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 إهداء


 قطرة حب ليسقيني االكأس فارغ   عجر   ن  إلى مَ 

 كل ت أنامله ليقدم لنا لحظة سعادة ن  إلى مَ 

 .(عزاءاأل ناوالدي) إلى القلب الكبير

******* 

 أرضعتني الحب والحنان ن  إلى مَ 

 وتساندني وتتنازل عن حقوقها إلرضائي والعيش في هناءالطريق  تضيء لي ن  إلى مَ 

 .(اتالحبيب ناتا)والد قلب الناصع بالبياضإلى ال

 ****** 

 إلى القلوب الطاهرة الرقيقة 

 .(تناخو إ) النفوس البريئة إلى رياحين حياتيو 

 ****** 

 وا بالوفاءتحل و باإلخاء وتميز  ن  . إلى مَ .. األخوات اللواتي لم تلدهن أميإلى 

 .(نا)صديقات ال أضيعهم عرفت كيف أجدهم وعلموني أن   ن  إلى مَ 

 ****** 

 ... نجيد قراءتها نسان نقابله يحمل رسالة علينا أن  إ.. وكل . كل موقف يحدث في حياتنا
 .)الحياة( يبلغها لنا ومع الوقت ندرك الحكمة التي أراد بها هللا أن  
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 وتقديرشكر 


أتم الة و محمد عليه أفضل الص   ،الم على أشرف األنبياء والمرسلينالة والس  العالمين والص   هلل رب   الحمدُ 
 المبعوث رحمة للعالمين. ،التسليم

بها علينا وعلى توفيقه فهو أحق بالشكر  ن  ا على النعمة التي مَ  وأخير  أوال   وجل   نحمد ونشكر هللا عز  
 والثناء.

ة من وقفة نعود إلى أعوام قضيناها في رحاب ألخيرة في الحياة الجامعيلنا ونحن نخطو خطواتنا ا د  بُ  ال
كبيرة في بناء جيل  اموا لنا الكثير باذلين بذلك جهود  الذين قد   ،مع أساتذتنا الكراماإلسالمية الجامعة 

والتقدير والمحبة  واالمتناننقدم أسمى آيات الشكر  ،نمضي .. وقبل أن  . مة من جديدالغد لتبعث األ
.. إلى الذين مهدوا لنا طريق العلم والمعرفة إلى جميع . دس رسالة في الحياةإلى الذين حملوا أق

 ... أساتذتنا األفاضل

 بالتقدير والشكر خصُّ ون

 شلدان كمال : فايزالدكتور

 إن هللا ومَلئكته حتى النملة في جحرها وحتى هللا )صلى هللا عليه وسلم(: "ول شراك قول رسفبُ 
 (376،  األلباني) ."ليصلون على معلم الناس الخير البحرالحوت في 

 وهنا نضع شكرنا للجنة المناقشة.

وزودنا ، لنا يد المساعدة ومد   ،م لنا العون وقد  ، ساعد على إتمام هذا البحث ن  وكذلك نشكر كل مَ 
 ... بالمعلومات الالزمة إلتمام هذا البحث

 .في طريقنا اتقف أحيان  يضيء الظلمة التي كانت  ار  ونو  ،لنا في بحثنا هذا االذين كانوا عون  
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 الدراسةملخص 


 األساسيالمشكالت الصفية التي تواجه معلمي الصف األول  ى درجةإلالدراسة التعرف ت هدف
احثات المنهج الوصفي استخدمت الب الدراسة ولتحقيق أهداف، عليها في محافظة رفح وسبل التغلب

في مدارس الحكومة جميع معلمي ومعلمات الصف األول  من راسةع الدمجتم ل، وتشك  التحليلي
؛ ة الدراسةومعلمة، أما عين ا( معلم  167والبالغ عددهم ) بمحافظة رفح ومدارس وكالة الغوث الدولية

لفصل الدراسي للمة ومع ا( معلم  100)، إذ بلغ حجمها وائيةفقد قامت الباحثات باختيار عينة عش
 .فقرة( 30)نت من قامت الباحثات بإعداد استبانة تكو  وقد ، م2019م / 2018الثاني 

 :ومن أهم نتائج الدراسة
ستبانة متوسطة، حسب الوزن النسبي االه كانت درجة موافقة أفراد الدراسة على فقرات أن   -1

67.6%. 
بين متوسطات درجات تقدير  (α≤0.05)عند مستوى داللة  إحصائية فروق ذات داللة ال توجد -2

التي تواجه معلمي الصف األول األساسي في محافظة رفح عينة الدراسة لواقع المشكالت  أفراد
 (.الخدمةالجنس، التخصص، المؤهل العلمي، سنوات ) :لمتغيرات الدراسة عزى تُ 

 

 :ومن أهم توصيات الدراسة
 .طالب الصف األول افي الصف الواحد وخصوص  التالميذ  دادالتقليل من أع -1
 .كيفية التعامل مع المشكالت الصفيةورات تدريبية في إعطاء المعلمين د -2

 

 الصفية، المرحلة األساسية، محافظة رفح(.)المشكالت كلمات مفتاحية: 
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Abstract 

 

The study aimed to identify the degree of classroom problems faced by 

the first grade teachers in Rafah governorate and ways to overcome them. In 

order to achieve the objectives of the study, the researchers used the analytical 

descriptive method. The study population consists of all teachers and teachers 

of the first grade in government schools and UNRWA schools in Rafah, 167) 

teachers and teachers, and the sample of the study; the researchers selected a 

random sample, the size of (100) teachers and teachers for the second 

semester 2018/2019, and the researchers prepared a questionnaire consisting 

of (30) paragraph. 

The most important results of the study: 

1. the degree of approval of the study subjects on the paragraphs of the 

questionnaire medium, according to the relative weight 67.6%. 

2. There are no statistically significant differences at the level of (α0.05) 

between the average scores of the sample of the study sample for the 

reality of the problems faced by the first grade teachers in Rafah 

governorate due to the variables of the study: (gender, specialization, 

qualification, years of service). 

The most important recommendations of the study: 

1. Reduce the number of students in a row, especially students in the first 

grade. 

2. Giving teachers training courses on how to deal with class problems. 

 

Keywords: (Class Problems, Basic Stage, Rafah Governorate). 
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 الفصل األول
 اإلطار العام للدراسة

 

 :المقدمة
وتطور الحضارات، ورقي  األفراد، التربية والتعليم هي المحر ك األساس في بناء المجتمعات، 

دارس، والجامعات، والمؤسسات المجتمعي ة؛ ألهل، والمم من قبل اوهي عملية منظمة ومدروسة تقد  
بهدف نقل المهارات والمعارف لألفراد، والقضاء على األمية، وتنمية ات جاهات األفراد، لذلك حظيت 

والمجاالت من جميع  اهتمام كبير على مختلف األصعدةى يومنا هذا بعناية بالغة و التربية منذ األزل حت  
لدور الذي تؤديه في تربية األجيال الناشئة لقيادة المجتمع وصناعة حساسية انظر ا ل ؛فئات المجتمع

 (2016)ردايدة ،  المستقبل.

 اتحضر  أكثر  إصالح أي مجتمع وجعله ساهم التعليم في تقدم المجتمعات وتطويرها، فال يمكن
األفراد  ن  إ، حيث باألساس على تعليم أفرادهاإال من خالل التعليم، وتعتمد ثقافة أي مجتمع  اوتقدم  

من أجل تحقيق  ؛ألهمية التخلص من القواعد النمطية، والتقاليد غير المبررة اإدراك  أكثر  المتعلمين
ن في تقدم المجتمعات من خالل المشاركة و معات، كما يساهم األشخاص المتعلمالتنمية والتقدم للمجت

التعليم عبارة عن قوة  وبالتالي فإن  في التصويت، والتقليل من نسب الطالق والتدخين بالمجتمع، 
 ( 2018، ) إسماعيل. عظيمة

 يتمالمدرسة أهمها، حيث  ُتعدوالتي  ،المجتمع لتربية أبنائه من خالل مؤسساته المختلفة ويسعى
والتوافق معه وا عدادهم اإلعداد العلمي والفني للحياة،  ،فيها إعداد التالميذ للتفاعل الصحيح مع المجتمع

هارات مالنشء في فترة محددة من السنوات ب وهي تزويد ؛ضافة إلى مهمة المدرسة اإلضافيةهذا باإل
هذه الخبرات من الشوائب التي تفسد التالميذ وتسيء إلى تربيتهم  وتنقية ،وتجاربهم ،وخبراتهم ،الكبار

 (. 2م، ص1999)خاطر، 

ؤثر فاي العملياة التعليمياة، تا ،يواجاه مشاكالت متعاددةفي ظل تعدد ثقافاات التالمياذ لكن التعليم و 
 تضاااافر الجهاااودو ؛ هاااذه المشاااكالت بمتابعاااةيااااء األماااور وأول ،مساااؤولينالمااان  ذا كاااان هنااااك اهتماااام  إ إال

 المشكالت. ىعل للتغلب

يرجاع بالدرجاة  ؛تحقياق األهاداف المنشاودة والمرجاوةفشالها فاي أو  نجااح المدرساة االبتدائياة وُيعاد
ساساااية فاااي عمااااد المدرساااة، فمهماااا تاااوفرت فاااي المدرساااة األبنياااة زة األالركياااُيعاااد  حياااث ،األولاااى للمعلااام

لهاااا المعلااام المؤهااال الماااؤمن برساااالته، فكاااان مااان  ا، ولااام تتخاااذ ساااند  والتجهيااازات فلااان تكاااون لهاااا فاعليتهاااا
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ذا فاإ ،لبناء أطفالنا اأساس  ُتعد  ا( التية التعليم األساسي الدنيالضروري إعداد معلمين لهذه المرحلة )مرحل
 (3: 2006) ماكجوير ،  ستطيع بناء جيل صاعد يعتمد عليه.على تحقيق األهداف ن ام قادر  المعل كان

 غرفة في المعلم تواجه التيالتالميذ  مشاكل من مختلفة أشكال ه توجدأن  أحد  وال يخفى على
 لغياباو  ،المدرسية األدوات كنسيان ؛التعليمية العملية على امباشر   اأثر   لها توصف بأن   ،الصف
 أخرى  المناسب، ومشكالت غير الصفي والتحدث، الصف داخل الحركة وكثرة ،وعدم االنتباه ،المتكرر

واالتجاه  ،كالتخريب؛ خطورةأكثر ُتعد  مشكالت وهناك. الصف في والطالب المعلم من فاعلية تحد
 ،المدرسة من لتسرباو  ،الزمر وتكوين ،المدرسية واألعمال بالمهمات القيام ورفض ،والتمرد ،العدواني
 .(1ص م،2012مطير، ) ذلك وغير والعزلة المدرسة أنظمة ومخالفة ،والسرقة ،بذيئة بلغة والتكلم

بالدرجة األولى مرتبطين  فهم ما زالوا أطفاال   ؛لطالب الصف األول خصائص يتميزون بها إن  
مما يزيد من أهمية  ؛فةضعي زالتخصائصهم الجسمية ما  كما أن  ، ويتصفون بالحركة والنشاط ،بأسرهم

 ،كاالنطواء؛ التمهيدي سبوعهة كل الحاالت الصعبة خاصة في األا على مواجقادر   يكون المعلمُ  أن  
يتصف به  م ماهأ  ن  إ ؛وفي جملة القول ،المشاغبينواالستفادة من نشاط ، وامتصاص حاالت الشغب

ا مبدع   اومميز   ،تكوين شخصية الصغير لىع امباشر   ايؤثر تأثير  ، يكون قدوة ن  ول أمعلم الصف األ
 ( 2009) ياسين ،  .يؤدي رسالته بحب ورغبة صادقة لبلوغ الهدف امتطور  

باهتمام، حيث أشارت دراسة )أبو فودة، وقد تناولت الدراسات المختلفة موضوع الدراسة 
صت دراسة (، إلى ضرورة تفعيل دور المعلم المساند للتقليل من المشكالت الصفية، وأو 2008

( بضرورة مشاركة اإلدارة المدرسية في الحد من المشكالت الصفية، وأوصت دراسة 2004)اللميع، 
التربية على كيفية مواجهة المشكالت  االهتمام بإعداد الطالب المعلم في كليات( ب1999)خاطر، 
 الصفية.

ثر المشكالت الصفية واستكماال  للجهود السابقة قامت الباحثات بهذه الدراسة للتعرف إلى أك
ووضع جملة من المقترحات التي تساهم في الحد التي يواجهها المعلمون خاصة في المرحلة األساسية 

 منها.
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 ا:مشكلة الدراسة وتساؤلته: أوًل 
المرحلة  ىعل اساسية ينعكس تمام  األها المعلمون في المرحلة هتعدد المشكالت التي يواج إن  
 مور والمنهاج. األولياء وأتوافق بين المعلم والطالب والمدرسة أو  اهتمام كن هناكذا لم يإ ،التي تليها

، ضمن مساقات التدريب الميداني المدارس األساسية كمتدربات في  عمل الباحثاتمن خالل و 
وهو ما دفع  ،سير العملية التعليمية بالشكل المطلوب ىبعض المشكالت التي تؤثر عل تمت مالحظة

 :سئلة التاليةاألوالتي تتمثل في اإلجابة عن  ،لى إجراء هذه الدراسةالباحثات إ
التي تواجه معلمي الصف األول األساسي في محافظة رفح من وجهاة نظار  الصفية ما المشكالت -1

 ؟المعلمين
باين متوساطات درجاات تقادير  (α≤0.05عند مستوى داللة )إحصائية  هل توجد فروق ذات داللة -2

 عازى لمشاكالت التاي تواجاه معلماي الصاف األول األساساي فاي محافظاة رفاح تُ لأفراد عيناة الدراساة 
 ؟الجنس( ،الخدمةسنوات  ،المؤهل العلمي) :لدراسةاتغيرات مل

لتغلااب علااى المشااكالت التااي تواجااه معلمااي الصااف األول األساسااي بمحافظااة ل مااا الساابل المقترحااة -3
 ؟رفح

 

 :: فرضيات الدراسةثانًيا
( بين متوسطات درجات تقدير α ≤ 0.05) داللة حصائية عند مستوى ال توجد فروق ذات داللة إ -1

لمشكالت الصفية التي تواجه معلمي الصف األول األساسي في محافظة رفح لأفراد عينة الدراسة 
 (.ذكر، أنثى) الجنس:عزى لمتغير تُ 

ر تقدي( بين متوسطات درجات α ≤ 0.05) داللة ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  -2
الصفية التي تواجه معلمي الصف األول األساسي في محافظة رفح لمشكالت لراد عينة الدراسة أف
 دراسات عليا(.، بكالوريوس ،بلوم)د :عزى لمتغير المؤهل العلميتُ 

( بين متوسطات درجات تقدير α ≤ 0.05) داللة ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  -3
ية التي تواجه معلمي الصف األول األساسي في محافظة رفح ت الصفلمشكاللأفراد عينة الدراسة 

 . (سنوات 10أكثر من  ،سنوات 10-5، سنوات 5)أقل من  :عزى لمتغير سنوات الخدمةتُ 
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 :أهداف الدراسة :ثالًثا
 تهدف الدراسة إلى تحقيق ما يلي:

 فح.التي تواجه معلمي الصف األول في محافظة ر  الصفية المشكالتتحديد أهم  -1
معلمي  ( على استجاباتؤهل العلمي، سنوات الخدمةالم ،)الجنس :عن أثر المتغيراتالكشف  -2

 .الصفلمشكالت التي تواجههم في حول افي مدينة رفح الصف األول 
تواجه معلمي الصف األول من وجهة للتغلب على المشكالت التي المقترحة صياغة بعض السبل  -3

 نظر المعلمين أنفسهم.

 

 :ة الدراسةميأه: رابًعا
 :  هاتنبع أهمية الدراسة في أن  

 تكتسب أهميتها من أهمية الموضوع الذي تناولته، وحساسية الفئة التي يعلمها هؤالء المعلمون. -1
 المعلمين.كونها تحدد مقترحات للتغلب على المشكالت الصفية التي تواجه  -2
التعرف إلى أهم المشكالت التي تواجه قد يستفيد من نتائج هذه الدراسة وزارة التربية والتعليم في  -3

 سي.معلمي الصف األول األسا
تعد هذه الدراسة من الدراسات النادرة على حد علم الباحثات فلم توجد دراسة مشابهة في البيئة  -4

 الفلسطينية.
وكيفيااااة  والتنبااااه لهااااا لااااى هااااذه المشااااكالتإعااااات للتعاااارف ص معلاااام الصااااف فااااي الجامطلبااااة تخصاااا -5

 ا.معالجته
 .معرفة كيفية مواجهة هذه المشكالتلف المدارس لمخت يفالمعلمون  -6
 .ل كيفية التغلب على هذه المشكالتن في عقد دورات تدريبية ولقاءات حو المشرفون التربويو  -7

المشكالت الصفية التي تواجه معلمي الصف لى إتعرف مديرو ومديرات المدارس من خالل ال -8
 .هذه المشكالت ثلم عالجلمساعدة في ومحاولة ا ،األول في مدارسهم

 

 :حدود الدراسة: خامًسا
معلمي الصف األول األساسي ل الصفية مشكالتال: اهتمت الدراسة بالكشف عن حد الموضوع •

 بمحافظة رفح وسبل التغلب عليها.
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لتابعة لوكالة الغوث اسة على جميع المدارس األساسية الحكومية وااقتصرت الدر : حد المؤسسيلا •
 .بمحافظة رفح

للعمل  امعلمي الصف )األول( المؤهلين تربوي  عينة ممثلة من : طبقت الدراسة على شرى الحد الب •
 في المرحلة األساسية.

 .فلسطين - : شملت الدراسة محافظة رفحالحد المكاني •
 م.2018/2019 إجراء الدراسة في الفصل الثاني من العام الدراسي : تم  الزمانيالحد  •

 

 :لدراسةمصطلحات ا ا:سادسً 
 شعر الباحثات بضرورة تعريفها وتحديدها:المفاهيم والمصطلحات التي ت من اعدد   حثذا البيشمل ه

 : المشكلة •
 عناصاار متشااابهة ومتداخلااة تتكااون ماانظاااهرة أو  موقااف :هااا( بأن  م2001) العاااجزفهااا يعر ِ كمااا 

صاارها عنالااى إوالتعاارف  ،الجماعااة، وحلهااا يتطلااب تحليلهاااأو  ويواجههااا الفاارد ،يكتنفهااا الغمااوض عاادة،
 .االقرارات المناسبة بشأنه لىإمن أجل الوصول  ؛ظروف المحيطة بهالا، واوأسبابه

 : المشكَلت الصفية •
والتي يرى المعلم  ،"األفعال الصادرة من المتعلمين :(129، صم2011) عفت الطناوي  فهاعر  

والتحدث  بالغة في التحدث،ومن أمثلتها الم ،خل حجرة الدراسةخارقة للنظام داأو  معطلةأو  ها مشتتةأن  
االنشغال بأشياء عن متابعة الشرح، أو  ، وعدم االنتباهبدون إذن من المعلم، والحركة غير المناسبة

 المعتدلة". واألفعال العدوانية
 :معلم الصف •

العديااااد ماااان الساااامات  تتااااوافر لديااااه ذلااااك المعلاااام الااااذي يجااااب أن   :هبأن اااا م(2011فااااه حلااااس )عر  
ا افاي شخصاايته واضاح   اقوي ا ،مان نفسااه ااريااة، واثق اوالمهلمياة ، والعالشخصاية فاي تعبيااره،  افاي أدائااه، دقيق 

 الهاا، غياور   اعاشاق   ،للغته ومهنتاه امن مادته التعليمية، محب   امتمكن   ،في نطقه اصافي   ،في صوته اجهوري  
 .ادهع أصولها وقواعروعتها ويتفق م، يظهر جمال اللغة و اءة والفهم، والقر يجيد التحدث، والكتابة ،عليها

 :المشكَلت الصفية التي تواجه المعلمين إجرائًيا •

معلمو الصف األول األساسي في محافظة رفح من مشكالت صفية تؤثر على  ما يواجهه
 فاعلية المعلم وأداء التالميذ والتي تم قياسها من خالل أداة الدراسة التي أعدتها الباحثات لهذا الغرض.
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 :المدرسة الحكومية •

 وتشرف عليها أخرى، حكومية مؤسسة أيأو  العالي، والتعليم التربية وزارة تديرها مدرسة أي"
 .(1م، ص2018وزارة التربية والتعليم العالي، ) التربية والتعليم" وزارة

 :مدارس وكالة الغوث الدولية •

 ين"الالجئا لتشاغيل الغاوث وكالاة عليهاا تشارفأو  تاديرها حكومياة غيار تعليمياة مؤسساة أي"
 .(1ص م،2018، وزارة التربية والتعليم العالي)

  :محافظة رفح •
ي على الحدود الفلسطينية في أقصى جنوب السهل الساحلي الفلسطينهي المحافظة الواقعة 

كم، وعن خانيونس 38دينة غزة كما تبتعد عن م ،ميل5.5، وتبتعد عن ساحل البحر المتوسط المصرية
 .وفا( ،لفلسطينيمركز المعلومات الوطني ا) كم13
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثاني .2
 اإلطار النظري 



  .أوًل: مفهوم المشكلة الصفية ❖
  .ثانًيا: أسباب المشكَلت الصفية ❖
  .ثالًثا: مصادر المشكَلت الصفية ❖
  .رابًعا: حلول مقترحة لمعالجة المشكَلت الصفية ❖
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 الفصل الثاني
 اإلطار النظري 

 

التالميذ  تؤدي إلى تشتيت أذهان ، التي من شأنها أن  لغرفة الصفية الكثير من المشكالتسود ات
دون تنفيذ هذه المهمات الحصص المخصصة إلنجاز المهمات التعليمية وانتباههم وضياع وقت 

 .(م2012وخرابشة،  ؛)المساعيدالتالميذ  على تحصيل امما يؤثر سلب   ؛بالشكل المطلوب

بال يتعادى  ؛المعلام فقاط ىالغرفاة الصافية وعلاى ذه المشاكالت الصافية ال يتوقاف علاأثر ه ولعل  
ُتعاد  لاذا ؛دارة التربوياةإلاو ، والمشارف الترباوي  ،لمرشاد الترباوي او  ،المدرسايةدارة واإل ،رماولي األ ىذلك إل

اااااا ،قلااااااق لكاااااال هااااااذه الفئااااااات المشااااااكالت الصاااااافية مصاااااادرَ   ب لااااااه الكثياااااار ماااااان الحسااااااابيحساااااا اوهاجس 
 .(م2013، )العمايرة

 ية:تطار النظري للدراسة المحاور اآلتناولت الباحثات في اإل
 .مفهوم المشكلة الصفية •
 .المشاكل الصفيةاب أسب •
 .مصادر المشكالت الصفية •
 لصفية .للمشكالت ا بعض األمثلة •
 .الحلول المقترحة لحل تلك المشاكلبعض  •

 

 :مفهوم المشكلة الصفية: أوًل 
 : المشكلة

 .ق تحقيق أهدافهو الصعوبة التي تواجه المعلم وتع :ها( بأن  م2005) شهوان فهاوعر  

تاز ، ويمة عن موقف يجابه الفرد ويتطلب حال  عبار  :هابأن  ( م2008) وقطيط ؛أبو رياش يعرفها
 . ه غير مباشرإلى الحل بأن   ييؤد يلطريق الذا

 : المشكَلت الصفية

والتااي ياارى  ،: "األفعااال الصااادرة ماان المتعلمااينهااا( بأن  129ص م،2011) عفاات الطناااوي فهااا عر  
، المبالغاة فاي التحادث ؛، ومان أمثلتهااحجارة الدراساةخارقة للنظاام داخال أو  معطلةأو  ها مشتتةالمعلم أن  
االنشااغال بأشااياء عاان متابعااة أو  ، وعاادم االنتباااهذن ماان المعلاام، والحركااة غياار المناساابةباادون إوالتحاادث 

 ."، واألفعال العدوانية المعتدلةالشرح
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 :أسباب المشكَلت الصفية: اثانيً 
 الملل والضجر: -1

في حياتهم تكون في التالميذ  أغلب أوقات الملل والضجر التي يقضيها تشير الدراسات إلى أن  
 .ال  ممالتي يكون محتوى المادة وأسلوب التدريس  ،ص المدرسيةالحص بعض

التالميذ  لذا يكون  ؛نحو التعلم وانعدام االهتمام به الملل في الصف يعكس استجابات سلبية إن  
، وذلك لشعورهم بالرتابة والجمود ،ت الصفيةللمشكال ارئيس   االذين يشعرون بالملل والضجر مصدر  

ل اهتمامهم  عزى شعوروقد يُ  .من الدرسأكثر  خر يثير اهتمامهميء آوتفكيرهم نحو أي ش فيتحو 
ا ما يزيد ، وغالب  ضيع التي يبحثها المعلم مع طالبهبالملل إلى قلة التنويع في األنشطة والمواالتالميذ 
 .حماس والتشويق والتحديحينما يفقدون الالتالميذ  الملل عند

 والتوتر: اإلحباط -2
، فيمكن هم باإلحباط والتوتر أثناء الحصةإلى المشكالت الصفية نتيجة شعور ذ التالمي قد يلجأ

التالميذ  ا يؤدي إلى إرباك، مموانين والقيود التي يضعها المعلمعزى هذه المشكالت إلى كثرة القتُ  أن  
ى راحة بين الفينة واألخر التالميذ  سرعة سير المعلم في شرح الدروس دون إعطاء كما أن   .وتوترهم

عندها إلى إثارة  ون ئؤدي إلى شعورهم باإلحباط والتوتر، فيلجتلقوه من معلومات يللتفكير واستيعاب ما 
 . المشكالت

ة التي تشعر بالعجز فمنهم الفئ ؛التي تصاب بالتوتر واإلحباطالتالميذ  وهناك فئات عديدة من
ال يلتزم المعلم بخط سير  ما، ومنهم التي تحبط عندمهمات المطلوبة في الوقت المحددعن إنهاء ال

، ومنها التي تشعر بالخوف والحرج من اإلجابة عن باألحاديث الجانبية غير المفيدة وينشغل ،الدرس
لم يفسح لها المعلم  فئة تشعر باإلحباط إن  وبالمقابل هناك  ،م التي توجه إليهم بصورة مفاجأةأسئلة المعل

ة  إن   ؛ وباألخصالفرصة المشاركة الصفية بشكل فع   جي د كإحضار  للحصة بشكل سلف اكانت مستعد 
ن  وسيلة إيضاح ونحوها ، وصارت عناية والرعاية من المعلم ُأحبطتجميع هذه الفئات ال لم تلقَ  . وا 

 كالت الصفيةوزادت من احتماالت حدوث المش تبحث لها عن أنشطة أخرى ال ترتبط بالدرس
 .(50، صم2015)الزهراني، 

 جذب النتباه: ىلإميل التَلميذ  -3
التالميذ الذين ال يستطيعون النجاح في الدراسة يعملون نحو جذب انتباه المعلم والتالميذ  إن  

 .وتتسبب في المشكالت الصفية ،اآلخرين عن طريق قيامهم بسلوكيات قد تكون غير مرغوبة
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االنتباه منها جذب  ات التي يقصديالكثير من السلوك ، ويعلم أن  السلوك والمعلم الحكيم ينتبه لهذا
ن  ما اعقاب  التالميذ  سيئة يستحق عليها اتيال تعد سلوك في تحقيق التالميذ  ما يوظف رغبة هؤالء، وا 

يكل فهم بالقيام بنشاط محبب لهم فتتحقق لهم رغبتهم  كأن   ،من األهداف التعليمية في الحصة هدف
 بجذب انتباه اآلخرين.

 : العدوان  -4
عنف والمشاكسة أثناء تصدر عنهم سلوكيات تتميز بال أن   اط يمكنحبباإلالتالميذ  عندما يشعر

وتبادل الشتائم واأللفاظ النابية، وتمزيق ، عن الغضب وعدم الرضا؛ كالنقد الجارح للزمالء االحصة تعبير  
تالف المقاعد الصفية  .الدفاتر والكتب، وا 

 : بالصياح والشغ -5
أطراف التالميذ  يتبادل بعض ، إذعرفة مصدرهافي غرفة الصف دون م اقد يسمع المعلم أصوات  

 :اوقد يصيحون عالي   ،دونما إذن ، ويجيبون عن األسئلة بصوت عال  الحديث، ويتهامسون أثناء الشرح
 . )أنا يا أستاذ( رغبة منهم في المشاركة

، بالقوانين الصفية التالميذ م معرفةهو عد ؛ومن أبرز األسباب التي تدعو إلى هذه المشكالت
رة من ، والغيوالميل إلى جذب انتباه اآلخرين ا،الذين يجلسون سوي  التالميذ  ينة بينوافر صداقة متوت

 . لعدم قدرتهم على تحقيق التفوق  ااجتماعي  أو  االزمالء المتفوقين أكاديمي  

 : السلوك النعزالي -6
، نشطة الصفيةشاركة بفعالية في األالمإلى الثقة بالنفس فيمتنعون عن التالميذ  يفتقر بعض

. ى زمالءهم عنهاحت  أو  يسألوا المعلم وربما تركوا بعض األسئلة عليهم بدون حل في دفاترهم دون أن  
ى وقت وجهد وصبر في التعامل ها تحتاج إلألن   ؛عن هذه الفئة العديد من المعلمينيتغافل أو  وقد يغفل

 ؛أخطأت في اإلجابة الزمالء المعلمين إن   بالخوف والحرج والحساسية الشديدة منها تشعر ؛ إذ إن  معها
 . ء أثناء القيام باألنشطة الصفيةوتتجنب ما أمكن العمل مع الزمال ،ثر العزلة الفرديةؤ  لذا فهي تُ 

، قد التي يواجهها المعلمون في صفوفهمها من أبرز المشكالت وهناك مشكالت أخرى وجد أن  
لبطء ، والتحدي وعدم االنتباه والبكاء والكذب واالمعلم باألسباب السابقة كمقاطعةها ارتباط يكون ل

إحضار األدوات والكتب المدرسية  ، وعدموالمماطلة في إنجاز المهمات، والغش والسرقة ومضغ العلكة
 .(6، صم2002)العمايرة، 
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 :مصادر المشكَلت الصفية :ثالثاً 
 ات المعلم:يمشكَلت تنجم عن سلوك ❖

والقلااق  كبااتتولااد الهاادوء التااام وعاادم النشاااط يااؤدي إلااى وده الصااف يساا ىلمعلاام علااعنادما يصاار ا
والتااوتر، ممااا ياادفعهم إلااى محاولااة البحااث عاان مخااارج أخاارى لطاقاااتهم المكبوتااة، كمااا أن انحااراف المعلاام 

ن شااأنه أن يزيااد عاان سااير الاادرس وعاادم التزامااه بخطااة درسااه والنشااغاله فااي أمااور جانبيااة غياار مفياادة ماا
 (473، 2008)الزهيري، لمشكل عند الطلبة .احتماالت حدوث السلوك ا

 مشكَلت تنجم عن الجو العائلي للتلميذ: ❖

فاألهل الذين يقدرون المدرسة ويحترمون جهود  ؛يتقمص األبناء اتجاهات والديهم نحو المدرسة
العكس من  ىوعل ،المعلمين إنما يشجعون تبني اتجاهات إيجابية نحو المدرسة وأنظمتها لدى أوالدهم

 ة المعلم والتعليم.ون من أهميألهل الذين يقللذلك ا

 دارة المدرسة:المشكَلت المتعلقة بإ ❖
حيث تقوم بسن القوانين الصارمة  ،في مشكلة عدم االنضباط الصفي ام  مه ااإلدارة دور   تؤدي

وخاصة الصف األول  ،والتي من الصعب على طالب المرحلة االبتدائية ،التي تشبه النظام العسكري 
الة ، والمنشود هنا هو المناقشة الفع  دي لخوف وضجر األطفال من المدرسةمما يؤ  ؛ويطبقها بلهايتق أن  

 (10م ، ص2002)العمايرة، .أهمية االنضباط في حدود المعقول بمدى إلقناع التالميذ

 بتركيب الجماعة الصفية: المشكَلت المتعلقة ❖
 خاصة أن   ،األفراد ضمن جماعة الجماعة الصفية تعد من المصادر األولية التي تحدد سلوك

عندما أو  ما قد ال يمارسه عند االنسحاب من الجماعة ايمارس سلوك   الطالب أن   ىفرض علالجماعة تَ 
 يلي: الطالب ممارسة السلوك ما ىومن األسباب التي تفرض عل ،يكون بمفرده

 .سلوكية وتقليد التالميذ لزمالئهمالعدوى ال -1
 .صفالجو العقابي الذي يسود ال -2
 الجو التنافسي العدواني. -3
 . اإلحباطات الدائمة والمتكررة -4
 (407:  2001)قطامي وقطامي ، .اتورية في الصفشيوع جو الدكت -5
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 مشكَلت متعلقة بالتلميذ نفسه: ❖
 مستوى القدرة العقلية للطالب: -1

 التعليمية تناسبها نوعية المادةهناك اختالفات واسعة المدى بين التالميذ في القدرة العقلية قد ال 
، المتفوقينالتالميذ  دى ذلك إلى سأمأ امنخفض  ان مستوى المادة التعليمية التي يقدمها المعلم، فإذا ك

 اقوي   اوفي كال الحالتين يكون ذلك دافع   ،أدى إلى شرود ذهن الطالب الضعيف اكان مرتفع   وأما إن  
 .إلحداث المشكالت الصفية

 العوامل الصحية: -2

فقد  ،يذ ضعف السمع والبصر وضيق التنفسك التالمالتي تؤثر في سلو  من العوامل الصحية
 .لميذ على القيام بواجباته الصفيةل هذه العوامل دون قدرة التو  حُ تَ 

 شخصية التلميذ: -3
 كون ت بتدائي لم يبلغ بعد مستوى النضج الشخصي الذي يؤهله ألن  طالب الصف األول اال فإن  
تعدد األنماط الشخصية في الصف  كما أن   ،األمور ىصحيحة علإصدار األحكام ال ىله القدرة عل

 .(10، صم2002 ،)العمايرة ادة احتمال وقوع المشكالت الصفيةالواحد يؤدي إلى زي

 :جم عن النشاطات التعليمية الصفية, وهيمشكَلت تن ❖
 .التالميذ ىمنخفضة لدأو  اطراب التوقعات في كونها عالية جد  اض -1
 .تعليمه الصفيدمها المعلم في تخيسصعوبة اللغة التي  -2
 .ائف التي يحددها المعلم لتالميذهقلة اإلثارة في الوظ -3
 .قلتهاأو  كثرة الوظائف التعليمية -4
 .اطات الصفية على الجوانب اللفظيةاقتصار النش -5
 .مالءمة النشاطات لمستوى التالميذعدم  -6
 .(15، صم2018)القطامي،  ار النشاطات ورتابتهاتكر  -7
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 الصفية :ت شكَلالمرابعًا: 
 تتنوع المشكالت الصفية ، ونذكر منها :

 مشكَلت تتعلق بالطلبة :أوًل: 

 مشكلة تشتت النتباه: -1
يشااير عاادم االنتباااه الطالااب أو تشااتت االنتباااه لديااه إلااى عجااز الطالااب عاان انتقاااء المثياارات المالئمااة 

المرتبطاااة بعملياااة  التعليمياااةالمثيااارات والتركياااز عليهاااا أو عااان ضاااعف القااادرة علاااى التركياااز الطويااال فاااي 
 التعلم.

 تشتت االنتباه :أسباب    

 :أخرى خارجية ة عن تشتت االنتباه عوامل داخلية و المسؤولمن العوامل 

 العوامل الداخلية :

  .درجة اهتمام الطالب بموضوع الحصة •

  والنفسية . حالة الطالب الجسمية •

  .قدرات الطالب العقلية •

  .أثر المشكالت األسرية •

 خارجية :العوامل ال

 .المناخ النفسي واالجتماعي السائد داخل غرفة الصف  •

 .فة الصف )التنظيم _ الهدوء (مادية لغر البيئة ال •

  .ضعف تنوع األنشطة الصفية •

 (2019،212ن،خرو آو )إياد  .نمط اإلدارة الصفية )التسيبي _ التسلطي ( •

 : ةالمدرسي اتأداء الواجبعدم  -2
عمال التعليمية التي يكلف الطالب بها ، والتي تدل على الواجبات المدرسية من أهم األتعد 

، وفي نفس الوقت تعد دلياَل على التزام الطالب ومتابعتهم طالب وحرصهم على التعليم متابعة ال
م المدرسية عض الطالب عدم االهتمام بحل واجباتهلكن حين نالحظ عبى بللمهلم والدروس ، و 

يعد دلياَل كافيَا  على عالقة ، ، وفي المقابل انتشار وكثرة المشكالت الصفية  ةوسوء المتابع
 (441،ص 2005الفتالوي ،.)ةازياد المشكالت الصفية بعدم أداء الواجبات المدرسي
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 مظاهر المشكلة :

 .تأخر الطالب عن القيام بالواجب المدرسي  •

 .عدم وضوح أهمية الواجب والغاية منه  •

 .القيام بجزء من الواجب  •

 .واجب من زميله ال نقل •

  .قلة االهتمام بنقل الواجب عن السبورة •

 أسباب المشكلة :

 . صعوبة الواجب المدرسي •

 .كم الواجب وكثرته وتعدد مباحثه نتيجة لضعف التنسيق بين المدرسين  •

 .ضعف الطالب في تنظيم وقته  •

 . المبحث أو المعلمميول الطالب السلبية تجاه  •

 .من قبل المعلم الواجب عدم تصحيح  •

 المشاكل األسرية.وجود  •

 (236،،2019 ،رون و أخ )إياد. قلة توفر الظروف المناسبة داخل البيت •

  :مشكلة السلوك العدواني تجاه األخرين  -3
هاو و  ، خرين و األذى بااألإلاى إلحااق الضارر االستجابة التي تهادف السلوك العدواني هو 

مااان األنمااااط االجتماعياااة المؤذياااة التاااي تأخاااذ عااادة أشاااكال منهاااا االعتاااداء اللفظاااي أو الجسااادي أو 
 التعدي على ممتلكات األخرين .

 مظاهر المشكلة :

 قام أو تحقيق الذات .األقران بغرض االنت االعتداء الجسدي على •

 عبير عن الشعور باإلحباط بإتالف الممتلكات المدرسية .تال •

 المشاكسة المتكررة وعدم االمتثال لألوامر من المعلم . •

 (223، 2019،)إياد وآخرون إصدار التهديدات و اإلساءات اللفظية . •
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 مشكَلت تتعلق بالبيئة الصفية :ثانيًا: 

 إزدحام الصفوف : -1
صافوف فاي كال صاف الطلبة علاى عادد محادد مان اللطلبة نتيجة توزيع إن الصفوف تتكدس با

لاى آثاار مادمرة علاى تعلايم  40دراسي بحيث يصل إلى  أو أكثر مما يؤدي إلى الكثير من المشكالت وا 
( ، فاال شاك أن الطلباة يلتحقاون بالمدرساة فاي نفاس  83،  2008ومستقبل الطلبة )كوجاك و آخارون ،

ضااطر لتعلاايم أكثاار ماان لمااون باانفس الساارعة وال باانفس المسااتوى والمعلاام مالعماار لكاانهم مختلفااين ال يتع
(، فمااع التزايااد السااكاني الكبياار اكتظاات الصاافوف  161 -160،  2006مسااتوى فااي الصااف )بركااات ،

دقيقة لدرس يجب أن يشرح لهاذم  45بالطلبة ، وهذا أصبح المعلم أمام هذه الكثافة مجهود كثيرا  فهناك 
 (212، 1995مرسي، الحشود من الطلبة .)

 اإلدارة المدرسية : -2
سة  من أجل بلوغ األهداف المنشودة التاي ي إدارة شؤون المدر اَل مهما  فتعتبر اإلدارة المدرسية عام

نهاا تعتبار مصادرَا ملفتاَا فاي إثاارة بعاض المشاكالت الصافية لعادة وضعتها وزارة التربياة والتعلايم ، كماا وأ
 باب منها :أس

 درسية .الم دم وضوح التعليماتع •
عاادم عاادم تااوافر باادائل للساالوك ، فقااد يطلااب ماان الطلبااة عاادم إلقاااء بقايااا الطعااام علااى األرض و  •

فالماادارس ذا الساالوك ، ي أثناااء الخااروج ماان الصاافوف دون تااوفير باادائل لهااالااركض والتاازامهم فاا
 .لوكيات ه السه ولكنهم نادرَا ما يعلموهم بدائل لهذأن يفعلو يجب تبين للطلبة ما 

 استخدام تعليمات وقوانين بالية . •
 هم .أبنائ إنجازاتهل بفاعلية في نشاطات المدرسة أو اطالعهم على دم مشاركة األع •
 (20:1998،إدارة المدرسة متسامحة جدَا أو متعسفة جدَا .)عصفور •

 :لمعالجة المشكَلت الصفية مقترحةحلول : امساً خ
 :في المشكَلت الوقاية من الوقوع اتاستراتيجي: أوًل 
 .بالدرجة األولى زالوا أطفاال   هم ماوأن   ،تفهم المعلم لخصائص طالب الصف األول -1
 .ة المتبادلة بين المعلم والطالبالمحافظة على عالقة جيدة مبنية على الثق -2
 .تحسين من الوضع الصحي في المدرسةبرنامج للوضع  -3
 .يقتصادي المتدنذوي الوضع االالتالميذ  مساعدة -4
لطرق فعالية في معالجاة اأكثر  منُيعد  وهذا ،توسيع قاعدة االتصال والتواصل مع أولياء األمور -5

 .المشكالت
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نظمة التي يرغب مناقشة المعلم للطالب في بداية الفصل الدراسي وبشكل تفصيلي بالقوانين واأل -6
في وضع هذه التالميذ  شاركيوقد  ،واإلجراءات الواجب اتباعها لضبط الصف ،تسود الصف أن  

 .القوانين
معظم العوامل التي تؤدي للمشكالت  ، فإن  خ التعليمي المناسب في غرفة الصفيجاد المناإ -7

 .المناخ التعليمي غير مناسب ومنفرالصفية ناجمة عن كون البيئة و 
 .التخطيط المسبق والتحضير الدقيق للفعاليات التي ستغطي الحصة الصفية الكاملة -8
شغال ،بقاء الصف في حركة ونشاط مستمرينإرة ضرو  -9  .بأنشطة تخدم أهداف الدرسالتالميذ  وا 

يحافظون على انتباههم عند التالميذ  ن  إعلم ومراقبته للطالب أثناء الشرح، حيث يقظة الم -10
 .لم راقبهم باستمرارالمع شعورهم بأن  

دارة األسئلة الصف السير في خطوات الدرس بالسرعة المناسبة -11  .ية بشكل جيدوا 

 :استراتيجيات معالجة المشكلة: اثانيً 
 .ذوي االحتياجات الخاصة إلىالتعرف  -1
 .من جانب المعلم عند وقوع المشكلةالتدخل المباشر  -2
 .عليهاب المشكلة ومحاولة السيطرة التعرف إلى أسبا -3
 .ما فعله خطأ ى يعلم الطالب أن  متعاضه حت  إظهار المعلم ال -4
 .الخطأ مرفوض أن   ىعن الخطأ للتأكيد عللطالب تذار ااع ىالتشديد عل -5
 الطالب داخل غرفة الصف. ىيقاع العقوبة عليبتعد عن اتخاذ القرارات بإ المعلم أن   ىعل -6
  .وظيفها بما يخدم أهدافه التربويةاستخدام المعلم ألساليب تعديل السلوك وت -7
 .(14-12، صم2009 ،)دنديس .علم على هدوئه أثناء حل المشكالتحفاظ الم -8

ا ، ويكاون ذا قادرة علاى ماا بصايرة نافاذة يساتقره بهاا األماوريكاون ذ على المعلام أن   فإن  ؛ اوختامً 
، وعلاى اختياار يستقره بها ما في داخل نفوسهم، وما يفكارون باه يحاءاتا  من دالئل و التالميذ  يبدر من

 .(80، صم1996)عدس،  اوكطلبة ثاني   وب األفضل للتعامل معهم كبشر أوال  األسل
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 ثالفصل الثال
 السابقةالدراسات 
 

قامت الباحثات باستطالع عدد  من الدراسات السابقة ذات العالقة بموضوع الدراسة، وقد تم 
تصنيفها إلى دراسات عربية ودراسات أجنبية مرتبة ترتيب ا زماني ا من األحدث إلى األقدم على النحو 

 التالي:

 :: الدراسات العربيةأوًل 
المشكَلت التي تواجه معلمي التربية الفنية في مدارس " :بعنوان :(م2011دراسة موسى, ) -1

  ."الغوث بمحافظات غزة وسبل عَلجها وكالة
والتي تواجه معلمي التربية الفنية  ،التعرف إلى أهم المشكالت المتعلقة بالمعلمالدراسة   هدفت

ن هذه، وتكو   المنهج الوصفي التحليلي ةالباحث في مدارس وكالة الغوث بمحافظات غزة، استخدمت
( 67)مجتمع الدراسة من جميع معلمي التربية الفنية في مدارس وكالة الغوث بمحافظات غزة وعددهم 

لت الدراسة إلى النتائج وقد توص  . ائها كأداة لبحثهاتبانة قامت ببناس ةالباحث واعتمدت ،ومعلمة الم  مع
المعلم قد  إلى أن   ةالباحث (. وتشير%63.19)لمرتبطة بالمعلم بوزن نسبي قدره المشكالت ا أن   :التالية

 أوصت الدراسة لضرورة أن  من مستواه وقدره. وقد  اعلى المشكالت المرتبطة به إنقاص   يجد في حكمه
 أن  و ، النظري  طارالعملي واإل طاروع المختلفة بتخصصه المتعلقة باإلالفر  جميعالتربية الفنية بيلم معلم 

يهتم بتحضير دروسه بشكل  وأن   ،تيب والمظهر الجمالي الحسننظافة والتر  للدقة واليكون المعلم مثاال  
 جيد.
"مشةةةكَلت معلمةةةي الصةةةف فةةةي المةةةدارس الحكوميةةةة  :بعنةةةوان :(م2008دراسةةةة أبةةةو فةةةودة, ) -2

 .بمحافظات غزة وسبل الحد منها"
المشاااكالت التااااي تواجاااه معلماااي الصاااف فاااي المااادارس الحكوميااااة التعااارف إلاااى هااادفت الدراساااة 

 وصاف هاذه الظااهرة، غزة من وجهة نظرهم، استخدم الباحاث المانهج الوصافي التحليلاي فاي بمحافظات
ت مشكالت معلمي الصاف فاي المادارس الحكومياة بمحافظاات غازة علاى وقد طبق الباحث استبانة شمل

وكةان مةن أهةم ومعلماة،  ا( معلم  164) وعددهم ،عينة من جميع معلمي الصف في المدارس الحكومية
(، ثم مجاال %64.57مجال المشكالت المرتبطة بالتعامل مع التالميذ بوزن نسبي ) أن   :سةنتائج الدرا

دارة مجااال المشااكالت المرتبطااة باااإل ا%(، وأخياار   61.48ج التربااوي بااوزن )نهاااالمشااكالت المرتبطااة بالم
في درجة استجابات معلمي الصاف إحصائية  توجد فروق ذات داللة (،%59.38) الصفية بوزن نسبي

وكاناات  ،إناااث( ،)ذكااور :عاازى إلااى متغياار الجاانسجهااة نظاارهم تُ ول المشااكالت التااي تااواجههم ماان و حاا
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ضااارورة وجاااود المعلااام المسااااند ماااع معلااام الصاااف لتخفياااف  ؛وقاااد أوصااات الدراساااة. ثنااااالفاااروق لااادى اإل
 وتقليل عدد التالميذ في الصف الواحد. العبء عن معلم الصف وا عطائه الحصص العالجية،

 
لمرحلة البتدائية بدولة المشكَلت التي تواجه معلمي ا" :بعنوان :(م2004ع, )اللمي دراسة -3

 ."الكويت
ة للعوائق التي تؤدي إلى تقليل مدى إدراك معلمي المرحلة االبتدائيإلى تعرف الهدفت الدراسة 

 الم  مع 716نت عينة الدراسة من ، تكو  ي مستوى كفاءة العملية التعليميةتدنوتحجيم فعالية التدريس و 
عداد الباحث على من إ  تطبيق استبانة تم  اطق التعليمية في دولة الكويت، و معلمة من جميع المنو 

وتشير نتائج لمو المرحلة االبتدائية في يومهم. لى المشكالت التي يواجهها معإالعملية تهدف التعرف 
 ؛هما أثناء يومهم الدراسي مشاكل فيها بشكل عام ون المعلم واجهيالمحاور التي أكثر  لى أن  إ :الدراسة

المعلمين الذين أكثر  لى أن  إلت الدراسة كما توص   .ئل التعليميةالوساو  ،التعامل مع أولياء األمور
المعلمين ذوي و  ،( سنوات5-1) الخدمةانوا حديثي صعوبات في العمل المدرسي كلمشاكل و  واتعرض
 .( سنة15-11ا ما )الكبيرة نوع   الخدمة

"مشكَلت المعلم المبتدئ فةي المةدارس الحكوميةة بمحافظةات  :بعنوان :(م1999دراسة خاطر, ) -4
 .غزة ومقترحات حلولها"

 درستالمشكالت التي تواجه المعلم المبتده ومدى شيوعها، كما  لتعرف إلىا هدفت الدراسة
 اف عم  كشالو ، ثانوية( على اختالف هذه المشكالت ،أساسية عليا ،)أساسية دنيا :أثر المرحلة التعليمية

آداب( أثر على اختالف هذه المشكالت، وقد  علوم،): إناث( والتخصص ،)ذكور: للجنس إذا كان
، وأعدت استبانة تتضمن مشكالت المعلم المبتده في المنهج الوصفي التحليلي ةالباحث استخدمت

علمات ا ومعلمة من المعلمين والممعلم   (316وطبقتها على ) ،المدارس الحكومية بمحافظات غزة
أعلى المشكالت التي تواجه المعلمين الجدد هو عدم  أن   :وكان من أهم نتائج هذه الدراسة. جددال

، المنهج وتدريسه وذلك لصالح المعلمات. في الفصول المدرسيةالتالميذ  كثافةكفاية المرتب، ارتفاع 
اإلدارية، تعريف الطالب باألمور  ىمل اإلعداد المهني في الجامعة عليشت أن   ؛ومن أهم التوصيات

ات للمعلمين الجدد وعقد اجتماع ،تفريغ مدرس كفء لمرافقة المعلم المبتده، التخصص في اإلعداد
 .دة النظر في قانون الترفيع اآلليدارية لهم، إعامور اإللتوضيح بعض األ
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 :: الدراسات األجنبيةاثانيً 
حديات التي تواجه المعلمين في تحسين األداء دراسة الت" :بعنوان :(م2013) ,دراسة ماري  -1

 ."في المدارس البتدائيةالدراسي 
INVESTIGATION OF CHALLENGES THAT FACE TEACHERS IN 

IMPROVING TEACHING PERFORMANCE IN PRIMARY 

SCHOOLS: A CASE OF DODOMA MUNICIPAL COUNCIL. 

جااه المعلمااين فااي تحسااين أداء التاادريس فااي التحقيااق فااي التحااديات التااي توا الدراسااة إلااىهاادفت 
 انةجمااع البيانااات ماان خااالل االسااتب وقااد تاام  ، وقااد اسااتخدم الباحااث الماانهج الوصاافي ،دارس االبتدائيااةالماا

وقااد شااملت  النااوعي.إخضاااعهم للتحلياال الكمااي و  وكااذلك مراجعااة وثائقيااة. ثاام تاام   ،والمقابلااة والمالحظااة
اااان ميوثالثاااا ا،راسااااة عشاااارين تلميااااذ  عينااااة الد اااا ادرس  للتعلاااايم فااااي  افااااي الفصااااول الدراسااااية، وعشاااارين موظف 

المعلماين يواجهاون العديااد مان التحاديات فااي تحساين أداء التادريس فااي  المقاطعاة. تشاير النتاائج إلااى أن  
 هااااذه التحااااديات بيئااااة مدرسااااية ساااايئة، وفصااااول دراسااااية مكتظااااة، وعاااادم االنضااااباط وتشاااامل ،الماااادارس

هنااك حاجااة  :هةم التوصةةياتومةةن أ .لاتعلم والترقيااة والتطاوير المهنايا، الساكن والتعلاايم وماواد يالمياذالت
 ،خالل تحفيز المعلماين علاى التادريسال من ألصحاب العمل لتشجيع المعلمين على تعزيز التعليم الفع  

وأوليااء األماور والمجتماع جهاود مشاتركة باين الحكوماة ين الفصول الدراسية عن طريق باذل يجب تحسو 
وبالتاااالي زياااادة فعالياااة التالمياااذ  ن تاااوافر غااارف الصاااف الكافياااة لتجناااب اكتظااااظلضاااما ؛حاااول المدرساااة

 .التدريس
مدرسة في تنفيذ ال المشكَلت التي يواجهها معلمو ما قبل" :بعنوان :(م2010دراسة إيردين, ) -2

  ."المناهج الدراسية
PROBLEMS THAT PRESCHOOL TEACHERS FACE IN THE 

CURRICULUM IMPLEMENTATION. 

فت الدراسة إلى التحقق من التحديات التي يواجهها المدرسون في مرحلة ما قبل المدرسة في ده
والقسم  ،وما إذا كانت هذه التحديات تختلف من حيث المستوى التعليمي للمدرسين ،تطبيق المنهج

دمة، وخبرة التدريس ومستوى التعليم وتدريب الخ ،ونوع المدرسة التي يعملون بها ،الذي تخرجوا منه
وقد جمعت البيانات في هذه الدراسة  ،اسة استخدم الباحث المنهج الوصفيولتحقيق هدف الدر 

 :وأشارت النتائج إلى ،من خالل المقابالت الشخصية نوعيةو  ،كمية من خالل أداة االستبانة ؛بطريقتين
تليها تلك  ،المادية التي يواجهها معلمو ما قبل المدرسة متعلقة بالتقييم والمرافق معظم المشاكل أن  

دماجها. وأظهرت النتائج أن  ، وتوفير مشاركة الوالدين بتخطيط أنشطة العلوم والرياضيات المتعلقة  وا 
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للمشاكل المتعلقة بالبيئة المادية بشكل  استجابات المعلمين الذين يعملون في رياض األطفال الحكومية
 دية الخاصة. كبير مقارنة بالمعلمين العاملين في المدارس التمهي

"المشةةكَلت التةةي تواجةةه تعهيةةل معلمةةي الصةةف للمةةدارس  :بعنةةوان :(2007, )دراسةةة أكسةةبوت -3
 . البتدائية في نيجيريا"

والتاااي  ،المشاااكالت التاااي تواجاااه معلماااي الصاااف للمرحلاااة االبتدائياااة ىلاااإالدراساااة التعااارف هااادفت 
لباحاااث المشاااكالت، وقاااد اساااتخدم ايجااااد حلاااول لهاااذه ا  باااالمعلم نفساااه وتأهيلاااه الجاااامعي، و ا تتعلاااق تحدياااد  
 اطالب   (1200)ى تطبيق االستبانة عل استخدم الباحث المنهج المسحي، وقد تم  ة لدراسة، و االستبانة كأدا 

ةوالياات فاي شامال نيجيرياا،  6فاي  ك مشاكلة فاي اختيااار : هنااالنتةائج التاليةة إلةىلت الدراسةةة وقةد توص 
ا. ة في ممارسة المهنةديهم رغبوجد نسبة قليلة من المعلمين لتالمعلمين حيث   ىلاإلت الدراساة وقاد توص 

 ماؤهلينالغيار التالمياذ  عادد مانأكبار  جامعاة تقبالال ن  ألمشكالت التاي تتعلاق بمعلماي الصاف هم اأ  ن  أ
وماان أهاام التوصاايات: الكشااف عاان التوجيهااات نحااو مهنااة التاادريس ماان مرحلااة الثانويااة  ،لاادخول القساام

 ن  أوضع امتحانات كتابية وشفوية يجب قبول في كلية التربية بحيث يتم العامة، وضع معايير محددة لل
 يتعداها الطالب للقبول في الكلية، زيادة الوعي حول أهمية مهنة التعليم.

 

 :على الدراسات السابقة تعقيبال :اثالثً 
 : اسات السابقة على النحو التالياتفقت الدراسة الحالية مع الدر 

لى المشكالت التي تواجه معلمي الصف في إات السابقة هدفت للتعرف الدراس كل: هدف الدراسة -1
(، دراسة )خاطر، 2008(، دراسة )فودة، 2011، دراسة )موسى :المدارس االبتدائية مثل

مدى إلى تعرف ال ت( هدف2004، (، بينما المجلة التربوية )اللميع2013، دراسة )ماري (، 1999
 وتدني، إلى تقليل وتحجيم فعالية التدريسوائق التي تؤدي إدراك معلمي المرحلة االبتدائية الع

إلى التحديات التي يواجهها ( 2010، وهدفت دراسة )إيردين ،مستوى كفاءة العملية التعليمية
إلى ( 2007، ، وهدفت دراسة )أكسبوتي مرحلة ما قبل المدرسة في تطبيق المنهجن فالمدرسو 

بالمعلم نفسه  الة االبتدائية والتي تتعلق تحديد  رحالمشكالت التي تواجه معلمي الصف في الم
  .تأهيله الجامعيو 

 .في استخدام المنهج الوصفي سابقةاتفقت الدراسات ال :منهج الدراسة -2
(، دراسة )أبو 2011، دراسة )موسى :جميع الدراسات استخدمت االستبانة مثل :الدراسةأداة  -3

، راسة )أكسبوت، د(1999سة )خاطر، (، درا2004، (، مجلة تربوية )اللميع2008فودة، 
باإلضافة  ،استخدمت االستبانة( 2010، ، دراسة )إيردين(2013، ، بينما دراسة )ماري (2007

 .إخضاعهم للتحليل الكمي والنوعي وتم  ، ةإلى المقابلة والمالحظة المباشر 
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مرحلة األساسية اتفقت الدراسات السابقة في استخدام عينة من معلمي ال :مجتمع الدراسة وعينتها -4
(، دراسة 2004)اللميع،  (، مجلة تربوية2008(، دراسة )أبو فودة، 2011، دراسة )موسى :مثل

ميذ ومعلمي المرحلة االبتدائية ( استخدم تال2013، بينما دراسة )ماري، (1999، اطر)أبو خ
في  سون ( استخدم مدرسي ما قبل المدرسة الذين يدر 2010، ودراسة )إيردين ،التعليم يوموظف

 .استخدم تالميذ المرحلة األساسية( 2007، ، ودراسة )أكسبوترياض األطفال العامة والخاصة
 :اسة الحالية عن الدراسات السابقةأوجه تميز الدر 

الية تناولت المشكالت الصفية بينما الدراسة الح ،تناولت الدراسات السابقة المشكالت التعليمية −
 .فقط

يت على وأما الدراسة الحالية قد أجر  ،ى معلمي المرحلة األساسيةأجريت الدراسات السابقة عل −
 .معلمي الصف األول األساسي

 . ة األساسية الدنيا في مديرية رفحشملت هذه الدراسة معلمي الصف األول في مدارس المرحل  −
 :الية من الدراسات السابقة ما يلياستفادت الدراسة الح

 .االستعانة باإلطار النظري  -1
 .طوات اإلجرائية للدراسات السابقةعلى الخاالطالع  -2
 األدوات الجديدة للدراسة.االطالع على أدوات الدراسات السابقة لبناء  -3
 .ختيار العينة التي تناسب الدراسةا -4
 .المراجع والتوثيق -5

حيث  ،عداد البحثإ اسات السابقة له أهمية كبيرة في االطالع على الدر  أن  ات وترى الباحث
ومن الضروري في  ،عداد البحوث األكاديمية التعليميةإ الدارسين والباحثين حول  رشادإيعمل على 

العلمي ليها بكل ما هو مفيد في مناهج البحث إع على الدراسات السابقة والنظر العملية البحثية االطال
العملية خرين تنفعهم في حياتهم تكون دراستنا مفيدة لآل ونرجو من هللا أن  ، واألكاديمي الذي ينتفع به

 والعلمية.
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 الفصل الرابع
 جراءاتواإل الطريقة

 

 مقدمة:
أهداف  لتحقيق اتبها الباحث قامتراءات الدراسة الميدانية التي تناول هذا الفصل توصيف ا إلج

ن تحديد منهج الدراسة، ومجتمع وعينة الدراسة، ومصدر وأدوات جمع البيانات، تضم  الدراسة، حيث 
استخدمها في فحص أداة الدراسة )التحقق من صدق أداة الدراسة وثباتها(  واإلجراءات التي تم  

واختبار فرضيات  ،االعتماد عليها في تحليل البيانات التي تم  اإلحصائية  واألساليب والمعالجات
 لى النتائج التي تعبر عن واقع الظاهرة قيد الدراسة.إالدراسة للوصول 

 منهج الدراسة:
أسااااس تحدياااد خصااااائص  لماااانهج الوصااافي التحليلاااي الاااذي يقااااوم علاااىاعتمااادت الدراساااة علاااى ا

والتفسير  والتحليل والربط ،العالقة بين متغيراتها وأسبابها واتجاهاتها ونوعية ،ووصف طبيعتها ،الظاهرة
 النتائج.  ثم استخالص ،لهذه البيانات وتصنيفها وقياسها

 الدراسة: مجتمع
ا للعمااال فاااي المرحلاااة معلماااي الصاااف )األول( الماااؤهلين تربوي ااان مجتماااع الدراساااة مااان جمياااع تكاااو  
 ( معلم ا ومعلمة.167والبالغ عددهم ) األساسية

 عينة الدراسة:
( 100اختيار عينة بحجم ) عشوائية البسيطة، وتم  حيث اعتمدت الدراسة على طريقة العينة ال

 ا للعمل في المرحلة األساسية.من معلمي الصف )األول( المؤهلين تربوي  

 نتائج الدراسة:
 تحليل النتائج المتعلقة بالقسم األول "البيانات الشخصية".

 ن توزيع أفراد الدراسة حسب البيانات الشخصية.الجدول التالي يبي  
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 (1.4جدول )
 يوضح خصائص أفراد الدراسة حسب الجنس

 نسبة عدد الفئة
 27.0 27 ذكر
 73.0 73 أنثى

 100.0 100 اإلجمالي

 إناث. %73من أفراد الدراسة ذكور، بينما  %27 حيث يتضح من الجدول السابق أن  
 (2.4جدول )

 خصائص أفراد الدراسة المؤهل العلمييوضح 
 نسبة عدد الفئة
 16.0 16 دبلوم

 77.0 77 بكالوريوس
 7.0 7 دراسات عليا

 100.0 100 اإلجمالي

 %16العينة لديهم مؤهل علمي بكالوريوس،  أفرادمن  %77 يتضح من الجدول السابق أن  
 .ل دراسات عليالديهم مؤه %7لديهم مؤهل دبلوم، بينما 

 (3.4) جدول
 يوضح خصائص أفراد الدراسة حسب سنوات الخدمة في التعليم

 نسبة عدد الفئة
 25.0 25 سنوات 5 من أقل
 39.0 39 سنوات 10-5 من

 36.0 36 سنوات 10أكثر من 
 100.0 100 اإلجمالي

 5من أقل  التعليممن أفراد الدراسة لديهم سنوات خبرة في  %25 يتضح من الجدول السابق أن  
لديهم سنوات خبرة في  %36و سنوات، 10-5لديهم سنوات خبرة في التعليم من  %39سنوات، 

 سنوات. 10من أكثر  التعليم

 :الدراسةأداة 
، حيث تكونت هذه اتها الباحثدتالتي أعد Questionnaire"الدراسة في االستبانة "تمثلت أداة 

)الجنس،  :سم األول منها بالبيانات الشخصية للمبحوثاالستبانة من قسمين رئيسين، تمثل الق
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 ن القسم الثاني من االستبانة منالتخصص في الثانوية، المؤهل العلمي، وسنوات الخبرة(، بينما تكو  
، ( فقرة بهدف دراسة المشكالت الصفية التي تواجه معلمي الصف األول األساسي بمحافظة رفح30)

 .ي صورتها األولية( يبين االستبانة ف1ملحق رقم )

 صدق أداة الدراسة:
 :ي : الصدق الظاهر أوًل 

استخدام أسلوب الصدق الظاهري، بهدف التأكد من مدى صالحية االستبانة ومالءمتها  تم  
ألغراض البحث، وذلك من خالل عرضها على مجموعة من المحكمين من األكاديميين والمختصين، 

صدق وصالحية كل فقرة من فقرات االستبانة ومدى  وطلب منهم إبداء الرأي فيما يتعلق بمدى
دخال التعديالت الالزمة سواء بالحذفمناسبتها لقياس م إعادة أو  اإلضافةأو  ا وضعت لقياسيه، وا 

 .( يبين أسماء لجنة التحكيم2ملحق رقم )، الصياغة

استجابت من التعديالت الجوهرية على أداة الدراسة، و  ن العديدَ و المحكم م السادةُ حيث قد  
ن، و ضوء المالحظات التي قدمها المحكملهذه التعديالت، وقام بإعادة صياغة االستبانة في  اتالباحث
 .( يبين االستبانة في صورتها النهائية3ملحق رقم )، ى أخذت االستبانة شكلها النهائيحت  

 :: صدق التساق الداخلياثانيً 
، وذلك بهدف التحقق ةانلدرجة الكلية لالستبة كل فقرة واحساب معامالت االرتباط بين درج تم  

ن نتائج التحقق من صدق االتساق الداخلي لفقرات من مدى صدق االستبانة، والجدول التالي يبي ِ 
 الدراسة.

 (4.4جدول )
 صدق التساق الداخلي لفقرات الدراسةيوضح 

 الدللة م. الصدق م. الفقرة م
 **485. **485. .ميذالتال تعدد مستويات  .1
 *213. *213. .في داخل الفصل الواحدالتالميذ  زيادة عدد  .2
 **279. **279. .ذوي االحتياجات الخاصة في الصفوفالتالميذ  دمج  .3
 **549. **549. .نحو التعليمالتالميذ  قلة دافعية  .4
 **531. **531. .في الفصل الدراسيالتالميذ  لدى بعضوجود صعوبات تعلم   .5
 **354. **354. .صف األوللافي التالميذ  بة البناء على خبراتعو ص  .6
 **509. **509. . )كالسرقة والكذب(التالميذ  انتشار عادات سيئة بين  .7
 **558. **558. .اضعف متابعة األسرة للطالب دراسي    .8
 **667. **667. .البيتياإلهمال للواجب   .9



82 
 

 الدللة م. الصدق م. الفقرة م
 *212. *212. ضعف الحالة االقتصادية  .10
 **613. **613. . تعاون أولياء األمور مع المعلمين ضعف  .11
 **739. **739. . التالميذ كثرة غياب بعض  .12
 **430. **430. . كبر حجم المنهاج مقارنة بالوقت المخصص له  .13
 **420. **420. .والواقع الفلسطينيضعف االرتباط بين موضوعات المنهاج   .14
 **469. **469. .اب الجانب العمليتركيز المنهاج على الجانب النظري على حس  .15
 **471. **471. . التالميذ مة المنهاج لمستوياتءضعف مال  .16
 **563. **563. .صعوبة تحديد األسلوب المناسب لتنفيذ موضوعات المنهاج  .17
 **678. **678. .الفصلية وعدم قابليتها للتعديالت الطارئةقلة مرونة الخطة   .18
 **463. **463. . منهاج )المطبعية والعلمية واللغوية(كثرة األخطاء الواردة في ال  .19
 **566. **566. . التالميذ الحديث الجانبي بين  .20
 **611. **611. . في األنشطة الصفيةالتالميذ  قلة انسجام  .21
 **583. **583. .مقاطعة المعلم أثناء الشرحأو  ذنإاإلجابة بال   .22
 **649. **649. . األدواتأو  الدفترأو  حضار الكتابإعدم   .23
 **582. **582. . كثرة االستئذان للخروج من الصف  .24
 **623. **623. . تمزيقهأو  تالفهإأو  كتابأو  خالف حول ملكية قلم نشوب  .25
 **522. **522. .عن نقطة سبق شرحها بشكل متكررالتالميذ  سؤال  .26
 **496. **496. . قلة توفر الوسائل التعليمية المناسبة  .27
 **578. **578. . بالمللتالميذ ال شعور  .28
 **629. **629. . لتعليمات المعلمالتالميذ  ضعف استجابة  .29
 **612. **612. . التالميذ قلة االنتباه والتركيز لدى  .30

 .0.01عند مستوى دللة إحصائية  **دالة .0.05عند مستوى دللة إحصائية  *دالة

عند إحصائية  داللة اذ الدراسة ترتبط ارتباط  جميع فقرات ا ن  ؛ أيتضح من خالل الجدول أعاله
إلى  0.212، حيث تراوحت معامالت االرتباط بين ةانبالدرجة الكلية لالستب 0.05مستوى داللة 

 صدق االتساق الداخلي. ويشير ذلك إلى تحقق 0.739

 ثبات أداة الدراسة:
وذلك للتأكد من أن  ؛هناك العديد من الطرق التي يمكن من خاللها قياس ثبات أداة الدراسة

من مرة تحت نفس الظروف والشروط، أكثر  عادة توزيعهاإ  االستبانة تعطي نفس النتائج في حال لو تم  
- Splitوطريقة التجزئة النصفية  Cronbach's Alphaكرونباخ  -ألفااستخدام كل من طريقة  وتم  

Half :لحساب الثبات في البيانات، والجداول التالية توضح ذلك 
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 :كرونباخ -الثبات بطريقة ألفا :وًل أ
 (5.4جدول )

 معامل الثبات بطريقة ألفا كرونباخيوضح 

(، ويشير 0.908قيمة معامل ألفا كرونباخ لفقرات أداة الدراسة ) يالحظ من الجدول السابق أن  
جمعها من قبل أفراد الدراسة  مما يدعم صحة البيانات التي تم   ؛البياناتلك لوجود ثبات مرتفع في ذ

 .بهذا الشأن

 :الثبات بطريقة التجزئة النصفية :اثانيً 
 (6.4جدول )

 معامَلت ثبات أداة الدراسة بطريقة التجزئة النصفيةيوضح 

(، 0.941قيمة معامل سبيرمان براون لفقرات أداة الدراسة ) الجدول السابق أن  يالحظ من 
جمعها من قبل أفراد  مما يدعم صحة البيانات التي تم   ؛لك لوجود ثبات مرتفع في البياناتويشير ذ

 .الدراسة بهذا الشأن

 اختبار التوزيع الطبيعي:
توزيع الطبيعي للبيانات من الشروط المهمة الستخدام االختبارات المعلمية، يعتبر شرط ال

بيانات  ( وأشارت النتائج أن  Kolmogorov-Smirnov) استخدام اختبار وللتحقق من هذا الشرط تم  
 .0.05من أكبر  مستوى داللة االختبار ن  إراسة تتبع التوزيع الطبيعي، حيث الد

 

 

 (7.4جدول )
 اختبار التوزيع الطبيعي للبياناتيوضح 

 معامل ألفا كرونباخ عدد الفقرات

30 0.908 

 براون المعدلةمعامل الثبات بمعادلة سبيرمان  ر() معامل ارتباط بيرسون 

0.888 0.941 

 القيمة الحتمالية حصائية الختبارإ

.081 .105 
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 المستخدمة في معالجة البيانات:اإلحصائية  األساليب
( في إدخال بيانات SPSS v.22حصائي )شكل أساسي على برنامج التحليل اإلاالعتماد ب تم  
الالزمة، لتحقيق أهداف الدراسة وكانت هذه اإلحصائية  ساليبوتحليلها، مع االستعانة باألالدراسة 

 األساليب على النحو اآلتي:

 (.Frequencies & Percentagesالتكرارات والنسب المئوية ) •

 (.Meanالمتوسط الحسابي ) •

 (.Standard Deviationاالنحراف المعياري ) •

 (.Pearson Correlation Coefficientمعامل ارتباط بيرسون ) •

 . (Cronbach's Alpha) كرونباخ - معامل ألفا •

 (.Split-Half) طريقة التجزئة النصفية •

، تم استخدامه في متغير: )الجنس والتخصص وسنوات الخدمة، لعينتين مستقلتين (T)اختبار  •
 .المؤهل العلمي(

 .(ANOVA)اختبار تحليل التباين األحادي  •



 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الخامس .5
 عن التساؤلت ةواإلجابتحليل النتائةج 

 
  .مقدمة ❖
  .نتائج الدراسة ❖
  .نتائج الدراسة ❖
  .توصيات الدراسة ❖
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 الفصل الخامس
 عن التساؤلت واإلجابةتحليل النتائةج 

 

 مة:مقد
التوصل إليها حول مشكلة  التي تم  اإلحصائية  أهم النتائج وتحليلَ  يتناول هذا الفصل عرَض 

المشكَلت الصفية التي تواجه معلمي الصف األول األساسي والتي تهدف إلى دراسة  ،الدراسة
، باإلضافة لذلك يضم هذا الفصل نتائج اختبار الفرضيات بمحافظة رفح وسبل التغلب عليها

 شتها والتعليق عليها وتفسيرها بما يتناسب مع مشكلة الدراسة.ومناق

والذي ينص على: ما المشكَلت التي تواجه معلمي الصف األول  ,ة عن السؤال األولاإلجاب
 األساسي في محافظة رفح من وجهة نظر المعلمين؟

ي والوزن بحساب الوسط الحسابي واالنحراف المعيار  اتجابة عن هذا السؤال قامت الباحثولإل
النسبي ومستوى الموافقة والترتيب لكل فقرة من فقرات استبانة المشكالت الصفية التي تواجه معلمي 

 الصف األول األساسي بمحافظة رفح وسبل التغلب عليها، على النحور التالي:
 (1.5)جدول 

 لموافقة والترتيب لفقرات الدراسةالمعياري والوزن النسبي ومستوى االوسط الحسابي والنحراف يوضح 

الوسط  المحور
 الحسابي

النحراف 
 المعياري 

الوزن 
 النسبي

درجة 
 الترتيب الموافقة

 6 كبيرة %74.2 591. 3.71 .التالميذ تعدد مستويات
 1 اكبيرة جد   %89.4 688. 4.47 .الفصل الواحدفي داخل التالميذ  زيادة عدد

 8 كبيرة %71.4 913. 3.57 . ذوي االحتياجات الخاصة في الصفوفالتالميذ  دمج
 12 كبيرة %69.0 809. 3.45 .نحو التعليمالتالميذ  قلة دافعية

في الفصل التالميذ  وجود صعوبات تعلم لدى بعض
 . الدراسي

 10 كبيرة 70.8% 731. 3.54

 7 كبيرة %73.4 1.025 3.67 . صف األولالفي التالميذ  تصعوبة البناء على خبرا
 28 متوسطة %56.0 853. 2.80 . )كالسرقة والكذب(التالميذ  عادات سيئة بين انتشار

 11 كبيرة %69.2 1.039 3.46 . اضعف متابعة األسرة للطالب دراسي  
 16 متوسطة %67.0 978. 3.35 . اإلهمال للواجب البيتي

 2 اكبيرة جد   %84.4 1.036 4.22 .ضعف الحالة االقتصادية
 9 كبيرة %71.0 892. 3.55 .ضعف تعاون أولياء األمور مع المعلمين

 24 متوسطة %61.6 1.051 3.08 . التالميذ كثرة غياب بعض
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 3 كبيرة %81.2 874. 4.06 .كبر حجم المنهاج مقارنة بالوقت المخصص له
ضعف االرتباط بين موضوعات المنهاج والواقع 

 . الفلسطيني
 20 متوسطة 64.6% 988. 3.23

تركيز المنهاج على الجانب النظري على حساب 
 . الجانب العملي

 14 متوسطة 67.6% 951. 3.38

 13 كبيرة %68.3 915. 3.41 . التالميذ مة المنهاج لمستوياتءضعف مال
المناسب لتنفيذ موضوعات صعوبة تحديد األسلوب 

 . المنهاج
 23 متوسطة 61.8% 866. 3.09

رونة الخطة الفصلية وعدم قابليتها للتعديالت قلة م
 .الطارئة

 18 متوسطة 65.2% 917. 3.26

كثاارة األخطاااء الااواردة فااي المنهاااج )المطبعيااة والعلميااة 
 . واللغوية(

 30 متوسطة 55.0% 1.306 2.75

 5 كبيرة %74.4 900. 3.72 . التالميذ الحديث الجانبي بين
 22 متوسطة %62.6 841. 3.13 الصفيةفي األنشطة التالميذ  قلة انسجام
 17 متوسطة %65.9 1.180 3.29 .مقاطعة المعلم أثناء الشرحأو  ذنإاإلجابة بال 

 26 متوسطة %58.6 998. 2.93 .األدواتأو  الدفترأو  حضار الكتابإعدم 
 4 كبيرة %75.6 995. 3.78 .االستئذان للخروج من الصفكثرة 

أو  إتالفهأو  كتاب أو نشوب خالف حول ملكية قلم
 . تمزيقه

 21 متوسطة 63.6% 1.038 3.18

 28 متوسطة %56.0 1.005 2.80 .عن نقطة سبق شرحها بشكل متكررالتالميذ  سؤال
 27 متوسطة %57.6 1.037 2.88 . قلة توفر الوسائل التعليمية المناسبة

 19 متوسطة %64.8 754. 3.24 . بالمللالتالميذ  شعور
 25 متوسطة %60.0 910. 3.00 . لتعليمات المعلمالتالميذ  ضعف استجابة

 14 متوسطة %67.6 862. 3.38 .التالميذ قلة االنتباه والتركيز لدى
 متوسطة %67.6 488. 3.38 الدرجة الكلية للمحور

درجة موافقة أفراد الدراسة على فقرات استبانة المشكالت الصفية  الجدول السابق أن  يتضح من 
اجه معلمي الصف األول األساسي بمحافظة رفح وسبل التغلب عليها متوسطة، حيث بلغ التي تو 

يمكن  المشكالت الصفية ذلك إلى أن   وتعزو الباحثات ،%67.6( بوزن نسبي 3.38الوسط الحسابي )
 .السيطرة عليها 
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 وكانت أعلى فقرتين وأقل فقرتين على النحو التالي: هذا

 أعلى فقرتين كانتا هما:
" بوزن نسبي في داخل الفصل الواحدالتالميذ  عددزيادة تيب األول للفقرة التي تنص على "لتر ا •

89.4%. 
 .%84.4" بوزن نسبي الحالة االقتصاديةضعف للفقرة التي تنص على " الترتيب الثاني •

 عن المعلم يعوق  التالميذ من كبير بعدد الواحد الصف ازدحام أن   إلى ذلك الباحثات وتعزو
 والتوجيه المتابعة إلى يحتاجون  األول الصف طالب أن   وخاصة به، المنوطة التربوية مهامه أداء
 لذا الصفية؛ المشكالت النتشار خصبة بيئة الصف من يجعل التالميذ عدد كثرة أن   كما، بأول أوال  
 .المعنيين قبل من جادة وقفة إلى تحتاج التي المشكالت أكبر من فهي

 المتطلبات من الكثير تلبية عدم إلى تؤدي الطالب ألسرة القتصاديةا الحالة ضعف إن  
 .الصفية الغرفة داخل الطالب سلوك على سلب ا ينعكس مما والحياتية؛ المدرسية

 أقل فقرتين للمجال كانتا على النحور التالي:
العلمية للفقرة التي تنص على "كثرة األخطاء الواردة في المنهاج )المطبعية و  الترتيب األخير •

 .%55واللغوية(" بوزن نسبي 
)كالساااارقة التالميااااذ  يئة باااينللفقااارة التااااي تاااانص علاااى "انتشااااار عاااادات ساااا الترتياااب مااااا قبااال األخياااار •

" بوزن نسبي عن نقطة سبق شرحها بشكل متكررالتالميذ  "، والفقرة التي تنص على "سؤالوالكذب(
56%. 

 أوال  الواردة في المنهاج األخطاء  يحت المعنية تصحذلك إلى محاولة الجها اتتعزو الباحثو 
 .ن عليها من قبل المعلمينبأول من خالل التغذية الراجعة التي يحصلو 

مع إلى أننا مجت اتفتعزوها الباحث كالكذب والسرقة ؛للعادات السيئة وفيما يخص االستجابة
 .مسلم تقل فيه مثل هذه العادات
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 اإلجابة عن السؤال الثاني:

بين متوسطات درجات تقدير  (α ≤ 0.05دللة )عند مستوى إحصائية  ق ذات دللةهل توجد فرو
عزى أفراد عينة الدراسة لواقع المشكَلت التي تواجه معلمي الصف األول األساسي في محافظة رفح تُ 

 ؟المؤهل العلمي, سنوات الخبرة(الجنس, ) :لمتغيرات الدراسة
الختبار الفروق بين  T-testستخدام اختبار با اتجابة عن هذا السؤال قامت الباحثولإل

متوسطات درجات تقدير أفراد عينة الدراسة لواقع المشكالت التي تواجه معلمي الصف األول األساسي 
باستخدام اختبار  اتمتغير التخصص، بينما قامت الباحثعزى لمتغير الجنس، و في محافظة رفح تُ 

ذا كان هناك فروق ذات داللة بين متوسطات درجات إلمعرفة ما  ANOVA"تحليل التباين األحادي" 
تقدير أفراد عينة الدراسة لواقع المشكالت التي تواجه معلمي الصف األول األساسي في محافظة رفح 

 ( يوضح ذلك:5.2عزى لمتغير المؤهل العلمي ومؤهل سنوات الخبرة، والجدول رقم )تُ 
 (2.5جدول )

نتيجة اختبار الفروق بين بين متوسطات درجات تقدير أفراد عينة الدراسة لواقع المشكَلت التي يوضح 
 تواجه معلمي الصف األول األساسي في محافظة رفح تعزى للمتغيرات الشخصية

الوسط  العدد المتغير
 الحسابي

النحراف 
 المعياري 

 إحصائية
 القيمة الحتمالية الختبار

 عزى لمتغير الجنس: فروق تُ ًل أو 
 407. 3.29 27 ذكر

1.128 
0.262 

 513. 3.41 73 أنثى احصائي  إغير دالة 
 عزى لمتغير المؤهل العلمي: فروق تُ انيً ثا

 525. 3.29 16 دبلوم
.400 

0.671 
 احصائي  إغير دالة 

 481. 3.40 77 بكالوريوس
 520. 3.32 7 عليا دراسات

 الخدمةعزى لمتغير سنوات : فروق تُ ثالثاً 
 447. 3.40 25 سنوات 5أقل من 

.456 0.635 
 احصائي  إغير دالة 

 491. 3.42 39 سنوات 10-5من 
 518. 3.32 36 سنوات أكثر من

بين متوسطات درجات إحصائية  عدم وجود فروق ذات داللة يتضح من الجدول السابق أن  
كالت التي تواجه معلمي الصف األول األساسي في محافظة رفح تقدير أفراد عينة الدراسة لواقع المش

 (.الخدمةالجنس، المؤهل العلمي، سنوات ) :عزى لمتغيرات الدراسةتُ 
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مكانات المتاحة والقوانين التربوية األعباء التدريسية واإل هذه النتيجة باأن  الباحثات  وتفسر
لذا  ؛ومؤهلهم العلمي وسنوات خدمتهمم يع المعلمين بغض النظر عن جنسهالسائدة مطبقة على جم

معلمي الصف األول  ه ال تأثير لهذه المتغيرات على استجاباتهم للمشكالت الصفية التي تواجهفإن  
( في عدم وجود أثر لمتغير 2008، لنتيجة مع نتيجة دراسة )أبو فودةا هذه وتتفق ،بمحافظة رفح

ها في وجود أثر لمتغيري الجنس والمؤهل ا اختلفت مع. بينمخدمة على استجابات أفراد العينةسنوات ال
 . لت إلى وجود أثر لمتغير سنوات الخدمةتوص   ي( الت2004العلمي، كما اختلفت مع دراسة )اللميع، 

الصف  للتغلب على المشكَلت التي تواجه معلمي ما السبل المقترحة :اإلجابة عن السؤال الثالث
 ؟األول األساسي بمحافظة رفح

 السبل بعض باستخالص ثاتالباح تقام المشكالت من للحد المقترحة السبل لىإ رفوللتع
 :المستهدفة العينة أفراد إجابات خالل من المشكالت هذه من للحد

 .بالصف اطالب   30بحيث ال يزيد عن  الواحد الصف فيالتالميذ  عدد تقليل •
 . بما يتناسب مع قدرات التالميذ المنهاج تقليص •
 .التعليمية العملية في المحلي عالمجتم إشراك •
 .المناسبة التعليمية الوسائل توفير •
  .الفروق الفردية في الصفا يراعي التنويع في استخدام األساليب والطرق بم •
 .ل إعداد برامج تدريبية ذات جدوى عالي ا وذلك من خال مهني ا اإعداد   المعلمين إعداد •
 . ةالمناسب والبيئة المادية المحفز  الجو توفير •
 .التالميذ بين الديني الوازع تنمية •
 .للطالب الفردية للفروق  المنهاج مراعاة •
 . األمور أولياء مجلس دور تفعيل •
 . تفعيل دور المكتبة ومختبر العلوم •
 .خر مما يكسر جمود الحصص الدراسيةعلمية من وقت آلو  ترفيهية برحالت القيام •
 .بالتعليم الحديثة التقنيات استخدام •
 .للمعلم الكتابية األعمال نم التقليل •
 .للتالميذ العالجية البرامج زيادة •
 .الخاصة االحتياجات ذوي  بالطالب العناية •
 .والتعليم التربية وزارة قبل من المادية اإلمكانات توفير •
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 :الدراسة نتائج
 كانت درجة موافقة أفراد الدراسة على فقرات استبانة المشكالت الصفية التي تواجه معلمي الصف •

 .%67.6األول األساسي بمحافظة رفح وسبل التغلب عليها متوسطة، حسب الوزن النسبي 
" على أعلى درجة تأييد في داخل الفصل الواحدالتالميذ  عددزيادة تنص على "نالت الفقرة التي  •

 .%89.4من قبل أفراد العينة حسب الوزن النسبي 
على ثاني أعلى درجة تأييد من قبل أفراد  "نالت الفقرة التي تنص على "ضعف الحالة االقتصادية •

 .%84.4العينة حسب الوزن النسبي 
بين متوسطات درجات تقدير أفراد عينة الدراسة لواقع إحصائية  لةلم تكن هناك فروق ذات دال •

 :عزى لمتغيرات الدراسةالمشكالت التي تواجه معلمي الصف األول األساسي في محافظة رفح تُ 
 مي، سنوات الخبرة(.الجنس، المؤهل العل)

 

 توصيات الدراسة:
 : السابقة توصي الباحثات بالتالي في ضوء النتائج

كي يستطيع المعلم  ؛طالب الصف األول افي الصف الواحد وخصوص  التالميذ  دادالتقليل من أع -1
 .امتابعتهم جميع  

قبل المدرسة الحالة االقتصادية السيئة ومساعدتهم ما أمكن من  ي ذو التالميذ  محاولة احتواء -2
 .رت المختصة إذا اقتضى األموتحويلهم للجها

 .أطول وقت ممكن من الحصةالتالميذ  هتوفير الوسائل التعليمية التي تعين المعلم على جذب انتبا -3
 المقاعد عدد كتقليل التعليمية العملية في التطورات مع لتتماشى الصف في المادية البيئة تطوير -4

 التفاعلية الطرائق تطبيق على تساعد بحيث ،الحركة في المرونة للمعلم يتيح مما ؛الصف في
 الصف.  في المناسبة والتهوية اإلضاءة المنهاج وتوفير يتطلبها التي والعملية

على  معلمي الصف األول لزيادة قدرتهم ابية لمعلمي المرحلة الدنيا وخصوص  إعداد دورات تدري -5
 .التعامل مع المشكالت الصفية

الجنس، الصف الدراسي، سنوات ): المتغيرات التاليةأثر لكل من سباب عدم وجود لى أإالتعرف  -6
 الخبرة، المؤهل العلمي(.

 .جات التدريبية لمعلمي الصف األولإجراء دراسة حول االحتيا -7
 إجراء دراسة حول استخدام معلم الصف األول للتقنيات التعليمية الحديثة. -8
 .ي الصف األوللمإجراء دراسة حول الرضا الوظيفي لدى مع -9



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المصادر والمراجع
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 المصادر والمراجع
 

 القرآن الكريم.

 المراجع العربية  :أوًل 
، عمان: دار وائل للنشر 1ط ،حل المشكالت )د. ت(. .وقطيط، غسان ؛حسين رياش،أبو  -1

 والتوزيع.
دارس الحكومية بمحافظات غزة مشكالت معلمي الصف في الم. م(2008) .فودة، أحمد أبو -2

 . غزة، ، الجامعة اإلسالمية(رسالة ماجستير غير منشورة)وسبل الحد منها، 
مقال في موقع موضوع ، متوفر  ، أهمية التعليم في المجتمع(. 2018اسماعيل، ضحى .) -3

 . com3https://mawdoo.في :  
)النظرية  :تصميم البحث التربوي . (1999) .األستاذ، محمود حسنو  ؛األغا، إحسان خليل -4

 .ة الرنتيسيفلسطين: مطبع، غزة)د. ط(، ، والتطبيق(
، المكتب  3، ط صحيح الجامع الصغير وزيادته(. 1988محمد ناصر الدين .) األلباني ، -5

 اإلسالمي .
ورقة عمل مقدمة  ،معايير اختيار معلم المرحلة األساسية الدنيا(. 2011) .حلس، داوود -6

 ، الجامعة اإلسالمية، غزة.لورشة العمل المنعقدة في الجامعة اإلسالمية
ية بمحافظات (. مشكالت المعلم المبتده في الدارس الحكوم1999) .خاطر، تهاني خليل -7

، كلية التربية، الجامعة اإلسالمية، (رسالة ماجستير غير منشورة) ،غزة ومقترحات حلولها
 .غزة، فلسطين

عمااااان: دار صاااافاء للنشاااار  ،1، طدلياااال المعلمااااين الجاااادد. (2009) .عااااالء الاااادين نااااديس،د -8
  .والتوزيع

، مقال في موقع موضوع ، متوفر  بحث عن التربية والتعليم( . 2016فاطمة . ) ردايدة ، -9
 . com3https://mawdoo.في :  

 ،المشااااكالت الصاااافية أساااابابها وطاااارق عالجهااااا (.2015) .الزهرانااااي، حساااان باااان يحيااااى -10
 مقاااااااااااااااااااااال علااااااااااااااااااااااى صاااااااااااااااااااااافحة التربياااااااااااااااااااااة والتكااااااااااااااااااااااوين، متااااااااااااااااااااااوفر فااااااااااااااااااااااي:

https://www.facebook.com/ben25mohamed/posts 
مشكالت المعلمين في سلطنة عمان وعالقتها ببعض  (.2000) .سورطي، يزيد -11

 .243-215ص ص ،(18)، عمجلة مركز البحوث التربوية ات،المتغير 

https://mawdoo3.com/
https://mawdoo3.com/
https://www.facebook.com/ben25mohamed/posts
https://www.facebook.com/ben25mohamed/posts
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كاديمية والثقافية والمهنية التي تواجه معلمي التربوية واألالمشكالت  (.2005) .شهوان -12
 غزة. -جامعة األزهر، (رسالة ماجستير غير منشورة) ،مرحلة التعليم في محافظة غزة

ه مديرات مدارس البنات في المشكالت اإلدارية التي تواج(. 2001) .العاجز، فؤاد -13
، مجلة الجامعة اإلساالميةيرات، األساسي بمحافظات غزة وعالقتها ببعض المتغ التعلايم

 .255-209ص ،(1)9
والمعلمون في التالميذ  (. مشكالت التربية العملية كما يراها2004) .العبادي، حامد -14

، ة العلوم التربويةمجلتخصيص معلم الصف وعالقتها باتجاهاتهم نحو مهنة التدريس، 
 األردن. ،عمانالجامعة األردنية،  (،242-253)31

 ساااتراتيجية إدارةاالمعوقااات التااي تواجااه المعلماااين فاااي تنفياااذ (. 2001) .العبااادي، محمااد -15
 . 143-90ص، (39)، عمجلة اتحاد الجامعات العربيةالصف، 

دار  عمان: ،1، طالالمعلم الفاعل والتدريس الفع  . (1996) .عدس، محمد عبد الرحيم -16
 الفكر للطباعة والنشر والتوزيع.

 مشكالت المدرس المبتده كما يراها المدرسون المبتدئون في (.1996) .عارف، عطاري  -17
 .383-353ص(، 2)8، مجلة جامعة الملك سعودمدارس قطر الحكومية، 

 ،2، طالمشكالت الصفية السلوكية التعليمية األكاديمية(. 2002) .العمايرة، محمد حسن -18
 عمان: دار المسيرة للنشر.

وقع موسوعة ، مقال في مالمشكالت الصفية ومعالجتها. (2018) .القطامي، يوسف -19
 /https://sst 5.com/Article: ، متوفر فيمقاالت مهارات النجاح

بتدائية بدولة الكويت، اال المشكالت التي تواجه معلمي المرحلة. (2004) .، فهداللميع -20
 .159–114ص (،70)18، التربويةالمجلة  جامعة الكويت،

 .السعودية جرير، مكتبة ،للمعلمين النصائح أفضل .( 2006 )  .تشارلز ماكجوير، -21
، عمان: دار 1، طاإلدارة الصفية(. 2012) .والخريشة، سعود ؛المساعيد، مفضي -22

 الحامد للنشر والتوزيع.
، نشرة تربوية، مدارس المشكالت الصفية وكيفية التعامل معها .(2012) .مطير، عبير -23

 الرشيد الحديثة.
المشكالت التي تواجه معلمي التربية الفنية في مدارس وكالة . م(2011) .، فاتنموسى -24

 غزة. ،، جامعة األزهر(رسالة ماجستير غير منشورة)الغوث بمحافظات غزة وسبل عالجها، 
 ، للعام الدراسيالكتاب اإلحصائي التربوي السنوي . (2018) .العاليوزارة التربية والتعليم  -25
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 (1ملحق رقم )
 ستبانة بصورتها األوليةال

 

 بغزة –ية الجامعة اإلسَلم

 كلية التربية 

 قسم التعليم األساسي
 

 أخي المعلم / أختي المعلمة

المشكَلت التعليمية التةي تواجةه معلمةي الصةف " :بعناوان ميدانيةدراسة  ن أيديكمنضع بي
 ."وسبل التغلب عليها بمحافظة رفح األول األساسي

تهدف الدراسة إلى  ،في التعليم األساسي البكالوريوسلمتطلبات درجة  اال  وذلك استكم
حد من هذه تساهم في ال تحديد المشكالت التي تواجه معلمي الصف األول والسبل التي يتوقع أن  

 .المشكالت من وجهة نظرك

فإننااااا علااااى ثقااااة بااااأنكم سااااتجيبون بكاااال دقااااة  ،لمااااا تتمتعااااون بااااه ماااان مكانااااة تربويااااة اونظاااار  
 .قيقةة من أجل الوصول إلى نتائج دوموضوعية على فقرات االستبان

 جميع البيانات التي سيتم جمعها ستستخدم ألغراض البحث العلمي فقط. بأن   اعلم  

 :تغيرات الدراسةم
 . أمام ما ينطبق عليها( /) يرجى إعطاء جميع المعلومات المطلوبة بوضع إشارة

 (  ) أنثى(  ) ذكر: الجنس •
 (  ) علمي(  ) أدبي: التخصص •
 (  ) دراسات عليا(  ) بكالوريوس(  ) دبلوم: المؤهل العلمي •
 (  ) سنوات فأكثر10 ( ) سنوات 10-5 ( ) سنوات5من أقل  سنوات الخدمة: •

  ,,,وتقبلوا فائق الشكر والتقدير

 الباحثات 
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 : فقرات الستبانة

 الفقرة الرقم
بدرجة 
 اكبيرة جدً 

بدرجة 
 كبيرة

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 قليلة

بدرجة قليلة 
 اجدً 

      . التالميذ بين كثرة الفروق الفردية -1

فااااااي داخاااااال الفصاااااال التالميااااااذ  زيااااااادة عاااااادد -2
 الواحد.

     

      تنوع الخصائص النمائية لهذه المرحلة. -3
      .نحو التعليمالتالميذ  قلة دافعية -4

التالمياااذ  وجاااود صاااعوبات تعلااام لااادى بعاااض -5
 في الفصل الدراسي.

     

      .مية التعليمألهالتالميذ  عدم إدراك -6

فااااي التالميااااذ  علااااى خباااارات صااااعوبة البناااااء -7
 .األولالصف 

     

)كالسارقة التالمياذ  انتشار عاادات سايئة باين -8
 .( والكذب

     

      .اضعف متابعة األسرة للطالب دراسي   -9
      .اإلهمال للواجب البيتي -10

11- 
ضاعف الحالاة االقتصاادية والمادياة وانتشاار 

 .الة والفقرالبط
     

ماااااع التالميااااذ  ضااااعف تعاااااون أولياااااء أمااااور -12
 المعلمين.

     

      .التالميذ كثرة غياب بعض -13

كباااااااااار حجاااااااااام المنهاااااااااااج مقارنااااااااااة بالوقاااااااااات  -14
 .المخصص له

     

ضاااعف االرتبااااط باااين موضاااوعات المنهااااج  -15
  .والتراث الشعبي الفلسطيني

     

16- 
 ظااري علاااىتركيااز المنهااااج علااى اإلطاااار الن

 .حساب اإلطار العملي
     

ريبياة حاول المقارر الدراساي قلة الادورات التد -17
 .ومادته

     

      .عدم مشاركة المعلمين في إعداد المنهاج -18

العااابء الهائااال المتمثااال فاااي تصاااحيح أوراق  -19
 العمل في المواد المختلفة.
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 الفقرة الرقم
بدرجة 
 اكبيرة جدً 

بدرجة 
 كبيرة

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 قليلة

بدرجة قليلة 
 اجدً 

       .التالميذ مة المنهاج لمستوياتءضعف مال -20

المناساااااب لتنفياااااذ  صااااعوبة تحدياااااد األساااالوب -21
 .موضوعات المنهاج

     

وعااادم قابليتهاااا  قلاااة مروناااة الخطاااة الفصااالية -22
 للتعديالت الطارئة.

     

هاج )المطبعية كثرة األخطاء الواردة في المن -23
 (.والعلمية واللغوية

     

      .السؤال عن نقطة سبق شرحها -24
      .التالميذ ينالحديث الجانبي ب -25
      .التالميذ عدم االنتباه والتركيز لدى -26

مقاطعااااة المعلاااام أثناااااء أو  اإلجابااااة بااااال إذن -27
 . الشرح

     

      إهمال الواجب الصفي. -28
      األدوات.أو  الدفترأو  عدم إحضار الكتاب -29
      كثرة االستئذان للخروج من الصف. -30

أو  كتااابأو  حااول ملكيااة قلاامنشااوب خااالف  -31
 تمزيقه.أو  إتالفه

     

 

 :ما هي مقترحاتك للحد من تلك المشكَلت

1- .............................................................................. 
2- .............................................................................. 
3- .............................................................................. 
4- .............................................................................. 
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 (2ملحق رقم )
 قائمة المحكمين لَلستبانة



 الجامعة المسمى الوظيفي أسماء المحكمين م

 سالميةالجامعة اإل مناهج ستاذ /أ د إبراهيم األسطل أ. .1

 سالميةالجامعة اإل مناهج / مشاركأستاذ  محمود الرنتيسي د. .2

 سالميةالجامعة اإل أستاذ مساعد / مناهج أدهم البعلوجي د. .3
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 (3ملحق رقم )
 الستبانة بصورتها النهائية





 بغزة –الجامعة اإلسَلمية 

 كلية التربية 

 عليم األساسيقسم الت

 

 أخي المعلم / أختي المعلمة 

المشكَلت الصفية التي تواجه معلمي الصف " بعنوان: دراسة ميدانية نضع بين أيديكم
 ."عليهاوسبل التغلب  األول األساسي بمحافظة رفح

في التعليم األساسي، تهدف الدراسة إلى  البكالوريوسلمتطلبات درجة  وذلك استكماال  
التي تواجه معلمي الصف األول والسبل التي يتوقع أن تساهم في الحد من هذه تحديد المشكالت 

 المشكالت من وجهة نظرك.

لمااااا تتمتعااااون بااااه ماااان مكانااااة تربويااااة، فإننااااا علااااى ثقااااة بااااأنكم سااااتجيبون بكاااال دقااااة  اونظاااار  
 الوصول إلى نتائج دقيقة. وموضوعية على فقرات االستبانة من أجل

 سيتم جمعها ستستخدم ألغراض البحث العلمي فقط. بأن جميع البيانات التي اعلم  

 متغيرات الدراسة:
 أمام ما ينطبق عليها.( /) يرجى إعطاء جميع المعلومات المطلوبة بوضع إشارة

 (  ) أنثى(  ) ذكر الجنس: •
 ( ) علمي(  ) أدبي التخصص: •
 (  ) دراسات عليا ( ) بكالوريوس ( ) دبلوم العلمي:المؤهل  •
 (  ) سنوات10من أكثر  ( ) سنوات 10-5 ( ) سنوات5من ل أق سنوات الخبرة: •

 ,,وتقبلوا فائق الشكر والتقدير

 الباحثات 

 



49 
 

 : فقرات الستبانة

 الفقرة الرقم
بدرجة 
 اكبيرة جدً 

بدرجة 
 كبيرة

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 قليلة

قليلة بدرجة 
 اجدً 

      .التالميذ تعدد مستويات -1
ل الفصااااال فاااااي داخاااااالتالمياااااذ  زياااااادة عااااادد -2

 الواحد.
     

ذوي االحتياجااااات الخاصااااة التالميااااذ  دمااااج -3
 في الصفوف.

     

      .نحو التعليمالتالميذ  قلة دافعية -4
التالميااذ  وجااود صااعوبات تعلاام لاادى بعااض -5

 في الفصل الدراسي.
     

فاااي التالمياااذ  علاااى خبااارات صاااعوبة البنااااء -6
 .الصف األول

     

)كالسارقة التالميذ  بين انتشار عادات سيئة -7
 .(والكذب

     

      .اابعة األسرة للطالب دراسي  ضعف مت -8
      .اإلهمال للواجب البيتي -9

      .ضعف الحالة االقتصادية -10
      المعلمين.ضعف تعاون أولياء األمور مع  -11
      .التالميذ كثرة غياب بعض -12
لوقااااااااات كبااااااااار حجااااااااام المنهااااااااااج مقارناااااااااة با -13

 . المخصص له
     

وعات المنهااااج ضااعف االرتباااط بااين موضاا -14
 . والواقع الفلسطيني

     

ب النظااري علااى تركيااز المنهاااج علااى الجاناا -15
 .حساب الجانب العملي

     

 مالءمااااااااااة المنهاااااااااااج لمسااااااااااتويات ضااااااااااعف -16
 .التالميذ

     

المناسااااب لتنفيااااذ  صااااعوبة تحديااااد األساااالوب -17
 .موضوعات المنهاج

     

وعااادم قابليتهاااا  قلاااة مروناااة الخطاااة الفصااالية -18
 للتعديالت الطارئة.

     

كثااااااااارة األخطااااااااااء الاااااااااواردة فاااااااااي المنهااااااااااج  -19
 .( )المطبعية والعلمية واللغوية
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 الفقرة الرقم
بدرجة 
 اكبيرة جدً 

بدرجة 
 كبيرة

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 قليلة

قليلة بدرجة 
 اجدً 

      .التالميذ الحديث الجانبي بين -20
      في األنشطة الصفية.التالميذ  قلة انسجام -21
مقاطعااااة المعلاااام أثناااااء  أو ذناإلجابااااة بااااال إ -22

 .الشرح
     

      األدوات.أو  الدفترأو  عدم إحضار الكتاب -23
      كثرة االستئذان للخروج من الصف. -24
أو  كتااابأو  ملكيااة قلاامنشااوب خااالف حااول  -25

 تمزيقه.أو  إتالفه
     

عن نقطة سبق شرحها بشكل التالميذ  سؤال -26
 . متكرر

     

      .لوسائل التعليمية المناسبةتوفر اقلة  -27
      . بالمللالتالميذ  شعور -28
      لتعليمات المعلم.التالميذ  ضعف استجابة -29
      .التالميذ والتركيز لدىقلة االنتباه  -30

 

 :ما هي مقترحاتك للحد من تلك المشكَلت

1- .............................................................................. 
2- .............................................................................. 
3- .............................................................................. 
4- .............................................................................. 
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 (4) ملحق رقم
 تسهيل مهمة

 




