القوائـ وتفيد

 وتدريبو بالجامعة، الّصؼ معمـ إلعداد برنامج وتطوير بناء في بيا القياـ عميو الواجب الكفايات
 في إعدادىا يتـ التي الجامعية البرامج إعداد أثناء االعتبار عيف في أخذىا فيجب الخدمة أثناء

 ،الّصؼ معمـ تخصص في قبوليـ قبؿ لمطبلب المقاببلت أثناء في وأيضا ،سوريةال الجامعات
عداد الختيار وذلؾ  والتعميـ التربية بوزارة التدريب دائرة تأخذه أف ويجب يحتاجو، لما المعمـ ىذا وا 
 أف يجب التي والكفايات المعمـ حاجات لمعرفة عقدىا وأثناء التدريبية لمدورات اإلعداد أثناء

 .المعمـ عند تدعميا
 :الّصف معمم لنجاح األساسية المتطمبات -5

 شأنو المدرسة في التربوية العممية وتحسيف الّصؼ معمـ لنجاح أساسية متطمبات توجد       
 بنظاـ تتعمؽ التي األمور بعض عمى التركيز إلى خاص بشكؿ يحتاج ولكنو آخر معمـ أي شأف
 ىذه ومف ميمتو في النجاح عمى تعينو خاصة صفات فيو تتوافر أف يجب أنو كما ،الّصؼ معمـ
 :(121-119، 1998)المشرخ،  فيو تتوافر أف يجب التي الخاصة اتالّصف

 .نموىـ خصائص وعمى تبلميذه عمى يتعرؼ أف - 

 .جوانبيا جميع مف الوسطى الطفولة مرحمة في األطفاؿ بنمو المتعمقة العامة بالمبادئ اإللماـ  -

 .واإلرشاد التوجيو مجاؿ في البلـز العوف تقديـ عمى القدرة  -
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 .حاجتو منيـ كبلً  ليعطي الطمبة بيف الفردية الفروؽ عمى يقؼ أف - 

 .األساسية المرحمة في األطفاؿ سيكولوجية مبادئ يعرؼ أف - 

 .المرصودة األىداؼ تحقيؽ نحو والتعميـ التعمـ عممية توجيو عمى القدرة لو تكوف أف - 

 .فيو الموجود المحمي المجتمع وواقع المدرسة واقع يعرؼ أف  -

 .لذلؾ النفسي واالستعداد األطفاؿ مع العمؿ في الرغبة لديو تكوف أف  -

 .لؤلطفاؿ محباً  يكوف أف  -

 .ورعايتيـ صحبتيـ في المتعة يجد  -

 .أبنائيـ مصمحة فيو لما معيـ والتعاوف وودية سميمة عبلقات اآلباء مع يقيـ أف  -

  .النجاح إلى بو تؤدي معنوية بروح يتمتع حتى فيو والرغبة العمؿ حب  -

 :(21-19، 2000)منسي ، إلى المتطمبات ىذه نقسـ أف ويمكف
 القدوة فيو الطالب شخصية تكويف في كبير دور لو الّصؼ فمعمـ :نفسو الّصف بمعمم يتعمق ما

  اتالّصفو  الكفايات بعض تتوافر أف يجب لذلؾ الصغير الطفؿ لدى األعمى والمثؿ األولى
 .المعمميف عند الحسنة األساسية

 وال ويجرب ويستكشؼ يسأؿ عالـ ىو الصغير فالطفؿ :المناسب التعميمي بالبرنامج يتعمق ما
 إذا وبخاصة لممعرفة متعطش فيو ،بصمت المعمومات استقباؿ يفضؿ وال كثيراً  الجموس يطيؽ
 .الطفؿ حاجات لتمبية اً بمناس التعميمي البرنامج يكوف أف يجب لذا ،بواقعو متصمة كانت

 البرنامج أف أي اآلخر عف مفضؿ تعميمي أسموب يوجد ال: المناسبة التعميم بأساليب يتعمق ما
 ويثير ،وحيويتيـ الطبلب نشاط عمى معتمداً  لتنفيذه تعميمي ألسموب يحتاج المناسب التعميمي
  .مسبقاً  المرسومة األىداؼ تحقيؽ يتـ النياية وفي عقوليـ ويتحدى تفكيرىـ

 التعميمية واألجيزة والمواد المدرسية الكتب مثؿ :المدرسية لمبيئة المادية بالظروف يتعمق ما
 الطبلب عدد مع الّصؼ غرفة مساحة تتناسب أف ويجب واإلضاءة والتيوية والبناء األثاث وكذلؾ
 (.الخضراء المساحات المبلعب، المسرح، مكتبة،ال: ( مثؿ والمرافؽ واألثاث

 الدراسي اليوـ تنظيـ أمر وطبلبو لممعمـ يترؾ أف المفترض مف: اليومي العمل بتنظيم يتعمق ما
 إلى فالتقسيـ الفصمية، أو األسبوعية الشاممة الخطة مف اً زءج تعد التي المخططة األىداؼ وفؽ

  .الطبلب نشاط عمى يؤثر حصص
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 التي الّصؼ معمـ نظاـ تطبيؽ لنجاح أساسية متطمبات عدة تتوافر أف البد أنو القوؿ ىذا خبلصة
 .الّصؼ معمـ برنامج في وجودىا الواجب الكثيرة المتطمبات في لمنظر الطريؽ لنا تفتح
 الجميورية العربية السورية:في  الّصفتطبيق نظام معمم   -6
والسياسية  واالقتصادية االجتماعية الحياة مناحي شتى في ىائبلً  تطوراً  اليوـ العالـُ  دُ ييش     

 باعتباره التربوي عمى الجانب التركيز ينصب الزخـ المعرفي ىذا  ظؿ   وفي والتقنية، والثقافية
 االرتقاء متطمبات وتوفير النشء وتربية المجتمع بناء في دور يمعبو مف  لما أىمية القطاع األكثر

لتحقيؽ  الفرد عدادا  و  صقؿِ  في يسيموفَ  الذيفَ  ؾَ ألولئِ   الشعوب وتتطمع .والشعوبِ  لؤلـِ  رواالزدىا
 بناء تتمثؿ في وحساسة خطيرة أوكؿ إليو ميمة  الذي  المعمـ عمى االىتماـ لينصب، تمؾ الغاية
 في مسيماً  والبيئي االجتماعي محيطيو في دوره يمارس الذي والمنتمي الواعي المنتج المواطف 

 يمكف أف تحقؽ األىداؼ التربوية لمنظاـ التربوي وال ،األفضؿ نحو وتغيير مجتمعو تطوير عممية
ذلؾ  يمكف وال تبلمذتو، تنشئة بأعباء القياـ  مف يتمكف لكي مؤىؿ مينيًا وأكاديمياً  معمـ بوجود إال
 اً عممي إعداده إلى تؤدي إذا خضع المعمـ لبرامج التنمية المينية و الدورات التدريبية التي إال

شتى البمداف اىتمامًا خاصًا بمينة التعميـ وعمميات إعداد  في التربوية األنظمة وتولي ، ومينياً 
 بالقطاع العامميف  أداء مستوى المعمميف وتدريبيـ ورعايتيـ مع اختبلؼ المستوى والفاعمية لرفع

 إلصبلح كاستراتيجيةاالقتصادية واالجتماعية، وذلؾ  أوضاعيـ وتحسيف فاعميتيـ وزيادة التربوي،
 .التعميمية األنظمة

والتعميـ في  التربية بقطاع كبيراً  اىتماماً  مف القرف العشريف األخيرة السنوات دتيوش
بنقؿ عممية إعداد معممي الحمقة األولى مف التعميـ  االىتماـىذا  جَ و  الجميورية العربية السورية، وتُ 

معات وصدور البلئحة الداخمية لكميات التربية في األساسي مف معاىد إعداد المعمميف إلى الجا
ـ، حيث يؤىؿ 1/1/1999/ تاريخ 61الجميورية العربية السورية بالمرسوـ الجميوري رقـ /

 –العموـ  –الرياضيات –المواد المختمفة ) المغة العربية  لتعميـبرنامج معمـ صؼ الطمبة 
ـ فرص اإلعداد االكاديمي  التخصصي االجتماعيات ....الخ( مف خبلؿ نظاـ تكاممي يوفر لي

والميني والثقافي خبلؿ أربع سنوات. ويعد ىذا البرنامج مف البرامج الحيوية في كميات التربية 
ألنو يعمؿ بشكؿ أساسي عمى تأميف حاجة وزارة التربية في سورية مف معممي الحمقة األولى. يتـ 

رامج لتكوينو التكويف المناسب لمينتو )وزارة إعداد المعمـ في معاىد وكميات خاصة ميمتيا تقديـ ب
 (.37، 2011،التعميـ العالي 

( عددًا مف 2004كما أعطى تحميؿ الواقع التربوي في الجميورية العربية السورية عاـ )
النقاط اإليجابية التي أتت نتيجة اىتماـ الدولة والقيادة السياسية في التربية عمى مسار تحقيؽ 

المعمميف الجاري اآلف ألعداد  تأىيؿِ  والخطة الوطنية لمتعميـ لمجميع منيا: تعميؽُ نوعية التعميـ 
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تعميؽ التأىيؿ التربوي  مشروع كبيرة وفؽ برنامج محدد بالتعاوف مع وزارة التعميـ العالي. وحدد
إلى:  المشروع وييدؼ ىذا .االستراتيجية األولوية ذات التربوية مف بيف المشروعات لممعمميف

الحاصؿ عمى أىمية التعميـ  محؿ المعمـ وتقنياً  تربوياً  والمؤىؿ المجاز جامعياً  ؿ المعمـإحبل
االبتدائي، وذلؾ مف خبلؿ استخداـ نظاـ التعميـ المفتوح، وينفذ ىذا المشروع بالتعاوف مع برنامج 

 (.14-13، 2008التعميـ المفتوح في وزارة التعميـ العالي. )وزارة التربية، 
 : في الجامعات السورية الّصفمعمم إعداد  -7

 بؿ ممعرفة،ل ناقبلً  يدياً متق ُيعد  ـمالمع دور فأل نظراً  كبرى، ميةأى ـمالمع إعداد يحتؿ 
عمى عاتقو عمى اعتبار أف المعمـ ىو  والمياـ الممقاه األدوار ممارسةرًا عمى قاد  ـمالمع أصبح

الخبير والموجو والمرشد والمشرؼ والمتفاعؿ مع التبلميذ لمساعدتيـ عمى النمو المتكامؿ في 
العممية التعميمية التعممية، وىو المواكب لتطورات المعصر الحديث، لذلؾ تعمؿ كميات التربية في 

الكفايات  الّصؼساب المعمـ في قسـ معمـ الجميورية العربية السورية عمى تقديـ مقررات إلك
والمعمومات البلزمة لمساعدتو عمى أداء عممو التدريسي الميني عمى أكمؿ وجو. وتجمع جميع 
الدراسات التربوية العممية التي بحثت في برامج إعداد المعمـ عمى وجوب وجود جوانب رئيسية 

لتخصصي، والجانب الميني والتربوي، يجب أف تقوـ بيا عممية إعداد المعمميف وىي: الجانب ا
  والجانب النفسي، والجانب الثقافي. وفيما يمي شرح ليذه الجوانب:  

اإلعداد التخصصي: يقصد بو إكساب الطالب المعمـ الخبرات العممية واألكاديمية المتعمقة  -أواًل 
ـ اجتماعية تاريخ بالمجاالت العممية التي سيعمميا لمتبلميذ، ومثاليا المقررات اآلتية: عمو 

رياضيات أعداد وعمميات حسابية  -عمـ وظائؼ األعضاء  -عموـ أحياء وبيئة  -وجغرافية 
   العموـ . -ومفاىيـ ىندسية

اإلعداد الميني والتربوي: نعني بو إكساب الطالب المعمـ الخبرات المتعمقة بتعريفو  -ثانيًا 
وممارساتو التطبيقية، وتزويده بالنظريات بالتدريس كمينة مف حيث أصولو النظرية والعممية، 

واألفكار واالتجاىات التربوية الحديثة، كذلؾ إكسابو الكفايات التدريسية البلزمة لو وتدريبو عمى 
 :ومثاؿ المقررات التي تعنى باإلعداد في ىذا الجانب، ية الحقيقيةالّصفاستخداميا في المواقؼ 

 - المناىج التربوية -األنشطة المدرسية  -التدريس  أصوؿ -التربية العامة  - فمسفة التربية
 -القياس والتقويـ  - يةالّصفاإلدارة  -استراتيجيات تربوية  -تقنيات التعميـ  -طرائؽ التدريس 

  (.173، 1995) شوؽ، محمود،  التربية العممية -التعميـ االلكتروني 
اإلعداد النفسي: ويعنى ىذا الجانب بإكساب الطبلب المعمميف الخبرات المتعمقة بجوانب  -ثالثًا 

النمو لدى التبلميذ وخصائص المراحؿ النمائية ومتطمباتيا، وتعريفو بأىـ نظريات التعمـ 
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صة التربية الخا -عمـ نفس النمو  -وتطبيقاتيا التربوية. ومف ىذه المقررات: عمـ النفس العاـ 
   اإلرشاد النفسي والتربوي. -عمـ النفس االجتماعي  -عمـ النفس التربوي  -بالطفؿ 
اإلعداد الثقافي: يتمثؿ ىذا الجانب في إكساب الطبلب المتعمميف الخبرات التي تعمؿ  -رابعًا 

عمى تثقيفيـ ثقافة عامة في شؤوف الحياة عمى وجو العموـ، وفيما يخص مجتمعو ومينتو. ومثاؿ 
   المغة األجنبية. -المغة العربية  -قررات التي تحقؽ ىذا الجانب: الثقافة القومية الم

ثراء  إف االىتماـ بيذه الجوانب السابقة يساعد الطالب المعمـ عمى إتقاف األداء الميني والتعميمي وا 
كسابو سمات شخصية البد لممعمـ وأف يتمتع بيا.    معارفو وثقافتو، وا 

عداد الطالب المعمـ في ىذه الجوانب األربعة السابقة عبر مسيرة حياتو ويستمر االىتماـ بإ
  (.52، 5002عبد السميع، حوالة،  ) سنوات دراسية. 4الجامعية والتي تستمر مدة 

 األربعة الجوانب في  ـمالمع الطالب إعداد في أف التكامؿ  مف خبلؿ ما سبؽ يرى الباحث
ثراء, ني،يوالم التدريسي وأدائ فإتقا ىمع  ـمالمع يساعد السابقة  بوواكتسا ،ووثقافت تومعرف وا 
 مـمع بإكساب ربيةتال ياتمك أف تيتـ الضروري فم لذا .ولتبلمذت قدوة موتجع شخصية سمات
 والجانب النظري الجانبيا مف أجؿ التكامؿ بيف يحتاج التي األدائية نيةيالم الكفايات الّصؼ
، وقد يتـ ذلؾ مف يةمالفع والممارسات نيةيالم بالخبرةقؽ يتح التدريس في النجاح فأل ي،مالعم

 خبلؿ ورش عمؿ ودروس مصغرة.
، إال أنو الّصؼوبغض النظر عف حساب كميات التربية الكفايات المينية األدائية لمعمـ  

لمينتو بالشكؿ قد يواجو المعمـ أثناء ممارستو المينية العديد مف المشكبلت التي قد تعيؽ أدائو 
المطموب، والتي تناولتيا العديد مف الدراسات عمى اختبلؼ توجياتيا ومجتمعاتيا في تناوؿ تمؾ 

 والفصؿ الثالث مف الدراسة يوضح ذلؾ. المشكبلت
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 مشكالت معمم الّصف: -
 التي أىدافيـ التربكية تحقيؽ مف كيمنعيـ المعمميف، طريؽ يعترض ما المشكمة ىي كؿ

 االختياربيا. كمف المشكبلت التي تكاجو المعمميف بشكؿ عاـ ىي5  كالقياـ إلتماميا خططكا
 المبلئـ غير التدريبك  ،المعمـ في مناسبة غير شخصية صفات ككجكد التدريس، لمينة الخاطئ

 في الحديثة األساليب إتباع عدـكذلؾ  .المعمميف حاجة مف نابع غير فيك الخدمة، أثناء
تباع التدريس،  في الكاقع كبيف المعمـ مف تطمب التي األدكار بيف التناقضك  .التقميدية الطرؽ كا 
 االىتماـ قمة، ك المعمميف مع التعامؿ في التسمطي لمنمط المدرسة مدير استخداـك  .المجتمع
 افتقار، ك المعمـ لتطكير اإلشرافي الدكر ضعؼك  .لجدكاىا كعييـ لعدـ كالمعمميف اآلباء بمجالس
يجابية بفاعمية عممو يتابع أف لو ليتسنى الراحة مف لقسط المعمـ  ...إلخ.كا 

فيي عديدة، كالمشكبلت التي تكاجو المعمـ في ضبط  الّصؼأما المشكبلت التي تكاجو معمـ 
، كمشكبلت االدارة المدرسية، كمشكبلت تتعمؽ باألسرة كالمجتمع المحمي، كمشكبلت الّصؼ
...  .الخ...اإلشرافية مشكبلت السمطات التعميمية، المكاد كمشكبلت كالتعممية السمككية التبلمذة

 كفيما يمي تناكؿ ذلؾ5
 :المشكالت يوممف -1
لمخركج  مناسبة حمكؿ إيجاد يتطمب معقد مكقؼ أماـ أنفسنا كجدنا كمما المشكبلت مصطمح يرد
 .منو

 :ا  اصطالحي المشكالت ريفعت
 :بحثنا مكضكع إلى منيا كاألقرب المصطمح بيذا المتعمقة اتالتعريف تعددت

 :الحيمة و مرعي تعريف 
 تحقيقو يعيؽ ما ىناؾ كلكف أىداؼ، لو مكقؼ أك كضع أك تحقيقو يصعب ىدؼ ىي المشكمة"

 . حؿ إلى يحتاج مكقؼ المشكمة أف األىداؼ، أم ليذه
 :المشكبلت مفيكـ تحديد في إلييا يستند المسممات مف جممة كىناؾ

 مشكبلت : نكعاف الفصؿ مشكبلت فاف كاإلدارة التدريس : بعديف مف يتألؼ التعميـ أف بما -
 .إدارية كمشكبلت تدريسية،

 أف كما التدريسية، الحمكؿ باستخداـ مكاجيتيا يمكف كال إدارية حمكال اإلدارية المشكبلت تتطمب -
 .إدارية بحمكؿ مكاجيتيا يمكف كال تدريسية حمكال تتطمب التدريسية المشكبلت

 عمى المشكبلت نكع تحديد عمى المعمـ قدرة عمى ران كبي اعتمادا تعتمد لمصؼ الفعالة اإلدارة -
 .التحديد ىذا عمى بناء التصرؼ عمى كقدرتو إدارية، أـ تعميمية ،صحيح نحك
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 ال لمصؼ، إدارتو في فعاالن  يككف كلكي يةالّصفك  اإلدارية المشكبلت معالجة المعمـ يستطيع كحتى
 ككذلؾ ،الّصؼ إدارة في كاالجتماعية الفردية المشكبلت بيف التمييز عمى القدرة لديو أف تككف بد
 :كالتالي كىما منيما نكع كؿ يبلءـ الذمالسمكؾ  نكع فيـ
 مف الّصؼ إدارة في الفردية لممشكبلت كاسلك ديكرز تصنيؼ ينبثؽ :الفردية المشكالت -

 أساسية حاجة فرد كؿ لدل كأف كىادؼ، غرضي سمكؾ اإلنساني السمكؾ أف أساسية ىي مسممة
حساسو لبلنتماء حاجاتو إشباع في إحباطا يجد حيف كالفرد . ذك قيمة بأنو كلمشعكر لبلنتماء  كا 
 مقبكلة غير سمككية أساليب إلى يمجأ فإنو اجتماعيان، كسائؿ مقبكلة خبلؿ مف الذاتية بقيمتو
 :ىي الفرد بيا يقكـ سمككية أنماط أربعة فيكاسل ك دريكرز كيحددىا اإلشباع، ىذا لتحقيؽ

 .االنتباه لجذب سمككية أنماط -
 .كالقدرة السمطة إلظيار سمككية أنماط -
 .االنتقاـ إلى تيدؼ سمككية أنماط -
 .القدرة أك الكفاءة عدـ تظير سمككية أنماط -
 إدارة في الجماعية المشكبلت مف أنكاع سبعة بانيك جونسون كُيحدد :الجماعية المشكالت -

 :الفصؿ
 .الّصؼ طمبة بيف الكحدة انعداـ -
 .العمؿ كقكاعد بمعايير السمكؾ االلتزاـ عدـ -
 .الجماعة أعضاء جانب مف السمبية االستجابات -
 .سيئ لسمكؾ كتقبميـ الطمبة مكافقة -
 .العمؿ عف كالتكقؼ االنتباه تشتيت -
 .العدكانية كاالستجابات كالمقاكمة كالكراىية المعنكية الركح انخفاض -
 (111، 1002) مرعي، كالحيمة، .البيئي التكيؼ عف العجز -

 يؤدم ، ماالّصؼكمّعممات  مّعممي أداء عمى يؤثر خارجي معكؽ أك صعكبة ىي الباحث كيعرفيا
 كالتعمـ. عمميتي التعميـ أىداؼ تحقيؽ في قصكر إلى

 : ومن ىذه المشكالت ما يمي:الّصفمشكالت ضبط  -2
 :الّصفضبط  مفيوم 2-1

 ضبط أف المعمميف بعض يرل حيث آخر إلى معمـ مف الّصؼضبط  مفيكـ يختمؼ
 يككف النكع كىذا المدرسية كاألنظمة بالقكانيف االلتزاـ بيدؼ تستخدـ التي اإلجراءات يعني الّصؼ

 الطالب عمى لمحياة تضييؽ ذلؾ كفي القكانيف عمى يخرجكف لمف العقاب إلى مستندان  الغالب في
 أف يرل حيث الضبط بدؿ االنضباط منحى ينحك آخر رأم كىناؾ .لحريتو كتقييد كتنشئتو كسمككو
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نما بقكانيف االلتزاـ مجرد ليست العممية  التي كالمعايير القيـ تبني عمى الطمبة تساعد عممية ىي كا 
لذلؾ (. 122، 2441كعزة )الحاج خميؿ،  بكرامة فيو كالعيش الحر مجتمعيـ بناء عمى تساعدىـ

 حسب كجيات نظر مختمفة. الّصؼتعددت تعريفات ضبط 
 في تساعد التي البيئية كالعكامؿ الممارسات كؿ 5أنوب الّصؼضبط  ) منسي(يعرؼحيث 

 ك كالكقائية العبلجية اإلجراءات يتضمف فيك الطبلب لدل ذاتيان  منضبط ىادؼ سمكؾ تطكير
 كتعميماتيا المدرسة كقكانيف الطمبة بيف التكافؽ أيضان  يتضمف كىك الطمبة، يمارسيا التي النمائية

 (.54، 1000)منسي، .الطمبة عند الذاتي الداخمي االنضباط يكلد مما

 سمكؾ في التحكـ " عممية ىك الّصؼ ضبط ( يرل أف2431أما )مرعي، كآخركف، 
 االلتزاـ إلى التبلميذ انقياد إلى يؤدم مما مختمفة بطرؽ التحكـ ىذا يحدث أف كيمكف الطبلب
 (. 35، 2431 عنيا" )مرعي كآخركف، الخركج كعدـ المدرسية بالقكانيف

يتحينكف  الذيف الطبلب بعض سمكؾ عمى سمبان  ينعكس قد المفيكـ ىذا أف الباحث يرل
 الحرية كالحركة مف مساحة إليجاد كذلؾ ،الفرصة سنحت متى الرقابة ىذه مف لبلنفبلت الفرصة
 أىـ مف ىك الضبط أف نقكؿ أف نستطيع ذلؾ خبلؿ ىذه، كمف النمائية مرحمتيـ في المطمكبة
 مف المعمـ يتمكف حتى الّصؼ غرفة داخؿ تتكافر يجب أف التي البلزمة األساسية الشركط
 ال المعمـ فإف الضبط مف متدنية درجة عمى أك مضطربان  الّصؼ كاف فكمما عممو، ممارسة
 مقاطعة فترة خبلؿ الطمبة إشغاؿ مف بد ال لذلؾ التعمـ المرغكبة عممية إلى ينتقؿ أف يستطيع
ىناؾ العديد مف المشكبلت التي قد تحدث ضمف غرفة عممان بأنو  .االعتيادية يةالّصف األنشطة
 الدراسة.

 :الّصفضبط  مشكالت 2-2
صفو  في طمبة ىناؾ فسيظؿ الّصؼ ضبط بعممية كالدراية الخدمة مف المعمـ بمغ ميما

 يمـ لممعمـ أف المفيد مف كلعؿ ، السمكؾ مف تخريبية أنماطان  كيمارسكف صفية، مشكبلت يختمقكف
 تكاجو التي المشكبلت قسمت كلقد .المشكبلت تمؾ مثؿ إحداث في تسيـ قد التي باألسباب

 (24435)مرسي،  كىي أقساـ ثبلث إلى الّصؼ ضبط في المعمـ
 عمى عمؿ اإلقداـ أك العمؿ عف تقاعسو مثؿ نفسو الطالب بمصمحة بالضرر يتعمؽ قسـ -2

 .التعميمية أدكاتو عمى المحافظة كعدـ كسبلمتو صحتو بالخطر ييدد
 عف العمؿ كتعطيميـ انتباىيـ تشتيت مثؿ اآلخريف بالطبلب يمحؽ الذم بالضرر يتعمؽ قسـ  -1

ثارة اآلخريف عمى النفكذ كفرض كالسيطرة  ممارسة عمى كحمؿ اآلخريف كالمشكبلت الشغب كا 
 .البيضاء السمكـ كتعاطي كالتدخيف المرغكب غير السمكؾ
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التجييزات، كاألثاث،  تخريب مثؿ عامة بصفة كالمجتمع بالمدرسة باإلضرار يتعمؽ قسـ -3
تبلؼ  (.51، 2443المعمـ. )مرسي  سمطة ،كتحدم األجيزة كا 
السرحاف  :يمي ما كمنيا المثاؿ سبيؿ عمى المشكبلت ىذه مف بعض بعرض الباحث كسيقكـ

 عالـ عف بعقمو الطالب غياب السرحافكالسمكؾ العدكاني، كالفكضى كعدـ النظاـ. حيث يعد 
 ،الّصؼ في الدرس عف الطمبة انشغاؿ إلى التي تؤدم شيكعان  المشكبلت أكثر مف يعتبر ك الكاقع
 عندما حركتو بسككف أك العمؿ عف كتكقفو عينيو، الطالب كنظرة كجو عمى يبدك ما مظاىره كمف
 ،الّصؼ إلى سؤاالن  المعمـ يكجو

 أك عميو تؤثر اجتماعية ألسباب أك الطالب فييا يعيش شخصية ألسباب المشكمة ىذه تعكدك  
 سيقكلو ما مسبقان  يعرفكف أنيـ الطمبة بعض تصكرك  .الّصؼ في زمبلئو كبيف بينو لمشكبلت
 أك الذىني، اإلجياد، ك جديدان  شيئان  يعرفكا أف تكقعيـ لعدـ نظران  عنو ينصرفكف فيـ كبالتالي المعمـ،
يسمع )مرسي،  عما الطالب يشغؿ قد الذم الجسمي التعبك   ،المعمـ صكت كضكح عدـ بسبب
2435 ،202.) 

 األنماط أك االستجابات بعض إلي لئلشارة عادةأما السمكؾ العدكاني فيك مصطمح يستخدـ 
عمى  كاالعتداء ىدامة أك ضارة أك مؤذية بأنيا االجتماعية الجية مف تعرؼ السمككية التي

 الخ ....فسالر  أك القرص أك حادة بأداة الضرب أك كالسخرية اآلخريف ممكيات
 أف يرل آخركف بينما اإلنساف، لدل لممقاتمة عامة غريزة العدكاف أف البعض يعتقدك 
 اآلباء سمكؾ نماذج مف مبلحظة طريؽ عف العدكانية العادات مف الكثير يتعممكف الطبلب
 (. 33، 1000، حسب اهلل كغيرىـ) كاألخكة

النقد  تكجيو منيا الّصؼ غرفة في العدكاني الطالب يسمكيا عدكانية أنماطان  المعمـ كيكاجو
 زمبلئو اآلخريف، دفاتر أك ككتبو دفاتره كتمزيؽ النابية، كاأللفاظ الشتائـ كتبادؿ لزمبلئو، الجارح
تبلؼ  أك بو بالمساس التمميذ عمى البدني كاالعتداء ، الجدراف عمى كالكتابة ية،الّصف المقاعد كا 

 كعدـ االضطراببيا  يقصد النظاـ كعدـ الفكضى أما .اآلخريف كضرب لمضايقتو جذبو أك شده
 االنتشار، كاسع مقياس في المقاسة المجاالت إحدل كعدـ الترتيب الفكضى كانت كقد الترتيب،

 :منيا المشكمة ىذه كراء كامنة أسباب كىناؾ، الطمبة سمكؾ لتقييـ
 أحد المجاالت ىك الشخصي المظير حيث يعتبر االستقبلؿ في الرغبة أك الغضب عف التعبير 

 فإف كالنظافة، الترتيب عمى ضركرة يركزكف اآلباء معظـ أف كبما الذات، عف لمتعبير األساسية
 الذيف كالطمبة كتأكيدىا، استقبلليتيـ لفرض الفكضى ككسيمة سمكؾ يطكركف الطمبة مف كثيران 

يظيركف  ما كغالبان  االمتثاؿ عدـ طريؽ عف العالـ مف ينتقمكف أك المرارة بالغضب يشعركف
 .بمظيرىـ االىتماـ بعدـ فخكريف
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 التعبير أساليب مف تحديان  أكثر أسمكب لمنضج ىك المرافقة المسؤكلية لتحمؿ الطالب رفضكذلؾ 
 في بدكرىـ القياـ يرفضكف الطمبة تجعؿ متعددة أسباب ىناؾ الغضب ك أك االستقبللية عف العاـ

 في الكافي كاإلشباع بالرضا الشعكر عدـ، ك الترتيب ميارات إلى االفتقار منيا االىتماـ بأنفسيـ
 (.25، 1000حسب اهلل، حياتيـ ) 

غير أف كؿ ىذه المشكبلت التي قد تحدث ضمف حجرة الدراسة ليست فطرية، بؿ ىناؾ العديد 
 مف المصادر التي قد تؤدم لحدكثيا كالقياـ بيا مف قبؿ التبلميذ ضمف الفصؿ الدراسي.

 :الّصفرة مصادر مشكالت إدا 2-3
 :كىما رئيسيف مصدريف إلى يةالّصف المشكبلت مصادر تقسيـ يمكف

 :المدرسة داخل من يةالّصف المشكالت مصادر  - 1
 :كىي ذاتيا المدرسة إلى مصدرىا ينتمي التي المشكبلت كىي

 : المعمم  .أ
كخارج  داخؿ تحدث التي المشكبلت مف العديد لحؿ األساسية المصادر مف المعمـ يعد

 فييا الغير المرغكب السمككية المشكبلت مف العديد بركز في سببان  يعتبر أنو كما الفصؿ غرفة
 كالسخرية بالتيكـ الطمبة مع التعامؿك التصرفات ببعض لقيامو نظران  يالّصف النظاـ كاختبلؿ

عطاءك  صدار، ك الطمبة لقدرات المناسبة غير يةالّصف التعيينات ا   كالتحدث تنفيذىا دكف التيديدات ا 
 غير سمكؾ سكء بسبب كمو الّصؼ عقاب، ك المعمـ سمكؾ في تناقضات، ك كعصبية بسرعة
 باإلجابة لمطمبة السماح، ك طكيمة لفترة المقعد عمى الجمكس، كذلؾ الطمبة أحد مف فيو مرغكب

 (.211-224، 1002)الجاسر،   استئذاف دكف
 بالقدر المؤثر تعمؿ المعمـ بيا يقكـ التي التصرفات بعض ىناؾ أف يتضح سبؽ مما

 يستطيع التصرفات حتى ىذه تجنب المعمـ عمى كبالتالي ، يةالّصف المشكبلت بعض إثارة عمى
 العممية مف األىداؼ المنشكدة تحقيؽ أجؿ مف كذلؾ التعممية التعميمية العممية أثناء الّصؼ ضبط

 .ذاتيا التعميمية
 :الطالب .ب

كمنو  أيضان  مخرجاتيا أىـ كمف التعممية العممية في المدخبلت أىـ مف الطالب يعتبر
 ، كالقياـالّصؼ غرفة داخؿ الطبلب جانب مف مرغكبة غير السمككية المشكبلت مف العديد تبرز

 الممصقات كالبطاقات تخريب ،أك بممتمكاتيـ العبث أك اآلخريف كمدافعة تيريجيو بحركات
 أك لدييـ بالقكة ما كأخذ زمبلئيـ مف السخرية أك نفسيا الغرفة بممتمكات العبث أك كالمكحات
 ليحقؽ غير مقبكلة بسمككيات الطبلب يقكـ حيث تكجيياتو تنفيذ ك المعمـ طاعة عدـ أك سرقتيا،
 (1002)الجاسر،  :كىي مختمفة أنماطان  السمككيات ىذه كتأخذ كما لذاتو اإلشباع
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 الزمبلء اآلخريف كضرب سميمة غير كبطريقة كاضحة كانت سكاء االنتباه لجذب سمككيات  -2
ظيار  عممو إتماـ الطالب كإىماؿ سكية بطريقة ضمنية سمككيات أك  عمى لمحصكؿ عدـ الفيـ هكا 

 .المعمـ مف المستمرة المساعدة
 كرفض األكامر بالمجادلة إما كذلؾ كالقكة السمطة عف الطالب خبلليا مف يبحث سمككيات  -1

 . ضمنية السمطة بطريقة عف بحث كىذا منو يطمب شيء كؿ عمى كالتمرد كالتكجييات
المشاغب  الطالب سمكؾ مف أكذم قد بأنو المعمـ يشعر حينما كذلؾ :انتقامية سمككيات  -3

 .اآلخريف إيذاء طريؽ عف النجاح عف كيبحث شديد إحباط مف يعاني ىنا فالطالب
 عمى إتماـ القدرة كعدـ بالفشؿ فيصاب القدرة أك الكفاءة عدـ الطالب فييا يظير سمككيات  -5
 (.211، 1002قكة )الجاسر،  كال لو حكؿ ال بأنو المعمـ كيشعر منو يطمب عمؿ أم

لذلؾ عمى المعمـ أف ينتبو لمثؿ ىذه السمككيات كمعالجتيا بالطرؽ كاألساليب المناسبة، لكي ال 
 تأثر عمى سير العممية التعميمية التعممية في المدرسة.

 :المدرسية اإلدارة .ج
األىداؼ  بمكغ أجؿ مف المدرسة شؤكف إدارة في ميمان  عامبلن  المدرسية اإلدارة تعتبر

 إثارة بعض في ممفتان  ان مصدر  تعتبر كأنيا كما كالتعميـ التربية كزارة كضعتيا التي المنشكدة
 (10، 2443)عصفكر، :منيا أسباب لعدة يةالّصف المشكبلت

 .المدرسية التعميمات كضكح عدـ  •
 عدـ األرض أك عمى الطعاـ بقايا إلقاء عدـ الطمبة مف يطمب فقد لمسمكؾ، بدائؿ تكافر عدـ  •

 تبيف فالمدارس ليذا السمكؾ، بدائؿ تكفير دكف كؼالّصف مف الخركج أثناء في كالتزاحـ الركض
 يعرفكف بأنيـ مفترضيف السمككيات بدائؿ ليذه يعممكنيـ ما نادران  كلكنيـ يفعمكه أف يجب ما لمطمبة
 ما يتعممكا كي كتدريب ميارة إلى يحتاج ذلؾ أف كينسى المربكف مناسب بشكؿ التصرؼ كيفية
 .يفعمكه أف يجب
 .بالية كقكانيف تعميمات استخداـ  •
 .أبنائيـ إنجازات عمى اطبلعيـ أك المدرسة نشاطات في بفاعمية األىؿ مشاركة عدـ • 
 .كقكعيا قبؿ المشكبلت مف تحد كقائية برامج كجكد عدـ  •
 .آلخر كقت مف بيـ االلتقاء أك الطمبة شكاكم إلى االستماع عدـ  •
 .مباشر بشكؿ بيـ الصمة ذات القرارات في الطمبة إشراؾ عدـ  •
 جدان. متعسفة أك جدان  متسامحة المدرسة إدارة • 
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 اإلدارة المدرسية مينة مثيرة كىي في مجاؿ التربية مثمرة ألنيا تيتـ بنمك اإلنساف كتطكره 
كالتنظيـ المدرسي كالتنظيـ االجتماعي بحاجة ماسة لمراعاة األبعاد اإلنسانية كالتي ال يمكف 

 دارمالفصؿ بينيا كبيف أبعاد العمؿ نفسو  فالعبلقات اإلنسانية ىي محكر اإلنجاز في العمؿ اإل
 :المادية الفيزيقية البيئة.د

 البيئة الفيزيقية ، ككذلؾ التعميمية العممية في األىـ العنصر ىـ الفصؿ تبلميذ أف شؾ ال
 كقد . الفاعمية كاإلنتاجية زيادة في اليامة األمكر مف التعمـ فيو يتـ الذم اإلطار تشكؿ كالتي
 كتقكيـ قياس ضمف الني تدخؿ الدراسات مف لمكثير التعميمية العممية أبعاد مف البعد ىذا خضع
 فيـ إلى يحتاج كلكف التكمفة الجيد أك مف الكثير التعمـ بيئة تنظيـ يتطمب كال ، المعمـ أداء

 حسف إلى باإلضافة ، العمؿ في كاالجتماعية كأساليبيـ النفسية كاحتياجاتيـ المتعمميف طبيعة
  ليا ضركرة ال بأشياء زحميا دكف الغرفة أركاف كركف مف جزء كؿ استغبلؿ يتـ بحيث التخطيط
 التعميمية كالخبرات األنشطة طبيعة مع يتناسب بما التعميمية كالتجييزات كالكسائؿ األثاث كتكزيع
 (.21، 1000كشفشؽ، الناشؼ (المختمفة  األركاف بيف بسيكلة بتنقؿ التبلميذ كيسمح

 :يةالّصف التعممية النشاطات .ق
غير  المطمكبة، الميارات الطبلب إلكساب األساسية المكاقؼ ىي النشاطات ىذه كتعتبر

 ككنيا في التكقعات اضطرابك أنيا أحيانان تككف مصدران لمعديد مف المشكبلت التي تتعمؽ بيا
 يالّصف تعميمو في المعمـ يستخدميا التي المغة صعكبةك  .الطمبة لدل منخفضة أك جدان  عالية

 اقتصارك  .لطمبتو المعمـ يحددىا كالتي فييا اإلثارة ضعؼ مع قمتيا أك التعميمية الكظائؼ كثرةك 
 مبلءمة عدـ، ك كرتابتيا التعميمية النشاطات تكرار كذلؾ .المفظية الجكانب عمى يةالّصف النشاطات
   (.501، 1002كقطامي، قطامي (الطمبة لمستكل التعميمية النشاطات

 : الدراسية المادة .ك
 دراستيا كأىميتيا مف األساسية األىداؼ إدراؾ كعدـ ، الدراسية لممادة الطمبة فيـ عدـ إف

 إلى منيـ تدفع البعض المعمـ متابعة في الطمبة رغبة كعدـ المستقبمية كلحياتيـ حاليان  ليـ بالنسبة
 الّصؼ الضحؾ في تثير بحركات القياـ أك شماالن  أك يمينان  االلتفاؼ أك غيرىـ مع الحديث

  .(213، 1002)الجاسر،
 عؿ تعمؿ كقدراتيـ الطبلب تمبي حاجات ال التي كالمممة الطكيمة التعمـ طاتانش أف كما

 إيجاد في يسيـ الذم األمر الجك بالضجر ىذا في الطبلب كيشعر لمتعمـ الطبلب دافعية تدني
 (241، 1002 ) العاجز، مشاكسيف طبلب

 
 . 
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 :يةالّصف الجماعة تركيب.ز
  جماعة ضمف األفراد سمكؾ تحدد التي األكلية المصادر مف تعد يةالّصف الجماعة

 االنسحاب عند يمارسو ال قد ما سمككا يمارس أف الطالب عمى تفرض أحيانا أف الجماعة خاصة
 ىذا السمكؾ ممارسة الطالب عمى تفرض التي األسباب كمف بمفرده، يككف عندما أك مف الجماعة

 (502، 1002) قطامي كقطامي،  :يمي ما
 .لزمبلئيـ الطمبة كتقميد السمككية العدكل  •
 .الّصؼ يسكد الذم العقابي الجك  •
 .الطبلب بيف العدكاني التنافسي الجك  •
 .لمطبلب كالمستمر الدائـ اإلحباط  •
 .الديمقراطية الممارسات كغياب لؤلنشطة االستعدادات غياب  •
 .الّصؼ في الدكتاتكرية مف جك شيكع  •
 .كاألمف الطمأنينة غياب  •
 :المدرسة خارج من يةالّصف المشكالت مصادر  - 2

 ليا كلكف المدرسة نطاؽ خارج مف نابعة فيي يةالّصف لممشكبلت التالية المصادر أما
 :يمي ما أبرزىا كمف يةالّصف المشكبلت إثارة كبير في دكر

 :آمنة أسرية لبيئة االفتقار .أ
 مع التحكؿ تتناسب التي لمتربية األسرة أفراد كافتقار اآلمنة األسرية البيئة كجكد عدـ إف
 مف الظمـ كالقسكة كاستخداـ التقميدية الطرؽ كفؽ األبناء تربية عمى كاإلصرار الحياة في الحاصؿ

 عمى تصرفات ذلؾ كانعكاس النفسية المشكبلت بعض ترؾ في السيئ أثره لو ، الكالديف قبؿ
 (.215، 1002المدرسة ) الجاسر، داخؿ كسمككياتيـ الطبلب

 :المجتمع في العنف .ب
كالقتؿ  متعددة بطرؽ المشكبلت كحؿ المختمفة بأشكالو المجتمع داخؿ العنؼ انتشار إف
الحياة )  مع لمتعامؿ طبيعيا أسمكبان  الطرؽ ىذه اعتبار شأنيا مف أساليب كميا كاالبتزاز كالشجار
 (.215، 1002الجاسر،

 عف النظر بغض سمككيات األطفاؿ تنمية في كبيرا دكرا البيتية لمتنشئة أف آخركف كيذكر  
 االنفعالي كاتزانيا معيشتيا األسرة كطريقة داخؿ كالممنكعات فالمسمكحات السمككيات ىذه نكعية
 ال كقد المدرسة داخؿ كانعكاسو سمكؾ الطفؿ في مممكسا أثرا يترؾ بعضا بعضيـ أفرادىا كتعامؿ
 (.52، 1000، منسي ( البيت في السمككيات ىذه قبكؿ مف بالرغـ المدرسة في مقبكلة تككف
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 :اإلعالم وسائل أثر .ج
كتعظيـ  تمجيد فييا يبلحظ أفبلـ أك مسمسبلت مف تعرضو كما اإلعبلـ لكسائؿ إف
 عند األفراد العنؼ زيادة في أثران  لةؤك المس غير بتصرفاتيـ القانكف أك السمطة عف الخارجيف
ف ، المراىقيف كخاصة  أجؿ مف التركيج لمعنؼ في فاعمية ليا كاإلعبلنات التمفزيكنية العركض كا 

 مشكبلت  : ىناؾ ( أف245، 1002) العاجز (. كيرل215، 1002 ) الجاسر، .أفضؿ حياة
 مما كالتيديدكاالبتزاز  القتؿ مثؿ اإلعبلـ كسائؿ تأثير خبلؿ مف تبرز قد كخطكرة تعقيدان  أكثر
 .لو كانعكاسان  المجتمع ليذا مرآة الطالب يجعؿ

 ضبط الّصف: مشكالت أسباب -2-4
 مدل أىمية حسب مستكياتيا تختمؼ كما مصادرىا بتنكع يةالّصف المشكبلت كتتنكع تتعدد

 الخدمة كالدراية مف المعمـ بمغ فميما ، التعممية العممية سير في التأثير عمى المشكبلت ىذه
 الطمبة مف ىناؾ نكعية سيظؿ أنو إال يةالّصف المشكبلت كمكاجية الّصؼ ضبط باستراتيجيات

 المعمـ عمى ك مف السمكؾ تخريبية أنماطنا كيمارسكف مبتدعة صفية مشكبلت يفتعمكف صفو في
 .المشكبلت ىذه إثارة في تساىـ قد التي كاألسباب بالمصادر يمـ أف

في  لمطمبة السيئة السمككيات بعض أسباب أىـ أف إلي العممية الدراسات بعض كتشير
 (133، 1002)مرسي، :كىي التالي حكؿ تتمحكر الّصؼ

 .في الدرس يدكر ما أىمية بعدـ كيشعر بالدرس اىتمامو الطالب يفقد عندما كذلؾ :الممؿ - أ
 المطمكب منو العمؿ أداء عمى قادر غير أنو الطالب يجد قد :العمؿ أداء عمى القدرة عدـ  -ب
 .لو بالنسبة كاضح غير المطمكب ألف أك صعب ألنو إما
 متصبلن، كقد أك ذىنيان  جيدان  يتطمب األكاديمية األعماؿ عظـ :الذىني المجيكد مدة طكؿ - ت

 .متصؿ ذىني بمجيكد القياـ في االستمرار الطبلب بعض عمى الصعب مف يككف
يتعمؽ  فيما أنفسيـ عف متدنية فكرة لدييـ الطمبة بعض :الذات عف المتدنية الفكرة - ث

 كىذا الفشؿ كاإلخفاؽ يكاجيكف كليذا بأنفسيـ الثقة إلى يفتقركف كبالتالي المدرسي، بالتحصيؿ
 .بعد فيما دراسي مجيكد بأم القياـ في عزيمتيـ مف يثبط بدكره الفشؿ

 بينيـ كبيف تحكؿ أك تعكقيـ انفعالية صعكبات الطمبة بعض يكاجو :االنفعالية الصعكبات  -ج
 إىماؿ مف ما يبلقكنو بسبب ذلؾ يككف كقد كالتحصيؿ الدرس متطمبات مع أك أقرانيـ مع التكافؽ

رىابيـ في أقرانيـ نفكذ بسط مف لو يتعرضكف ما أك المنزؿ في  .كتخكيفيـ المدرسة كا 
 كقيمتوألىميتو  إدراكيـ لعدـ بالتحصيؿ يكترثكف ال الطمبة بعض :بالتحصيؿ االكتراث عدـ - ح

 كقد  إدراكو في يتعبكف أنفسيـ كال التحصيؿ يستصعبكف فإنيـ ،كلذلؾ كمستقبميـ لحياتيـ بالنسبة
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 مكانان  ألنفسيـ يجدكف كال أقرانيـ يتأخركف عف كبالتالي ، ييممكنيا ك الدركس عف يتأخركف
  .يةالّصف المشكبلت خمؽ ىك ليـ المتنفس الطبيعي كيككف الدراسة حجرة في مناسبان 

 ىذه كمستكل حدة تقميؿ في دكر ليا يككف أف المدرسة إلدارة يمكفكيرل الباحث أنو 
اإلجراءات  مف ببعض القياـ خبلؿ مف كذلؾ المدرسة أسكار خارج مف أنيا تأتي مع المشكبلت

عطاء، ك بأكؿ أكالن  الكضع صكرة في ككضعيـ مستمرة بصكرة األمكر بأكلياء االجتماعك  أكلياء ا 
 خبلؿ مف الفقيرة األسر مساعدةك  .التحصيمية أبنائيـ مستكيات عف كمعمكمات بيانات األمكر
 ببعض االلتقاء، ك الدراسة في المتميزيف مف كانكا إذا كخصكصان  ألبنائيـ مجانية قرطاسية تكفير
 أبنائيـ مستكياتعمى سمبان  ذلؾ تأثير مدل كبياف األسرم لمعنؼ أبناؤىـ يتعرض التي األسر

 أصحاب مف المشكبلت بعض لحؿ كالتربكم النفسي المرشد دكر تفعيؿكذلؾ  .مستقبميـ كبالتالي
 دكر تفعيؿ، ك البيكت في معيـ التعامؿ بكيفية ألسرىـ كالمشكرة الدعـ كتقديـ المشكبلت النفسية

 المدرسة أسكار خارج الطبلب بيف التي تنشأ المشكبلت بعض تفاقـ دكف لمحيمكلة اآلباء مجمس
 .داخميا إلى تنتقؿ ثـ
 المدرسية: مشكالت اإلدارة -3

 مدير اإلدارم كيرأسيـ الفريؽ كىـ العناصر مف مجمكعة مف المدرسي المجتمع يتككف
 كالتعميمي التربكم الجك في تكفير تعاكنيـ يثمر أف العاـ كىدفيـ كالتبلميذ، المعممكف، ثـ المدرسة

 مف نكع بناء منيـ يتطمب كىذا كالتعميمية المنشكدة، التربكية األىداؼ خبللو مف تتحقؽ الذم
 .المدرسي أفراد المجتمع بيف الفعالة اإلنسانية العبلقات

 مف المدرسي المجتمع بيا يقكـ التي المنظمة الجيكد مف مجمكعة المدرسية5 ىي كاإلدارة
 المجتمع تنظيـ في فاعبلن  دكران  المدرسة مدير المدرسة، كيؤدم أىداؼ تحقيؽ بغية كفنييف إدارييف

 (.٠٥٠ ، ٦٠٠٦ مقبؿ، سعيد (األىداؼ تمؾ تحقيؽ نحك المدرسي كقيادتو
 3-1 أنماط اإلدارة المدرسية:

 يكجد عدة أنماط لئلدارة المدرسية يتميز كؿ منيا بميزات تفرقو عف اآلخر5
فيناؾ مدير المدرسة الذم يضع في ذىنو صكرة معينة لممدرسة يضع الخطط ك السياسات في 
سبيؿ تحقيؽ ىذه الصكرة ك ال يحيد عنيا ك يعرؼ المدرسكف في ىذا النمط مكقفيـ مف مديرىـ 
فيك يظير الكد ك الصداقة لمف يتفؽ مع سمككو ك يظير الجفاء ك عدـ الرضا لكؿ مف يخالفو 

 لسياسة. في الرأم ك ا
ك اجتماعات ىيئة التدريس اجتماعات قصيرة يعطي فييا مدير المدرسة ما يريد إعطاءه مف 
بيانات ك تعميمات لممدرسيف بسرعة ك إيجاز ثـ ينصرفكف بعدىا ألعماليـ، ك مدير ىذه المدرسة 



 الفصل الثالث                                        مالمح مشكالت معمم الصف

 

 
67 

منتظمان  ييتـ بالفاعمية في اإلدارة ك لذلؾ يضع مف الطرؽ ك الكسائؿ ما يحقؽ سير المدرسة سيران 
يعتقد دائمان أف مف كاجبو تقرير ما يجب أف يجرم في  يدقيقان ك مثؿ ىذا المدير أكتكقراط

المدرسة ك أف يحدد لممدرسيف ما يجب عمييـ عممو ك كيفية أداء ىذا العمؿ. ك ىناؾ مدير 
مدرسة آخر ذك شخصية جذابة يعتني بمظيره يؤمف بالمبادئ الديمقراطية ك يقرر دائمان أف 

ىذا المدير إلى مناقشة مشكبلت المدرسة  مدرستو تسير عمى أسس ك فمسفة ديمقراطية ك يميؿ
مع المدرسيف ذكم النفكذ في المدرسة ك ذلؾ قبؿ عرضيا عمى مجمس المدرسة ك مثؿ ىذا 
المدير لديو مقدرة حقيقية عمى تكجيو التفكير الجماعي فيك يعرؼ األشخاص الذيف يناصركف 

 (23-24، 1005)أسعد، أفكاره ك مقترحاتو ك يعرؼ الذيف يناىضكنو ك كيؼ يتعامؿ معيـ. 
 ك بشكؿ عاـ يكجد ثبلثة أنماط لئلدارة المدرسية ىي5

ك يككف قائده ىك محكر نشاط الجماعة ك يعتقد أنو بطؿ الحمبة (النمط االستبدادي التسمطي: 1
ك أفضؿ مف يعمـ ك يتكقع خضكع الجماعة لو ك يستعيف القائد ليذا النمط بأساليب القير ك 

 مكف معو أتباع ك ليس شركاء.التيديد ك يككف العام
ك يقكـ عمى المشاركة في اتخاذ القرار ك عمميات التخطيط ك التنظيـ ك (النمط الديمقراطي: 2

 التنسيؽ ك التكجيو ك المتابعة ك القائد ىنا يحتـر جماعتو ك ينّمي قدراتيـ اإلبداعية ك االبتكارية.
لنمط إلى ضياع كحدة العمؿ كفريؽ ك ىك نمط سائب فكضكم ك يؤدم ىذا ا(النمط الفوضوي: 3

 متكامؿ ك ال يبعث عمى احتراـ الجماعة لشخصية القائد ك يشعر العامميف بالضياع ك القمؽ ك
-30، 1004عدـ القدرة عمى التصرؼ ك ىذا النكع مف القيادة أقؿ األنكاع إنتاجان. )محامدة، 

32) 
 مقومات اإلدارة المدرسية:  3-2
يككف مدير المدرسة قدكة طيبة كمثاؿ يحتذل بو مف قبؿ عناصر  يجب أف(القدوة الطيبة: 1

 إدارتو مف حيث التمثؿ بعممو ك في إيمانو ك اعتزازه بو ك في مظيره ك ثقافتو ك خمقو ك سيرتو.
يجب أف يعمؿ المدير عمى أف يزرع الثقة بقدراتو ك إمكانياتو اإلدارية في (الثقة المتبادلة: 2

ت في نفكس مكظفيو ك مدرسيو ك طبلبو ك عمالو، كما يبدم ليـ الثقة كافة المجاالت ك النشاطا
 المتبادلة التي تشكؿ الدعامة األكلى لنجاح اإلدارة المدرسية في مياميا ك أعماليا.

ك ذلؾ مف خبلؿ خمؽ المكف الصالح عمى أسس مف االستقرار ك (خمق المكان المناسب: 3
فات ك التباغض مع الحرص عمى التعاطؼ كالتعاكف الطمأنينة ك حسف التفاىـ بعيدان عف الخبل

 كالمكدة كاأللفة.
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مف الميـ أف يقكـ مدير المدرسة بتفكيض العامميف معو بعض (تفويض السمطات: 4
االختصاصات كالكاجبات كالمسؤكليات كااللتزامات مع منحيـ في نفس الكقت كؿ السمطات 

 الضركرية لتنفيذ أعماليـ.
مف الضركرم أف يتعرؼ المدير عمى العامميف معو كذلؾ بالكقكؼ : (التعرف عمى العاممين5

سناد العمؿ المناسب لكؿ منيـ  مع تكجيييـ  عمى قدراتيـ كمكاىبيـ كاستعداداتيـ كميكليـ كا 
رشادىـ بالطرؽ الصحيحة.  كا 

ة يقكـ ىذا األسمكب عمى الديمقراطية كالحكـ الذاتي كالقيادة الجماعي(أسموب القيادة الرشيدة: 6
ك مركزية التخطيط كال مركزية التنفيذ كالبعد عف النمط الديكتاتكرم في تنفيذ األعماؿ. )ربيع، 

1001 ،42-41.) 
 مشكالت المعممين مع اإلدارة المدرسية:  3-3

 ىي مشكمة المينة في القديـ أك الجديد المعمـ منيا يعاني التي التربكية المشكبلت مف
 ىك ألنو .المدرسة في األكلي السمطة باعتباره المدرسة، مدير كبالتحديد المدرسية، اإلدارة

 إطار كفي .المدرسة إطار في العامة التعميمية السياسة تنفيذ عمى لؤلشراؼ األكؿ المسؤكؿ
 بيف شائعة "الشككل :بقكلو يشير بارىاف عامة، حيث شككل ىناؾ كالمعمميف اإلدارة بيف العبلقة

 ظؿ في ذلؾ يككف كقد المدرسي، القرار كضع عمميات في فرص المشاركة قمة مف المعمميف
البيركقراطي  التنظيـ عمييا يسيطر المدرسية اإلدارة تزاؿ ال أنو عمى يدؿ الذم المدرسي الكاقع

 يتيح بيركقراطية، كال بأساليب العمؿ يدير ما عادة الذم المدرسة مدير يد في متمركزة فالسمطة"
، 1003) بارىاف،  "العمؿ أثناء في تصادفيـ التي المشكبلت في لمتصرؼ لممعمميف فرصة
 كيمكف منيا، جزء كالسكرية العربية في المدرسة عامة أنيا القكؿ الشككل يمكف (. كىذه22

 مع كالركتيف كالبيركقراطية اإلنسانية ضعؼ العبلقات المدرسة يسكد بأنو ذلؾ عمى اإلضافة
  .بيـ العناية كضعؼ األكلية كؼالّصفلمعممي  كالتأىيؿ التدريب قضايا إىماؿ

كصدرىا اإلدارة المدرسية أيضان5 العبء  الّصؼكمف المشكبلت التي تكاجو معمـ 
 .التدريسي لممعمـ، كزيادة األعباء اإلضافية، ككثافة التبلميذ في الفصكؿ الدراسية

 تنعكس ف أ البد المدرسة كالمعمميف مدير بيف المتميزة العبلقات أف مما سبؽ كيتضح
 .المتكخاة كالتعميمية التربكية تحقيؽ األىداؼ إلى كتؤدم عاـ، بشكؿ المعمميف أداء عمى إيجابيان 

 إلى حتمان  ستؤدم فإنيا المدرسة كمدير بيف المعمميف تنشأ التي السمبية اإلنسانية العبلقات أما
 إلى تؤدم أنيا إلى باإلضافة األداء مستكل تدني إلى كبالتالي الركح المعنكية كىبكط اليمـ فتكر

 تقدير كعدـ كسكء الظف اإلىماؿ فيككف العمؿ عمى أثرىا ينعكس كجسمية اضطرابات نفسية
  .األىداؼ تحقيؽ عمى الحرص كعدـ المسؤكلية
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  :التربوي الموجومشكالت المعممين مع  -4
مف  ركيزة فيك التربكية، التعميمية العممية في كفاعبلن  ميمان  دكران  التربكم المكجو يمعب

 األساسي كتكجيييـ التعميـ مرحمة مف األكلى الحمقة معممي بإرشاد يقكـ إنو األساسية، ركائزىا
  تكاجييـ التي كتذليؿ العقبات كالمعارؼ، بالعمكـ كتزكيدىـ لدييـ، الخاطئة المسارات كتعديؿ
 كرفع المعمميف، بمستكل االرتقاء مف خبلؿ كتطكيرىا كالتربكية، التعميمية العممية لتحسيف كيسعى
 .اإلنتاجية ككفاءتيـ كفاياتيـ
 في مينيان  لتنمية المعمميف الحاجة برزت المجاالت، سائر في المستمر المعرفة نمك لتسارع كنظران 

 بشكؿ األساسي التعميـ مف مرحمة األكلى الحمقة كمعممي عاـ، بشكؿ كافة التعميمية المراحؿ
 المغة االختصاصية، المكاد ما عدا – جميعيا التعميمية المكاد بتدريس يقكـ ككنو خاص

 جكىرية عممية كقدراتيـ كمياراتيـ تطكير معارفيـ يعد لذلؾ - كالرياضة كالمكسيقا، االنكميزية،
 المدرسي األداء فعالية تطكير ألف بالمدرسة، فيو التعميمي المرغكب التغيير إحداث في كأساسية
 (.24ق،       كتطكيره) السادة، لممعمميف الميني األداء نمك عمى كبيران  اعتمادان  يعتمد كجكدتو
 يسير أف ال يمكف عمؿ أم ألف المعمميف، عمى إشرافو كأىمية التربكم المكجو دكر يبرز ىنا كمف
 كالعقاب األخطاء ىك تصيد اإلشراؼ مف الغرض كليس عميو، اإلشراؼ دكف لو خطط ما كفؽ

 الطرائؽ أفضؿ إلى المعمميف لعبلجيا، كتكجيو كالقصكر الضعؼ مكاطف عمى الكقكؼ بؿ عمييا،
 يتابع الذم ىك التربكم فالمكجو أدائو، في مستكل القكة نقاط كتطكيره كتعزيز أدائيـ لتحسيف
 العناصر جميع دائمان  كيبلحظ كالمتعمـ، المعمـ مع كيتعامؿ مباشرة الميداف في التربكم العمؿ

 .لتطكيرىا يسعىالتربكية ك  بالعممية المتصمة
إلى  باإلضافة كاسعة، كثقافة عالية بكفاءة يتمتع تربكيان  قائدان  يككف أف منو يتطمب كىذا

 ال لذلؾ .ليذه الميمة تؤىمو التي كالمؤىبلت، الشخصية اتالّصفك  التربكية الخبرة مف كبير قدر
 مف ليتمكنكا األساسي التعميـ مرحمة األكلى مف الحمقة مكجيي لدل اآلتية الكفايات تكافر مف بد

 (5  -   ،      )إسماعيؿ، :مينيان  كتنميتو المعمـ تدريب
 .كأىدافيا كعناصرىا الحمقة ىذه مناىج في كافية معرفة  -
 .كافة الدراسية المقررات في لمدركس كاإلعداد التخطيط في معرفة  -
 .نمكذجية دركس إعطاء عمى قدرة  -
 .التعميـ كفمسفة التربكم، النفس كعمـ الحديثة التربية بأسس إلماـ  -
 .الحديثة أك المستخدمة التدريس طرائؽ ميزات تحميؿ عمى قدرة  -
 .كفعالية بكفاءة كاستخداميا الحديثة، التربكية التقنيات تكظيؼ عمى قدرة  -
 .كالتمميذ المعمـ تخص التي كالقياس التقكيـ بمبادئ اإللماـ  -
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 .الذاتي التقكيـ عممية في المعمميف مساعدة عمى قدرة  -
 .التربكم الدراسة مبادئ كتطبيؽ كالتفسير التحميؿ عمى قدرة  -
 .مينتيـ مجاؿ في كالدراسة االطبلع عمى كّحثيـ المعمميف استثارة عمى قدرة  -
 التعميمية كالتقنيات التدريس طرائؽ تجريب عمى المعمميف تشجيع عمى قدرة  -

 .الحديثة
 أثناء الخدمة  ليـ مناسبة تدريبية برامج تنظيـ أجؿ مف المينية المعمميف حاجات معرفة  -

إف العبلقة اإليجابية بيف المشرؼ التربكم كالمعمـ في ميداف التربية سكؼ تساعد في 
الكصكؿ إلى تنسيؽ الجيكد كرسـ الرضا الكظيفي كتطكر األداء كتنمية العبلقات كتحقيؽ التعاكف 

ك مطمب، كحفز العطاءات كتمبية االحتياجات بناء عمى معرفتيا كتعزيز المشترؾ بيف الطرفيف كى
شاعة ركح التعاكف، ىذه  االنتماء لممينة كىك مطمب اليكـ كرفع الركح المعنكية كخمؽ التنافس كا 
األسس يجب أف تككف الركائز األىـ التي يعمؿ مف أجميا الطرفاف المشرؼ التربكم كالمعمـ 

كض في اتجاه آخر كلك خطأ فيذا يعني خمؽ تياريف متصادميف في فالشراكة مطمبيما كأم خ
العبلقة كىذا خطأ ألف المشرؼ التربكم تجاكز مرحمة التفتيش كمرحمة إمبلء التكجييات إلى 
 .مرحمة أرحب كأكسع يفرد مف خبلليا جميع أطر كنظريات العمؿ التربكم في صكرتو الحديثة

ىػ، 2511بالمكجو التربكم ما يمي5 )الحميد،  مرتبطة أنيا المعممكف يرل التي المشكبلت كمف
51-53) 
 عدـ استمرارية المشرؼ التربكم عمى المطالعة إلثراء المنيج . -
 ندرة استخداـ األساليب اإلشرافية الحديثة في تنفيذ أىداؼ المنيج . -
 المعمميف .عدـ كتابة المشرؼ التربكم اإلرشادات الخاصة بتطبيؽ المنيج كمناقشتيا مع  -
 كجكد عدد كبير مف المياـ اإلشرافية ال ُتمارس بطريقة مناسبة . -
 عدـ متابعة مدير المدرسة لتكجييات المشرؼ التربكم لممعمميف في المدرسة . -
 االتجاىات كالمفاىيـ الخاطئة عند المعمميف بشكؿ عاـ لدكر المشرؼ التربكم . -
 سؤكليف لكضع الخطة اإلشرافية .ضعؼ التنسيؽ بيف المشرؼ التربكم كالم -
 عدـ مصارحة المعمـ لممشرؼ التربكم بالمشاكؿ التعميمية التي يكاجييا . -
تأخر كصكؿ المعمكمات الكافية عف المعمميف الجدد لممشرؼ التربكم لتحديد حاجاتيـ  -

 اإلشرافية 
 شعكر بعض المعمميف بأف عبلقة المشرؼ بيـ عبلقة سمطكية . -
 المشرؼ التربكم مع المعمـ عمى أسس مف المصمحة الشخصية .عدـ تعاكف  -
 ضعؼ قدرة المشرفيف عمى تفسير النتائج التي يجرييا المعممكف لمتبلميذ . -
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 ي .الّصفقمة تقديـ المبلحظات كاإلرشادات التي تؤدم إلى تحسيف أدائو  -
مف مادة  الّصؼغرفة  اعتماد المشرؼ التربكم في عممية تقكيمو لممعمـ عمى ما يقدمو داخؿ -

 تعميمية .
 عدـ كجكد برامج تقكيمية فّعالة لبرنامج اإلشراؼ التربكم . -
 ضعؼ البرامج التربكية لممشرفيف كالمعمميف . -
الكاحد يؤثر في إمكانية تحقيؽ أىداؼ العممية التعميمية  الّصؼأعداد التبلميذ اليائمة في  -

 العممية 
 شرؼ عمييـ المشرؼ التربكم عف طاقتو .زيادة عدد المعمميف الذيف ي -
 عدـ متابعة المشرؼ التربكم لممستجدات العممية . -
 قمة متابعة المشرفيف لممعمميف لتطكير مؤىبلتيـ العممية. -
 يجعؿ األمر الذم تفتيشيان، دكران  يزاؿ ال المكجو التربكم دكر كبالتالي التكجيو مفيكـ أف يعني ىذا

 .لممعمميف مساعدة كعكف مصدر المكجو يككف أف مف بدالن  مستمر تكتر حالة في المعمميف
 :األسرة والمجتمع المحمي تعود الى مشكالت -5

تػػػكلي الحككمػػػات ك المجتمعػػػات المعاصػػػرة أىميػػػة كبػػػرل لمشػػػاركة المؤسسػػػات كالمنظمػػػات 
التربػكم. المجتمعية المختمفة في عمميػة النمػك كالتطػكر فػي مجػاالت الحيػاة المختمفػة كمنيػا المجػاؿ 

كالمدرسػػة كمنظكمػػة اجتماعيػػة كمؤسسػػػة تربكيػػة، ليػػا مػػف الفاعميػػػة كاألىميػػة مػػا يجعػػؿ الحككمػػػات 
كالمجتمعات المحمية تركف إلييا كاستثمار بشرم كتنمية كطنية مستقبمية كاعدة كلعؿ ذلػؾ مػا ذىػب 

لمؤسسػػات عنػػدما أشػػار إلػػى أف " العبلقػػة القائمػػة بػػيف المػػدارس كاألسػػر كا Davies ديفػػز  إليػػة 
كالييئػػات المجتمعيػػة عمػػى اخػػتبلؼ إشػػكاليا تشػػكؿ مجمكعػػة مػػف مجػػاالت التػػأثير المتداخمػػة، كىػػي 

(. كىػذا بػدكره يػنعكس 15،ص1000ديفػز ، (تمثؿ الكحدات االجتماعية األساسػية األكثػر فاعميػة "
عمػػى إصػػػبلح التعمػػػيـ كجكدتػػػو، حيػػث أف ىنػػػاؾ العديػػػد مػػػف التجػػارب التػػػي أثبتػػػت نجػػػاح المشػػػاركة 
تاحػػػة الفػػػرص الحقيقيػػػة  المجتمعيػػة فػػػي اإلصػػػبلح المدرسػػػي، كذلػػػؾ مػػػف خػػبلؿ المشػػػاركة الفاعمػػػة كا 
إلفراد المجتمع ك مؤسساتو مف أسر، كمجالس أباء، كمعمميف، كأفػراد، كقيػادات مجتمػع، لممسػاىمة 

حيػػث أف الشػػراكة المجتمعيػػة لػػـ تكػػف يكمػػا بعيػػدة عػػف  كالمشػػاركة فػػي الميػػاـ كالتخطػػيط المدرسػػي،
ميػػػػا كأدكارىػػػػا الحيكيػػػػة داخػػػػؿ المجتمػػػػع، كلكػػػػف مػػػػع تعقػػػػد الحيػػػػاة اإلنسػػػػانية كالتغيػػػػرات الثقافيػػػػة ميا

كاالجتماعية كالتحديات المعاصرة، مف ثكرة عممية كتقدـ تكنكلكجي... الػخ تشػكمت ىػكة عميقػة بػيف 
عمػػى البيئػة المدرسػػية كالمجتمػع المحمػػي، بمكجػب ذلػػؾ زادت الضػغكط كاألعبػػاء التربكيػة كالتعميميػػة 

المدرسػة كأحػػد المؤسسػػات التعميميػػة التػي تػػرتبط بشػػكؿ مباشػػر بقضػايا المجتمػػع كمشػػكبلتو ك تػػؤثر 
 كتتأثر باألحداث كالتغيرات المعاصرة في شتى مجاالت الحياة. 
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كلعؿ مف األسػباب الرئيسػة لؤلزمػة التربكيػة ىػك فشػؿ النظػاـ االجتمػاعي فػي معرفػة كيفيػة ربػط 
الرسػػػػمية كغيػػػػر الرسػػػػمية بػػػػالمتغيرات المعاصػػػػرة التػػػػي طػػػػرأت عمػػػػى  مؤسسػػػػاتو المجتمعيػػػػة المختمفػػػػة

المجتمػػػع، ممػػػا انعكػػػس سػػػمبان عمػػػى دكر المؤسسػػػات التربكيػػػة كالتعميميػػػة كشػػػؿ حركتيػػػا فػػػي التطػػػكر 
التنمػػكم الشػػامؿ. كمػػػف أمثمػػة ذلػػػؾ عػػزكؼ أكليػػػاء األمػػكر كمجػػػالس اإلبػػاء عػػػف المشػػاركة الفاعمػػػة، 

ي كتنظيماتػو فػي تأديػة دكرىػا الػذم أصػبح نمطػان تقميػديان كضعؼ كثير مػف مؤسسػات المجتمػع المػدن
 ال يمثؿ أم عنصر قكة ضاغطة لتفعيؿ المؤسسات التربكية.

 في المشاركة المدرسية:  ضعف دور األسرة  5-1
فييا تشكيؿ الشخصية لؤلبناء كىي  األسرة ىي المؤسسة االجتماعية األكلى التي يتـ     

كالدينية في سمكؾ الناشئ، كما تعمؿ عمى ترسيخ اليكية الثقافية التي تعزز القيـ االجتماعية 
المسئكلية إزاء  التفاعؿ االجتماعي كالمشاركة في تحمؿ  الذات اإلنسانية لتتـ عممية   كتنمية

فشيان، حسب  شيئان  يضعؼ  المجتمع . كمع بداية القرف العشريف بدأ الدكر التربكم لؤلسرة 
منافسة المؤسسات التربكية األخرل )   المجتمع ،كبناءن عمى نكع التحديات التي يكاجييا

اإلعبلـ كاألندية الخ ( التي تشارؾ األسرة في عممية التربية، مما أدل إلى تراجع الدكر 
نتابو الكثير مف إإف مفيكـ األسرة كشكؿ مف أشكاؿ التفاعؿ . يائالحقيقي لؤلسرة في تربية أبنا

بلفان لما كاف متعارفا عمية في الماضي حيث يكضح )حسيف، التغيير في األدكار كالكظائؼ خ
 ( ذلؾ أف مف التغيرات التي لحقت بدكر األسرة ما يمي345،ص2444

 ف تربية األطفاؿ.ؤك خركج الكالديف لمعمؿ كترؾ األكالد فريسة لمخادمات الجاىبلت بش -2
باء أك كمييما لمعمػؿ بالخػارج أك العمػؿ بالمػدف سػعيان كراء الػرزؽ كاالكتسػاب ىجرة أحد اآل -1

 مما يكدم إلى ضعؼ عممية التفاعؿ بيف أفراد األسرة. 
تغيػػر مفيػػكـ المنػػزؿ فمػػـ يعػػد مفيػػكـ المنػػزؿ كمػػا كػػاف فػػي الماضػػي الػػذم تجتمػػع فيػػو أفػػراد  -3

كػػؿ فػػرد مػػف أفػػراد األسػػرة  األسػرة لمتػػركيح كاالسػػتجماـ بػػؿ أصػػبح مكانػػان لمنػػكـ فقػػط، كيميػػؿ
فػػي أمػػاكف أخػػرل بعيػػدة عػػف المنػػزؿ اسػػتحدثت فػػي الكقػػت الحاضػػر  وغػػالقضػػاء أكقػػات فر 

 كالنكادم. 
انتشػػار كازديػػاد كسػػائؿ اإلعػػبلـ المرئيػػة كالمسػػمكعة كانجػػذاب أفػػراد األسػػرة صػػغاران أـ كبػػاران  -5

فاعػػػػؿ ليػػػػا ممػػػػا جعػػػػؿ أفػػػػراد األسػػػػرة فػػػػي صػػػػمت كىػػػػذا لػػػػو أثػػػػره الضػػػػار عمػػػػى عمميػػػػة الت
 االجتماعي بيف أفراد األسرة.

نعكػػػس عمػػػى دكر األسػػػرة كمياميػػػا فػػػي العمميػػػة التربكيػػػة كالتنشػػػئة األسػػػرية، حيػػػث اكػػػؿ ذلػػػؾ 
كمػػف مظػػاىر ذلػػؾ الضػػعؼ كالتػػدىكر التػػي تمػػر بػػو  ،أصػػبحت عػػاجزة عػػف تكػػريس المبػػادئ كالقػػيـ

األبنػػػػػػػاء، انتشػػػػػػػار كثيػػػػػػػر مػػػػػػػف المظػػػػػػػاىر السػػػػػػػمبية مثػػػػػػػؿ تعػػػػػػػاطي المخػػػػػػػدرات بػػػػػػػيف  األسػػػػػػػرة اليػػػػػػػكـ
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دخػػػػكؿ المربيػػػػات  بػػػػاء كاألبنػػػػاء،تسػػػػاع الفجػػػػكة بػػػػيف اآلاكالطػػػػبلؽ  الخبلفػػػػات الزكجيػػػػة ،  العنكسػػػػة
تػػػدىكر التحصػػػيؿ الدراسػػػي لؤلبنػػػاء كانقطػػػاعيـ عػػػف الدراسػػػة ، كاالعتمػػػاد الكمػػػي عمػػػى  األجنبيػػػات،

ككظائفيػػا  فقػػد األسػػرة ىكيتيػػاكػػؿ ىػػذه اآلثػػار السػػمبية كػػادت أف تُ  الكسػػائؿ اإلعبلميػػة كالفضػػائيات.
الحيكيػة داخػؿ المجتمػع، كأصػبحت العبلقػة محػدكدة، كالرقابػة مفقػكدة ، ك الحيػاة الماديػة مسػػيطرة ، 
 كلجػػأت األسػػػرة إلػػػى المؤسسػػػات التربكيػػػة األخػػػرل كالمدرسػػػة التػػػي ىػػػي بػػػدكرىا أخػػػذت تنحػػػى منحػػػان 

قبػػػؿ الدارسػػػيف تعميميػػان فقػػػط كأىممػػػت الجانػػب التربػػػكم، كبػػػدأت القػػيـ االجتماعيػػػة تتسػػػـ بػػالتمرد مػػػف 
لغياب التكاصؿ بيف المدرسة كاألسرة . ال شؾ أف كؿ ذلؾ عمؿ عمى تراجػع دكر األسػرة ككظائفيػا 

جتماعيػػة بػػيف لثقافػػة كاردة كرسػػت االزدكاجيػػة اال مإزاء أبنائيػػا كمجتمعيػػا، أمػػاـ التحػػدم كالمػػد القػػك 
 .المعاصرة كالتقميدية

عبلقػػة التربيػػػة العربيػػػة بالمؤسسػػات التربكيػػػة بأنيػػػا تتسػػػـ  (331، 1002،عمػػػي )كقػػد كضػػػح  
 بمبلمح عامة مف أبرزىا ما يمي5 

عزكؼ أكلياء األمكر عف المشاركة الفاعمة مع المدرسة، كىك ما يتنػاقض جكىريػان مػع تعػاظـ  -2
 دكر األسرة في تربية عصر المعمكمات.

 فكلكمكرية .بصكرة سطحية  تناكؿ إعبلمنا التربكم ألمكر التربية  -1
حصر بعض الدعاة لكظائؼ التربية في جانبيا اإلرشادم األخبلقي كيندر مػنيـ مػف يتصػدل  -3

 لعدـ المساكاة في فرص التعميـ، كجشع أصحاب الدركس الخصكصية. 
    في الثقافة التربكية كالبلزمة لعصر المعمكمات لدل معظـ قادة الرأم . نقصان  -5
لمػػػػػدني ال تمثػػػػػؿ حاليػػػػػان قػػػػػكة ضػػػػػغط حقيقيػػػػػة عمػػػػػى المجتمػػػػػع المحمػػػػػي كتنظيمػػػػػات المجتمػػػػػع ا -4

فػي التصػػدم لمظػاىر الفشػػؿ  –بجديػػة  –المؤسسػات التربكيػة، فػػي حػيف يمكػػف ليػا أف تسػاىـ 
 التربكم كاالستبعاد االجتماعي كأكجو القصكر في تربية الطفؿ كتعميـ الكبار. 

دكار األسػػرة أكػػؿ تمػػؾ الظػػكاىر االجتماعيػػة كالثقافيػػة انعكسػػت بشػػكؿ مباشػػر عمػػى ميػػاـ ك   
النظػر فػي تفعيػؿ دكر   يعػاد  مػف ىػذا المنطمػؽ ال بػد أف، ك مما جعميا تكاجو العديد مف التحػديات

كعمػػػى كجػػػو   كميمػػػة األسػػػرة بيػػػدؼ تكثيػػػؽ عبلقتيػػػا مػػػع المؤسسػػػات التربكيػػػة كالتعميميػػػة األخػػػرل
مجتمػػع مياميػػا إزاء ال  الخصػػكص المدرسػػة، ككضػػع آليػػات إجرائيػػة كعمميػػة لكػػي تػػتمكف مػػف أداء

 ككؿ .
في المشاركة  )المنظمات والييئات والجمعيات(ضعف دور المجتمع المحمي  5-2

 :المدرسية
إف المجتمعات الناجحة في القرف الحادم كالعشريف سكؼ تقكـ فييا مجتمعات تعمـ تتفؽ 
مع حاجات البيئة االجتماعية كاالقتصادية المتغيرة بشكؿ متكاصؿ، كىي التي تستعمؿ كؿ 
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مكاردىا، المادية كالفكرية، الرسمية كغير الرسمية، في المدرسة كخارج المدرسة، كذلؾ بما يحيط 
كعمى الرغـ مف التطكرات الحادثة في  عدد مف المؤسسات االجتماعية الداعمةاألبناء ب

المجتمعات العربية، كتممس التغيرات ىنا كىناؾ إال أف فاعمية دكر المجتمع المدني ممثبلن في 
المنظمات كالييئات كالجمعيات لـ ترسخ كثقافة اجتماعية لدل أفراد المجتمع ، كذلؾ العتبارات 

 دية كسياسية كلكف ذلؾ ال يعني أنو ال تكجد ثقافة العمؿ الجماعي أك التطكعي ثقافية كاقتصا
لكنيا لـ تصؿ أك ترقى إلى مستكل الصدارة كالفاعمية داخؿ المجتمع حتى تمكنو مف مكاكبة ك 

التغيير كالتطكر الحادث في البيئة المحيطة. كلقد آف األكاف لمنظاـ التربكم أف يشرؾ تمؾ 
كمكاكبة العممية التنمكية . كلف يتأتى  ت كيستفيد مف خبراتيا لخدمو المجتمع المنظمات كالييئا

 ذلؾ إال مف خبلؿ نشر ثقافة العمؿ الجماعي كالتطكعي لدل المجتمع .
 الّصؼ معمـ بيف كالتنسيؽ التعاكف يتـ أف األمكر كأكلياء كالمعمـ الطبلب مصمحة مفك 

 التربكية العممية في دكره كاحد لكؿ لكف اآلخر، عف بديبلن  أحدىما يككف كال الطبلب أمكر كأكلياء
 حؿ يتـ كال بينيما مشترؾ كاجبه  التبلميذ تربية ألف المرسكمة األىداؼ لبمكغ لآلخر كمكمبلن 

 يمكف فبل بينيـ التكاممي كالدكر األمكر، كأكلياء المعمـ بيف الكدية بالعبلقة إال التبلميذ مشكبلت
 .اآلخر دكر أحدىما ييمش أف

 كصؼ عمى األقدر كىك كاستيعابيـ األمكر أكلياء تنظيـ عمى األقدر ىك الّصؼ معمـ
 التمميذ عف ككاقعية مكضكعية صكرة إعطاء عمى كقدرتو تأىيمو بحكـ التمميذ يعانيو لما الدكاء
 أيضان  الّصؼ معمـ كعمى بتعاكف الّصؼ معمـ مع األمكر أكلياء يتعامؿ أف المستحسف كمف

 (.12، 1000منسي، ( المدرسة زيارة عمى كتشجيعيـ كتقديرىـ احتراميـ
  التراث عمى المحافظ ألنو عظيمة فرسالتو المجتمع، خدمة كىك جميؿ بعمؿ المعمـ يقكـ

 باألعماؿ قاـ ما إذا مينة كؿ عمى تسمك مينتو فإف لذا جيؿ إلى جيؿ مف بنقمو الحضارم
 5(110-144، 51004 ) األسطؿ كالخالدم، التالية كالمياـ

 .األبناء طريؽ عف المجتمع في التأثير  -
 .التبلميذ تعميـ تطكير في تسيـ التي المناسبة القرارات اتخاذ في األمكر أكلياء إشراؾ  -
 .لمتمميذ المتكامؿ النمك متابعة تقارير عمى األمكر أكلياء إطبلع  -
 .رحب بصدر إلييـ كاالستماع كالئقان  حسنان  استقباالن  األمكر أكلياء استقباؿ  -
 .المحمي المجتمع كفعاليات أنشطة في اإلسياـ  -
 .التمميذ لدل ناضج رأم لتككيف كمشكبلتو المجتمع قضايا في الرأم إبداء  -
 .المحمي المجتمع مؤسسات مف يمكف ما بزيارة القياـ  -
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 لذلؾ اآلخر، عف بديبلن  أحدىما نجعؿ أك المدرسة عف البيت نعزؿ أف باإلمكاف يعد لـ
 فميمة كاجبات مف عميو يترتب بما ؼر ط كؿ كقياـ ،معان  تعاكنيما في تكمف التبلميذ مصمحة فإف
 كتعاكف كثيقة عبلقة كجكد يستدعي الذم األمر مشتركة كمسؤكلية مشترؾ كاجب التبلميذ تربية

 كعبلج األطفاؿ مشاكؿ لحؿ أك األطفاؿ، مصمحة يضمف بما األمكر كأكلياء المعمـ بيف متسمر
 كذلؾ األمكر كأكلياء المعمـ بيف كدية عبلقة كجكد في إال يتـ ال كذلؾ صعكبات مف يعترضيـ ما

 حيث جية مف أكثر مع أك معمـ مف أكثر مع التعاكف مف األمكر أكلياء عمى كأىكف أيسر
 األبناء مصمحة فيو لما لمتعاكف مشتركة خطة إلى يصمكف ال كقد اآلراء عندىا تتشعب

 (. 213، 2443المشرخ،)
 5كمنيا إلييا الرامية األىداؼ في تكمف األمكر كأكلياء الّصؼ معمـ بيف االجتماعات أىمية كلعؿ

 (.131-121، 2443كآخركف عبكد)
 .كالبيت المدرسة بيف الركابط تكثيؽ-  

 .التبلميذ مشكبلت حؿ في كالبيت المدرسة تعاكف - 
 التي المنطقة في كفني كاجتماعي كتربكم ثقافي كمركز رسالتيا أداء عمى المدرسة معاكنة - 
  .فييا تكجد

 في المكجكدة االجتماعية المشكبلت لحؿ المؤسسات مف غيرىا مع بدكرىا المدرسة كقياـ  - 
 .البيئة

 .كاجتماعيان  كرياضيان  كثقافيان  كتربكيان  صحيان  الطبلب رعاية  -
 .كالتعميـ التربية بشؤكف يتصؿ ما كؿ في الرأم تبادؿ  -
 .البيئة إمكانيات مف المدرسة كاستفادة لمبيئة إشعاع كمركز بدكرىا المدرسة قياـ  -

 مرحمة إلى بالتبلميذ الكصكؿ عمى يساعد األمكر، كأكلياء الّصؼ معمـ بيف التعاكف فإ
 كاجب التبلميذ تربية ميمة فإف المحمي، كالمجتمع كاألسرة نفسو التمميذ لدل الكعي مف متقدمة
 .المرسكمة التربكية األىداؼ إلى لمكصكؿ مشتركة كمسؤكلية مشترؾ

 كمصدر مباشرة غير بصكرة المعمـ منيا يعاني عديدة صعكبات جكدسبؽ يتبيف ك مما 
 الدراسي ألبنائيا، التحصيؿ متابعة في األسرة دكر ضعؼ إلى تعكد األساس في ىذه الصعكبات

 أكبر، المدرسي بصكرة التعمـ عمى الطفؿ مساعده يتطمب حيث األكلية، كؼالّصف في كخاصة
 تقع أبنائيـ تعميـ أف ميمة يفترضكف حيث أىمية األمكر أكلياء معظـ ليا يعطى ال القضية ىذه
  المدرسة. عاتؽ عمى

 كما كتربيتيـ شيء تعميميـ كؿ المدرسة كيحممكف المدرسة إلى أبنائيـ يرسمكف إف اآلباء 
ف يجب  المدرسة عمى بالمكـ يمقكف يتكقعكنيـ، فإنيـ كما يككنكا لـ أك تعثركا أك ىـؤ أبنا فشؿ كا 
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 انشغاؿ إلى كذلؾ يعكد ربما األبناء بتعمـ كتكجيو االىتماـ كضعؼ  .المسؤكلية كامؿ كيحممكنيا
 كىذه األسرة، بعض عند كالفقر األمية انتشار كذلؾ إلى الخاصة أعماليـ في كاألميات اآلباء

 (.43 ، 1001سعيد  ) مباشرة غير أك مباشرة بصكرة الّصؼب المعمـ يكاجييا المشكبلت
 سكاء األكلية كؼالّصف كخاصة معممي األساسي التعميـ معممي مكانة ضعؼ عف ناىيؾ

 مرضية غير الفئة ليذه النظرة فما تزاؿ المجتمع، مستكل عمى أك التعميمي النظاـ مستكل عمى
 لسد إضافية أعماؿ لممارسة منيـ كلجكء الكثير المعمميف، ركاتب تدني ذلؾ عمى يساعد كما

 في التدريسي أدائيـ عمى ينعكس مما النفسية حالتيـ عمى يؤثر ما كىذا األساسية،  احتياجاتيـ
 كالزمبلء التربكم كالمشرؼ المدير كنائب المدير المدرسة مجتمع مع يتعامؿ فيك كذلؾ، الّصؼ
 يسبب مما النظر كجيات في االختبلؼ بسبب أحدىـ مع التصادـ مف يخمك الذم األمر كاألذنة،
 بعض كامتبلؾ نفسو لممعمـ تعكد شخصية مشكبلت أيضان  كيكجد حدتيا، اختبلؼ في مشكبلت
 اآلخريف إقناع أحيانان  يستطيع ال قد فيك كأسمكبو الّصؼ لمعمـ النظرة كخاصةن  الخاصة الميارات
 .نظره بكجية

 مشكالت البيئة المادية: -6
 التي التطكرات منأل عف في مازالت األساسي التعميـ لمدارس التعميمية المادية البيئة فإ
 عمى – عميو ىي كما – قدرتيا مدل عف لمتساؤؿ يدعك الذم األمر سكرية، في التعميـ يشيدىا
 مشركع متطمبات تمبية عمى ككذلؾ قدرتيا التعميمية المناىج تشيدىا التي التجديدات مكاكبة
 .المدرسي المجتمع أعضاء بيف المدرسة االجتماعية داخؿ العبلقات عمى اإلنساني البعد إضفاء
 مف كعدد .متصدعة أبنية ذات منيا كجزء لبلستخداـ، صالحة غير كىي مشغكلة كثيرة فمدارس
 إلشغالو. الخطة في منيا عدد أدرج لمسقكط، آيمة المدرسية المباني

 / بالفرد تحيط التي البيئية بالشركط بعيد حد إلى البيئية التربية أىداؼ تحقيؽ يرتبط
 يمكف كعميو .المتعمـ /الفرد شخصية في تأثيران  المكجية البيئات أىـ مف المدرسة كُتعد المتعمـ،

 مف يتجزأ جزءان ال عديدة مككنات مف تشممو بما التعميمية لممؤسسات المادية البيئة عد
 التعميمية الحاجات المدرسية مع البيئة تكييؼ مسألة يجعؿ الذم األمر التعميمية، االستراتيجية

 كالطالب المعمـ بيف العبلقة األنشطة كتطكير تنكيع فييا بما الحديثة التربكية كالتكجيات الجديدة
 .ضركريان  أمران  البيئة عمى كاالنفتاح

فضاءات  مجمكعة ىك بؿ الطبلب، إليكاء معدة مساحة مجرد المدرسي البناء يعد فمـ
 النمك العقمي تسييؿ أجؿ مف األخرل الفضاءات مع كتنسيؽ تكامؿ في دكره منيا كؿ يؤدم

 أكدت لقد .جكانب شخصيتو مختمؼ كتعزيز النفسي تكازنو كتحقيؽ لمطالب كالجسدم كاالنفعالي
 التعميمي في المبنى تتكافر أف أىمية عمى كالعمكـ كالثقافة لمتربية العربية المنظمة تكصيات
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 تككف كأف عالية، مكاصفات كجكدة ذا يككف كأف كالتعميمية، التربكية العممية متطمبات مختمؼ
 عمى المدرسية البيئة كتمعب .كمستكياتيـ التعميمية جنسيـ بحسب الطبلب لحاجات ممبية مرافقو
يجابا، حيث سمبا المعمـ أداء في مؤثران  دكران  العمـك كجو إلى   (24،  1001) عريبات ،يشير كا 
 براحو، العمؿ مف المعمـ تمكف التي المناسبة المدرسية ضعؼ البيئة مف يشكك "المعمـ أف 

 يتطمبو ما ككؿ الجيدة المدرسية المكاصفات ذات المباني مثؿ عمى االستيعاب الطبلب كتساعد
  ."كغايتيا التعميـ رسالة أىداؼ تحقيؽ عمى تساعد حديثو تعميمية كسائؿ كأدكات مف العمؿ

 يةالّصفالبيئة  إلى كترجع المعمـ أداء في تؤثر التي المادية الصعكبات إلى اإلشارة يمكف
 (5، 51004 )القرني،  اآلتي النحك باالستناد إلى القرني نكجزىا عمى التحديد، كجو عمى
 .الّصؼ حجـ سعة .٠
 .عدمو مف ،الّصؼ في التبلمذة ازدحاـ .٦
 .عدمو مف لمتحرؾ، كقابميتيا الكراسي نكعية .٣
 .عدميا أك الماسات صفكؼ بيف كافية ممرات كجكد .٤
 .جدان  البارد أك جدان، الحار الجك .٥
 .كنكعيتيا السبكرة، حجـ .٦
 .المعمـ فييا يتحرؾ التي المساحة مناسبة .٧
 .عدميا أك الجيدة التيكية .٨
 .عدميا أك الجيدة اإلضاءة .٩

 .عدمو مف لمتدريس البلزمة كاألجيزة كاألثاث األدكات تكافر مدل . ٠٠
 عدمو.  مف األبيض كالممكف الطباشير مثؿ السبكرة عمى لمكتابة البلزمة األدكات تكافر مدل . ٠٠

 البيئة عكامؿ مف ميمان  عامبلن  كتجييزاتيا تشكؿ المدرسة مما سبؽ يتضح أف إمكانات
 صبلحية ككفاءة فمدل .التعميمية العممية عمى إيجابان  أك سمبان  تؤثر الذم لممدرسة الطبيعية المادية

 حاسمان  أمران  يعتبر التعمـ كالتعميـ عمميات الستيعاب الكفاءة حيث مف كالتجييزات اإلمكانات ىذه
 كافة عمى كاحتكائو المدرسي المبنى أف كجكد . كمايافشم أك كالتعميمية التربكية العممية لنجاح

 المرافؽ كجميع كاألثاث األدكات مف الكاممة المناسب كالتجييزات التصميـ حيث مف اإلمكانات
 كالتعميمية. كفي التربكية العممية نجاح عمى تساعد ميمة عكامؿ تمثؿ كميا لممدرسة المطمكبة

 كجكد كعدـ كاألدكات كالمختبرات الكسائؿ نقص مثؿ كتجييزاتيا المدرسة إمكانات نقص حالة
 كضيؽ الغرؼ كنقص األنشطة، كساحات لممارسة مبلعب كجكد كعدـ ليا، مخصصة غرؼ

 المتعمقة األمكر فم ذلؾ كغير التيكية كسكء اإلضاءة المناسبة، تكفر كعدـ الدراسية، الفصكؿ
 عاـ. بشكؿ المدرسة كعمى كالتمميذ المعمـ عمى سمبيان  تأثيران  يؤثر ىذا كمو فإف كالسبلمة، بالصحة
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 :تعقيبالو  خالصةال -7
يحتاج إلى إعداد جيد حتى يقكـ بعممو دكف  الّصؼ معمـ أف السابؽ العرض مف يتضح

 مف العديد يكاجو صعاب، حيث يتـ إعداده كتكضيح كفاياتو، كرغـ كؿ ذلؾ إال أف معمـ الّصؼ
 دراسة بعد العمؿ ميداف إلى يخرج الّصؼ معمـ أف حيث المينة، ممارستو خبلؿ المشكبلت

 بجممة يصطدـ أنو إال الكاقع، أرض عمى تطبيقيا كيحاكؿ الحديثة التربكية النظريات مف العديد
 اإلدارة مع أك الزمبلء مع أك التبلميذ مع خارجو، أك الفصؿ في سكاء كالصعاب العقبات مف

 عمرية مرحمة في تبلميذ مع يتعامؿ ألنو عمييا المركر مف البد المشكبلت كتمؾ التعميمية،
 قاببلن  فييا الطفؿ كيككف أخرل لمراحؿ كالتأسيس الشخصية كصقؿ الثقة بناء مرحمة حرجة،
 .لمتشكيؿ

 معمـ فدكر، بو المنكطة المياـ جسامة الّصؼ معمـ تكاجو التي المشكبلت مف كيزيد
 التبلميذ، لنمك راعو  ىك بؿ منو، المطمكب المقرر إنياء أك فحسب المعمكمات نقؿ ليس الّصؼ
 المدرسة أسرة مع متعاكف المجتمع، كتقاليد لعادات كناقؿ لمتبلميذ حسنة كقدكة لمصؼ، كضابط
 مف العديد إلى تحتاج المسؤكليات كتمؾ منو المطمكبة األىداؼ تحقيؽ أجؿ مف المحمي كالمجتمع

 أك المينية أك الجسمية أك العقائدية الناحية مف سكاء الّصؼ معمـ في تكافرىا يجب التي اتالّصف
 في كالميني العممي لمتطكر كمكاكبان  الحديثة التدريس لطرائؽ متابعان  معممان  يككف كأف االجتماعية

 اختيار عند السكرية الجامعات لدل مراعاتيا يجب كالخصائص اتالّصفىذه ك ، التربكم المجاؿ
 مكاجية عمى قادران  معممان  يككف أف فيجب الطبلب الراغبيف بالتسجيؿ في قسـ معمـ الّصؼ،

كىذا ما سكؼ تركز عميو الفصكؿ البلحقة لمكقكؼ  تكاجيو قد التي الصعاب كحؿ المشكبلت
 .عمى أىـ تمؾ المشكبلت كسبؿ الحد
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، يتناول الفصل الرابع الحديث عن المجتمع األصمي والعينة والمتغيرات المدروسة فييا
منيج الدراسة وأدواتيا واإلجراءات المتبعة فييا لمتحقق من صدقيا وثباتيا، وما وكذلك يتناول 

، سواء أكان ذلك من حذف أو إضافة في اةأدت إليو من إدخال بعض التعديالت عمى ىذه األد
لبنود أو في التعميمات المرفقة ليا، إضافة إلى الحديث عن إجراءات الدراسة الحالية وأىم ا

األساليب اإلحصائية المستخدمة فييا سواء كان ذلك في التحقق من صالحية أدوات الدراسة أو 
 في الوصول إلى نتائجيا، وفيما يمي عرض لذلك.

 مجتمع الدراسة وعينتها: -أولً 

 اسة:مجتمع الدر  -1-1

صف العاممين في مدارس التعميم المجتمع الدراسة الحالية بجميع خريجي معمم  ل  تمث  
( معممًا ومعممة، حسب 2292األساسي حمقة أولى في محافظة حماه الرسمية والبالغ عددىم )

 /إحصائيات مديرة التخطيط واإلحصاء في مديرية التربية في محافظة حماة لمعام الدراسي 

 ، موزعين وفق الجدول التالي:  2105- 2104
 حسب متغيرات الدراسةمجتمع ال( يبين توزع 1الجدول)

 العدد العينة
 785 ذكر الجنس

 1557 أنثى
 2292 العدد الكمي
المنطقة 
 التعميمية

 1698 ريف
 594 مدينة

 2292 العدد الكمي
 996 سنوات 5أقل من  سنوات الخبرة

 746 سنوات 15-6من 
 555 سنوات 15أكثر من 

 2292 العدد الكمي
عمى مستوى متغير  يالحظ من الجدول وجود تفاوت نسبي في توزع معممي الصف سواءً 

 الجنس أو المنطقة التعميمية أو سنوات الخبرة.
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المجتمع األصمي كبير قام الباحث باختيار عينة الدراسة من المعممين باتباع طريقة  وألن  
فكانت عينة الدراسة   % من المجتمع األصمي01لمجتمع األصمي بنسبة المعاينة العنقودية من ا

 موزعة وفق اآلتي:

 عينة الدراسة: -2-1

%( والتي 10قام الباحث بسحب عّينة عنقودية عشواّئية من المجتمع األصمي بنسبة ) 
ارس من ( معممًا ومعممة، حيث قام الباحث باختيار عّينة عشوائّية عنقودية لممد300ىا )بمغ عدد  

 كل تجمع )عناقيد( كما ىو موضح في الجدول التالي:
 ( يبين توزع عينة الدراسة وفق المجمعات التربوية2الجدول)

 النسبة العينة المجتمع عدد المدارس التجمع
 %11 79 787 153 الريف الشمالي
 %11 31 316 111 الريف الشرقي
 %11 44 442 65 الريف الجنوبي
 %11 86 863 165 الريف الغربي
 %11 61 594 85 مركز المدينة

 %11 311 2992 568 المجموع

( معمم ومعممة، وتم سحب 787عدد المعممين في مدارس الريف الشمالي ) بمغ   حيث    
استبانة عمى معممي  80( معممًا ومعممة، وتم توزيع 79%(، أي )10ية منيا بنسبة )عينة عشوائ  

)أحمد العمي، أحمد حيالوي، الثورة، السادس من تشرين  ىذه المدارس، نذكر منيا مدرسة
الشيداء ، النجاح، عمر السيد محمد، طيبة اإلمام الجنوبية الشرقية، طيبة اإلمام الجنوبية 
الغربية، طيبة اإلمام الريفية، محدثة معردس، محمد جيران، عبداهلل النبيان، صالح ديبو العمي( 

ا في الريف الشرقي بمغ عدد ( 31( سحبت عينة عشوائية منيا بمغ عددىا )306المعممين ) ، أم 
استبانة عمى معممي تمك المدارس، نذكر منيا  40%( ، وتم توزيع 10معممًا ومعممة، وبنسبة )

مدرسة )الحمراء الفوقانية، الخرسان العزيزية، القنطرة الجنوبية، المباركات، المبطن، المضبعة، أم 
السوس، محدثة الجنان، محدثة معر شحور الجنوبية، السعن  تريكة، جناة الصوارنة، زور

ا في  الجنوبية، السعن الشمالية، الكافات محمد عبدو، بري الغربي، جدوعة رعد صنعون(، أم 
( معممًا ومعممة، وسحبت عينة عشوائية منيا بمغ 442الريف الجنوبي فبمغ عدد المعممين )

استبانة عمى معممي تمك المدارس،  50تم توزيع % و 10( معممًا ومعممة، وبنسبة 44عددىا )
نذكر منيا)أبو النواس، صالح العمي، أحمد حمشو، اكراد ابراىيم، الربيعة الغربية، براعم الحياة، 
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براق جنوبية، أم الطيور، تل سكين الساروت، تقسيس الجنوبية، تيزين الجنوبية، تيزين الشمالية، 
( معممًا 863ة(، أم ا في الريف الغربي بمغ عدد المعممين )تل قرطل، أيو، بحرة، الشيحة الريفي

 90%، وتم توزيع 10معممًا ومعممة، وبنسبة  86ومعممة، وسحبت عينة عشوائية بمغ عددىا 
استبانة عمى معممي تمك المدارس، نذكر منيا )أبو قبيس، أزىار األمل ، أزىار حورات، أشبال 

ية، التوينة الجنوبية، الجابرية، الحيدرية ناطق عمي، الخنساء، األسد، أصيمة الغربية، التوينة الريف
الرصافة، القادسية، الزىراء حمفايا، الزىراء مصياف ، الصفصافية، الشيخ حديد، المياجرين، 

ا مركز المدينة فقد بمغ عدد المعممين ) ( معممًا ومعممة، وسحبت 594الميدان، الصومعة(، أم 
استبانة عمى  70%، وتم توزيع 10( معممًا ومعممة، وبنسبة 60ىا) عينة عشوائية منيا بمغ عدد

معممي تمك المدارس، نذكر منيا )ابراىيم الصواف، ابراىيم الكردي، ابراىيم حمود، ابراىيم ىنانو، 
أبي تمام، أحمد محمد، المعممين األولى ، بدر الدين الحامد، توفيق الشيشكمي، جياد المصري، 

ت األزور، سييل عثمان، صالح الدين األيوبي، طاىر الشعار، عبد الكريم خالد طوقاج، خولة بن
   .الرجب (

 الدراسة( يبين توزع أفراد عينة الدراسة ونسبتها المئوية وفق متغيرات 3الجدول )

 النسبة المئوية العدد العينة
 %31 92 ذكر الجنس

 %69 258 أنثى
 %155 355 العدد الكمي
المنطقة 
 التعميمية

 %62 185 يفر 
 %38 115  مدينة

 %155 355 العدد الكمي
 %53 165 سنوات 5أقل من  سنوات الخبرة

 %35 155 سنوات 15-6من 
 %12 35 سنوات 15أكثر من 

 %155 355 العدد الكمي
من الجدول أن نسبة اإلناث أكبر من نسبة الذكور، وقد يرجع ذلك إلى رغبة  يتضح  

أكثر من الذكور، كما أن نسبة أعداد المعممين من الريف أكبر من نسبة اإلناث بمينة التدريس 
أعداد المعممين من المدينة، وقد يرجع ذلك إلى أن أعداد المدارس في الريف أكثر من أعداد 
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سنوات أعمى، وقد يرجع  5المدارس في المدينة، كما أن نسبة المعممين ذوي الخبرة األقل من 
 عمى التسجيل في اختصاص معمم الصف في السنوات األخيرة. السبب في ازدياد اإلقبال

( استبانة، والغير المكتمل 294( استبانة ، وكان عدد االستبانات العائدة )331تم توزيع ) -
ومعممة ويمثل ىذا  اً ( معمم287( استبانات، وبالتالي أصبح العدد الكمي لعينة الدراسة )7منيا )

الكمي لمجتمع البحث وىي نسبة مقبولة حيث "أن ىناك من  %( من الحجم01العدد ما يقارب )
% من حجم المجتمع األصمي" )مخائيل ، 05إلى  01يرى أن حجم العينة يجب أن يكون ما بين 

0997 ،014 .) 
 التأكد من التوزع العتدالي أو الطبيعي لمعينة:  2-1-1

ت عمى قيمة حول المتوسط، لتوزع االعتدالي: "يدُّل عمى أن  أكثرية أفراد العينة حصما
وأن الحاالت المتطرفة إلى اليمين أو اليسار قميمة، والمنطق في التوزيع االعتدالي أن الصفات 
البشرية جميعيا تتوزع بصورة اعتدالية، بحيث تقع األكثرية في الوسط، واألقمية تحت الوسط 

اختبار )سمير نوف( وفوقو. ولمتأكد من التوزع االعتدالي لمعينة قام الباحث بتطبيق 
(Kolmogorov-Smirnov( لبيان اعتدالية توزع العينة والجدول )يوضح ذلك:4 ) 

 ( لبيان اعتدالية توزع العينةKolmogorov-Smirnov( بين نتائج اختبار )4جدول )

 

 N استبانة المشكالت
Kolmogorov-Smirnov

a
 

Statist

ic 
DF Sig. 

 الجنس
          ذكر

      
           انثى

 المنطقة
           ريف

      
           مدينة

 الخبرة

قل من ا
            

      
 من 6

إلى              

من اكثر  
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( وىذا 1015نالحظ من الجدول السابق ان جميع قيم معامال اعتدالية التوزع ىي اكبر من )
 .لدراسةا ةيدل عمى اعتدالية توزع افراد عين

 منهج الدراسة وأداتها: -ثانياً 

  :الدراسة منهج -أ-2
لقد اقتضى العمل من أجل تحقيق أىداف الدراسة اتباع المنيج الوصفي التحميمي الذي 
"ييتم بوصف ظاىرة أو مشكمة محددة، وتصويرىا كميًا عن طريق جمع بيانات ومعمومات مقن نة 

خضاعيا لمدراسة الدقيقة" عن الظاىرة أو المشكمة، وتصنيفيا وتحمي  .(371، 2117)ممحم، ميا وا 
 وقد تمثل ذلك بالجانبين اآلتيين:

تناول التعريف عمى التعميم األساسي، وبرامج معمم الصف، والمشكالت  الجانب النظري: -0
 التي تواجو معممي الصف في الحمقة األولى من التعميم األساسي.

 معممي خريجي تواجو التي استبانة المشكالتإذ قام الباحث بتطبيق  الجانب الميداني: -2
)بعد التحقُِّق من صدقيما  الحكومية بالمدارس األساسي التعميم من األولى الحمقة في الصف

وثباتيما( عمى عينة الدراسة، وحساب درجات أفراد عينة الدراسة عمى االستبانة، ومن ثم معالجة 
متحقق من صحة أسئمة وفرضيات الدراسة وتفسير الدرجات الخام بالقوانين اإلحصائية المناسبة ل

نتائجيا في ضوء الواقع الميداني والدراسات السابقة، والوصول بعد ذلك إلى مجموعة مقترحات 
 يمكن أن تفيد في الحد من المشكالت التي تواجو خريجي معمم الصف في المدارس الحكومية.

 أدوات الدراسة: -ب -2
 خريجي تواجو التي الية المتمثل بالتعرف عمى المشكالتالدراسة الحلتحقيق ىدف      
الحكومية، قام الباحث بإعداد  بالمدارس األساسي التعميم من األولى الحمقة في الصف معممي
 اآلتية:  اةاألد

 األساسي التعميم من األولى الحمقة في الصف معممي خريجي تواجه التي استبانة المشكالت
 الحكومية.  بالمدارس

تصميم االستبانة بعدة مراحل مخ ط طة ومنظمة بدقة وفق األصول العممية ببناء  مر       
وتصميم االستبانات قبل أن تظير الصورة النيائية ليا، وجميع تمك المراحل تؤسس لمصدق 

 البنيوي، وىي:
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 : تحديد الهدف العام واألهداف الفرعية لالستبانة -11

 الحمقة في الصف معممي خريجي تواجو التي شكالت: تحديد المالهدف العام لالستبانة 
 . من وجية نظر المعممين انفسيم الحكومية بالمدارس األساسي التعميم من األولى

  :تتمثل األىداف الفرعية لالستبانة بما يمي:األهداف الفرعية لالستبانة 

ميم المشكالت التي تواجو خريجي معممي الصف في الحمقة األولى من التعالكشف عن  .0
 .بضبط الصففيما يتعمق األساسي بالمدارس الحكومية 

المشكالت التي تواجو خريجي معممي الصف في الحمقة األولى من التعميم الكشف عن  .2
 .المدرسية باإلدارةفيما يتعمق األساسي بالمدارس الحكومية 

المشكالت التي تواجو خريجي معممي الصف في الحمقة األولى من التعميم الكشف عن  .3

 .التربوي بالموجوفيما يتعمق األساسي بالمدارس الحكومية 

المشكالت التي تواجو خريجي معممي الصف في الحمقة األولى من التعميم الكشف عن  .4
 المحمي والمجتمع باألسرة فيما يتعمقاألساسي بالمدارس الحكومية 

لتعميم المشكالت التي تواجو خريجي معممي الصف في الحمقة األولى من االكشف عن  .5
 المادية بالبيئة فيما يتعمقاألساسي بالمدارس الحكومية 

 تعيين المحتوى الذي تتصدى له الستبانة وعينة السموك الممثمة بإتباع الخطوات التالية: -21

المعممين في صفوفيم،  تواجو التي المشكالتبتمت مراجعة األدبيات العممية ذات العالقة  .0
حيث  الدراسات العربية واألجنبية المرتبطة بموضوع الدراسةباإلضافة إلى مراجعة البحوث و 

اط مع الباحث عمى ىذه الدراسات والمقاييس التي تضمنتيا، وخصوصًا المقاييس التي تناولت 
الصعوبات والمشكالت التي تعيق عمل المعمم، وذلك لموقوف عمى ما انتيت إليو ىذه 

 تناولتيا والجوانب التي تغطييا. الدراسات والبحوث ولمعرفة أىم المجاالت التي

االسترشاد بآراء التربويين المتخصصين في مجال التربية واالدارة التربوية والقياس والتقويم   .2
 النفسي والتربوي، لتحديد النقاط األساسية في بناء االستبانة.  

مكن وىي المشكالت التي ي تتحديد مجاالت االستبانة التي يجب أن تتضمنيا بخمسة مجاال .3
 والمجتمع التربوي، األسرة ، الموجوالمدرسية اإلدارة ،ضبط الصفان تواجو معممي الصف )
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المادية(، ومن ثم انتقاء عينة من البنود تغطي كل مجال من المجاالت  البيئة المحمي،
 السابقة مع مراعاة وضوح األلفاظ والكممات ودقتيا. 

 النقاط اآلتية:  تم وضع االستبانة بصورتيا األولية وتكونت من  .4

 :توضح اليدف من االستبانة والتعميمات التي يجب أن يتبعيا أفراد عينة الدراسة  مقدمة
  لإلجابة عمى بنود االستبانة.

 تتعمق بمعرفة جنسيم والمنطقة التي يعممون فييا معمومات عامة عن أفراد عينة الدراسة :
 وسنوات خبرتيم الوظيفية. 

 ( بندًا تغطي كافة 64ونت االستبانة في مرحمتيا األولية من ): حيث تكعبارات الستبانة
 :المجاالت السابقة، والجدول اآلتي يبين مجاالت االستبانة وبنودىا في صورتيا األولية

( يبين استبانة المشكالت التي وتواجه خريجي معلم الصف في الحلقة األولى من التعليم األساسي 5جدول )

 رتها األوليةفي المدارس الحكومية بصو

عدد  الستبانة ومجالتها
 البنود

 أرقام البنود

 02-00-01-9-8-7-6-5-4-3-2-0 02 ضبط الصفالمشكالت المتعمقة ب
 25-24-23-22-20-21-09-08-07-06-05-04-03 03 المدرسية المشكالت المتعمقة باإلدارة

-39-38-37-36-35-34-33-32-30-31-29-28-27-26 05 التربوي المشكالت المتعمقة بالموجه
41 

 والمجتمع المشكالت المتعمقة باألسرة
 53-52-50-51-49-48-47-46-45-44-43-42-40 03 المحمي

 64-63-62-60-61-59-58-57-56-55-54 00 المادية المشكالت المتعمقة بالبيئة
 64-0 64 الستبانة ككل

صدق  طالعية من أجل التأكد من الدراسة االست بإجراءوفي ضوء الصورة األولية قام الباحث 
 األداة وثباتيا.
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 :انةصدق وثبات الستب -ثالثاً 

 دراسة صدق استبانة مشكالت التي تواجه خريجي معمم الصف: -أ

 . صدق المحتوى:1
و عمى مجموعة ( بعرضِ Content validityتم التحقق من صدق محتوى االستبانة )    

( 01ىم اإلجمالي )عدد   (،    27/9/2105 -  06/8/2105 )بين  محّكمين في الفترة الواقعة
استبانة تحديد المشكالت التي تواجو خريجي معمم الصف في وكان اليدف من تحكيم ) محّكمين

( ىو بيان مالحظات المحّكمين لمدى مالءمة البنود لميدف العام واألىداف المدارس الحكومية
لقياسو، ووضوح التعميمات من حيث المعنى والمغة،  الفرعية لالستبانة، ولمدى قياسيا لما و ضعت

وقدم المحّكمون مالحظاتيم التي بينوا فييا ضرورة إعادة النظر في صياغة بعض البنود من 
( يوّضح أمثمة لبعض البنود 6والجدول )، واضافة بنود ،وحذف بنودحيث المعنى والمغة، 

 المضافة والمعدلة. 
 التي مضافة والبنود التي تم إجراء التعديالت عميها في استبانة المشكالت( أمثمة لبعض البنود ال6جدول )

 الحكومية وفقًا آلراء السادة المحّكمين. المدارس في الصف معمم خريجي تواجه
 الحكومية المدارس في الصف معمم خريجي تواجه التي المشكالتاستبانة 

 بارات بعد التعديلالع العبارات التي تحتاج إلى تعديل المضافة العبارات

 متدني التالميذ كثرة عدد الحصة. سرحان التمميذ بعقمه أثناء 
 الصف في التحصيل

 في التحصيل منخفضي التالميذ كثرة عدد
 الصف

ضعف العالقة اإلنسانية بين اإلدارة 
 والمعممين

والقوانين التربوية  الموائحل تعمم 
 التي تصب بمصمحة المعمم

الموائح والقوانين  عمىعدم اطالع المعممين 
 .التربوية التي تصب بمصمحة المعمم

قمة استخدام الموجه األساليب 
اإلشرافية الحديثة في تنفيذ أهداف 

 المنهاج.

 عمى ألخطائه المعممل ينبه 
 .انفراد

 .انفراد عمى ألخطائه قمة تنبيه المعمم

كثرة تنقل التالميذ بين المقاعد بدون 
 إذن.

 غير المحفز الصف منظر منظر الصف الرديء

 غير مناسبة حجم الصف ومساحته
 لعدد التالميذ

واألدراج ل تناسب الكراسي 
 .أعمار  التالميذ

أعمار   ل تتناسب مع الكراسي والمقاعد
 .التالميذ

( بندًا 51بعد األخذ بجميع مالحظات السادة المحكمين أصبحت االستبانة تتكون من)   
 التربوي، األسرة ، الموجوالمدرسية اإلدارة ،ضبط الصفبانة )تغطي كافة مجاالت االست
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 خريجي تواجو التي المشكالتاستبانة المادية(، ثم قام الباحث بتطبيق  البيئة المحمي، والمجتمع
( معممًا ومعممة، وىي 51الحكومية عمى عينة استطالعية مكونة من ) المدارس في الصف معمم

ختيرت عشوائيًا من مدارس الحمقة األولى في محافظة حماه في غير عينة الدراسة األساسية، ا
( توزع أفراد العينة 7وي ظير الجدول ) ،(8/01/2105 - 4/01/2105الفترة الواقعة بين )

 االستطالعية عمى متغيري سنوات الخبرة والجنس.
 ( خصائص العينة الستطالعية7جدول )

أفراد العينة 
 الستطالعية

 سنوات الخبرة راسةمتغيرات الد الجنس
اقل من  مدينة ريف إناث ذكور

 سنوات 5
-5من 

 سنوات15
أكثر من 

 سنوات 15
 8 07 25 25 25 25 25 العدد
51 النسبة

% 
51

% 
51

% 
51% 41% 35% 25% 

 51 51 51 المجموع
وكان اليدف من الدراسة االستطالعية التأكد من مناسبة بنود االستبانة ووضوح العبارات    
بة ألفراد العينة االستطالعية، وكذلك الستكمال دراسة صدق االستبانة وثباتيا إحصائيًا. بالنس

حيث ط مب  من أفراد العينة االستطالعية عند اإلجابة عمى بنود االستبانة أن يستفسروا عن كل 
عينة بندًا يجدون فيو صعوبة أو غموضًا في فيمو أو في اإلجابة عميو. وبعد تفريغ بيانات أفراد ال

(، تمت دراسة صدق االتساق الداخمي والصدق spssاالستطالعية عمى البرنامج االحصائي )
 التمييزي لالستبانة عمى النحو اآلتي:  

 . صدق التساق الداخمي )صدق التكوين الفرضي(:2

 الصف معمم خريجي تواجو التي المشكالتستبانة تم حساب صدق االتساق الداخمي ال
 مية من خالل القيام باإلجراءات اآلتية: الحكو  المدارس في
إيجاد معامالت االرتباط بين مجاالت االستبانة ببعضيا البعض وكذلك بين مجاالت  .أ 

 االستبانة والدرجة الكمية لالستبانة.  والجدول اآلتي يوضح نتائج معامالت االرتباط. 
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 خريجي تواجه التي ت استبانة المشكالتبين درجة كل مجال من مجال ط( ُيبّين معامالت الرتبا8جدول )
 .لالستبانةالحكومية مع المجالت األخرى ومع الدرجة الكمية  المدارس في الصف معمم

 الستبانة ومجالتها

المشكالت 
المتعمقة 
بضبط 
 الصف

المشكالت 
المتعمقة 
باإلدارة 
 المدرسية

المشكالت 
المتعمقة 
بالموجه 
 التربوي

المشكالت 
المتعمقة 

ة باألسر 
والمجتمع 
 المحمي

المشكالت 
المتعمقة 
 بالبيئة
 المادية

الدرجة 
 الكمية

ضبط المشكالت المتعمقة ب
       الصف

**     
**     

**     
**     

** 

 المشكالت المتعمقة باإلدارة
     المدرسية

**       
**     

**     
**     

** 

المشكالت المتعمقة 
     التربوي بالموجه

**     
**       

**     
**     

** 

 المشكالت المتعمقة باألسرة
     المحمي والمجتمع

**     
**     

**       
**     

** 

 المشكالت المتعمقة بالبيئة
     المادية

**     
**     

**     
**       

** 

  .    )**( دال عند مستوى داللة  
ن مجاالت االستبانة )مع بعضيا أن معامالت االرتباط بي السابقيالحظ من الجدول    

البعض( وبين المجاالت والدرجة الكمية لالستبانة كانت جميعيا دالة إحصائيًا عند مستوى داللة 
مما يشير إلى أن ىذه المجاالت مرتبطة مع بعضيا البعض ومرتبطة أيضًا مع الدرجة  (    )

الذي وضعت ألجمو وىذا يؤكد  الكمية، وأنيا تقيس ما وضعت لقياسو، أي تقيس التكوين الفرضي
 الصدق البنيوي ليذه المجاالت واالستبانة ككل.

بين درجة كل بند من بنود االستبانة مع الدرجة الكمية لممجال الذي  إيجاد معامالت الرتباط .ب 
 يبين النتائج التي تم التوصل إلييا.  (9)ينتمي إليو البند نفسو والجدول 

 
 
 
 
 



 إجراءات الدراسة الميدانية              الفصل الرابع                                     

 

 
90 

ط بين درجة كل بند من بنود الستبانة مع الدرجة الكمية لممجال الذي ينتمي ( معامالت الرتبا9جدول )
 إليه كل بند

 البند
معامل 
 ارتباط

 البند القرار
معامل 
 ارتباط

 البند القرار
معامل 
 ارتباط

 القرار

 بضبط المتعمقة المشكالت
 الصف

 باإلدارة المتعمقة المشكالت
 المدرسية

 بالموجه المتعمقة المشكالت
 بويالتر 

0      
     02 دال **

      22 دال 1*
 دال **

2      
      03 دال **

      23 دال *
 دال **

3      
     04 دال **

      24 دال 1*
 دال **

4      
      05 دال **

      25 دال **
 دال **

5      
      06 دال **

      26 دال **
 دال **

6      
      07 دال **

      27 دال **
 دال **

7      
      08 دال **

      28 دال **
 دال *

8      
      09 دال **

      29 دال **
 دال **

9      
      21 دال **

      31 دال **
 دال **

01      
      20 دال **

      30 دال **
 دال *

00      
 المحمي والمجتمع باألسرة المتعمقة المشكالت دال **

32      
      36 دال *

      41 دال **
 دال *

33      
      37 دال **

      40 دال **
 دال **

34      
      38 دال **

**     
35      

     39 دال **
**1  

 المادية بالبيئة المتعمقة المشكالت
42      

      45 دال **
     48 دال **

 دال 1*

43     
      46 دال 1**

     49 دال *
 دال 1**

44      
     47 دال **

     51 دال 1**
 دال 1**

        )*( دال عند مستوى داللة  –     )**( دال عند مستوى داللة   
يالحظ من الجدول السابق أن معامالت االرتباط بين درجة كل بند والمجال الذي ينتمي    

مما يشير إلى وجود تجانس داخمي  (1010/1015)إليو ىذا البند جميعيا دالة عند مستويي داللة 
 لبنود االستبانة، وأن البنود تقيس لما وضعت لقياسو.
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 لالستبانة الكمية الدرجة مع االستبانة بنود من بند كل درجة بين االرتباط معامالت إيجاد .ج 
 (0   ) الجدول في موّضح ىو كما ككل،

 ن بنود الستبانة مع الدرجة الكمية.( يبّين معامالت الرتباط بين درجة كل بند م  جدول)
 القرار معامل ارتباط البند القرار معامل ارتباط البند القرار معامل ارتباط البند

0     
      08 دال 1**

     35 دال **
 دال 1*

2      
      09 دال **

     36 دال **
 دال 1**

3      
      21 دال **

     37 دال **
 دال 1**

4      
      20 دال **

     38 دال **
 دال 1**

5      
      22 دال **

     39 دال **
 دال 1*

6      
      23 دال **

     41 دال **
 دال 1**

7      
      24 دال **

     40 دال **
 دال 1*

8      
      25 دال **

     42 دال **
 دال 1**

9      
      26 دال **

     43 دال **
 الد 1**

01      
      27 دال **

     44 دال **
 دال 1**

00      
      28 دال **

     45 دال *
 دال 1**

02      
      29 دال *

     46 دال **
 دال 1*

03      
      31 دال **

     47 دال **
 دال 1**

04      
      30 دال *

     48 دال **
 دال 1**

05      
     32 دال *

     49 لدا 1*
 دال 1**

06      
     33 دال **

     51 دال 1**
 دال 1**

07      
     34 دال **

  دال 1**
       )*( دال عند مستوى داللة  –     )**( دال عند مستوى داللة     
وجود ارتباط بين درجة كل بند من بنود االستبانة مع درجتيا الكمية  (01)يتبين من الجدول    
مما يشير إلى أن بنود  (1010/10150)الرتباطات موجبة ودالة إحصائيًا عند مستوى داللة وىذه ا

تقيس ما وضعت استبانة المشكالت التي تواجو خريجي معمم الصف في المدارس الحكومية 
 لقياسو، وىذا يدل أيضًا عمى أنيا تقيس التكوين الفرضي الذي وضعت ألجمو. 
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 الطرفية(:  . الصدق التمييزي )المجموعات3
تم حساب صدق المجموعات الطرفية من خالل ترتيب بيانات أفراد العينة االستطالعية    

منيا، وبعدىا حسبت متوسطات ىاتين %( 25) وأدنى منيا%( 25)تنازليًا، ثم أخذت أعمى 
لبيان المجموعتين وانحرافاتيما المعيارية، وبعد ذلك تم استخدم اختبار مان ويتني لمعينات القميمة 

داللة الفروق بين متوسطات رتب درجات المجموعتين عمى الدرجة الكمية لالستبانة ومجاالتيا 
 الفرعية والجدول اآلتي يبين النتائج التي تم التوصل إلييا.

درجات الفئة العميا والفئة الدنيا  رتب يمتوسط بين الفروق دللة لتعرف ويتني مان اختبار نتائج (11جدول)
الصف في المدارس  ة الدراسة عمى الدرجة الكمية لستبانة المشكالت التي تواجه خريجي معممألفراد عين

 الحكومية ومجالتها الفرعية

 N الفئة الستبانة ومجالتها
متوسط 

 الرتب
مجموع 

 الرتب
(U)  القيمة

 الحتمالية

 فضبط الص
            8 الدنيا

10111 10110 
              8 العميا

 المدرسية دارةاإل
            8 الدنيا

10111 10110 
              8 العميا

 التربوي الموجه
            8 الدنيا

10111 10110 
              8 العميا

 المحمي والمجتمع األسرة
            8 الدنيا

10111 10110 
              8 العميا

 المادية البيئة
            8 الدنيا

10111 10110 
              8 العميا

 الدرجة الكمية
            8 الدنيا

10111 10110 
              8 العميا

وجود فروق بين متوسطات رتب درجات الفئة العميا ومتوسطات  (00) يتبين من الجدول    
رجة الكمية لالستبانة ومجاالتيا رتب درجات الفئة الدنيا ألفراد العينة االستطالعية عمى الد

الفرعية، حيث كانت القيمة االحتمالية لمدرجة الكمية لالستبانة ككل وفي كل مجال من مجاالتيا 
( وىذ يشير إلى وجود 1015(. وىي أقل من مستوى الداللة االفتراضي ليا )10110الفرعية )

يا الفرعية وىذه الفروق كانت فروق بين أفراد عينة الدراسة عمى االستبانة ككل وفي مجاالت
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لصالح درجات الفئة العميا ألن المتوسطات الحسابية ليا أكبر من متوسطات درجات الفئة الدنيا 
وىذا يدل عمى تمتع استبانة المشكالت التي تواجو خريجي معمم الصف في المدارس الحكومية 

 مييزية بين أفراد عينة الدراسة(.بالصدق بداللة الفروق الطرفية )أي تمتمك االستبانة القدرة الت
 :ثبات استبانة المشكالت التي تواجه خريجي معلم الصف في المدارس الحكومية دراسة -1

 الحكومية المدارس في الصف معلم خريجي تواجه التي استبانة المشكالتتم دراسة ثبات    

 بطريقتين على النحو اآلتي:

تم حساب معامل االتساق الداخلي للعينة : باخثبات االتساق الداخلي بمعادلة ألفا كرون -1

( يوضح 12االستطالعية نفسها في التطبيق األول باستخدام معادلة ألفا كرونباخ. والجدول )

 نتائج معامالت الثبات بهذه الطريقة.

ستبانة المشكالت التي تواجه خريجي معمم الصف في ( ُيبّين معامالت ثبات ألفا كرونباخ ل12الجدول)
 ارس الحكومية المد

 ألفا كرونباخ عدد بنود الستبانة الستبانة ومجالتها
 10803 00 ضبط الصفالمشكالت المتعمقة ب

 10662 01 المدرسية المشكالت المتعمقة باإلدارة
 10704 01 التربوي الموجوالمشكالت المتعمقة ب
 10603 01 المحمي والمجتمع األسرةالمشكالت المتعمقة ب

 10728 9 المادية بالبيئةالمتعمقة بالمشكالت 
 10922 51 االستبانة ككل

يتضح من الجدول السابق أن معامل االتساق الداخمي بمعادلة ألفا كرونباخ لبنود استبانة    
( وىو 10922المشكالت التي تواجو خريجي معمم الصف في المدارس الحكومية ككل بمغ )

الحالية، أما فيما يتعمق بمجاالت االستبانة فقد تراوحت  معامل ثبات مرتفع وجيد ألغراض الدراسة
وىي معامالت ثبات  (10803-10603)معامالت االتساق الداخمي بمعادلة ألفا كرونباخ ليا بين 

 مرتفعة ومقبولة أيضًا ألغراض الدراسة الحالية.  

تبانة المشكالت السقام الباحث باستخراج معامل الثبات بطريقة اإلعادة : الثبات باإلعادة -2
عمى العينة االستطالعية نفسيا من التي تواجو خريجي معمم الصف في المدارس الحكومية 

وذلك  خالل إعادة تطبيق االستبانة لممرة الثانية عمييا بعد مضي ثالثة اسابيع من التطبيق األول
بطريقة  . وجرى استخراج معامل الثبات(4/00/2105 -29/01/2105)في الفترة الواقعة بين 

  (0 03)اإلعادة عن طريق حساب معامل االرتباط بين التطبيق األول والثاني كما في الجدول
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لستبانة المشكالت التي تواجه خريجي معمم الصف في ُيبّين معامالت ارتباط الثبات باإلعادة  (13جدول )
 المدارس الحكومية

الثبات معامل ارتباط  االستبانة ومجاالتيا
 باإلعادة

      ضبط الصفمشكالت المتعمقة بال
**

 

      المدرسية المشكالت المتعمقة باإلدارة
** 

      التربوي الموجوالمشكالت المتعمقة ب
** 

   .  المحمي والمجتمع األسرةالمشكالت المتعمقة ب
** 

   .  المادية بالبيئةالمشكالت المتعمقة ب
** 

   .  االستبانة ككل
** 

  1010عند مستوى داللة  دال )**(       
يالحظ أن معامل ارتباط الثبات اإلعادة لمدرجة الكمية الستبانة  (03)بالنظر إلى الجدول    

وىو معامل ( 10896المشكالت التي تواجو خريجي معمم الصف في المدارس الحكومية بمغ )
فقد تراوحت معامالت  مرتفع ومقبول ألغراض الدراسة الحالية. أما فيما يتعمق بمجاالت االستبانة

وىي معامالت ثبات مرتفعة ومقبولة أيضًا ألغراض  (10713-10490)ثبات االعادة ليا بين 
 الدراسة الحالية.  

تم حساب معامل الثبات بالتجزئة النصفية لكل بعد من ابعاد : الثبات بالتجزئة النصفية -2
 الت الثبات بيذه الطريقة.( يوضح نتائج معام04االستبانة عمى الدرجة الكمية. والجدول )

 

لستبانة المشكالت التي تواجه خريجي معمم الصف في  التجزئة النصفية( ُيبّين معامالت ثبات 14الجدول)
 المدارس الحكومية 

 معامل ثبات التجزئة النصفية عدد البنود االستبانة ومجاالتيا
**10812 00 ضبط الصفالمشكالت المتعمقة ب  
 **10636 01 المدرسية باإلدارةالمشكالت المتعمقة 
 **10759 01 التربوي الموجوالمشكالت المتعمقة ب

 **10537 01 المحمي والمجتمع األسرةالمشكالت المتعمقة ب
 **10787 9 المادية بالبيئةالمشكالت المتعمقة ب

 **1929 51 االستبانة ككل
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ود استبانة المشكالت التي النصفية لبن التجزئة أن معامل ثبات( 04)يتضح من الجدول   
( وىو معامل ثبات مرتفع 10929تواجو خريجي معمم الصف في المدارس الحكومية ككل بمغ )

 وجيد ألغراض الدراسة الحالية، أما فيما يتعمق بمجاالت االستبانة فقد تراوحت معامالت ثبات
 وىي معامالت ثبات مرتفعة . (10812-10636)النصفية ليا بين  التجزئة
ويتضح مما سبق أن استبانة المشكالت التي تواجو خريجي معمم الصف في المدارس    

تتصف بدرجة جيد ومقبولة من الصدق والثبات تجعميا صالحًا لالستخدام كأداة  الحكومية 
 لمدراسة الحالية.

الصورة النيائية الستبانة المشكالت التي تواجو خريجي معمم الصف في المدارس الحكومية -ج
 فية تصحيح درجاتيا:   وكي

تكونت استبانة المشكالت التي تواجو خريجي معمم الصف في المدارس الحكومية بصورتيا    
وبدائل اجابة خماسية )عالية جدًا، عالية،  ت( بندًا، موزعة عمى خمسة مجاال51النيائية من)

ود االستبانة عمى ( يبين توزع بن05، والجدول )(0رقم  )الممحقمتوسطة، ضعيفة، ضعيفة جدًا( 
 المجاالت التي تكونت منيا: 

 
 ( الصورة النهائية لستبانة المشكالت التي تواجه خريجي معمم الصف في المدارس الحكومية15جدول )

 الستبانة ومجالتها
عدد 
 أرقام البنود البنود

 00-01-9-8-7-6-5-4-3-2-0 00 ضبط الصفالمشكالت المتعمقة ب
 20-21-09-08-07-06-05-04-03-02 01 المدرسية اإلدارةالمشكالت المتعمقة ب

 32-30-31-29-28-27-26-25-24-23 01 التربوي المشكالت المتعمقة بالموجه
 40-41-39-38-37-36-35-34-33 01 المحمي والمجتمع المشكالت المتعمقة باألسرة

 51-49-48-47-46-45-45-44-43-42 9 المادية المشكالت المتعمقة بالبيئة
 51 الستبانة ككل

( درجات، في حال 5حيث يعطي معمم الصف في حال اختياره درجة مشكمة عالية جدًا )
( درجات 3( درجات، وفي حال اختياره درجة مشكمة متوسطة )4اختياره درجة مشكمة عالية )

 ( درجتان، وفي حال اختياره درجة مشكمة ضعيفة جداً 2وفي حال اختياره درجة مشكمة ضعيفة )
وبالتالي فأن أعمى درجة ممكن أن يحصل عمييا المعمم الذي يجيب عمى بنود 0 ( درجة واحدة0)
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( درجة، وىي تشير إلى 251= 5×51االستبانة في حال إجابتو عمى جميع بنود االستبانة ىي )
وجود درجة عالية جدًا من المشكالت لدى خريجي معمم صف في المدارس الحكومية، وأدنى 

= 0×51أن يحصل عمييا المعمم في حال إجابتو عمى جميع بنود االستبانة ىي )درجة ممكن 

ولتحديد أهمية المشكالت  .( درجة، وىي تشير إلى وجود درجة ضعيفة جدًا من المشكالت51
تم  التي تواجه خريجي معمم الصف في المدارس الحكومية من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة.

 ما يمي: 
 (40=0-5)بطرح أكبر قيمة في االستبانة من أصغر قيمة حساب المدى وذلك  -

 (5( عمى أكبر قيمة في االستبانة وىي )4حساب طول الفئة وذلك بتقسيم المدى وىو ) -

 )طول الفئة(. 108=  5÷  4                     

(، وذلك لمحصول 0( إلى أصغر قسمة في االستبانة وىي )108إضافة طول الفئة وىو ) -
، ثم إضافة طول الفئة إلى الحد (008 -0) األولى، لذا كانت الفئة األولى منعمى الفئة 

 األعمى من الفئة األولى، وذلك لمحصول عمى الفئة الثانية وىكذا لموصول إلى الفئة األخيرة.
واستنادًا إلى قاعدة التقريب الرياضي يمكن التعامل مع قيم المتوسطات الحسابية إلجابات أفراد 

 كما ىو مبين في الجدول اآلتي:  عينة البحث
 الحسابية الرتيبة اتالمتوسطاستخدام قيم من خالل أهمية المشكمة  درجاتلى إ( يشير 16جدول)

 المشكمة أهميةدرجات  الرتبيالحسابي المتوسط 
 عالية جداً  5 – 4020

 عالية 4021 – 3040
 متوسطة 3041 – 2060
 ضعيفة 2061 – 0080
 ضعيفة جداً  008 – 0
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 :الدراسة تنفيذ إجراءات -رابعاً 

التربية واعداد معمم الصف  أدبيات إلى بالعودة( لمدراسة الحالية) النظري اإلطار كتابة. 0
العربية واألجنبية  السابقة الدراسات واستعراض والعقبات التي تواجو الخرجين عمى جميع الصعد،

 .الحالية الدراسة من القريبة
 والتحقق المشكالت التي تواجو خريجي معمم الصف في المدارس الحكومية،إعداد استبانة . 2
عمى المشكالت التي تواجو معممي  لمتعرف كأداة واستخداميما وثباتيا، من صدقيا أشكال بعدة

 الصف في المدارس الحكومية من وجية نظر أفراد عينة الدراسة.
خريجي معمم  بجميع لمدراسة صمياأل المجتمع حدد حيث الدراسة وعينتيا، مجتمع تحديد .3

ثم سحبت  معممًا ومعممًة،( 0238)الصف في مدارس محافظة حماه الرسمية، والبالغ عددىم 
 معممًا ومعممًة. (287)وبمغ عددىا %(23)بنسبة  عنقوديةمنيم عينة عشوائية 

 -8/00/2105) بين الواقعة الفترة في أفراد عينة الدراسة عمى أدوات الدراسة تطبيق. 4

خريجي معمم الصف من وجية نظر  تواجوعمى المشكالت التي  لمتعرف وذلك ،( 01/02/2105
 أفراد عينة الدراسة. 

قبل خريجي معمم الصف  من عمييا الحصول تم التي لمبيانات اإلحصائية المعالجات إجراء .5
 (. الدراسة عينة أفراد)

 إعداد مراحل بجميع أحاط الذي ميدانيال الواقع ضوء في الدراسة الحالية نتائج مناقشة .6
 السابقة. الدراسات نتائج مع المقارنة ضوء وفي أدوات الدراسة، وتطبيق وتنفيذ
المقترحات التي يمكن أن تفيد في الحد من المشكالت التي  من مجموعة إلى . التوصل7

 تواجو خريجي معمم الصف.
 ج الدراسة:الوسائل اإلحصائية المستخدمة في تحميل نتائ-خامساً 

الباحث في الدراسة السيكومترية ألداة الدراسة وفي تحميل نتائج أسئمة الدراسة  اعتمد     
(، كما استخدمت األساليب والطرائق االحصائية Spssوفرضياتيا عمى البرنامج الحاسوبي )

نة الدراسة المعممية )البارومترية( بعدما تأكدت من أن توزع درجات أفراد عينة الدراسة عمى استبا
 توزعًا طبيعيًا. حيث استخدم الباحث ما يمي:

 معامل االرتباط بيرسون. -
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 معادلة ألفا كرونباخ .  -

 التكرارات والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية. -

 ( لمعرفة داللة الفروق بين متغيرات الدراسة الثنائية. T- testإختبار ت ستودنت ) -

 ن األحادي لمعرفة داللة الفروق بين متغيرات الدراسة الثالثية.تحميل التباي -

 لتوضيح نتائج الدراسة عن طريق الرسوم البيانية. (Excel)البرنامج 

 وفي ضوء ذلك يتم عرض نتائج الوسائل االحصائية المستخدمة في الفصل التالي.
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اإلجابةةةةةةةال ةةةةةةةألللةةةةةةة ا لا   ةةةةةةة لا و للل ...........................أوالً

 ...وا ثةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا  

 اإلجابال أللفرضياتلا     ...ل.............................................ثا ياً

 اإلجابال أللل ا لا    لا ثا  ......ل.......................................ثا ثاً

 ...ا نتائجلا نهائيال لدرالا رابعاً............................................................

 خامسةةةةةةةاً............................................................ملدراتلا درالةةةةةةةا
 

 
 

 ام ا فصللاخل
  تائجلا درالالوتفسريها
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ثـ مناقشتيا وتفسيرىا وفرضياتيا الفصؿ المعالجة اإلحصائية ألسئمة الدراسة ىذا يتناوؿ 
في ضوء الواقع الميداني لمدراسة الحالية وفي ضوء نتائج الدراسات السابقة، كما يتضمف ىذا 

المشكالت التي التي يمكف أف تغني البحث في مجاؿ  المقترحاتالفصؿ تقديـ مجموعة مف 
ؼ معّمـتواجو خريجي  في المدارس الحكومية، وفي ما يمي عرض مفصؿ لنتائج أسئمة  الصَّ

  الدراسة وفرضياتيا وتفسيرىا.

 نتائج أسئمة الدراسة وتفسيرىا: –أواًل 
ومشكالت االدارة  الصَّف) بضبط  التي تتعمق مشكالتالما مالمح   :األولنتائج السؤال  .1

التي تواجو  (المدرسية والموجو التربوي ومشكالت األسرة والمجتمع المحمي و البيئة المادية
 في الحمقة األولى من التعميم األساسي؟ الصَّفي معّمم

تمت اإلجابة عمى ىذا السؤاؿ مف خالؿ اإلطار النظري، حيث تـ تخصيص المبحث الثاني في 
 الدراسة لإلجابة عمى ىذا السؤاؿ.الفصؿ الثالث مف 

 الصَّف بضبط )تتعمق التيالمحتممة  المشكالت واقع ما وتفسيرىا: الثانينتائج السؤال  .2
 ( التيالمادية البيئةو  المحمي والمجتمع األسرةو  التربوي والموجو المدرسية االدارة ومشكالت

 ؟(ميدانياً )  أولوياتيا بحسب األساسي التعميم من األولى الحمقة في الصَّف يمعّمم تواجو
قاـ الباحث بحساب المتوسطات الحسابية، واالنحرافات  ثانيلإلجابة عف السؤاؿ ال   

الستبانة فراد عينة الدراسة عمى الدرجة الكمية ودرجة وجود المشكمة مف خالؿ بيانات أالمعيارية، 
ترتيب ىذه المشكالت بحسب ، ثـ ومجاالتيا الفرعية الصَّؼ معّمـخريجي  والمشكالت التي تواج

  ، والجدوؿ اآلتي يوضح ذلؾ.درجة أىميتيا
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عمى الدرجة وترتيبيا  المشكمة وجودودرجة ( يوضح المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 17الجدول)
 الفرعيةومجاالتيا ستبانة لالالكمية 

الترتيب 
في 

 االستبانة
عدد  ومجاالتيااالستبانة 

 البنود
المتوسطات 

 الحسابية
االنحرافات 
 المعيارية

المتوسط 
 الرتبي

درجة 
 المشكمة

 الترتيب

 5 متوسطة                       11 الصَّفالمشكالت المتعمقة بضبط  1
 3 متوسطة                       10 المشكالت المتعمقة باإلدارة المدرسية 2
 4 متوسطة                       10 المتعمقة بالموجو التربويالمشكالت  3
 1 عالية                       10 المشكالت المتعمقة باألسرة والمجتمع المحمي 4
 2 عالية                       9 المشكالت المتعمقة بالبيئة المادية 5
 - متوسطة                         50 االستبانة ككل 

    
الستبانة المشكالت التي لمدرجة الكمية  الرتبيالمتوسط  أفَّ  السابقيالحظ مف الجدوؿ  

ؼ معّمـتواجو خريجي  كانت متوسطة وفقًا إلجابات أفراد عينة الدراسة، فضاًل عف أف  الصَّ
باألسرة والمجتمع مجاؿ المشكالت المتعمقة  ، باستثناءِ متوسطبمستوى  جاَءتْ مجاالت المشكالت 

نسبة الذيف يعانوف مف ىذه  ، وقد يرجع ذلؾ إلى أفَّ بدرجة عالية جاَءتْ المحمي، والبيئة المادية 
األقؿ مف خمس سنوات والذيف يدرسوف في مدارس الريؼ كما جاء المشكالت ىـ مف ذوي الخبرة 

األسر والمجتمع  قبؿِ  ولذلؾ قد يكوف في الريؼ تدخؿ كبير مففي توزيع مجتمع الدراسة وعينتو، 
المحمي في المدرسة قائـ عمى العالقات التمقائية والعفوية، وربما يرجع ذلؾ إلى العالقات 

  وف واإلدارة المدرسية.معّممبيف آباء التالميذ والاالجتماعية القائمة عمى القرابة 
ؼ معّمـالمشكالت التي تواجة خريجي يبيف ترتيب  ( 1)والشكؿ   الرتبيةوفقًا لممتوسطات  الصَّ

 لدرجات أفراد عينة الدراسة عمى االستبانة ومجاالتيا.
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وفقاً إلجابات أفراد عينة الدراسة عمى االستبانة  الصَّف معّمم خريجي تواجو التي المشكالتترتيب (  الشكل)

 ومجاالتيا.

ؼ معّمـ خريجي تواجو التي المشكالتأعمى درجة  أفَّ  (1) إذ يالحظ مف الشكؿ  الصَّ
 بالبيئة المتعمقة المشكالتتمييا  المحمي والمجتمع باألسرة المتعمقة المشكالتكانت عمى مجاؿ 

ثـ  التربوي بالموجو المتعمقة المشكالتتمييا  المدرسية باإلدارة المتعمقة المشكالتثـ تمييا  المادية
 معّمـ خريجي تواجو التي المشكالتحيث كاف مف أقؿ  الصَّؼ بضبط المتعمقة المشكالتتمييا 
  مف وجية نظر أفراد عينة الدراسة. الصَّؼ

 المرتبطة المشكالت مجاؿ احتؿحيث ( 2008النتيجة مع دراسة أبو فودة)ىذه  اتفقت
 إلى أفَّ ( التي توصمت 2001، ودراسة العبادي)األولى المرتبة المحمي والمجتمع األمور بأولياء
 الطمبة أمور أولياء متابعات ضعؼ :مثؿ االجتماعية المعوقات ىي ةً شدَّ  المعوقات أكثر

 دراسة و ،(Mason et al"1993"( وآخروف ماسوفودراسة  ،(2012ودراسة مخامرة) .ألوالدىـ
 يفمعّممال تقدير درجةالتي توصمت إلى أف  (Cecllia and Belty 2004 ( وبيمتي سيسيميا
 .متوسطة كانت الصَّؼضبط  مشكالت لخطورةِ 

المشكالت التي  جاَءتْ  حيثُ ( 2005حمداهلل )ىذه النتيجة مع نتيجة دراسة  اختمفت
المشكالت الفنية في  جاَءتْ  حيث( 2012)ضعيفة، ودراسة شحادة  بدرجةٍ  يفَ ممعم  تواجو ال

المرتبة األولى، وفي المرتبة الثانية المشكالت اإلدارية، وفي المرتبة األخيرة المشكالت 
 .االجتماعية

2.7

2.8

2.9

3

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

المشكالت المتعلقة 
 بضبط الصف

المشكالت المتعلقة 
 بالموجه التربوي

المشكالت المتعلقة 
 باإلدارة المدرسٌة

المشكالت المتعلقة 
 بالبٌئة المادٌة

المشكالت المتعلقة 
باألسرة والمجتمع 

 المحلً

 االستبانة ككل

لرتبي لمتوسط ا  ا
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ؼ ـمعم   خريجي تواجو التي المشكالت ولمعرفةِ      الحكومية في محافظة  في المدارس الصَّ
بحساب المتوسطات  الباحث االستبانة، قاـَ مجاالت في  هِ وبنود محورٍ  مستوى كؿ  عمى  ةحما

مجاالت  مف بنودِ  الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات أفراد عينة الدراسة عمى كؿ بندٍ 
 عمييا وترتيبيا عمى النحو اآلتي: الصَّؼ ـمعم   خريجي تواجو التي المشكالتاالستبانة ثـ 

 :الصَّف بضبط المتعمقة المشكالتمجال  -أوالً 
مجال بنود فراد عينة الدراسة عمى أ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات 18جدول )

 وترتيبيا وجود المشكالت عميياتحديد درجة ثم  الصَّف بضبط المتعمقة المشكالت
المتوسطات  الصَّفبنود مجال المشكالت المتعمقة بضبط  رقم البند

 الحسابية
االنحرافات 
 المعيارية

درجة وجود 
 المشكمة

 الترتيب

 4 متوسطة            سرحاف التمميذ بعقمو أثناء الحصة. 1
 7 ضعيفة            الحصة.تراخي التالميذ في حؿ التدريبات أثناء  2
 6 متوسطة            كثرة تنقؿ التالميذ بيف المقاعد بدوف إذف. 3
 3 كبيرة            .البعض بعضيـ عف الشكوى مف التالميذ إكثار 4
 10 ضعيفة            تيريجية. بحركات لمقياـ التالميذ ميؿ بعض 5
 5 متوسطة            والدفاتر. الكتب إحضار في التالميذ تراخي 6
 11  ضعيفة            تحدث التالميذ بصوت عالي بدوف إذف أثناء الحصة. 7
 8 ضعيفة           رفض بعض التالميذ األوامر والتوجييات. 8
 1 كبيرة            .الصَّؼ غرفة داخؿ التالميذ كثافة عدد 9
 2 كبيرة            الصَّؼ في التحصيؿ منخفضي التالميذ كثرة عدد 10
 9 ضعيفة            حدوث المشاجرة بيف التالميذ أثناء الحصة. 11

 متوسطة                 الصَّفالدرجة الكمية لمجال المشكالت المتعمقة بضبط 
 

المتوسط الحسابي لدرجة أفراد عينة الدراسة عمى بنود  أفَّ  يالحظ مف الجدوؿ السابؽِ 
مف البنود  متوسطات كؿ بندِ   جاَءتْ ، فيما بمستوى متوسط تْ جاءَ  الصَّؼمجاؿ مشكمة ضبط 

 درجة كبيرة ومتوسطة وضعيفة. في شيوعيا بيفَ  تْ تَ ، حيث تفاوَ ومتفاوت
 أثناءَ  الصَّؼ ـمعم   ذلؾ إلى أفَّ  متوسطة وضعيفة قد يرجعُ  جاَءتْ بالنسبة لمبنود التي  

ؼسير الحصة الدراسية فعميًا قادر عمى إدارة   وضبطو نوعًا ما. الصَّ



 نتمائج الدراسة وتفسريهما                                                 ماس اخل الفصل

 

 
104 

 (10-9-4مثمت في البنود )تَ  يوعيابدرجة كبيرة في شُ  جاَءتْ وبالنسبة لمبنود التي  
التعميمية في محافظة حماة  عف الخدمةِ  تْ التي خرجَ  المدارس عددِ  إلى كثرةِ  ذلؾ الباحث وُيفسُر 

ذلؾ قامت مديرية التربية في محافظة حماة  الراىنة التي تشيدىا البالد، ونتيجةَ  بسبب األوضاعِ 
عدد التالميذ في المدرسة  إلى كثافةِ  ىبتوزيع تالميذ ىذه المدارس عمى المدارس األخرى، مما أد

ؼالواحدة، وبالتالي كثافة عدد التالميذ في  بعض المشكالت  د، و أدى ذلؾ إلى ظيورِ الواح الصَّ
ىذه النتائج  أفَّ كما  ،التالميذ بسبب كثافةِ  الصَّؼِ في ضبط  الصَّؼ ـمعم  التي تعيؽ خريجي 

اإلدارة المدرسية في بعض المدارس بتوزيع التالميذ عمى  إلى ضعؼ اىتماـِ يمكف أف تعوَد 
ف  ـُ معم  فيواجو المتجانس بالنسبة إلى التحصيؿ الدراسي لدى التالميذ،  وؼ الدراسية بشكؿٍ الصَّ

نتيجة ذلؾ بعض الصعوبات في خمؽ روح المنافسة بيف التالميذ، وصعوبة إثارة الدافعية لمتعمـ 
 مع االنشغاؿ أو السرحاف إلى التالميذ بعض يدفعما  الباحث أفَّ  كما يفسرُ لدى التالميذ، 

 لمطرؽ أف كما ،المواد الدراسية وكثافة المعمومات بيا إلى صعوبةِ  قد يرجعُ  اآلخريف التالميذ
ف المشكالت ىذه مثؿ بروز في كبيرٌ  دورٌ  التقميدية التدريسية    . يةالصَّ

  .(Mason et al"1993"( وآخروف ماسوف دراسةمع  اتفقت
 & .Ben-peretz, m"وىيوف  بيرتس دراسة ىذه النتيجة مع نتيجة  تقاطعت

hayon      " ، أىانموف و ىاروف دراسةو  "Haroun and Ohanlon      " ودراسة ،
 (.2005(، ودراسة حمداهلل)2000سورطي)

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 نتمائج الدراسة وتفسريهما                                                 ماس اخل الفصل

 

 
105 

 :المدرسية باإلدارة تتعمق التي المشكالت مجال-ثانياً 
مجال بنود فراد عينة الدراسة عمى أ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات 19 جدول )

 وترتيبيا عمييا المشكالت وجود درجة تحديد ثم المدرسية باإلدارة تتعمق التي المشكالت
المتوسطات  المدرسية باإلدارة تتعمق التي المشكالتبنود  رقم البند

 الحسابية
االنحرافات 
 المعيارية

درجة وجود 
 المشكمة

 الترتيب

 6 متوسطة            يف.معّممضعؼ العالقة اإلنسانية بيف اإلدارة وال 12
يف لمتصرؼ في المشكالت معّممإتاحة الفرصة لم قمة 13

            التي تصادفيـ أثناء العمؿ.
 9 متوسطة

 3 كبيرة            .المشكالت المدرسية حؿ عمى اإلدارة قدرة ضعؼ 14
يف في عمميات وضع القرار معّممقمة اشراؾ اإلدارة ال 15

            المدرسي.
 4 كبيرة

الموائح والقوانيف التربوية التي  يف عمىمعّممعدـ اطالع ال 16
            .معّمـتصب بمصمحة ال

 8 متوسطة

 2 كبيرة            يف.معّممإىماؿ اإلدارة قضايا التدريب والتأىيؿ لم 17
 5 متوسطة            اضافة لمتدريس. بمياـ معّمـال تكميؼ 18
 1 كبيرة           الكتب المدرسية عف بداية العاـ الدراسي.تأخر وصوؿ  19
 7 متوسطة            العاـ الدراسي.خالؿ  المدرسي الجدوؿ ثبوت عدـ 20
وعرضيا في  معّمـأخطاء العمى المدير  تركيز 21

 ضعيفة            .اجتماعات المدرسة
10 

 متوسطة                 المدرسية باإلدارة تتعمق التي المشكالتالدرجة الكمية لمجال 
المتوسط الحسابي لدرجات أفراد عينة الدراسة عمى بنود  يالحظ مف الجدوؿ السابؽ أفَّ 

إلى أف  ، وقد يرجع ذلؾ  المستوى المتوسطفي  جاَءتْ المشكالت التي تتعمؽ باإلدارة المدرسية، 
مازالت قائمة عمى التسمط نوعًا ما، مما يف في المدارس ممعم  العالقة السائدة بيف اإلدارة وال

 في المدرسة. ـمعم  ينعكس عمى أداء ال
العينة والتي جميعيا بمستوى متوسط وفؽ اجابات أفراد  جاَءتْ أما بالنسبة لمبنود التي  

جميع ف يف وتعريفيـ بحقوقيـ وواجباتيـ، قد يرجع ذلؾ إلى أممعم  تؤكد عمى العالقة بيف اإلدارة وال
مديري المدارس يتـ تعينيـ مف قبؿ مديرية التربية دوف النظر إلى خبرتو اإلدارية، وسماتو 

بالنسبة لمبنود التي  . وقد ينطبؽ ذلؾالقيادية، لذلؾ تكثر مثؿ ىذه المشكالت داخؿ المدارس
لممشكالت حسب إجابات أفراد العينة، فضاًل عف انفراد بعض  بدرجة كبيرة في شيوعيا جاَءتْ 
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الترشيح التباع  يف، وخاصة فيما يتعمؽ بأمورِ ممعم  ال عف اشراؾِ  بعيدةٍ  في إتخاذ القراراتِ اإلدارات 
يف ال يعرفوف بعض ممعم  شخصية دورىا. كما أف بعض التمعب األمور ال دورات تدريبية، حيثُ 
في المرتبة  بأف البند الخاص بتأخر الكتب المدرسية جاءَ  عمى ذلؾ دؿ  األمور اإلدارية، ويُ 

، عممًا بأف ىذا ليس مف اختصاص اإلدارة، بؿ ىذا مف مسؤولية أميف المكتبة في األولى
 المدرسة.

( مف حيث وجود 2000، ودراسة سورطي)(1999مع دراسة خاطر) ىذه النتائجتتفق 
التي توصمت إلى  (2000دراسة حماشا) ، وبدرجة متوسطةيف ممعم  مشكالت إدارية تواجو ال

في ممعمَّ وجود عدد مف المشكالت اإلدارية التي تواجو    . وؼ الثالثة األولى بدرجة كبيرةالصَّ
 :بالموجة التربوي تتعمق التي المشكالت مجال-ثالثاً 

مجال بنود فراد عينة الدراسة عمى أ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات 20 جدول )
 وترتيبيا عمييا المشكالت وجود درجة تحديد ثمالتربوي  بالموجة تتعمق التي المشكالت

المتوسطات  التربوي بالموجة تتعمق التي المشكالتبنود  رقم البند
 الحسابية

االنحرافات 
 المعيارية

درجة وجود 
 المشكمة

 الترتيب

األساليب اإلشرافية الحديثة في قمة استخداـ الموجو  22
            تنفيذ أىداؼ المنياج.

 2 كبيرة

 3 كبيرة            .معّمـفي عمؿ ال الشكمية النواحي عمى يركز 23
ضعؼ إلماـ الموجو بمبادئ التقويـ والقياس التي تخص  24

 متوسطة            والتمميذ. معّمـال
8 

 أىداؼ توضيح في ضعؼ الجيد الذي يبذلو الموجو 25
            .الدراسية المقررات

 4 كبيرة

قمة تقديـ المالحظات واإلرشادات التي تؤدي إلى  26
 متوسطة            .معّمـتحسيف أداء ال

5 

 المشكالت عمى التغمب فييف معّممقمة مساعدتو لم 27
 ضعيفة            .التعميمية

10 

 9 ضعيفة            نموذجية دروساً قمة تقديمو  28
 6 متوسطة            النظرياتالقائمة عمى  التقميدية يقدـ النصائح 29
 7 متوسطة            يف.معّممقمة تعزيزه لنقاط القوة في أداء ال 30
 1 كبيرة            .انفراد عمى ألخطائو معّمـقمة تنبيو ال 31

 متوسطة                 التربوي بالموجة تتعمق التي المشكالتالدرجة الكمية لمجال 
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المتوسط الحسابي لدرجات أفراد عينة الدراسة عمى بنود  باستقراء الجدوؿ يالحظ أفَّ 
وفقًا الجابات أفراد عينة  المتوسطمستوى في ال جاَءتْ مجاؿ المشكالت المتعمقة بالموجو التربوي 

، بأف دور الموجو التربوي اليزاؿ دورًا تفتيشياً  يف يروفممعم  ذلؾ إلى أف الالدراسة، وقد يرجع ذلؾ 
 .وليس مينياً 
وفؽ اجابات أفراد عينة  وكبيرة في شيوعيابمستوى متوسط  جاَءتْ أما بالنسبة لمبنود التي  

يف بأف عالقة المشرؼ بيـ عالقة سمطوية، األمر معّممالدراسة، فإف ىذا يؤكد أف شعور بعض ال
توتر مستمر بداًل مف أف يكوف الموجو مصدر مساعدة وعوف  يف في حالةمعّممالذي يجعؿ ال

يف في التغمب عمى معّممتقديمة المساعدة لميف. لذلؾ نجد كما في الجدوؿ ىناؾ ضعؼ في معّمملم
مشكالتيـ التعميمية، أي أف الموجو يأتي كمراقب وتفتيش وسمطة، وليس كمساعد ومعاوف عمى 

التربوي والمسؤوليف لوضع الخطة  موجوبيف ال عؼ التنسيؽضُ وأيضًا  تذليؿ الصعوبات.
 .اإلشرافية
، التي توصمت إلى أف المشكالت (1998) الرشيدي دراسة مع نتيجة ىذه النتيجةفق تت

 Cecllia and ( وبيمتي سيسيميا دراسةبدرجة متوسطة، و  جاَءتْ المتعمقة بالمشرؼ التربوي 
Belty 2004)  مف حيث المصادر التي  األخيرة المرتبة في دور المشرؼ التربوي جاءحيث

وىذا يدؿ عمى ضعؼ دور الموجو التربوي في أداء دوره  معّمـتؤثر عمى التشجيع لدى ال
 .التوجييي

 :المحمي والمجتمع باألسرة تتعمق التي المشكالت مجال-رابعاً 
مجال بنود فراد عينة الدراسة عمى أ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات 21 جدول )

 وترتيبيا عمييا المشكالت وجود درجة تحديد ثم المحمي والمجتمع باألسرة تتعمق التي المشكالت
 رقم البند

 المحمي والمجتمع باألسرة تتعمق التي المشكالتبنود 
المتوسطات 

 الحسابية
االنحرافات 
 المعيارية

درجة وجود 
 المشكمة

 الترتيب

 1 كبيرة           .والمدرسة أسر التالميذ بيف التنسيؽ غياب 32
الصعبة التي تعيشيا معظـ أسر  اديةالظروؼ الم 33

            التالميذ.
 5 كبيرة

 عنداىماؿ متابعة األسرة لمواجبات المدرسية ألبنائيا  34
            تعمميـ القراءة والكتابة.

 4 كبيرة

 3 كبيرة           فشؿ أبنائيـ. مسئولية معّمـال األمور أولياء تحميؿ 35
 9 متوسطة            .معّمـعمى ال راألمو  أولياء بعض تعالي 36
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 8 متوسطة            لألسرة. المتدني التعميمي المستوى 37
وظائؼ التمميذ عوضًا عف تدريبو عمى   بحؿ األىؿ قياـ 38

 ضعيفة            حميا.
10 

 في المدارس األميات/ اآلباء مجالس قياـ قصور 39
 كبيرة            .بواجباتيا

2 

 6 كبيرة            ا عف المدرسة.أبنائي غياب في األسرة تساىؿ 40
 7 كبيرة            .معّمـال بو الذي يقـو لمدور االجتماعي التقدير ضعؼ 41

 كبيرة                 المحمي والمجتمع باألسرة تتعمق التي المشكالتالدرجة الكمية لمجال 
لدرجات أفراد عينة الدراسة عمى بنود المتوسط الحسابي  أفَّ  يتضح الجدوؿ باستقراءِ 
وفقًا إلجابات  كبيرة بدرجة شيوع جاَءتْ األسرة والمجتمع المحمي التي تتعمؽ ب مجاؿ المشكالت

بدرجة شيوع كبيرة وفقًا  تْ بند أيضًا جاءَ كما أف جميع البنود عمى مستوى كؿ أفراد عينة الدراسة، 
لمعظـ  المعيشيةاألوضاع  إلى تردي ىذه النتيجة الجابات أفراد عينة الدراسة، وقد يفسر الباحث 

معظـ األسر في محافظة حماة بسبب األوضاع الراىنة التي تشيدىا البالد، مما أدى إلى اىماؿ 
أىمية  غالبية األسراألسر ألبنائيـ وعدـ االىتماـ بتعميميـ في البيت، وكذلؾ عدـ اعطاء 

ىماؿ أولياء األمور حضور  لمتواصؿ مع المدرسة مف أجؿ معرفة أوضاع أبنائيـ في المدرسة، وا 
ء مجمس اآلباء الذي تدعو اليو المدرسة كؿ فترة، ويرد الباحث ىذا اإلىماؿ إلى انشغاؿ اآلبا

واألميات في أعماليـ الخاصة مف أجؿ تأميف لقمة العيش ألبنائيـ، باإلضافة إلى انتشار الجيؿ 
في المجتمع حيث ماتزاؿ  ـمعمَّ واألمية عند بعض األسر، كذلؾ ضعؼ المكانة االجتماعية لم

 يف، ولجوء الكثير منيـمعّمميف غير مرضية ومما يساعد عمى ذلؾ تدني رواتب المعّممالنظرة لم
 يفمعّممال األسر بعض تحميؿكذلؾ  احتياجاتيـ األساسية. أعماؿ إضافية لسد   ةلمممارس

 مف العمرية المرحمة ىذه في المدرسة إسناد في دورىا ةً أبنائيا متجاىم فشؿ مسؤولية اتمعّمموال
 والمدرسة. األسرة بيف التنسيؽ في و التعميـ دعـ في المحمي المجتمعدور  قصورو  ،األطفاؿ نمو

 Janets and"وآخروف  جانتس دراسةمع نتيجة  ىذه النتيجةاتفقت  
Other"(،1995) ،( 2001ودراسة العبادي ) وبيمتي سيسيميا دراسةو  Cecllia and Belty 

 ضعؼ :مثؿ االجتماعية المعوقات ىي شدة المعوقات أكثر إلى أفحيث توصمت (، 2004)
 (2012دراسة شحادة)ىذه النتيجة مع نتيجة  وتقاطعت، ألوالدىـ الطمبة أمور أولياء متابعات
 المشكالت االجتماعية في المرتبة األخيرة. جاَءتْ حيث 
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 :بالبيئة المادية تتعمق التي المشكالت مجال-خامساً 
مجال بنود فراد عينة الدراسة عمى أ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات 22 جدول )

 وترتيبيا عمييا المشكالت وجود درجة تحديد ثمالمادية  بالبيئة تتعمق التي المشكالت
المتوسطات  المادية بالبيئة تتعمق التي المشكالتبنود  رقم البند

 الحسابية
االنحرافات 
 المعيارية

درجة وجود 
 المشكمة

 الترتيب

 8 متوسطة            الصالحة غير السبورة 42
 7 متوسطة            الكافية غير اإلضاءة 43
 5 كبيرة           الصيؼ في الحرارة شدة 44
 3 كبيرة           الشتاء في البرودة شدة 45
 6 متوسطة            غير المحفز الصَّؼ منظر 46
 9 ضعيفة           الكافية غير التيوية 47
 4 كبيرة           أعمار التالميذ. ال تتناسب مع الكراسي والمقاعد 48
 1 كبيرة            لعدد التالميذ. غير مناسبة ومساحتو الصَّؼحجـ  49
 2 كبيرة            .لمتدريس الالزمة واألجيزة واألثاث األدوات توافر قمة 50

 كبيرة                 المادية بالبيئة تتعمق التي المشكالتالدرجة الكمية لمجال 
لدرجات أفراد عينة الدراسة عمى بنود باستقراء الجدوؿ يتضح أف المتوسط الحسابي 

وفقًا إلجابات أفراد عينة  كبيرة بدرجة شيوع جاَءتْ بالبيئة المادية التي تتعمؽ  مجاؿ المشكالت
الدراسة، كما أف جميع البنود عمى مستوى كؿ بند أيضًا جاء بدرجة شيوع كبيرة وفقًا الجابات 

إلى أف القائميف عمى التربية والتعميـ ال ييتموف  ىذه النتيجة يفسر الباحثو  أفراد عينة الدراسة،
ؿ في وزارة التربية عف المباني المدرسية، وخاصة القسـ المسؤو  كثيرًا بالبيئة المادية لممدرسة، 

والذيف يضعوف تصاميـ واحدة أو ثالث تصاميـ موحدة لممباني المدرسية في جميع أرجاء 
وف مف العمؿ معّمميعمموف عمى توفير البيئة المدرسية المناسبة التي تمكف ال والالمجتمع السوري، 

الجيدة وكؿ ما يتطمبو العمؿ مف وسائؿ وأدوات براحة مثؿ: المباني ذات المواصفات المدرسية 
البيئة المادية  تعميمية حديثة تساعد عمى تحقيؽ أىداؼ رسالة التعميـ وغايتيا، بالرغـ مف أفَّ 

سمبًا وايجابًا، اضافة إلى األوضاع  معّمـلممدرسة عمى وجو العموـ تمعب دورًا مؤثرًا في أداء ال
سورية وأدت إلى خروج بعض المدارس عف الخدمة التعميمية التي تمر بيا الجميورية العربية ال

 أجزاء مف مباني ومرافؽ بعض المدارس التي ماتزاؿ في الخدمة التعميمية.بشكؿ كامؿ، ودمار 
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 ،Linda and others" (1997)"وآخروف  ليندا دراسةمع نتيجة  ىذه النتيجةاتفقت 
 المشكالت ظيور في تساىـ التي األسباب أىـ التي توصمت إلى أفَّ ،(2005) اهلل حمد دراسة و

التي  (2011أبو لطيفة وعيسى)ودراسة  ئة. البيئة المادية السي   ىي يفمعّممال نظر وجية مف
و ال أنَّ  األردنية  الجامعة في العممية التربية طمبة تواجو التيمف أىـ المشكالت  توصمت إلى أفَّ 

 أوقات في العممية التربية طمبة فييا يجمس مخصصة أماكف وتجييزاتيا المدرسة مرافؽ في يوجد
     .الفراغ
 دراسةاإلجمابة عن فرضيمات ال- ثمانيما  

ف يمعّمم آراء بين إحصائية داللة ذو فرق يوجد ال :نتائج الفرضية األولى وتفسيرىا. 1  الصَّ
 الجنس لمتغير ُتعزى( حماة بمحافظة) الحكومية المدارس في مشكالتيم حول
 حسبتْ  لمعينات المستقمة، حيثُ  (T. test)تـ استخداـ اختبار  ىذه الفرضية مفلمتحقؽ    

الستبانة المشكالت التي الكمية عمى الدرجة  الدراسةأفراد عينة الفروؽ بيف متوسطات درجات 
ؼ معّمـتواجو خريجي  كما ىو موضح في الجدوؿ  الجنسوفقًا لمتغير ومجاالتيا الفرعية  الصَّ

(23).  
المشكالت التي عمى الدرجة الستبانة داللة الفروق بين متوسطات درجات أفراد عينة الدراسة  (23)جدول 

 الجنسوفقاً لمتغير  ومجاالتيا الفرعية الصَّف معّممتواجو خريجي 

المتوسط  N الجنس االستبانة وأبعادىا
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 DF (Tقيمة )
القيمة 
 االحتمالية

 القرار

                  ذكور الصَّفالمشكالت المتعمقة بضبط 
 دال       285       

                   أناث

المشكالت المتعمقة باإلدارة 
 المدرسية

                  ذكور
 دال       285      

                   أناث

المشكالت المتعمقة بالموجو 
 يالتربو 

                  ذكور
 دال       285      

                   أناث

المشكالت المتعمقة باألسرة 
 والمجتمع المحمي

                  ذكور
      285       

غير 
                   أناث دال

المشكالت المتعمقة بالبيئة 
 المادية

                  ذكور
 دال       285      

                   أناث

                  ذكور الدرجة الكمية
 دال       285      

                   أناث
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 تواجو التي المشكالتالستبانة  الكمية ( لمدرجةT)بأف قيمة  السابؽيالحظ مف الجدوؿ    
ؼ معّمـ خريجي  صغرأوىي  (05000)بينما بمغت القيمة االحتمالية ليا  ،(85856بمغت ) الصَّ

بيف  احصائياً  ةدال فروؽ وجودوىذا يشير إلى  (0505) االفتراضي ليا داللةالمف مستوى 
الستبانة المشكالت التي تواجو خريجي عمى الدرجة الكمية أفراد عينة الدراسة متوسطات درجات 

 يواجيفَ  ثاثاإل ، أي أفَّ االناث. وىذه الفروؽ كانت لصالح الجنسوفقًا لمتغير  الصَّؼ معّمـ
ودراسة أبو  (،2005حمداهلل ) ىذه النتيجة مع نتيجة دراسة اتفقت، و مشكالت أكثر مف الذكور

حيث توصمت ىذه الدراسات إلى وجود   ،(، ودراسة شحادة2009المقيد)ودراسة  (،2008فودة )
 (1998دراسة الرشيدي)اختمفت مع بالمشكالت، و  االحساسِ  في درجةِ  فروؽ بيف الجنسيف

 ت ىذهِ حيث توصمَ (، 2001، ودراسة العبادي)(2000(، ودراسة سورطي)1999ة خاطر)ودراس
 .الدراسات إلى عدـ وجود فروؽ بيف الجنسيف في درجة االحساس بالمشكالت

لجميع المجاالت ىي أصغر وبالرجوع إلى مجاالت االستبانة يالحظ أف القيـ االحتمالية  
 المحميباألسرة والمجتمع ( عدا بعد المشكالت المتعمقة 0.05مف مستوى الداللة االفتراضي ليا )

( يبيف طبيعة 2والشكؿ ) التي أظيرت عدـ وجود فروؽ دالة احصائيًا بيف الذكور واإلناث،
 معّمـالستبانة المشكالت التي تواجو خريجي عمى الدرجة الكمية  اتمعّمميف والمعّممالالفروؽ بيف 

  ومجاالتيا الفرعية. الصَّؼ

 

 تواجو التي المشكالتعمى الدرجة الكمية الستبانة فراد عينة الدراسة أ( الفروق في استجابات 2 ) الشكل
 الجنسلمتغير وفقًا  واالبعاد الفرعية الصَّف معّمم خريجي
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الذكور وجود فروؽ واضحة بيف  السابؽالشكؿ يالحظ مف خالؿ تتبع الفروؽ البيانية في   
وىذه  ومجاالتيا الفرعية خريجي تواجو التي المشكالتعمى الدرجة الكمية الستبانة  واالناث

وىذا . المشكالت المتعمقة باألسرة والمجتمع المحمي باستثناء مجاؿ الفروؽ كانت لصالح اإلناث
فيجعمنا نرفض الفرضية   داللة ذو فرق دو وج: رية ونقبؿ الفرضية البديمة ليا التي تقوؿالصَّ

ف يمعّمم آراء بين إحصائية ( حماة بمحافظة) الحكومية المدارس في مشكالتيم حول الصَّ
واإلدارة المدرسية  الصَّؼومستوى مجاؿ ضبط  سواًء عمى المستوى الكمي  الجنس لمتغير ُتعزى

 والموجو التربوي والبيئة المادية.
يعزو الباحث ىذه الفروؽ الحاصمة بيف الجنسيف عمى مجاؿ المشكالت المتعمقة بضبط  -

أف اإلناث يواجيف مشكالت أكثر لطبيعة االرتباط االنفعالي والعاطفي ب، لصالح اإلناث الصَّؼ
الذكور أكثر حماسًا في أداء مياميـ وواجباتيـ مف الذي يمكف أف ينشأ بينيا وبيف عمميا، وأف 

 اإلناث.
 كما يمكف تفسير االختالؼ بيف الجنسيف عمى مجاؿ المشكالت المتعمقة باإلدارة المدرسية بأفَّ  -

ة ومسؤولياتيا كربت معّممالتنسيؽ بيف مسؤولياتيا ك صعوبة في فَ متزوجات ويجدّ  اتمعّممأغمب ال
مما يؤدي إلى ضعؼ  في ظؿ الظروؼ الحالية لممجتمع السوري، وحتى غير المتزوجات منزؿ،

وبالتالي زيادة المشاكؿ بيف اإلدارة واإلناث أكثر مف  اتمعّممالثقة بيف اإلدارة المدرسية وال
 المشاكؿ بيف اإلدارة والذكور.

المشكالت المتعمقة بالموجو التربوي لصالح  أما بالنسبة إلى الفروؽ بيف الجنسيف في مجاؿ -
اإلناث، ربما يعود إلى أف معظـ الموجيوف التربويوف مازالوا يتخذوف األسموب اإلشرافي التفتيشي 

يف، وأف اإلناث أكثر جراءة مف الذكور في التعبير عف المشكالت التي معّمموتصيد األخطاء لم
ات والموجو التربوي، معّمممؽ مشاكؿ أكثر بيف التواجييف مع الموجو التربوي، مما يؤدي إلى خ

ات ومتزوجات في الوقت معّممات كونيـ معّمموكذلؾ عدـ مراعاة الموجو التربوي لظروؼ معظـ ال
 نفسو.

أما االختالؼ بيف الجنسيف في محور البيئة المادية لصالح اإلناث، يمكف أف يعود إلى أف  -
ات معّممؤـ مع البيئة المادية الحالية في المدارس مف الالذكور أكثر قدرة مف اإلناث عمى التال

ال فيو أكثر مف الذكور، و األمور الترتيبية لممكاف الموجودات  ، وخاصة أف اإلناث تيميفَّ اإلناث
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في المنزؿ  أو غير متزوجات، ألف مف أعماليفَّ  متزوجات بيوت سواًء كنفَّ  رباتُ  أنيفَّ  سيَّما 
 .التي يدر سف بيا الصَّؼعمى غرفة الترتيب والتنسيؽ، وقد ينعكس ىذا االىتماـ 

ويمكف تفسير االتفاؽ بيف الجنسيف في مجاؿ المشكالت المتعمقة باألسرة والمجتمع المحمي،  -
سة كال الجنسيف يدرؾ أىمية التواصؿ والتعاوف بيف المدرسة واألسرة، والتواصؿ بيف المدر  بأفَّ 

، وبالتالي قد تكوف مشكمة عامة والمجتمع المحمي مف أجؿ نجاح العممية التعميمية التعممية
ما تمر بو األسر في الوقت الراىف مف معاناة وانشغاليـ في تأميف بالنسبة ليـ وخاصة في ظؿ 

سيئ مف في حالة كاف ىناؾ سموؾ أولياء األمور  أحدَ  عندما يتـ استدعاءُ و ، االحتياجات المنزلية
، حيث يكوف المبرر لممرشد/ة، بأف األب غير موجود وأحيانًا يكوف األب واألـ قبؿ أحد الطالب

مما انعكس عمى عدـ موجودة، وكؿ ذلؾ نتيجة األوضاع المعيشية التي تمر بيا األسر غير 
      تواصميـ مع المدرسة.

 يفمعّممال أفالتي توصمت إلى ( 2000مع نتيجة دراسة حماشا ) ىذه النتيجةاتفقت 
 المبتدئات اتمعّممال مف أكبر إدارية بدرجة مشكالت يواجيوف األولى الثالثة لمصفوؼ المبتدئيف

 إحصائية داللة ذات فروؽ وجودتوصؿ إلى ( 2008، ودراسة أبو فودة )إربد مدينة مدارس في
 إلى تعزى نظرىـ وجية مف تواجييـ التي المشكالت حوؿ الصَّؼ يمعّمم استجابات في درجات

توصمت  (2009ودراسة المقيد ) ،اإلناث لصالح الفروؽ وكانت (إناث -ذكور) الجنس متغير
( بيف متوسطي     أقؿ مف  αداللة ) مستوى عند إحصائية داللة ذات فروؽ دو جإلى و 
المدرسية باإلدارة  المتعمقة الصَّؼ ضبط لمشكالت اتمعّمموال يفمعّممال مجموعتي تقديري

 المرحمة يمعّمملدى  الصَّؼ ضبط لمشكالت الكمية والدرجة ،معّمـبال المتعمقة والمشكالت
 .اتمعّممال مجموعة لصالح وذلؾ االبتدائية

(، 1999(، ودراسة خاطر)1998ىذه النتيجة مع نتيجة دراسة الرشيدي) وتقاطعت
ودراسة  (،2012ودراسة مخامرة ) (،2001(، ودراسة العبادي)2000ودراسة سورطي)

، التي توصمت إلى Linda and others" (1997)"وآخروف  ليندا، ودراسة (2012شحادة)
 تعزى لمتغير الجنس. الدراسة عينةرات أفراد تقدي بيف إحصائية داللة ذات فروؽعدـ وجود 
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 الصَّف يمعّمم آراء بين إحصائية داللة ذو فرق يوجد ال :وتفسيرىا الثانيةنتائج الفرضية . 2
 .التعميمية المنطقة لمتغير ُتعزى حماة بمحافظة الحكومية المدارس في مشكالتيم حول
لمعينات المستقمة، حيث حسبت  (T. test)تـ استخداـ اختبار  ىذه الفرضية لمتحقؽ مف   

الستبانة المشكالت التي الكمية عمى الدرجة  الدراسةأفراد عينة الفروؽ بيف متوسطات درجات 
كما  المنطقة التعميمية )ريؼ، مدينة(وفقًا لمتغير ومجاالتيا الفرعية  الصَّؼ معّمـتواجو خريجي 

  .(24 )ىو موضح في الجدوؿ 
المشكالت التي عمى الدرجة الستبانة داللة الفروق بين متوسطات درجات أفراد عينة الدراسة  (24)جدول 

 الجنسوفقاً لمتغير  ومجاالتيا الفرعية الصَّف معّممتواجو خريجي 

 N المنطقة االستبانة وأبعادىا
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 DF (Tقيمة ) المعياري

القيمة 
 القرار االحتمالية

 الصَّفالمشكالت المتعمقة بضبط 
                   ريف

                
غير 
                   مدينة دال

المشكالت المتعمقة باإلدارة 
 المدرسية

                   ريف
                

غير 
                   مدينة دال

المشكالت المتعمقة بالموجو 
 يالتربو 

                   ريف
                

غير 
                   مدينة دال

المشكالت المتعمقة باألسرة 
 والمجتمع المحمي

                   ريف
                

غير 
                   مدينة دال

 المشكالت المتعمقة بالبيئة المادية
                   ريف

                
غير 
                   مدينة دال

 الدرجة الكمية
                   ريف

                
غير 
                   مدينة دال

 
 تواجو التي المشكالتالستبانة  الكمية ( لمدرجةT)بأف قيمة  السابؽيالحظ مف الجدوؿ 

ؼ معّمـ خريجي مف  أكبروىي  (05326)بينما بمغت القيمة االحتمالية ليا  ،(05985بمغت ) الصَّ
بيف  احصائياً  ةدال فروؽ وجودعدـ وىذا يشير إلى  (0505) االفتراضي ليا داللةالمستوى 

الستبانة المشكالت التي تواجو خريجي عمى الدرجة الكمية أفراد عينة الدراسة متوسطات درجات 
ؼ معّمـ منطقة العمؿ في وفقًا لمتغير  وعمى مستوى كؿ مجاؿ مف مجاالت المشكالت الصَّ
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عمى  في الريؼ والمدينة الصَّؼ معّمـخريجي بيف  لفروؽا( يبيف 3والشكؿ ) .الريؼ او المدينة
  ومجاالتيا الفرعية. الصَّؼ معّمـالستبانة المشكالت التي تواجو خريجي الدرجة الكمية 

 
 تواجو التي المشكالتعمى الدرجة الكمية الستبانة فراد عينة الدراسة أ( الفروق في استجابات  3 ) الشكل

 لمتغير المنطقةواالبعاد الفرعية وفقًا  الصَّف معّمم خريجي

الفروؽ في المتوسطات ضئيمة جدًا أو ال تدؿ عمى وجود  يتضح مف الشكؿ السابؽ أفَّ   
مف ىـ في مدارس المدينة أو أي اختالؼ بيف أفراد العينة حوؿ المشكالت التي تواجييـ سواًء 

 مدارس الريؼ.
جميع المناطؽ التعميمية في محافظة حماة لدييا  إلى أفَّ يفسر الباحث ىذه النتيجة 

جميع المناطؽ ليا نفس الموائح  قواسـ مشتركة مف حيث الظروؼ االجتماعية واالقتصادية، وأفَّ 
 معّمـوالتعميمات والقوانيف، فمف الطبيعي أف تكوف المشكالت التي يتعرض ليا ويواجييا خريجي 

التعميمية ريؼ/ مدينة ىي مشكالت واحدة أو  في مدارسيـ بغض النظر عف المنطقة الصَّؼ
في ظؿ خروج العديد مف المدارس عف الخدمة منذ أكثر مف خمس  وخاصةً  متقاربة عمى األقؿ،

مما أدى إلى كثافة الفصوؿ األمر الذي ينعكس عمى  نظرًا لمظروؼ الراىنة في سورية، سنواتٍ 
طبيعة  فضاًل عف أفَّ يف سواًء في الريؼ أو المدينة، معّمممف قبؿ ال الصَّؼعممية ضبط 

بالتسمط وفرض  والتي عمى العموـ تمتازُ اإلدارييف سواًء لممدراء أو الموجييف التربوييف واحدة 
التي تمتاز بالمرونة وتقبؿ وجيات نظر اآلخريف الرأي، والتي تنتقد السمات القيادية المطموب 

والبيئة المادية التي قد تكوف أكثر  يؽ، وينطبؽ ذلؾ عمى األسروالتي تشجع عمى العمؿ بروح الفر 
لذلؾ لف يكوف لمتغير  . في ىذه الظروؼ االجتماعية واالقتصادية التي نعيشيا  راً تضر  األشياء 
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في محافظة حماة لممشكالت التي  الصَّؼ معّمـالمنطقة التعميمية ذلؾ األثر في تقدير خريجي 
 تواجييـ في مدارس التعميـ األساسي حمقة أولى.  

(، ودراسة 1999ودراسة خاطر)(، 1998دراسة الرشيدي) مع نتيجة ىذه النتيجةاتفقت 
ودراسة شحادة (، 2011ودراسة مخامرة )(، 2001(، ودراسة العبادي )2000سورطي )

(2012). 
( 2008( ، ودراسة أبو فودة )2005ودراسة حمداهلل )ىذه النتيجة مع نتيجة تقاطعت 

 حوؿ الصَّؼ يمعّمم استجابات في درجات إحصائية داللة ذات فروؽ وجودإلى وصمت ت التي 
 المنطقة التعميمية. متغير إلى تعزى نظرىـ وجية مف تواجييـ التي المشكالت

 وتفسيرىا الثالثةنتائج الفرضية . 3
حول  الصَّفي معّمم آراء( بين 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )

 برة التدريسية.في المدارس الحكومية بمحافظة حماة ُتعزى لمتغير سنوات الخ يممشكالت
جػػػػػرى حسػػػػػاب المتوسػػػػػطات الحسػػػػػابية واالنحرافػػػػػات المعياريػػػػػة  الفرضػػػػػية الثالثػػػػػةلمتحقػػػػػؽ مػػػػػف     

 المشػػكالتالسػػتبانة الدرجػػة الكميػػة عمػػى  سػػنوات خبػػرتيـبػػاختالؼ  الدراسػػةأفػػراد عينػػة السػػتجابات 
    .( 24في الجدوؿ )موضح . كما ىو ومجاالتيا الفرعية الصَّؼ معّمـ خريجي تواجو التي

سنوات ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة باختالف 25 الجدول )
 ومجاالتيا الفرعية الصَّف معّمم خريجي تواجو التي المشكالتالستبانة الدرجة الكمية عمى  التدريسيةالخبرة 

المتوسط  العدد سنوات الخبرة التدريسية االستبانة ومجاالتيا
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المشكالت المتعمقة بضبط 
 الصَّف

                     سنوات 5أقل من 

                    سنوات 10-6من 

                    سنوات 10أكثر من 

المشكالت المتعمقة باإلدارة 
 المدرسية

                     سنوات 5أقل من 

                    سنوات 10-6من 

                    سنوات 10أكثر من 

المشكالت المتعمقة بالموجو 
 يالتربو 

                     سنوات 5أقل من 

                    سنوات 10-6من 

                    سنوات 10أكثر من 

المشكالت المتعمقة باألسرة 
 والمجتمع المحمي

                     سنوات 5أقل من 

                    سنوات 10-6من 

                    سنوات 10أكثر من 

                     سنوات 5أقل من المشكالت المتعمقة بالبيئة 

                    سنوات 10-6من 
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                    سنوات 10أكثر من  المادية

 الدرجة الكمية
                       سنوات 5أقل من 

                      سنوات 10-6من 

                      سنوات 10أكثر من 

بيف المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد عينة طفيفة ف الجدوؿ وجود فروؽ يتضح م
 معّمـ خريجي تواجو التي المشكالتالستبانة الدرجة الكمية عمى  سنوات خبرتيـالدراسة باختالؼ 

 ىذه الفروؽ.طبيعة يوضح ( 4 )والشكؿ ، ومجاالتيا الفرعية الصَّؼ

 
 خريجي تواجو التي المشكالتالستبانة  الدرجة الكميةعمى فراد عينة الدراسة أ( الفروق في اجابات 4الشكل)

 لسنوات خبرتيموفقًا  الفرعية ومجاالتيا الصَّف معّمم

( وجود فروؽ بيف إجابات أفراد عينة 4 ( والشكؿ )25يالحظ مف خالؿ الجدوؿ )   
 معّمـوفقًا لسنوات خبرتيـ عمى الدرجة الكمية الستبانة المشكالت التي تواجو خريجي الدراسة 
ـً استخداـ تحميؿ  ،ومجاالتيا الفرعية الصَّؼ ولمكشؼ عف الداللة اإلحصائية ليذه الفروؽ، ت

 (.26 ، كما ىو موًضح في الجدوؿ رقـ )(ONWAY ANOVA)التبايف األحادي
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 الدراسةأفراد عينة الستجابات  سنوات الخبرةألثر متغير  (ANOVAن)التباي( نتائج تحميل 26الجدول )
 ومجاالتيا الفرعية الصَّف معّمم خريجي تواجو التي المشكالتالدرجة الكمية عمى 

 مصدر التباين االستبانة ومجاالتيا
مجموع 
 DF المربعات

متوسط 
 القرار الداللة )ف( المربعات

المشكالت المتعمقة بضبط 
 الصَّف

                     بين المجموعات

                    داخل المجموعات دال             

               الكلي

المشكالت المتعمقة باإلدارة 
 المدرسية

                   بين المجموعات

                     داخل المجموعات دال            

               الكلي

المشكالت المتعمقة بالموجو 
 يالتربو 

                  بين المجموعات

            
غير 
 دال

                     داخل المجموعات

               الكلي

المشكالت المتعمقة باألسرة 
 والمجتمع المحمي

                بين المجموعات

            
غير 

 لدا
                     داخل المجموعات

               الكلي

المشكالت المتعمقة بالبيئة 
 المادية

                   بين المجموعات

                     داخل المجموعات دال             

               الكلي

 الدرجة الكمية
                     بين المجموعات

                      داخل المجموعات دال             

               الكلي

ويبيف الجدوؿ وجود فروؽ ذات داللة احصائية في إجابات أفراد عينة الدراسة تعزى   
 معّمـالمشكالت التي تواجو خريجي الدرجة الكمية الستبانة عمى  لسنوات خبرتيـ في التعميـ

وجو التربوي والمشكالت المتعمقة مالمشكالت المتعمقة بال عدا مجالي   ومجاالتيا الفرعية الصَّؼ
مف  ، البد أوالً ىذه الفروؽ جية، ولمكشؼ عف باألسرة والمجتمع المحمي فأنيا غير دالو احصائياً 

ؽ ىذا الغرض اختبار تجانس عينة الدراسة عمى الدرجة الكمية لالستبانة واألبعاد الفرعية، ولحقي
 :العينات كما ىو موضح بالجدوؿ األتي سِ لتجانُ  (Levene)استخرج الباحث معامؿ ليفف 
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( لتجانس العينات عمى الدرجة الكمية الستبانة المشكالت Leveneليفن لتجانس) ( نتائج اختبار27 الجدول )
 وأبعادىا الفرعية الصَّفي معّممالتي تواجو خريجي 

 Levene ابعاد االستبانة

Statistic 
DF  DF  

 مستوى

 الداللة

 0                 الصَّفالمشكالت المتعمقة بضبط 

 0                 المشكالت المتعمقة باإلدارة المدرسية

 0                 المشكالت المتعمقة بالبيئة المادية

 0                 الدرجة الكمية

بعاد ليفف عمى الدرجة الكمية واأل ة الختبارِ لمستوى الدال فَّ أنالحظ مف الجدوؿ السابؽ 
عمى تجانس العينة عمى الدرجة  ( مما يدؿ  0.05الفرعية ىو أكبر مف مستوى الداللة االفتراضي)

لممقارنات  (Scheffe)مما يدعونا الستخداـ اختبار شيفيية ،بعاد الفرعية لالستبانةالكمية واأل
 في الجدوؿ اآلتي: ىو موضحؼ عمى اتجاه الفروؽ كما الطرفية لمتعر  

لسنوات لدى أفراد عينة الدراسة تبعًا  الطرفيةلممقارنات  (Scheffe) شيفيية ( نتائج اختبار28الجدول )
 ومجاالتيا الفرعية الصَّف يمعّمم خريجي تواجو التي المشكالتعمى الدرجة الكمية الستبانة خبرتيم 

 الدراسةألفراد عينة  سنوات الخبرة االستبانة ومجاالتها
الفرق بين 
 المتوسطات

 الداللة

المشكالت المتعمقة بضبط 
 الصَّف

 05000 **3516015 سنوات 10-6من  سنوات 5قل من 

 05000 *8561772 سنوات 10أكثر من 

554575 سنوات 10أكثر من  سنوات 10-6من 
*

 05000 

المشكالت المتعمقة باإلدارة 
 المدرسية

 05009 *1.81786 سنوات 10-6من  سنوات 5قل من 

 05024  1.81786 سنوات 10أكثر من 

       سنوات 10أكثر من  سنوات 10-6من 
*

 05771 

المشكالت المتعمقة بالبيئة 
 المادية

 0.000  2.30783 سنوات 10-6من  سنوات 5قل من 

 0.021.  2.23207 سنوات 10أكثر من 

 05996 050757 سنوات 10أكثر من  سنوات 10-6من 

 الدرجة الكمية
 05000 *7588205 سنوات 10-6من  سنوات 5قل من 

 050000 *7588205 سنوات 10أكثر من 

 05002 *8530909 سنوات 10أكثر من  سنوات 10-6من 

 0.5.* دال عند مستوى الداللة    

وجود فروؽ ذات داللة احصائية في إجابات أفراد عينة الدراسة مف الجدوؿ  يتضح 
 يمعّمم خريجي تواجو التي المشكالتالدرجة الكمية الستبانة عمى  سنوات خبرتيـإلى تعزى 
خبرت  ، أي كمما قمة درجةالخبرة األقؿالفرعية لصالح أفراد عينة الدراسة  والمجاالت الصَّؼ
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. حيث يالحظ وجود فروؽ بيف أفراد عينة الدراسة الذيف أكثر تالخريج كمما واجية مشكال
الدرجة الكمية  عمىسنوات  10خبرة أكثر مف وأفراد عينة الدراسة الذيف يممكوف  خبرة أقؿيممكوف 

 .خبرة اقؿلالستبانة ومجاالتيا الفرعية لصالح األفراد الذيف يممكوف 
 بأفَّ  لصالح الخريجيف ذوي الخبرة األقؿ الصَّؼضبط  مشكالت الفروؽ فيالباحث  وُيفسُر  -
 والمشكالت والسموكيات الشخصيات ومتنوعة متعددة أجياؿ عميو يمر   األكثر الخدمةوي ذ معّمـال

 مرور فمع التالميذ بنوعية ومتنوعة عديدة مشكالت معّمـال تواجو المراحؿ مف مرحمة كؿ ففي
 مع التعامؿ عميو يسيؿ فعندئذ ،المشكالت ىذه مع التعامؿ في خبرة معّمـال لدى يتكوف الزمف
 ذي معّمـال لدى يتكوف لذا ، عادياً  أمراً  لو بالنسبة أصبحت ياألنَّ  ومشكالتيـتالميذ ال أنواع جميع
 الصَّؼ ضبط في تالميذال قبؿ مف تواجيو التي المشكالت مع التعامؿ في فف برة األكثرالخ

 ليا يتعرض التي المشكالت يعالج أف يستطيع ال خبرة األقؿ معّمـال بينما ، فيو النظاـ وحفظ
 ىذه مع يتعامؿ أف أحياناً  خبرة األقؿ معّمـال رُ طَ يضْ  لذلؾ ،لو بالنسبة جديدةً  رتعتبُ  ياألنَّ  بسيولة

 إلى بالتالي وتؤدي تخطئ وقد األساليب ىذه تصيب وقد تربوية غير بأساليب المشكالت
 تتعمؽ لمشكالت يتعرُض  خبرة األقؿ معّمـال كاف لذا ،عنيا غنا في ىو صعوبة أكثر مشكالت
ؼبضبط   . برة األكثرالخ ذي معّمـال مف أكثر الصَّ

الفروؽ لصالح الخريجيف األقؿ خبرة في المشكالت التي تتعمؽ باإلدارة  كما يمكف أف تفسر -
الخريجوف ذوي الخبرة األكثر أكثر احتكاكًا مع اإلدارة المدرسية مما يؤدي إلى  المدرسية، بأفَّ 

إنشاء عالقات إنسانية بينيـ وبيف اإلدارة المدرسية، وبالتالي فإف شعورىـ بالمشاكؿ المتعمقة 
اإلدارة المدرسية قد  ، كما أفَّ ريجيف ذوي الخبرة األقؿخباإلدارة المدرسية تكوف أقؿ مف شعور ال

يف ذوي الخبرة األكثر في اتخاذ القرارات المدرسية أكثر مف الخريجيف الجدد، معّممرؾ التش
يف تفضؿ اإلدارة معّمموتطمعيـ عمى القرارات التي تصؿ إلييـ، وعند إقامة دورات تدريبية لم

    التدريبية.يف ذوي الخبرة األكثر عمى الخريجيف الجدد التباع ىذه الدورات معّممالمدرسية ترشيح ال
الفروؽ لصالح الخريجيف األقؿ خبرة في المشكالت التي تتعمؽ بالبيئة المادية،  ويمكف تفسير -
يف ذوي معّمميف ذوي الخبرة األكثر أكثر قدرة عمى التالؤـ مع البيئة المادية مف المعّممال بأفَّ 

، مما دفعيـ البتكار  يـسنوات خدمت الخبرة األقؿ وذلؾ نتيجة اعتيادىـ عمى ىذه البيئة نتيجة
يـ طرؽ وأساليب تساعد في التغمب عمى ىذه المشكالت نوعًا ما، أما الخريجوف الجدد فإنَّ 
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يشعروف بيذه المشاكؿ أكثر ألنيـ لـ يتعامموا مع مثؿ ىذه البيئة مف قبؿ ولـ تتكوف لدييـ بعد 
 القدرة عمى ابتكار أساليب وطرؽ لمتخفيؼ مف حدة ىذه المشكالت.

يف معّمم، اإلدارة المدرسية ، والبيئة المادية( لصالح الالصَّؼالنسبة لشوع المشكالت ) ضبط وب -
المتدربيف الجدد يأتوف إلى  ( يؤكد أفَّ 287، 2008ليسي )األحمد، سناد،األقؿ خبرة فإف 

المؤسسات توزع عمييـ األدوار  ولكفَّ  ،المؤسسة أو المعيد وىـ يحمموف أىدافًا وقيمًا وتوجيات
لتناقض أىدافيا مع أىدافيـ، ولذلؾ ينشأ نوع مف النكوص لدييـ  ال تتفؽ مع آرائيـ نظراً  بطريقة

كما يقوؿ ليسي أثناء أخذوىا في مؤسسات اإلعداد. وىذا ما يظير جميًا مف المثؿ التقدمية التي 
ير في المدارس لكنيـ ال يعرفوف كيؼ يتـ وف الجدد يريدوف إحداث تغمعّممالعمؿ في المدارس، فال

والقبوؿ بما ، فيعودوف إلى التوافؽ ، ويجدوف صعوبات كبيرة في إحداث أي تجديد أو متابعةذلؾ
  ىو عميو الوضع.

بيف الخريجيف الجدد والخريجيف ذوي الخبرة األكثر حوؿ المشاكؿ كما يمكف تفسير االتفاؽ  -
دور الموجو التربوي  الخريجيف بغض النظر عف خبرتيـ يروف أفَّ  المتعمقة بالموجو التربوي، بأفَّ 

كونو قد يكوف  ،ثانوي رغـ معرفتيـ بعدـ قدرة بعض الموجييف عمى القياـ بالواجب المطموب
يف الجدد أو القدامى معّمموبالتالي سواًء ال زميؿ أو تـ تعينو بغض النظر عف الخبرة لديو

ويعود ذلؾ إلى  ،بو وينفذوف أوامره يصطدموفوبالتالي ال يتعامموف معو كونو مفروض عمييـ، 
الضعؼ في إعداد الموجييف التربوييف مينيًا، بسبب قمة الدورات التدريبية التي تعقد لتطوير 
كفاياتيـ التوجييية مف قبؿ مختصيف محترفيف، أو أكاديمييف اختصاصييف، باإلضافة إلى قصور 

 انب التطبيقي.ىذه الدورات عف تحقيؽ أىدافيا بسبب تركيزىا عمى الجانب النظري أكثر مف الج
االتفاؽ بيف الخريجيف الجدد والخريجيف ذوي الخبرة حوؿ المشكالت المتعمقة  الباحث ريفس و -

و مازاؿ ىناؾ ضعؼ في التنسيؽ يروف أنَّ  الجدد والقدامىالخريجيف  باألسرة والمجتمع المحمي بأفَّ 
 الخريجيف وأسر التالميذبيف المدرسة وأسر التالميذ مما يؤدي إلى خمؽ العديد مف المشاكؿ بيف 

فضاًل عف قناعة  يف بغض النظر عف خبرتيـ.معّمممثؿ : تحميؿ األسر مسؤولية فشؿ أبنائيـ لم
مجمس أولياء األمور لـ يطبؽ بالشكؿ المطموب في جميع المدارس  بأفَّ يف الجدد والقدامى معّممال

    يف.معّممالجميع يمقي العبء عمى المدرسة وال ، ألفَّ وحتى مشاركة المجتمع المحمي لممدرسة
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(، ودراسة 2005حمداهلل ) (، ودراسة1999خاطر)مع نتيجة دراسة  ىذه النتيجةاتفقت 
( التي توصمت إلى 1995،)"Janets and Other"وآخروف  جانتس، ودراسة (2009المقيد)

التي تواجييـ تعزى لمتغير وجود فروؽ بيف درجات إجابات أفراد عينة الدراسة حوؿ المشكالت 
 سنوات الخدمة التعميمية.

 "Ben-peretz, m. & hayon"وىيوف  بيرتس ىذه النتيجة مع نتيجة تقاطعت
 ليندا دراسة، وHaroun and Ohanlon"(1997)"  أىانموف و ىاروف ودراسة ،(1990)

 (، ودراسة سورطي1998) الرشيدي دراسة ،Linda and others" (1997)"وآخروف 
 (،2012ودراسة مخامرة)(، 2008ودراسة أبو فودة) (،2001(، ودراسة العبادي )2000)
 داللة ذاتحيث توصمت جميع ىذه الدراسات إلى عدـ وجود فروؽ  (2012دراسة شحادة )و 

 لمتغير تعزى يفمعّممالتي تواجو ال تمشكالالحوؿ  الدراسة عينةرات أفراد تقدي بيف إحصائية
  سنوات الخبرة.

بضبط  التي تتعمق مشكالتمن الالتي تسيم في الحد  بلالسُ ما  نتائج السؤال الثالث: ثالثاً 
ومشكالت االدارة المدرسية والموجو التربوي والمشكالت التي تتعمق باألسرة والمجتمع  الصَّف

في الحمقة األولى من  الصَّفي معّممالتي تواجو  المحمي والمشكالت التي تتعمق بالبيئة المادية
 التعميم األساسي؟

 فيالمفتوح قاـ الباحث بتفريغ استجابات أفراد العينة عمى السؤاؿ  لثعف السؤاؿ الثالإلجابة 
االستبياف بعد كؿ مجاؿ مف مجاالتيا الخمسة والذي ينص عمى: ما مقترحاتؾ لحؿ ىذه لمشكمة؟ 

 باًل لحؿ ىذه المشكالت عمى النحو التالي:يف األكثر تكرارًا سمعّممواعتمد الباحث إجابات ال

 :الصَّفالمشكالت المتعمقة بضبط  دِّ منحمل ُسبل-1

ؼمف مشكمة ضبط  لمسؤاؿ المفتوح وىو سبؿ الحد   بعد تفريغ استجابات أفراد عينة الدراسة  الصَّ
 :كانت أكثر المقترحات

 في التالميذ اكتظاظ تقميؿقياـ مديرية التربية بجعؿ دواـ المدارس عمى فترتيف مف أجؿ   -
 الصَّؼ معّمـ ليتمكف اً طالب(       مف أقؿ الواحد الصَّؼ في التالميذ عدد ليصبح دحالوا الصَّؼ

 .المتنوعة التربوية بواجباتو القياـ مف

توزيع التالميذ بشكؿ متجانس عمى قياـ اإلدارة المدرسية بعمؿ سبر لمتالميذ مف أجؿ   -
ف  وؼ.الصَّ
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ميمية التي تجذب انتباه الوسائؿ التعاإلدارة المدرسية مع كميات التربية لتزويدىا بتواصؿ  -
اإلستاجات ) التربية العممية( في السنة الثالثة أثناء  الصَّؼ معّمـالتالميذ والتي يعدىا طمبة 

 والرابعة 

 الجددذوي الخبرة و  يفمعّممتشجع العمؿ الجماعي بيف اليف معّممعمؿ جمسات حوار بيف ال -
 .داخؿ الفصؿ الدراسي لتبادؿ الخبرات والتجارب الناجحة في حؿ المشكالت

 دارة المدرسية:اإلبالمشكالت المتعمقة  دِّ منحمل ُسُبل -2

مف المشكالت المتعمقة  بؿ الحد  لمسؤاؿ المفتوح وىو سُ  تفريغ استجابات أفراد عينة الدراسةوب
 :باإلدارة المدرسية كانت أكثر المقترحات

كيفية حؿ للمديري المدارس  حوؿ إدارة األزمات عقد دورات تدريبيةقياـ مديريات التربية ب -
 األساليب اإلدارية الحديثة. وتشجيعيـ عمىالميدانية  معّمـمشكالت ال

يف معّممدفع الوزارة التربية مف خالؿ مديرياتيا لحث اإلدارة المدرسية عمى عدـ التياوف ب جيوتو  -
 .مينياً  معّمـالتدريب والتأىيؿ مف أجؿ تنمية اللورش وحمقات 

 يف مف الناحية اإلدارية واالجتماعيةمعّممال بكتابة تقارير ترصداإلدارة المدرسية  ـأف تقو  -
 باستمرار.

يف الجتماعات دورية بيدؼ تنمية روح الثقة معّممالباستمرار بدعوة اإلدارة المدرسية  قياـ -
 والتعاوف بينيـ.

 يف.معّمماإلدارة المدرسية عمى إقامة عالقات إنسانية مع ال قياـ -

 يف في عممية وضع القرارات المدرسيةمعّممالالمدرسية عمى مشاركة اإلدارة الزاـ مديرية التربية  -
 ويكوف ذلؾ مفعؿ مف خالؿ زيارة مندوب مف المديرية.

 ف التربوية التي تصب  القوانيالموائح و  عمىباالطالع يف معّمملماإلدارة المدرسية  تسمح أف -
 .تيـبمصمح
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 :بالموجو التربويالمشكالت المتعمقة  دِّ منحمل ُسُبل -3

المشكالت المتعمقة مف  لمسؤاؿ المفتوح وىو سبؿ الحد   بعد تفريغ استجابات أفراد عينة الدراسة
 :كانت أكثر المقترحات بالموجو التربوي

 المشرؼ ميمة تصبح بحيث اإلشراؼ، نظاـ إلى التوجيو نظاـ تطويرأف تقوـ وزارة التربية ب -
 .بجدارة التعميمية العممية إدارة عمى معّمـمساعدة ال

 الحديثة التكنولوجيا استخداـ عمى التربوييف الموجييف تدريبأف تعقد مديريات التربية دورات ل -
 .عمميـ مجاؿ في

يـ بين المتبادلة والثقة المناسب الجو توفيرعمى أف تشجع مديريات التربية الموجييف التربويوف   -
 .يفمعّممال وبيف 

 .العالجية الخطط إعداد في الصَّؼ معّمـ مساعدةأف توجو مديريات التربية  الموجو التربوي ل  -

  .وتوزيعيا عمى المدارس الالزمة اإلشرافية النشرات توفيرأف تقوـ مديريات التربية ب-
 . والنمطية الروتيف عف البعدتوعية الموجييف التربوييف مف قبؿ مديريات التربية مف أجؿ  -
 الختيار موضوعيةال معاييرالو  سسُ عمى ضرورة وضع األُ  توصية وزارة التربية مديرياتيا -

 .وتعيينيـ الموجييف

 وتزويدىـ التربوييف، الموجييف لتدريب مؤىمة أطر إلعداد التخطيطأف تيتـ مديريات التربية ب  -
 .والتربوية العممية بأحدث المستجدات

 واحتياجاتيـ يفمعّممال عدد مع يتناسب بما التربوييف الموجييف عدد زيادةقياـ مديريات التربية ب -
 .والتعميمية التربوية

 المشكالت المتعمقة باألسرة والمجتمع المحمي:من  دِّ حمل ُسُبل -4

المشكالت المتعمؽ باألسرة مف  لمسؤاؿ المفتوح وىو سبؿ الحد   عينة الدراسةتفريغ استجابات أفراد ب
  :كانت أكثر المقترحاتوالمجتمع المحمي 

قامة فعالة بصورة اآلباء مجالس عقدأف تقوـ اإلدارة المدرسية ب  -  المدرسة لربط اتر دو  وا 
 .المحمي بالمجتمع

 الطالب تربية في والمدرسة معّمـال مع لمتعاوف والمجتمع األسرة توعيةأف تقوـ وزارة التربية ب -
 .مف خالؿ برامج التمفاز التربوي بدورىـ تعريفيـ خالؿ مف
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إقحاـ أولياء التالميذ في حؿ مختمؼ المشكالت التي تحوؿ دوف أف تعمؿ إدارة المدرسة عمى  -
 التحصيؿ الدراسي الجيد ألبنائيـ.

 يخص بما األىالي لتوعية نشرات إصدارالزاـ مديريات التربية اإلدارات المدرسية عمى   -
 .أبنائيـ

 . األمور أولياء مجمس دور تفعيؿالزاـ مديريات التربية اإلدارات المدرسية عمى  -

 المشكالت لمواجية األسر وعي رفع في المتعددة ومؤسساتو اإلعالـ وسائؿ دور تعزيز -
 .حميا وطرؽ أبنائيا، تعمـ عمى تؤثر التي االجتماعية

 المدرسية. واإلدارة األمور أولياء بيف التفاعؿ زيادةأف تعمؿ اإلدارة المدرسية  عمى   -

 العممية في المحمي المجتمع إشراؾأف توجو مديريات التربية اإلدارة المدرسية عمى ضرورة  - 

 .التعميمية
 البيئة المادية:ب المشكالت المتعمقة دِّ منحمل ُسُبل -5

المشكالت المتعمؽ مف  لمسؤاؿ المفتوح وىو سبؿ الحد   تفريغ استجابات أفراد عينة الدراسةبعد 
 :كانت أكثر المقترحات بالبيئة المادية

 األساسية المدرسية البيئة تحسيف عمى العمؿأف تقوـ وزارة التربية مف خالؿ مديرياتيا ب -
فو   :حيث مف الخصوص وجو عمى األولى وؼالصَّ

 .-ممكنا ذلؾ كاف كمما – األولى لمصفوؼ تخصص التي القديمة المباني في النظر إعادة -

 .التربوية المعايير وفؽ جديدة فصوؿ استحداثالعمؿ عمى   -

 مياه دورات واستحداث لإلصالح بحاجة التي الصحي الصرؼ أماكف إصالح عمى العمؿ -
شراؾ بالمياه، ومزودة والمساحة الموقع حيث مف مناسبة تكوف تالميذلم جديدة  المجتمعات وا 
 .التنفيذ في المحمية

 غير الحالية الخزانات أوضاع ودراسة ، الريفية لممدارس النظيفة الشرب مياه توفير عمى العمؿ -
 .األساسية المدارس في لمشرب صالحة

  . المدارس في اإلنارة شبكة إصالح عمى العمؿ -

 النشاطات تنفيذ أجؿ مف ، تسويرىا و لممدارس مناسبة مساحات تخصيص عمى العمؿ -
 .لمتالميذ جاذب جمالي مظير وذات مرتبة المساحات ىذه تكوف وأف اؿ،لألطف المختمفة
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ف لممناخ المناسبة الظروؼ توفير -  البرودة أو المرتفعة الحرارة آثار إزالة خالؿ مف ، يالصَّ
 .الدراسية لمفصوؿ األبواب النوافذ وصيانة الشديدة،

 نتائج لمدراسة:أىم  -رابعاً 
مف بيف المشكالت  بالمرتبة األولىالمشكالت التي تتعمؽ باألسرة والمجتمع المحمي  جاَءتْ  .1

ؼ معّمـالتي تواجو   في مدارس التعميـ األساسي حمقة أولى بمحافظة حماة. الصَّ
مف بيف المشكالت التي تواجو  بالمرتبة الثانيةبالبيئة المادية المشكالت التي تتعمؽ  جاَءتْ . 2

 في مدارس التعميـ األساسي حمقة أولى بمحافظة حماة. الصَّؼ معّمـ
مف بيف المشكالت التي  الثالثةبالمرتبة تتعمؽ باإلدارة المدرسية المشكالت التي  جاَءتْ . 3

ؼ معّمـتواجو   . في مدارس التعميـ األساسي حمقة أولى بمحافظة حماة الصَّ
مف بيف المشكالت التي تواجو  الرابعةبالمرتبة تتعمؽ بالموجو التربوي المشكالت التي  جاَءتْ . 4

 . في مدارس التعميـ األساسي حمقة أولى بمحافظة حماة الصَّؼ معّمـ
ؼتتعمؽ بضبط المشكالت التي  جاَءتْ . 5 مف بيف المشكالت التي  الخامسةبالمرتبة  الصَّ

ؼ معّمـتواجو   . في مدارس التعميـ األساسي حمقة أولى بمحافظة حماة الصَّ
ؼ معّمـوجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات  درجات إجابات خريجي . 6 حوؿ  الصَّ

 لصالح اإلناث.  محافظة حماة ( ُتعزى لمتغير الجنسفي المدارس الحكومية ) ب يـمشكالت
ؼ معّمـ. عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات  درجات إجابات خريجي 7  الصَّ

 المنطقة التعميمية. محافظة حماة ( ُتعزى لمتغيرفي المدارس الحكومية ) ب يـحوؿ مشكالت
ؼ معّمـ. وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات  درجات إجابات خريجي 8 ؿ حو  الصَّ

التدريسية  سنوات الخدمة محافظة حماة ( ُتعزى لمتغيرفي المدارس الحكومية ) ب يـمشكالت
 لصالح الخريجيف األقؿ خبرة.
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 خامسًا مقترحات الدراسة:
مف  في الحد   مف المقترحات التي قد تساعدُ  الباحث مجموعةً  في ضوء نتائج الدراسة يقترحُ 

ؼ معّمـمشكالت خريجي   في مدارس التعميـ األساسي وىي كاآلتي: الصَّ
 أف عمى العمؿ ىذا في نجاحو متطمبات مع يتالءـ اً إعداد الصَّؼ معّمـ بإعداد االىتماـ -1

 .الخدمة وأثناء قبؿ الصَّؼ معّمـ إعداد االعتبار في يأخذ
 واستخداـ الميدانية معّمـال مشكالت حؿ كيفية حوؿ المدارس لمديري تدريبية دورات إقامة -2

 .الحديثة اإلدارية األساليب
 خالؿ مف وذلؾ الصَّؼ معّمـ وبيف بينو التواصؿ وزيادة التربوي المشرؼ دور تفعيؿ -3

  .األساسية المرحمة في المشرفيف عدد زيادة
 .وتقويمو عميو، واإلشراؼ التعميـ تخطيط في المجتمع ومساىمة مشاركة توسيع -4
شراكيـ في حؿ المشكالت المدرسية التي تواجو مجالس أولياء  دور تفعيؿ -5 األمور وا 
 .يفمعّممال
 .معّمـلم االقتصادية الكفاية إلى الوصوؿ أجؿ مف يفمعّممال أجور رفع عمى العمؿ -6
 المشكالت لمواجية األسر عي و رفع في المتعددة ومؤسساتو اإلعالـ وسائؿ دور تعزيز -7

 .حميا وطرؽ أبنائيا، تعمـ عمى تؤثر التي االجتماعية
 أوالدىا، تعميـ عمى اإلنفاؽ أعباء تحمؿِ  أجؿِ  مف ، الفقيرة األسر لدعـ متكاممة خطو إعداد -8

 والمنظمات المدني، والمجتمع ، واألعماؿ الماؿ ورجاؿ الحكومة بيف الشراكة عمى الخطة وتستند
 .المانحة والدوؿ

ف لممناخ المناسبة الظروؼ توفير -9  البرودة أو المرتفعة الحرارة آثار إزالة خالؿ مف ، يالصَّ
 .الدراسية لمفصوؿ األبواب النوافذ وصيانة الشديدة،

 .البيضاء والسبورات التجييزات وتوفير ، المتعمميف و يفمعّمملم المدرسي األثاث توفير -10
ف البيئة تحسيف -11  مدارس لبناء والشركاء والحكومية المجتمعية الجيود تظافر و ، يةالصَّ

 .الفصوؿ في التالمذة ازدحاـ مشكالت لحؿ جديدة،
 وجيةودراسة مف ، مدراءىـ نظر وجية مف الصَّؼ يمعّمم مشكالت حوؿ دراسةإجراء  -12
 .التربوييف المشرفيف نظر
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 ملخص الذراست باللغت العربيت

املشكالث اليت تىاجه خرجيي معلمي الصف يف احللقت األوىل من التعليم األساسي 

 باملذارس احلكىميت وسبل احلذ منها  

 ميذانيت على معلمي الصف يف حمافظت محاة""دراست 

 المقدمة:

الصفي بغض يواجو المعمم بشكل عام بعض الصعوبات لدى ممارستو عممية التعميم 
والمرحمة التعميمية التي يؤدي ميامو فييا، وتشكل ىذه  ،النظر عن خبراتو وعدد سنوات خدمتو

الصعوبات مشكالت قد يواجييا المعممون كافة من وقت آلخر وتأخذ أشكااًل معينة، وترتبط 
المنياج عممية ذاتيا، سواًء مشكالت صفية، أو إدارية أو تتعمق بتبطبيعة العممية التعميمية ال

التربوي ....إلخ، إال أن اكتساب المعمم لمخبرة يجعمو أكثر قدرة عمى مواجية مثل ىذه المشكالت 
األمر الذي يجعل المعمم في حاجة مستمرة وممحة إلى فيم أفضل لألسس والمبادئ  ،ومعالجتيا

 .يةالتي تقوم عمييا عممية التعميم بحيث يتمكن من تسييميا وجعميا أكثر نجاحًا وفاعم
إعداد معممي الحمقة األولى من التعميم األساسي  بدأ سوريةالجميورية العربية ال وفي

لتزويدىم بالميارات واالتجاىات التي تمكنيم من إقامة  وذلك ضمن برنامج في كميات التربية
عالقات إيجابية مع البيئة المدرسية عمى المستوى اإلداري والعممي وحتى االجتماعي داخل 
دراكًا لطبيعة عمميم وأكثر مرونة في مواجية المشكالت  المدرسة وخارجيا، ليصبحوا أكثر فيمًا وا 

يواجو العديد من المشكالت ويكون أكثر قد  مم المبتدئإال أن المع ،الناجمة عن ىذا العمل
مقيام بيذه الدراسة لموقوف عمى ل دفع الباحثاألمر الذي ، احساسًا بيا من ذوي الخبرة الطويمة

 .تمك المشكالت التي يعاني منيا خريجي معمم صف ومحاولة الحد منيا
 تسعى الدراسة لتحقيق اليدف الرئيس التالي: أهداف الدراسة:
الحكومية  المدارس في الصف تواجو خريجي معممي التيالشائعة  المشكالتالكشف عن 
 .نظرىم وجية منبمحافظة حماة 
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 وبذلك تسعى الدراسة لإلجابة عمى التساؤل التالي:أسئمة الدراسة: 
ما المشكالت لدى خريجي برامج معممي الصف في الحمقة األولى من التعميم األساسي "

   "سبل الحد منها؟ما الحكومية و بالمدارس 
  أهمية الدراسة:

 :ما يميم الدراسة أىمية تكمن
كون المعمم الركيزة األساسية  في النظام التعميمي وعميو تبنى جميع اآلمال المستقبمية التي  - 1

تيدف إلى تحسين العممية التعميمية، فالمعمم كقائد يؤثر تأثيرًا أكيدًا في طمبتو، ألنو العنصر 
 ة تنشئة الطمبة.يالفعال الرئيسي في عمم

التأكيد عمى أىمية إعداد المعممين ورفع كفاءاتيم العممية والمينية، لما لذلك من أثر عمى   -2
 مستوى تحصيل طالبيم.

كون المعمم رائد اجتماعي يسيم في تطوير المجتمع وتقدمو، ويشكل المصدر األول لمبناء   -3
 ماعي لألمم، من خالل اسياماتو الحقيقية في بناء البشر.الحضاري واالقتصادي واالجت

 فرضيات الدراسة:
معممي الصف حول  آراء( بين 0.05) الداللة ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى  -1

 في المدارس الحكومية ) بمحافظة حماة ( ُتعزى لمتغير الجنس. يممشكالت
معممي الصف حول  آراء( بين 0.05ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى )  -2

 .المنطقة التعميميةُتعزى لمتغير  محافظة حماةفي المدارس الحكومية ب يممشكالت
معممي الصف حول  آراء( بين 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )  -3

 برة التدريسية.ُتعزى لمتغير سنوات الخ حماة محافظةفي المدارس الحكومية ب يممشكالت
 منهج الدراسة وأداتها:

المنيج الوصفي التحميمي في استخالص نتائج الدراسة، معتمدًا عمى استبانة وجية  الباحث اتبع
 لعينة من خريجي معمم الصف في محافظة حماة لتحقيق أىداف الدراسة.

 حدود الدراسة:
 . محافظة حماةفي  )الحمقة األولى(: مدارس مرحمة التعميم األساسي الحكومية الحدود المكانية
المعممين الذين تم إعدادىم في برامج معمم صف بكميات ضمت الدراسة جميع  الحدود البشرية:

والمعينين في مرحمة التعميم االساسي )حمقة أولى(  (،2015( حتى عام )2004منذ عام)  التربية
 .محافظة حماةبالمدراس الحكومية ب

 .2015/2016العام الدراسي  الفصل األول من الدراسة الميدانية في تطبيق تم: الحدود الزمانية
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 أهم النتائج:
 توصل الباحث من خالل اإلجراءات العممية لمدراسة إلى النتائج التالية:

إن المشكالت التي تواجو خريجي معمم الصف في مدارس التعميم األساسي حمقة أولى . 1
 .كبيرةوبدرجة توافق  بالمرتبة األولى)بمحافظة حماة( وتتعمق باألسرة والمجتمع المحمي جاءت 

. إن المشكالت التي تواجو خريجي معمم الصف في مدارس التعميم األساسي حمقة أولى 2
 .كبيرةوبدرجة توافق  الثانيةبالمرتبة عمق بالبيئة المادية جاءت )بمحافظة حماة( وتت

. إن المشكالت التي تواجو خريجي معمم الصف في مدارس التعميم األساسي حمقة أولى 3
 .متوسطةوبدرجة توافق  الثالثةبالمرتبة )بمحافظة حماة( وتتعمق باإلدارة المدرسية جاءت 

مم الصف في مدارس التعميم األساسي حمقة أولى . إن المشكالت التي تواجو خريجي مع4
 .متوسطةوبدرجة توافق  الرابعةبالمرتبة )بمحافظة حماة( وتتعمق بالموجو التربوي جاءت 

. إن المشكالت التي تواجو خريجي معمم الصف في مدارس التعميم األساسي حمقة أولى 5
 .متوسطةبدرجة توافق و  الخامسةبالمرتبة )بمحافظة حماة( وتتعمق بضبط الصف جاءت 

حول . وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات  درجات إجابات خريجي معمم الصف 6
 لصالح اإلناث.  محافظة حماة ( ُتعزى لمتغير الجنسفي المدارس الحكومية ) ب يممشكالت

. عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات  درجات إجابات خريجي معمم الصف 7
 المنطقة التعميمية. محافظة حماة ( ُتعزى لمتغيرفي المدارس الحكومية ) ب يمحول مشكالت

حول . وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات  درجات إجابات خريجي معمم الصف 8
التدريسية  سنوات الخدمة محافظة حماة ( ُتعزى لمتغيرفي المدارس الحكومية ) ب يممشكالت

 األقل خبرة.لصالح الخريجين 
 مقترحات الدراسة:

 أن عمى العمل ىذا في نجاحو متطمبات مع يتالءم اً إعداد الصف معمم بإعداد االىتمام -
 .الخدمة وأثناء قبل الصف معمم إعداد االعتبار في يأخذ
 واستخدام الميدانية المعمم مشكالت حل كيفية حول المدارس لمديري تدريبية دورات إقامة -2

 .الحديثة اإلدارية األساليب
 زيادة خالل من وذلك الصف معمم وبين بينو التواصل وزيادة التربوي المشرف دور تفعيل -3

  .األساسية المرحمة في المشرفين عدد
 .وتقويمو عميو، واإلشراف التعميم تخطيط في المجتمع ومساىمة مشاركة توسيع -4
شراكيم في حل  دور تفعيل -5 المشكالت المدرسية التي تواجو  مجالس أولياء األمور وا 

 .المعممين



 ملخص الدراسة                                                                   باللغة العربية
 

 
131 

 .لممعمم االقتصادية الكفاية إلى الوصول أجل من المعممين أجور رفع عمى العمل -6
 المشكالت لمواجية األسر عي و رفع في المتعددة ومؤسساتو اإلعالم وسائل دور تعزيز -7

 .حميا وطرق أبنائيا، تعمم عمى تؤثر التي االجتماعية
 أوالدىا تعميم عمى اإلنفاق أعباء تحمل أجل ،من الفقيرة األسر لدعم متكاممة خطو إعداد -8

 والمنظمات المدني، والمجتمع ، واألعمال المال ورجال الحكومة بين الشراكة عمى الخطة وتستند
 .المانحة والدول

 البرودة أو المرتفعة الحرارة آثار إزالة خالل من ، الصفي لممناخ المناسبة الظروف توفير -9
 .الدراسية لمفصول األبواب النوافذ وصيانة الشديدة،

 .البيضاء والسبورات تجييزات ال وتوفير ، المتعممين و لممعممين المدرسي األثاث توفير -10
 مدارس لبناء والشركاء والحكومية المجتمعية الجيود تظافر و ، الصفية البيئة تحسين -11

 .الفصول في التالمذة ازدحام مشكالت لحل جديدة،
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 (1الممحق رقم )

 االستبانة في صورتها النهائية

 زميلي المعلم

 زميلتي المعلمة

 تحية طيبة وبعد......

المشكالت التي تواجه خريجي معممي الصف في الحمقة  "بعنوانيقوم الباحث بإجراء بحث 
 يستطيع من ألنك أفضل و "األولى من التعميم األساسي بالمدارس الحكومية وسبل الحد منها

لما لذلك من فائدة االستبانة  فقرات عن إلجابةا أماًل في اختيارك تم فقد المشكالت تمك تحديد
 تصب في مصمحة العمل التربوي.

يتعمق بالمحاور  والثانيويختص بالمعمومات العامة،  األولاالستبانة قسمين وقد تضمنت 
المشكالت التي تواجو خريجي معممي الصف في الحمقة الخمسة التي يتجمى من خالليا تحديد 

 .األولى من التعميم األساسي بالمدارس الحكومية
بانة  بدقة واإلجابة عمييا لذا يرجو الباحث من كل زميل وزميمة قراءة كل بند من بنود االست

 ن كافة المعمومات لتيأ( بجانب درجة تمثُّل المشكمة التي تعبر عن رأيكم، عممًا  بوضع إشارة )
 ولن تستخدم إال لغرض البحث العممي. ةسيتم الحصول عمييا سوف تكون سري

 

 والتقدير مع وافر الشكر

 القسم األول: المعمومات العامة

 ذكر                 أنثى     الجنس: -1

 مدينة  ريف              :       المنطقة التعميمية -2

 سنوات   10إلى  6سنوات           من 5أقل من          مدة الخدمة: -3

 سنوات 10أكثر من                            
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 :: بنود االستبانةالقسم الثاني

 وضوح المشكلة المشكالت المفترضة الرقم
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 المحور األول: مشكالت تتعلق بضبط الصف

      سرحان التمميذ بعقمو أثناء الحصة.  .1

2.  
تراخي التالميذ في حل التدريبات أثناء 

      الحصة.

      كثرة تنقل التالميذ بين المقاعد بدون إذن.  .3

4.  
 بعضيم عن الشكوى من التالميذ إكثار

      .البعض

      تيريجية. بحركات لمقيام التالميذ ميل بعض  .5

      والدفاتر. الكتب إحضار في التالميذ تراخي  .6

7.  
تحدث التالميذ بصوت عالي بدون إذن أثناء 

      الحصة.

      رفض بعض التالميذ األوامر والتوجييات.  .8

      الصف. غرفة داخل التالميذ كثافة عدد  .9

11.  
 في التحصيل منخفضي التالميذ كثرة عدد

      . الصف

      حدوث المشاجرة بين التالميذ أثناء الحصة.  .11

   

 ماهي مقترحاتك لحل المشكالت المتعمقة بضبط الصف
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 المشكلة وضوح المشكالت المفترضة الرقم
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 المشكالت التي تتعلق باإلدارة المدرسيةالمحور الثاني: 

12.  
ضعف العالقة اإلنسانية بين اإلدارة 

      والمعممين.

13.  
إتاحة الفرصة لممعممين لمتصرف في  قمة

      المشكالت التي تصادفيم أثناء العمل.

14.  
المشكالت  حل عمى اإلدارة قدرة ضعف

      .المدرسية

15.  
وضع  قمة اشراك اإلدارة المعممين في عمميات

      القرار المدرسي.

16.  
الموائح والقوانين  عدم اطالع المعممين عمى

      .التربوية التي تصب بمصمحة المعمم

17.  
إىمال اإلدارة قضايا التدريب والتأىيل 

      لممعممين.

      اضافة لمتدريس. بميام المعمم تكميف  .18

19.  
تأخر وصول الكتب المدرسية عن بداية العام 

      الدراسي.

     خالل العام   المدرسي الجدول ثبوت عدم  .21
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 .الدراسي

21.  
أخطاء المعمم وعرضيا عمى المدير  تركيز

 .في اجتماعات المدرسة
     

 

 ماهي مقترحاتك لحل المشكالت المتعمقة باإلدارة المدرسية 
  

  

  

  

 المشكلة وضوح المشكالت المفترضة الرقم
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 المحور الثالث: المشكالت التي تتعلق بالموجه التربوي

22.  
قمة استخدام الموجو األساليب اإلشرافية 

      الحديثة في تنفيذ أىداف المنياج.

      في عمل المعمم. الشكمية النواحي عمى يركز  .23

24.  
ضعف إلمام الموجو بمبادئ التقويم والقياس 

      التي تخص المعمم والتمميذ.

25.  
 توضيح في ضعف الجيد الذي يبذلو الموجو

 .الدراسية المقررات أىداف
     

26.  
قمة تقديم المالحظات واإلرشادات التي تؤدي 

      إلى تحسين أداء المعمم.

      عمى التغمب فيقمة مساعدتو لممعممين   .27
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 .التعميمية المشكالت
      نموذجية دروساً قمة تقديمو   .28

      النظرياتالقائمة عمى  التقميدية يقدم النصائح  .29

      قمة تعزيزه لنقاط القوة في أداء المعممين.  .31

      .انفراد عمى ألخطائو المعممقمة تنبيو   .31

 

 ماهي مقترحاتك لحل المشكالت المتعمقة بالموجه التربوي 
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 المحور الرابع: مشكالت تتعلق باألسرة والمجتمع المحلي

      .والمدرسة أسر التالميذ بين التنسيق غياب  .32

33.  
الصعبة التي تعيشيا معظم  اديةالظروف الم

      أسر التالميذ.

34.  
اىمال متابعة األسرة لمواجبات المدرسية 

      تعمميم القراءة والكتابة. عندألبنائيا 

35.  
فشل  مسئولية المعمم األمور أولياء تحميل
      أبنائيم.

      عمى المعمم. راألمو  أولياء بعض تعالي  .36
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      لألسرة. المتدني التعميمي المستوى  .37

38.  
وظائف التمميذ عوضًا عن   بحل األىل قيام

 تدريبو عمى حميا.
     

39.  
في  األميات/ اآلباء مجالس قيام قصور

      .بواجباتيا المدارس

      ا عن المدرسة.أبنائي غياب في األسرة تساىل  .41

41.  
 الذي يقوم لمدور االجتماعي التقدير ضعف

      .المعمم بو

 

 ماهي مقترحاتك لحل المشكالت المتعمقة باألسرة والمجتمع المحمي 
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 المحور الخامس: مشكالت تتعلق بالبيئة المادية

      الصالحة غير السبورة  .42

      الكافية غير اإلضاءة  .43

      الصيف في الحرارة شدة  .44

      الشتاء في البرودة شدة  .45

      غير المحفز الصف منظر  .46
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      الكافية غير التيوية  .47

48.  
أعمار   ال تتناسب مع الكراسي والمقاعد

 .التالميذ
     

49.  
لعدد  غير مناسبة حجم الصف ومساحتو

      التالميذ.

51.  
 الالزمة واألجيزة واألثاث األدوات توافر قمة

      .لمتدريس

 

 ماهي مقترحاتك لحل المشكالت المتعمقة بالبيئة المادية 
  

  

  

  

 

 المفيدةشكراً لتعاونكم وإجاباتكم 
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 (2الممحق رقم )

 قائمة المحكمين:

 أسماء محكمي أداة الدراسة وفق درجتيم العممية:

 اختصاص المحكم الدرجة العممية لممحكم اسم المحكم
 أصول التربية/عمم اجتماع دكتور أستاذ  . جالل سنادد

 أصول التربية/فمسفة التربية أستاذ مساعد د. محمود محمد
 أصول التربية/اقتصاديات أستاذ مساعد معموليد. ريمون 

 أصول التربية/تربية عامة أستاذ مساعد د. منى كشيك
 أصول التربية/تربية عامة أستاذ مساعد د. زينب زيود
 قسم المناىج أستاذ مساعد د. أمل كحيل

 قسم المناىج مدرسة ساري د. سعده
 قسم المناىج مدرسة د. خمود الجزائري

 تعميم أساسي موجو تربوي صطيف صالح أحمد أ.

 لغة عربية مدرس محمد ىواري أ.
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 السيد الوزيركتاب 
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Abstract 
 

 
I 

 

Summary in English 
 

Problems faced by the graduates of the class teachers in the first cycle 
of basic education in public schools and ways to reduce them 

 

Introduction: 
Teacher in general faced some of the difficulties in the exercise of 
classroom learning process, regardless of experiences and number of 
years of service, education and the stage perform its functions in, and 
these difficulties form the problems that teachers have faced all from 
time to time and take certain forms, and related to the nature of the 
educational process of learning itself, both problems are descriptive, 
administrative or related to the educational curriculum .... etc., but the 
acquisition of teacher experience makes him better able to face such 
problems and treatment, which makes the teacher in the continuing and 
urgent need to better understanding the foundations and principles upon 
which the education process so that it can facilitate and make it more 
successful and efficient. 
In the Syrian Arab Republic it has begun to prepare teachers of the first 
cycle of basic education within the program in the colleges of education 
so as to equip them with the skills and attitudes that enable them to 
develop a positive relationship with the school environment at the 
administrative, scientific and social level inside and outside the school, 
to become more understanding and aware of the nature of their work 
and more flexible in the facing problems resulting from this work, but the 
novice teacher may face many problems and be more a sensible of the 
long-experienced, which prompted the researcher to do the study to find 
out the problems of the classroom teacher graduates and try to reduce 
them. 
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Objectives of the study: 

The study seeks to achieve the following main objective: 
Detect common problems faced by the graduates of the class teachers 
in public schools in the province of Hama from their point of view. 

 

The Questions  of Study: 

Thus the study seeks to answer the following question: 
"What problems among the graduates of the class teacher programs in 
the first cycle of basic education in public schools and what are the 
ways to reduce of them?" 
 
The importance of studying: 
The importance of the study of the following: 
  - The fact that the teacher is the  main pillar in the educational 
system and the adoption of all future hopes which aims to improve the 
educational process, as the leader, a teacher affects a definite impact on 
his students because it is the main active ingredient in the upbringing of 
the students process. 
 - emphasize the importance of teacher training and raise the scientific 
and professional competencies, as this has an impact on the level of 
achievement of their students. 
 - The fact that the teacher is social leader  contributes to the 
development and progress of society, and is a primary source for the 
construction of the cultural, economic and social Nations, through real 
contributions in humans build. 
 
Hypotheses: 
 - There is no difference in  statistical indication at the indication  level 
(    ) between the views of classroom teachers about their problems in 
public schools (governorate of Hama) due to the variable sex. 
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 - There is no difference in  statistical indication  at the level (    ) 
between the views of classroom teachers about their problems in public 
schools province of Hama, attributed to the school district. 
 - There are no differences in statistical indication at the level (    ) 
between the views of classroom teachers about their problems in public 
schools province of Hama attributed to years of experience teaching. 
 
The curriculum and its tool: 
The researcher follows the  descriptive analytical method to extract the 
results of the study, based on the identification of the point of a sample 
of the classroom teacher graduates in the province of Hama to achieve 
the objectives of the study. 
The limits of the study: 
Spatial boundaries: the public schools of basic education stage (the first 
episode) in the province of Hama. 
Human Frontier: The study included all teachers who have been 
groomed in programs of classroom  teacher in education colleges since 
(    ) until the year (    ), and appointed in basic education (first) 
Balmadraz government schools province of Hama. 
Temporal limits: the field study has been applicated in the first semester 
of the academic year            
The most important results: 
The researcher found through practical actions to study the following 
results: 
 - The problems facing the classroom teacher graduates in basic 
education schools first episode (the governorate of Hama) and related to 
the family and the community came at first place and a large degree of 
consensus. 
 - The problems facing the classroom teacher graduates in basic 
education schools first episode (the governorate of Hama) and relate to 
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the physical environment came in second place and a large degree of 
consensus. 
 - The problems facing the classroom teacher graduates in basic 
education schools first episode (the governorate of Hama) and related to 
school management came at third and moderately agree. 
 - The problems facing the classroom teacher graduates in basic 
education schools first episode (the governorate of Hama) and related 
educational router came fourth place and moderately agree. 
 - The problems facing classroom teacher graduates in basic education 
schools first episode (the governorate of Hama) and related adjusts row 
came fifth place and moderately agree. 
 - There are statistical significant differences between the mean scores 
of the graduates of the class teacher answers about their problems in 
public schools (governorate of Hama) due to the variable sex in favor of 
females. 
 - There were no statistical significant differences between mean scores 
of graduates answers classroom teacher about their problems in public 
schools (governorate of Hama) attributed to the school district. 
 - There are statistically significant differences between the mean 
scores of the graduates of the class teacher answers about their 
problems in public schools (governorate of Hama) due to the variable 
years of teaching service in favor of less experienced graduates. 
 
Proposals of the study: 
 -Pay an Attention to prepare a classroom teacher which is suitable for 
a good requirements of success in this business that It takes into ccount 
the classroom teacher preparation before and during the service. 
 - The establishment of training courses for school administrators on 
how to solve the problems of the field teacher and the use of modern 
management methods. 
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 - activate the role of the educational supervisor and increaseing 
communication between him and the classroom teacher and then by 
increasing the number of supervisors in the basic stage. 
 - Expand the participation and contribution of the community in the 
supervision , planning, and evaluation of learning. 
 - Activating the role of parent councils and earticipoiting them in 
solving the problems faced by teachers. 
 - Working to raise teachers' salaries in order to reach the economic 
efficiency of the teacher. 
 - Strengthening the role of the media and its multiple institutions in 
raising the conscious ness of families to face cope with the social 
problems that affect the learning of their children, and ways to solve 
them. 
 - Preparation an integrated plan to support poor families, in order to 
bear the burdens of spending on the education of children and the plan 
is based on a partnership between the government and businessmen, 
civil society, organizations and donor countries. 
 - Providing the appropriate conditions for the classroom environment, 
by removing the effects of high heat or extreme cold, and maintenance 
windows and  doors  of classroom. 
  - Providing of school furniture for teachers and learners, and to 
providing the equipment's and blackboards white. 
  - Improving the classroom environment, and the concerted efforts of 
government, community and partners to build new schools, and solve 
the problems of huge number of the students  in the classroom. 
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