
   
   

     
 وأربعون   تسعة العدد  - اإلصدار الخامس 
 م 2022  – الثاني تشرين  –  2تاريخ اإلصدار:  

www.ajsp.net                                                                                                                          5798 -2663: ISSN  
   

215 
Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP)                                                                           ISSN: 2663-5798 

 

 

 "التحديات التربوية لدى معلمات المدارس األساسية من وجهة نظرهن في ضوء بعض المتغيرات "
 ( دراسة ميدانية على المدارس األساسية التابعة لمديرية تربية السلط)

 

 إعداد الباحثة:

 الرا محمد الحمد

 وزارة التربية والتعليم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ajsp.net/


   
   

     
 وأربعون   تسعة العدد  - اإلصدار الخامس 
 م 2022  – الثاني تشرين  –  2تاريخ اإلصدار:  

www.ajsp.net                                                                                                                          5798 -2663: ISSN  
   

216 
Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP)                                                                           ISSN: 2663-5798 

 : الملخص

هدفت الدراسة الى الكشف عن التحديات التربوية التي تواجه معلمات المدراس االساسية من وجه نظرهن في ضوء متغير الخبرة , المؤهل  
( معلمة في  92العلمي , والدورات التدريبية . وقد استخدمت الباحثة  المنهج الوصفي بأسلوبه المسحي , وتكونت عينة الدراسة من )  

ة تم اختيارها بأسلوب قصدي . وتمثلت أداة الدراسة في استبيان , تم أعداده وتطويره مكون من ثالث أبعاد وهي )  ستة مدارس أساسي
( فقرة . وقد توصلت الدراسة الى أن التحديات 39تحديات اإلدارة المدرسة , تحديات المنهج الدراسي , والتعامل مع الطلبة (  وتكون من )

ت المدارس األساسية مرتفعة بأبعادها الثالثة , وجاء بعد التحديات االدارة المدرسية بالمرتبة األعلى وبمتوسط التربوية التي تواجهه معلما
(، وجاء بعد مشكالت مرتبطة بالتعامل مع الطالبات  في المرتبة الثانية وبمتوسط 0.758( وانحراف معياري مقداره )2.6حسابي ))

( ، فقد جاء مجال  التعامل مع الطلبة  في المرتبة االخيرة وبمتوسط حسابي بلغ  0.726ره )( وانحراف معياري مقدا2.68حسابي بلغ )
 (a 0.05) فروق ذات داللة احصائية  عند مستوى عدم وجود  (, وقد توصلت الدراسة الى  0.637( وانحراف معياري مقداره )2.40)

( تعزى ألثر الدورات التدريبية في مجالين  مشكالت a 0.05صائية )وجود فروق ذات داللة إح و تعزى للمؤهل العلمي في كافة األبعاد ,  
( تعزى a 0.05مرتبطة باإلدارة المدرسية ، ومشكالت مرتبطة بالتعامل مع الطالبات وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند )

( على مجال تحديات المنهج a 0.05ائية )وجود فروق ذات داللة إحصألثر الدورات التدريبية  في التحديات التعامل مع الطلبة ,  
( وجاءت الفروق لصالح فئة الخبرة القصيرة سنوات  10فوق من  وفئة الخبرة الطويلة  سنوات    5  -   1المدرسي   بين فئتي الخبرة القصيرة  

 .سنوات 5 - 1
  .التحديات التربوية, معلمات المدارس االساسية الكلمات المفتاحية:

 : المقدمة

يعتبر التقدم الذي وصلت اليه الدول المتقدمة في كافة المجال , نتيجة مؤسساتها التعليمية الناجحة تقوم برسم أهداف واضحة وتسعى الى  
تحقيقها , وتجعل من التحديات التي تواجهها سلما للوصول الى قمة االزدهار والتقدم  وتحاول الدول النامية جاهدة للحاق بالركب من 

سسات التعليمية والمتمثلة في الجامعات والمدارس. وتشكل المدراس االساسية نواة العملية التعليمية ونقطة انطالقها اذ يحصل  خالل المؤ 
 الطلبة على أساسيات المعرفة والمهارات الضرورية إلكمال مسيرتهم التعليمية .  

لى أولوياتها , وذلك بجعلها الزامية , ومنحتها أطول فترة تعلم اذ تمتد ولذلك جعلت وزارة التربية والتعليم في األردن التعليم األساسي في أو 
لعشر سنوات , بهدف أعداد المواطن الصالح في كافة الجوانب الشخصية , الشخصية والنفسية والعقلية و الروحية والوجدانية , كما 

ب مع مراحل النمو , ولهذا تشكل هه المرحلة القاعدة األساسية وتسعى هذه المرحلة التعليمية الى تحقيق أهداف التربية والتعليم بما يتناس
 التي تقوم عليها المراحل األخرى .   

يواجه المعلمين والمعلمات في الميدان التربوي  العديد من التحديات ساء أكانت تلك  وعلى الرغم من تلك األهمية , فان    
ء المعلم , وقد تمتد لتنال التحصيل الدراسي للطلبة وادراكهم للمهارات األساسية ,  التحديات فنية أو ادارية , وتأثر هذه التحديات في أدا

وبناء على الدراسة التي قامت بها وزارة التربية والتعليم األردنية فقد كشفت تدني مستوى طلبة المدارس األساسية في مهارة الحساب 
(  2008لى وجود تحديات ومشاكل متنوعة تهدد العلمية التعليمة . وأكد فودة )  (  , ويعزى ذلك ا2015والقراءة ) وزارة التربية والتعليم ,  

(   الى تعدد المشاكل والتحديات التربوية التي تواجه معلمي ومعلمات في المدارس األساسية , ومن تلك المشكالت 2022والحناقطة )  
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نالك مشكالت مرتبطة بالتعامل مع الطلبة , واإلدارة  المدرسية   والتحديات ما يتعلق بالتعامل مع أولياء األمور والمجتمع المحلي , وه
 والمنهاج واالشراف التربوي .  

   -مشكلة الدراسة وأسلتها :

تعتبر المؤسسات التعليمية الركن األساس في تقدم وازدهار األمم , فيقع على عاتقها خلق المفكرون والمبدعون والقادة في شتى المؤسسات 
الى اهمية المؤسسات التعليمية باعتبارها عنصرا أساسيا لتقدم االقتصاد الوطني , وتخصيص الموارد    Mary , 2013)ماري ), وقد أشار  

, والتقدم البشري عن طريق التدريب . ونظرا لذلك فال بد من االهتمام في القطاع التعليمي منذ المراحل المبكرة , ولهذا يمكن اعتبار 
 المؤسسات التعليمية ونواتها . المدارس األساسية نواة 

وعلى الرغم من هذه االهمية للمدارس بشكل عام و األساسية بصورة خاصة  اال أنها ما زلت تواجه العديد من التحديات والصعوبات  
كدراسة ) الربيع  التي تحد من قدرتها على القيام باألهداف المنوطة بها . وقد أهتم الباحثون  في الوقوف على هذه التحديات والمشكالت  

( الى أن هذه التحديات في تزايد مستمر أن لم يتم تحديدها بصورة سليمة وايجاد  2020( و الحناقطة )2016( و جبارة وجبارة )2020,  
 الحلول الناجعة لها .    

وقد المست الباحثة ومن خالل عملها كمعلمة في أحدى المدارس األساسية في وزارة التربية والتعليم المشكالت والتحديات التي تواجه  
المعلمات في تلك المدارس , وسعيا من خالل هذه الدراسة الى الكشف عن أهم التحديات التربوية لدى معلمات المدارس االساسية التابعة 

   -ة السلط . وذلك من خالل االجابة على أسئلة الدراسة األتية :لمديرية تربي

 ما التحديات التربوية لدى معلمات المدارس االساسية التابعة لمديرية تربية السلط ؟   -1
 

بين متوسطات درجات تقديرات معلمات المدارس   a)  (0.05هل هنالك فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة       -2
 ول التحديات التربوية تعزى لمتغير ) الخبرة , المؤهل العلمي , والدورات التدريبية ( ؟  األساسية ح

 أهداف الدراسة :  

 التعرف على التحديات التربوية لدى معلمات المدارس األساسية التابعة لمديرية تربية السلط .   -1

(  في استجابة أفراد العينة لدرجة التحديات التربوية          الكشف عن الفروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة  )         -2
 لدى معلمات المدارس االساسية التابعة لمديرية تربية السلط تعزى لمتغير ) الخبرة , المؤهل العلمي , ودورات التدريبية ( .  
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 أهمية الدراسة :  

 تنبثق أهمية الدراسة فيما يلي : 

واجه المؤسسات التربوية  , وفد حظي باهتمام الباحثين في المجال التربوي  وذلك ألهيمنه وتأثيره في أداء  أوال : تناولها لموضوع هام ي
 المعلمات وقدرة المؤسسات التعليمية على تحقيق أهدافها.   

تشكل هذه الدراسة إثراء في مجال التربوي  وتحديدا في المملكة األردنية الهاشمية وذلك بتناولها التحديات التي تواجه المعلمات  -ثانيا :
 لدى مدراء المدارس األساسية .  

 يتيح ايجاد الحلول    ثالثا : تتيح المجال أمام التربويين في تحديد ألهم المشاكل التربوية التي تواجه الميدان التربوي مما  

 حدود الدراسة :  

 الحدود الموضوعية : التحديات التربوية لدى معلمات المدارس االساسية   .  

 الحدود البشرية : معلمات المدارس األساسية    .  

 الحدود المكانية  : المدارس األساسية  التابعة لمديرية تربية السلط  .  

 والفصل الدراسي األول  .    2022/2023الحدود الزمنية : السنة الدراسية  

   -مصطلحات الدراسة :

( المشاكل التي تواجهها العلمية التعليمية على مختلف األصعدة المحلية واإلقليمية والعالمية 2017عرفها قدال )  -التحديات التربوية :  -
الع التقدم  بسبب  وذلك  والمتالحقة  السريعة  التحوالت  بسبب  تعقيدها  حدة  وترتفع  واقتصادية  ,  اجتماعية  ومستجدات  والتكنولوجي  لمي 

 متسارعة .  

عرفتها الباحثة اجرائيا على أنهن المعلمات العامالت في المدارس االساسية التابعة لمدرية تربية    -معلمات  المدارس األساسية :  -
 السلط .  

 الدراسات السابقة 

ض الدراسات من قامت الباحثة باالطالع على مجموعة من الدراسات العربية واألجنبية ذات الصلة بموضوع الدراسة الحالية , وقد نم عر 
 االقدم الى األحدث .  
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 درجة المشكالت التي تواجه معلمي المدارس الحكومية األساسية المختلطة في شمال الضفة الغربية   -( بعنوان : 2012دراسة شحادة )

تناولت الدراسة المشاكالت التربوية التي تواجه معلمي المدارس االساسية المختلطة في شمال الضفة الغربية وفقا لبعض المتغيرات ) 
المنهج  الباحثة  فقد استخدمت  الدراسة  الخبرة , والحالة االجتماعية والعمر والمحافظة (( , وتحقيقا لهدف   , المؤهل العلمي   , الجنس 

(  51( معلما ومعلمة في المدارس االساسية . وتمثلت أداة الدراسة من استبانة مكونة من )220لت عينة الدراسة من )الوصفي . وتمث
فقرة وتحوي على ثالث أبعاد  المشكالت اإلداري و ة، مجال المشكالت الفني و ة، مجال المشكالت االجتماعية . وقد توصلت الدراسة  

( وبنسبة 3.65تي تواجه معلمي ومعلمات في المدارس االساسية مرتفعة جدا وبمتوسط حسابي )  الى أن درجة المشكالت التربوية ال
( , تيها التحديات االدارية 3.75%( , وقد جاءت التحديات الفنية بأعلى درجة من بين التحديات وبمتوسط حسابي )  73.1مئوية )

( , كما توصلت الدراسة الى عدم فروق ذات داللة احصائية 3.55( واخيرا المشكالت االجتماعية وبمتوسط )3.65بمتوسط حسابي )  
لدرجة المشكالت التي تواجه معلمي المدارس الحكومية األساسية المختلطة تعزى لمتغير النوع )والمؤهل العلمـ ي، والتخصص، وعدد  

 سنوات الخبرة، والحالة االجتماعية، و العمر, و المحافظة( .  

 استكشاف العوامل التي يوجهها المعلمون في تنفيذ المناج الدراسية    -( بعنوان :Lumadi,2014دراسة لومادي )

تلقي هذه الدراسة الضوء على  العوامل التي يواجها المعلمون في تنفيذ المناهج الدراسية في مقاطعتي الشمال الغربي وليمبوبو. ولتحيق 
ذلك من خالل اجراء المقابالت واالستبانات والتي تم توظيفها كأدوات بحثية هدف الدراسة , فقد استخدم الباحث المنهج النوعي والكمي و 

( معلما من مقاطعات الخنس المختلفة . وقد كقت نتائج الدراسة أن عملية تغير  160لجمع البيانات من عينة الدراسة والمكونة من )
(. تمت صياغة التوصيات من خالل تمكين المعلمين CAPSد )المناهج الدراسية ، ساهمت في استياء المعلمين تجاه تنفيذ المنهج الجدي

 ، من أجل الفاعلية تنفيذ المناهج المدرسية 

( بعنوان المشكالت التي يوجهها الطالب والمحاضرون في التدريس  في كليات التربية االبتدائية:  2015دراسة كاباسا وأخرون )  
 زامبيا –كليات ابتدائية في مقاطعة كوبربيلت  4أدراسة حالة 

سعت الدراسة للكشف عن المشكالت التي يوجهها الطالب والمحاضرين واقتراح الحلول لتحسين األداء . واعتد الباحثون التصميم الوصفي  
( طالبا من 198للمسح وذلك باستخدام التكرار والنسب البسيطة في تحليل البيانات . وقد تم استخدام العينة العشوائية البسيطة الختيار )

( محاضًرا تم اختياره عمدا من نفس الكليات . وتمثلت 18( كليات تم اخيارها بشكل عشوائي في مقاطعة كوبربيلت وثمانية عشر )4)
أوات الدراسة في استبانتين موجهة الى الطلبة والمحاضرين . وقد توصلت الدراسة الى أن التحديات المشكالت التربوية مرتبطة بشخصية  

ص الطالب , وطبيعة المنهج , وبيئات التعلم والسياسات الحكومية بشأن التعليم . وقد أوصت الدراسة الى ضرورة المحاضرين , وخصائ
 أن تسعى الحكومة لتوفير البنية التحتية والمرافق الالزمة التي تسهم في تشجيع التعليم والتعلم , وارسال المحاضرين للتدريب والحلقات

 .  ضرورة تحسين بيئة الفصل وتقديم الحوافز للمحاضرينالدراسية , كما أوصى الباحث ب
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 أسباب مشكالت اإلدارة الصفية التي تواجه المعلمات في مدارس محافظة عنيزة الثانوية  -( بعنوان :2017دراسة الخويطر )

في محافظة عنيزة في المملكة سعت الدراسة الى الكشف عن أهم األسباب الكامنة وراء مشكالت اإلدارة الصفية في المدارس الثانوية  
العربية السعودية من وجهة نظر المعلمات والطالبات , ولتحقيق أهداف الدراسة , فقد استخدمت الباحثة المنهج الوصفي بأسلوبه المسحي 

اسة في استبيان  ( طالبة تم اختيارهم من خالل الطبقية العشوائية . وتمثلت أدوات الدر 80( معلمة و )80. وتكونت عينة الدراسة من ) 
( . وقد توصلت الدراسة الى أن أهم مشكالت اإلدارة الصفية  والمتعلقة في المعلمة هي 2009تم تطويره اعتمادا على دراسة المقيد )  

ضعف المعلمة من المادة العلمية وضعف شخيصتها واللجوء الى الوعيد والتهديد والعقاب الجماعي , كما  توصلت الدراسة الى أن أهم 
سباب االدارة الصفية والمتعلقة بالطالبات عدم احترام الطالبات لآلداب داخل الغرف الصفية وكثرة األستاذان للخروج من الصف والحديث ا

ة  الجانبي داخل الغرف الصفية , وفيما يتعلق بأسباب المشكالت المتعلقة بالمعلمة والطالبة فتكمن وراء عدد الطالبات المرتفع داخل الغرف
 ة وخاصة متدنيات التحصيل     الصفي

لتحديات التي تواجه معلمي الطلبة الموهوبين في مدارس الملك عبدهللا الثاني للتميز في األردن   -( بعنوان : 2020دراسة الربيع )
 وعالقتها ببعض المتغيرات

س الملك عبد هللا للتميز وعالقتها ببعض هدفت الدراسة الى الكشف عن التحديات التربوية التي تواجه معلمي الطلبة الموهوبين في مدار 
( معلما ومعلمة من معلمي مدارس الملك عبد هللا للتميز  80المتغيرات ) الجنس , المؤهل العلمي , الخبرة(.وتمثلت عينة الدراسة من )

ي تواجه معلمي الطلبة الموهوبين التابعة إلقليم الشمال في مدارس عجلون , إربد، والمفرق. وتكونت أدوات الدراسة من مقياس التحديات الت
في االردن والذي يتكون من خمسة أبعاد . وقد توصلت نتائج الدراسة الى أن استجابة أفراد العينة الى أبعاد دراسة تراوحت بن الدرجة  

ات تتعلق بمنهاج المنخفضة الى المتوسطة , كما توصلت الدراسة الى أن أكثر التحديات التي تواجه المعلمين تمثلت في بعد ) تحدي
الموهوبين ( , وانه ال توجد فروق ذات داللة احصائية في تقدير أفراد العينة لمستوى التحديات تعزى الى متغير )الجنس والمؤهل وسنوات 

 الخبرة.

 التعقيب على الدراسات السابقة  

من ناحية الغاية والهدف , وفيما يلي عرض للدراسات تنوعت الدراسات السابقة من حيث البيئة التعليمة التي تناولتها والعينة , واتفقت  
 من حيث الهدف , العينة واألدوات والنتائج.

سعت الدراسات السابقة الى الكشف عن المشاكل والتحديات التربوية التي يواجها المعلمين والمعلمات في المؤسسات التعليمية   - الهدف :
( التحديات Lumadi,2014)( و 2017( , فيما تناولت دراسة الخويطر )2012ة ) ( ودراسة شحاد2020المختلفة ,  كدراسة الربيع )

 التربوية والمتعلقة باإلدارة الصفية والمناهج الدراسة   
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تنوعت عينة الدراسة في الدراسات السابقة , فقد تناولت بعض الدراسات المعلمين والطلبة في المدارس األساسية   -العينة وأدوات الدراسة : 
الخويطر ,  )  2020والثانوية كدراسة ))  الربيع , ( طلبة 2015(( , وتناولت دراسة كاباسا وأخرون )  2012( ,) شحادة ,2017, 

 م استخدام االستبيان والمقابالت للوصول الى البينات من أفراد العينات. الجامعات . وقد ت

كشفت نتائج الدراسات أن التحديات التربوية نكمن في التحديات المرتبطة باإلدارة المدرسية  والماهج الدراسية واإلدارة الصفية  -النتائج :
 وشخصية المعلمين والبيئة المدرسية .   

 حالية مع الدراسات السابقة من حيث الهدف وأدوات الدراسة  , وتميزت بالعينة والبيئة التي تناولتها الدراسة .   وقد اتفقت الدراسة ال 

 المحور الثاني  اإلجراءات المنهجية في الدراسة الميدانية 

 منهج الدراسة :  

يقوم البحث الحالي على استخدام المنهج الوصفي بأسلوبه المسحي , ويعتمد هذا النوع من البحوث على استجواب مجتمع الدراسة أو  
 نسبة منهم , ليتمكن بعد ذلك من ووصف ظاهرة معينة من حيث درجة توافرها وطبيعتها .  

 : مجتمع الدراسة 

(  52( معلمة موزعين )561الساسية التابعة لمديرية التربية السلط والبالغ عددهن )تكون مجتمع الدراسة من جميع معلمات المدراس ا 
 ( .  2022مدرسة أساسية . ) مديرية تربية السلط , 

  -عينة الدراسة وخصائصها  : -1

الدراسة من معلمات المدارس الثانوية والذين تم اختيارهم بالطريقة العشوائية القصدية من ستة   مدارس وهي )أبو شتول تكونت عينة 
االساسية المختلطة  , خديجة بنت خويلد االساسية المختلطة , عرقوب الراشد االساسية المختلطة , خشفة االساسية المختلطة , بيوضة  

 الغربية االساسية المختلطة , مدرسة بيوضه الشمالية االساسية المختلطة ( . 

 المدارس األساسية .  ( أعداد أفراد العينة على1ويوضح الجدول رقم ) 

 عدد المعلمات المدرسة 
 16 أبو شتول االساسية المختلطة    -1
 14 خديجة بنت خويلد االساسية المختلطة -2
 15 عرقوب الراشد االساسية المختلطة -3
 16 خشفة االساسية المختلطة  -4
 15 بيوضه الشمالية االساسية المختلطة  -5
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   -الخصائص الديموغرافية لعينة الدراسة : 

  ( يبين توزيع أفراد العينة حسب سنوات الخبرة2جدول )

 النسبة  التكرار  سنوات الخبرة  
 60.9 67 سنوات  6-10
 3.6 4 سنوات   1-5

 3.6 4 فوق العشر سنوات 
  

سنوات وبنسبة )    10-6( , أن غالبية أفراد العينة من المعلمات ذوات الخبرة التعليمية من  2توضح البيانات الواردة في جدول رقم ) 
سنوات    5-1سنوات فأكثر والمعلمات ذوات الخبرة من    10( , ويوضح الجدول أن النسبة المئوية متشابهة للمعلمات ذوات الخبرة  60.9

 يهما .  %( لكل306وبنسبة )

 ( يبين توزيع أفراد العينة حسب المؤهل العلمي 3جدول )

  

 

  

 

 

% من مجموع أفراد العينة حاصلين على دراسات عليا ضمن تخصصاتهم 41.8( نالحظ أن نسبة    3من خالل البيانات الواردة بالجدول )  
( من حملة  13.6%من مجموع أفراد العينة مؤهلهم العلمي بكالوريوس  , فيما تضمنت العينة ما نسبته )  12.7، في حين أن نسبة  

 الدبلوم .  

 

 

 

 

 16 االساسية المختلطةبيوضة الغربية   -6

 النسبة  التكرار  المؤهل 
 12.7 14 بكالوريوس  

 13.6 15 دبلوم  

 41.8 46 ماجستير فاكثر  
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 يبين توزيع أفراد العينة حسب الدورات التدريبية( 4جدول )

 النسبة  التكرار  المؤهل 
 98.2 73 نعم  

 1.8 2 ال  

 

( والذي يوضح توزيع أفراد العينة حسب الدورات التدريبية , أن غالبية أفراد العينة التحقن 4من خالل البيانات الواردة في جدول رقم ) 
 %( لم يحصلن على دورات تدريبية .    1.8%( , في حين أن ما نسبة )98.2بدورات تدريبية وبنسبة )

 صدق وثبات األداة : 

   أداة الدراسة -أوال :  -

 استخدمت الباحثة بتطوير أداة الدراسة والمتمثل في استبيان والمستخدم في دراسة   

   -(  للتحديات التربوية  والمكون من ثالث أبعاد , وهي : 2022( , والحناقطة ) 2008فودة ) 

 ( فقرة 13البعد األول      مشكالت مرتبطة باإلدارة المدرسية          وقد استمل على )   -   

 ( فقرة 16البعد الثاني     مشكالت مرتبطة بالمنهاج التربوي          وقد استمل على )   -   

 ( فقرات  10المجال الثالث   مشكالت مرتبطة بالتعامل مع الطالبات      وقد استمل على ) -     

محكمين المتخصصين  ، وقد تم القيام الصدق الظاهري  : تم أعداد االستبيان بصورته األولية ، وتم عرضه على مجموعة من ال  –  
( فقرة ، علما بأن بدائل اإلجابة عن فقراتها    39 (بالتعديالت الالزمة من حيث تعديل بعض الفقرات ،  وشمل عدد فقرات االستبيان  

 تنحصر في  )موافق بشدة , موافق , محايد ,  غير موافق , غير موافق بشدة ( . 

 _ االتساق الداخلي  

( معلمة من خارج عينة   16ن االتساق الداخلي لالستبانة  , وذلك من خالل توزيع االستبانة على عينة استطالعية قوامها  ) تم التحقق م
انة الدراسة األصلية , وتم حساب معامل االرتباط بيرسون بين درجات كل فقرة من فقرات االستبانة والدرجة الكلية لمجالها بعد توزيع االستب

 تائج اتساقا عاليا . وتوضح الجداول ذلك .   , وقد أظهرت الن
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 مشكالت مرتبطة باإلدارة المدرسية البعد األول: 

 

0.836 

 

 الثبات  الفقرات

 862. تكليفي بتدريس مقررات في غير تخصصي

 816. اعتماد مديرة المدرسة النمط التسلطي في تعاملها 
 825. ضعف االتصال والتواصل مع المديرة

 834. نظرة اإلدارةتدني 

 840. قلة تقدير اإلدارة المدرسية الجتهاد المعلمة

 835. تعامل المديرة بمزاجية 

 816. ضعف التنسيق والتعاون مع المعلمات فـي وضـع الخطط  
 832. زيادة العبء من الحصص.

 813. غياب خطة واضحة للنمو المهني
 815. والتعليمات. حرفية المديرة في تطبيق القرارات 

 818. لتكليف بتطبيق أساليب حديثة في ظل قلة اإلمكانـات المتاحة
 813. كثرة األعمال الكتابية المطلوبة
 . 0808 قلة كفاية التجهيزات المدرسية 
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 مشكالت مرتبطة بالمنهاج التربوي البعد  الثاني: 

0.891 
 

 الثبات   الفقرات
 884. مكوناتها المعرفية.صعوبة تحليل الدروس إلى 

 883. صعوبة تحديد مدي تقدم الطالبات خالل السنة
 880. ضعف المعرفة بأساليب التدريس المختلفة.

 877. قلة المقدرة علي تقويم الطالبات بطريقة موضوعية
 880. قلة استخدام أساليب تقويم متنوعة.

 879. التعليميـة الخاصة نقص في معرفـة مـستويات األهـداف  
 881. ضعف القدرة علي التعامل مع المنهاج األردني 

 883. صعوبة إعداد الخطة الدراسية للطالبات  
األنـشطة  فـي  والتطوير  التجديد  علي  القدرة  ضعف 

 التعليمية
.881 

 878. نقص في القراءات التربوية الهادفة.
 888. المدرسي ودليل المعلمقلة االنسجام بين مادة الكتاب 

محتوي المقررات الدراسية ال يراعي الفروق الفردية بين  
 الطالبات. 

.892 

 894. قلة توفر أدلة تعليمية للمعلمات لكافة المواد 
 893. صعوبة المقررات الدراسية بالنسبة للتالميذ.

التعليميـة قلة استغالل البيئة المحلية في توفير الوسيلة  
 المناسبة.

.896 

 0.876 محتوى الكتاب المدرسي كبير 

 

 

 

 

http://www.ajsp.net/


   
   

     
 وأربعون   تسعة العدد  - اإلصدار الخامس 
 م 2022  – الثاني تشرين  –  2تاريخ اإلصدار:  

www.ajsp.net                                                                                                                          5798 -2663: ISSN  
   

226 
Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP)                                                                           ISSN: 2663-5798 

 مشكالت مرتبطة بالتعامل مع الطالباتالبعد الثالث: 
0.790 

 

 الثبات   الفقرات
 755. قلة مساهمة المعلمة في معالجة المشاكل بين الطالبات   

 758. قلة دراية المعلمة بالخصائص اإلنمائية لهذه المرحلة 
 786. صعوبة البناء علي خبرات الطالبات في الصف الواحد. 

 798. منع استخدام العقاب البدني في المدارس. 
 786. صعوبة التعامل مع الطالبات ذوات االحتياجات الخاصة.

 781. كثرة الفروق الفردية بين الطالبات
 773. قلة ممارسة الطالبات للعادات الصحية السليمة. 

 774. عادات سيئة بين الطالبات ) كالكذب ...(انتشار 
 770. حاجة الطالبات إلى مجهود مضاعف لتعليمهم.

 0.744 قلة دافعية الطالبات نحو التعليم.

 

 الثبات :  –ثانيا 

( معلمة من خارج عينة الدراسة األصلية , وتم حساب معامل 16تم توزيع االستبانة على عينة استطالعية  والمكونة من )
 ( معامل ثبات استبيان . 5الثبات بطريقة الفا كوبرنباخ , ويوضح جدول رقم )

 ( معامل ثبات االستبيان باستخدام طريقة ألفا كرو نباخ5جدول) 

  معامل الثبات  الذكاء العاطفي 
 0.845 (1الفا كوبرنباخ  ) -1
 0.992 ( 2الفا كوبرنباخ ) -2
 

( وقيم الفا  0.845)   1)  أن جميع قيم معامالت الثبات مناسبة للبحث العلمي  ، حيث تراوحت قيم الفا  5يتضح من الجدول (  
( , وتشير هذه القيم من معامالت الثبات العالية والتي تشير الى صالحية االستبانة للتطبيق وامكانية االعتماد على نتائجها 0.992) 2

 والوثوق بها . 
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 ساليب اإلحصائية : األ- 2

 من األساليب اإلحصائية التي تم استخدامها في معالجة بيانات الدراسة ما يلي : 

 معامل ارتباط يرسون : لحساب االتساق الداخلي ألداة الدراسة . 

 معامل ارتباط ألفا كربونباخ : لحساب ثبات أداة الدراسة . 

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية .

 ( : إليجاد الفروق بين متغيرات الدراسة )المؤهل العلمي ،سنوات الخبرة والدورات  التدريبية ( .    test-T)  اختبار

 عرض النتائج ومناقشتها  

 تناول هذا الفصل عرضًا لنتائج الدراسة وفقًا لتسلسل أسئلتها، وذلك على النحو اآلتي:

 التحديات التربوية التي تواجهه معلمات المرحلة األساسية من وجهه نظرهن ؟ "ما  عرض النتائج المتعلقة بالسؤال األول:

درجة التحديات التربوية  التي تواجهه معلمات لإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية   -1
 (، يبين ذلك. 1والجداول  )  المرحلة االساسية من وجهة نظرهن 

 ( 6الجدول )

 لمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة  التحديات التربوية التي تواجه معلمات المرحلة االساسية  ا

 الرتبة   المجال  المتوسط  االنحراف المعياري 
 1 مشكالت مرتبطة باإلدارة المدرسية   2.69 0.758

 2 مشكالت مرتبطة بالتعامل مع الطالبات  2.68 0.726
 3 التحديات التعامل مع الطلبة   2.40 0.637

 

المتوسطات الحسابية تراوحت بين ) 6من الجدول ) مشكالت مرتبطة باإلدارة  ( ، فقد جاء مجال  2.40-2.69( يتضح أن 
فقد جاء مجال مشكالت مرتبطة   (،0.758( وانحراف معياري مقداره )2.69حسابي بلغ )  المدرسية   في المرتبة االولى وبمتوسط
فقد جاء مجال  التعامل    ( ،0.726( وانحراف معياري مقداره ) 2.68وبمتوسط حسابي بلغ )   بالتعامل مع الطالبات   في المرتبة الثانية

 (. 0.637راف معياري مقداره )( وانح2.40وبمتوسط حسابي بلغ ) مع الطلبة  في المرتبة االخيرة

وقد تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة على فقرات كل مجال منفردًا، حيث 
 كانت على النحو التالي: 
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 مشكالت مرتبطة باإلدارة المدرسية البعد األول: 

 ( 7الجدول )

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة والمستوى لفقرات بعد اإلدارة المدرسية  مرتبة تنازليًا  

المتوسط  الفقرات الرقم الرتبة
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

 المستوى 

 مرتفع  1.27 3.63 تكليفي بتدريس مقررات في غير تخصصي  4 1

 مرتفع  1.33 3.31 النمط التسلطي في تعاملهااعتماد مديرة المدرسة  10 3
 مرتفع  1.48 3.07 ضعف االتصال والتواصل مع المديرة  9 2

 مرتفع  1.34 3.00 تدني نظرة اإلدارة  1 5

 مرتفع   1.42 2.91 قلة تقدير اإلدارة المدرسية الجتهاد المعلمة  13 4

 مرتفع   1.44 2.84 تعامل المديرة بمزاجية  2 6

فـي وضـع  12 7 المعلمات  مع  والتعاون  التنسيق  ضعف 
 الخطط  

 متوسط   1.44 2.75

 متوسط   1.32 2.63 زيادة العبء من الحصص.  5 8
 متوسط  1.32 2.60 غياب خطة واضحة للنمو المهني 7 9

 متوسط  1.26 2.09 حرفية المديرة في تطبيق القرارات والتعليمات. 1 10
أساليب حديثة في ظل قلة اإلمكانـات لتكليف بتطبيق   11 11

 المتاحة
 متوسط  1.27 2.07

 متوسط   0.929 2.12 كثرة األعمال الكتابية المطلوبة 6 12
 منخفض   1.07 1.86 قلة كفاية التجهيزات المدرسية 8 13

 

والتي تنص على  (  4رقم )  ة (، حيث جاءت الفقر 1.86  - 3.63المتوسطات الحسابية قد تراوحت ما بين )أن  (  7يبين الجدول )
( ونصها 10بينما جاءت الفقرة رقم )، (3.63في المرتبة األولى وبمتوسط حسابي بلغ )"    تكليفي بتدريس مقررات في غير تخصصي  "
( ونصها 9بينما جاءت الفقرة رقم )،    ( 3.31اعتماد مديرة المدرسة النمط التسلطي في تعاملها " بالمرتبة  الثانية وبمتوسط حسابي بلغ )  "
" تدني ( ونصها  1(، بينما جاءت الفقرة رقم )3.07ضعف االتصال والتواصل مع المديرة " بالمرتبة  الثالثة وبمتوسط حسابي بلغ )  "

http://www.ajsp.net/


   
   

     
 وأربعون   تسعة العدد  - اإلصدار الخامس 
 م 2022  – الثاني تشرين  –  2تاريخ اإلصدار:  

www.ajsp.net                                                                                                                          5798 -2663: ISSN  
   

229 
Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP)                                                                           ISSN: 2663-5798 

الفقرة رقم )   ،   ( 3.00" بالمرتبة  الرابعة  وبمتوسط حسابي بلغ )  نظرة اإلدارة قلة تقدير اإلدارة المدرسية   "( ونصها  13بينما جاءت 
تعامل المديرة بمزاجية "    " ( ونصها  2( ، بينما جاءت الفقرة رقم ) 2.91اد المعلمة " بالمرتبة  الخامسة  وبمتوسط حسابي بلغ )الجته

ضعف التنسيق والتعاون مع المعلمات فـي    "( ونصها  12( ، بينما جاءت الفقرة رقم )2.84بالمرتبة  السادسة وبمتوسط حسابي بلغ )
زيادة العبء من الحصص "   "( ونصها  5( ، بينما جاءت الفقرة رقم )2.75السابعة  وبمتوسط حسابي بلغ )وضـع الخطط " بالمرتبة  

غياب خطة واضحة للنمو المهني " بالمرتبة التاسع      "( ونصها  7( بينما جاءت الفقرة رقم )2.63بالمرتبة الثامنة   وبمتوسط حسابي بلغ )
حرفية المديرة في تطبيق القرارات والتعليمات. " بالمرتبة العاشرة     "( ونصها  1الفقرة رقم )  ( ، بينما جاءت2.60وبمتوسط حسابي بلغ )
لتكليف بتطبيق أساليب حديثة في ظل قلة اإلمكانـات المتاحة "  "( ونصها 11( ، بينما جاءت الفقرة رقم )2.09وبمتوسط حسابي بلغ )

كثرة األعمال الكتابية المطلوبة " بالمرتبة  "( ونصها  6( ، بينما جاءت الفقرة رقم )2.07بالمرتبة الحادي عشر   وبمتوسط حسابي بلغ )
قلة كفاية التجهيزات المدرسية " بالمرتبة االخيرة     "( ونصها  8( ،بينما جاءت الفقرة رقم )2.12الثاني عشر   وبمتوسط حسابي بلغ )

 (. 1.86وبمتوسط حسابي بلغ )

 مشكالت مرتبطة بالمنهاج التربوي البعد  الثاني: 

 ( 8الجدول )

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة والمستوى لفقرات البعد  المنهاج التربوي  مرتبة تنازليًا  

المتوسط  الفقرات الرقم الرتبة
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

 المستوى 

 مرتفع  1.40 3.32 صعوبة تحليل الدروس إلى مكوناتها المعرفية. 29 1
 مرتفع  1.46 3.31 تقدم الطالبات خالل السنة صعوبة تحديد مدي  27 2
 مرتفع  1.36 3.28 ضعف المعرفة بأساليب التدريس المختلفة.  21 3
 مرتفع   1.38 3.09 قلة المقدرة علي تقويم الطالبات بطريقة موضوعية  25 4
 مرتفع   1.47 3.05 قلة استخدام أساليب تقويم متنوعة. 26 5

معرفـة   28 6 في  التعليميـة نقص  األهـداف  مـستويات 
 الخاصة 

 مرتفع   1.37 3.04

 متوسط   1.39 2.92 ضعف القدرة علي التعامل مع المنهاج األردني 24 7
 متوسط   1.30 2.75 صعوبة إعداد الخطة الدراسية للطالبات   20 8
ضعف القدرة علي التجديد والتطوير فـي األنـشطة  23 9

 التعليمية 
 متوسط   1.45 2.64

 متوسط   1.30 2.57 نقص في القراءات التربوية الهادفة.  22 10
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ودليل   16 11 المدرسي  الكتاب  مادة  بين  االنسجام  قلة 
 المعلم

 متوسط   1.11 2.45

محتوي المقررات الدراسية ال يراعي الفروق الفردية   17 12
 بين الطالبات.

 متوسط   1.25 2.29

 متوسط   1.00 2.13 تعليمية للمعلمات لكافة المواد قلة توفر أدلة  18 13
 متوسط   1.05 2.08 صعوبة المقررات الدراسية بالنسبة للتالميذ. 15 14
الوسيلة   19 15 توفير  في  المحلية  البيئة  استغالل  قلة 

 التعليميـة المناسبة. 
 متوسط   1.18 2.07

 متوسط   0.915 2.00 محتوى الكتاب المدرسي كبير  14 16

 

والتي تنص (  29رقم )  ة(، حيث جاءت الفقر 2.00  - 3.32المتوسطات الحسابية قد تراوحت ما بين ) أن  (  8يبين الجدول ) 
(  27بينما جاءت الفقرة رقم )،  (3.32في المرتبة األولى وبمتوسط حسابي بلغ )"    صعوبة تحليل الدروس إلى مكوناتها المعرفية  على "

(  21بينما جاءت الفقرة رقم )،    (3.31صعوبة تحديد مدي تقدم الطالبات خالل السنة " بالمرتبة  الثانية وبمتوسط حسابي بلغ )  "ونصها  
(  25قرة رقم ) (، بينما جاءت الف3.28ضعف المعرفة بأساليب التدريس المختلفة. " بالمرتبة  الثالثة وبمتوسط حسابي بلغ )  "ونصها  
بينما جاءت الفقرة رقم    ،  ( 3.09قلة المقدرة علي تقويم الطالبات بطريقة موضوعية " بالمرتبة  الرابعة  وبمتوسط حسابي بلغ )  "ونصها  

  ( 28( ، بينما جاءت الفقرة رقم )3.05قلة استخدام أساليب تقويم متنوعة." بالمرتبة  الخامسة  وبمتوسط حسابي بلغ )  "( ونصها  26)
( ، بينما جاءت الفقرة  3.04نقص في معرفـة مـستويات األهـداف التعليميـة الخاصة " بالمرتبة  السادسة وبمتوسط حسابي بلغ )   "ونصها  

( ، بينما جاءت 2.92ضعف القدرة علي التعامل مع المنهاج األردني " بالمرتبة السابعة  وبمتوسط حسابي بلغ )   "( ونصها  24رقم ) 
( بينما جاءت الفقرة  2.75صعوبة إعداد الخطة الدراسية للطالبات " بالمرتبة الثامنة   وبمتوسط حسابي بلغ )  "ونصها    (20الفقرة رقم )

( ، بينما  2.64ضعف القدرة علي التجديد والتطوير فـي األنـشطة التعليمية " بالمرتبة التاسع   وبمتوسط حسابي بلغ )  "( ونصها  23رقم )
( ، بينما جاءت 2.57نقص في القراءات التربوية الهادفة. " بالمرتبة العاشرة  وبمتوسط حسابي بلغ )  "( ونصها  22جاءت الفقرة رقم )

(  2.45ة االنسجام بين مادة الكتاب المدرسي ودليل المعلم " بالمرتبة الحادي عشر   وبمتوسط حسابي بلغ )قل   " ( ونصها  16الفقرة رقم )
محتوي المقررات الدراسية ال يراعي الفروق الفردية بين الطالبات " بالمرتبة الثاني عشر  وبمتوسط   "( ونصها  17، بينما جاءت الفقرة رقم )

الثالث عشر     "( ونصها  18لفقرة رقم )( ،بينما جاءت ا2.29حسابي بلغ ) بالمرتبة    " المواد  لكافة  للمعلمات  أدلة تعليمية  قلة توفر 
صعوبة المقررات الدراسية بالنسبة للتالميذ." بالمرتبة الرابعة   "( ونصها  15( ، بينما جاءت الفقرة رقم )2.13وبمتوسط حسابي بلغ )

قلة استغالل البيئة المحلية في توفير الوسيلة التعليميـة   "( ونصها  19الفقرة رقم )(، بينما جاءت  2.08عشر   وبمتوسط حسابي بلغ )
الفقرة رقم )2.07المناسبة." بالمرتبة الخامس عشر   وبمتوسط حسابي بلغ ) قلة محتوى الكتاب    "( ونصها  14( ، (، بينما جاءت 

 (, 2.00المدرسي كبير." بالمرتبة االخيرة   وبمتوسط حسابي بلغ )

 

http://www.ajsp.net/


   
   

     
 وأربعون   تسعة العدد  - اإلصدار الخامس 
 م 2022  – الثاني تشرين  –  2تاريخ اإلصدار:  

www.ajsp.net                                                                                                                          5798 -2663: ISSN  
   

231 
Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP)                                                                           ISSN: 2663-5798 

 مشكالت مرتبطة بالتعامل مع الطالباتالبعد الثالث: 
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة والمستوى لفقرات  التحديات التعامل مع الطالبات  مرتبة تنازليًا:  .1

 ( 9الجدول )

المتوسط  الفقرات الرقم الرتبة
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

 المستوى 

بين     31 1 المشاكل  معالجة  في  المعلمة  مساهمة  قلة 
 الطالبات

 مرتفع  1.40 3.39

 مرتفع  1.31 3.39 قلة دراية المعلمة بالخصائص اإلنمائية لهذه المرحلة  30 2
الصف   32 3 في  الطالبات  خبرات  علي  البناء  صعوبة 

 الواحد. 
 مرتفع  1.25 3.07

 متوسط  1.32 2.41 المدارس.منع استخدام العقاب البدني في   34 4
االحتياجات   36 5 ذوات  الطالبات  مع  التعامل  صعوبة 

 الخاصة. 
 متوسط  1.13 2.19

 منخفض   1.09 1.97 كثرة الفروق الفردية بين الطالبات 33 6
 منخفض  1.13 1.96 قلة ممارسة الطالبات للعادات الصحية السليمة. 38 7
 منخفض   1.01 1.96 الطالبات ) كالكذب ...(انتشار عادات سيئة بين  37 8
 منخفض   0.95 1.95 حاجة الطالبات إلى مجهود مضاعف لتعليمهم. 39 9

 منخفض   0.48 1.75 قلة دافعية الطالبات نحو التعليم. 35 10

 

والتي تنص على  (  31رقم )  ة(، حيث جاءت الفقر   1.75-3.39المتوسطات الحسابية قد تراوحت ما بين)أن  (  9يبين الجدول )
بينما جاءت الفقرة رقم  ،  (3.39في المرتبة األولى وبمتوسط حسابي بلغ )"    قلة مساهمة المعلمة في معالجة المشاكل بين الطالبات   "
بينما جاءت ،  (3.39قلة دراية المعلمة بالخصائص اإلنمائية لهذه المرحلة " في المرتبة الثانية وبمتوسط حسابي بلغ )  "( ونصها  30)

،  (3.07صعوبة البناء علي خبرات الطالبات في الصف الواحد." في المرتبة الثالثة وبمتوسط حسابي بلغ )  "( ونصها  32الفقرة رقم )
،  (  2.41منع استخدام العقاب البدني في المدارس." في المرتبة الرابعة وبمتوسط حسابي بلغ )  "صها  ( ون 34بينما جاءت الفقرة رقم )
صعوبة التعامل مع الطالبات ذوات االحتياجات الخاصة." في المرتبة الخامسة وبمتوسط حسابي  "( ونصها 36بينما جاءت الفقرة رقم ) 

الفقرة رقم )  ، (2.19بلغ ) كثرة الفروق الفردية بين الطالبات " في المرتبة السادسة وبمتوسط حسابي بلغ    " ( ونصها  33بينما جاءت 
قلة ممارسة الطالبات للعادات الصحية السليمة." في المرتبة السابعة  وبمتوسط حسابي   "( ونصها  38بينما جاءت الفقرة رقم )  ،(1.97)

سيئة بين الطالبات ) كالكذب ...(." في المرتبة الثامنة وبمتوسط انتشار عادات    " ( ونصها  37، بينما جاءت الفقرة رقم )  ( 1.96بلغ )
حاجة الطالبات إلى مجهود مضاعف لتعليمهم. " في المرتبة التاسعة     "( ونصها  39، بينما جاءت الفقرة رقم )   ( 1.96حسابي بلغ )
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ات نحو التعليم..  في المرتبة االخيرة وبمتوسط قلة دافعية الطالب  "( ونصها  35، بينما جاءت الفقرة رقم )  ( 1.95وبمتوسط حسابي بلغ )
 .  (1.75حسابي بلغ )

" هل تختلف متوسطات درجات تقدير أفراد العينة لتحديات التربوية التي تواجه معلمات المدارس االساسية   النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني:
 ( تعزى لمتغيرات ) الخبرة , المؤهل العلمي ، دورات التدريبية ( ؟   a≤ 05.0عند مستوى  )

لإلجابة عن هذا السؤال ولبيان داللة الفروق االحصائية بين المتوسطات الحسابية تم استخدام اختبار تحليل التباين الفروق حسب المؤهل  
 (. 10العلمي و الدورات التدريبية  وحسب سنوات الخبرة كما في الجدول )

مجموع   المتغيرات  مصدر التباين 
 المربعات 

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات 

مستوى  قيمة ف 
 الداللة 

المنهج  المؤهل العلمي تحديات 
 المدرسي  

0.900 1 0.450 5.537 0.779 

00.هوتلنج=
9 

 0.690 0.373 0.200 1 0.401 التحديات اإلدارية  

مع    التعامل  التحديات 
 الطلبة  

1.800 1 0.900 2.288 0.109 

    1 3.101 الكلي
 

 ( اآلتي: 10)يتبين من الجدول 

 في جميع المجاالت . المؤهل العلمي( تعزى ألثر a 0.05 وجود فروق ذات داللة إحصائية )  -
 

مجموع   المتغيرات  مصدر التباين 
 المربعات 

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات 

مستوى  قيمة ف 
 الداللة 

الدورات  
 التدريبية 

مرتبطة  مشكالت 
 باإلدارة المدرسية

1.55 1 1.55 3.031 0.86 

00.هوتلنج=
9 

مرتبطة  مشكالت 
 بالتعامل مع الطالبات 

2.088 1 2.088 3.772 0.56 

مع    التعامل  التحديات 
 الطلبة 

 

1.706 1 1.706 4.383 0.040 

    1 5.344 الكلي
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 ( اآلتي: 11)يتبين من الجدول 

مشكالت مرتبطة باإلدارة المدرسية ،    الدورات التدريبية في مجالين ( تعزى ألثر  a 0.05وجود فروق ذات داللة إحصائية ) -
 ومشكالت مرتبطة بالتعامل مع الطالبات 

 في التحديات التعامل مع الطلبة  .  الدورات التدريبية ( تعزى ألثر (a 0.05عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية -
 

 ( ألثر سنوات الخبرة LDS)المقارنات البعدية بطريقة 

 ( 12الجدول ) 

المتوسط  سنوات الخبرة  المجال 
 الحسابي 

1-5 
 سنوات

6-10 
 سنوات

 10فوق 

مرتبطة   مشكالت 
 باإلدارة المدرسية 

 0.250 0.577 - 3.22 سنوات 1-5
 0.327 - 0.577 2.64 سنوات  10 -6

 - 0.327 0.250 2.97 10فوق 
مرتبطة   مشكالت 
مع   بالتعامل 

 الطالبات 

 0.532 0.444 - 3.11 سنوات 1-5
 0.88 - 0.444 2.66 سنوات  10 -6

 - 0.532 0.88 2.58 10فوق 
التعامل  التحديات 

 مع الطلبة  
 

 0.250 0.163 - 2.55 سنوات 1-5

 0.138 - 0.163 2.38 سنوات  10 -6
 - 0.138 0.025 2.52 10فوق 

 ( اآلتي: 12يتبين من الجدول )

 ( على مجال تحديات المنهج المدرسي   بين فئتي الخبرة  a 0.05وجود فروق ذات داللة إحصائية ) -
 . سنوات  5  -  1( وجاءت الفروق لصالح فئة الخبرة القصيرة  سنوات  10فوق من  وفئة الخبرة الطويلة  سنوات    5  -  1)القصيرة  
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 : التوصيات

عقد الدورات التدريبية  لمديرات المدارس لجعلهن أكثر قدرة على التعامل مع المعلمات والعمل على حل التحديات والصعوبات  - 1
 التي تعاني منها المعلمات . 

 ساسية لجعلهن أكثر قدرة على حل الصعوبات التي تواجهن .  عقد الدورات التدريبية لمعلمات المدارس اال - 2

 المزيد من اللقاءات بين مديرات المدارس األساسية والمعلمات لعرض التحديات التي تواجه المعلمات والطلبة على حد سواء.  - 3

 : المراجع والدراسات العربية

( . المشكالت التربوية التي تواجه معلمات الدارس األساسية من وجهة نظرهن . مجلة الدراسات 2022الحناقطة , سالم عطاهلل . )  
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“Educational challenges for primary school teachers from their point of 

view in light of some variables” 

Abstract: 

The study aimed to reveal the educational challenges facing basic school teachers from their point of view in light of the 

variables of experience, academic qualifications, and training courses. The researcher used the descriptive approach in its 

survey style, and the study sample consisted of (92) female teachers in six basic schools that were chosen in an intentional 

manner. The study tool was a questionnaire, which was prepared and developed, consisting of three dimensions, namely 

(challenges of school administration, challenges of the curriculum, and dealing with students) and it consisted of (39) 

items. The study found that the educational challenges The challenges faced by basic school teachers are high in their three 

dimensions, and the challenges of school administration came in the highest rank, with an arithmetic mean (2.6) and a 

standard deviation of (0.758), and after problems related to dealing with female students came in the second place, with an 

arithmetic mean of (2.68) and a standard deviation of (0.726). ), the field of dealing with students came in the last rank with 

an arithmetic mean of (2.40) and a standard deviation of (0.637), and the study concluded that there are no statistically 

significant differences at the level (0.05 a) due to the academic qualification in all dimensions, and the presence of 

differences Statistically significant (0.05 a) due to the effect of training courses in Two areas: problems related to school 

administration, and problems related to dealing with students, and the absence of statistically significant differences at 

(0.05 a) due to the effect of training courses on challenges dealing with students, and the presence of statistically 

significant differences (0.05 a) on the field of school curriculum challenges between the two categories. Short experience 

1 - 5 years and long experience category (more than 10 years) the differences were in favor of the short experience 

category (1 - 5 years). 
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