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صعوبات التخطيط والتنفيذ اليت يواجهها معلمو الصفوف املبكرة يف وكالة الغوث يف
األردن من وجهة نظرهم
* د .امحد مجيل حممد عايش

أستاذ مشارك في اإلدارة التربوية
كلية العلوم التربوية واآلداب
وكالة الغوث الدولية

أ.امحد سعيد حممود كنعان

معلم في منطقة جنوب
عمان التعليمية

امللخـــ�ص:
هدفت هذه الدرا�سة التعرف �إىل �صعوبات التخطيط والتنفيذ التي يواجهها معلمو ال�صفوف املبكرة
يف وكالة الغوث من وجهة نظرهم  ،كما حاولت تعرف داللة الفروق يف وجهات نظر املعلمني جتاه ال�صعوبات
التدري�سية ،وفقا جلن�سهم وال�صف الذي يدر�سونه  ،وقد ت�ألفت عينة الدرا�سة من ( )150معلما ومعلمة ،موزعني
باملنا�صفة بح�سب متغريات الدرا�سة،وقد اتبع الباحثان املنهج الو�صفي يف الدرا�سة  ،باالعتماد على �أداة قيا�س
م�ؤلفة من ( )32فقرة ،موزعة على جمايل التخطيط والتنفيذ  ،وقد �أظهرت نتائج الدرا�سة � ،أن م�ستوى تقدير
املعلمني لل�صعوبات التدري�سية التي تواجههم يف جمال التخطيط جاء متو�سطا  ،بينما جاء عاليا يف جمال التنفيذ ،
و�أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى ( )α = 0.05بني درجات املعلمني واملعلمات
على املتو�سطات احل�سابية يف جمال التخطيط  ،بينما �أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف جمال
التنفيذ ل�صالح املعلمني  .الكلمات الدالة :وكالة الغوث� ،صفوف مبكرة � ،صعوبات تدري�سية.

Abstract :
This study aimed to investigate the difficulties teachers face in early classrooms in UNRWA from their perspective. It also tried to identify significant
differences from the perspective of teachers about the difficulties in teaching, according to their gender and classes that they teach. The study sample
consisted of (150) teachers, distributed equally according to the variables
of the study.The researcher followed the descriptive approach in the study
depending on the measuring instrument that consisted of (32) paragraphs
spread over the areas of planning and implementation. Results of the study,
that the level of assessment of teachers of the difficulties they face in planning was moderate, while it was high in the area of implementation. Results showed no statistically significant differences at (α = 0.05) between the
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scores of teachers on the averages in the field of planning, while the results
showed that there were significant differences in the implementation for the
benefit of teachers.
Key words: UNRWA, early classrooms, teaching

املقدمة:

تتطلب العملية الرتبوية والتعليمية،جهود ًا و�أفكار ًا
�سليمة خمططة ً ومنظمة لطريقة التعامل مع املتعلم
عقال وج�سما وعاطفة،ومن غري توافر املعلم املتمكن
من املهارات التدري�سية ،لن يكون للعملية الرتبوية
والتعليمية دورها الفاعل يف ع�رص الرقمية  ،من هنا
تربز احلاجة �إىل البحث يف امل�شكالت التي تواجه
املعلمني من �أجل اكت�شافها وحتليلها  ،و�إيجاد احللول
املنا�سبة لها  ،مبا يوفر معلمني ميتلكون من املهارات
 ،ما ُي َي�سرِّ قيامهم بدورهم اجلديد واملتجدد يف �إطار
من االحرتاف العايل يف التدري�س .فالتدري�س باملفهوم
الرتبوي احلديث يعني توجيه االهتمام �إىل اجلانب
الوجداين واملهاري بنف�س درجة االهتمام باجلانب
العقلي واملعريف للمتعلمني  ،وهو مبفهومه الإجرائي
احلديث علم وفن �إدارة املوقف التعليمي التعلمي يف
جوانبه املختلفة من تخطيط وتنفيذ وتقومي  ،و�صوال
�إىل متكني املتعلمني من امتالك املعارف واملهارات
واالجتاهات التي متكنهم فيما بعد من االنخراط
يف املجتمع الذي يعي�شون فيه  ،فالتدري�س علم ل َّأن
ممار�سته تتطلب معارف ومعلومات علمية ومهنية
دقيقة ،وتتطلب وعيا بالنظريات الرتبوية احلديثة ،
كما تتطلب مهارات متط ِّورة ت�ستند �إىل كفايات ذات
�صلة بطرائق التدري�س ،وي�شري (اللقاين� )1990،إىل
�أن املعلم الذي ميتلك مهارات التدري�س الفعال  ،هو
يوجه التعلم يف م�ساره ال�صحيح.
الذي ي�ستطيع �أن ِّ
والتدري�س فن لأنه يتطلب من املعلم قدرة على
التك ُّيف الفعال مبحيطه ال�صفي واملدر�سي  ،ويتطلب
حكمة بالغة وتفه ًما حلاجات املتعلمني وم�شاعرهم ،
وتب�رصا بخ�صائ�صهم النمائية املتعددة،وقدرة على

متكني املتعلم كيف يتعلم َّ �.إن املعلم يف ظل املفهوم
اال�سرتاتيجي املعا�رص لعملية التدري�س مطالب
باالرتقاء الإبداعي يف �أ�ساليبه وطرق تدري�سه ،
وبجعل الغرفة ال�صفية م�رسحا ملمار�سة عمليات
العلم من بحث وجتريب وتف�سري يف بيئة �صفية ن�شطة
 ،ترقى �إىل حالة من التطور املت�سارع امل ُ َو َّجه نحو
املتعلم كمحور للعملية التعليمية والرتبوية ،حيث
تط َّور دوره من ُمتَل ٍّق للمعرفة �إىل باحثٍ عنها من
م�صادرها املقروءة وامل�سموعة واملرئية.لذلك ينظر
�إىل املعلم ك�سيكولوجي عام لتالميذه يوفر لهم بيئة
�صفية �صحية يعي�شون ويتعلمون فيها يف �آن واحد (
قطامي  . )2005،وبذلك تقع على املعلم م�س�ؤولية
تي�سري التعلــم وحتقيق الأهداف التعليميـة يف ظل
بيئـة �صفية تتوفر فيها �رشوط التعلم ،وت ُْ�ستث َمر
فيها �أق�صى ما ت�ستطيعه قدرات املتعلمني لتحقيق
الأهداف الرتبويــة والتعليمي ــة ،ومن هنا فال بد � ْأن
تتوفر يف معلم املدر�سة املعا�رصة الكفايات املهنية
والإن�سانية التي تتطلبها عملية التدري�س  ،وهو
بدون امتالك تلك الكفايات � ،سيكون عاجزا عن
القيام بدوره اجلديد ،وبالتايل �سيواجه الكثري من
امل�شكالت يف �إدارته للموقف التعليمي التعلمي ،
�أبرزها �ضعف القدرة على القيام بدوره جتاه املتعلم
كمحور للعملية التعليمية التعلمية من جانب  ،وعجزه
عن حتقيق املوازنة بني عنا�رص تلك العملية  ،مبا
يعيق حتقيق الأهداف الرتبوية والتعليمية املن�شودة
من جانب �آخر� .إن درجة ممار�سة الكفايات الأدائية
للمعلمني �أقل من امل�ستوى املقبول ،وقد مل�س الباحث
من خالل خرباته الرتاكمية يف التدري�س والإدارة
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والإ�رشاف وجود �صعوبات تدري�سية كثرية تواجه
املعلمني ،ت�سهم بدور مبا�رش �أو غري مبا�رش يف التقليل
من فاعلية التدري�س؛ لهذا ت�شكلت لديه رغبة يف ر�صد
ال�صعوبات التي تواجه املعلمني واملعلمات ب�أ�سلوب
علمي  ،فاحلديث عن التدري�س يف بطون الكتب
ومنتديات االنرتنت وقاعات التدري�س ،يختلف عن
ممار�سته يف ظروفه الطبيعية داخل الغرف ال�صفية
�أو حيثما تتم عملية التعليم والتعلم ،ومن هنا ت�أتي
�أهمية الك�شف عن ال�صعوبات التي تواجهه املعلمني
�أثناء ممار�ستهم عملية التدري�س ،وحماولة �إيجاد
احللول املنا�سبة لها،لتكون عملية التدري�س ب�سيطة
و�سهلة وممتعة.

م�شكلة الدرا�سة:

يعترب الطالب حمور العملية الرتبوية والتعليمية ،
ويعترب املعلم املحرك الرئي�س لذلك املحور ،وبذلك
ف�إن الطالب واملعلم هما املك ِّونان الرئي�سان لعنا�رص
هذه العملية  ،وقد طر�أت على �أدوارهما تغيرُّ ات
مهمة .فلم َي ُع ْد دور املعلم يف هذا الزمان ح�شو �أدمغة
الطلبة مبا حتتوية املقررات الدرا�سية من معلومات،
بل تعددت �أدواره فهو امل َو ِّجه واملر�شد والو�سيط
التعليمي وامل َي�سرِّ للتعلم ،امل ُ َب ِّ�سط للمعارف  ،وتع َّدى
دوره من الدور التعليمي �إىل الدور االجتماعي
كواحد من الأدوار املهمة الذي تزامن مع الدور
اجلديد للمدر�سة والأ�رسة ك�رشيكني ا�سرتاتيجيني
يحققان تكامال يف تربية الأجيال وتعليمها  ،ومع
هذا االنتقال الكبري يف �أدوار كل من املعلم واملتعلم
 ،ازدادت التحديات وتن َّوعت ال�صعوبات وت�شعبت،
الأمر الذي �أ َّثر على املمار�سات التدري�سية  ،ف� ْأ�ض َحت
ممار�سة عملية التدري�س َع َمل ِّية عِل ْم ِّية منظمة تتطلب
كفايات متخ�ص�صة ،فقد �أ�شارت نتائج لدرا�سة قام
بها الطراونة و�آخرون(� )2004أن املعلمني بحاجة
كبرية �إىل التدريب يف معظم جماالت عملهم املرتبطة
بالتخطيط وتنفيذ الأن�شطة و�إدارة ال�صف والتقومي.
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من هنا جاءت م�شكلة الدرا�سة لت�ستك�شف ما يواجه
املعلم من �صعوبات ،وال�سري يف �إجراءات التغلب
عليها و�صوال �إىل عملية تدري�سية ناجحة.

�أ�سئلة الدرا�سة :

يف �ضوء العر�ض ال�سابق مل�شكلة الدرا�سة  ،فيمكن
حتديد �أ�سئلتها على النحو التايل:
ال�س�ؤال الأول :ما درجة تقدير �صعوبات التخطيط
والتنفيذ التي يواجهها معلمو ال�صفوف املبكرة يف
مدار�س منطقة جنوب عمان التعليمية التابعة لوكالة
الغوث من وجهة نظرهم ؟
ال�س�ؤال الثاين:هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية
عند م�ستوى الداللة ( )α≥ 0.05يف م�ستوى تقدير
�صعوبات التخطيط والتنفيذ التي يواجهها معلمو
ال�صفوف املبكرة يف مدار�س منطقة جنوب عمان
التعليمية التابعة لوكالة الغوث من وجهة نظرهم
،تعزى للجن�س (ذكر�،أنثى) ؟ .
ال�س�ؤال الثالث  " :هل توجد فروق ذات داللة
�إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( )α≥ 0.05يف
م�ستوى تقدير �صعوبات التخطيط والتنفيذ التي
يواجهها معلمو ال�صفوف املبكرة يف مدار�س منطقة
جنوب عمان التعليمية التابعة لوكالة الغوث من
وجهة نظرهم ،تعزى لل�صف الذي ُي َد ِّر�سه املعلم
(�أول،ثاين،ثالث) ؟

حمددات الدرا�سة

املحدد الب�رشي واملكاين والزماين
 .1املعلمون واملعلمات لل�صفوف املبكرة (الأول،
الثاين،الثالث) يف مدار�س منطقة جنوب عمان
التعليمية التابعة لوكالة الغوث خالل العام الدرا�سي
(  2012 / 2011م) .

.2عنا�رص التقييم التي حددها الباحثان يف �أداة
الدرا�سة وعددها ( )32عن�رصا �صيغت على �شكل
فقرات متثل جمموعة ال�صعوبات التي تواجه
املعلمني واملعلمات يف جمالني هما :التخطيط والتنفيذ.
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�أهمية الدرا�سة
ُ .1ت َبينِّ �أهمية امتالك املعلمني واملعلمات للمهارات
التدري�سية  ،وت�أثري ذلك على النجاح فيما يقومون به
من مهمات تربوية وتعليمية جتاه املتعلمني.
 .2ت�سلط ال�ضوء على �أكرث ال�صعوبات حدة بهدف
ت�شخي�صها و�إيجاد احللول املنا�سبة لها.
 .3تقدم للمعلمني ومديري املدار�س وامل�رشفني
الرتبويني قائمة بال�صعوبات التدري�سية التي تواجه
املعلمني واملعلمات  ،من �أجل وعيها واال�ستعداد
الوقائي ملواجهتها ،بحيث ال تقف عائقا �أمام خططهم
يف تنفيذ مهماتهم التدري�سية.
 .4يتوقع من خالل نتائج الدرا�سة احلالية التعرف
�إىل �أثر كل من متغريي اجلن�س وال�صف الذي
يدر�سه املعلم يف درجة تقدير ال�صعوبات (التخطيط
والتنفيذ ) لدى معلمي ال�صفوف املبكرة يف مدار�س
منطقة جنوب عمان التعليمية التابعة لوكالة الغوث
من وجهة نظرهم.

�أهداف الدرا�سة

 .1الك�شف عن ال�صعوبات التي تواجه املعلمني �أثناء
ممار�ستهم عملية التدري�س وحتديدها وترتيبها وفقا
حلدتها ثم ت�شخي�صها وعر�ضها على جهات �إعداد
املعلمني وتدريبهم وت�أهيلهم بهدف بناء الربامج التي
تتعامل مع ال�صعوبات الفعلية التي تواجه املعلمني
وت�شكل حتديا مهنيا لهم داخل ال�صفوف �أو حيثما
تتم عملية التدري�س.
َ .2تق َّ�صي م�ستوى االختالف يف وجهات نظر عينة
الدرا�سة يف تقييم درجة ال�صعوبات التدري�سية
التي تواجههم بح�سب متغريات الدرا�سة املتمثلة
يف اجلن�س(ذكر�،أنثى) وال�صف الذي ُي َد ِّر�سه املعلم
(�أول،ثاين،ثالث).

امل�صطلحات الإجرائية للدرا�سة:

•وكالة الغوثُ :ي َع ِّرفها الباحثان ،ب�أنها م�ؤ�س�سة
دولية تابعة لهيئة الأمم املتحدة ،تعنى ب�ش�ؤون
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الالجئني الفل�سطينيني ويرمز لها باحلروف
 ،)UNRWAوتعني باللغة العربية  :وكالة الأمم
املتحدة لإغاثة وت�شغيل الالجئني الفل�سطينيني يف
ال�رشق الأدنى (United Nations Relief and
(

Works Agency for Palestine Refugees

 ،) in the Near Eastوينبثق عنها دائرة الرتبية
والتعليم التي تتوىل الإ�رشاف على عمليات الوكالة
التعليمية يف الأردن.
•منطقة جنوب عمان التعليميةُ :ي َع ِّرفها الباحثان
ب�أنها واحدة من بني �أكرب خم�س مناطق تعليمية
تابعة لوكالة الغوث يف الأردن ،ويبلغ عدد املدار�س
فيها (  )53مدر�سة �أ�سا�سية  ،منها (  )26للذكور
و (  )27للإناث  ،ومتثل املدار�س التي حتتوي على
ال�صفوف املبكرة ما ن�سبته (  )60%من املجموع
الكلي للمدار�س التابعة للمنطقة .
•ال�صفوف املبكرةُ :ي َع ِّرفها الباحثان ب�أنها �صفوف
احللقة الأ�سا�سية الأوىل من ال�صف الأول �إىل
ال�صف الثالث الأ�سا�سي يف املدار�س الأ�سا�سية
ملنطقة جنوب عمان التعليمية  ،ويقوم على تدري�سها
معلم م�ؤهل يقوم بتدري�س جميع املواد الدرا�سية
با�ستثناء اللغة االجنليزية .
•ال�صعوبات ُ :ي َع ِّرفها الباحثان ب�أنها العائق �أو
جمموعة العوائق التي تعرت�ض املعلمني واملعلمات
يف التخطيط والتنفيذ ملهماتهم التدري�سية ،وحتول
دون حتقيق النتاجات التعلمية للدر�س ،وهي يف
الدرا�سة تت�ألف من (� )32صعوبة.

الدرا�سات ال�سابقة
التدري�س ن�شاط �إن�ساين منظم ومق�صود يت�ألف من
عدة عنا�رص ت�شكل نظاما متكامال يعمل معا من
�أجل �إمتام عملية التعليم والتعلم بنجاح وفاعلية ،
والتدري�س ميثل عملية ات�صال بني املعلم واملتعلم
 ،يحاول املعلم من خاللها �إك�ساب طلبته خربات
جديدة تت�ضمن املعارف واملهارات واالجتاهات التي
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تتناولها املناهج واملقررات الدرا�سية  ،وي�ستخدم
طرقا  ،وو�سائل تعينه على ذلك .ولتحقيق تعلم ف ّعال
 ،ال بد من توفري بيئة منا�سبة لذلك  ،حيث ُت ْع َرف بيئة
التعليم الفعال ب�أنها البيئة التي ينهمك فيها الطالب
 ،و ُيج ِّرب من خاللها قدراته العقلية يف التعامل مع
ما هو قيد تعلمه (�. )Arends,1991إن هذه النظرة
املعا�رصة �إىل عملية التدري�س تزيد من التحديات التي
تواجه املعلمني  ،و�أنه بالقدر الذي تتطور فيه العملية
التدري�سية بالقدر الذي تربز معه ال�صعوبات التي
يواجهها املعلمون مما يتطلبه ذلك من تطوير للخطط
التعليمية واال�سرتاتيجيات التدري�سية و�أ�ساليب
التقومي َّ � .إن عملية التعلم ال�صفي و�سيلة لتحقيق
الأهداف التعليمية والرتبوية  ،وهي ال حتدث مبعزل
عن املتغريات املحيطة باملوقف التعليمي التعلمي ،
و�أبرزها تلك املتعلقة باملعلم وما ميتلكه من كفايات
تربوية ومهنية و�إن�سانية � ،إذ ي�ستند �إليها التنفيذ
ال�صحيح لعملية التعليم والتعلم  ،وهي �أمور ال يتقن
القيام بها �إال معلم ميتلك من املهارات ما ميكنه من
�إدارة �صفه بالعلم واخلربة  ،ومبا يحقق الو�صول
�إىل الأهداف التي خطط لبلوغها  ،مب�شاركة املتعلم
كباحث عن املعلومة ال متلقيا لها ))Rinne,1997
� .إن الدور املتوقع من معلم القرن احلايل يجب
�أن يواكب التغري والتطور يف النظام الرتبوي،
ذلك التطور الذي �أ َّدى �إىل تغيرُّ يف املناهج  ،ي�سابق
الت�سارع يف املعارف واملعلومات من جانب  ،وتغيرُّ
يف دور الطالب من متلق للمعرفة �إىل باحث عنها من
م�صادرها املتعددة من جانب �آخر ،ذلك �أن طلبة هذا
الع�رص طلبة تتن َّوع طرق تعليمهم وتعلمهم ،وتتباين
م�ستويات قدراتهم ،الأمر الذي �ساهم يف ظهور
ال�صعوبات والعوائق التي حتول بني املعلم وبني
النهو�ض بدوره جتاه الأدوار اجلديدة للمتعلمني،
مما تطلب البحث يف ال�صعوبات التي تواجههم من
�أجل تذليلها ،ثم االرتقاء بكفاياتهم �إىل درجة متكنهم
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من قيادة العملية التعليمية التعلمية بتف ّوق ،يفوق
ما تقوم به متغريات كثرية تتدخل يف تربية وتعليم
طلبة القرن احلادي والع�رشين.وحتى ي�ستطيع املعلم
القيام بدوره بالطريقة التي يحقق معها طموحات
املجتمع،ال بد له من امتالك جمموعة من الكفايات
ذات ال�صلة برتبية الطالب وتعليمهم،فمن الكفايات
الإن�سانية (�،Competencies (Humanisticإىل
الكفايات الفنية (� Technical (Competencesإىل
الكفايات املعرفية()CognitiveCompetencies
 ،وكلها كفايات ومهارات مرتابطة متثل �شبكة
عالقات تعمل معا وي�ستثمرها كل من املعلم واملتعلم
من �أجل �إمتام عملية التعليم والتعلم بطريقة تتحقق
معها الأهداف املخططة  .ومما �أورده الأدب الرتبوي
يف الإ�شارة �إىل املهارات التي على املعلم امتالكها ،
ذكر ت�شارلز Charles 1996,فيما يتعلق مبهارات
تنفيذ الدرو�س � َّأن على املعلم � ْأن يكون حميطا وواعيا
بكل ما يحدث يف غرفة ال�صف .وقد ذكر زيتون
(  )1998كذلك �أن التعليم الناجح لن يتحقق �إال
بوجود معلم يتمتع ب�صفات ومهارات متميزة يف
قيادة عملية التعليم ،ك�أن يكون حمركا فعاال للطلبة
 ،م�ؤمنا ب�أهمية التهيئة احلافزة ،حري�ص ًا على تهيئة
الطالب ملو�ضوع الدر�س اجلديد ،وحري�ص ًا �أي�ض ًا
على تنويع �أ�ساليب التهيئة ،و�أن يكون فنانا بعر�ض
املعلومة  ،وحكيما يف التعامل مع �سلوكيات الطلبة
 ،وقادرا على اختيار البدائل املنا�سبة ل�ضبط حالة
النظام يف ال�صف  ،بينما ذكر را�شد (َّ � )1988أن
عملية التدري�س حتتاج �إىل تخطيط ي�ستند على �أ�صول
علمية معرفية ووجدانية ومهارية.
�أما على �صعيد الدرا�سات ال�سابقة ،فقد ظهرت العديد
من الدرا�سات التي اهتمت باجلوانب اخلا�صة بعملية
التدري�س وما يرتبط بها من �صعوبات �أو احتياجات
تدريبية للمعلمني ،ومنها:
• درا�سة العليمات ( )2010هدفت �إىل تعرف درجة
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ممار�سة معلمي املرحلة الأ�سا�سية الأوىل ،يف الأردن
للكفايات املهنية يف �ضوء املعايري الوطنية لتنمية
املعلمني مهني ًا ،من وجهة نظر املديرين وامل�رشفني
الرتبويني ،ولتحقيق هدف الدرا�سة ا�ستخدم الباحث
ا�ستبانة م�ؤلفة من ( )52فقرة موزعة على �ستة
جماالت  :املعرفة الأكادميية  ،التخطيط للتدري�س،
تنفيذ الدر�س ،تقومي التعلم ،التطوير الذاتي ،جمال
�أخالقيات املهنة  .ت�ألفت عينة الدرا�سة من ()75
مدير ًا ومديرة و( )12م�رشف ًا وم�رشفة� .أظهرت
نتائج الدرا�سة �أن درجة ممار�سة معلمي املرحلة
الأ�سا�سية الأوىل للكفايات التدري�سية يف �ضوء املعايري
الوطنية لتنمية املعلمني مهنيا ،كانت متو�سطة،
وبينت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية
يف درجة ممار�سة املعلمني للكفايات التدري�سية تعزى
�إىل الوظيفة واجلن�س .
•درا�سة عابدين ( )2008هدفت الدرا�سة �إىل تع ّرف
االحتياجات التدريبية املرتبطة باملهارات التعليمية
والقيادية للمعلمني العرب من وجهات نظر املديرين
واملعلمني يف املدار�س العربية داخل الأرا�ضي
الفل�سطينية  ،وتكونت عينة الدرا�سة من ( )380معلما
و( )61مديرا مت اختيارهم بالطريقة العنقودية من
خمتلف املراحل الدرا�سية يف اجلليل واملثلث والنقب
 ،وا�ستخدم الباحث ا�ستبانة مكونة من ( )41فقرة
ت�ضم املهارات القيادية والتعليمية �.أظهرت نتائج
الدرا�سة �أن هناك حاجة تدريبية كبرية للمعلمني
يف املهارات املتعلقة بالتخطيط والقيادة ،ومل تظهر
الدرا�سة فروقا يف احلاجات التدريبية للمعلمني
تعزى �إىل اجلن�س واخلربة واملرحلة التعليمية.
•درا�سة املحمود ( )2007وهدفت �إىل معرفة
احلاجات التدريبية الأكرث �أهمية ملعلمي اللغة
العربية يف معاهد تعليم اللغة يف اجلامعات ال�سعودية،
من خالل درا�سة �أ ّولية  ،ا�ستخدم فيها الباحث
املقابلة وحتليل الوثائق ،وذلك لبناء �أداة البحث
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الرئي�سة،وقد �أظهرت النتائج وجود حاجة متو�سطة
�إىل التدريب يف حمور التخطيط ،مع تفاوت احلاجات
يف حمور التنفيذ بني حاجات كبرية ومتو�سطة
وقليلة ،وتفاوت احلاجات التدريبية يف حمور تقنيات
التعليم بني حاجات كبرية ومتو�سطة ،ووجود حاجة
متو�سطة �إىل التدريب يف حمور التقومي.
•درا�سة اخلطيب ( )2006وهدفت �إىل تعرف
االحتياجات التدريبية للمعلمني �أثناء اخلدمة،وعالقة
ذلك باخلربة واجلن�س ،با�ستخدام �أداة قيا�س
ت�ألفت من ( )59مهارة تدري�سية موزعة على �ستة
حماور ،هي :حتليل املحتوى،التخطيط،التنفيذ،الت
قومي ،املادة الدرا�سية،معارف املعلم ومهاراته ،مت
تطبيقها على عينة مكونة من ()128معلما ومعلمة ،
و( )26م�رشفا تربويا وم�رشفة  ،وقد �أ�سفرت نتائج
الدرا�سة عن حاجة املعلمني �إىل التدريب على حماور
الأداة بدرجة متو�سطة من وجهة نظرهم  ،بينما
كانت كبرية من وجهة نظر امل�رشفني الرتبويني،
وجاء حمور التخطيط يف املرتبة الأوىل ،بينما جاء
حمور التقومي يف املرتبة الأخرية ،و�أظهرت الدرا�سة
عدم وجود فروق تعزى �إىل اجلن�س ،بينما ظهرت
فروق ملتغري اخلربة ل�صالح اخلربة الأقل يف حاجات
املعلمني املهنية.
•درا�سة �آن وجينفر وكاي
( )Ann, M,Jennifer, G, Kaiy,2004وهي
درا�سة نوعية بعنوان" تعليم التدري�س "هدفت �إىل
الك�شف عن الفرق بني النظرية والتطبيق يف التدري�س
للطلبة املعلمني يف جامعة نيوكا�سل ( )Newcastleيف
ا�سرتاليا من خالل متابعة جمموعة من ( )16طالب ًا/
معلما يف ال�سنة الأوىل من التحاقهم بالتدري�س
يف برنامج الرتبية العملية  ،وكان من �أهم نتائج
الدرا�سة الك�شف عن جمموعة من ال�صعوبات التي
واجهت الطلبة املعلمني  ،ومنها حتمل امل�س�ؤولية ،
و�ضعف القدرة على التعامل مع الطلبة  ،و�ضعف يف
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الإدارة ال�صفية و� َّأن اال�ستفادة من برنامج الرتبية
العملية كان بدرجة كبرية ،و�أنه غيرّ يف �شخ�صيتهم
اجتاهاتهم نحو التدري�س.
•درا�سة قطي�ش( )2004وهدفت �إىل الك�شف عن
درجة ممار�سة معلمي العلوم للكفايات الأدائية يف
مدار�س املرحلة الأ�سا�سية يف حمافظة املفرق،وقد
تك َّون جمتمع الدرا�سة من جميع معلمي ومعلمات
العلوم يف املدار�س احلكومية التابعة ملحافظة املفرق،
بينما تكونت عينة الدرا�سة من ( )96معلم ًا ومعلمة،
وتكونت اال�ستبانة من( )68كفاية موزعة على �ستة
جماالت ،هي :جمال التخطيط ،وتنفيذ الدر�س،
و�إدارة املوقف التعليمي ،وا�ستخدام احلا�سوب،
والتقومي .وقد دلت نتائج الدرا�سة �إىل �أن درجة
ممار�سة الكفايات الأدائية �أقل من امل�ستوى املقبول
 ،و�أظهرت النتائج كذلك �أن �أكرث الكفايات الأدائية
ممار�سة كان يف جمال �إدارة املوقف التعليمي ،و�أقلها
ممار�سة كان يف جمال ا�ستخدام احلا�سوب ،و�أظهرت
النتائج �أن املعلمني امل�ؤهلني تربوي ًا �أكرث ممار�سة
للكفايات التدري�سية من غريهم.
•درا�سة �أحمد ( )2004هدفت �إىل الك�شف عن
ال�صعوبات املهنية التي تواجه معلمي مادة
اللغة االجنليزية للمرحلة الثانوية ومدى ت�أثريها
على الأداء ال�صفي يف حمافظات �شمال فل�سطني
وت�ألف جمتمع الدرا�سة من ( )1132فردا ،
هم جميع معلمي ومعلمات اللغة االجنليزية
للمرحلة الثانوية يف حمافظات �شمال فل�سطني
للعام الدرا�سي (  ، ) 2003/2004وتكونت عينة
الدرا�سة من ( )25.6%من جمتمع الدرا�سة،وقد
�أظهرت نتائج الدرا�سة � َّأن معظم معلمي ومعلمات
اللغة االجنليزية للمرحلة الثانوية يف حمافظات
�شمال ال�ضفة الغربية يعانون من �صعوبات مهنية
كبرية يف كل جماالت الدرا�سة امل�ؤلفة من :احلوافز
املادية واملعنوية�،صعوبات مع الزمالء �،صعوبات
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مع الإدارة املدر�سية�،صعوبات يف طبيعة العمل،
�صعوبات يف جمال الإ�رشاف الرتبوي � ،صعوبات
يف جمال التطور املهني� ،صعوبات مع الطالب
�،صعوبات يف الكتاب املدر�سي.
•درا�سة �أبو منرة ( )2003هدفت هذه الدرا�سة �إىل
حتديد الكفايات التعليمية الأدائية الأ�سا�سية
لدى معلمي املرحلة الأ�سا�سية الأوىل الالزمة لتدري�س
الرتبية الريا�ضية يف هذه املرحلة ،والك�شف عن مدى
توافرها لديهم من وجهة نظرهم ووجهة نظر مديري
املدار�س ،والتعرف �إىل الفروق يف درجة امتالك
املعلمني الكفايات التعليمية الأدائية الأ�سا�سية من
وجهة نظر املعلمني ومديري املدار�س تب ًعا ملتغريات
اجلن�س واخلربة وامل�ؤهل العلمي ،تكونت عينة
الدرا�سة من( )243معل ًما ومعلمة،و( )62مدي ًرا
ومديرة مت اختيارهم ع�شوائ ًيا من مدار�س وكالة
الغوث الدولية يف الأردن ،وا�ستخدمت اال�ستبانة
ك�أداة جلمع البيانات ،وهي م�ؤلفة من ( )44فقرة
موزعة على جماالت التخطيط للتدري�س وتنفيذ
التدري�س والتقومي .بينت نتائج الدرا�سة �أن املعلمني
ميتلكون من وجهة نظرهم معظم الكفايات الأدائية
بدرجة كبرية ،يف حني �أنهم ميتلكونها من وجهة نظر
مدراء املدار�س بدرجة متو�سطة ،كما بينت النتائج
عدم وجود فروق دالة �إح�صائ ًيا من وجهة نظر كل
من املعلمني ومدراء املدار�س لدرجة امتالك املعلمني
الكفايات الأدائية على جماالت الدرا�سة الثالثة تعزى
ملتغريات اجلن�س واخلربة وامل�ؤهل العلمي.
•درا�سة �آل �سليمان ( )2002هدفت هذه الدرا�سة
�إىل حتديد �أبرز امل�شكالت التي تواجه املعلم املبتدئ
يف املرحلة االبتدائية ،والتعرف �إىل �أ�سهام امل�رشف
الرتبوي يف حل تلك امل�شكالت ،وا�ستخدم الباحث
املنهج الو�صفي التحليلي معتمد ًا على اال�ستبانة
ك�أداة رئي�سة للدرا�سة ،حيث احتوت على ( )67فقرة
ت�صف امل�شكالت التي تواجه املعلم املبتدئ ،ومت

د.أمحد عايش،د.أمحد كنعان،صعوبات التخطيط والتنفيذ  ،...جملة جامعة اخلليل للبحوث ،اجمللد ( ،)8العدد(،)1ص(2013،)197-179

تطبيقها على عينة الدرا�سة امل�ؤلفة من ( )368معلم ًا
مبتدئ ًا و ( )95م�رشف ًا تربوي ًا ،وقد �أو�ضحت نتائج
الدرا�سة �أن �أبرز امل�شكالت التي تواجه املعلم املبتدئ
من وجهة نظر امل�رشف الرتبوي  ،متثلت يف ق�صور
املعلم املبتدئ يف �صياغة الأهداف ال�سلوكية ،وقلة
خربة املعلم املبتدئ يف �إعداد الدرو�س  ،و�صعوبة يف
اختيار طرق التدري�س املنا�سبة  ،و�صعوبة اختيار
الو�سيلة التعليمية .
•درا�سة خطايبة وعليمات ( )2002هدفت
�إىل الك�شف عن تقدير معلمي العلوم يف الأردن
مل�ستوى مهاراتهم التدري�سية يف �ضوء متغريات
اخلربة والتخ�ص�ص وامل�ؤهل العلمي واملرحلة
الدرا�سية ،وتكونت عينة الدرا�سة من( )154معلما
ومعلمة،و�أظهرت نتائج الدرا�سة �أن امل�ستوى
الإجمايل لأداء املهارات التدري�سية ملعلمي العلوم
جاء مرتفع ًا ،ومل تظهر الدرا�سة فروقا لتقدير معلمي
العلوم ملمار�ساتهم التدري�سية تبعا لتخ�ص�صاتهم،
بينما �أظهرت �أن متو�سط ممار�سة املعلمني واملعلمات
الذين يحملون �شهادة كليات املجتمع �أعلى من
متو�سط املمار�سات التدري�سية حلملة ال�شهادات
اجلامعية  ،و� َّأن متو�سط املمار�سات التدري�سية ملعلمي
العلوم ذوي اخلربة الطويلة كانت �أعلى وعلى جميع
املجاالت من نظرائهم ذوي اخلربة الق�صرية.
•درا�سة احلربي  2000هدفت �إىل تع ُّرف درجة
ممار�سة معلمات الرتبية الإ�سالمية يف مدار�س املرحلة
الأ�سا�سية املتو�سطة يف جنوب جدة يف اململكة العربية
ال�سعودية ،للكفايات التدري�سية العامة و�أهميتها من
وجهة نظر املديرين واملديرات واملعلمات �أنف�سهن ،
يف �ضوء متغريات اخلربة والوظيفة .وت�ألفت عينة
الدرا�سة من( )71معلمة و( )13مديرة و( )7موجهني
مت اختيارهم بالطريقة الع�شوائية ،وقد �أعد الباحث
ا�ستبانة مكونة من ( )77فقرة موزعة على خم�سة
جماالت هي  :التخطيط والتنفيذ والتقومي و�إدارة
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ال�صف ،وقد دلت النتائج �أن درجة ممار�سة املعلمات
للكفايات التدري�سية كانت متو�سطة ،كما �أظهرت
وجود فروق ذات داللة �إح�صائية تعزى �إىل متغري
الوظيفة.

تعقيب على الدرا�سات ال�سابقة
يتبني من الأدب الرتبوي ال�سابق � ،أن النجاح يف
حتقيق �أهداف العملية التعليمية والرتبوية مرهون
بوجود املعلم الذي ميتلك من الكفايات ما ميكنه من
تعليم الطلبة وتربيتهم  ،و� َّأن توفري هذه الكفايات
يف املعلمني يتطلب الك�شف عن ال�صعوبات التي
تواجههم وو�ضعها �ضمن قائمة من الأولويات
من حيث التغلب عليها من خالل الت�أهيل والتدريب
( �أبو منرة  ،)2001،وقد ربط الأدب الرتبوي
وكذلك الدرا�سات ذات ال�صلة  ،بالعالقة بني امتالك
الكفايات والنجاح يف تنفيذ املهمات التدري�سية
(اللقاين ، )1990،كذلك بينّ الأدب الرتبوي الدور
املتوقع من مديري املدار�س �أو امل�رشفني الرتبويني
جتاه املعلمني ( ،)Peter,2007و� َّأن على اجلهات
الرتبوية العمل على �إعداد الربامج التدريبية
للتغلب على ال�صعوبات التي تواجه املعلمني بطرق
منظمة (وزارة الرتبية والتعليم ،)2008،ويالحظ
ت�شابه الدرا�سة مع معظم الدرا�سات ال�سابقة من
حيث مو�ضوعها ومتغرياتها � ،إال �أنها تختلف مع
معظمها يف جمتمع الدرا�سة  ،حيث تناولت الدرا�سات
ال�صعوبات التي تواجه املعلمني ب�شكل عام � ،إال �أن
هذه الدرا�سة تتناول معلمي ال�صفوف املبكرة ب�شكل
خا�ص مبا ميثلونه من �أهمية يف ت�أ�سي�س املتعلمني
وتهيئتهم للمراحل الالحقة  ،وهم من وجهة نظر
الباحثني الأ ْوىل بتق�صي ال�صعوبات التي تواجههم
والأخذ ب�أيديهم  ،من هنا تتميز هذه الدرا�سة عن
�سابقاتها .
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الطريقة والإجراءات
منهج الدرا�سة
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عينة الدرا�سة
تكونت عينة الدرا�سة من ( )150معلما ومعلمة  ،من
�أ�صل ( )286بن�سبة ( )% 52من جمتمع الدرا�سة،
ونظر ًا لأهداف هذه الدرا�سة ،وحتى تكون العينة
ممثلة متثيال منا�سبا ملجتمع الدرا�سة،فقد مت
اختيارها بالطريقة الع�شوائية الطبقية  ،حيث مت
حتليل املجتمع الأ�صلي للتعرف على خ�صائ�صه
والن�سب التي متثل كل خا�صية فيه  ،ثم تق�سيمه
�إىل �أق�سام �أو طبقات بطريقة ع�شوائية تنا�سب
خ�صائ�صهم  ،ومن كل طبقة �أو ق�سم يتم اختيار
�أفراد عينة الدرا�سة على �أ�سا�س متغريات الدرا�سة
(اجلن�س ،ال�صف) � ،إذ جل�أ الباحثان �إىل هذا النوع
من العينات نظرا لطبيعة جمتمع الدرا�سة املحدد
بح�سب املتغريات ،وهذا النوع من العينات البحثية
يحقق التنا�سب يف حجم العينة املختارة ،واجلدول
( )2يبني توزيع �أفراد عينة الدرا�سة ح�سب ال�صف
واجلن�س.

لتحقيق �أهداف الدرا�سة  ،ا�ستخدم الباحثان املنهج
الو�صفي الذي يهتم بو�صف الظاهرة حمل الدرا�سة
وت�صويرها كم ًّيا عن طريق جمع بيانات ومعلومات
مقننة عن الظاهرة وت�صنيفها و�إخ�ضاعها للدرا�سة
الدقيقة (ملحم ، )2000 ،باالعتماد على اال�ستبانة
ك�أداة رئي�سة للدرا�سة لغاية التو�صل �إىل نتائجها .

جمتمع الدرا�سة

يتكون جمتمع الدرا�سة من ( )286معلما ومعلمة،
،هم جميع املعلمني الذين يدر�سون �صفوف احللقة
الأ�سا�سية الأوىل من ال�صف الأول �إىل ال�صف الثالث
الأ�سا�سي يف مدار�س منطقة جنوب عمان التعليمية
التابعة لوكالة الغوث  ،موزعني على (  )32مدر�سة
�أ�سا�سية  ،منها ( )14مدر�سة للذكور و(  )17مدر�سة
للإناث  ،و( )1مدر�سة خمتلطة  ،واجلدول رقم ()1
يبني توزيع �أفراد جمتمع الدرا�سة ح�سب ال�صف
واجلن�س.

اجلدول ( :)1توزيع �أفراد جمتمع الدرا�سة ح�سب ال�صف واجلن�س
ال�صف
الأول الأ�سا�سي
الثاين الأ�سا�سي
الثالث الأ�سا�سي
املجموع الكلي

ال�صف
الأول الأ�سا�سي
الثاين الأ�سا�سي
الثالث الأ�سا�سي
املجموع الكلي

ذكر
42
43
46
131

اجلن�س

�أنثى
52
51
52
155

اجلدول ( :)2توزيع �أفراد عينة الدرا�سة ح�سب ال�صف واجلن�س
اجلن�س
�أنثى
ذكر
25
25
25
25
25
25
75
75

املجموع الكلي
94
94
98
286

املجموع الكلي
50
50
50
150
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�أداة الدرا�سة
لتحقيق �أهداف الدرا�سة � ،أعد الباحثان ا�ستبانة
تت�ضمن عنا�رص التقييم لل�صعوبات التي تواجه
املعلمني واملعلمات من وجهة نظرهم ومن وجهة
نظر امل�رشفني الرتبويني ،وجاء �إعداد �أداة الدرا�سة
باالعتماد على الأدب الرتبوي املتعلق مبهارات
التدري�س ،ومن ذلك :احلربي(� ، )2000أبو
منرة( ،)2001قطامي وقطامي(،)2005واالعتماد
كذلك على �آراء و�أفكار خرباء الإدارة الرتبوية ،وعلم
النف�س  ،واملناهج من �أع�ضاء الهيئة التدري�سية يف كلية
العلوم الرتبوية ومركز التطوير الرتبوي التابعة
لوكالة الغوث يف الأردن،وت�ألفت الأداة يف �صورتها
الأولية من ( )28فقرة ،كما هو مبني يف ملحق ()1
 ،بينما ت�ألفت يف �صورتها النهائية بعد �أن خ�ضعت
للتحكيم من ( ) 32فقرة ،موزعة على جمال التخطيط
وله ( )12فقرة  ،وجمال التنفيذ وله ( )20فقرة ،كما
هو مبني يف ملحق (.)2

�صدق الأداة :
للتحقق من ال�صدق الظاهري لأداة الدرا�سة (�صدق
املحكمني) ،مت عر�ضها على ت�سعة حمكمني من
�أع�ضاء هيئة التدري�س وامل�رشفني الرتبويني يف كلية
العلوم الرتبوية ومركز التطوير الرتبوي التابعة
لوكالة الغوث  ،وطلب منهم �إ�ضافة �أو حذف �أو
تعديل �أية فقرة �أو و�ضع �أية مالحظات تتعلق مبدى
مالءمة الفقرة للمجال الذي �أدرجت حتته .وقد مت
تعديل بع�ض فقرات اال�ستبانة يف �ضوء مالحظات
املحكمني  ،وقد اتفق املحكمون جميعهم على � َّأن
جميع فقرات اال�ستبانة وجماالتها منا�سبة بعد
�إجراء التعديالت الطفيفة على بع�ض الفقرات  ،كما
مت �إ�ضافة ( )4فقرات جديدة  ،ويف هذا ال�صدد �أ�شار
ايبيل(� )Ebel,1972,p555إىل �أن �أف�ضل و�سيلة
للحكم على ال�صدق الظاهري لأدوات الدرا�سة هو
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�أن يقرر عدد من املخت�صني مدى متثيل الفقرات
لل�صفة املراد قيا�سها.وقد اعترب الباحثان موافقة
املحكمني جميعهم على فقرات اال�ستبانة دلي ًال على
�صدقها ،حيث ا�شتملت يف �صورتها النهائية على(
 ) 32فقرة موزعة على جمالني  ،وتقي�س ال�صعوبات
التدري�سية التي يواجهها معلمو ال�صفوف املبكرة يف
وكالة الغوث.

ثبات الأداة:
للت�أكد من ثبات الأداة ،مت تطبيقها على عينة
ا�ستطالعية ب�أ�سلوب التطبيق و�إعادة التطبيق
بفا�صل �أ�سبوعني بني التطبيق و�إعادته  ،وقد
ا�ستخدم الباحثان معامل كرونباخ �ألفا على عينة
مقدارها ( )25معلما ومعلمة بهدف ح�ساب ثبات
الأداة ككل من ناحية ،وحل�ساب ثبات كل جمال
من جماالت اال�ستبانة من ناحية �أخرى .ويو�ضح
اجلدول التايل قيم ثبات كل جمال من جماالت الأداة
واملجالني جمتمعني:
اجلدول ( : )3قيم ثبات جماالت الأداة
جماالت الأداة
التخطيط
التنفيذ
املجاالت جمتمعة

قيم الثبات
0.78
0.86
0.82

يظهر من اجلدول ال�سابق �أن معامل الثبات الكلي
للأداة ي�ساوي ( )0.82وهي ن�سبة ت�شري �إىل متتع
اال�ستبانة بالثبات بدرجة عالية ،ويرى الباحثان �أنها
منا�سبة لأغرا�ض حتقيق �أهداف الدرا�سة.

�إجراءات الدرا�سة :

مت �إجراء الدرا�سة وفق الآتي :
 .1االطالع على الأدب النظري املتعلق باملو�ضوع
،الذي �أفاد منه الباحثان يف تكوين الإطار النظري
للدرا�سة ،واال�ستفادة من ذوي اخلربة واالخت�صا�ص
يف هذا املجال لتقدمي خلفية متعمقة عن املو�ضوع،
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�إ�ضافة �إىل �إي�ضاح م�شكلة الدرا�سة و�أهدافها
و�أهميتها.
� .2إعداد �أداة الدرا�سة ب�صيغتها الأولية  ،و�إخ�ضاعها
للتحكيم .
 .3تعديل الأداة بح�سب املعلومات واالقرتاحات
الواردة من املحكمني و�إخراجها ب�صيغتها النهائية
اجلاهزة للتطبيق.
 .4درا�سة جمتمع الدرا�سة ثم اختيار �أفراد
العينة،ومبا�رشة التطبيق.
 .5جمع وتبويب وتفريغ البيانات وت�صنيفها.
 .6تنظيم النتائج وحتليلها ومناق�شتها ،وو�ضع
التو�صيات.

املعاجلات الإح�صائية :
اعتمدت الدرا�سة يف تنظيم بياناتها وحتليلها على
الإح�صاء الو�صفي التحليلي من خالل الرزمة
الإح�صائية للعلوم االجتماعية ( ، )SPSSحيث
مت ا�ستخدام املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات
املعيارية للإجابة عن ال�س�ؤال الأول ،بينما مت
ا�ستخدام حتليل التباين ملعرفة الفروق ذات الداللة
الإح�صائية بني متو�سطات �إجابات عينة الدرا�سة
بح�سب متغريات الدرا�سة للإجابة عن ال�س�ؤال الثاين

طرق ا�ستخراج النتائج
اعتمد مقيا�س ليكرت ( )Likertاخلما�سي لقيا�س
درجة تقدير املعلمني لل�صعوبات التي تواجههم
،وي�شتمل املقيا�س على امل�ستويات )1( :لدرجة
�صعوبة منخف�ضة جدا  )2( ،منخف�ضة )3(،لدرجة
�صعوبة متو�سطة )4(،لدرجة �صعوبة عالية)5(،
لدرجة �صعوبة عالية جدا .ومن �أجل تف�سري النتائج
 ،مت اعتماد درجة القطع املنا�سبة لتق�سيم الدرجات
،وفقا ملا �أ�شار �إليه عودة( )2005فيما يتعلق بدرجات
القطع لأدوات القيا�س،وهي كما يلي:
( )4-5عالية جدا،و( )3-3.99عالية،و()2-2.99

متو�سطة،و()1-1.99منخف�ضة،و( )-1

منخف�ض جدا.
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مب�ستوى

عر�ض نتائج
النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الأول  :ما درجة تقدير
�صعوبات التخطيط والتنفيذ التي يواجهها معلمو
ال�صفوف املبكرة يف مدار�س منطقة جنوب عمان
التعليمية التابعة لوكالة الغوث من وجهة نظرهم ؟
مت ا�ستخراج املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات
املعيارية لتقديرات املعلمني واملعلمات على املجال
الأول والثاين  ،وعليها كاملة  ،واجلدول ( )4يبني
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية
لتقديرات معلمي ال�صفوف املبكرة لدرجة
ال�صعوبات التي تواجههم يف جمال التخطيط .يت�ضح
من اجلدول (� )4أن م�ستوى تقدير معلمي ال�صفوف
املبكرة لدرجة ال�صعوبات التي تواجههم يف جمال
التخطيط كان متو�سطا على فقرات املجال ككل،حيث
بلغ املتو�سط احل�سابي لهذا املجال(، )2.85بينما
جاءت متفاوتة على فقرات املجال منفردة  ،فرتاوحت
قيم التقدير بني العالية واملتو�سطة واملنخف�ضة ،
وتعزى النتيجة �إىل الت�شابه يف الظروف املهنية لعينة
الدرا�سة من حيث ما يواجهونه من �صعوبات ،و� َّأن
املعلمني يخ�ضعون تقريبا لنف�س الظروف التدري�سية
والتدريبية � ،إذ �أن املعلمني يف وكالة الغوث يخ�ضعون
لنف�س الربامج التدريبية ،وبالتايل ف�إن حكمهم على
ال�صعوبات التي يواجهونها جاء مت�شابها �إىل حد
كبري�.أما بالن�سبة �إىل فقرات املجال فيالحظ �أن
الفقرة ( )11التي تن�ص على " :التخطيط لتنفيذ
�أن�شطة تعلمية تراعي الفروق الفردية للمتعلمني
"جاءت يف املرتبة الأوىل من حيث درجة ال�صعوبة
 ،مبتو�سط ح�سابي بلغ (، )3.85بدرجة تقدير
عالية ،يف حني جاءت الفقرة( )10التي تن�ص على":
التخطيط لربط مو�ضوع الدر�س باملهارات احلياتية
للمتعلمني " يف املرتبة الثانية ،مبتو�سط ح�سابي
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مقداره ( )3.76بدرجة تقدير عالية �أي�ضا  ،وتعزى
النتيجة �إىل غياب الدور الإ�رشايف يف هذا املجال  ،وقد
تعزى النتيجة �إىل �صعوبة التنفيذ نظرا لكثافة �أعداد
الطلبة يف ال�صفوف الدرا�سية  ،الأمر الذي يحول
دون الرتكيز على هذه املهارات يف التدري�س ،وقد
تعزى هذه النتيجة �إىل �صعوبة تنفيذها على امل�ستوى
الفني والإجرائي ،لأن الكثري من املعلمني ال ميتلكون
مهارات التنفيذ لهذه املهارة وبالتايل ابتعادهم عن
التخطيط لها ،وتتفق هذه النتيجة مع ما �أ�شار �إليه
زيتون (  )1998من � َّأن التعليم الناجح لن يتحقق
�إال بوجود معلم يتمتع ب�صفات ومهارات متميزة
يف قيادة عملية التعليم ،حري�ص على تنويع �أ�ساليب
التهيئة ،و�أن يكون فنانا بعر�ض املعلومة وحكيما يف
التعامل مع �سلوكيات الطلبة  .ومن اجلدول نف�سه
تظهر النتائج �أن الفقرة ( )7وتن�ص على ":توزيع
زمن احل�صة على الأهداف �أو الإجراءات ب�شكل مالئم
"  ،جاءت من حيث درجة ال�صعوبة يف املرتبة الأخرية
 ،وبلغ متو�سطها احل�سابي( ، )1.79وتعزى النتيجة
�إىل �سهولة هذه املهارات مقارنة بغريها � ،إذ �إنها ال
تتطلب من املعلم �سوى الإ�شارة �إىل الزمن يف مذكرة
التح�ضري اليومي وقد تعزى �إىل حر�ص املعلمني على
تغطية جوانب احل�صة بالأن�شطة وفق توقيت حمدد
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يقلل من امل�شكالت ال�صفية ويزيد من فر�ص النجاح
يف تنفيذ احل�ص�ص .تلتها الفقرة ( )2وتن�ص على" :
�صياغة نتاجات تعلمية يف املجاالت املعرفية واملهارية
والوجدانية"،ويدل ذلك على درجات تقدير منخف�ضة
مل�ستوى ال�صعوبة التدري�سية التي تواجه معلمي
ال�صفوف املبكرة يف وكالة الغوث  ،وتعزى النتيجة
�إىل الرتكيز الكبري من جانب الإدارات املدر�سية �أو
امل�رشفني الرتبويني على االهتمام باملتعلم من جميع
جوانبه املعرفية واملهارية والوجدانية  ،الأمر الذي
يزيد من اهتمام املعلمني ب�أن تكون �أهدافهم متنوعة
و�شاملة للمعارف واملهارات واالجتاهات التي
تت�ضمنها املقررات الدرا�سية  ،وتختلف هذه النتيجة
مع نتائج درا�سة �آل �سليمان ( )2002التي �أظهرت
�أن �أبرز امل�شكالت التي تواجه املعلم من وجهة نظر
امل�رشف الرتبوي  ،متثلت يف الق�صور يف �صياغة
الأهداف ال�سلوكية ،وقلة اخلربة يف �إعداد الدرو�س ،
و�صعوبة يف اختيار طرق التدري�س املنا�سبة.
�أما بالن�سبة ملجال التنفيذ فاجلدول ( )5يبينّ
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية
لتقديرات معلمي ال�صفوف املبكرة لدرجة
ال�صعوبات التي تواجههم ورتبة كل فقرة:

اجلدول ( :)4املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لتقديرات معلمي ال�صفوف املبكرة لدرجة ال�صعوبات التي تواجههم يف
جمال التخطيط ورتبة كل فقرة
درجة
املتو�سط االنحراف الن�سبة
الفقرة
رقم
الرتبة
التقدير
احل�سابي املعياري امل�ؤية %
الفقرة
متو�سطة
42%
1.01
�صياغة نتاجات تعلمية قابلة للقيا�س واملالحظة 2.10
1
10
 44.8% 0.74متو�سطة
2.10
�صياغة نتاجات تعلمية يف املجاالت املعرفية
2
11
واملهارية والوجدانية
 62.2% 1.06متو�سطة
2.24
ربط كل هدف ب�إجراءاته وو�سائله و�أدوات
3
9
تقوميه
عالية
54.4% 1.10
3.11
حتليل حمتوى التعلم �إىل مكوناته الرئي�سة (
4
6
معرفة،مهارة،اجتاه)
 69.6% 0.81متو�سطة
2.72
التخطيط لإجراءات الدر�س بطريقة مت�سل�سلة
5
7
عالية
35.8% 0.89
حتديد ال�سلوك املدخلي املرتبط ب�أهداف الدر�س 3.48
6
3

د.أمحد عايش،د.أمحد كنعان،صعوبات التخطيط والتنفيذ  ،...جملة جامعة اخلليل للبحوث ،اجمللد ( ،)8العدد(،)1ص(2013،)197-179

12

7

4

8

5

9

2

10

1

11

8

12

توزيع زمن احل�صة على الأهداف �أو الإجراءات
ب�شكل مالئم
التخطيط لتنفيذ الأعمال الكتابية املرتبط ب�أهداف
الدر�س
التخطيط لغلق املوقف التعليمي التعلمي
بالأ�سلوب املنا�سب
التخطيط لربط مو�ضوع الدر�س باملهارات
احلياتية للمتعلمني
التخطيط لتنفيذ �أن�شطة تعلمية تراعي الفروق
الفردية للمتعلمني
توظيف التغذية الراجعة يف التخطيط للدرو�س
الدرجة الكلية للمجال
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1.79

0.58

68.8%

منخف�ضة

3.44

0.94

64%

عالية

3.20

1.12

75.2%

عالية

3.76

0.73

77%

عالية

3.85

0.80

47.6%

عالية

0.98
2.38
2.85

متو�سطة
57%
متو�سطة

اجلدول (:)5املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لتقديرات معلمي ال�صفوف املبكرة لدرجة ال�صعوبات التي تواجههم يف
جمال التنفيذ ورتبة كل فقرة
درجة
الن�سبة
املتو�سط االنحراف
الفقرة
رقم
الرتبة
امل�ؤية  %التقدير
احل�سابي املعياري
الفقرة
عالية
79.6%
0.49
التمهيد للدر�س بطريقة ت�ستثري دافعية املتعلمني 3.98
13
9
 40.8%متو�سطة
0.74
توظيف اللغة الف�صحى املنا�سبة مل�ستوى املتعلمني 2.04
14
19
 49.2%متو�سطة
0.71
2.46
مراعاة الت�سل�سل املنطقي يف تطبيق �إجراءات
15
17
الدر�س
 82%عالية جدا
0.68
4.10
التنويع يف �أ�ساليب التدري�س مبا يتنا�سب
16
6
والأهداف املخططة
عالية
75.8%
0.84
3.79
مراعاة الفروق الفردية يف تنفيذ �أن�شطة الدر�س
17
10
املختلفة
عالية
72%
0.87
3.60
توظيف املنحى التكاملي يف التدري�س
18
12
عالية
79.6
0.49
3.98
�إثراء املحتوى التعليمي ب�أفكار و�أن�شطة هادفة
19
8
عالية
60.2%
1.37
3.01
توظيف الو�سائل التعليمية التعلمية لدعم تعليم
20
16
وتعلم املتعلمني
عالية
75.4%
0.86
3.77
توظيف الكتاب املدر�سي �أو ما يحل حمله
21
11
عالية
70.4%
0.92
3.52
متابعة الأعمال الكتابية ال�صفية
22
13
عالية
60.4%
1.37
3.02
توظيف التعزيز ب�أنواعه املختلفة
23
15
 47.6%متو�سطة
0.68
�إدارة وتنظيم وقت احل�صة وا�ستثماره بفعالية يف 2.38
24
18
تنفيذ �أن�شطة الدر�س املختلفة
عالية
79.6%
0.72
3.98
التوا�صل بفاعلية مع املتعلمني ب�صورة لفظية
25
7
وغري لفظية
 38%منخف�ضة
0.56
1.90
تنظيم و�إدارة مكونات بيئة ال�صف املادية
26
20
 83.2%عالية جدا
0.52
4.16
معاجلة امل�شكالت التعلمية الفردية واجلماعية
27
5
ب�أ�سلوب منا�سب
عالية
62.8%
1.48
3.14
معاجلة امل�شكالت ال�سلوكية الفردية واجلماعية
28
14
ب�أ�سلوب منا�سب
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ربط اخلربات التعلمية ال�سابقة للمتعلمني
مبو�ضوع الدر�س
ربط املادة التعليمية بواقع احلياة العملية
للمتعلمني
اختيار �أدوات التقومي الواقعي املنا�سبة لقيا�س
مدى حتقيق النتاجات التعلمية
غلق املوقف التعليمي التعلمي ب�أ�سلوب الغلق
املنا�سب
الدرجة الكلية للمجال

النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الثاين" :
هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى
الداللة ( )a≥0.05يف م�ستوى تقدير �صعوبات
التخطيط والتنفيذ التي يواجهها معلمو ال�صفوف
املبكرة يف مدار�س منطقة جنوب عمان التعليمية
التابعة لوكالة الغوث من وجهة نظرهم ،تعزى
للجن�س (ذكر�،أنثى) ؟ .
للإجابة عن هذا ال�س�ؤال مت ا�ستخدام اختبار(ت)
الختبار م�ستوى الداللة للفروق بني املتو�سطات يف
تقديرات معلمي ال�صفوف املبكرة لدرجة ال�صعوبات
التي تواجههم يف �ضوء اجلن�س (ذكر � ،أنثى) على
كل جمال ،وعلى املجالني جمتمعني (الأداة الكلية )
 ،وكانت النتائج كما هي مو�ضحة يف اجلدول (. )6
ي�شري جدول (� )6إىل عدم وجود فروق ذات داللة
�إح�صائية عند م�ستوى ( )α = 0.05بني درجات
الذكور والإناث على املتو�سطات احل�سابية يف جمال
التخطيط ،بينما �أظهرت النتائج وجود فروق ذات
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4.28

0.61

 85.6%عالية جدا

4.44

0.53

 88.8%عالية جدا

4.19

0.68

 83.8%عالية جدا

4.24

0.60

84.8

3.50

عالية جدا
عالية

داللة �إح�صائية بني درجات الذكور والإناث يف جمال
التنفيذ ل�صالح الذكور � ،أما على املجاالت جمتمعة
فقد �أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة �إح�صائية
بني درجات الذكور والإناث  ،و� َّأن هذه الفروق جاءت
ل�صالح الذكور  ،وقد تعزى هذه النتيجة �إىل �أن
الذكور �أكرث اهتماما بتطوير �أنف�سهم من الإناث مما
ويح�سن من
يدفعهم �إىل االرتقاء الوظيفي من جانب ،
ِّ
�صورتهم الوظيفية �أما الإ�رشاف والإدارة من جانب
�آخر ؛ فرمبا الذكور �أكرث من الإناث يف تنويع �أ�ساليب
التخطيط والتنفيذ ملواجهة مواقف �صفية قد تكون
�أكرث �صعوبة مما تواجهه املعلمات داخل الغرف
ال�صفية الأمر الذي يعزز وجود الفروق بني املعلمني
واملعلمات يف جمال التخطيط للدرو�س وتنفيذها ،
وتختلف هذه النتيجة مع ما �أظهرته نتائج درا�سة
�أحمد ( )2004التي �أظهرت � َّأن معظم املعلمني
واملعلمات يعانون من �صعوبات مهنية كبرية .

اجلدول ( :)6نتائج اختبار (ت) بح�سب متغري اجلن�س
املجال

اجلن�س

العدد

التخطيط

ذكور
�إناث
ذكور
�إناث
ذكور
�إناث

75
75
75
75
75
75

التنفيذ
الكلي

املتو�سط
احل�سابي
2.850
2.851
3.702
3.298
3.383
3.131

االنحراف
املعياري
0.287
0.299
0.141
0.139
0.147
0.1550

قيمة (ت)

م�ستوى الداللة

0.019

0.985

17.645

*0.000

10.206

*0.000
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النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الثالث  " :هل توجد
فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة
( )α≥0.05يف م�ستوى تقدير �صعوبات التخطيط
والتنفيذ التي يواجهها معلمو ال�صفوف املبكرة يف
مدار�س منطقة جنوب عمان التعليمية التابعة لوكالة
الغوث من وجهة نظرهم ،تعزى لل�صف الذي ُي َد ِّر�سه
املعلم (الأول،الثاين،الثالث) ؟.
للإجابة عن هذا ال�س�ؤال مت ا�ستخدام اختبار(ف)
الختبار م�ستوى الداللة للفروق بني املتو�سطات
يف تقديرات معلمي ال�صفوف املبكرة لدرجة
ال�صعوبات التي تواجههم يف �ضوء ال�صف
(الأول،الثاين،الثالث) على كل جمال ،وعلى املجالني
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جمتمعني (الأداة الكلية )  ،وكانت النتائج كما هي
مو�ضحة يف اجلدول ( .)7يظهر من النتائج الواردة
يف اجلدول ( )7وجود فروق ظاهرية بني املتو�سطات
احل�سابية لتقديرات عينة الدرا�سة من املعلمني على
�صعوبات التخطيط والتنفيذ التي يواجهها معلمو
ال�صفوف املبكرة يف مدار�س منطقة جنوب عمان
التعليمية التابعة لوكالة الغوث من وجهة نظرهم
،تعزى لل�صف الذي ُي َد ِّر�سه املعلم  ،وملعرفة داللة
هذه الفروق مت ا�ستخدام حتليل التباين الأحادي
( )ANOVAللمقارنة بني هذه املتو�سطات ،ويبني
اجلدول ( )8هذه النتائج .ي�شري جدول (� )8إىل عدم
وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى

اجلدول ( :)7املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات لدرجة تقدير ال�صعوبات التدري�سية بح�سب متغري ال�صف
االنحراف املعياري
املتو�سط احل�سابي
العدد
ال�صف
املجال
0.303
2.825
50
الأول
التخطيط
0.295
2.883
50
الثاين
0.278
2.844
50
الثالث
0.292
2.850
150
الكلي
0.227
3.502
50
الأول
التنفيذ
0.243
3.498
50
الثاين
0.270
3.5000
50
الثالث
0.246
3.5000
150
الكلي
0.180
3.248
50
الأول
الكلي
0.191
3.268
50
الثاين
0.219
3.255
50
الثالث
0.196
3.257
150
الكلي
اجلدول ( :)8نتائج اختبار (ف) للمقارنة بني تقديرات عينة الدرا�سة مل�ستوى ال�صعوبات التي يواجهونها بح�سب متغري ال�صف
م�ستوى الداللة
قيمة (ف)
متو�سط املربعات
درجات احلرية
جمموع املربعات
املجال
0.604
0.506
0.0437
2
0.087
التخطيط
0.0863
147
12.693
149
12.780
املجموع
0.997
0.003
0.0002
2
0.0004
التنفيذ
0.0614
147
9.030
149
9.030
املجموع
0.877
0.132
0.0051
2
0.0103
الكلي
0.0391
147
5.755
149
5.755
املجموع
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( )α = 0.05بني املتو�سطات احل�سابية لدرجات
املعلمني ح�سب ال�صفوف على كل من جمال التخطيط
والتنفيذ  ،وكذلك على اال�ستبانة كاملة  ،وتعزى
النتيجة �إىل التوافق الكبري بني املعلمني واملعلمات
يف حتديد ما يواجهونه من �صعوبات خا�صة و�أنهم
يقعون حتت نف�س الظروف املادية واملعنوية وكذلك
�إىل نف�س النمط الإ�رشايف ال�سائد يف ال�صفوف املبكرة
 ،وقد تعزى النتيجة �إىل ا�شرتاك املعلمني واملعلمات
يف نف�س برامج الإعداد والت�أهيل التي يخ�ضعون لها
وبالتايل مل تظهر الفروق بينهما ،وتتفق هذه النتيجة
من نتائج درا�سة اخلطيب ( )2006التي �أظهرت عدم
وجود فروق تعزى �إىل اجلن�س يف مهارات التخطيط
والتنفيذ والتقومي بني املعلمني واملعلمات  ،وكذلك يف
حاجاتهم املهنية ،واتفقت كذلك مع درا�سة عابدين
( )2008التي مل تظهر فروقا يف احلاجات التدريبية
للمعلمني تعزى �إىل اجلن�س .

التو�صيات
 تركيز اجلهد الإ�رشايف نحو ت�أهيل املعلمني يفجمال تنفيذ الدرو�س بالربط بني النظرية والتطبيق
يف مهارات التخطيط للدرو�س وتنفيذها.
 التحديد العلمي الدقيق حلاجات املعلمني املهنيةوال�رشوع بتلبيتها وفقا لربامج تدريب تعتمد
ا�سرتاتيجيات تدريبية حديثة .
 توجيه االهتمام بالبيئات ال�صفية املادية والنف�سية ،ملا لذلك من �أهمية على توفري املناخ املنا�سب للتعليم
والتعلم.
 تفريد التدريب باالعتماد على ا�سرتاتيجيات�إ�رشافية (كالإ�رشاف العيادي ) تراعي الفروق بني
املعلمني واملعلمات يف جمال حاجاتهم املهنية.
 تركيز جهود املعلمني نحو الربط بني املعرفةواملهارات احلياتية للمتعلمني يف تناول املقررات
الدرا�سية .
 -ت�أهيل املعلمني وتكثيف تدريبهم على �أ�ساليب
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مراعاة الفروق الفردية وتعريفهم بطرق التعامل مع
�أمناط تعلم الطلبة

املراجع
�أوال :العربية
• �أبو منرة،حممد خمي�س ،الكفايات التعليمية
الأدائية الأ�سا�سية لدى معلمي املرحلة الأ�سا�سية
الأوىل الالزمة لتدري�س  الرتبية الريا�ضية  ،جملة
جامعة النجاح للأبحاث  ،املجلد  ، 16العدد 2
. 2003،
• �أبو منرة،حممد خمي�س� ،إدارة ال�صفوف
وتنظيمها ،دار يافا،عمان،الأردن�،2001،ص
�ص.85-93

• �أحمد  ،حممود �شوكت ،ال�صعوبات املهنية التي
تواجه معلمي اللغة الإجنليزية للمرحلة الثانوية
و�أثرها على الأداء ال�صفّي يف حمافظات �شمال
فل�سطني  ،ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة ،فل�سطني ،
جامعة النجاح. 2004،
• احلربي ،فاطمة �ضيف اهلل� ،أهمية الكفايات
التدري�سية العامة الالزمة ملعلمات الرتبية الإ�سالمية
ودرجة ممار�ستها باملرحلة املتو�سطة بجنوب جدة،
ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة ،جامعة عدن ،اليمن،
.2000

• خطايبة ،عبد اهلل وعليمات،علي  ،تقدير معلمي
العلوم يف الأردن مل�ستوى مهاراتهم التدري�سية ،
جملة جامعة دم�شق ،جملد ،17العدد . 1،2001
• اخلطيب،حممد �إبراهيم ،االحتياجات التدريبية
ملعلمي اللغة العربية يف احللقة الثانية من التعليم
الأ�سا�سي يف حمافظة الزرقاء بالأردن ،املجلة
الرتبوية والتنف�سية ،جامعة البحرين،البحرين،
جملد  ،7العدد .2006، 4
�إدارة
وقطامي،نايفة،
•قطامي،يو�سف
ال�صفوف،دار الفكر،عمان،ط�، 2005 ، 2ص
�ص.145-152
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• ا لطر ا و نة � ،إ خليف  ،ا لطعا ين  ،ح�سن
احمد،دغيمات،ح�سن  ،االحتياجات التدريبية
ملعلمي تربية لواء الأغوار اجلنوبية من وجهة نظر
املعلمني وامل�رشفني الرتبويني ومديري املدار�س
احلكومية يف اللواء،جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
،جامعة البحرين،البحرين ،املجلد، 4العدد.2003 ، 3
•عابدين  ،حممد عبد القادر ،االحتياجات التدريبية
للمعلمني يف املدار �س العربية داخل اخلط الأخ�رض)
الأرا�ضي الفل�سطينية عام ( ) 1948من وجهات
نظر املديرين واملعلمني  ،جملة جامعة النجاح  ،املجلد
 ، 9العدد .2،2008
•العليمات ،حمود حممد  ،درجة ممار�سة معلمي
املرحلة الأ�سا�سية يف الأردن للكفايات املهنية يف
�ضوء املعايري الوطنية احلديثة لتنمية املعلمني
مهني ًا  ،جملة اجلامعة الإ�سالمية �،سل�سلة الدرا�سات
الإن�سانية،غزة ،املجلد ( ، )18العدد.2010 ، 2
•عودة� ،أحمد ،القيا�س والتقومي يف العملية
التدري�سية ،عمان،دار الأمل للن�رش والتوزيع.2005،
•القطي�ش ،ح�سن م�شوح  ،درجة ممار�سة معلمي
العلوم للكفايات الأدائية يف مدار�س املرحلة
الأ�سا�سية يف حمافظة املفرق ،ر�سالة ماج�ستري غري
من�شورة ،جامعة �آل البيت،املفرق. 2004،
•اللقاين � ،أحمد � ،أ�ساليب تدري�س الدرا�سات
االجتماعية،عمان ،مكتبة دار الثقافة ،ط.1990 ،1
•�آل �سليمان� ،أ�سامة بن �سعد� ،إ�سهام امل�رشف
الرتبوي يف حل م�شكالت املعلم املبتدئ يف املرحلة
االبتدائية ،ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة  ،جامعة
امللك �سعود ،ال�سعودية.2002،
•املحمود  ،حممود بن عبد اهلل ،احلاجات التدريبية
ملعلمي اللغة العربية لغري الناطقني بها يف معاهد
تعليم اللغة يف اجلامعات ال�سعودية  ،ر�سالة
ماج�ستري غري من�شورة ،جامعة الإمام حممد بن
�سعود الإ�سالمية  ،ال�سعودية.2007،
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•ملحم� ،سامي ،مناهج البحث يف الرتبية وعلم
النف�س،عمان ،دار امل�سرية للن�رش.2000،
•وزارة الرتبية والتعليم  ،درجة ر�ضا متلقي
اخلدمة الإ�رشافية (املعلم ،مدير املدر�سة ) عن
اخلدمات التي يقدمها امل�رشف الرتبوي يف املدار�س
احلكومية يف الأردن ،وزارة الرتبية والتعليم ،مديرية
الإ�رشاف الرتبوي ،عمان ،الأردن.2008،
ثانيا  :املراجع الأجنبية:

•Ann,

M. C,Jennifer, G, Kaiy.2004,
Learning to Teach: Narratives from
early career teachers. Paper presented at the annual conference of the
Australian Association ,pp 98-106.
•Arends,R,1991,learning to Teach,Mc
Graw-Hill, New York.
•Charles,C,M,Building Classroom Discipline, Longman, New York, 1996,pp
34-44.
•Ebel, R. L , 1972, Essentials of Educational Measurement. 2nd. ed. New
Jersey .
•Peter, Y,2007, How Elementary Principals’ Beliefs and Actions Influence
New Teachers’ Experiences .Educational Administration Quarterly, Vol.
43, No. 1,pp 101-137.
•Rinne,C,H, 1997, Excellent Classroom Management. Belmont Calif,
Wadsworth,,pp 67-8.
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ملحق ( : )1ا�ستبانة الك�شف عن �صعوبات التخطيط والتنفيذ التي يواجهها معلمو ومعلمات ال�صفوف املبكرة(الأول والثاين والثالث)
يف وكالة الغوث ب�صورتها الأولية
املجال

الرقم

ال�صعوبة التدري�سية

التخطيط

1

�صياغة نتاجات تعلمية �صحيحة وقابلة للمالحظة والقيا�س

2

حتليل حمتوى التعلم �إىل مكوناته الرئي�سة (
معرفة،مهارة،اجتاه)
ربط كل هدف ب�إجراءاته وو�سائله وزمنه و�أدوات تقوميه
التخطيط لتوظيف املنحى الرتابطي يف التدري�س
التخطيط لتوظيف الكتاب املدر�سي �أو بدائله
التخطيط للأعمال الكتابية املرتبطة ب�أهداف الدر�س
التخطيط لغلق املوقف التعليمي التعلمي بالأ�سلوب املنا�سب
التخطيط لربط مو�ضوع الدر�س باملهارات احلياتية
للمتعلمني

منخف�ضة جدا

3
4
5
6
7
8
التمهيد
9
10
11
العر�ض
12
13
14
التنفيذ

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
التقومي والغلق
25
26
27
28

مناق�شة �أهداف الدر�س مع املتعلمني
التمهيد للدر�س بطريقة ت�ستثري دافعية املتعلمني
ربط اخلربات التعلمية ال�سابقة للمتعلمني مبو�ضوع الدر�س
توظيف اللغة الف�صحى املنا�سبة مل�ستوى املتعلمني
مراعاة الفروق الفردية يف تنفيذ �أن�شطة الدر�س املختلفة
توظيف الو�سائط التعليمية املتعددة لدعم عملية التعليم
والتعلم
توظيف الأعمال الكتابية بطريقة منا�سبة
ا�ستخدام ا�سرتاتيجيات التعلم الن�شط (الفعال) وتنويعها
ربط املادة التعليمية بواقع احلياة العملية للمتعلمني
طرح �أ�سئلة مثرية للتفكري
ا�ستثمار مكونات البيئة ال�صفية املادية يف التعليم والتعلم
التنويع يف �أ�ساليب ا�ستثارة دافعية املتعلمني نحو التعلم
توفري بيئة �صفية �آمنة ومريحة
التوا�صل اللفظي وغري اللفظي الفعال مع املتعلمني
تننظيم الوقت وا�ستثماره بفعالية يف تنفيذ املهمات التعليمية
التعلمية
معاجلة امل�شكالت التعليمية الفردية واجلماعية للمتعلمني
ب�أ�سلوب منا�سب
ا�ستخدام �أنواع التقومي(قبلي،تكويتي،ختامي)
توظيف ا�سرتاتيجيات التقومي الواقعي
توجيه الأ�سئلة ال�صفية للطلبة وتلقي الإجابات
غلق املوقف التعليمي التعلمي بخيارات متعددة

درجة تقدير ال�صعوبة
متو�سطة
منخف�ضة

عالية

عالية
جدا
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ملحق ( : )2ا�ستبانة الك�شف عن �صعوبات التخطيط والتنفيذ التي يواجهها معلمو ومعلمات ال�صفوف املبكرة(الأول والثاين والثالث)
يف وكالة الغوث ب�صورتها النهائية
ال�صف الذي تدر�سه
اجلن�س
الرقم
املجال

ثالث

�أول
ذكر
ال�صعوبة التدري�سية
منخف�ضة
جدا

التخطيط

التنفيذ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

�صياغة نتاجات تعلمية قابلة للقيا�س واملالحظة
�صياغة نتاجات تعلمية يف املجاالت املعرفية واملهارية والوجدانية
ربط كل هدف ب�إجراءاته وو�سائله و�أدوات تقوميه
حتليل حمتوى التعلم �إىل مكوناته الرئي�سة ( معرفة،مهارة،اجتاه)
التخطيط لإجراءات الدر�س بطريقة مت�سل�سلة
حتديد ال�سلوك املدخلي املرتبط ب�أهداف الدر�س
توزيع زمن احل�صة على الأهداف �أو الإجراءات ب�شكل مالئم
التخطيط لتنفيذ الأعمال الكتابية املرتبط ب�أهداف الدر�س
التخطيط لغلق املوقف التعليمي التعلمي بالأ�سلوب املنا�سب
التخطيط لربط مو�ضوع الدر�س باملهارات احلياتية للمتعلمني
التخطيط لتنفيذ �أن�شطة تعلمية تراعي الفروق الفردية للمتعلمني
توظيف التغذية الراجعة يف التخطيط للدرو�س
التمهيد للدر�س بطريقة ت�ستثري دافعية املتعلمني
توظيف اللغة الف�صحى املنا�سبة مل�ستوى املتعلمني
مراعاة الت�سل�سل املنطقي يف تطبيق �إجراءات الدر�س
التنويع يف �أ�ساليب التدري�س مبا يتنا�سب والأهداف املخططة
مراعاة الفروق الفردية يف تنفيذ �أن�شطة الدر�س املختلفة
توظيف املنحى التكاملي يف التدري�س
�إثراء املحتوى التعليمي ب�أفكار و�أن�شطة هادفة
توظيف الو�سائل التعليمية التعلمية لدعم تعليم وتعلم املتعلمني
توظيف الكتاب املدر�سي �أو ما يحل حمله
متابعة الأعمال الكتابية ال�صفية
توظيف التعزيز ب�أنواعه املختلفة
�إدارة وتنظيم وقت احل�صة وا�ستثماره بفعالية يف تنفيذ �أن�شطة
الدر�س املختلفة
التوا�صل بفاعلية مع املتعلمني ب�صورة لفظية وغري لفظية
تنظيم و�إدارة مكونات بيئة ال�صف املادية
معاجلة امل�شكالت التعلمية الفردية واجلماعية ب�أ�سلوب منا�سب
معاجلة امل�شكالت ال�سلوكية الفردية واجلماعية ب�أ�سلوب منا�سب
ربط اخلربات التعلمية ال�سابقة للمتعلمني مبو�ضوع الدر�س
ربط املادة التعليمية بواقع احلياة العملية للمتعلمني
اختيار �أدوات التقومي الواقعي املنا�سبة لقيا�س مدى حتقيق النتاجات
التعلمية
غلق املوقف التعليمي التعلمي ب�أ�سلوب الغلق املنا�سب

ثاين
انثى
درجة تقدير ال�صعوبة
عالية
متو�سطة
منخف�ضة

عالية جدا

