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أثناء تأدية  المعوقات التي تواجه معلمي المرحلة االبتدائية في العراق

 المهنة من وجهة نظرهم. )دراسة ميدانية(

The obstacles facing elementary school teachers in Iraq 

as they practice their job from their viewpoint  
(field study) 

                      Dr. Dhya'a S. M. AL-Attar(4)د. ضياء صالح مهدي العطار م.

 الملخص 

هدفت ه   الدراسة التعر  عل  املعوقات احلقيقية املتعلقـة مبعلمـ  املرحلـة االبتدائيـة يف العـراق والـي 
تعــوق تطــور العمليــة التعليميــة، وخصوصــا مبــا يتعلــ  ابلتلميــ  واملــنه  الدراســ  واالدار  املدرســية وكــ لك 

حمــاور  ة   الدراســة، ضــمت مخســســتبانة كــأدا  رئيســية يف هــإاالبنيــة املدرســية، ولتحقيــ  ذلــك مت تصــمي  
( معلــ  ومعلمــة مبــدارس حمافظــة كــربالء، 141( فقــر ، وقــد تنونــت عينــة الدراســة مــن )51حتتــوي علــ  )

جماالت رئيسية، ومت التأكد من  ةستبانة منونة من مخسإوجلم  البيا ت من أفراد ه   العينة أست دمت 
 صدق وثبات ه   االستبانة.

راد العينــة أبن لــديه  أدراك أبتيــة املعلــ  وتــ ليل العقبــات الــي حتــوك دون وقــد أســفرت النتــائ  عــن أفــ
أتديت  ملها  مهنت ، كما كشفت نتائ  الدراسة اىل أتثري تلـك احملـاور علـ  دور املعلـ  بنحـو متفـاوت، كمـا 

 .قدمت الدراسة جمموعة من املقرتحات و التوصيات املهمة
Abstract 
This study aimed to identify the real obstacles related to teachers of the 

primary stage in Iraq Which hinders the development of the educational 
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process, especially in relation to the student and the curriculum and school 

management, as well as school buildings, and to achieve that is designed 

questionnaire the main tool in this study, included five axes containing (52) 

items, The study sample consisted of 260 teachers in the schools of the 

province of Karbala, and to collect data from individuals of this sample was 

used questionnaire composed of five main areas, were confirmed validity 

and reliability of the questionnaire. 

The results led to sample that they have Everybody knows the 

importance of the teacher and to overcome the obstacles to carrying out 

his tasks his career, it also revealed the results of the study into the impact 

of those axes on the role of the teacher about uneven. The study also 

presented a set of proposals and recommendations of the task. 

 :المقدمة

خاصــة اميــا ً منهــا ابلــدور احليــوي الــ ي يلعبــ  يف تنميــة الفــرد  أعطــت اجملتمعــات العامليــة للتعلــي  أتيــة
واجملتمــ  علــ  حــد ســواء، ومــن هنــا يالحــظ االهتمــا  بنــل اجلوانــ  املتصــلة ابلعمليــة التعليميــة، فتعــددت 
املـــؤمترات والنـــدوات املتعلقـــة ابلتعلـــي ، وأجريـــت العديـــد مـــن الدراســـات واألحبـــاث حـــوك اجلوانـــ  املتصـــلة 

الـي -عليمية، ورمبا ه ا األهتما  انعناساً ملا يعيش  العام من حتدات وتفاعالت جتعل التعلي  ابلعملية الت
 قاعد  املواجهة هل   التحدات. -حمورها االنسان

إن األم  الي تواج  التحدات بشنل حضاري يف عام السياسة واالقتصاد واالجتماع ه  الي تدرك 
ن دومــاً داخــل رؤيتهــا احلضــارية للرتبيــة والتعلــي ، ولقــد ربــط املفنــرون أبن العمــود الفقــري للتحــدات ينمــ

حدي ا ما بن الرتبية والتعلي ، وبن املعل ، عل  إعتبـار أن التنميـة األنسـانية هـ  تعبـري عـن حالـة راقيـة مـن 
، وكـل الوجود األنساين، فالفقر هو قصـور يف القـدرات األنسـانية النـاج  عـن سـوء التـدري  وأداء املعلمـن

ذلك  ت  عن قصور ابألداء التعليم ، اذ أن الفقر ليس نقصا  يف ال روات وامنا هو ضعف ابلوع  ال قايف 
إلبنــاء االمــة ممــا يــؤدي ابلتــا  للت لــف، والــ ي م يعــد شــأ ً ذاتيــاً، أذ حتــوك الت لــف يف  مننــا احلاضــراىل 

ت  اال بتطورهـا احلضـاري وال قـايف، وال يـت  ذلـك تبعية للغري، وابلتا  فأن احلفا  عل  استقالك االمـة ال يـ
اال بتطــور الرتبيــة، وال يــت  تطـــور الرتبيــة اال عــن طريـــ  تطــوير املعلــ ، فــاملعل  أذن هـــو املشــنلة وهــو ايضـــاً 

 (7، 1127احلل.)مدكور:
، والــرتاث الرتبــوي ي خــر بنــ  هائــل مــن األدبيــات املتنوعــة عــن املعلــ  ودور  وموقعــ  مــن النظــا  الرتبــوي

وآثــر  احلاســ  يف تفعيــل العمليــة التعليميــة اوترديهــا أوهامشــية أتثريهــا علــ  املتعلمــن، فممــا ال ختتلــف عليــ  
وعلــ  أخــتال  توجهاهتــا النظريــة أبن املعلــ  هــو العنصــرالفعاك يف  -ان م ينــن النــل  –معظــ  األدبيــات 

 تقرير شنل العملية التعليمية ومضموما ومدى فاعليتها.
عل  جوهر العملية الرتبوية والتعليمية والركن االساس  فيها، فهو املم ل جلمي  عناصر العملية اذ يعد امل

التعليمية ابملمارسة اليومية للحيا  املدرسية، فالنتاب املدرس  م ال لن يدرس ولن يوصف ابلفاعليـة إن م 
ير يــت  الت طــيط لــ  للرقــ  يباشــر  املعلــ  ابلتعلــي ، وكــ لك هــ  حــاك العناصــر االخــرى، ولــ ا فــأن كــل تطــو 
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ابلعملية التعليمية وجعلها اك ر كفاء  و جـود  عنصـر  االساسـ  هـو املعلـ ، فهـو الـ ي ينفـ  ويتعامـل مـ  
املقرتحات و اخلطط لتطوير العملية التعليمية، وبدون  لن تنون هناك فائد  من الرغبة يف التطوير والتغيري، 

ينــون ملمــاً ابألســالي  احلدي ــة للرتبيــة، بــل جيــ  ان ينــون قــادراً ابألضــافة اىل ذلــك فــاملعل  ال ينفيــ  ان 
 (24، 1112عل  تنوين عالقات سليمة م  التالمي  واألدار  وال مالء.)املنصوري:

بـــال شـــك ان أقتنـــاع املعلـــ  ورضـــا  عـــن مهنـــة التعلـــي  تدفعـــ  اىل العطـــاء وبـــ ك اجلهـــد و االخـــالص يف 
لشــ   و العمــل ينــت  غالبــاً عــن عــد  اقتنــاع الفــرد ببيئــة العمــل األخــتالك يف العالقــة بــن ا العمــل، ألن
ان األخالص ملهنة التعلي  واأللت ا  هبا يتأثر مبدى أقتناع و رض  الفرد عـن هـ    أشارالب ا  اىلاصاًل، كما 

مــن طبيعــة عمــل املعلــ  ان يتعــرض لضــغوط خمتلفــة ســواءاً فيمــا يتعلــ  بظــرو  جمتمعــ ،  املهنــة، حيــ  أن
تــوفري العوامــل املــؤثر  يف الــوع  الرتبــوي للمعلــ  والــي تشــتمل علــ  عوامــل تتعلــ  ابملعلــ  نفســ ، أوضــرور  

والشرقاوي أكد عل  أن مهنة (، 2989،223)الب ا :وك لك عوامل تتعل  بظرو  العمل داخل املدرسة 
 يعـاين منهـا التدريس ه  أعل  ضغطاً مقار ً بضغوط العمل االخرى، عل  اعتبار أن مرجـ  املشـاكل الـي

املعلـــ  بصـــفة عامـــة ترجـــ  للبيئـــة املدرســـية جبميـــ  جوانبهـــا، ومنهـــا مـــا يتعلـــ  بصـــفات  الش صـــية والنفســـية 
(، ويرى بعض الرتبوين ان مـن أهـ  الضـغوط الـي حتـيط بعمـل املعلـ  أن يتميـ  169، 2994)الشرقاوي:

  ونيل أحرتامه ، ومن ال يستطي  من بسلطة اخالقية تنب  من ش صيت  ومتي  نشاط  امله، لتعلي  التالمي
املعلمن أن ميتلك ه   السلطة الضرورية فان  ال يسـتطي  ان ميـارس مهنتـ  جبـدار  و يتوجـ  عليـ  البحـ  

 (1117،16عن مهنة اخرى.)وطفة:
وعل  الرغ  من األتية النبري  للتعلـي  األبتـدائ  اال أنـ  ال تـ اك هنـاك بعـض املعوقـات الـي حتـوك دون 
تقدمـ ، والـي يـنعنس أثرهـا علـ  خمرجـات النظـا  التعليمـ ، ومـن أم لـة هـ   املشـنالت الـي تعـوق تقــد  

 النظا  التعليم  ما يتعل  ابملعل  و ما يتعل  ابملنه  الدراس  و ما يتعل  ابلبيئة املدرسية و...اخل.
علـ  املعلـ  ومتنعـ  مـن أتديـة ويف ضوء ذلك فان الدراسة احلالية حتـاوك حتديـد أبـر  املعوقـات الـي تـؤثر 

مهمت  ابلشنل االم ـل، سـواء منهـا مـا يتعلـ  ابملعلـ  نفسـ  او ابلتلميـ  او ابملـنه ، او مـا يتعلـ  ابلنـواح  
 األدارية واألبنية املدرسية حبس  وجهة نظر املعلمن، وذلك متهيداً لعالجها بعد ذلك.

 مشكلة الدراسة:

أتية دور املعل  وأتية تسهيل دور ، ومعاجلة الصعوابت الي رمبا بناء عل  ما تقد  من اشارات حوك 
تشــــنل أعاقــــات لفاعليـــــة العمــــل الرتبـــــوي والتعليمــــ ، اذ أن مصـــــادر هــــ   املعوقـــــات ختتلــــف أبخـــــتال  
اجملتمعـات وخصوصـياهتا، فاملشــنلة تنمـن يف التعــر  علـ  مــدى أدراك املعلمـن ملصــادر الضـغوط املهنيــة 

اىل تقليـل وحتجـي  فاعليـة التـدريس، ورمبـا تقـود اىل نوعيـة مـن امل رجـات ليسـت مبسـتوى الي تقود ابلتا  
 الطموح، وقد تعي  تطور العملية التعليمية يف املدارس األبتدائية احلنومية.

ومـــن خـــالك مـــا تقـــد  مينـــن حتديـــد مشـــنلة الدراســـة يف: حتديـــد املعوقـــات الـــي تواجـــ  املعلمـــن آلداء 
 ليمية يف املرحلة األبتدائية مبحافظة كربالء.دوره  ابلعملية التع

وحتاوك الدراسة احلالية األجابة عن التساؤك الرئيس التا :ما املشنالت الي تعـوق آداء دور املعلمـن 
 ابلعملية التعليمية ابملرحلة األبتدائية مبحافظة كربالء؟
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 الية:ويتفرع عن ه ا التساؤك الرئيس هل   الدراسة األسئلة الفرعية الت
 ما املشنالت الي تعوق العملية التعليمية ابملرحلة األبتدائية اخلاصة واملتعلقة ابملعل  نفس ؟-2
 ما املشنالت الي تعوق العملية التعليمية للمرحلة األبتدائية املتعلقة ابلتلمي ؟-1
 ه  الدراس ؟ما املشنالت الي تعوق العملية التعليمية للمرحلة األبتدائية واملتعلقة ابملن -7
 ما املشنالت الي تعوق العملية التعليمية للمرحلة األبتدائية واملتعلقة ابألدار  املدرسية؟ -6
 ما املشنالت الي تعوق العملية التعليمية للمرحلة األبتدائية واملتعلقة ابألبنية املدرسية؟ -5

 أهمية الدراسة:

سو  ت ود وتوفر معلومات ضرورية للعاملن يف  ترب  أتية ه   الدراسة من موضوعها، فه   الدراسة
و ار  الرتبيــة يف حمــاوالهت  الصــالح وتطــوير التعلــي  يف العــراق، وبــدون معرفــة هــ   املشــنالت والصــعوابت 
والتحدات احلقيقية ملعوقات التعلي  للمرحلة األبتدائيـة، وكـ لك تطلعـات وآمـاك املعلمـن املعنيـن مباشـر  

  تنون تلك اجلهود  قصة ولن تنجح اي حماولة للتطوير واالصالح الرتبوي، ويف بعملية التدريس، فسو 
 نس  ه   األتية تسع  الدراسة اىل:

  استطالع آراء معلم  املرحلة االبتدائيـة مبحافظـة كـربالء بشـان أتيـة الصـعوابت الـي يواجهومـا اثنـاء
 ممارسة العمل اليوم .

 ولــوات هلــ   الصــعوابت أبخــتال  املتغــريات م ــل اخلــرب  التعــر  علــ  مــدى األخــتال  مــا بــن اال
 املدرسية واملنطقة التعليمية وجنس املعل .

 أهداف الدراسة:

 هتد  الدراسة اىل ما يل :
 التعر  عل  املعوقات احلقيقية املتعلقة ابملعل  والي تعوق تطورالتعلي  ابملرحلة األبتدائية.-2
 العملية التعليمية ابملرحلة األبتدائية املتعلقة ابلتلمي .التوقف عل  املعوقات الي تعوق  -1
 حتديد أه  املعوقات للمنه  الدراس  اخلاص ابملرحلة األبتدائية. -7
 البح  عن أبر  املعوقات الي تواج  املعلمن من قبل األدار  املدرسية. -6
 بنية املدرسية.التعر  عل  املعوقات اخلاصة ابملرحلة األبتدائية واملتعلقة ابأل -5

 حدود الدراسة:

 تتحدد حدود الدراسة الي يقو  هبا الباح  مبا يل :
احلـــدود املنانيـــة: وتشـــمل تطبيـــ  األســـتبانة اخلاصـــة ابملعوقـــات الـــي تواجـــ  املعلمـــن أثنـــاء أتديـــته  -

 ملهامه  عل  عدد من معلم  ومعلمات املدارس األبتدائية مبديرية تربية حمافظة كربالء.
ويشـمل تنفيــ  األسـتبانة اخلاصــة مبشـنلة البحــ  علـ  عــدد مـن معلمــ  ومعلمــات  :د ال مانيــةاحلـدو -

 .1124 -1125مدارس املرحلة األبتدائية يف حمافظة كربالء للعا  الدراس  
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 مجتمع الدراسة وعينته:

حمافظـــة  يتنــون جمتمــ  الدراســـة احلــا  مـــن معلمــ  مـــدارس املرحلــة االبتدائيـــة يف املديريــة العامـــة لرتبيــة 
( 17( مـن )141كربالء، أمـا عينـة البحـ  فقـد مت أختيارهـا مـن جمموعـة مـن املعلمـن واملعلمـات بعـدد )

% مـن اجملتمـ  االصـل ، وقـد مت أختيـار هـ   العينـة 21مدرسة ابتدائية تتب  مرك حمافظة كـربالء وهـ  مت ـل 
معينـــة بـــل مشلـــت مجيـــ   بصـــور  عشـــوائية بســـيطة، وم تقتصـــر هـــ   العينـــة علـــ  اختصـــاص مـــاد  دراســـية

األختصاصات ابملدارس املشمولة ابلدراسة احلالية، حي  كان من بن العينة ممن يوصفون ب وي اخلرب  يف 
 التدريس وك لك ممن كان حدي  العهد ابلتعين يف املدارس األبتدائية.

 آداة الدراسة:

قــا  الباحــ  ابعــداد أســتبانة هتــد  اىل قيــاس مــدى ادراك املعلمــن حــد  املعوقــات الــي تــواجهه  يف 
املرحلـة األبتدائيـة أثنـاء عملهـ  يف اليـو  الدراسـ ، وقــا  الباحـ  يف البدايـة بطـرح أسـتبانة عبـار  عـن اســئلة 

اء اليو  الدراس ، حي  و ع ه ا مفتوحة يعرب فيها املعل  عن املشاكل الي يواجهها والي تعرتض عمل  اثن
( معلما ومعلمة، ومن خالك ه ا االستبيان قا  الباح  بصياغة بنود األستبانة عل  41األستبيان عل  )

مخــس حمــاور هــ  )املعل ،التلميــ ،املنه  الدراســ ،األدار  املدرســية،املبى املدرســ (، وقــد قــا  الباحــ  بعــد 
 النهائية حبساب صدق األستبانة ودرجة ثباهتا عل  النحو التا : األنتهاء من أعداد األستبانة بصورهتا 

 صدق األستبانة: -أ
مت حتديد الصـدق الظـاهري وصـدق احملتـوى آلدا  الدراسـة عـن طريـ  عرضـها علـ  سـبعة حمنمـن مـن 
محلــة شــهادات الــدكتورا ، مخســة مــنه  أبختصــاص املنــاه  وطــرق التــدريس، واثنــان مــنه  يعمــالن مبجــاك 

الرتبية، وقد طل  من احملنن أبداء رايه  بفقرات االستبانة ومدى مشوليتها، وح   او أضافة مـا فلسفة 
تــرا  مناســباً، وبعــد أن مجعــت آراء احملنمــن قــا  الباحــ  بتعــديلها حبســ  آرائهــ  حــى ظهــرت االســتبانة 

 االستبانة.بشنلها النهائ ، واعتربت موافقته  عل  فقرات االدا  دلياًل عل  صدق حمتوى ه   
 ثبات األستبانة: -ب

، (Gronbach Alphaقا  الباح  بقياس ثبات آدا  الدراسة أبست دا  معامـل ثبـات الفـا كرونبـا  )
(، وهــ ا يشــري اىل أن ادا  الدراســة تتســ  بدرجــة 1681اذ مت حســاب األتســاق الــداخل  وكانــت نتيجتــ  )

يــــــــــــــاس مــــــــــــــا صــــــــــــــممت جيــــــــــــــد  مــــــــــــــن االتســــــــــــــاق الــــــــــــــداخل  حبيــــــــــــــ  مينــــــــــــــن االعتمــــــــــــــاد عليهــــــــــــــا لق
 (81،ص2999ألجل .)ابراهي :

 مصطلحات الدراسة:

املعوقــات الرتبويــة: هــ  وضــ  صــع  ينتنفــ  شــ ء مــن الغمــوض حيــوك دون حتقيــ  االهــدا  الرتبويــة 
بنفاء  وفاعلية، ومينن النظر اليها عل  اما املسب  للفجو  بن مستوى األجنا  املتوقـ  واألجنـا  الفعلـ ، 

 .(1115،3يف اآلداء عن معيار حمدد سابقاً.)درويش: اوعل  أما األحنرا 
هــ  مرحلــة عامــة أل اميـة مــدهتا )ســت ســنوات( تشــمل مجيـ  أبنــاء الــوطن مــن كافــة  املرحلـة األبتدائيــة:

أطياف  وقوميات  للت ود أبه  األساسيات الال مة من التعلي  واخلربات واملعلومـات واملهـارات إلعـداد الطفـل 
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ياً ووجدانياً واجتماعياً لينون مواطناً صاحلاً ذو أجتاهات سليمة، كمـا أمـا مت ـل القاعـد  أعداداً عقلياً وبدن
االوىل لبدايــــــة الســــــل  التعليمــــــ  يف العــــــراق والــــــي يرتنــــــ  عليهــــــا أعــــــداد الناشــــــئن للمراحــــــل التاليــــــة مــــــن 

 (7، 1122حياهت .)الرتبية:
 دراسات سابقة:

علـــ  املســـتوى العـــري والعـــامل  ك ـــري  ومتعـــدد ، فمنهـــا مـــا  الدراســـات املتصـــلة بنظـــا  التعلـــي  األبتـــدائ 
يبح  مبناه  ه   املرحلة ومنها مايشري لألدار  املدرسية ومنها مـا يشـري لألبنيـة، وكـ لك منهـا مـا يتنـاوك 
املشــــــنالت التعليميــــــة الــــــي تواجــــــ  املرحلــــــة األبتدائيــــــة ومدارســــــها مــــــن اليــــــو  املدرســــــ  وك افــــــة التالميــــــ  

، ومنهــــــا مــــــا يؤكــــــد علــــــ  دور املعلــــــ  وضــــــرور  حســــــن أعــــــداد  وتــــــدري  العــــــاملن يف ابلفصــــــوك.....اخل
املـــدارس....اخل، وعلـــ  ذلـــك يقـــد  الباحـــ  بعـــض الدراســـات املتصـــلة هبـــ   املرحلـــة لألســـتفاد  منهـــا يف 
دراســت  احلاليــة، وقــد قــا  بتحليلهــا مــن خــالك الرتكيــ  علــ  تقــدمي اهلــد  مــن الدراســة، واملــنه  املســت د  

، وعرض أه  النتائ  الي توصلت الي  ه   الدراسات، وبعد ذلك قد  الباح  تعقيـ  شـامل حـوك فيها
 تلك الدراسات و مدى األفاد  منها.

 اواًل:دراسات عربية:
 دراسة البزاز  صخر ن: هد ت

وقــــد أســــت د  البــــاح ون اىل حتديــــد بعــــض املالمــــح االساســــية ملــــا مي لــــ  مســــتقبل التعلــــي  يف العــــراق، 
مبنهجيته  الدراسية أسلوب األستبانة)أسلوب دلفاي( لغرض التعر  عل  أبر  حماور األهدا  املستقبلية 

 للتعلي  يف العراق.
 الرتبويـة،أتية تنمية قوى اإلبداع واألبتنـار كـأبر  األهـدا  ومن أبر  النتائ  الي توصل هلا الباح ون 
حقيـ  تنـافؤ الفـرص التعليميـة للجنسـن كأحـد االهــدا  أمـا مبجـاك أسـرتاتيجية الرتبيـة فقـد عـد التوجـ  لت

الرئيســـية، وأكـــدت علـــ  ضـــرور  إدخـــاك التننولوجيـــا ابلعمـــل اإلداري، وتطـــوير تصـــامي  األبنيـــة املدرســـية، 
والتأكيـد علــ  أتيــة تع يــ  املنانــة األقتصــادية واألجتماعيـة للمعلــ ، وتطــوير أســالي  إعــداد املعلــ ، وتــوفري 

 :دراسة البـ ا  وآخـرون) .ملدرسية، وتطوير املناه  الدراسية من حي  احملتوى واألسالي التدري  لإلدار  ا
2995) 

 كما هد ت دراسة الساعدي:
الي قدمها ملؤمتر اليونسنو حوك التعلـي  يف دوك األ مـات ومنهـا العـراق، حـوك أتيـة التعلـي  ودور  يف 

لبلـدان بســب  احلــروب، وقـد أســت د  الباحــ  يف مضـة الشــعوب ومعاجلـة األ مــات اخلطــري  الـي متــر هبــا ا
 دراست  املنه  الوصف  لشرح ما مير ب  العراق من حمنة كبري  يف الوقت احلاضر.

وقد  عد  مقرتحات يف سبيل تطوير التعلي  كإقامة مرك  علمـ  حب ـ  خيـت  ابلرتبيـة والتعلـي ، وإعـاد  
يس، وإقامة دورات حدي ة لتطوير األدارات املدرسية النظر للمناه  الدراسية، والطرق املست دمة يف التدر 
 (1118يف التننولوجيا احلدي ة واإلدار  العلمية. )الساعدي: 

http://abu.edu.iq



 

 أثناء أتدية املبنة مت  جبة  ظرهم. )دراسة ميدا ية( ية يف العراقاملعوقات الي تواجه معلمي املرحلة االبردائ 

765 

  قد هد ت دراسة عباس
اىل حتليــل اجتاهــات التعلــي  االساســ  يف مصــر، مــ  تركيــ  دراســت  لألهــدا  واملنــاه ، ودراســة اعــداد 

ة املنه  الوصف  التحليل  واملنه  املقـارن لدراسـة منظومـة معل  التعلي  االساس ، و است د  هب   الدراس
 التعلي  األساس  كواق  و رؤية مستقبلية.

وكانــت النتــائ  فيهــا قــد خلصــت اىل وجــود تنــوع و اخــتال  أبهــدا  و حمتــوى املــدارس امل تلفــة يف 
والقصـــور يف بنـــاء هـــ   املرحلـــة، و اد  حـــد  املشـــنالت التعليميـــة كتعـــدد الفـــرتات والـــدروس اخلصوصـــية، 

املـــدارس اجلديـــد  بســـب  العوامـــل الســـنانية واالقتصـــادية واالجتماعيـــة، كمـــا بينـــت الدراســـة عـــد  وضـــوح 
 (2991اهلد  التعليم  لنل مرحلة دراسية. )عباس:

  هد ت دراسة البنا 
ن التعـــر  علـــ  املشـــنالت واملعوقـــات الـــي تعـــوق النمـــو املهـــ، و اآلكـــادمي  ملعلمـــ  احللقـــة االوىل مـــ

التعلـــي  االساســـ  اثنـــاء اخلدمـــة، وقـــد أســـت دمت يف دراســـتها املـــنه  الوصـــف  لدراســـة وحتليـــل الظـــواهر 
 املوجود .

وكانت من نتائ  الدراسة أبما تعترب بـرام  التـدري  اثنـاء اخلدمـة امتـداد لـربام  األعـداد قبـل اخلدمـة، 
د  بنــل مــا هــو جديــد و مســتحدث يف وهــ  احــدى الوســائل املســت دمة لنمــو  مهنيــاً واكادمييــاً، المــا متــ

 (2991جمال  االكادمي  وامله،. )البنا:
 أما دراسة السور ي

فقـــد هـــدفت اىل التقصـــ  عـــن أهـــ  املشـــنالت الـــي يتعـــرض هلـــا املعلمـــن يف ســـلطنة عمـــان وعالقتهـــا 
بانة بــبعض املتغــريات يف الواقــ  اجملتمعــ ، وقــد اســت د  الباحــ  املــنه  الوصــف  التحليلــ  مــ  وضــ  اســت

 لعينة الدراسة للتعر  عل  أه  املشنالت الي يتعرض هلا املعلمن يف املرحلة األبتدائية. 
وأظهرت نتائ  الدراسـة عـد  مشـنالت تعـرتض عمـل املعلمـن ابملـدارس األبتدائيـة مـن حيـ  ضـعف 

علـــ   االنضـــباط لـــدى التالميـــ ، وضـــعف املســـتوى التحصـــيل  وأتـــاك الـــدروس، وتركيـــ  املنـــاه  الدراســـية
األمــور النظريــة وقلــة مراعاهتــا حلاجــة اجملتمــ ، وعــد  تعــاون مــدراء املــدارس مــ  املعلمــن، وضــعف التــدري  
أثنـــاء اخلدمــــة، وهنـــاك عــــد  مشـــنالت تتعلــــ  ابملبــــاين املدرســـية كأ دحــــا  الصـــفو  ابلتالميــــ ، وضــــعف 

 (1111امل تربات املدرسية. )السورط :
  يف دراسة املبدي 
ملشنالت الي تواج  املدرسة األبتدائية والتعر  عل  أهدا  التعلي  األبتـدائ ، مت النشف عن أه  ا

وأه  التطورات الي طرأت علي ، وتقدمي املقرتحات الي حتد من مشنالت املدرسة األبتدائيـة يف مصـر يف 
واقـ   ضوء فلسفة اجملتم  وامنانت ، وقد أستعان الباح  يف دراست  ابملـنه  الوصـف  هبـد  التعـر  علـ 

 املدرسة األبتدائية،كما أست د  أسلوب حتليل النظ  واألسالي  األحصائية ملعاجلة النتائ .
وكانـت النتـائ  الـي توصـل اليهـا الباحـ  هـ  أن هنــاك عـد  تنسـي  مـا بـن املدرسـة واألسـر  للوقــو  

ــــ ، كمــــا ان ــــ  آثــــر علــــ  املســــتوى التعليمــــ  للتلمي ــــة املعل ــــ ، وضــــعف هيب اســــلوب  علــــ  مســــتوى التالمي
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األمتحــا ت أدى ألرتبــاك املعلمــن وعــد  تنظــي  اوقــاهت ، وعــد  كفايــة األبنيــة املدرســية مــ  عــد  صــالحية 
 (1111العديد منها. )املهدي:

 عربية:غري دراسات ثانيًا:

  Duterch كا ت دراسة 
والتحــوالت هــدفها التعــر  علــ  كيفيــة أعــاد  هينلــة املدرســة األبتدائيــة لنــ  تتواكــ  مــ  املتغــريات 

العامليــة املعاصــر  يف ضــوء مشــروع اجلــود  الشــاملة، وقــد أتبــ  الباحــ  يف دراســت  املــنه  الوصــف  واقــرتاح 
 تصور مستقبل  عن طري  السيناريوهات لتعمل عل  تطبي  ما يسم  املشروع املدرس .

لسـلطة النافيـة وقد خلصت النتـائ  اىل اقـرتاح مدرسـة تقـو  علـ  نظـا  األدار  ال اتيـة هبـد  منحهـا ا
ألختاذ القرار، واعتبار املدرسة وحد  تنظيمية مستقلة ب اهتا، وما عل  سلطات التفتيش الرتبوي االكادمي  

 (Duterch:2000اال آبداء النصح واالرشاد   املتابعة، ووض  املدرسة حتت نظا  فعاك للمحاسبة. )
 Labaree قد هد ت دراسة 

مهمة املعلـ ، واملعوقـات الـي تقابلـ  أثنـاء ممارسـت  للمهنـة، واألسـباب  توضيح املها  الصعبة الي تعرتي
الــي جتعــل مهنــة املعلــ  مــن املهــن الصــعبة، واتبعــت الدراســة املــنه  الوصــف  وتصــمي  أســتبانة لبيــان هــ   

 األسباب والعقبات.
يـة مهمتـ  وكانت من نتائ  الدراسة أبن من ضمن األسباب الـي ادت لـبعض املعوقـات للمعلـ  يف اتد

األدار  املدرســـية، وكـــ لك الشـــنلية يف التـــدري ، وعـــد  تفهـــ  اوليـــاء االمـــور لطبيعـــة مهنـــة التعلـــي ، وعـــد  
 (Labaree:2000تعاوم  م  املعلمن يف أجنا  املها  املوكلة. )

  Galeكما هد ت دراسة 
دوريــة، وأن ينــون  اىل ضـرور  تــدري  املعلمــن قبـل اخلدمــة ويف أثنائهــا، والعمـل علــ  ان ينــون بصـفة

االسـاس يف الرتقيــة واالســتمرار يف مهنــة التعلـي ، وأتبعــت يف منهجيتهــا املــنه  الوصـف ، وذلــك مــن خــالك 
 عمل أستقصاء حوك األسباب الي تؤدي اىل فشل املعل  يف أداء مهام ، وخاصة فيما يتعل  ابلتالمي .

تالميــ ، وقـــدراهت  الفنريـــة ومهـــاراهت  يف وأســفرت الدراســـة علـــ  ان املعلـــ  ينبغــ  عليـــ  مراعـــا  ميـــوك ال
اجملـاالت كافـة، ألن ذلــك يـؤدي اىل حتويـل مشــنالهت  مـن نقـاط ضــعف اىل نقـاط قـو  ينطلــ  منهـا املعلــ  

 (Gale:2000حنو تنمية املهارات اخلاصة هب . )
  Archangelo هد ت دراسة

لــة االبتدائيــة مــن خــالك التحليــل التعــر  علــ  األســباب النامنــة وراء التع رالدراســ  لالطفــاك يف املرح
النفس ، وأست دمت املنه  الوصف  يف منهجيتها للبح ، حي  أعتمدت عل  املالحظة املباشر  وغـري 

 املباشر ، ومت تصمي  مقياس نفس  هل ا الغرض.
وأسفرت الدراسة عل  ان االطفاك ال ين خيفقون او يتأخرون دراسـياً يف املرحلـة األبتدائيـة يعـانون مـن 

عض امل او  املرضية، م ل قل  األنفصاك عن اال ، عالو  عن الرهبة ملواجهته  عام جديد، أضـافة اىل ب
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الرغبــة يف الع لــة يف بعــض االحيــان، كمــا ان مــنه  مــن يهــاب املنــا  املدرســ  نتيجــة وجــود بعــض أســالي  
 (Archangelo:2007العقاب البدين يف املرحلة األبتدائية. )

  Malouffكما هد ت دراسة 
التحقـــ  مـــن آثـــر نظـــا  الرتبيـــة الشـــاملة علـــ  املدرســـة األبتدائيـــة وال انويـــة، ودور  يف حـــل املشـــنالت 
املتعلقــة هبــاتن املدرســتن، وأســت دمت الدراســة املنهجــن الوصــف  وشــب  التجــرييب ألمــا أعتمــدت وصــف 

 يف الواق  دون تدخل من الباح . النظا  التقليدي يف التعلي  ونظا  الرتبية الشاملة، وقارنت بن النظامن
وأسفرت الدراسة عـن ان نظـا  الرتبيـة الشـاملة لـ  فاعليـة اكـرب بن ـري مـن التعلـي  التقليـدي، ألنـ  نظـا  
يشمل خمتلف اجلوانـ  االنسـانية، عـالو  علـ  انـ  يعمـل علـ  تنامـل احليـا  داخـل املدرسـة، ومـن   فهـو 

فهــو يضــف  علــ  التعلــي  معــى ومغــ ى، ولــ ا يســاعد املــتعل  علــ  يتــيح مبــدأ الوظيفيــة يف التعلــي ، ومــن   
 (Malouff:2008امل يد من النمو والتقد . )

فقــد أســتفاد الباحــ  منهــا يف العديــد مــن اجلوانــ ،  الرعالالرل علالالى الدراسالالات السالالاب ة  مالالت خالالم 
 ومينن ذكرها عل  النحو التا :

يف دراست  احلالية، ومـن   أتصـيل االطـار النظـري  بلور  مشنلة الدراسة واألسالي  املنهجية املتبعة -
 للدراسة، وك لك يف التصور العا  للدراسة امليدانية وأجراءاهتا.

 أمدت الباح  بعد  نتائ  وتوصيات كانت منطلقا اساسيا يف عرضها ملشنلة الدراسة. -
توظيفها مما ساعد   أفادت الباح  يف التحليل النيف  والنم  للبيا ت الي حصل عليها، وكيفية -

 يف تفسري وحتليل النتائ  يف ضوء تلك الدراسات.
 منهجية الدراسة:

املنه  الوصف ، الن  يعترب اك ر املناه  البح ية مالءمة لطبيعـة املوضـوع، حيـ  ان يست د  الباح  
طريـ  هدف  ال يتوقف عند وصف الظاهر  او املشنلة فقط لنن  يتجـاو  ذلـك لتفسـري وحتليـل الواقـ  عـن 

مجـــ  املعلومـــات والبيــــا ت النافيـــة عنــــ ، حبيـــ  حيلـــل ويفســــر ويقـــارن بغيــــة الوصـــوك إىل اســــتنتاجات أو 
تقييمــات حــن يصــف الظــاهر ، كمــا مينــن احلصــوك منهــا علــ  معلومــات جتيــ  عــن أســئلة الدراســة دون 

للتعــر   (، كمــا مت االســتعانة ابالســتبانة مــن قبــل الباحــ 721، ص2996 :تــدخل الباحــ  فيهــا)دالن
علـــ  اراء املعلمـــن واملعلمـــات أبهـــ  املعوقـــات الـــي تـــواجهه  أثنـــاء الديـــته  ملهنـــته  يف املـــدارس االبتدائيـــة 

 مبحافظة كربالء.
 االطار النظري للدراسة:

تناوك الباح  خالك اطار  النظري أهـ  املعوقـات الـي تعـرتض العمليـة التعليميـة ابملرحلـة األبتدائيـة يف 
اذ تتعدد املشنالت الي تعوق النظا  التعليم  عن آداء مهام  بنفاء  وفاعلية، ودائما ما  حمافظة كربالء،

تنون ه   املشنالت مرتبطة ابلواق  اجملتمع  بوج  عا  ولننها تتفاوت حبدهتا بـن جمتمـ  وآخـر، فأينمـا 
ة توضـــيح وجـــدت م ـــل هـــ   املعوقـــات أتثـــر التعلـــي  ابلســـل ، ويهـــد  اآلطـــار النظـــري مـــن هـــ   الدراســـ

املشنالت الي من شأما أن تؤثر عل  النظا  التعليم  مبحافظة كربالء، ومن   تعطل مسريت  حنو التقد  
 والتطور مبا ينعنس عل  خمرجات ه ا النظا  و نتائج  و حتقي  األهدا  املرجو  من .
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 وفيما يل  عرض أله  ه   املعوقات:
 :املعوقات اخلاصة ابملعلم 

اق اوالنجاح يف العملية التعليمية يق  علـ  عـات  املعلـ ، اذ أن العديـد مـن املعلمـن أه  أسباب األخف
خيطئون او يبالغون يف تقدير املهارات الي قد ميتلنها تالمي ه ، وهب   احلالة يصبح جهد املعل  والتالمي  

رر فقـط ويعـد ذلـك اقل كفاء  وفاعلية، كما أن البعض مـن املعلمـن يركـ  علـ  دراسـة حمتـوى النتـاب املقـ
اهلد  االساسـ  مـن التعلـي ، وهـ ا التصـور يـؤدي اىل شـنوى املعلمـن أنفسـه  نظـراً لضـي  الفـرت  ال منيـة 

 (41، 1111احملدد  للدرس.)طعيمة ومناع:
فضــاًل عــن ذلــك فــأن بعــض املعلمــن يظــن أن مســؤوليت  تنحصــر يف العمــل داخــل صــفو  الدراســة، 

طيبــة، اذ ان ك ــرياً مــن أهــدا  الــتعل  احلدي ــة حتــدث مــن خــالك الــتعل   اآلمــر الــ ي يــؤدي اىل نتــائ  غــري
الــــ ايت الــــ ي ميارســــ  التالميــــ  أبنفســــه  وبتوجيــــ  مــــن املعلــــ  وحتــــت اشــــراف  عــــن طريــــ  املنتبــــة والقــــراء  
واالنرتنت...اخل، االمر ال ي ال يفعل  املعل  وغالباً ما يهمل ، مما يـؤدي اىل األخفـاق يف حتقيـ  االهـدا  

 (2997،31لرتبوية املنشود .)لبي  ومينا:ا
اضــافة اىل ذلــك فــإن املعلــ  قــد ينتابــ  اخلــو  مــن جتريــ  املســتحدث مــن العلــ ، ومشــاركة املتعلمــن 
ودفعهـــــ  ألســـــت دا  مهـــــارات التفنـــــري العليـــــا لـــــديه ، وذلـــــك جتنبـــــاً مل ـــــاو  مـــــن فقـــــد الســـــيطر  علـــــ  

 (2997،49املتعلمن...اخل.)شحاتة:
  مشــنالت متعـدد  يف امليـدان منهــا مـا يتعلــ  بسـلوك التالميـ  أنفســه  داخـل الصــف إن  املعلـ  يواجـ

املدرســ ، اوعــ وفه  عــن الــتعل  يف ك ــري مــن األحيــان، والقيــا  أبعمــاك الشــغ  و الضوضــاء، األمــر الــ ي 
بيـة يؤدي اىل أعاقة املعل  عن حتقي  االهدا  التعليميـة، خصوصـا يف ظـل القـرارات الصـادر  مـن و ار  الرت 

 والي ال جتي  للمعل  معاقبة التلمي  أبي شنل من االشناك.
وأغلــ  املعلمــن مييلــون بوجــ  عـــا  ألتبــاع الطــرق التقليديــة يف التـــدريس، كمــا مييلــون ايضــاً اىل تعلـــي  
تالمي ه  ابلطرق الي تعلموا ه  هبا، كما ان البعض منه  يعترب نفس  املصدر الوحيد للتعل ، ومن   فأن  

 (2997،31ب   راء تالمي   وال يتفاعل معه ، وال يشركه  مع  يف أمر تعليمه .)شحاتة: ال أي
وهناك بعض من املعلمن ينظر للتعلي  عل  ان  ذات بعد او آجتا  واحد، حبي  يقو  املعل  ابلتحدث 

مـن األسـباب والشرح والتدريس، واملطلوب من التالمي  االستقباك والت  ين و االستيعاب...اخل، كما أن 
الي تعوق عملية التعلي  أحساس املعل  ابلدونية وقلة شأن  ابملقارنة م  املهن االخرى، لقلة دخل  ابملقارنة 
مبطالــ  احليــا  املاديــة، وكــل هــ   االمــور حتــد مــن انطالقــ  يف عملــ  وابداعــ  فيــ ، بــل تدفعــ  يف ك ــري مــن 

 (1111،74األحيان للدروس اخلصوصية.)عدس: 
شـــار  يف هــــ ا الصـــدد اىل ان مشـــنلة الــــدروس اخلصوصـــية هـــ  مشــــنلة منظوميـــة متعــــدد  وجتـــدر اال

األجتاهـــات، وهـــ  ظـــاهر  هتـــد  كـــل أهـــدا  العمليـــة التعليميـــة وحتـــد منهـــا، حيـــ  تعمـــل علـــ  تقلـــي  و 
أختــ اك املــاد  التعليميــة مــن اجــل أســرتجاعها ووضــعها يف ورقــة األمتحــان، ومــن   تصــبح اخلــربات واملــواد 

 مية هدفاً يف حد ذاهتا، وليس طريقاً للوصوك اىل غاية امس  منها.التعلي
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اضــافة اىل ذلــك فــإن هنــاك نســبة ليســت ابلقليلــة مــن املعلمــن لــيس لــديه  تصــور واضــح عــن مهنــته  
وطبيعتها وأهدافها وأتيتها، كما أن منه  من هو غري مقتن  هبا، او مبا يقو  بـ  فيهـا، او مبحتـوى املنـاه  

 (2993،33لي يقو  بتدريسها لتالمي  .)شحات :الدراسية ا
عالو  عن ذلك فإن هناك مـن املعلمـن مـن يـرفض تطبيـ  مـا يـت  تدريبـ  عليـ  او مـا تعلمـ  يف كليـات 
الرتبيـــة او الرتبيـــة االساســـية او معاهـــد املعلمـــن، وجيحـــد فائـــد  هـــ   اخلـــربات الـــي امـــد هبـــا، كمـــا ان مـــن 

، ومت تعييـــــنه  يف وظـــــائفه  وفـــــ  ختصصـــــاهت  االكادمييـــــة فقط.)عبـــــد املعلمـــــن مـــــن ليســـــوا مـــــؤهلن تربـــــوا
 (1111،48هللا:
 :املعوقات اخلاصة ابملناهج الدراسية 

تشــنل املنـــاه  الدراســـية حجـــر ال اويــة يف أ مـــة التعلـــي ، حيـــ  ان أغلــ  املنـــاه  املطبقـــة حاليـــا هـــ  
التليب طموح وحاجات اجملتمـ ، كمـا أمـا مناه  تقليدية، وتناد تنفصل عن الواق  ال ي تقد  في ، فه  

ال تليب حاجـات التالميـ  الـ ين ال يشـعرون بــأتية هـ   املنـاه  وال جبـدواها يف حيـاهت  العمليـة، كمـا امـا 
التراع  امليوك واالجتاهات والفروق الفردية لدى التالمي ، فقد وضعت عل  اعتبار أما تقد  اىل شـ   

بل أن واضع  هـ   املنـاه  ال يقومـون أبيـة دراسـات أسـتطالعية حـوك  اوتلمي  واحد، ليس ه ا فحس 
الواقــ  املعاشــ  للتالميــ  الــ ين ســو  يتعلمــون مــن هــ   املنــاه ، بــل يقومــون بوضــ  املقــررات و املنــاه  
الدراسية من خالك وجهة نظره  الش صية فقط او ما يعتقدون ، وليس عل  اسس علمية وموضوعية، او 

 (1118،65ع  تلك املناه  لتحقيقها.)شحاتة:أهدا  مدروسة تس
واملنــاه  الدراســية بوضــعها الــراهن تعــاين انفصــااًل واضــحاً بــن اجملتمــ  مــن جهــة والتالميــ  مــن جهــة 
أخـــرى، فهـــ  مـــا  الـــت تركـــ  علـــ  جتهيـــ  التلميـــ  للحيـــا  يف القـــرن املاضـــ ، بـــداًل مـــن أعـــداده  ملواجهـــة 

يري شـامل للمنـاه  وطـرق التـدريس حبيـ  تـوفر مهـارات تتناسـ  حتدات احلاضرواملستقبل، مما يتطل  تغ
وه ا القرن اجلديد، وخصوصاً يف العراق ال ي يعيش يف ظل مناه  قدمية أكل الدهرعليها، ومـن   فهـ  

 مناه  من أجل املدرسة وليس من اجل احليا  واجملتم .
تصـــمي  املســـيطر علـــ  الوضـــ  الـــراهن واملـــدق  يف الواقـــ  التعليمـــ  احلـــا  جيـــد ان املفهـــو  الســـائد و ال

للمنه  هو التصمي  القائ  عل  املاد  الدراسية، ومن   فهناك خلط كبري بن مفهو  املنه  التعليم  من 
 حيـــة، وبـــن احملتـــوى الدراســـ  او املـــاد  التعليميـــة مـــن  حيـــة اخـــرى، ومـــن املعـــرو  ان املـــاد  التعليميـــة 

د مــن عناصــر تنظــي  املــنه  الدراســ ، االمــر الــ ي يــؤدي اىل اغفــاك اواحملتــوى الدراســ  أمنــا هوعنصــر واحــ
ابقــــ  هــــ   العناصــــر، ومــــا مينــــن ان تقــــو  بــــ  يف تنميــــة املهــــارات للتالميــــ  وأعــــداده  للحيا .)شــــحاتة: 

1118،64) 
وقــد يتضــح هــ ا القصــور عنــد النظــر للتصــميمات احلدي ــة للمنــاه  احلدي ــة الــي منهــا مــا يقــو  علــ  

ها ما يقـو  علـ  السـمات الش صـية، ومنهـا علـ  الوظـائف االجتماعيـة، ومنهـا مـا يقـو  النفاءات وبعض
 عل  حاجات االفراد واهتماماهت ، عالو  عل  الرتبية األنسانية.

وهناك انفصاالً جلياً بن املناه  التعليمية للمواد الدراسية امل تلفة، فال يوجد تنامل بن مواد التعلي  
للمواد الدراسية امل تلفة، حبي  مينن للتلمي  أن يوظف ما تعلم  من خالك مـاد  دراسـية معينـة يف مـاد  

تـ ، فاللغـة العربيـة مـ ال يف أحيـان ك ـري  اخرى، بل أن املنه  الواحد يعاين أحيا  من االنفصاك بن منو 
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ينـــون هنـــاك انفصـــاك بـــن فنومـــا يف التـــدريس، وكـــ لك املـــواد االجتماعيـــة كالتـــاريخ واجلغرافيـــا فـــال يوجـــد 
تنامــل يف تدريســهما، وهــ ا مــا يشــعر التلميــ  بعــد  احلريــة يف تطبيــ  مــا تعلمــ ، واألســتفاد  منــ  يف تعلــ  

 (2993،211ماد  اخرى.)السرور:
و  عل  ذلك فأن اهلد  من التعلي  وفلسفت  بوج  عـا  أصـبحت غامضـة وغـري مفهومـة، اذ درج عال

القائمون عل  وض  املناه  عل  أعتبار ان اهلد  هو األرتقاء من فرقة دراسية اىل اخرى أعل  منها حى 
ا ، وأمـــداد  دخـــوك اجلامعـــة والت ـــرج منهـــا، متجـــاهلن أن اهلـــد  االوك للمـــنه  هـــو إعـــداد املـــتعل  للحيـــ

ابملهــارات الال مــة لــ  يف جمتمعــ ، وهــو مــا جيعــل للمــنه  خصوصــية جمتمعيــة متيــ   عــن غــري  مــن الوظــائف 
االخرى، ومن   فقد فشل املـنه  مـن خـالك ذلـك يف حتقيـ  الوظيفـة االوىل املنوطـة بـ ، ابالضـافة اىل مـا 

العليــا، كـــالتفنري الناقـــد و التفنـــري  ســب  فـــأن املـــنه  هبــ   الصـــور  ال يعمـــل علـــ  تنميــة مهـــارات التفنـــري
 (3، 1112االبتناري، وأمنا يعمل عل  ترسيخ قي  احلفظ والتلقن واألسرتجاع.)يونس:

واملــنه  هبــ   الصــور  يفــرض أســت دا  طــرق التــدريس التقليديــة، الــي تقــو  علــ  األجتــا  الواحــد وهــو 
  والشرح...اخل، بينما هناك طرق حدي ة للتعلي  املعل  اىل التلمي  فقط، وغالباً ما تنون عن طري  احملاضر 

تعمل عل  التفاعل ما بن املعل  واملتعل ، والتفاعل بن املتعلمن أنفسه ، كالتعل  التعاوين والـتعل  الفعـاك 
والعصف ال ه،...اخل، ومن اجلدير ابل كر ان ه   الطرق التعليمية احلدي ة تتطل  منهجاً مر ً يتس  هلا 

ت دامها، منه  اليقو  عل  حتصيل املعلومات النظرية وأسرتجاعها فقط يف ساعة االمتحان، ويسمح أبس
 (25، 2993وأمنا منه  يهد  اىل تعلي  املتعل  التعاون واجلد وامل ابر  واألكتشا .)العمري: 

والدراسات والبحوث احلدي ة أكدت عل  ان طرق التدريس تعتمد بصور  رئيسية عل  مـنه  حيتويهـا 
ـــ ، ويســـتن   طباعـــة هـــ   املنـــاه  الن ـــري مـــن مي انيـــة التعلـــي ، بينمـــا اجلـــ ء ت قـــو  عليـــ  وتعمـــل مـــن خالل

 (.2995،31امل ص  للمشرتات العلمية والرتبوية قليل جدا مقارنة هبا.)عل :
 :املعوقات اخلاصة ابلرمميذ 

االمر ال ي  اد مـن الضـغوط  معظ  الدراسات احلدي ة أعتربت التلمي  أبن  مي ل حمور العملية التعليمية
الي يتعرض اليها، والي بـدورها تعتـرب مـن أهـ  معوقـات التعلـي  ابلوقـت احلاضـر، ومـن أبـر  هـ   الضـغوط 
شعور  ابلقهر من قبل النظا  التعليمـ  واألدار  املدرسـية واملعلـ  واالسـر ، فالتلميـ  يف املدرسـة يشـعر بفقـد 

ملنـاه  و املقـررات الدراسـية، ورغبـة االسـر  يف جناحـ  واحلصـوك علـ  حريت ، وان  منبل أبعباء ك ـري  م ـل ا
درجات مرتفعة، ووض  التحدات اجلسا  امام ، مما يشـعر  ابخلـو  والرهبـة مـن أحتمـاك فشـل  يف حتقيـ  

ـــــة امـــــا  حتقيـــــ  األهـــــدا  التعليميـــــة احملدد .)احليلـــــة: ـــــك، وهومـــــا يشـــــنل عقب ()ويلبـــــريج 46، 1121ذل
 (2995،47واخرون:
ان التلمي  يعاين من روتن عدد احلص  واملقـررات الدراسـية الـي ال يشـعر بفائـدهتا، او أنـ  غـري  كما

قادر عل  أسـتيعاهبا، األمرالـ ي يدفعـ  للنفـور مـن املدرسـة، كمـا أن التلميـ  ال يـرى أيـة فائـد  مـن املنـاه  
( 34، 2998د وســـالمة:الدراســـية يف حياتـــ ، ممـــا يـــنعنس مـــن جـــراء ذلـــك برغبتـــ  يف التعل .)عبـــد احلميـــ

 (74، 1111)طعيمة ومناع:

http://abu.edu.iq



 

 أثناء أتدية املبنة مت  جبة  ظرهم. )دراسة ميدا ية( ية يف العراقاملعوقات الي تواجه معلمي املرحلة االبردائ 

752 

ابألضـــافة اىل ذلـــك فـــإن التلميـــ  يشـــعر ابلرهبـــة مـــن االمتحـــان ألنـــ  حيـــدد مســـتقبل  ســـواء بنجاحـــ  او 
رسوب ، وك لك ما يرتت  عل  ه ا من نظر  اجملتم  او األسر  الي ، واخلو  من حتويل مسار احليا  سـواء 

 االلتحــاق مبهنــة معينــة، اوبوظيفــة قــد تنــون فيمــا بعــد دون املســتوى علــ  املســتوى التعليمــ  اومســتقبل  يف
 (56، 1111املطلوب او املأموك. )اجل ار:

ومن املعوقات االخـرى للتلميـ  معا تـ  مـن بعـض املشـنالت النفسـية الـي تتعلـ  ابخلـو  مـن العنـف 
ران يف أحيان اخرى، السيما ال ي قد جيد  يف املدرسة من قبل بعض املعلمن احيا ً، ومن قبل بعض االق

يف املرحلـــــــــــة االبتدائيــــــــــــة، واخلـــــــــــو  مــــــــــــن إحتمــــــــــــاك اســـــــــــتعماك العقــــــــــــاب البـــــــــــدين جتاهــــــــــــ  يف بعــــــــــــض 
 (49، 2999( )الناقة:71، 2993املواقف.)مدكور:

وعلــ  الـــرغ  مـــن ختفيـــف العقـــوابت مـــن قبـــل املعلمـــن للتالميـــ  قـــد بـــدأ ابالحنســـار يف االونـــة االخـــري  
ائية يف العراق، اال أنـ  يعـد مـن األسـباب الـي المينـن جتاهلهـا يف تعطيـل مسـري  وخصوصاً ابملدارس األبتد

 التعلي  والتقد ، وهو ما تبح   الدراسة للتحق  من صدق  وآثر  يف ذلك.
كمــا أن هنــاك معوقــات أخــرى ختــ  التالميــ  فقــد ينــون قــد عــاىن احباطــاً كبــرياً حينمــا جيــد ان مــا 

حيات ، وأن ما بن املدرسة واجملتم  امنا هـو فجـو  كبـري ، عـالو  علـ  ذلـك يتعلم  يف املدرسة ال يفيد  يف 
فـــأن بعـــض التالميـــ  ابملرحلـــة األبتدائيـــة يعـــانون مـــن بعـــض امل ـــاو  املرضـــية مـــن املدرســـة وخصوصـــا يف 

 (2995،14( )الروايد :75، 1125الصفو  االوىل مما يسم  بقل  االنفصاك عن اال .)جروان:
ممن يعانون من امراض عضوية قد تعوق تعلمه ، او أن لديه  بعـض االعاقـات  وهناك بعض التالمي 

 (11، 2993اجلسمية الي متنعه  من التعل  بفاعلية، والتفاعل م   مالئه .)الروي:
ويعاين أغل  التالمي  من امللل والضجور لطـوك الوقـت يف املدرسـة و االنتظـار يف الصـفو  الدراسـية 

طويلة، مما يسب  ل  االرهاق وتشتيت الفنر والشرود اثناء الشرح، ومن    من حصة اىل حصة لساعات
، 2999األنصـــرا  اىل احاديـــ  جانبيـــة وأاثر  الشـــغ  يف بعـــض االحيـــان ورفـــض الـــتعل  برمتـــ .)حاج :

75) 
ومــن اجلــدير ابلــ كر يف هــ ا املقــا  ان هنــاك قامســاً مشــرتكاً بــن اجملتمــ  العراقــ  واجملتمعــات االخــرى، 

 الوقت وك ر  املقررات الدراسية تؤدي للملل والسأ  يف اي منان وليس يف العراق فحس . فطوك
 املعوقات املرعل ة ابألمور االدارية:

لقـــد شـــهدت الســـنوات االخـــري  أجتاهـــاً جديـــداً متناميـــاً مبفهـــو  األدار  املدرســـية وتطبيقاتـــ ، فلـــ  تعـــد 
دى ذلـك اىل تـوفري خمتلـف الظـرو  واألمنـا ت تقتصرعل  تسيري خمتلف شؤون املدرسة فحس  وأمنا تع

لتحقي  األهدا  احملدد  للمرحلة الدراسية الي تنتمـ  اليهـا املدرسـة، مبعـى آخـر م تعـد األدار  جمـرد أدار  
 (71، 1114تسيري بقدر ماه  أدار  تطوير وإمناء.)اجلرب:

ـــاب  لـــألدارات  إن  األدار  التعليميـــة هلـــا آثـــر ابلـــغ يف تفـــاق  األ مـــة التعليميـــة او يف تطويرهـــا، ولنـــن املت
التعليمية واملدرسية جيد أبما التسمح للمعل  بتطبي  الطرق واألسرتاتيجيات احلدي ة للتدريس، والـي يراهـا 
مناسبة لتعلي  التالمي  و تنمية مهاراهت ، كما اما ال تقدر ما هل   األسـرتاتيجيات مـن أتيـة، فتجـد املعلـ  

 را من تطبي  هـ   األسـرتاتيجيات، لنـ  يرضـ  مـدير املدرسـة واملشـر  الرتبـوي القـائ  دائما ما ينون ح
 عل  املدرسة.

http://abu.edu.iq



 
 

751 

 11 :العدد

 

كما إن العملية التعليمية تعاين من بريوقراطية كبري  وروتن كبري من خالك األدار  التعليميـة يعمـل مـن 
ية براتبة وبصور  بطيئة، ومن خالهلا عل  تعطيل مجي  أجراءات التطوير واالصالح، وتسري العملية التعليم

  فإن اية مشروعات قد تنون مفيد  لتطوير التعلي  وحتسن خمرجات  مينن تعطيلها من اجل أجراءات ال 
جدوى هلا، وه  ال ختض  للتطوير العلم ، سواء عل  الصعيد العلم  الرتبوي او علـ  الصـعيد األداري، 

اكلة الــي كانــت تعمـــل هبــا منــ  حـــوا  نصــف قــرن مـــن ومــن   فــاألدار  التعليميــة تعمـــل علــ  نفــس الشـــ
 (54، 1111ال مان.)اجل ار:

ومــن اجلــدير ابلــ كر ان الــدورات الرتبويــة والــي حيــرص القــائمون علــ  األدار  التعليميــة علــ  القيــا  هبــا 
للمعلمن تتس  يف الن ري من األحيـان ابلشـنلية، واألهتمـا  ينـون ابملظهـر علـ  حسـاب اجلـوهر، بـل أن 

 أغلبية املتدربن ينظرون اليها عل  اما آلية من آليات الرتقية الوظيفية فحس .
كمــا اســهمت األحــداث يف تفــاق  اال مــة التعليميــة يف الوقــت الــراهن والــي بــدورها أثــرت علــ  ثقافــة 

طبقــة اجملتمــ ، حيــ  أن اجملتمــ  ينظــر للتعلــي  علــ  انــ  الطريقــة االوىل للحــراك االجتمــاع ، والرتقــ  مــن 
اجتماعية اىل اخرى أعل  منها، و غض النظر عن أن  الطريقة االوىل للحيـا ، ومـن   فـأن النظـر  الضـيقة 
للتعلـي  أضــفت عليـ  قيمــة الشــنل مقابـل اجلــوهر، فلـ  يعــد اهلــد  مـن التعلــي  مبنظـور اجملتمــ  هواملهــارات 

ــــــــــــاه  يف االوســــــــــــاط ا ــــــــــــا  بقــــــــــــدر مــــــــــــا هــــــــــــو مظهــــــــــــر اجتمــــــــــــاع  للتب ــــــــــــة واالســــــــــــتعداد للحي ألجتماعي
 (.2999،14واألسرية.)الناقة:

وه   األمـور ادت اىل ترسـيخ ثقافـة احلفـظ والتلقـن لتحصـيل الـدرجات والتـ كر فقـط مـن دون تنميـة 
املهارات احلياتية والتـ وق واالبـداع، وهـو مـا أدى اىل التسـارع و التسـاب  مـن اجـل احلفـظ واالسـرتجاع يف 

ة و النتـ  اخلارجيـة، واالهتمـا  مبجمـوع الـدرجات، واتـاك اوقات االمتحـان، وظهـور الـدروس اخلصوصـي
اهلد  الرئيس للمنه  واملاد  املتعلمة، وعندئ  يشعر التلمي  ابلضغوط النفسية من اجل الفو  يف مسابقة 
التعلي  أبكرب قدر من الـدرجات حـى يـت  التتـاب  يف دراسـت  والوصـوك للجامعـة لنـ  يرضـ  اجملتمـ  الـ ي 

 (.2999،75ناقة: يعيش في . )ال
وأســهمت وســائل االعــال  بشــنل او  خــر ابلعمــل علــ  ترســيخ قــي  الشــنلية يف التعلــي ، مــن خــالك 
حــدي ها عــن نظــر  اجملتمــ  خلرجيــ  اجلامعــة، ونظرتــ  ايضــا ألصــحاب األعمــاك احلرفيــة أبمــ  أقــل شــأ  مــن 

ا  ابالمتحـا ت والـدرجات فقـط أقرام  املتعلمن، وكل ه ا من شأن  ح  املتعلمن وأسره  علـ  األهتمـ
 لألرتقاء من مرحلة دراسية ألخرى أعل  منها.

كما أن وسائل االعال  وعل  أختال  مستواهتا و أنواعها بدأت يف األونة االخري  تلع  دوراً سلبياً 
 من خالك صـر  أنتبـا  التالميـ  عـن التعلـي  وذلـك مبـا يشـاهدون  ابلتلفـا  وغـري ، كمـا أصـبح االنرتنـت و
حمتواتـــ  بـــدياًل عـــن املدرســـة والنتـــاب و املنتبـــة التقليديـــة يف ك ـــري مـــن األحيـــان، ومـــن   فقـــد أصـــبحت 

 املدرسة والنظا  التعليم  بشنل  الراهن ال يشب  رغبات املتعلمن.
 املعوقات اخلاصة ابالبنية املدرسية:

اح القــادر علــ  التفنـــري املدرســة هــ  أحــدى املؤسســـات الــي يســتعن هبـــا اجملتمــ  خللــ  املــواطن الصـــ
قتصار العملية الرتبوية علـ  احلفـظ أل) املتعل  ابملعل في  جيم   منا ً يعد املبى املدرس  والعمل واألنتاج، و 
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ت ـــ  مـــن لتغـــريت أهـــدا  العمليـــة الرتبويـــة الـــي التطـــورات الرتبويـــة املتالحقـــة وابلـــرغ  مـــن أن  (،والتلقـــن
منـاه  وطـرق التـدريس لللـ لك فقـط تطـورت النظـر   ميولـ  وقدراتـ ، وتبعـاً هلا تعى حباجاتـ  و  التلمي  حموراً 

يـتالء  مـ  النظريـة الرتبويـة نـ  املبـى املدرسـ  ل لتشـملمتـدت أهـ   التطـورات و والنشاط كوسيلة للتعلي ، 
 احلدي ة. وتطبيقاهتا

العديــد مــن  أتنشـأفللتالميــ ، أتيــة تــوفري املبـى املدرســ  املالئـ  تـدرك ولة عـن التعلــي  ؤ واجلهـات املســ
يف خمتلــف أحنــاء  اتوســ  يف نشــرهال لننهــا م تســتطي  ابلــرغ  مــن كــل ذلــك مــن ،املبــاين املدرســية احلنوميــة

ليبــدأ مــاعر  ابلــدوا  ال نــائ ، ويف بعــض  مدرســية أخــرى مبــاين دا  ســتأل اضــطرها االمــر الــ ي الــبالد،
، والــي بــدورها ســتنعنس ســلباً علــ  العمليــة الرتبويــةيــة هــ   العمل تــنعنس آاثراالحيــان الــدوا  ال الثــ ، ل

 (242، 1119عل  التلمي  واملعل  يف آن واحد.)حسن وتوما: 
أن أغل  األبنية املدرسية وابلرغ  من أتيتها ختلو من اللمسـات اجلماليـة، وتفتقـر للمعـايري والتصـامي  

ن حياهت ، والعديد من ه   األبنيـة ختلـو اخلاصة ألشباع حاجات االطفاك خاصة يف ه   السن العمرية م
مــــن املســــاحات اخلضــــراء وأمــــاكن الرتفيــــ  الــــي تســــاعد بشــــنل كبــــري يف منــــو التالميــــ  اجلســــم  والنفســــ  
والوجــداين وجيعلــ  يشــعر براحــة اكــرب، لــ لك أغلــ  التالميــ  ينفــرون مــن الــ هاب للمدرســة بســب  عــد  

ية املناســــبة كــــاملراف  الصــــحية وامليــــا  الصــــاحلة صــــالحية معظمهــــا للدراســــة، وعــــد  وجــــود الشــــروط الصــــح
للشــرب، وهنــاك عالقــة قويــة ومتميــ   مــابن تصــمي  األبنيــة املدرســية و طريقــة تو يــ  الفراغــات والنبــااتت 
ونوعية التجهي ات واألاثث من جهة والتحصيل العلم  والرتبوي للتلمي  وك لك م اج املعل  ونفسـيت  مـن 

 (martin:2002،15جهة اخرى.)
وابألضافة لنل ما مت ذكر  فأن العديد من الدراسـات أثبتـت أبن هنـاك أتثـرياً كبـرياً مـن حيـ  تصـمي  
األبنيــة املدرســـية والصــفو  الدراســـية وعــدد التالميـــ  فيهــا علـــ  التحصــيل العلمـــ ، ويف الوقــت نفســـ  يف 

تضـح وجـود عالقـة سـلبية تدريس املعلمن، فف  أحدى الدراسات الي قا  هبا كل من)كـانرتونت  وايفان (أ
بن عدد التالمي  والرغبة يف املشاركة ابلنشاطات الصفية والالصفية، و  اد  عدد التالمي  أثرت سلبيا يف 
التحصيل الرتبوي)ك اد  العنف يف الصف، ضعف العالقات، املشاركة يف النشاطات واملناقشـات( األمـر 

علـــ ، وقـــد ذكـــر بعـــض املعلمـــن أبن تفاعـــل التالميـــ  الـــ ي أدى لإلحبـــاط و الضـــغط والتـــوتر للتلميـــ  وامل
وأهتمــامه  ابملشــاركة والتحصــيل العلمــ  يــ داد أك ــر يف الصــفو  الــي حتتــوي علــ  عــدد أقــل وخصوصــا 

 (Kantrowits&Evans:2004,33ابملراحل االولية. )
ملعلــ  يف وتنــاد تنــون أغلــ  املــدارس العراقيــة منتظــة ابلتالميــ  يف صــفوفها، ممــا يصــع  مــن مهمــة ا
 ايصاك املاد  الدراسية للتلمي ، وك لك عد  فه  التلمي  نتيجة لأل دحا  النبري داخل الصف.

فأن هناك مشنلة أخرى تتعل  ابملبـى املدرسـ  وهـ  أن أغلبهـا تنـون قريبـة   ابألضا ة لكآل ما سبق
  نفســية التلميــ  مــن الشــوارع الرئيســية ومصــادر الضــجي  والتلــوث...اخل، وهــو مــا يــؤثر بشــنل كبــري علــ

وصحت  وحتصيل  العلمـ ، ويف أحـدى الدراسـات مت االسـتنتاج مـن خالهلـا أبنـ  كلمـا كـان املوقـ  الدراسـ  
قريباً من مصادر الضجي  كحركة السيارات وغريها كلما قل تركي  التالمي  وك رت االخطاء ابألمتحـا ت 

  هادئة حيصل فيها التلمي  عل  نتائ  أفضل ويف آداء الواجبات، ووجدوا أن املدارس الي تنون يف مناط
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وتولدت لدي  ثقـة أكـرب يف التفاعـل والتحـدث مـ  معلمـيه  وكـ لك بعضـه  الـبعض مقارنـة ابملـدارس الـي 
 (Maxwell&Evans:2002,23تنون معرضة للضجي  املستمر.)

دائيـة مهمـة صـعبة ومن هنـا يتضـح أبن أختيـار املنـان املناسـ  لألبنيـة املدرسـية وخاصـة للمرحلـة األبت
وشــاقة ألمــا تــؤثر علــ  التحصــيل العلمــ  والرتبــوي للتالميــ  وكــ لك علــ  نفســية املعلمــن، وكــ لك هــ  
مصدر أساس  جلود  التعلي ، وتق  أتية األرتقـاء هبـا وبنوعيتهـا لتأثريهـا املباشـر يف تعلـي  التالميـ  وتطـوير 

ي  املــدارس فيهــا وتنفيــ ها وجتهي هــا مبــا يتواكــ  قــدراهت ، حيــ  أن االرتقــاء ابملؤسســات التعليميــة وتصــم
وأحتياجات العصره  غالباً ما تنت  مدارس أك ر جناحاً وج ابً للتالمي ، وخترج اجيـااًل ذات كفـاء  عاليـة 

 خلدمة اجملتم  ومواجهة التحدات املعاصر .
عمليـة التعلـي  و وبناء عل  ما سـب  فـأن هنـاك العديـد مـن األسـباب و املشـنالت الـي تـؤدي ألعاقـة 

تفاق  اال مة فيها، وقد مت األشار  اليها يف الصفحات السابقة من خالك االطار النظري، فمنها مـا يتعلـ  
ابملعل  نفس  ومنها ما يتعل  ابملنه  الدراس ، وأخرى ترتبط ابلتالمي ، ومنهـا مـا يتعلـ  ابألمـور األداريـة، 

 وك لك املباين املدرسية...اخل.
أجتهت الدراسة يف أطارها العمل  حلصر أبر  ه   املعوقات الي تواج  املعلمن وتعوق ويف ضوء ذلك 

 أتديته  للمهنة ابلشنل املطلوب من وجهة نظره .
 االطار العملي للدراسة:

قـــا  الباحـــ  بعـــد دراســـت  للموضـــوع وحتديـــد أهـــ  املعوقـــات الـــي تواجـــ  معلمـــ  املرحلـــة األبتدائيـــة يف 
أتديته  للمهنة، ببناء فقرات األستبانة بعد آخ  أراء بعض املعلمن واملعلمات مبحاور  حمافظة كربالء أثناء

الدراسة، ومت عرضها عل  جمموعة من احملنمن بغرض ح   وتعديل بعض الفقرات، لتصبح ب لك ادا  
ينـــة الدراســـة صـــاحلة للتطبيـــ  علـــ  العينـــة بعـــد بيـــان صـــدقها الظـــاهري ودرجـــة ثباهتـــا، ومت تطبيقهـــا علـــ  ع

-1125الدراسة من معلم  ومعلمات مـدارس املرحلـة األبتدائيـة يف حمافظـة كـربالء خـالك العـا  الدراسـ 
1124. 

  رائج الدراسة  تفسريها:
يتناوك ه ا اجل ء عرض ومناقشة النتائ  املتعلقة ابملعوقات اخلاصـة للمعلـ  يف أثنـاء يومـ  الدراسـ  ومـا 

 وم ، واجلدوك التا  يوضح ذلك: يتعرض ل  من معوقات تؤثر عل  عمل  الي
 ( املعوقات اخلاصة ابملعل 2جدوك )

 ال اواف  مرتدد اواف  الفقرات الرق 
يشــعر املعلــ  ابلفجــو  مــا بــن دراســت  يف اجلامعــة ومــا  2

 بن التطبي  يف املدرسة.
37,1 4,6 22,6 

 14,4 1,6 37 اجلدوك املدرس  م دح  ابحلص  الدراسية. 1
 28,8 2,1 81 االعباء االدارية و الروتينية الي تق  عل  املعل . اد   7
يشعر املعل  ابلغن ملا يتلقا  من روات  مقارنة أبعباء  6

 وظيفت .
33,9 2,6 22,8 
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ضــعف الراتــ  للمعلــ  يشــتت تفنــري  للقيــا  أبعمــاك  5
 اخرى خارج املدرسة.

41,8 21 13,1 

املعلــــ  بعــــد  تعــــدد  ار  املشــــرفن و تســــلطه  يشــــعر  4
 االمان.

46 5,4 71,6 

 16,8 1,6 31,8 عد  تقدير اولياء االمور ملهنة املعل . 3
تســـــلط اوليـــــاء االمـــــور يقلـــــل مـــــن هيبـــــة املعلـــــ  امـــــا   8

 التالمي .
34,6 1,8 11,8 

 71 7,1 44,8 ضعف تقدير مهنة املعل  من قبل اجملتم . 9
لشـــــحة الوظـــــائف بعـــــض املعلمـــــن جمـــــرب علـــــ  مهنـــــة  21

 التدريس.
58,6 22,1 71,6 

ــــديه  االســــتعداد الش صــــ   22 ــــيس ل بعــــض املعلمــــن ل
 النفس  لتو  مهنة التدريس.

44,8 21,6 11,8 

عــد  قبــوك ال ائــرين مــن قبــل املعلــ  خصوصــا حــدي    21
 العهد ابلتدريس.

49,6 4,6 16,1 

ــــة للتــــدريس خوفــــا مــــن  27 التــــ ا  املعلــــ  ابلطــــرق التقليدي
 تنفي  رؤيت . رؤسائ  وال يستطي 

54 6 71 

ا دحــا  التالميــ  حبجــر  الدراســـة يســب  عجــ  لـــدى  26
 املعل  من تنمية املهارات الفردية هل .

47,6 2,4 75 

( ال ي يوضح مدى أسها  املعل  يف املعوقات الي تعوق تقد  العملية التعليمية 2وابلرجوع للجدوك )
 نتائ  االستبانة كااليت:للمرحلة االبتدائية يف حمافظة كربالء كانت 

( كانــت نســبة املوافقــة عليهــا بنســ  عاليــة حيــ  بلغــت النســبة 2،1،7،6،4،3،8،21الفقــرات ) -
 %، اما الفقرات املتبقية فنانت نسبة املوافقة عليها متوسطة.49,6 -%  81

وابلتـا   اما ال ين ال يعلمون عن مدى اسها  املعل  واتثري  يف املعوقات فنان عـدده  قليـل جـدا، -
 % وه  نسبة ضعيفة جدا.22,1% اىل 1,6نسبته  املئوية تراوحت ما بن 

 %.75% اىل 22,8تراوحت نسبة من ال يوافقون من  -
ومــن خــالك الدراســة امليدانيــة وكــ لك مــن خــالك مشــاهدتنا ملــا حيــدث يف املــدارس األبتدائيــة جنــد أن 

هبــا املعلــ  هــ  ليســت يف جمــاك أختصاصــ ، كمــا أن هنــاك عــدد مــن األعمــاك األداريــة الروتينــة الــي ينلــف 
أغلبه  ينون جدول  مت   ابحلص  الدراسية االمر ال ي يستن   من طاقت  الن ري، كما أن هناك عد  
تفه  كبري لعمل املعل  من قبل اولياء االمور وك لك مـن قبـل اجملتمـ  وعـد  تقـديره  الـدور الـ ي يقـو  بـ  

المور حيـاولون التقليـل مـن هيبـة املعلـ  أمـا  ابنـائه  اآلمـر الـ ي أدى لضـعف املعل ، كما أن بعض أولياء ا
املعل  و تقليل هيبت  اما  التالمي ، كما أن أغل  املعلمن يشـعرون بغـن واضـح بسـب  الفروقـات بـن مـا 

 يتقاضون  من روات  اسو  ابملوظفن يف الو ارات االخرى، وكما اوضحت الدراسة.
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امــا عــن معوقــات العمليــة التعليميــة للمرحلــة األبتدائيــة اخلاصــة ابلتالميــ  ومــن خــالك نظــر  املعلــ  هلــا، 
 فاجلدوك التا  يوضح ذلك: 

 ( املعوقات اخلاصة ابلتالمي 1جدوك)
 ال اواف  مرتدد اواف  الفقرات الرق 
 23,1 4 34,8 التالمي  ال يشعرون أبتية الدروس. 2
 15,6 1 31,4 افعية للتعل  للتالمي .انعدا  وجود الد 1
 25 9,4 35,6 ينشغل التالمي  ابحملاداثت اجلانبية أثناء الدرس. 7
معظـــــ  التالميـــــ  يصـــــع  علـــــيه  االنتبـــــا  ملوضـــــوع  6

 الدرس لفرت  كافية.
34,1 22,4 21,1 

 27 1,6 86,4 التالمي  يشعرون ابمللل اثناء احلصة الدراسية. 5
 76,6 1,6 47,1 لعنصر التشوي  للعملية التعليمية.افتقاد التالمي   4
 27 1,8 86,1 ا دحا  اجلدوك املدرس  ابحلص  التدريسية. 3
انعدا  االنشـطة املشـوقة املصـاحبة للمقـرر الدراسـ   8

 يسب  نفور لدى التالمي .
49,8 5,1 15 

يعــــاين التالميــــ  مــــن االحبــــاط بســــب  ك افــــة املــــواد  9
 املقرر .

81,1 6 27,8 

يعــاين التالميــ  مــن مشــنالت نفســية او اجتماعيــة  21
 او اقتصادية.

39,8 9,4 21,4 

 11,6 26,6 47,1 املدرسة بيئة غري جاذبة للتالمي . 22
ـــــــا  21 ـــــــربام  التننلوجي التالميـــــــ  ينشـــــــغلون ابللعـــــــ  ب

 احلدي ة عل  حساب الواجبات املدرسية.
89,8 1,6 3,8 

الرتغيـــ  ألوالدهـــ  افتقـــاد اوليـــاء االمـــور الســـالي   27
 ابلدراسة.

88,4 7,1 8,1 

اوليــــاء االمــــور ال يتعــــاونون مــــ  املدرســــة مــــن اجــــل  26
 مصلحة ابنائه .

81,4 6,6 27 

( الــ ي يوضــح مــا آلــت اليــة االســتبانة للــدور الــ ي يلعبــ  التلميــ  وهــو حمــور 1وابلنظــر اىل جــدوك )
 العملية التعليمية فنانت االجاابت كالتا :

( 5،3،9،21،27،26% كانــــت للفقــــرات )81املوافقــــون الــــ ين  ادت نســــبته  عــــن كــــان عــــدد   -
%،امــا ابقــ  الفقــرات فنــان املوافقــون عليهــا فــوق املتوســط 89,8% اىل 86,1وتراوحــت النســبة مــا بــن 

 %. 47,1( أذ بلغت 22وكانت أقلها الفقر  )
تعليمية وكانوا مرتددين يف أجاابهت  اما ال ين كانوا ال يعلمون عن مدى اتثري التلمي  يف املعوقات ال -

 %.26,6% اىل 1فنانت نسبته  ضعيفة، وتراوحت نسبته  ما بن 
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امــا الــ ين رفضــوا وكــانوا غــري مــوافقن علــ  الــدور الــ ي مينــن ان يلعبــ  التلميــ  يف هــ   املعوقــات  -
% اىل 23,1( فرتاوحـت نسـبته  مـا بـن 2،1،4،22فنان عدده  قليل جـدا أبسـت ناء بعـض العبـارات )

76,1.% 
و تظهـــر الدراســـة احلاليـــة اىل عـــد  وجـــود تعـــاون مـــا بـــن اوليـــاء االمـــور و املدرســـة ممـــا يســـب  للتلميـــ  
تدهوراً وضـعفاً يف عالقتـ  مـ  املدرسـة واملعلمـن، كمـا كشـفت الدراسـة اىل ان الن ـري مـن التالميـ  يعـانون 

بـ  البلــد مـن اوضــاع أمنيـة صــعبة آثـرت علــ  مـن مشـنالت نفســية واجتماعيـة وهــو االمـر البــديه  ملـا ميــر 
اجملتمــ  كنــل فمــا ابلــك ابألطفــاك، وقــد آثــرت التننولوجيــا احلدي ــة وبــرام  االنرتنــت علــ  التالميــ  حبيــ  
أصــــبحت تشــــغله  عــــن املــــواد الدراســــية وواجباهتــــا، والن ــــري بــــدأ يتملمــــل مــــن الــــ هاب للمدرســــة وآخــــ  

  وجــود احملفــ ات مــن قبــل األهــل وكــ لك مــن قبــل اهليئــة يربراألعــ ار لعــد  الــ هاب للمدرســة بســب  عــد
 التعليمية.

امــا عــن معوقــات املــنه  الدراســ  اخلــاص ابملرحلـــة األبتدائيــة والــ ي يــؤثر بصــور  كبــري  علــ  العمليـــة 
 التعليمية وابألخ  هل   الفئة العمرية، فاجلدوك التا  يوضح ذلك:

 ( املعوقات اخلاصة ابملنه  الدراس  7جدوك )
 ال اواف  مرتدد اواف  الفقرات لرق ا
 76,1 1,8 45 املناه  الدراسية تعتمد عل  احلشو والتلقن. 2
املناه  الدراسية ال ختد  التلمي  وبعيد  عـن حياتـ   1

 اليومية.
31,8 7,6 17,8 

 78,6 9,1 51,6 تعتمد املناه  اجلان  النظري فقط. 7
حاجـــات املنـــاه  ال تالمـــس حاجـــات اجملتمـــ  وال  6

 التالمي .
63,8 6 68,1 

املناه  الدراسية ال تواك  التطور احلادث يف العام  5
 وال ور  املعلوماتية.

56,8 1,8 61,6 

ـــــــــ  وميـــــــــوهل   4 ـــــــــاه  هتمـــــــــل اســـــــــتعدادات التالمي املن
 املتفاوتة.

45,4 1,8 72,4 

.املنـــاه  عـــاج   عـــن حتقيـــ  االهـــدا  التعليميـــة و  3
 الرتبوية املنشود .

55,8 1,8 62,6 

ك افة املقرر الدراس  و ك ر  العطـالت تـدف  املعلـ   8
 ابلتعجيل المائ  عل  حساب االستيعاب.

38,8 2,4 29,4 

فقـرات مـا  8( اخلـاص ابملعوقـات اخلاصـة ابملنـاه  الدراسـية والـ ي تنـون مـن 7ويتضح من اجلدوك )
 يل :
%، وكانــــت 38,8% اىل 63,8بــــن املــــوافقن علــــ  الفقــــرات اخلاصــــة ابملــــنه  تراوحــــت نســــبته   -

(، اما ابق  الفقرات فنانت نسبته  املئوية حبدود املقبولة اىل املتوسطة نوعا 1،8اك رالفقرات موافقة ه  )
 ما.
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%، وم تنــن 7,4% اىل 1,8املــرتددين كــان عــدده  قليــل جــداً وتراوحــت نســبته  املئويــة مــا بــن  -
 % من بن ال ين قالوا ال أعل .9,1( أعل  نسبة بينه  أذ بلغت 1سوى الفقر  )

% 29,4عدد ال ين قالوا ال نواف  علـ  أتثـري املـنه  و دور  يف املعوقـات تراوحـت نسـبته  مـا بـن  -
 ( اعل  نسبة لعد  املوافقن عليها من املوافقن.6%، وكانت الفقر  ) 68,1اىل 

وختلــو مــن التشــوي  واملتعــة، بـــل أن و كشــفت الدراســة امليدانيــة احلاليــة ان املنــاه  الدراســـية جامــد ، 
أغلبهـا بعيـد عــن الواقـ  احلـا  ومــا ميـر بـ  البلــد مـن أحـداث، كمــا امـا غـري ج ابــة للتالميـ  لعـد  مراعاهتــا 
مليــوهل  واســتعداداهت  وقــدراهت  ومهــاراهت ، وتوظيــف مــا يتعلمونــ  يف البيئــة احمليطــة هبــ ، وال تعــرب عــن واقــ  

  املعتمـــد  وخصوصـــا ابملرحلـــة األبتدائيـــة تعتمـــد الطـــرق التقليديـــة للتـــدريس اجملتمـــ ، بـــل أن أغلـــ  املنـــاه
والتواكــ  التطــورات احلدي ــة احلاصــلة يف العــام للمنــاه  الدراســية، وكيــف تواكــ  عقليــة الطفــل يف هــ   
 الفرت ، كما أن أغل  املناه  هل   املرحلة العمرية تعتمد احلفظ بدون أدىن مشاركة للنشاط العمل  وطرق

 حتفي  التالمي  للمشاركة يف الدرس.
 ( املعوقات اخلاصة ابألدار  التعليمية6جدوك)

 ال اواف  مرتدد اواف  الفقرات الرق 
االدار  املدرســــــية ال تــــــوفر الظــــــرو  املالئمــــــة للعمــــــل  2

 اجليد.
51,6 9,1 76,6 

مــدراء املــدارس ال يشــركون املعلمــن ابلشــؤون االداريــة  1
 والتنظيمية.

45,4 7,6 72 

 62,6 1,8 55,8 منا  العمل روتي، ال يشج  عل  االبداع. 7
مــدراء املــدارس ال يشــجعون املعلمــن وال ي نــون علــ   6

 ابداعاهت .
81,6 1,8 24,8 

ال توجـــــــد قنـــــــوات اتصـــــــاك بـــــــن املعلمـــــــن واالدارات  5
 الرتبوية.

56,8 1,8 61,6 

 63,8 6 68,1 االدار  هتت  ابلشنليات اك ر من االداء الفعاك. 4
معــايري تقــومي املعلمــن تعتمــد علــ  العالقــات واك رهــا  3

 غري موضوعية.
45,4 7,6 72 

معظـــــ  االدارات املدرســـــية ال تســـــتجي  القرتاحـــــات  8
 املعلمن.

45 1,8 76,1 

 62,6 1,8 55,8 تو ي  العمل عل  املعلمن يت  دون االعتبار لألداء. 9
الـــي ختـــ  األدار  التعلميـــة للمرحلـــة األبتدائيـــة مـــن وجهـــة نظـــر  ( اخلـــاص ابملعوقـــات6ومـــن اجلـــدوك )

 املعلمن اليها فه  كالتا :
% اىل 68,1كانـــت نســـبة املوافقــــة علـــ  الفقــــرات اخلاصـــة ابملعوقـــات األداريــــة متوســـطة أذ بلغــــت   -
 %.81,6( ه  الوحيد  الي نسبتها مرتفعة أذ بلغت 6%، وقد كانت فقر  العبار  )45,4
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 %.9,1% اىل 1,8املرتددين وال ين ال يعلمون كانت قليلة جداً أذ بلغت ما بن نسبة  -
امــا نســبة عــدد غــري املــوافقن علــ  الفقــرات فقــد كانــت نســبته  اقــل مــن املقبولــة بقليــل يف بعــض  -

 %. 63,8% اىل 72الفقرات، وكانت نسبة الفقرات ترتاوح ما بن 
ارس األبتدائية وما مت ضت عليـ  الدراسـة امليدانيـة جنـد أن ومن خالك متابعة الباح  ملا جيري يف املد

هناك عد  أكرتاث من قبل األدار  التعليمية ملا يقـو  بـ  املعلمـون مـن آداء ابلـرغ  مـن أن أغلـ  القيـادات 
التعليميـــة هـــ  مـــن املعلمـــن، كمـــا أن العالقـــات العامـــة تنـــاد تنـــون شـــب  معدومـــة مـــا بـــن املعلمـــن وهـــ   

جـات التقيــي  الـي يقــو  هبـا مــديري املـدارس يف مايــة العـا  الدراســ  ال تنـون علــ  حســاب األدارات، ودر 
النفاء  أذ تعتمـد علـ  عالقـات املعلمـن ابملـدير، وهـو مـا ولـد أحباطـاً كبـرياً لـدى املتميـ ين مـن املعلمـن،  

ية او األداريـة الـي ال كما ان مشاركة املعلمن يف االمور غري الضرورية واجبة عليه  بعنس االمور التنظيم
 يسمح هل  فيها ابملشاركة وال أببداء الرأي.

امــا عــن املعوقــات اخلاصــة ابألبنيــة املدرســية ومــدى اتثريهــا علــ  العمليــة التعليميــة للمرحلــة األبتدائيــة 
 فسنوضح  ابجلدوك التا :

 ( املعوقات اخلاصة ابألبنية املدرسية5جدوك )
 اواف ال  مرتدد اواف  الفقرات الرق 
 76 2,4 46,6 املبى املدرس  خيلو من اللمسات اجلمالية املشوقة. 2
 16,4 1,8 36,4 املبى املدرس  ينقص  املساحات اخلضراء. 1
ــــة املدرســــية ختلــــو مــــن امــــاكن الرتفيــــ  ملمارســــة  7 االبني

 التالمي  هلوااهت .
55,1 2,4 67,1 

 71,6 7,1 46,6 االبنية املدرسية ختلو من امل تربات. 6
االبنية املدرسية تفتقر للتجهيـ ات واالدوات املناسـبة  5

 للتعلي .
54 7,1 61,8 

الصـــفو  الدراســـية عـــددها قليـــل يف املـــدارس االمـــر  4
 ال ي ي يد عدد التالمي  فيها.

45,8 1,8 77,6 

 71,6 2,4 48 االبنية املدرسية غري ج ابة للتالمي  و املعلمن. 3
( ومــا فيــ  مــن أجــاابت حــوك فقــرات األســتبانة املتعلقــة ابلبنــاء املدرســ  والــي  5)وبعـد النظــر للجــدوك 

 كان عددها سب  فقرات فنانت آراء العينة فيها كااليت:
فنانــت نســبة  %، امــا الفقــرات االخــرى36,4( وهــ  1كانــت أعلــ  نســبة للموافقــة علــ  الفقــر  )  -

 %.45,8اىل  %55,1املوافقة عليها متوسطة، فرتاوحت النسبة ما بن 
كانــت نســبة املــرتددين عــن مــدى دور األبنيــة املدرســية كأحــدى معوقــات العمليــة التعليميــة ضــعيفة   -

 %.7,1% اىل 1,8جداً فقد تراوحت ما بن 
( اعالهــ  مــن حيــ  النســبة وكانــت علــ  2، 5، 7امــا الــ ين قــالوا ال اوافــ  فقــد كانــت الفقــرات ) -
 %.77,6% اىل 16,4الفقرات فرتاواحت نسبته  ما بن % اما ابق  76%،61,6%،67,1التوا  
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وقد أظهرت الدراسة احلالية اىل أن الن ري من األبنية املدرسية تفتقد ألبسط مقومات اجلماك للدراسة 
فيهـــا، فأغلـــ  املـــدارس وخصوصـــا االبتدائيـــة تشـــنو مـــن شـــحة امليـــا  واملرافـــ  الصـــحية وتنســـر اال بيـــ  

ـــدوا  املـــ دوج وال ال ثـــ ، وتنـــاد ختلـــو أغلبهـــا مـــن اللمســـات اجلماليـــة املشـــوقة اجلاذبـــة لألطفـــاك بســـب  ال
وخصوصا يف ه   املرحلة العمرية، كما تنقصها املناط  اخلضراء والساحات الراضية الي تعترب متنفسا  هل  

جاذبـة سـواء وتعترب كمنان ترفي  ملمارسة التالمي  هوااهت ، لتصل العينـة لألقـرار أبن األبنيـة املدرسـية غـري 
للتلمي  او للمعل  عل  حد سـواء، ممـا سـينعنس بـدور  بصـور  كبـري  علـ  تسـلل امللـل و الضـجور لنفـوس 

 التالمي  و املعلمن.
 توصيات الدراسة:

استنادا االطارين النظري والعمل  وما مت ض عنهما من نتائ  مت التوصل اليهـا مـن خـالك العينـة فـأن 
 الباح  يوص  مبا ايت:

ليل العقبــات الــي تواجــ  املعلمــن والــي رمبــا تعــوق متيــ ه  وفاعليــة تدريســه  مــن خــالك أقامــة تــ  -2
دورات تدريبيـة تطويريــة للمعلمــن )ســواء اكـان مــن ذوي اخلــرب  اواحلــدي   التعيـن( واهلــد  منهــا أعالمهــ  

لـة التغلـ  عليهـا ابلتعـاون مبشنالت العملية التعليميـة اخلاصـة ابملرحلـة األبتدائيـة يف حمافظـة كـربالء، وحماو 
مــ  االطــرا  الفاعلــة علــ  املســتوى التعليمــ ، وتــوفري املســتل مات الضــرورية مــن التقنيــات احلدي ــة خلدمــة 

 وأجناح العملية التعليمية.
التنســـي  مـــ  أوليـــاء االمـــور و اد  االتصـــاك هبـــ  وأقامـــة النـــدوات لتعـــريفه  أبهـــ  املشـــنالت الـــي  -1

تعليمية يف حمافظة كربالء، ومساتته  ابلدور ال ي يق  علـ  عـاتقه  ابلتعـاون مـ  تعرتض تطور العملية ال
 املدرسة واملعلمن للتغل  عل  ه   املعوقات.

ضرور  القيا  بدورات تدريبية خلرباء املناه  الدراسية لتطوير قابلياهت ، وأعالمه  مبعوقات العمليـة  -7
غلــ  عليهــا، ورد  اهلــو  مــا بــن تنظيمــات احملتــوى امل تلفــة وكيفيــة التعليميــة ابملرحلــة األبتدائيــة وكيفيــة الت

أعداد املناه  يف ضوئها، واآلخ  أبراء و وجهات نظر املعلمن فيما خي  الصعوابت الي تواجهه  أثناء 
 التدريس وخصوصا النتاب املدرس .

آكان ملوظف  مديرية تربية  ضرور  أقامة دورات تدريبية لألدارات التعليمية وبنافة مستواهتا سواء -6
حمافظــة كــربالء او ملــدراء املــدارس االبتدائيــة للتعريــف ابلطــرق احلدي ــة لــألدار  املدرســية وكيفيــة التعامــل مــ  
املعلمــن وكــ لك التالميــ ، وكيفيــة التغلــ  علــ  املشــنالت واملعوقــات الــي تعــرتض عمليــة تطــوير التعلــي ، 

 ن  صلة الوصل ما بن التلمي  واالدار .وأعطاء دور أكرب للمعل  يف املدرسة ال
ضرور  القيا  جبوالت من فة لألطالع عل  واق  األبنية املدرسية ومدى مالءمتها للتعلي ، ووض   -5

احللوك الناجعة لفك األختاق احلاصل يف املدارس األبتدائية للدوا  امل دوج و ال الث ، وك لك تقليل ك افة 
ومراعا  أسس اجلماك والساحات الراضية وامل تربات و املساحات اخلضراء التالمي  يف الصف الدراس ، 

 واألبتعاد عن أماكن الضجي  يف تصمي  املبى املدرس  مبا يسه  بفاعلية يف تنمية هواات التالمي .
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 دراسات مقترحة:

اح  يقرتح استنادا اىل لالطارين النظري والعمل  وما توصل الي  الباح  من نتائ  وتوصيات فأن الب
 القيا  بدراسة املوضوعات التالية:

 معوقات االمتحا ت املدرسية يف العراق للمرحلة االبتدائية.  -2
 معوقات تطوير البيئة املدرسية يف العراق للمرحلة االبتدائية. -1
 معوقات تعلي  املواد االجتماعية ابملرحلة االبتدائية. -7
 .العراق للمرحلة االبتدائية معوقات تعلي  اللغة االننلي ية يف -6

 المراجع:

 اوال:املرجع العربية:
ابراهي ،مــــروان عبـــــد اجمليد:االســــس العلميـــــة والطــــرق االحصـــــائية لالختبــــارات والقيـــــاس يف الرتبيـــــة -2

 .2999الراضية،دار الفنر للطباعة والنشر،عمان،
 .2989لعري، الراض،الب ا ،حنمة:أجتاهات حدي ة يف أعداد املعلمن،جملة رسالة اخللي  ا-1
ـــــــــي  يف القـــــــــرن احلـــــــــادي و العشـــــــــرين،مطبعة و ار  -7 ـــــــــة والتعل الب ا ،حنمـــــــــة وآخـــــــــرون:مالمح الرتبي

 .2995الرتبية،بغداد،
البنا،دريــة الســيد عبــد الرمحن:مشــنالت النمــو املهــ، و االكــادمي  ملعلــ  احللقــة االوىل مــن التعلــي  -6

 . 2991نشور ،كلية الرتبية بدمياط، جامعة املنصور ،االساس  أثناء اخلدمة، رسالة ماجستري غري م
 .1122الرتبية،و ار :قانون و ار  الرتبية،جريد  الوقائ  العراقية، بغداد،-5
 .1114اجلرب، ين  عل :االدار  املدرسية احلدي ة)من منظور عل  النظ (،منتبة الفالح،النويت،-4
لبيئة التعلي  لتوظيـف تننلوجيـا التعلي ،كليـة البنـات اجل ار،عبد اللطيف الصف :التصمي  التعليم  -3

 .1111لالداب والعلو  والرتبية، جامعة عن مشس،القاهر ،
 .1121احليلة،حممد حممود:التصمي  التعليم  )نظرية وممارسة(،دار املسري  للطباعة والنشر،عمان،-8
و العشـرين وانعناسـاهتا علـ  املعلـ  الروايد ،عبد الرؤو : حتدات الرتبية العربية يف القـرن احلـادي -9

 .2995العري،املؤمتر الرتبوي العري يف القرن احلادي والعشرين، اليونسنو،عمان،
الروي، امحد عمر:معام لتطوير التعلي  يف قطر خالك القرن احلادي والعشـرين)ندو  حـوك تطـوير -21

 .2993التعلي  العا  يف قطر(،كلية الرتبية، جامعة قطر،
ســـاعدي،عبد جاســـ :التعلي  يف العراق)الواقـــ  و آالفاق(،ورقـــة حب يـــة مقدمـــة لليونســـنو حـــوك ال-22

 .1118التعلي  يف دوك اال مات، ابريس،
الســـرور،  دية:أســـباب تســـرب الطلبـــة مـــن اجلنســـن يف كـــل مـــن مـــدارس املـــدن واالرا ، جملـــة -21

 .2993دراسات العلو  الرتبوية،اجلامعة االردنية،االردن،
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 .1111البحوث الرتبوية، جامعة قطر،قطر،
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املهدي،الســيد عبــد السال :دراســة ميدانيــة لــبعض مشــنالت املدرســة االبتدائيــة و مواجهتهــا يف -29

 .1111الرتبية، جامعة ال قا ي ،ضوءالفنر االداري املعاصر،رسالة ماجستري غري منشور ،كلية 
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 .1125و شرون،عمان،
 .2999حاج ،فاطمة امحد:الضعف يف القراء  )أسباب  واسالي  عالج (،جملة الرتبية،قطر،-12
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 .1119الرتبية،بغداد،
: منــاه  البحــ  يف الرتبيــة وعلــ  الــنفس، (حممــد نبيــل نوفــل وآخــرون دالن،ديوبولــد فــان )ترمجــة-17

 .2996منتبة األجنلو املصرية، القاهر ، 
درويش،علــــ  حممــــد:تطبيقات احلنومــــة االلنرتونية،رســــالة ماجســــتريغري منشــــور ،جامعة  يــــف -16

 .1115ربية للعلو ،الراض،الع
 .2997شحاتة،حسن:تعل  اللغة العربية بن النظرية والتطبي ،الدار املصرية اللبنانية،القاهر ،-15
 .2993_________:اساسيات التدريس الفعاك،الدرا املصرية اللبنانية،القاهر ،-14
ري،الـــدار املصـــرية ________:اســـرتاتيجيات التعلـــي  و الـــتعل  احلدي ـــة و صـــناعة العقـــل الع-13

 .1118اللبنانية،القاهر ،
عبــاس، شــنري وآخــرون:التعلي  االساســ  يف مصــر)الواق  و املســتقبل(،املرك  القــوم  للبحــوث -18

 .2991الرتبوية و التنمية،القاهر ،
عبد احلميد،جابر وسالمة حممد:دراسة العالقات بـن االجتاهـات حنـو القـراء  و امليـوك القرائيـة و -19
 .2998يل الدراس  لدى عينة من التالمي  املرحلة االعدادية،مرك  البحوث الرتبوية،القاهر ،التحص
 .1111عبد هللا، عبد الرحي  صاح:تعلي  اللغة يف منه  تربية الطفولة،منتبة الفالح،النويت،-71
ـــــــدريس الفعـــــــاك،دار الفنـــــــر للطباعـــــــة والنشـــــــر، -72 ـــــــرحي :املعل  الفاعـــــــل والت ـــــــد ال عدس،حممـــــــد عب

 .1111ن،عما
 .2995عل ،سعيد أمساعيل:فلسفات تربوية معاصر ، سلسلة عام املعرفة،النويت،-71
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طعيمة،رشدي و حممد املناع:تدريس اللغة العربية يف التعلي  العا )نظرات وجتـارب(، دار الفنـر -77
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