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 امللخص
الصعوبات التي وجيات نظر معممي العموم في طبيعة ىذه دراسة وصفية تقصت 

لممرحمة األساسية  (  معممًا ومعممة28من ) دراسةعينة التكونت  أثناء تدريسيم. يمتواجي
-8103العميا في مديرية تربية لواء وادي السير في األردن أثناء الفصل الدراسي الثاني )

ضمن قرة موزعة ( ف85تم بناء استبانة مكونة من ) دراسةف الاىدأولتحقيق  (.8104
صعوبات و  الطمبة،صعوبات متعمقة بو ميارات التدريس، صعوبات متعمقة ب: مجاالت خمسة

اإلدارة صعوبات متعمقة بو تقويم تعمم الطمبة، صعوبات متعمقة بو مختبر العموم، متعمقة ب
بدرجة  تجاء الصعوبات التي تواجو معممي العمومأن  دراسةنتائج ال أظيرت المدرسية.
دالة  ووجود فروق، وسنوات الخبرة داّلة إحصائًيا تعزى لمجنسعدم وجود فروق ، و متوسطة

دور بتفعيل وتوصي الدراسة  .لصالح الدراسات العمياإحصائًيا تعزى لمتغير المؤىل العممي 
عمى  بآليات التغمبوعييم لتعزيز  لممعممين يةتدريبعقد الدورات الاإلدارة المدرسية في 

  .العمومالصعوبات التي قد تواجييم في تعميم 
 
المرحمة األساسية العميا، ، معممو العموم، الصعوبات: )الدالة( مفتاحيةالكممات ال

 المدارس األردنية.
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The difficulties that encounter upper elementary science teachers 

in Jordan from their point of view 
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Abstract 
This is a descriptive study that investigates the difficulties that encounter 

upper elementary science teachers from their point of view. The sample 

consisted of (42) teachers in the Directorate of Education at Wadi Assir- 

Jordan during the first semester of the academic year 2018-2019. To 

achieve the objectives of the study, a questionnaire was constructed 

consisting of (25) items divided into five fields: teaching skills, students, 

science laboratory, student learning assessment, and school 

administration. The results of the study showed that the degree of 

difficulties faced by science teachers were in a moderate level, with no 

significant differences regarding to sex and years of experience, but were 

significant for qualification in favor of postgraduate. The study 

recommends activating the role of school administration in holding 

training courses for teachers to enhance their awareness about how 

overcome the difficulties that they may face in teaching science. 
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 راسات السابكة: والد اخللفية الهظرية

مبات الحياة، تتوجو متط لمواكبةاألجيال  تنشئةفي  بالدور الميم لممعمم  اعترافاً 
العمل، و  لمتعمم اوميسر  لألنشطةمعمم العموم، كقائد لممناقشة، وموجو تفعيل دور  إلىر اظناأل 

عممية التربوية، والمفتاح حجر الزاوية في ال بعّدهكتشاف، وذلك لمبحث والتقصي واال  ومساعد
في العممية التعميمية، فأحسن التسييالت، والمناىج، والكتب، والمقررات الدراسية،  الرئيس

معمم متميز اإلعداد والتكوين، الوالمختبرات عمى أىميتيا، قد ال تحقق أىدافيا ما لم يكن 
واقع أو سموك في فكر  إلىذا كفايات تعميمية تعممية يترجميا  ، ومميماً وثقافياً  ومينياً  عممياً 
ىدف التربية ووسيمتيا، وأساس التنمية الشاممة في  ىم بوصفيم، المتعممينوسموك  انووجد

ذلك يتطمب تكوينو  نإ، ولتحقيق دور فاعل مميز لمعمم العموم، فالمجتمعات البشرية وغايتيا
عداده و  قتصادي دمة لمواجية الواقع التعميمي واالناء الخقبل وأث ومميزاً  جيداً  عداداً إا 

 (.م8112)زيتون،  ولمتغمب عمى الصعوبات المستقبميةجتماعي والثقافي من جية، واال
 العالمي عمى المستويين يشيد في وقتنا الحاضروكما نعمم أن تدريس العموم 

العصر، ويستمد ىذا التطور أصولو من طبيعة العمم  جل مواكبةأجذريا من  تطويراً  والمحمي
عن مجاالت المعرفة المنظمة األخرى، ويرى  تميزه التي ةالخاص بنيتولو  ذاتو، فالعمم  

ذا عكس تدريس العموم طبيعة العمم إال إ يتحققفيم العمم ال  نأالميتمون بتدريس العموم 
 نأالتطوير يجب  نأ ؤكد  تفي تدرريس العموم  الحديثة اإلتجاىات نإوطريقة. وليذا ف مادةً 

، والطرق المعرفة إلىالوصول  ييتبعيا العمماء فيب التي فيم محتوى العمم واألسال إلىييدف 
 (.م8101طو،) تتبع في تدريسو نأالتي يمكن 

دافعية  زيادة إلىييدف  اجتماعي تواصميالتعميم نشاط  أن كما أنو من المتفق عميو
من النشاطات والقرارات التي يتخذىا  جممة من خالل ممارسة، عممية تعممو المتعمم وتسييل

التي  تنظيم مواقف التعممتيتم بالتعميم عممية  نأ. كما ةالتعميمي المواقفالمعمم و الطالب في 
 ةتصميم مقصود كذلك ىو عممية، والتعميم نتاجات التعممأجل تحقيق من معيا يتفاعل الطمبة 

)مرعي  المعمم باشرافتعمم ال إلى و ىندسة لمموقف التعميمي بطريقة ما، بحيث يؤدي ذلكأ
 (.م8118والحيمة،

واجو فئة كبيرة من المعممين صعوبات خالل العممية التدريسية، تؤثر بشكل سمبي ت
عممًا أّن ىذه الصعوبات ترتبط بجوانب  ،في سير ىذه العممية، وتحول دون تحقيق أىدافيا
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والمساقات الدراسية، وفي البيئة تتمّثل في المعمم نفسو، وفي المواد و عدة من التدريس، 
الصفية والمدرسية، وكذلك في الطمبة، وفي القوانين المعتمدة في المؤسسة التربوية، وفي 

ما، وخاصة في  عالقة المعمم بالطمبة تتسم أحيانًا بالتعقيد إلى حد  ف .المجتمع المحيط
صعوبات وىناك ، معمومةالمجتمعات النامية التي يقتصر فييا دور الطالب عمى كونو متمقي لم

تتعمق بالطمبة تتمّثل في عدم وجود دافع واىتمام لدى الطمبة اتجاه الدراسة، مما يؤثر سمبًا 
في استفادتيم من المعارف والخبرات التي يطرحيا المعمم خالل العممية التدريسية، وينتج عن 

التالي يعيق تحقيق المعمم ذلك عدم استجابة الطمبة لممثيرات المرتبطة بالعممية التدريسية، وب
صعوبات تتعمق بالبيئة الصفية نتيجة عدم وجود م ناخ وتوجد كذلك  .لألىداف التي حددىا

وىناك  تعميمي مناسب، وخاصة في ظل المرافق غير المناسبة لمتدريس في المدرسة، 
ة عمى صعوبات إدارية وتنظيمية تتمّثل في عدم القدرة عمى إدارة وتنظيم الصف، وعدم القدر 

السيطرة عمى الطمبة، مما يؤدي إلى إضاعة الوقت المخصص لمتدريس، وبالتالي يسبب فشل 
 .(8102)صالح،ضعف المناىج وكذلك توجد صعوبات بسبب  .العممية التعميمية

تدريس العموم، وفيما يمي عرضا  في  صعوباتالأجريت العديد من الدراسات حول  لقد و 
 :مرتبة من األحدث الى األقدم لبعض ىذه الدراسات

( إلى التعرف عمى التحديات المينية التي تواجو 8104ىدفت دراسة )الغريب، 
المعممين في المدارس العربية األىمية الخاصة بدولة الكويت، اتبعت الدراسة المنيج الوصفي 

تحديات ( معممًا ومعممة، لإلجابة عن ال031المسحي، وعميو تم بناء استبانة وزعت عمى )
المينية المتعمقة )بطبيعة عمل المعمم، والطمبة، والمبنى والتجييزات المدرسية، وآلية تقييم 
الطمبة(، وأثر متغيرات الجنس والمرحمة الدراسية وسنوات الخبرة في ذلك، وأظيرت النتائج أن 
 المعممين يعانون من كثرة الميمات الكتابية ونصاب الحصص األسبوعي، وعدم رضاىم عن
مستوى رواتبيم، وكشفت الدراسة وجود صعوبات متعمقة بمحاولة تأثير أولياء الـمور عمييم 
فيما يخص تقييم الطمبة، وأظيرت عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية ت عزى لمتغير 

 الجنس، بينما و جدت فروق ت عزى لمتغير المرحمة الدراسية وسنوات الخبرة.
لى الكشف عن التحديات التي تواجو معمم العموم إ( 8103وىدفت دراسة )المومني،  

في محافظة عجمون، تكونت عينة  في القرن الحادي والعشرين في المدارس الحكومية 
( معممًا ومعممة، تم اختيارىم بشكل عشوائي. ولتحقيق ىدف الدراسة قام 580الدراسة من )
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( فقرة، ي مثل التحديات التي تواجو معمم العموم، تم 81الباحث بإعداد مقياس مكون من )
التأكد من صدقو وثباتو. وقد أظيرت النتائج وجود تقارب بين قيم  تطبيقو عمى العينة بعد 

المتوسطات الحسابية لمجاالت مقياس التحديات، وجاء مجال تميين التعميم بالمرتبة األولى، 
اء مجال التربية المستدامة بالمرتبة األخيرة، كما أظيرت النتائج أن قدرة معمم في حين ج

العموم عمى مواكبة ما يشيده العصر من تقدم تقني، وتدفق معموماتي في مجال تخصصو، 
تقانو لعمميات التخطيط، وتصميم التدريس لمادة تخصصو ىي من أكثر التحديات التي  وا 

أظيرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين كما     تواجو أفراد العينة.
متوسطات استجابات المعممين عمى مقياس التحديات، تعزى لكل من متغيرات ) الجنس، 

 الخبرة التدريسية، المؤىل العممي (. 
( إلى تقصي الصعوبات التي تواجو معممي مادة 8103وىدفت دراسة )جابر وصالح، 

الصف الثالث الثانوي بوالية الخرطوم، استخدم الباحثان  األحياء في تدريسيم لمقرر
االستبانة والمقابمة كمصدر معمومات لتحقيق أىداف الدراسة، تكونت عينة الدراسة من 

( من الخبراء التربويون ومعممو المدارس الثانوية حيث تم اختيارىم عشوائيًا، أظيرت  82)
نات التدريسية مثل المختبرات والمراجع الدراسة وجود صعوبات تتعمق  بعدم توفر المعي

والوسائل التعميمية والمعدات، وكذلك صعوبات تتعمق بتدريب المعممين ، كما أظيرت أن  
 انتشار وسائل التكنولوجيا واإلنترنت ساىمت في تدني التحصيل الدراسي لبعض الطالب.

العموم  ( إلى تحديد الصعوبات التي تواجو معممي8103وىدفت دراسة )زامل ، 
والرياضيات لمصف العاشر األساسي ومعمماتو في استخدام الحاسوب كأداة مساعدة في 
لى معرفة مدى تأثير متغيرات: النوع، والمؤىل العممي، وعدد  التعميم بمحافظة رام اهلل، وا 
سنوات الخبرة في مجال الحاسوب، والمادة التي يدرسيا المعمم وموقع المدرسة عمى ىذه 

( فقرة حسب مقياس 88أداة البحث لتحقيق أىداف الدراسة استبانة مكونة من )الصعوبات. 
ليكرت الخماسي، موزعة عمى ثالثة مجاالت: الصعوبات المتعمقة بالبيئة الصفية، 
والصعوبات المتعمقة بالمنياج المدرسي، والصعوبات المتعمقة بالظروف المدرسية، تكونت 

وأظيرت  %( من مجتمع الدراسة.14.3مة تمثل )( معممًا ومعم023عينة الدراسة من  )
( فقرة، 81نتائج الدراسة أن عدد الفقرات التي تواجو فييا المعممون صعوبة مرتفعة تبمغ )

( فقرات حصل فييا المعممون 3( فقرات يواجو فييا المعممون صعوبة منخفضة، و)5بينما )
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المدرسي قد حصل عل أعمى عمى درجة صعوبة متوسطة، وبينت النتائج أن مجال المنياج 
( وىي درجة صعوبة مرتفعة، يمييا المجال المتعمق بالبيئة 8.38متوسط حسابي بمغ )

(. 8.20(، ثم مجال الظروف المدرسية الذي حصل عمى )8.24الصفية الذي حصل عمى )
كما أظيرت النتائج عدم وجود فروق دالة إحصائيًا من حيث الصعوبات التي تواجو معممي 

لعاشر األساسي ومعمماتو في استخدام الحاسوب أداة مساعدة في التعميم بمحافظة الصف ا
رام اهلل يعزى إلى متغيرات: النوع، والمؤىل العممي، وعدد سنوات الخبرة، والمادة التي يدرسيا 

 المعمم، وموقع المدرسة.
( إلى تقصي  صعوبات Djabali ،8103و  Rayaneو  Douadiوىدفت دراسة ) 
تعمم بعض مفاىيم الديناميكا الحرارية في محتوى التعميم الثانوي، تم استخدام المنيج تدريس و 

الوصفي والتحميمي. تكونت عينة الدراسة من طالب السنة الثالثة الثانوية، حيث تم اختيار 
طالًبا ليخضعون لمدراسة. األدوات المختارة ليذه الدراسة ىي: أداة تحميل المحتوى،  (085)

أظيرت الدراسة العديد من الصعوبات  ،فاىيم الديناميكا الحرارية، ومقابمة المعممينواختبار م
التي تواجو المعممين في تدريس بعض المفاىيم مثل الحرارة والعمل، وما إلى ذلك، والصعوبات 
األخرى التي تواجو الطالب مثل وجود تصورات بديمة لمطالب، عمى سبيل المثال: عدم التمييز 

حول متساوي الحرارة(. لقد تبين أن بين الحرارة ودرجة الحرارة، وغياب تبادل الحرارة في الت
أسباب ىذه الصعوبات كانت متنوعة وأىميا االفتقار إلى اكتساب المعرفة السابقة لمطالب 

 ألنو لم يتم التعامل معيم خالل السنوات الدراسية السابقة. 
م( إلى التعرف عمى الصعوبات التي تواجييا 8102وىدفت دراسة )الدوخي والذروة، 

كمية التربية األساسية مع التالميذ ذوي اإلعاقة أثناء أدائين لمتربية  في عمماتالطالبات الم
طالبة معممة من طالبات كمية  252المدارس العادية. تكونت عينة الدراسة من  في العممية

مقرر التربية العممية، موزعين عمى مدارس ابتدائية لمبنين  في التربية األساسية المسجالت
مدارس  في طالبة معممة (851و)مدارس البنين  في طالبة معممة (020)والبنات بواقع 

البنات. قام الباحثان بإعداد استبانة ىدفا من خالليا التعرف عمى الصعوبات التي يواجينيا 
الصفوف العادية. تألفت االستبانة من  في ذوي اإلعاقة تدريس الطالبات المعممات أثناء

ات اإلدارية والصعوبات التدريسية، والصعوبات السموكية أربعة محاور رئيسية مثمت الصعوب
والصعوبات العممية. أظيرت نتائج الدراسة أن الطالبات المعممات يعانين بشكل عام من 
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الدراسة الحالية، كما أظيرت النتائج أن الصعوبات  في جميع أنواع الصعوبات التي تم بحثيا
ين يالبات المعممات من الصعوبتين األخريالتدريسية والعممية كانتا أكثر حدة لدى الط

التخصصات العممية  في )اإلدارية، السموكية(. كذلك أظيرت النتائج أن الطالبات المعممات
التخصصات  في جميع الصعوبات مقارنة بالطالبات المعممات والمساندة واجين حدة أكبرفي

تمك  في التالميذ قد واجين حدةسن األدبية، باإلضافة إلى أن الطالبات المعممات المواتي درّ 
 .سن التمميذاتالصعوبات أكثر مما واجيتيا الطالبات المعممات المواتي درّ 

ىدفت إلى تعرف مدى التطابق بين مناىج العموم المنفذة ( م8102دراسة )فتيحة،
الرابع والخامس والسادس لمرحمة التعميم األساسي في األردن مع المنيج  صفوففي 

بو، إضافة إلى َتعرف صعوبات تنفيذ المنيج. وألجل ذلك أ عدت استبانة لمالحظة  الموصى
واقع تنفيذ المنيج، وتم إعداد أسئمة مقابمة تتضمن عددا من األسئمة لمتعرف عمى 
الصعوبات التي قد يواجيا المعممون أثناء تنفيذ المنيج، وتم اختيار العينة بالطريقة 

رت إثنتين وأربعين مدرسة من المدارس التابعة لمديرية التربية حيث اختي ،العشوائية الطبقية
والتعميم لمنطقة الزرقاء الثانية في مرحمة التعميم األساسي، أشارت نتائج الدراسة عمى ان 
مجالي )التييئة، وبيئة التعمم( تحققا بمستوى ممتاز، وجاءت مجاالت )التخطيط، التنفيذ، 

المساعدة( بمستوى تحقق جيد جدا، بينما جاء الجانب التوسع، التقويم، مواد التدريس 
العممي بمستوى تحقق جيد، وأشارت النتائج إلى عدم وجود فروق في تنفيذ المنيج تعود 
الختالف الصفوف، وكشفت الدراسة عن عدد من الصعوبات لتنفيذ منيج العموم تمثمت بعدم 

  .يج الدراسيتوافر بعض مصادر التعمم واألدوات، إضافة إلى طول المن
تقصي معوقات استخدام التعمم م( إلى 8102عمار والشعيمي،ىدفت دراسة )

العموم بسمطنة عمان من وجية نظر معممي العموم، ومدى اختالف تقدير  تدريس في المدمج
المعممين لممعوقات تبعًا لمجنس والمؤىل الدراسي والخبرة التدريسية والمرحمة التعميمية التي 
يدرسونيا. تكّون مجتمع الدراسة من جميع معممي العموم العاممين بوزارة التربية والتعميم لمعام 

( معمما ومعممة، اختيروا بطريقة 123م، تكونت عينة الدراسة من )8108/8102الدراسي 
عشوائية من مجتمع الدراسة في سمطنة عمان، وقد أظيرت الدراسة عدد من المعوقات التي 
تواجو المعممين، وقد جاءت بالترتيب اآلتي: العوامل المادية ثم البشرية ثم التربوية ثم 

تقديرات معممي العموم تعزى لمتغير  في ت داللة إحصائيةالتكنولوجية. وأظيرت وجود فروق ذا
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مجمل عبارات األداة وفي جميع أبعاد األداة لصالح المعممات ما عدا البعد  في الجنس
  التكنولوجي فجاء لصالح المعممين الذكور.

م( إلى تعرف مشكالت تدريس مناىج العموم المطورة 8101وىدفت دراسة )الشيخ، 
سطة من وجية نظر معممات ومشرفات العموم، كما ىدفت إلى تعرف داللة في المرحمة المتو 

وقد الفروق بين  متوسط استجابات معممات ومشرفات العموم بالنسبة لتمك المشكالت. 
ن مجتمع الدراسة من جميع مشرفات استخدمت الباحثة المنيج الوصفي المسحي. تكوّ 

( 2نت عينة الدراسة من )بية السعودية، وتكوّ ومعممات العموم بمحافظة الخرج في المممكة العر 
نتائج الدراسة أن مشكالت تدريس مناىج  ( معممة عموم. أظيرت30مشرفات تربويات، و)

العموم بشكل عام جاءت بدرجة عالية من وجية نظر المشرفات التربويات، وفي مقدمتيا 
المشكالت التي تتعمق بمعممات العموم، تمييا المشكالت التي تتعمق بطرق التدريس والوسائل 

المدرسية. وجاءت تمك المشكالت التعميمية ومختبرات العموم، ونظام التقويم، ومشكالت اإلدارة 
المشكالت التي تتعمق بالكتاب  بدرجة متوسطة من وجية نظر المعممات وعمى النحو اآلتي:

المدرسي، واإلدارة المدرسية، والطالبات، ونظام التقويم. وقد أظيرت نتائج الدراسة وجود 
بعض محاور  فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط استجابات المشرفات والمعممات عمى

 االستبانة. 
ىدفت إلى التعرف عمى الصعوبات م( التي 8102وفي دراسة )حسن وجعفر،

دولة  فيمنطقة العاصمة  في المرحمة المتوسطة في العموم تدريس التعميمية التي   تواجو
الكويت كما يراىا المعممون وعالقة تمك الصعوبات بجنس المعمم والمستوى التعميمي وعدد 

( معممًا ومعممة، تكونت االستبانة 085التدريس. تكونت عينة الدراسة من ) في برةسنوات الخ
المجاالت اآلتية: صياغة األىداف التعميمية والتخطيط اليومي، واألىداف  ي( فقرة ف21من )

العموم، وتقويم الطمبة،  تدريس العامة لتدريس العموم والمناىج والكتب المدرسية، وأساليب
وتدريب معمم العموم أثناء الخدمة ونموه الذاتي، وتنفيذ األنشطة العممية. وأظيرت نتائج 
الدراسة أن أكثر المجاالت صعوبة عمى المعممين ىي في مجال التدريب أثناء الخدمة ويمييا 

 مجال تنفيذ األنشطة العممية لممناىج. 
دراسة ىدفت إلى الكشف عن  (Adu-Gayamfi, 2014)ي وأجرى جاميف

وم في المدارس األساسية العميا. مالصعوبات التي تواجو معممي العموم أثناء تدريسيم لمع
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( من المعممين، 01مقابالت مع ) تجرياسة طريقة المقابمة المفتوحة؛ إذ رااستخدمت الد
أظيرت النتائج وجود عدد من الصعوبات  ،باإلضافة لمقياس التجاىات الطمبة نحو العموم

التي يواجييا معممو العموم أثناء تدريسيم لمعموم، والتي من بينيا: نقص المواد والتجييزات 
 ألساسية، وصعوبات في تنفيذ المنياج.االالزمة، وعدم وجود مختبرات لمعموم 

دريس ىدفت إلى تحديد الصعوبات التعميمية التي تواجو ت م(8101دراسة )صالح، 
ولى في محافظة نابمس، وتقصي اختالف الصعوبات العموم في مرحمة التعميم األساسي األ 

التعميمية في تدريس العموم كما يراىا المعممون، باختالف الجنس، والمؤىل األكاديمي لممعمم، 
تألف  عمم، والسمطة المشرفة، وطريقة التعميم.والخبرة في التدريس، والتقدير السنوي لمم

( فقرة مصنفة في ستة مجاالت تتعمق: بصياغة األىداف التعميمية 58المقياس من )
والتخطيط اليومي والسنوي، واألىداف العامة لتدريس العموم والمناىج والكتب المدرسية، 

اتي، ه الذّ ثناء الخدمة ونموّ أم وأساليب تدريس العموم، وتقويم تعمم الطمبة، وتدريب معمم العمو 
ن  معظم الصعوبات أنشطة العممية التي يحتوييا المنياج.  توصمت الدراسة إلى وتنفيذ األ 

تتوزع في مجاالت األنشطة العممية التي يحتوييا المنياج، وتدريب المعمم أثناء الخدمة ونموه 
 مدرسية.الذاتي، واألىداف العامة لتدريس العموم والمناىج والكتب ال

لى الكشف عن مشكالت تدريس العموم في إم( 8114وىدفت دراسة )العنزي، 
الصفوف األولى من وجية نظر المعممين في مدينة عرعر في السعودية، تم تطبيق الدراسة 

 مستمرة، بصورة التعميم مناىج ( معممًا، أوصت بتطوير28عمى جميع معممي العموم وعددىم )
 التعميم والتخطيط سياسات بوضع المعنيين اىتمامات مقدمة في العموم مناىج وبينت أن
في اآلونة األخيرة حظي  العموم تدريس أن  وبينت الدراسة، مخرجاتيا وتحسين لتطويرىا
 فعمي وتطوير حقيقي عمل ىناك يكون ولكي .جبارة جيود تطويره ألجل وبذلت كبير، باىتمام

 البرامج في والضعف القوة مواطن تحسس وىي أالالتطوير،  قبل ما إجراءات تبدأ ان بد فال
 الخطوة اتخاذ أساسيات من تكون قدالتي  الصعوبات والمشكالت ومعرفة. القائمة التعميمية
 تدريس تطوير محاوالت واكبت التي القائمة والمشكالت الصعوبات عمى التعرف ألن األولى،
أظيرت  التطوير، بعممية والتسريع العقبات المعوقات وتذليل تخفيف في أساًسا يعد العموم

 الدرس لخطة المعمم بتحضير نتائج الدراسة أن أىم الصعوبات التي تواجو معمم العموم يتعمق
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التعميمية  التقنيات وصعوبات متعمقة بتوافر المناسبة التدريس طريقة اليومية واختيار
 .التقويم بأساليب المدرسي و وبموضوعات الكتاب

  الدراسات السابكة: ملخص

المعممين كثرة الصعوبات التي تواجو أىم  أن (8104دراسة )الغريب، أظيرت  
نصاب الحصص األسبوعي، وعدم رضاىم عن مستوى رواتبيم، زيادة الكتابية و  الميمات

فيما يخص تقييم  عمييم االمورت الدراسة وجود صعوبات متعمقة بمحاولة تأثير أولياء وكشف
 من وجية نظر المعممين  أىم الصعوبات نأ( 8103راسة )المومني، دأظيرت كما . الطمبة
معمم العموم عمى مواكبة صعوبات في قدرة أظيرت و  ،التربية المستدامةثم تميين التعميم ىي 

تقانو لعمميات  ما يشيده العصر من تقدم تقني وتدفق معموماتي في مجال تخصصو، وا 
ىي من أكثر التحديات التي تواجو أفراد  التخصصيس لمادة تصميم التدر ووجد أن التخطيط، 

عدم توفر المعينات ب وجود صعوبات تتعمق  (8103وأظيرت دراسة )جابر وصالح،  العينة.
وكذلك صعوبات تتعمق والمراجع والوسائل التعميمية والمعدات،  المختبراتالتدريسية مثل 

انتشار وسائل التكنولوجيا واإلنترنت ساىمت في تدني  أظيرت أن المعممين، كما بتدريب 
صعوبات المتعمقة بعض ال( 8103)زامل ، دراسة أظيرت و  ،التحصيل الدراسي لبعض الطالب

و  Douadiدراسة )، وأظيرت بالظروف المدرسيةو بالمنياج المدرسي، و بالبيئة الصفية، 
Rayane  وDjabali ،8103 )  العديد من الصعوبات التي تواجو المعممين في تدريس

لقد  ،والصعوبات التي تواجو الطالب مثل وجود تصورات بديمة لمطالبالعممية بعض المفاىيم 
تبين أن أسباب ىذه الصعوبات كانت متنوعة وأىميا االفتقار إلى اكتساب المعرفة السابقة 

إلى عدم وجود فروق في تنفيذ   م(8102)فتيحة، في دراسة  وأشارت النتائج ،لمطالب
المنيج تعود الختالف الصفوف، وكشفت عن عدد من الصعوبات لتنفيذ منيج العموم تمثمت 

دراسة  أظيرتو  .بعدم توافر بعض مصادر التعمم واألدوات، إضافة إلى طول المنيج الدراسي
مادية ثم معوقات وىي  ،من المعوقات التي تواجو المعممين اعدد م(8102عمار والشعيمي،)

تواجو  المشكالت التيأىم  أظيرتم( 8101)الشيخ،دراسة بشرية ثم تربوية ثم تكنولوجية. 
 ، ونظام التقويم.والطالباتبالكتاب المدرسي، واإلدارة المدرسية، المعممين منيا ما يتعمق 

أن أكثر المجاالت صعوبة عمى المعممين ىي في  م(8102دراسة )حسن وجعفر، أظيرت و 
دراسة توصمت و  مجال التدريب أثناء الخدمة ويمييا مجال تنفيذ األنشطة العممية لممناىج.
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األنشطة  مجال ىي في  التي تواجو المعممين  ن  معظم الصعوباتأإلى   م(0444)صالح، 
العممية التي يحتوييا المنياج، وتدريب المعمم أثناء الخدمة ونموه الذاتي، واألىداف العامة 

أن أىم  م(8114دراسة )العنزي، أظيرت و . لتدريس العموم والمناىج والكتب المدرسية
 اليومية واختيار الدرس لخطة المعمم بتحضير يتعمقالصعوبات التي تواجو معمم العموم 

 بموضوعات الكتابو  التعميمية التقنيات توافروصعوبات متعمقة ب المناسبة التدريس طريقة
 .التقويم وبأساليب المدرسي

 مشكلة الدراسة  

 من أىميا ، ولعلكافة نحن نعيش في عصر التغيرات السريعة في مجاالت الحياة  
عمى المناىج بشكل عام والعممية يجب ، لذا الذي لو أثر كبير في المجتمعمجال التعميم 

 نتاجات التعممتواكب ىذه التغيرات حتى تتمكن من تحقيق التعميمية بشكل خاص أن 
جديدة لممعمم  ىناك أدواراً  نأ، ومن المعروف لكل متابع  وميتم في العممية التعميمة المرغوبة
ب المعرفية انو ىداف التربية بشموليتيا، التي تغطي الجأيمارسيا حتى يحقق  نأعميو  

تطوير ذاتو من خالل  إلىيحتاج الناجح المعمم  نأومما ال شك فيو   ية،انوالميارية والوجد
و نأش ،تنمية معارفو ومياراتو بشكل مستمر إلىطالع عمى الفكر التربوي المعاصر ويحتاج اال
التعميمية. ومن معرفتنا وخبرتنا العممية مينة حتى يتمكن من تحقيق أىداف أي صاحب  نأش

التي تواجو معممي العموم أثناء والتحديات  بعض الصعوباتوجود في المجال التربوي نالحظ 
ترتبط بالمقومات داخمية سية، وقد يعود سبب ىذه الصعوبات لعوامل يقياميم بالعممية التدر 

تواجو معممي العموم تعود الشخصية لممعمم ومعرفتو وتدريبو ومياراتو، وىناك صعوبات قد 
ميارات التدريس والتعامل مع الطمبة ومختبر العموم وتقويم  فإن  وبشكل عام  لعوامل خارجية،

لتحقيق نتاجات تعمم  قد تشكل صعوبات أمام معمم العموم اإلدارة المدرسيةتعمم الطمبة وطبيعة 
كخطوة لمتقميل من أثرىا  جاءت ىذه الدراسة لتقصي ىذه الصعوبات والكشف عنيالذا  ؛العموم

وفيما كانت ىذه الصعوبات تختمف تالفييا. يا و فضل السبل لمتعامل معأكثر عمى أوالتعرف 
 ة.خبر الاألكاديمية وسنوات  تمؤىالالو باختالف متغيرات الجنس 
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 أسئلة الدراسة :

 ييدف البحث الحالي لإلجابة عن السؤالين اآلتيين:
صفوف المرحمة األساسية العميا في المدارس معممي العموم  ل الصعوبات التي تواجوما  -

 ؟األردنية من وجية نظرىم
صفوف المرحمة األساسية العميا في معممي العموم  ل الصعوبات التي تواجوتختمف ىل  -

وسنوات  ةاألكاديمي ومؤىالتيم يمباختالف جنسالمدارس األردنية من وجية نظرىم 
 ؟خبرتيم

 الدراسة : هدف

صفوف المرحمة معممي العموم  ل الصعوبات التي تواجو عمى التعرفىو اسة ر الد ىدف   
عمى  لمتعرفو  ،من وجية نظرىم مديرية التربية والتعميم لمواء وادي السيراألساسية العميا في 
 بمتغيرات الجنس، والمؤىل األكاديمي، وسنوات الخبرة.ارتباط الصعوبات 
 أهمية الدراسة:

 عن الكشفأىمية الموضوع الذي تتناولو وىو  الدراسة أىميتيا منتكتسب    
صفوف المرحمة األساسية العميا في مديرية التربية معممي العموم  ل الصعوبات التي تواجو

والصعوبات  التحدياتكنوع من لى تسميط الضوء عمييا إمما يؤدي  والتعميم لمواء وادي السير،
مقائمين عمى تدريس ل تقدم نأكما أن نتائج الدراسة يمكن  ، ليتم تالفييا والتقميل من أثرىا

تمك لمتقميل من من نتائج يستفاد منيا   المناىج معّديمشرفين و المعممين و المن  ،العموم
غنّية من  تعميمية  توفير بيئة تحقيق نتاجات التعمم بفاعمية أكثر و الصعوبات، بما يسيم في

 يجابًا عمى العممية التعميمية.إوبما ينعكس  لمعموم مًما جيداتع لمطمبة تحقق نأيا نأش
 حدود الدراسة :

 تتحدد نتائج ىذا البحث باآلتي:
تطبيق أداة الدراسـة عمـى عينـة مـن معممـي العمـوم  تمّ  ية:انالزمالبشرية والمكانية و  الحدود -

فـــي مديريـــة التربيـــة التعمـــيم لمـــواء وادي الســـير الـــذين يدرســـون مبحـــث العمـــوم لصـــفوف 
مديريـة التربيـة التعمـيم لمـواء الحكوميـة التـي تتبـع  فـي المـدارس المرحمة  األساسية العميـا
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العــام الدراســي  مــن الثــانيالفصــل الدراســي  فــيفــي العاصــمة األردنيــة عمــان وادي الســير 
 .م8103/8104

تواجـو قـد التـي  اآلتيـة اقتصـر ىـذا البحـث عمـى اكتشـاف الصـعوبات:  الموضوعيةالحدود  -
وىي: صـعوبات متعمقـة بميـارات التـدريس، وصـعوبات متعمقـة بالتعامـل مـع معممي العموم 

يــة تقـويم تعمــم الطمبــة، مالطمبـة، وصــعوبات متعمقـة بمختبــر العمـوم، وصــعوبات متعمقـة بعم
وعميـو فـإن تعمـيم نتـائج الدراسـة يعتمـد عمـى  .اإلدارة المدرسـيةوصعوبات متعمقـة بطبيعـة 

 طبيعة األداة المستخدمة، ودرجة مناسبتيا من حيث الصدق والثبات.
 التعريفات اإلجرائية:

 من المصطمحات األساسية، وفيما يمي التعريفات اإلجرائية ليا: ورد في ىذه الدراسة عدد   
ول دون تحقيق معمم التي تح والتحديات جممة المعيقاتىي  :العلوم مبحح تدريس يف صعوباتال

 .وتقاس بعالمة المعمم عمى المقياس المعد ألغراض الدراسة العموم ألىدافو التدريسية
 صفوف الثامن والتاسع والعاشر في السمم التعميميىي  املرحلة األساسية العليا:صفوف 
 األردني.

معممو ومعممات العموم الذين يدرسون صفوف  حلة التعليم األساسية العليا:معلمو العلوم يف مر
ساسي في المدارس الحكومية التي تتبع مديرية التربية التعميم لمواء التاسع العاشر األالثامن و 

 .األردنية عمانوادي السير في العاصمة 
التي قد تواجو معمم العموم والتحديات  ىي المعيقات الصعوبات املتعلكة مبوارات التدريس:

استثارة دافعية الطمبة  مثل مقدرتو عمى أثناء عممية تدريسوالتعميمية  بكفاياتوالمتعمقة 
تنفيذه المناسبة و ومقدرتو عمى استعمال الوسائل التعميمية واختياره الستراتيجية التدريس 

 .ومقدرتو عمى صياغة أىداف درس العمومالتعميمية نشطة األ 
ىي المعيقات لمعممية التعميمية التي قد تواجو معمم  الصعوبات املتعلكة بالتعامل مع الطلبة:

دارة الغرفة الصفية والتعامل مع الطمبة  العموم أثناء عممية تدريسو مثل جذب انتباه الطمبة وا 
ل المتدني وذوي النشاط الزائد والتعامل مع العدد الكبير من الطمبة في الغرفة ذوي التحصي

 الصفية.
ىي المعيقات لمعممية التعميمية التي قد تواجو معمم العموم  :تعلكة مبخت ر العلوماملصعوبات ال

 أثناء عممية تدريسو مثل
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سبوعية غير كاف األجيدًا إضافيًا و أن عدد الحصص ن حصص العموم في المختبر تتطمب أ
تطمبات السالمة موعدم توفر  ،معموم أصال و عدم توفر األجيزة واألدواتلوعدم وجود مختبر 
 العامة في المختبر.

ىي المعيقات لمعممية التعميمية التي قد تواجو  :ية تكويم تعلم الطلبةلتعلكة بعماملصعوبات ال
المستخدم و الشعور بأن نظام التقويم ال معمم العموم أثناء عممية تدريسو مثل نظام التقويم 

ال يراعي الفروقات الفردية وأن التقويم  المستخدم يركز عمى كفايات الطمبة وأن التقويم
 .داءات الحقيقية لمطمبةالمستخدم ال يقيس األ

ىي المعيقات لمعممية التعميمية التي قد تواجو معمم  :تعلكة بطبيعة اإلدار  املدرسيةاملصعوبات ال
مثل نوع اإلدارة والتدخالت المزعجة من المدير والمتعمقة باإلدارة العموم أثناء عممية تدريسو 

 معمم العموم لمقيام باألنشطة التعميمية. في الخيارات التعميمية وعدم تشجيع المدير
 الطريكة واإلجراءات:

 مهوجية الدراسة: 

فـي التعـرف  الدراسـةلمناسـبتو لتحقيـق أىـداف  التحميمـيالمنيج الوصفي  استخدم الباحث
صعوبات تدريس العموم في صفوف المرحمة األساسية العميا من وجية نظر المعممين فـي  إلى

لمكشـــف عـــن ارتبـــاط محتمـــل بـــين تمـــك  ضـــافةإمديريـــة التربيـــة والتعمـــيم لمـــواء وادي الســـير. 
 الصعوبات ومتغيرات مرتبطة بجنس المعمم ومؤىمو األكاديمي وسنوات خبرتو.

 جمتمع الدراسة وعيهتوا: 

جميع معممي ومعممات العموم الـذين يدرسـون مبحـث العمـوم تكون مجتمع الدراسة من   
ادي السـير فـي العـام الدراسـي مدارس مديرية تربية لواء و  لصفوف المرحمة األساسية العميا في

 ( معممـاً 28)مـن عينة الدراسة تكونت  .ومعممة ( معمماً 18)  ، والبالغ عددىمم8103/8104
ة وبحســـب عشـــوائي بطريقـــة %  مـــن مجتمـــع الدراســـة  تـــم اختيـــارىم 13ومعممـــة أي بنســـبة 

 :حسب متغيرات الدراسة توزيع أفراد العينة ( 0رقم ) ، ويوضح الجدولمتغيرات الدراسة
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 تٕصٚغ أفشاد ػُٛح انذساعح حغة يتغٛشاخ انذساعح.   1 جذٔلان

 ُٕاخغانخثشج تان انًؤْم األكادًٚٙ انجُظ 

دساعاخ  تكانٕسٕٚط اثاَ ركٕس

 ػهٛا

 5أكثش يٍ  1-5

 11 إنٗ

أكثش يٍ 

11 

 9 11 15 11 24 42 11 انؼذد

 %41 %22 %27 %42 %57 %55 %22 انُغثح

 أدا  الدراسة :  

طــالع عمــى األدب التربــوي والدراســات الســابقة ذات الصــمة لتحقيــق ىــدف الدراســة وبعــد اإل    
متدرجـة عمـى  ( فقـرة85مـن )  النيائيـةفي صورتيا  تكونت أداة بموضوع البحث، أعد الباحث 

 خمسـة تغطـي ،(، كبيرة، متوسطة، قميمة، قميمة جداً )كبيرة جداً كاآلتي:  يخماسال ليكرت مقياس
ــد  ــد تواجــو معممــي العمــومالصــعوبمجــاالت  لتحدي ــي ميــارات الىــي : و  ؛ات التــي ق صــعوبات ف

ــدريس ــة بالطمبــةالصــعوبات الو  ،الت ــر العمــومالو  ،متعمق صــعوبات فــي الو   ،صــعوبات فــي مختب
   .صعوبات في تقويم تعمم الطمبةالو  ،اإلدارة المدرسية

 صدق أدا  الدراسة:

تم التحقـق مـن صـدق محتـوى أداة الدراسـة مـن خـالل عرضـيا عمـى عـدد مـن معممـي 
مـب مـنيم (، وط  02العموم وعـددىم )وأساليب تدريس ومشرفي العموم والمتخصصين في مناىج 

وضــوح الصــياغة المغويــة ومناســبتيا ألىــداف  تقــديم مقترحــاتيم لتجويــد االســتبانة مــن حيــث:
، مناســـبة التـــدريج المقتـــرحو ، درجـــة مناســـبتيا لممعممـــين، و ةالدقـــة المغويـــة والعمميـــ، و الدراســـة

عتبــار لتظيــر بعــين االقــد تــم األخــذ بمقترحــاتيم ومالحظــاتيم و  فقــرات.بعــض التعــديل وحــذف و 
 تيا النيائية.األداة بصور 

 ثبات أدا  الدراسة:

تسـاق الـداخمي، باسـتخدام معادلـة ت أداة الدراسة باستخدام ثبـات اال تم التحقق من ثبا
ــة مــن مجتمــع الدراســة بمغــت ) ــى عين ــاخ ألفــا عم رســون مبحــث ومعممــة يدّ  ( معممــاً 03كرونب

( وىــو 1.31، وقــد بمــغ معامــل الثبــات لممجــاالت كافــة )العميــا العمــوم فــي المرحمــة األساســية
 مناسب ألغراض الدراسة.
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 التدريج اإلحصائي:

كــل مســتوى فــي التــدريج الخماســي المســتخدم درجــة وعمــى النحــو اآلتــي:    تــم أعطــاء
درجــات(، قميمــة ) درجتــان (، قميمــة  8درجــات (، متوســطة ) 2درجــات(، كبيــرة ) 5كبيــرة جــدا )

مـن خـالل حسـاب المتوسـطات  تـمن قياس درجة الصـعوبة إعميو ف ) درجة واحدة (. وبناءً  جداً 
الت اإلحصــائية لمصـعوبات التعميميــة فــي تــدريس العمــوم مــن الحسـابية لكــل فقــرة، ولفيــم المــدلو 

ــواء وادي  ــيم لم ــة التعم ــة التربي ــي مديري ــا ف ــة األساســية العمي ــوم لممرحم وجيــة نظــر معممــي العم
 السير، فقد اعتمد الباحث الحكم عمى درجة الصعوبة وفقا لممعادلة اآلتية:

 1.22=2/2= 1/2-5انًغتٕٚاخ =  أقم دسجح /ػذد –انًذٖ = أػهٗ دسجح 

 .ٕٚضح دسجح انصؼٕتح ػهٗ انًذٖ انًغتخذو   4 جذٔلان

 انًذٖ دسجح انصؼٕتح

 4.22-1 قهٛهح

 2.77-4.22 يتٕعطح

 5 – 2.75 كثٛشج

( وأكبــر 8.12وبنــاء عمــى ذلــك إذا كانــت قيمــة المتوســط الحســابي لمفقــرة او المجــال ) -
( 8.11-8.82كانـت قيمـة المتوسـط الحسـابي )فتكون درجة الصعوبة كبيرة، امـا إذا 

ذا كـان المتوسـط الحسـابي لمفقـرة أو إف ن درجة الصعوبة لمفقرة أو المجال متوسطة، وا 
 ( فتكون درجة الصعوبة قميمة .8.88-0المجال )

ــائية: ــة اإلحصـ  ؛ اســـتخدم الباحـــث األوســـاط الحســـابيةلإلجابـــة عـــن أســـئمة الدراســـة املعاجلـ
 .تحميل التباين األحاديراسة و المعيارية الستجابات عينة الد نحرافاتواال 

 : ومهاقشتوا عرض نتائج الدراسة

ــائج ســداا الدراســة األوا   أواًل فــي   المعممــينمــا الصــعوبات التــي تواجــو  : ومهاقشــتى : عــرض نت
تدريسيم لمبحث العموم في صفوف المرحمة األساسية العميا فـي مديريـة التربيـة التعمـيم لمـواء 

لإلجابــة عــن ىــذا الســؤال تــم حســاب المتوســطات الحســابية و  وادي الســير مــن وجيــة نظــرىم؟
، ويوضـح الجـدول المجـاالتة  ولجميـع اناالسـتب مجـاالتمن  مجالحرافات المعيارية لكل نواال 
 حسب المتوسط الحسابي .  تصاعدياً مرتبة  االتالمج( 8)
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 انًتٕعطاخ انحغاتٛح ٔاالَحشافاخ انًؼٛاسٚح نكم يجال  يٍ يجاالخ انذساعح.   2 جذٔلان

حشاف َاال انًتٕعط انحغاتٙ يجال انصؼٕتاخ سقى انًجال

 انًؼٛاس٘

 دسجح انصؼٕتح

 قهٛهح 1.71 1.79 يٓاساخ انتذسٚظ 1

 قهٛهح 1.12 4.12 انطهثح 4

 يتٕعطح 1.92 4.12 يختثش انؼهٕو  2

 يتٕعطح 1.99 2.21 تقٕٚى تؼهى انطهثح 2

 يتٕعطح 1.2 2.77 اإلداسج انًذسعٛح 5

 يتٕعطح 1.95 4.52 انكهٙ

فـي تـدريس العمـوم مـن وجيـة نظـر  اتدرجة الصعوب نأ(  8 يتضح من الجدول رقم )
 تمعممــي العمــوم لممرحمــة األساســية العميــا فــي مديريــة التربيــة التعمــيم لمــواء وادي الســير جــاء

ى األداة ككـل . إذ بمغ المتوسط الحسابي السـتجابات أفـراد العينـة عمـمتوسطةبشكل عام بدرجة 
( ، كمـا 8.11 -0.14ن )توسطات الحسابية لمجاالت الدراسـة كافـة بـي(، وتراوحت الم8.22)

بمتوســط حســابي  متوســطةبدرجــة جــاء  اإلدارة المدرســية مجــال الصــعوبة بســبب  نأيتضــح 
وفــي   ،متوســطة( بدرجــة 8.23بمتوســط حســابي ) تقــويم تعمــم الطمبــة (، يميــو مجــال 8.11)

 .قميمة بدرجة ( 0.14جاء مجال ميارات التدريس بمتوسط حسابي )األقل صعوبة الترتيب 
عمـــى درجــة الصـــعوبة فــي تـــدريس العمــوم مـــن وجيــة نظـــر معممــي العمـــوم  ولمتعــرف

ة ولكــل مجــال تــم حســاب المتوســطات انلممرحمــة االساســية العميــا لكــل فقــرة مــن فقــرات االســتب
راسـة ، كمـا يظيـر فـي الجـداول مـن حرافات المعياريـة السـتجابات أفـراد عينـة الدنالحسابية واال 

 صاعديًا وفقًا لممتوسط الحسابي لمفقرة.حيث تم ترتيب الفقرات ت ( 08 - 2)
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 موارات التدريس: جماا الصعوبات يف أوال : 

 انًتٕعط انحغاتٙ ٔاالَحشاف انًؼٛاس٘ نهصؼٕتاخ فٙ يجال يٓاساخ انتذسٚظ.   2 جذٔلان

يجال 

 انصؼٕتاخ

سقى 

 انفقشج
 انؼثاسج

انًتٕعط 

 انحغاتٙ

حشاف َاال

 انًؼٛاس٘

دسجح 

 انصؼٕتح

يٓااااااااااساخ 

 انتذسٚظ

أجاااذ باااؼٕتح فاااٙ اعاااتثاسج انذافؼٛاااح  5

 نذٖ انطهثح.

 قهٛهح 1.72 1.55

أجااذ بااؼٕتح فااٙ اعااتؼًال انٕعااا م  2

 انتؼهًٛٛح.

 قهٛهح 1.14 1.72

أجااذ بااؼٕتح فااٙ ااتٛاااس اعااتشاتٛجٛح  4

 انتذسٚظ انًُاعثح.

 قهٛهح 1.59 1.72

شاطح دااام َأجذ بؼٕتح فٙ تُفٛز األ 2

 انصف.

 قهٛهح 1.91 1.59

أجذ بؼٕتح فٙ بٛاغح أْذاف دسط  1

 انؼهٕو.

 قهٛهح 1.97 1.12

 قهٛهح 1.71 1.79 انكهٙ

حســب المتوســط الحســابي لمفقــرات، ( 2تــم ترتيــب الفقــرات تصــاعديا فــي الجــدول ) نأبعــد     
جميــع الفقــرات جــاءت بدرجــة صــعوبة قميمــة لكــل فقــرة مــن الفقــرات ولممجــال ككــل،  نأيتضــح 

( 0.55)قميمــة بدرجــة صــعوبة  (5)أقــل الفقــرات صــعوبة الفقــرة  نأويتبــين كــذلك مــن الجــدول 
اعـداد التربيـة و  تركيـز كميـات إلـىاستثارة الدافعية لدى الطمبة، وقد يعـزى ذلـك المتعمقة بعممية 

ب المتعمــق بالدافعيــة فــي مســاقات عمــم الــنفس وأســاليب التــدريس، انــالمعممــين عمــى ىــذا الج
( بدرجـــة 8لقـــدامى. وجـــاءت الفقـــرة )ن الجـــدد وايمعممـــوكـــذلك  بســـبب تبـــادل الخبـــرات بـــين ال

 إلــىيضــا أالمتعمقــة فــي اســتعمال الوســائل التعميميــة، وقــد يعــزى ذلــك ( 0.12صــعوبة قميمــة )
تـاج الوسـائل نا  مثـل تصـميم و عداد المعممين تطرح مسـاقات ا  وجود مساقات في كميات التربية و 

يـا تسـاعد المعمـم فـي تحقيـق أىدافـو نأوكذلك لتوفرىا في معظم المدارس ومـن بـاب  ،التعميمة
عمى المتوســطات جــاء بــأ الــذي  صــياغة أىــداف تــدريس العمــومبســيولة ويســر،  أمــا مجــال 

كميـات اىتمـام  إلـىوقـد يعـزى ذلـك ( 0.38) قميمـة كـذلك بدرجة صـعوبةالحسابية في المجال و 
يجابـا إعكـس ان المعممين في مجال صياغة األىـداف التدريسـية بشـكل عـام ممـا عدادالتربية وا  
ىــذه الممارســة يوميــة  أن إلــىداء المعممــين، وكــذلك قــد يعـزى الســبب فــي ىــذه النتيجـة عمـى أ

 ال لتبادل الخبرات بين المعممين.ويحصل فييا مج
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 الطلبة:جماا الصعوبات يف يا : انث

 انًتٕعط انحغاتٙ ٔاالَحشاف انًؼٛاس٘ نهصؼٕتاخ فٙ يجال انطهثح.   5 جذٔلان

 يجال

 انصؼٕتاخ

سقى 

 انفقشج
 انؼثاسج

انًتٕعط 

 انحغاتٙ

حشاف َاال

 انًؼٛاس٘

دسجح 

 انصؼٕتح

 انطهثح

تثاِ انطهثح اَأجذ بؼٕتح  فٙ جزب  7

 نهذسط.

 قهٛهح 1.14 1.75

أجذ بؼٕتح فٙ إداسج انغشفح انصفٛح  5

 تغثة شغة انطهثح.

 قهٛهح 1.11 1.12

أجذ بؼٕتح فٙ انتؼايم يغ انطهثح  1

 انتحصٛم انًتذَٙ. رٔ٘

 قهٛهح 1.11 4.12

أجذ بؼٕتح فٙ انتؼايم يغ انطهثح  9

 رٔ٘ انُشاط انضا ذ.

 قهٛهح 1.11 4.15

أجذ بؼٕتح فٙ انتذسٚظ ػُذيا ٚكٌٕ  11

 ػذد انطهثح كثٛشاً.

 يتٕعطح 1.14 4.27

 قهٛهح 1.12 4.12 انكهٙ

 حسـب المتوسـط الحسـابي لمفقـرات  (5تم ترتيب الفقرات تصاعديا في الجدول ) نأبعد 
جـــاءت بدرجـــة صـــعوبة قميمـــة )ال توجـــد صـــعوبة ( ( 1،2،3،4)جميـــع الفقـــرات  أنيتضـــح 

ــل  ــرة )ولممجــال كك ــي جــاءت بدرجــة صــعوبة متوســطة، 01عــدا الفق ــذلك مــن  ( الت ــين ك ويتب
 المتعمقــة بعمميــة ( 0.12قميمــة )( بدرجــة صــعوبة 1أقــل الفقــرات صــعوبة الفقــرة ) نأالجــدول 
 انتبـاىيم لمـدرس لضـمانأىميـة جـذب المعمـم  إلـى، وقـد يعـزى ذلـك تباه الطمبة لمـدرسانجذب 

وىـو  وخبرتـو ب يـرتبط بشـكل كبيـر بميـارة المعمـمانىذا الج ننجاح العممية التعميمية وكذلك أل 
كميـات التربيـة  نأ إلـىضـافة إمن العوامل الميمة لنجاح عممية التواصـل بـين المعمـم وطمبتـو، 

يجــابي بــين المعمــم إتــوفر تواصــل  انبضــمب المتعمــق انــعمــى ىــذا الج تركــزالمعممــين  عــدادا  و 
ىميـة أعداد المعممين تؤكـد إفي كميات  مساقات عمم النفس وأساليب التدريس نأوطمبتو، كما 
صــعوبة  ( المتعمقــة فــي8.81) متوســطة( بدرجــة صــعوبة 01، وجــاءت الفقــرة )ىــذه الميــارة

سـتيعابية ة عنـدما تتجـاوز الصـفوف طاقتيـا االخاصـ، الطمبـة كبيـراً التدريس عندما يكون عدد 
 نأ دارة الغرفــة الصــفية، كمــاإممــا يــؤثر عمــى فــرص الــتعمم لمطمبــة وعمــى أداء المعمــم وعمميــة 

ــالعــدد  ــى الكبيــر مــن الطمبــة ال يمّك ــم مــن الســيطرة عمــى طمبتــو ممــا يــنعكس ســمبا عم ن المعم
 يم.استيعاب
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  خمت ر العلوم:جماا الصعوبات يف ثالجا : 

 انًتٕعط انحغاتٙ ٔاالَحشاف انًؼٛاس٘ نهصؼٕتاخ فٙ يجال يختثش انؼهٕو.   7 جذٔلان

يجال 

 انصؼٕتاخ

سقى 

 انفقشج
 انؼثاسج

انًتٕعط 

 انحغاتٙ

حشاف َاال

 انًؼٛاس٘

دسجح 

 انصؼٕتح

يختثاااااااااااااش 

 انؼهٕو

أجااذ بااؼٕتح فااٙ اعااتؼًال يختثااش انؼهاإو  11

 كَّٕ ٚحًهُٙ جٓذا إضافٛا.

 يتٕعطح 1.11 4.22

أجاااذ باااؼٕتح فاااٙ تاااذسٚظ انؼهااإو فاااٙ  14

انًختثااش كاإٌ ػااذد حصاا  انؼهاإو غٛااش 

 كاف.

 يتٕعطح 1.12 4.75

 أجذ بؼٕتح 12

فااٙ تااذسٚظ انؼهاإو نؼااذو ٔجاإد يختثااش  

 نهؼهٕو.

 يتٕعطح 1.41 4.95

أجااذ بااؼٕتح فااٙ اعااتخذاو يختثااش انؼهاإو  12

تاااإفش األدٔاخ ٔاألجٓااااضج  تغااااثة ػااااذو

 انالصيح إلجشاء انتجاسب.

 يتٕعطح 1.17 2.14

أجااذ بااؼٕتح فااٙ اعااتخذاو يختثااش انؼهاإو  15

 نؼذو تٕفش يتطهثاخ انغاليح انؼايح .

 يتٕعطح 1.11 2.15

 يتٕعطح 1.92 4.12 انكهٙ

 أنيتضـح   ،( حسب المتوسـط الحسـابي لمفقـرات1تم ترتيب الفقرات تصاعديا في الجدول )    
مما يـدلل عمـى وجـود صـعوبات متعمقـة فـي ىـذا  ،جميع الفقرات جاءت بدرجة صعوبة متوسطة

ــين كــذلك مــن  ــع الفقــرات ولممجــال ككــل، ويتب المجــال بشــكل عــام ولكــن بدرجــة متوســطة لجمي
(  المتعمقــة 8.28( بدرجــة صــعوبة متوســطة  )00أقــل الفقــرات صــعوبة الفقــرة ) نأالجــدول 
ب العممـي انـالج أن إلىجيدا إضافيا، وقد يعزى ذلك  لعموم كونو يحمل المعممال مختبر اباستعم

 إلـىضـافة إسـتعداد الجيـد، تطمب مـن المعمـم التحضـير واالموم يالتطبيقي وخاصة في مختبر الع
قيـام المعمـم باسـتعال مختبـر  نأضرورة تجييز المواد وتوفيرىا مسبقا قبل القيام بالتجرية. كمـا 

( 05وجـاءت الفقـرة ) ب.انـوليس جميع المعممين يفضمون ىذا الج ،ضافياأيتطمب جيدا العموم 
بوجــود صــعوبة فــي اســتخدام مختبــر العمــوم لعــدم ( المتعمقــة 8.12بدرجــة صــعوبة متوســطة )

ب مبــرر كونــو مــن المالحــظ مــن خبرتنــا فــي انــتــوفر متطمبــات الســالمة العامــة، ولعــل ىــذا الج
ــات ا ــوفر متطمب ــوفر المــدارس عــدم ت ــازات وعــدم ت لســالمة العامــة مــن خــزائن خاصــة بطــرد الغ

 .وغيرىا من متطمبات السالمة ايات الحريق بعدد كاف ووجود مخرج طوارئ لكل مختبرطفّ 
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  تكويم تعلم الطلبة:جماا الصعوبات يف رابعا: 

 انًتٕعط انحغاتٙ ٔاالَحشاف انًؼٛاس٘ نهصؼٕتاخ فٙ يجال تقٕٚى تؼهى انطهثح.   5 جذٔلان

يجال 

 انصؼٕتاخ

سقى 

 انفقشج
 انؼثاسج

انًتٕعط 

 انحغاتٙ

حشاف َاال

 انًؼٛاس٘

دسجح 

 انصؼٕتح

تقاإٚى تؼهااى 

 انطهثح

َظااو  اٌأجذ بؼٕتح فاٙ انتؼهاٛى تغاثة  17

 انتقٕٚى انًغتخذو غٛش يُاعة. 

 يتٕعطح 1.14 2.22

أجااذ بااؼٕتح فااٙ انتقاإٚى  كَٕااّ ٚشكااض  15

 ػهٗ حفظ انًؼهٕياخ.

 يتٕعطح 1.14 2.22

ّ ال اَاأجذ بؼٕتح فٙ انتقٕٚى نشؼٕس٘  11

ٚشكااااض ػهااااٗ انكفاٚاااااخ انتااااٙ ٚحتاجٓااااا 

 انطانة .

 يتٕعطح 1.19 2.25

أجااذ بااؼٕتح فااٙ انتؼهااٛى كاإٌ انتقاإٚى  19

انؼااااد٘  ال ٚشاػاااٙ انفشٔقااااخ انفشدٚاااح 

 تٍٛ انطهثح.

 يتٕعطح 1.14 2.55

أجذ بؼٕتح فٙ تقٕٚى تؼهى انطهثح  كٌٕ  41

األداءاخ انحقٛقٛاااااح انتقااااإٚى ال ٚقاااااٛظ 

 نهطهثح. 

 كثٛشج 1.15 2.75

 يتٕعطح 1.99 2.21 انكهٙ

جـاءت درجـة  ،( حسب المتوسط الحسابي لمفقرات2تم ترتيب الفقرات تصاعديا في الجدول )   
ممـا يـدلل عمـى وجـود صـعوبات  متوسـطة ، ولممجـال ككـل (01،02،03،04لمفقرات)صعوبة ال

( جــاءت بدرجــة 81الفقــرة ) أمــامتعمقــة فــي ىــذا المجــال بشــكل عــام ولكــن بدرجــة متوســطة،  
( بدرجـة 01أقـل الفقـرات صـعوبة الفقـرة ) أنيتبين كـذلك مـن الجـدول و (، 8.12صعوبة كبيرة )

تخدم غيـر نظام التقـويم المسـ أنبصعوبة في التعميم بسبب ( المتعمقة 8.88صعوبة متوسطة )
لقياس مقـدرة الطمبـة عمـى جديدة في التقويم  اماطاناتباع المدارس  إلىيعزى ذلك وقد  ،مناسب

دوات أداءت محـــددة، ممـــا يتطمـــب مـــن المعمـــم اختيـــار اســـتراتيجيات تقويميـــة وبنـــاء القيـــام بـــأ
( بدرجــة صــعوبة 81وجــاءت الفقــرة ) ىــداف.الئمــة، تــرتبط بقيــاس درجــة تحقــق األتقويميــة م

في تقـويم تعمـم الطمبـة  كـون التقـويم ال يقـيس األداءات ( المتعمقة بوجود صعوبة 8.12) كبيرة
سـتخدام فـي المـدارس االختبارات الشـائعة اال نأالحقيقية لمطمبة. وقد يعزى ذلك لشعور المعمم ب

ات وميـارات وقـيم الطمبـة بشـكل تقيس تحصيل الطمبة معرفيـا وىـي غيـر قـادرة عمـى قيـاس خبـر 
طمبـتيم بحيـث تعمم لـ يميكون ىناك بعض القيـود عمـى المعممـين فـي طريقـة تقـويمق، وقد صاد

 سيل.يتبعون الطرق الشائعة واأل
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  :اإلدار   املدرسيةجماا الصعوبات يف خامسا :

 .انًتٕعط انحغاتٙ ٔاالَحشاف انًؼٛاس٘ نهصؼٕتاخ فٙ يجال االداسج انًذسعٛح   1 جذٔل

يجال 

 انصؼٕتاخ

سقى 

 انفقشج

انًتٕعط  انؼثاسج

 انحغاتٙ

حشاف َاال

 انًؼٛاس٘

دسجح 

 انصؼٕتح

اإلداسج 

 انًذسعٛح

أجااااذ بااااؼٕتح فااااٙ انتؼهااااٛى تغااااثة  41

اإلداسج انًذسعاااااااااٛح  اٌشاااااااااؼٕس٘ 

 يتغٛثح.

 يتٕعطح 1.22 2.54

أجذ بؼٕتح فٙ انتؼهٛى تغثة انتشدد  45

 ٔانتأاش فٙ اتخار انقشاس يٍ انًذٚش.

 يتٕعطح 1.74 2.74

بؼٕتح فٙ انتؼهٛى تغثة انُظاو أجذ  44

 اإلداس٘ انثٛشٔقشاطٙ.

 كثٛشج 1.24 2.79

أجااااذ بااااؼٕتح فااااٙ انتؼهااااٛى تغااااثة  42

تاااااذاالخ انًاااااذٚش انًضػجاااااح فاااااٙ 

 اٛاساتٙ انتؼهًٛٛح.

 كثٛشج 1.55 2.51

أجذ بؼٕتح فاٙ انتؼهاٛى تغاثة ػاذو  42

 تشجٛغ يذٚش انًذسعح نُشاطاتٙ.

 كثٛشج 1.51 2.52

 يتٕعطح 1.21 2.77 انكهٙ

( حســب المتوســط الحســابي لمفقـــرات، 3تــم ترتيــب الفقــرات تصــاعديا فــي الجــدول )   
بدرجـة  جـاءت األخيـرةوالفقـرات الـثالث  الصـعوبة أول فقرتين جاءتا بدرجة متوسطة أنيتضح 

( بدرجـة صـعوبة 80أقـل الفقـرات صـعوبة الفقـرة ) أنويتبين كذلك مـن الجـدول ، صعوبة كبيرة
 إلـى، وقـد يعـزى ذلـك بشعور المعمم بالتسـيب فـي اإلدارة المدرسـيةالمتعمقة ( 8.58) متوسطة

ــم بتســيب وعــدم اىتمــام اإلشــ أن ــا عور المعم ــة يشــكل عبئ ــة التعميمي ــي العممي دارة المدرســية ف
دارة الغرفـة الصـفية ممـا يشـكل عميـو صـعوبة، إضافيا عمى المعمم ويحممو مسؤولية أكبر في إ

وجـاءت ب كافـة، انـالجادة الفعالة تسيم فـي دعـم المعمـم مـن الجو دارة اإل أنوكما ىو معروف 
بشــعور المعمــم بصــعوبة فــي التعمــيم  ( المتعمقــة 8.11) كبيــرة( بدرجــة صــعوبة 88الفقــرة )

النشـاطات التـي يقـوم بيـا  أن إلـىبسبب عدم تشجيع مدير المدرسة لنشاطاتو. وقد يعزى ذلك 
الــتعمم أصــال يقــوم  أنركــن أساســي يعــود بالفائــدة عمــى المتعممــين، ذلــك و المعمــم ىــي عنصــر 

عـدم دعـم   أن، كمـا ىدافـو التعميميـةات المتنوعة بغيـة تحقيـق المعمـم ألعمى جممة من النشاط
مــن النشــاطات تتطمــب مصــادر  اكثيــر  أنحبــاط ذلــك ت المعمــم مــن قبــل مــديره يشــعره باإلنشــاطا

 مالية أو مادية وغيرىا.
ــًا ــة    : ثاني ــداا الدراس ــائج س ــاني ومهاقشــتى عــرض نت ــي تواجــو "  : الج ــف الصــعوبات الت ىــل تختم

في تدريسيم لمبحث العموم في صفوف المرحمة األساسـية العميـا فـي مديريـة التربيـة   المعممين



 ................................................التي تواجه معلمي العلوم  لصفوف المرحلة األساسية العلياالصعوبات 

- 322 - 

سـنوات المؤىل األكاديمي، عـدد  )الجنس، التعميم لمواء وادي السير من وجية نظرىم باختالف 
حرافــات المعياريــة نتــم حســاب المتوســطات الحســابية واال جابــة عــن ىــذا الســؤال لإل.  ؟الخبــرة(

صــعوبات تــدريس العمــوم فــي صــفوف المرحمــة األساســية العميــا مــن وجيــة نظــر المعممــين فــي ل
المؤىــل األكــاديمي، عــدد  )الجــنس، الســير تبعــا لمتغيــرات وادي مديريــة التربيــة والتعمــيم لمــواء 

 .  المتعمقة بمتغير الجنس ( يوضح النتائج4) ، الجدول رقمالخبرة(سنوات 
انًتٕعطاخ انحغاتٛح ٔاالَحشافاخ انًؼٛاسٚح نصؼٕتاخ تذسٚظ انؼهٕو ٔفقًا نًتغٛش    9 جذٔلان

 .انجُظ

 حشاف انًؼٛاسَ٘اال انًتٕعط انحغاتٙ انؼذد انجُظ

 1.44 2.79 18 ركش

 1.61 4.71 24 ثٗاَ

 - - 24 انًجًٕع

وجود فروق فـي المتوسـطات الحسـابية السـتجابات أفـراد عينـة ( 4يتبين من الجدول )
 الـذكورفراد عينـة الدراسـة أالمتوسط الحسابي لتقديرات الدراسة نسبة لمتغير الجنس؛ إذ ساوى 

اختبـار تحميـل  . والختبار داللة الفروق بـين المتوسـطات، تـم إجـراء (8.11اث )نإل ( ول8.24)
 (.01الجدول ) التباين األحادي، المبينة نتائجو في

َتااا ت تحهٛاام انتثاااٍٚ األحاااد٘ نذالنااح انفااشٔط تااٍٛ انًتٕعااطاخ انحغاااتٛح    11 جااذٔلان

 .نصؼٕتاخ تذسٚظ انؼهٕو َغثح نًتغٛش انجُظ

يجًٕع  يصذس انتثاٍٚ

 انًشتؼاخ

دسجاخ 

 انحشٚح

يتٕعط 

 انًشتؼاخ

انذالنح  قًٛح "ف"

 اإلحصا ٛح

 1.451 1.452 1.257 1 1.257 تٍٛ انًجًٕػاخ

   1.412 21 11.277 داام انًجًٕػاخ

    21 11.542 انًجًٕع

عــــدم وجــــود فــــروق ذات داللــــة احصــــائية بــــين  (01يتبــــين مــــن الجــــدول الســــابق )
المتوســطات الحســابية الســتجابات عينــة الدراســة وفقــا لمتغيــر الجــنس، حيــث بمغــت قيمــة  ف  

   .(α≤0.05)( وىي قيمة غير دالة احصائيا عند مستوى الداللة 0.852)
ة بأن المعممين والمعممـات كالىمـا يعممـون تحـت مظمـة وزار ويمكن تفسير ىذه النتيجة 

ــة والتعمــيم؛ بمعنــى أن اإل ــدريس العمــوم ال تختمــف بــين التربي ــات والمحــددات المرتبطــة بت مكاني
تشــابو بــرامج إعــداد  مــدارس الــذكور ومــدارس اإلنــاث. كمــا يمكــن تفســير ىــذه النتيجــة إلــى

 .  المعممين في الجامعات األردنية
نحرافـات المعياريـة المتوسـطات الحسـابية واإل  تم حسابوفيما يتعمق بمتغير المؤىل األكاديمي، 

 ( تمك النتائج. 00الستجابات أفراد عينة الدراسة. وبين الجدول )
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انحغااتٛح ٔاالَحشافااخ انًؼٛاسٚاح نصاؼٕتاخ تاذسٚظ انؼهإو ٔفقًاا نًتغٛاش  انًتٕعطاخ   11 جذٔلان

 .انًؤْم األكادًٚٙ

حشاف َاال انًتٕعط انحغاتٙ انؼذد انًؤْم انؼهًٙ

 انًؼٛاس٘

 1.58 2.61 32 تكانٕسٕٚط 

 1.26 2.88 10 دساعاخ ػهٛا

 - - 24 انًجًٕع

فــراد أوجــود فــروق بــين المتوســطات الحســابية الســتجابات ( 00يتضــح مــن الجــدول )
حصائية لتمك الفـروق تـم ، ولمتعرف عمى الداللة اإلاألكاديميعينة الدراسة وفقا لمتغير المؤىل 
 .(08في الجدول ) الموضحة نتائجواستخدام تحميل التباين األحادي 

نذالنااح انفااشٔط تااٍٛ انًتٕعااطاخ انحغاااتٛح نصااؼٕتاخ  َتااا ت تحهٛاام انتثاااٍٚ اإلحاااد٘   14 جااذٔلان

   .تذسٚظ انؼهٕو َغثح نًتغٛش انًؤْم األكادًٚٙ

يجًٕع  يصذس انتثاٍٚ

 انًشتؼاخ

دسجاخ 

 انحشٚح

يتٕعط 

 انًشتؼاخ

قًٛح 

 "ف"

انذالنح 

 اإلحصا ٛح

 1.177 1.915 1.555 1 1.555 تٍٛ انًجًٕػاخ

دااااااااااااااااااااااااااااااام 

 انًجًٕػاخ

11.171 21 1.459   

    21 11.542 انًجًٕع

بـين المتوســطات الحســابية  حصــائيةإ( وجــود فــروق ذات داللـة 08يتبـين مــن الجـدول )
 إذ بمغـت، لصـالح الدراسـات العميـا األكـاديميفراد عينة الدراسة وفقا لمتغير المؤىل أالستجابات 
 .(0.432قيمة  ف  )

ويمكن تفسير ىذه النتيجـة بـالرجوع لمنتـائج التـي توصـمت ليـا ىـذه الدراسـة فـي سـؤاليا 
األول؛ إذ أظيرت النتائج أن صعوبات تدريس العمـوم المرتبطـة بمجـال تـدريب المعممـين جـاءت 

(؛ وىـذا يشـير إلـى أن الصـعوبات ليسـت مرتبطـة بمؤىـل 8.13بدرجة كبيرة  )بمتوسط حسابي 
ل لقمة تـوفير فـرص التـدريب المالئمـة المنطمقـة مـن تحميـل سـميم لمحاجـات ، بالمعمم األكاديمي

لذلك جاءت الصعوبات التي تواجـو المعممـين فـي تدريسـيم  .  إضافةالماسة لدى معممي العموم
(؛ وىـذا يؤكـد مـرة 8.11العموم في مجال  اإلدارة المدرسية  بدرجة متوسطة ) متوسـط حسـابي 

 أخرى أن الصعوبات ليست مرتبطة بمؤىل المعمم األكاديمي. 
الخبرة، حسبت المتوسطات الحسـابية واالنحرافـات المعياريـة  وفيما يتعمق بمتغير سنوات

 ( تمك النتائج. 08الستجابات أفراد عينة الدراسة. وبين الجدول )
انًتٕعطاخ انحغاتٛح ٔاالَحشافاخ انًؼٛاسٚح نصؼٕتاخ تذسٚظ انؼهٕو ٔفقًا نًتغٛش    12 جذٔلان

 .عُٕاخ انخثشج

 حشاف انًؼٛاسَ٘اال انًتٕعط انحغاتٙ انؼذد عُٕاخ انخثشج
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1-5 15 2.69 1.54 

 1.43 2.81 18 11-5أكثش يٍ 

 1.68 4.21 9 11أكثش يٍ 

فــراد أ( وجــود فــروق بــين المتوســطات الحســابية الســتجابات 08يتضــح مــن الجــدول )
حصــائية لتمـك الفــروق تــم ، ولمتعــرف عمـى الداللــة اإللدراســة وفقـا لمتغيــر ســنوات الخبـرةعينـة ا

 .(02التباين األحادي كما ىو موضح في الجدول )استخدام تحميل 
َتااا ت تحهٛاام انتثاااٍٚ األحاااد٘ نذالنااح انفااشٔط تااٍٛ انًتٕعااطاخ انحغاااتٛح نصااؼٕتاخ    12انجااذٔل 

 .تذسٚظ انؼهٕو َغثح نًتغٛش عُٕاخ انخثشج

يجًٕع  يصذس انتثاٍٚ

 انًشتؼاخ

دسجاخ 

 انحشٚح

يتٕعط 

 انًشتؼاخ

انذالنح  قًٛح "ف"

 اإلحصا ٛح

 تااااااااااااااااااااااااااااااٍٛ

 انًجًٕػاخ

1.127 4 1.511 1.191 1.172 

دااااااااااااااااااااااااااااام 

 انًجًٕػاخ

11.717 29 1.452   

    21 11.542 انًجًٕع

ــين مــن الجــدول ) ــة عــدم ( 02يتب حصــائية بــين المتوســطات إوجــود فــروق ذات دالل
قيمـــة  ف  ســـنوات الخبـــرة؛ إذ بمغـــت فـــراد عينـــة الدراســـة وفقـــا لمتغيـــر أالحســـابية الســـتجابات 

ــن تفســير ىــذه النتيجــة  .(0.340) ــوم فــي صــفوف المرحمــة بــأن ويمك صــعوبات تــدريس العم
لــم األساســية العميــا مــن وجيــة نظــر المعممــين فــي مديريــة التربيــة والتعمــيم لمــواء وادي الســير 

لـى أن الصـعوبات مرتبطـة إويعـزو الباحـث ىـذه النتيجـة  تتغير بتغيـر عـدد سـنوات خبـرة المعمـم
 بعوامل خارجية ال إرادة لممعمم فييا غالبا. 

   التوصيات:

 بناًء عمى نتائج الدراسة يوصي الباحث بما يمي:
م واقــع تعمــيم فّيــتحميــل حاجــاتيم ولمســتندة إلــى  تدريبيــة لمعممــي العمــوم عقــد دورات  -

 .األردن الحكومية في العموم في المدارس
 العممية التعميمية التعممية.ودعم  المدرسية في تنظيمتفعيل دور اإلدارة  -
دراج ذلـــك فـــي ا  توظيـــف دور المعممـــين فـــي عمـــل مســـح لمصـــعوبات التـــي تـــواجييم و  -

 الخطط الفصمية.
 قران بين معممي العموم لرصد احتياجاتيم التدريبية.تشجيع تبادل زيارات األ -
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 املصادر واملراجع

  
الصـعوبات التـي تواجـو معممـي مـادة األحيـاء فـي تدريسـيم . (8106رحاا    جابر، أبو بكر وصااح  ،

 –( 01مجلة احجزيرة حلعلاوم احتربوياة واساناااية   ،لمقرر الصف الثالث الثانوي بوالية الخرطوم
0  

ـــا الطالبـــات (. 8105مباااارك  بااادا .   ،حاااهرو وا داحلطيفبااافاااوزي   ،احااادو ي الصـــعوبات التـــي تواجيي
يــة التربيــة األساســية فــي تعــاممين ىــع التالميــذ ذوي اإلعاقــة فــي الصــفوف المعممــات فــي كم

ــــة ــــة العممي ــــرة التربي ــــاء فت ــــة أثن  Journal of Education/Al Mejlh .العادي

Altrbwyh, 31.  
الصـعوبات التـي تواجـو معممـي الصـف العاشـر األساسـي ومعمماتـو فـي (. 8106مجادي  لاي.  ، زامل

مجلااة جامعااة اح اادس  .فــي التعمــيم بمحافظــة رام اهلل والبيــرة اســتخدام الحاســوب أداًة مســاعدة
 احمفتوحااااااااااااااااااااااااااااة حلبحااااااااااااااااااااااااااااوث اسانااااااااااااااااااااااااااااااية وا جتما يااااااااااااااااااااااااااااة.

https://dspace.qou.edu/handle/194/1731 
 ، دار احشروق حلاشر واحتوزيع ،  مان، األردن. أساليب تدريس العمومم(. 8112زيتون،  ايش  

مشــكالت تــدريس منــاىج العمــوم المطــورة فــي المرحمــة (. م8104أنااماع  بااداحرحمن اااامي.   ،احشااي 
مجلاة جامعاة طيباة حلعلاوم  .المتوسطة من وجيـة نظـر المعممـات والمشـرفات بمحافظـة الخـرج

 (.8(،  دد  00احتربوية، مجلد  
الصــعوبات التعميميــة فــي تــدريس مــادة العمــوم كمــا يراىــا معممــو الصــفوف م( .0777صاااح ، اباارا)يم  

 رناحة ماجنتير ، جامعة احاجاح.، األولى في محافظة نابمساألساسية األربعة 
. من ا اترات  "موضوع".  موقع التدريس الصعوبات التي تواجو المعمم في(. 8105صالح، رزان  

https://mawdoo3.com/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8

%A8%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A_%D8%A

A%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8

%B9%D9%84%D9%85_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AA

%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%B3 

. دار احمناايرة حلاشاار واحتوزيااع،  مااان، مفــاىيم عمميــة وأســاليب تدريســيام(. 8101طاا ، بنااام  باادا   
 األردن.

العمـوم  تـدريس فـي تقصي معوقـات اسـتخدام الـتعمم المـدمجم(. 8105 مار، محمد و احشعيلي،  لي  
(  088، احعاادد 8105، آهار ، احمجلااة احتربويااةبســمطنة عمــان مــن وجيــة نظــر معممــي العمــوم

p329-368  
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