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املشكالت املهنية التي تواجه معلمي العلوم 
الطبيعية املبتدئني باملرحلة الثانوية يف حمافظة 

 حفر الباطن وعالقتها بتأهيلهم
 *مرزوق بن حمود العنزي 

 

  

ة في محافظة حفر هدفت الدراسة إلى التعرف على املشكالت املهنية التي تواجه معلمي العلوم الطبيعية املبتدئين باملرحلة الثانوي امللخص _

 من معلمي العلوم الطبيعية بمحافظة حفر الباطن والذين 69الباطن وعالقتها بتأهيلهم، وقد تكونت عينة الدراسة من )
ً
 مبتدئا

ً
( معلما

سنوات(، واستخدم الباحث املنهج الوصفي املسحي، وكانت االستبانة هي األداة املستخدمة في جمع البيانات، 3-1كانت خدمتهم من )

( 3.57جاء محور )مشكالت تتعلق بالطالب( في املرتبة االولى من بين محاور االستبانة بمتوسط حسابي ) - :وتوصلت الدراسة لنتائج أهمها

( وبدرجة 2.80وبدرجة )كبيرة(، بينما جاء محور وهو)مشكالت تتعلق باملعلم( في املرتبة األخيرة من بين محاور االستبانة بمتوسط حسابي )

كانت مشكلة )ضعف تجهيز املختبر(، ومشكلة )ضعف متابعة األسرة للطالب(، هي املشكالت األعلى درجة، بمتوسط حسابي  -(. ة)متوسط

4.30  
ً
كانت مشكلة )غياب وتأخر املعلم املبتدئ عن الحصص الدراسية(، ومشكلة )توجيه النقد للمعلم املبتدئ أمام  - .ودرجة كبيرة جدا

عدم وجود عالقة بين درجة مشكالت  - .( على التوالي، وبدرجة ضعيفة2.30( و)2.14) ألقل درجة، بمتوسط حسابيزمالءه(، هي املشكالت ا

وقد أوص ى الباحث بتوصيات أبرزها، تنفيذ دورات تدريبية ملعلمي العلوم الطبيعية املبتدئين باملرحلة الثانوية في  .املعلم املبتدئ وتأهيله

يه املسؤولين عن معلمي العلوم الطبيعية املبتدئين باملرحلة الثانوية بتقديم املساعدة لهم في أي مشكلة طرق التعامل مع الطالب، وتوج

 .تعترضهم، ومراعاة نقص خبرتهم في هذا الجانب وعدم تحميلهم أكبر مما يحتملون 

 .ة، التأهيل: املشكالت املهنية، معلمي العلوم الطبيعية املبتدئين، املرحلة الثانويالكلمات املفتاحية
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 باملرحلة املبتدئين الطبيعية العلوم معلمي تواجه التي املهنية املشكالت

 بتأهيلهم وعالقتها الباطن حفر  محافظة في الثانوية
 املقدمة. 1

عتبر املعلم حجر الزاوية في العملية التعليمية، باعتباره املسؤول عن ي      

إدارة العملية التدريسية بكافة جوانبها في الفصل الدراس ي، فال يمكن ألي 

منهج دراس ي مهما كان متطورا أن يحقق أهدافه دون معلم ناجح يستطيع 

حققا توظيف جميع عناصر املنهج بما يجعل نجاح تنفيذ املنهج أمرا مت

 .بدرجة كبيرة

وتعتبر السنوات األولى للمعلم في ممارسة مهنته من أهم سنواته       

الوظيفية التي يترتب عليها مستقبله الوظيفي ومدى قدرته على النجاح 

[ إلى أن 1واإلبداع في عمله، فقد أكد هيلستين وبريتوال ويبانكس والي ]

لجدد تعتبر األكثر تأثيرا على الباحثين يرون أن السنوات األولى للمعلمين ا

املدى الطويل على فاعلية التدريس، والرضا الوظيفي، ومدة البقاء في 

 .املهنة، وأن السنتين األوليتين من التدريس تسمى وقت البقاء

[ بأن السنة األولى في مهنة التدريس هي سنة 2ويضيف الزاميني ]     

اللها تقدمه في الجوانب التكليف، التي يجب على املعلم أن يثبت من خ

 .األساسية من الحياة املدرسية

 بهذا       
ً
ونجاح معلم العلوم الطبيعية املبتدئ أو فشله ليس مرتبطا

املعلم فقط، بقدر ما يرتبط بالكثير من الظروف والعوامل املحيطة به، 

 ما يرتبط بأداءه التدريس ي داخل 
ً
وبيئة العمل التي يعمل فيها، وخصوصا

دراس ي، لذلك تعتبر املشكالت املهنية التي تواجهه في أداء عمله الصف ال

جزء من هذه الظروف التي يجب عليه أن يتأقلم معها ويحاول التغلب 

 .عليها أو التقليل من أثارها بقدر اإلمكان

[ أن مهنة التعليم من أكثر املهن التي تكثر فيها 2ويؤكد املهدي ]      

هذه املهنة بالنسبة للفرد و املجتمع على املشكالت والصعوبات ألهمية 

حد سواء، ولكثرة من يتعامل معهم القائمون بعملية التعليم، وكذلك 

نتيجة لتفاعله مع األفراد املشاركين معه في تحمل مسؤولية العمل 

 على أداءه 
ً
 سلبيا

ً
التعليمي داخل املدرسة، وهذه املشكالت تؤثر تأثيرا

 .املدرسة ككلألدواره، كما تؤثر على أداء 

وألن مهنة التعليم تعتمد على املمارسة وتفاعل املعلم مع كافة العناصر      

املادية والبشرية في بيئته، فإنه من الطبيعي أن تواجه معلم العلوم 

الطبيعية العديد من املشكالت واملعوقات التي تؤثر في أداءه بدرجات 

ثر وضوحا وتأثيرا في حال أن أثر هذه املشكالت يكون أك كوال شمتفاوتة، 

 لضعف خبراته في مواجهة مثل هذه املشكالت 
ً
، نظرا

ً
كان املعلم مبتدئا

[ الذي 3ولكونه حديث عهد باملهنة بشكل عام، وهذا ما أكده منصور ]

يعتبر أن ضعف املعلم الجديد من أهم التحديات التي تواجه العمل 

 .التربوي وتطويره

[ 4لمين الجدد كما في نسرين صالح الدين]ويصف سينجر في دليل املع     

أن انتقال املعلم من طالب للتعليم إلى معلم للطالب أمر شديد الصعوبة 

 
ً
 .والتعقيد، مما يجعل عامه األول في املهنة هو األكثر إثارة وتأثيرا

معلم العلوم الطبيعية املبتدئ متعددة  يوجههاواملشكالت التي      

 لحجم األ 
ً
عمال املنوطة به، فقد تكون مشكالت شخصية، املصادر، نظرا

وقد تكون مرتبطة بالعوامل البشرية التي يتعامل معها، وقد تكون مرتبطة 

  .بالعوامل املادية في البيئة املدرسية التي يعمل فيها

[ حيث ذكر أن املشكالت التي يكون 5وهذا ما أشار اليه الخميس ي ]     

 لها، وقد يكون املعلم أحد أطرافها كثيرة، فقد ي
ً
 رئيسا

ً
كون املعلم مصدرا

 لهذه املشكالت، وقد تكون ناتجة عن مصادر 
ً
 محتمال

ً
التلميذ مصدرا

خارجة عن إرادة املعلم والتلميذ وترتبط بوضع املدرسة واملحيط 

 أن بعض الدراسات أرجعت هذه املشكالت 
ً
املوجودة فيه، ويضيف أيضا

ة الصف مما يؤثر على تعليمه للضغوط التي يواجهها املعلم داخل حجر 

  .لتالميذه

ومعلم العلوم الطبيعية املبتدئ في املرحلة الثانوية، هو إما نتاج       

 في أحد تخصصات 
ً
مؤسسة تعليمية تربوية أعدته وأهلته ليكون معلما

العلوم الطبيعية، وإما نتاج مؤسسة تعليمية علمية أعدته في مجال 

 أو غير ذلك، وهذا ما  التخصص فقط دون اعتبار لكونه
ً
سيكون معلما

 .قد يؤثر في تعامله مع املشكالت التي تواجهه

[ أن املعلم املبتدئ ينتابه في بداية 6لذلك يرى األسطل والخالدي ]     

عمله شعور بالقلق والخوف مما قد يواجهه، لذلك يجب على القائمين 

لى أقل على إعداده أن يحاولوا خفض مستوى هذا القلق والخوف إ

 .مستوى ممكن لتمكينه من البدء في عمله بثقة وتمكن

 مشكلة الدراسة. 2

يواجه معلم العلوم الطبيعية املبتدئ في املرحلة الثانوية الكثير من      

املشكالت املهنية املرتبطة بعمله، والتي قد تنتج عن أسباب متعددة، 

ي يمتلكونها في وتختلف درجتها باختالف شخصية املعلمين واملهارات الت

التعامل مع هذه املشكالت، ومدى قدرتهم على مواجهتها والتكيف معها 

 .والتقليل من أثارها

[ أن املعلمين الجدد يواجهون العديد من التحديات 7فقد أكد كاثرين ]     

خالل السنوات القليلة األولى من التدريس، كالتعامل مع أولياء األمور، 

الجديدة، وحل املشكالت التي تواجههم، والتكيف مع بيئة العمل 

وتصميم الدروس وتحفيز الطالب، في ظل موارد متاحة بشكل ضعيف في 

 .احيان كثيرة

 من املعلمين 8ويشير عايش ]     
ً
[ إلى أن املدارس تستقبل كل عام أعدادا

الجدد الذين يجدون أنفسهم أمام كم كبير من الواجبات التي تتطلب 

 وهم 
ً
 وخبرة

ً
ما يزالون بحاجة الى الخبرة التطبيقية، وبحاجة إلى من علما

يأخذ بأيديهم ويساعدهم في أيجاد حلول للمشكالت التي تواجههم، وأنه 

من دون دعمهم سيجدون أنفسهم أمام صعوبات جمة، قد تدفع البعض 

 .منهم الى التسرب من مهنة التدريس

إلى أن املعلم  [5ودلت نتائج بعض الدراسات كما يشير الخميس ي ]     

الجديد في مهنة التعليم تواجهه مشكالت كثيرة منها ما يتعلق بالعالقات 

مع التالميذ، أو مع إدارة املدرسة، أو بالتدريس نفسه، كما أنه من املهم 

معرفة املعلم وإدراكه لهذه املشكالت وتأثيراتها السلبية على أداءه، مما 

 .جيد يساعده في تذليلها للقيام بمهامه بشكل
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[ أن املشكالت التي يعاني منها املعلمون تؤثر بشكل 9ويشير السورطي ]     

سلبي على عطائهم وانتاجيتهم، لذا البد من دراسة هذه املشكالت وتسليط 

 ملعالجتها وإيجاد الحلول املناسبة لها
ً
 .الضوء عليها تمهيدا

جه املعلم، وأن [ إلى ضرورة عرض املشكالت التي توا2] كما أكد املهدي      

عرض هذه املشكالت أو الكشف عنها ليس من باب توجيه االتهامات ألحد 

ما أو لجهة ما، وإنما من أجل إقرار واقع تعليمي تظهر فيه مشكالت من 

 في أداء القائمين على املهنة، ومن ثم التأثير على 
ً
 سلبيا

ً
شأنها أن تؤثر تأثيرا

من املهم أن يدرك من يتم  إنتاجية املؤسسات التعليمية ككل، لذلك

إعدادهم داخل كليات التربية هذه املشكالت حتى يكونوا على بينة منها، 

وتكييف أنفسهم لحسن التعامل معها بالصورة التي تعينهم على التقليل 

 .من أخطارها أثناء أداء مهام وظيفتهم

 في غاية األ      
ً
همية والشك أن معرفة هذه املشكالت ومواجهتها يعتبر أمرا

للمعلم املبتدئ وللمشرفين على أداءه، ألنه من الصعب ترك هذا املعلم 

يواجه هذه املشكالت بمفرده دون توجيه من املسؤولين عنه، وهذا يحتاج 

إلى معرفة دقيقة بهذه املشكالت وقوة تأثيرها من وجهة نظر املعلمين 

 .املبتدئين أنفسهم

 من معلمي العلوم وألن محافظة حفر الباطن تستقبل سن      
ً
 أعدادا

ً
ويا

الطبيعية املبتدئين في املرحلة الثانوية، الذين يتخرجون من مؤسسات 

إعداد مختلفة، منها ماهو تربوي بالنظام التكاملي، ومنها ماهو تربوي 

بالنظام التتابعي، ومنها ماهو غير تربوي وال يحمل سوى شهادة التخصص 

 للحاجة لتخصصه ت
ً
، وملا الحظه العلمي فقط ونظرا

ً
م تعيينه معلما

 لقسم 
ً
 ملادة األحياء باملرحلة الثانوية ورئيسا

ً
الباحث إبان عمله مشرفا

العلوم من مشكالت عديدة يقع فيها املعلمون املبتدئون في سنوات عملهم 

األولى، يمكن تالفيها بسهولة لو كان لدينا ولدى املعلم معرفة بهذه 

ا ومدى تأثيرها في أداءه، ولوفرنا على املشكالت التي قد تواجهه وحجمه

 من الوقت في عالج هذه املشكالت، والتقليل من أثرها على 
ً
أنفسنا مزيدا

 .معلم العلوم الطبيعية املبتدئ، وعلى مخرجاته التعليمية

لذلك جاءت هذه الدراسة للتعرف على املشكالت املهنية التي تواجه       

باملرحلة الثانوية في محافظة حفر  معلمي العلوم الطبيعية املبتدئين

 .الباطن وعالقتها بتأهيلهم

 أسئلة الدراسةأ. 

السؤال الرئيس: ما املشكالت التي تواجه معلمي العلوم الطبيعية 

املبتدئين باملرحلة الثانوية في محافظة حفر الباطن من وجهة نظرهم؟ وما 

 :عالقتها بتأهيلهم؟ ويتفرع منه األسئلة التالية

املشكالت املهنية التي تواجه معلمي العلوم الطبيعية املبتدئين ما  -1

باملرحلة الثانوية في محافظة حفر الباطن املتعلقة )باإلدارة املدرسية 

 واإلشراف التربوي( من وجهة نظرهم؟

ما املشكالت املهنية التي تواجه معلمي العلوم الطبيعية املبتدئين  -2

ر الباطن املتعلقة )بممارسة مهارات باملرحلة الثانوية في محافظة حف

 التدريس( من وجهة نظرهم؟

ما املشكالت املهنية التي تواجه معلمي العلوم الطبيعية املبتدئين  -3

باملرحلة الثانوية في محافظة حفر الباطن املتعلقة )باملعلم( من وجهة 

 نظرهم؟

بتدئين ما املشكالت املهنية التي تواجه معلمي العلوم الطبيعية امل -4

باملرحلة الثانوية في محافظة حفر الباطن املتعلقة )بالطالب( من وجهة 

 نظرهم؟

ما املشكالت املهنية التي تواجه معلمي العلوم الطبيعية املبتدئين  -5

باملرحلة الثانوية في محافظة حفر الباطن املتعلقة )باملقرر( من وجهة 

 نظرهم؟

مي العلوم الطبيعية املبتدئين ما املشكالت املهنية التي تواجه معل -6

باملرحلة الثانوية في محافظة حفر الباطن املتعلقة )بالبيئة املدرسية( من 

 وجهة نظرهم؟

ما عالقة تلك املشكالت املهنية التي تواجه معلمي العلوم الطبيعية  -7

 املبتدئين باملرحلة الثانوية في محافظة حفر الباطن بتأهيلهم؟

 أهداف الدراسةب. 

 :ت الدراسة إلىهدف

التعرف على املشكالت املهنية التي تواجه معلمي العلوم الطبيعية  -1

 .املبتدئين باملرحلة الثانوية بمحافظة حفر الباطن

عالقة تلك املشكالت املهنية التي تواجه معلمي العلوم الطبيعية  -2

 .املبتدئين باملرحلة الثانوية في محافظة حفر الباطن بتأهيلهم

 :لدراسة: تتضح أهمية الدراسة في أنهاأهمية ا

قد تسهم في توعية املسؤولين عن التعليم باملشكالت املهنية التي  -1

تواجه معلمي العلوم الطبيعية املبتدئين، للمساهمة في أيجاد حلول لها، 

 .والحد من أثارها

قد تعطي املعلمين املبتدئين صورة واضحة للمشكالت التي قد  -2

ممارسة املهنة، مما يجعلهم مستعدين ملواجهتها وعدم تعترضهم أثناء 

 .التأثر بها

قد تسهم في تطوير ألية تعامل مديري املدارس واملشرفين التربويين مع  -3

  .معلمي العلوم الطبيعية املبتدئين

 حدود الدراسةج. 

 :تحددت حدود الدراسة وفقا لألتي 

لى التعرف على الحدود املوضوعية: اقتصرت الدراسة الحالية ع -1

املشكالت املهنية التي تواجه معلمي العلوم الطبيعية املبتدئين باملرحلة 

 .الثانوية، وعالقتها بتأهيلهم

 .الحدود املكانية: املدارس الثانوية الحكومية بمحافظة حفر الباطن -2

الحدود الزمانية: تم تطبيق الدراسة في بداية الفصل الدراس ي األول  -3

 .ه1437/1438من العام 

 مصطلحات الدراسةد. 

  :املشكالت املهنية

[ بأنها عقبات تحول دون تحقيق أهداف 10يعرفها السعيد وجميل ] 

 في املعرفة أو في 
ً
تدريس املناهج الدراسية املختلفة، سواء كانت نقصا

 .االمكانيات املادية أو البشرية أو غير ذلك

ت والصعوبات التي تواجه معلمي ويعرفها الباحث إجرائيا "بأنها املعوقا     

العلوم الطبيعية املبتدئين باملرحلة الثانوية، وتؤثر على أداءهم 

وممارساتهم املهنية داخل غرفة الصف بشكل خاص وفي املدرسة بشكل 

عام، وتكون مرتبطة باإلدارة املدرسية واإلشراف التربوي، وتنفيذ مهارات 

 .البيئة املدرسيةالتدريس، واملعلم، والطالب، واملقرر، و 
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  :معلمي العلوم الطبيعية املبتدئين باملرحلة الثانوية

( سنوات في تدريس 3-1املعلمين الذين تتراوح سنوات خدمتهم بين) 

مقررات األحياء والكيمياء والفيزياء والجيولوجيا باملدارس الثانوية 

 .الحكومية بمحافظة حفر الباطن

 :التأهيل

ا بأنه "املعارف واملهارات التي تالقاها معلمي يعرفه الباحث اجرائي     

العلوم الطبيعية املبتدئين بمحافظة حفر الباطن في مرحلة اإلعداد قبل 

التحاقهم باملهنة، من خالل التحاقهم في الكليات التربوية التي تعدهم 

 فقط، 
ً
 علميا

ً
، أو الكليات العلمية التي تعدهم إعدادا

ً
 تربويا وعلميا

ً
إعدادا

على ثالثة فئات)النظام التربوي التكاملي "تربوي"، والنظام التربوي  وتكون 

التتابعي "غير تربوي+ دبلوم تربوي"، والنظام الغير تربوي "تخصص علمي 

 (."فقط

 اإلطار النظري . 3

: معلم العلوم الطبيعية املبتدئ
ً
 :أوال

 يعتبر معلم العلوم الطبيعية في سنوات حياته العملية األولى مع     
ً
لما

 تنقصه الكثير من الخبرات امليدانية التي تتميز بها مهنة التعليم، 
ً
مبتدئا

فمن الطبيعي أن تكون الدراسة النظرية التي يتلقاها املعلم املبتدئ 

مختلفة عن املمارسة املهنية التي ال تتحقق اال من خالل املمارسة الفعلية 

 .في امليدان التربوي 

 خريج كليات تربوية، أو حاصل على ومعلم العلوم املبتدئ      
ً
يكون أحيانا

دبلوم تربوي قبل ممارسة املهنة، وفي أحياٍن أخرى يكون خريج كلية علمية 

 ليكون 
ً
تخصصية ال يدرس فيها أي مقرر تربوي، حيث أنه لم يكن معدا

 أسوة بخريج الكليات التربوية
ً
 .معلما

العلوم ملواكبة  [ تغير وتعدد مسؤوليات معلم11ويؤكد عبدالسالم ] 

التطورات املختلفة في العملية التعليمية، كما يعمل املعلم في إطار عدد 

من العوامل التي تؤثر على مستوى أداءه والتي بناًء عليها تتحدد أدواره 

 .ومسؤولياته

 :أهمية رعاية معلم العلوم الطبيعية املبتدئ

الجديد تعود ملسوغات [ إلى أن االهتمام برعاية املعلم 12يشير ابو ركبه ] 

 :عدة، أهمها

تعريف املعلم الجديد باالتجاهات واملبادئ والخطط التدريسية  -1

 .وتدريبه عليها

 .تعريفه بالبيئة االجتماعية للطلبة الذين سيتعامل معهم -2

 .حاجة املعلم الجديد للتعرف إلى املتطلبات األساسية ملمارسة عمله -3

 .م اإلدارية املطلوبة منهتعريفه وتدريبه على املها -4

 :مهام وأدوار معلم العلوم الطبيعية املبتدئ

ال تختلف مهام معلم العلوم الطبيعية املبتدئ عن أي معلم علوم أخر       

بصفة عامة، لكن قد يكون هناك بعض املهام الخاصة التي ينفرد بها 

عمل بعض املعلم املبتدئ والتي ترتبط ببدايته في مهنة التدريس وحاجته ل

األشياء التي تساعده على التأقلم مع البيئة الجديدة التي يعمل بها، 

[ أن املعلم 13] وملواجهة ما يسمى بصدمة الواقع، حيث تشير تهاني خاطر

املبتدئ يتعرض ملا يسمى صدمة الواقع، والتي يمكن التعرف عليها من 

 :خالل مؤشرات أهمها

تي يواجهها، كمشكلة زيادة النصاب إدراك املعلم املبتدئ للمشكالت ال -1

 .واملشكالت النفسية والجسدية

التغير في سلوك املعلم املبتدئ نتيجة ملتطلبات األداء، والذي قد  -2

 .يختلف عن السلوك الشخص ي الطبيعي للمعلم املبتدئ

التغير في موقف واتجاه املعلم املبتدئ، كاالنتقال من موقف النمو  -3

حافظة على نمو معين نتيجة اعتماده أسلوب املسلكي الى موقف امل

 .تدريس معين

التغير في شخصية املعلم املبتدئ، كأن يحدث تغير في مفهوم الذات  -4

 .لدى املعلم ويطرأ تغير في استقراره النفس ي وتوازنه

ترك املعلم املبتدئ للمهنة، ويحدث هذا اذا عجز املعلم عن التأقلم مع  -5

 .ظروف املهنة الجديدة

[ عدة مهام وأدوار يجب على املعلم املبتدئ التصدي 14وقد عدد خالد ] 

 :لها ومعرفتها، ليتسنى له تجاوز ما يسمى صدمة الواقع، أهمها

 .ان املعلم حلقة في منظومة التنمية البشرية في املجتمع -1

 .أن معلم اليوم هو معلم اإلبداع والتجديد -2

 اعتيا -3
ً
 .دية بل يحمل رؤية ويؤدي رسالةأن املعلم ال يؤدي اعماال

 .أن املعلم صاحب رأي وموقف من قضايا املجتمع ومشكالته -4

 .أن املعلم في مجال تخصصه طالب علم، ومطور المكانياته -5

 .أن املعلم قدوة لطالبه -6

 .أن يكون متمكن من تخصصه ويحرص على اإلبداع والتجديد -7

 باملجاالت املعرفية  -8
ً
 .واملعارف التربويةأن يكون ملما

ويضيف الباحث بعض املهام التي يجب على معلم العلوم الطبيعية  

 :املبتدئ مراعاتها، حتى يستطيع التأقلم مع بيئة عمله الجديد، أهمها

بناء عالقات اجتماعية جيدة مع من حوله من الزمالء وإدارة املدرسة  -1

 .والطالب

رحب، وتفهم طبيعة  تقبل االختالفات في وجهات النظر بصدر -2

 .العالقات بين املعلمين أنفسهم وبينهم وبين اإلدارة

اكتشاف البيئة املدرسية بكافة محاورها ومعرفة نقاط الضعف  -3

 .والقوة فيها، ليسهل التعامل معها

التواصل املستمر مع إدارة املدرسة واملشرف التربوي، والحرص على  -4

 .هم التربوية والتعليميةكسب ثقتهم في أداءه، وتقبل توجيهات

زيادة ثقته في نفسه وفي ما يقدمه، وعدم االستماع الى األصوات  -5

 .املحبطة واملتذمرة

تعزيز حلقة الوصل بينه وبين تالميذه، وتفهم مشكالتهم ومشاركتهم في  -6

 .حلها ما أمكن

: املشكالت املهنية ملعلم العلوم الطبيعية املبتدئ
ً
 :ثانيا

شكالت املهنية جزء من الظروف التي يواجهها معلم العلوم تعتبر امل     

 الى 
ً
الطبيعية املبتدئ وتؤثر في أداءه بدرجات متفاوتة، وقد تؤدي أحيانا

تسرب بعض املعلمين من املهنة وعزوف معلمين خريجين عن االلتحاق 

 من مواجهة مثل هذه املشكالت التي بدأت تطفوا 
ً
بمهنة التدريس خوفا

 .كثر وأكثر في اآلونة األخيرةعلى السطح أ

[ أنه كلما زادت أهمية املهنة زادت املشكالت املرتبطة 2ويرى املهدي ]     

بها، والتي من شأنها أن تعوق القائمين بها عن أداء مسؤولياتهم بشكل 

جيد، ومهنة التعليم مهنة مهمة بالنسبة للفرد واملجتمع ويتعامل 
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لذلك تكثر فيها املشكالت التي يعانون القائمون عليها مع أعداد كبيرة، 

 .منها

 :مفهوم املشكالت املهنية

[ مشكالت املعلم بأنها عقبات تحول دون 10يعرف السعيد وجميل ] 

 في 
ً
تحقيق أهداف تدريس املناهج الدراسية املختلفة، سواء كانت نقصا

 .املعرفة أو في االمكانيات املادية أو البشرية أو غير ذلك

[ بأنها الصعوبات أو 15ها صبحية الشافعي ودعاء الشريف ]بينما تعرف 

 على العملية التدريسية، وترتبط باملعلم والطالب 
ً
العوائق التي تؤثر سلبا

 .واألهداف التعليمية ومحتوى املقرر والوسائل التعليمية والتقويم

[ بأن املشكالت املهنية للمعلم هي تلك الظروف 5ويضيف الخميس ي ]     

 على أداءه وتعيق قيامه بمهامه والعوا
ً
مل املحيطة باملعلم واملؤثرة سلبا

املهنية داخل حجرة الصف وخارجها سواًء كانت ظروف خارجية أو 

 .داخلية، وسواًء كانت تعليمية أو غير تعليمية

[ الى أن مشكالت املعلمين هي كل ما يعترض 16وتشير رنين شحاده ]     

افهم التربوية التي خططوا إلتمامها طريقهم ويمنعهم من تحقيق أهد

 .والقيام بها

من خالل التعريفات السابقة يتضح أن املشكالت املهنية التي يواجهها  

املعلم ذات تأثير سلبي على أداءه، وهي متعددة املصادر، فقد تكون 

خارجية، خارج نطاق البيئة التعليمية، وقد تكون من داخلها، وبشكل عام 

لى أداء املعلم و يعيقه عن أداء مهنته يمكن أن نطلق فإن كل ما يؤثر ع

 .عليه مشكلة مهنية

 :أنواع املشكالت املهنية ملعلم العلوم الطبيعية املبتدئ

تتعدد املشكالت املهنية التي يواجهها معلم العلوم الطبيعية املبتدئ،      

 لتعدد الجهات واألفراد الذين يتعامل معهم هذا املعلم، ومن 
ً
نظرا

لطبيعي أنه كلما زاد عدد األفرد والجهات التي يتعامل معها املعلم زادت ا

إمكانية حدوث تلك املشكالت، وألن املعلم املبتدئ يكون في بدايات 

ممارسة مهنته التي اختارها، ضعيف الخبرة في طبيعة العمل الذي 

سيقوم به، وضعيف الخبرة في التعامل مع العناصر البشرية واملادية في 

ا العمل، فإنه من الطبيعي أن تواجهه العديد من املشكالت سواًء ما هذ

يرتبط بتعامله مع األفراد كاملعلمين والطالب واإلدارة املدرسية واملشرف 

التربوي، أو ما يتعلق بالعناصر املادية كاملقررات والتجهيزات املدرسية 

 .وطرق تنفيذه للمنهج

لتي تواجه املعلمين املبتدئين، تكون [ أن أكثر املشكالت ا17ويؤكد يدوين ] 

 .مرتبطة بضعف خبرتهم التدريسية، وتعاملهم مع العملية التعليمية

[ أن هذه املشكالت يشعر بها املعلم 18ويشير خليفه كما في هبه السكني ] 

 :املبتدئ أكثر من غيره من املعلمين ذوي الخبرة، وذلك لسببين

 .قلة الخبرة التي تؤهله لحلهااملواجهة األولى لهذه املشكالت و . 1

عدم تبصيره بتلك املشكالت سواء من مديري املدارس املستقبلة له، أو . 2

 .من خالل عقد دورات تدريبية خاصة قبل الخدمة

ومن أهم أنواع هذه املشكالت التي تواجه املعلم املبتدئ كما يشير ابو  

 ].12ركبه ]

 :هامشكالت تتعلق باإلدارة املدرسية، وأهم -1

 .اهتمام اإلدارة املدرسية بالنواحي الشكلية على حساب العملية التربوية -

 .راتااملركزية الشديدة التي تنتهجها اإلدارة املدرسية في اتخاذ القر  -

 :مشكالت تتعلق بالطالب، أهمها -2

 .سلوكيات الطالب الغير منضبطة داخل الفصل -

 .كثافة الطالب في الفصل -

 .في أداء واجباتهم ومتابعة دروسهمإهمال الطالب  -

 :مشكالت تتعلق باإلشراف التربوي، أهمها -3

 .غياب العدالة في تعامل بعض املشرفين مع املعلمين الجدد -

 .مطالبة املعلمين الجدد بأعمال تفوق قدراتهم -

 .اتخاذ بعض املشرفين أسلوب التفتيش وتصيد األخطاء -

[ مشكالت املعلم املبتدئ 19طعيس ]وصنفت )منديلي( كما تشير مها ال 

 :إلى

مشكالت تعليمية: كعدم توفر الوسائل التعليمية، وصعوبة تحضير  -1

 .وتقديم املوضوعات الدراسية

مشكالت إدارية: وتتمثل في صعوبة أداء الواجبات اإلدارية للمعلم،  -2

 .وصعوبة إدارته للوقت

 .رها الطالب في الفصلمشكالت سلوكية: وتتمثل في املشكالت التي يثي -3

مشكالت مادية: وتتمثل في عدم توفر املباني املدرسية املناسبة لعملية  -4

 .التعلم

[ أن املعلم املبتدئ يواجه العديد من املشكالت في 20ويذكر الحربي ] 

بداية التحاقه بمهنة التعليم، والتي تصنف إلى مشكالت إدارية ومشكالت 

 :فنية، وهي على النحو التالي

املشكالت اإلدارية: وهي املشكالت املرتبطة بالجوانب اإلدارية في  -1

 :املدرسة، وأهمها

 .عدم معرفة املعلم املبتدئ بأنظمة املدرسة وتعليماتها -

 .تحيز إدارة املدرسة لبعض املعلمين -

 .عدم ثقة اإلدارة باملعلم املبتدئ -

 .تكليف املعلم املبتدئ بأعباء أكبر من طاقته -

 .دم اشراك املعلم املبتدئ في اتخاذ القرارات داخل املدرسةع -

 :املشكالت الفنية: وهي املشكالت املتعلقة بالعملية التربوية، وأهمها -2

 .ضعف خبرة املعلم في تنفيذ املنهج -

 .عدم انضباط التالميذ في الفصل -

 .ضعف إملام املعلم بأساليب تقويم التالميذ -

 .سية وعدم توفر الوسائل التعليميةقلة التجهيزات املدر  -

 .عدم القدرة على تحفيز التالميذ -

[ أبرز املشكالت التي تواجه 15وتعدد صبحية الشافعي ودعاء الشريف ] 

 :املعلم في عملية التدريس، وأهمها

 مشكالت متعلقة باملعلم: كعدم الثقة بالنفس، وضعف التخطيط -1

إنتباه الطالب، وعدم مراعاة  الجيد للتدريس، وعدم القدرة على جذب 

 .الفروق الفردية بين الطالب

مشكالت خاصة بالطالب: كعدم مشاركة الطالب في األنشطة  -2

الصفية، وعدم االستجابة لتعليمات املعلم، وضعف الفهم والتركيز، 

 .والسلوك العدواني، واالزعاج وكثرة الحركة

تطوير قدرات مشكالت خاصة باملنهج: كضعف قدرة املنهج على  -3

الطالب، وعدم مناسبة الزمن املقرر لتدريس املحتوى، وعدم وضوح 

 .املفاهيم، وعدم مسايرة املحتوى لالتجاهات الحديثة
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 من املعوقات واملشكالت التي تواجه معلم 21ويضيف الدسوقي ] 
ً
[ عددا

 :املستقبل، أهمها

 .عدم تمكن املعلم من مادته العلمية -1

 .لخصائص نمو التالميذعدم فهم املعلم  -2

 .اتجاه سالب نحو مهنة التدريس -3

 .عدم االهتمام بقضايا ومشكالت املجتمع -4

 .عدم القناعة بعملية التفكير -5

وبعد اطالع الباحث على األدب التربوي والدراسات السابقة التي تناولت  

نية هذا املوضوع، وخبرته في امليدان التربوي، أختار تصنيف املشكالت امله

 :التي تواجه معلم العلوم الطبيعية املبتدئ تحت ستة محاور أساسية، هي

 مشكالت تتعلق بإدارة املدرسة واإلشراف التربوي  -1

 مشكالت تتعلق بممارسة مهارات التدريس -2

 مشكالت تتعلق باملعلم -3

 مشكالت تتعلق بالطالب -4

 مشكالت تتعلق باملقرر  -5

 درسيةمشكالت تتعلق بالبيئة امل -6

ويعتقد الباحث أن هذه املحاور تتضمن أغلب املشكالت التي يعاني      

منها معلم العلوم الطبيعية املبتدئ، والتعرف على مثل هذه املشكالت 

وقياس درجة تأثيرها على أداءه سيساعد بال شك على التقليل من أثرها 

الحد  على هذا املعلم وكذلك سيساعد الجهات املسؤولة عنه للعمل على

 ما يرتبط بهذه الجهات بشكل مباشر
ً
 .من هذه املشكالت خصوصا

 الدراسات السابقة. 4

[: هدفت إلى التعرف على املشكالت التي تواجه 22دراسة عطاري ]     

املدرسين املبتدئين كما يرونها في املدارس الحكومية في دولة قطر، وتكونت 

 مبتدئ95عينة الدراسة من )
ً
 ومدرسة

ً
ين، وأكدت أبرز نتائجها ( مدرسا

على أن جميع املشكالت كانت بدرجة مهمة ومتوسطة األهمية، ولم يكن 

 منها غير معبرة، وكانت مشكلة )العالقة مع التالميذ( هي أعلى هذه 
ً
أيا

املشكالت أهمية، وكانت مشكلة )ضعف العالقة مع أولياء األمور( أقلها 

 .أهمية

فت إلى الكشف عن املشكالت التي [: هد13دراسة تهاني الخاطر ]     

تواجه املعلم املبتدئ ومدى شيوعها بمحافظة غزه، وتكونت عينة 

الدراسة من جميع املعلمين املبتدئين الذين تم تعيينهم بمحافظة غزه عام 

 ومعلمة، وأكدت أبرز نتائجها على 523م وعددهم )98/1999
ً
( معلما

لة عدم وجود مصلى في حصول مشكالت معينة على املعدل األعلى كمشك

املدرسة، وعدم كفاية الراتب، وارتفاع كثافة الطالب في الفصول 

الدراسية، وكانت أدناها مشكلة النقد املتكرر وغير البناء من مدير 

 .املدرسة

[: هدفت إلى التعرف على مشكالت 23دراسة تشكاليز وآخرون ]     

ية بتسوانا األمريكية، املدرسين املبتدئين في العلوم والرياضيات في وال 

 في العلوم والرياضيات، 13وتكونت عينة الدراسة من )
ً
 مبتدئا

ً
( معلما

%( من املشاركين ذكروا أنهم يواجهون 50وأكدت أبرز نتائجها على أن )

مشكالت مثل التعامل مع الطالب املشاغبين، وضبط املسافة املناسبة في 

 .فوض ى في الصفالتعامل بين املعلم والتالميذ، ومعالجة ال

[: هدفت إلى التعرف على املشكالت اإلدارية 24دراسة سميه حماشا ]      

التي تواجه معلمي الصفوف الثالثة األولى املبتدئين في مدارس محافظة 

 مبتدئين في الصفوف 133اربد، تكونت عينة الدراسة من )
ً
 ومعلمة

ً
( معلما

املشكالت اإلدارية التي  األولية، وأكدت أبرز نتائجها على وجود عدد من

تواجه معلمي الصفوف الثالثة األولى املبتدئين بدرجة كبيرة، وكذلك عدم 

وجود فروق ذات داللة احصائية لدرجة هذه املشكالت تعزى ملتغير 

 .املؤهل العلمي

[: هدفت إلى التعرف على املشكالت واملعوقات التي 25دراسة مسمار ] 

املبتدئ بدولة قطر، تكونت عينة الدراسة تواجه معلم التربية الرياضية 

 ممن تم تعيينهم في العامين 55من )
ً
 ومعلمة

ً
( معلما

م(، وأكدت أبرز نتائجها على وجود مشكلة تدني 99/2000م،98/1999)

الرواتب في املرتبة األولى، وتلتها مشكلة عدم التمكن من عقد الدورات 

ة املالعب الرياضية، الرياضية وورش العمل في املدرسة، ثم مشكلة قل

 .ومشكلة قلة األجهزة واألدوات الرياضية

[: هدفت إلى تحديد أهم املشكالت التي تواجه معلمي 26دراسة شحاته ] 

الرياضيات حديثي التخرج من كليات التربية بسلطنة عمان، تكونت عينة 

 من معلمي الرياضيات حديثي التخرج باملنطقة 35الدراسة من )
ً
( معلما

ة الجنوبية بالسلطنة، وأكدت أبرز نتائجها على أن أكبر املشكالت الشرقي

التي يواجهها معلمي الرياضيات حديثي التخرج هي، تحديد أهداف الدرس 

، وتدريس املوضوعات 
ً
بدقة، وعدم اتقان محتوى املنهج املدرس ي جيدا

السهلة وترك الصعبة، وعدم توفر الوسائل التعليمية، وعدم استخدامها 

 .دارس املوجودة فيهافي امل

[: هدفت إلى التعرف على املشكالت التي 19دراسة مها الطعيس ]     

تواجهها معلمات العلوم املبتدئات في املرحلة املتوسطة بمدينة الرياض، 

( معلمة، وأكدت أبرز نتائجها على أن أهم 200وتكونت عينة الدراسة من )

ئات هي كثرة التلميذات في املشكالت التي تواجه معلمات العلوم املبتد

الصف، ونقص األدوات واملواد والوسائل التعليمية، وعدم املعرفة 

 .الكافية باألمور اإلدارية

[: هدفت إلى التعرف على مشكالت املعلم املبتدئ كما 27دراسة غانم ]     

يراها خريجو كلية العلوم التربوية التابعة لوكالة الغوث الدولية املعينون 

 ومعلمة 79م، وتكونت عينة الدراسة من )2000ردن بعد عام في اال 
ً
( معلما

في مختلف املراحل، وأكدت أبرز نتائجها على وجود عدد من املشكالت 

التي تواجه املعلم املبتدئ في املجاالت اإلدارية، وإدارة الصف، وكفايات 

 .التدريس، واإلشراف التربوي، واملشكالت االجتماعية

[: هدفت إلى تحديد أهم املشكالت التي تواجه 28لقادر ]دراسة عبدا     

معلم الرياضيات املبتدئ بمحافظة غزه ودور املشرف التربوي في حلها، 

 مبتدئين، وأكدت أبرز 68وتكونت عينة الدراسة من )
ً
 ومعلمة

ً
( معلما

نتائجها على تحديد أهم املشكالت املرتبطة باملعلم كقصور املعلم املبتدئ 

األهداف السلوكية، وقلة خبرته التدريسية، وفيما يتعلق في صياغة 

باإلدارة املدرسية كانت املشكالت األهم عدم تفعيل الزيارات التبادلية، 

وعدم تشجيع املدير لألساليب الحديثة للتدريس، وفيما يتعلق بالطالب 

كانت املشكالت األهم عدم مراعاة الفروق الفردية، وتدني مستوى 

يتعلق باملنهاج كانت املشكالت األهم االعتماد على االختبار  الطالب، وفيما
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كوسيلة للتقويم، وعدم القدرة على تحديد الفترة الزمنية املناسبة 

 .ملوضوع الدرس

[: هدفت إلى تحديد املشكالت التي تواجه 29دراسة الحربي واملعثم ]      

ويين في معلمي الرياضيات املبتدئين من وجهة نظرهم ومشرفيهم الترب

 310اململكة العربية السعودية، تكونت عينة الدراسة من )
ً
 مبتدئا

ً
( معلما

، وأكدت أبرز نتائجها على أن أبرز مشكالت معلمي 115و)
ً
 تربويا

ً
( مشرفا

الرياضيات املبتدئين املرتبطة بمجال املنهج تتمثل في ضعف قدرة املعلم 

ثة، والتعامل مع املبتدئ على استخدام استراتيجيات التدريس الحدي

دروس االستكشاف والتوسع، وصياغة األهداف التي تقيس مستويات 

التفكير العليا، في حين تمثلت أبرز املشكالت املرتبطة بالبيئة املادية في 

عدم توفر معمل خاص بتدريس الرياضيات، وقلة توافر املراجع الخاصة 

لفصل، وقلة بتدريس الرياضيات في املدرسة، وكثرة عدد الطالب في ا

توافر الوسائل التعليمية، بينما تمثلت أبرز املشكالت املرتبطة بالبيئة 

املعنوية في زيادة العبء التدريس ي للمعلم املبتدئ، كما تمثلت أبرز 

املشكالت املرتبطة بالطلبة وأولياء أمورهم في قلة متابعة أولياء األمور 

، وتمثلت أبرز املشكالت املرت
ً
بطة بشخصية املعلم في قلة ألبنائهم دراسيا

 .معرفته باللوائح واألنظمة، وبعد مكان املدرسة عن منزله

 :تعقيب على الدراسات السابقة

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مشكالت املعلمين املبتدئين وهو ما  -

تكونت عينة الدراسة من املعلمين  –يتشابه مع جميع الدراسات السابقة. 

فقط، وهو ما يتشابه مع دراسة دراسة تشكاليز وآخرون  املبتدئين الذكور 

[، ويختلف مع 29[، ودراسة الحربي  املعثم ]26[، ودراسة شحاته ]23]

[ التي كانت عن املعلمات املبتدئات فقط، أما 19دراسة مها الطعيس]

 .بقية الدراسات األخرى فتكونت العينة من معلمين ومعلمات

دراسات السابقة في تخصص املعلمين اختلفت الدراسة مع جميع ال -

املبتدئين، حيث كان التخصص في هذه الدراسة )العلوم الطبيعية( بينما 

كان في الدراسات األخرى تخصصات عامة او أخرى مختلفة، عدا دراسة 

 .[ التي كان جزء من عينتها في تخصص العلوم23تشكاليز وآخرون ]

ى في املرحلة الدراسية التي اختلفت الدراسة مع جميع الدراسات األخر  -

يدرس فيها املعلمين املبتدئين حيث كانت في هذه الدراسة باملرحلة الثانوية 

 .فقط، وهو مالم يكن موجود في الدراسات السابقة

 جراءات. الطريقة اإل 5

 منهج الدراسةأ. 

 .اعتمدت الدراسة املنهج الوصفي املسحي 

 مجتمع الدراسةب. 

سة من معلمي العلوم الطبيعية املبتدئين باملرحلة تكون مجتمع الدار      

الثانوية في محافظة حفر الباطن والذين تتراوح خبرتهم من )سنة الى ثالث 

 81ه، البالغ عددهم )1436/1437سنوات( بنهاية العام الدراس ي 
ً
 .( معلما

 عينة الدراسةج. 

، ا81تكونت عينة الدارسة من نفس عدد مجتمع الدراسة ) 
ً
ال أن ( معلما

 من معلمي العلوم الطبيعية 69الذين استجابوا للدراسة منهم بلغ )
ً
( معلما

املبتدئين بمحافظة حفر الباطن، وقد تنوعت عينة الدراسة حسب 

 :تأهيلها على النحو التالي

 1جدول 

 توزيع عينة الدراسة حسب متغير التأهيل

 الدراسة أداةد. 

 وقد الدراسة، هذه في البيانات لجمع كأداة االستبانة الباحث استخدم 

 :الباحث حدد

 التي املهنية املشكالت على التعرف إلى األداة هدفت فقد: األداة هدف - 

 حفر بمحافظة الثانوية باملرحلة املبتدئين الطبيعية العلوم معلمي هتواج

 .بتأهيلهم وعالقتها نظرهم، وجهة من الباطن

 تحكيم خالل من الدراسة أداة صدق من التأكد تم: األداة صدق - 

 وطرق  املناهج في املتخصصين املحكمين من عدد طريق عن االستبانة

 على التعديل تم مالحظاتهم على ناءً وب العامة، واملناهج العلوم تدريس

 .أخرى  عبارات وإضافة عبارات وحذف الفقرات بعض

 الفا معادلة الباحث استخدم الدراسة أداة ثبات من للتأكد: األداة ثبات -

 ثبات معامل يوضح(2) رقم والجدول  Cronbacha Alpha كرونباخ

 .الدراسة

 2 جدول 

 الدراسة أداة ثبات لقياس كرونباخ ألفا معامل

 ثبات العبارات عدد العبارات

68 0.89 

 عالي يعتبر الدراسة أداة ثبات معامل أن( 2) رقم الجدول  من يتضح      

 تتمتع االستبانة عبارات أن على يدل وهذا( 0.89) بلغ حيث القيمة،

 .نتائجها على االعتماد ويمكن الثبات من عالية بدرجة

 :البيانات تحليل في املستخدمة اإلحصائية األساليب -7

 تم فقد جمعها، تم التي البيانات وتحليل الدراسة أهداف لتحقيق 

 :التالية اإلحصائية األساليب استخدام

 النسبة التكرار املؤهل العلمي

 24.6 17 بكالوريوس تربوي 

 31.9 22 بكالوريوس غير تربوي 

 43.5 30 بكالوريوس غير تربوي+ دبلوم تربوي 

 %100 69 املجموع
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 (standard deviation) املعياري  واالنحراف (mean) الحسابي املتوسط -

 على الدراسة عينة استجابات انخفاض أو ارتفاع مدى ملعرفة وذلك

 (.العبارات متوسط) الدراسة اسئلة

 .الدراسة أداة ثبات لقياس(cronbacha Alpha)  كرونباخ الفا معامل -

 كان إذا ما ملعرفة(one way anova)  األحادي التباين تحليل اختبار -

 ملتغير تعزى  الدراسة عينة إجابات في إحصائية داللة ذات فروق هناك

 .التأهيل

 املستخدم( والعليا الدنيا حدودال) الخماس ي املقياس خاليا طول  لتحديد -

 خاليا علي تقسيمة ثم( 4=1-5) املدى حساب تم الدراسة، عبارات في

 ذلك بعد( 0.80=4/5) أي الصحيح الخلية طول  على للحصول  االستبانة

 وهي املقياس بداية أو) املقياس في قيمة أقل الى القيمة هذه اضافة تم

  األعلى الحد لتحديد وذلك( الصحيح الواحد

 :يلي كما الخاليا طول  أصبح وهكذا الخلية، لهذه

 (.منعدمة) تمثل 1.80الى1من -

 (.ضعيفة) تمثل 2.60الي 1.81 من -

 (.متوسطة) تمثل 3.40الى2.61 من -

 (.كبيرة) تمثل 4.20الى3.41 من -

  كبيرة) تمثل 5الى4.21 من -
ً
 (.جدا

 ومناقشتها النتائج

 لها، التوصل تم التي راسةالد لنتائج عرض الجزء هذا في نتناول  

 :التالي النحو على ومناقشتها

 
ً
 الذي للدراسة األول  السؤال عن لإلجابة :األول  السؤال على اإلجابة: أوال

 الطبيعية العلوم معلمي تواجه التي املهنية املشكالت ما"  على ينص

 باإلدارة) املتعلقة الباطن حفر محافظة في الثانوية باملرحلة املبتدئين

 بحساب الباحث قام" نظرهم؟ وجهة من( التربوي  واإلشراف درسيةامل

 هذه تواجد درجة لتحديد املعيارية واالنحرافات الحسابية املتوسطات

 ويوضح املحور، هذا على الدراسة عينة استجابات حسب املشكالت

 املحور، بهذا املتعلقة املشكالت هذه من مشكلة كل درجة( 3)رقم الجدول 

 استجابات بحسب تواجدها درجة على بناءً  املشكالت هذه ترتيب وكذلك

 .الدراسة عينة

 3 جدول 

 املحور  هذا في الدراسة لعبارات املعياري  واالنحراف الحسابية املتوسطات

رقم 

 العبارة

 الترتيب الدرجة االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي العبارة

 12 متوسطة 0.96 2.84 من املعلمين األخرين.التعامل مع املعلم املبتدئ على أنه أقل كفاءة  1

 6 متوسطة 1.1 3.33 اسناد بعض األعمال التي ال تتناسب مع قدرات وتخصص املعلم املبتدئ. 2

 1 كبيرة 1.2 3.63 عدم اطالع املعلم املبتدئ على اللوائح واألنظمة املنظمة للعمل. 3

 2 كبيرة 1.1 3.62 نية للمعلم املبتدئ.ضعف االهتمام بتلبية االحتياجات التعليمية وامله 4

 16 ضعيفة 1.2 2.30 توجيه النقد للمعلم املبتدئ أمام زمالءه. 5

 14 متوسطة 1.1 2.78 عدم تقبل أراء ومقترحات املعلم املبتدئ. 6

 9 متوسطة 1.2 3.14 ضعف االهتمام بمتابعة املعلم املبتدئ وتقديم التوجيهات املناسبة له. 7

 8 متوسطة 1.1 3.17 املوضوعية في تقييم أداء املعلم املبتدئ.انعدام  8

 13 متوسطة 1.1 2.83 قلة عدد الزيارات الفنية للمعلم املبتدئ. 9

 15 متوسطة 1.3 2.65 التناقض بين توجيهات املدير واملشرف التربوي. 10

 4 متوسطة 1.3 3.36 ضعف البرامج التطويرية املقدمة للمعلم املبتدئ. 11

ضعف تقديم التغذية الراجعة للمعلم املبتدئ بعد الزيارة الفنية للمدير واملشرف  12

 التربوي.

 10 متوسطة 1.1 3.10

 11 متوسطة 1.2 2.86 ضعف العالقات اإلنسانية بين املعلم املبتدئ ورؤسائه. 13

ممارسة املشرف التربوي االساليب التقليدية لألشراف والتركيز على أسلوب  14

 تيش وتصيد األخطاء.التف

 7 متوسطة 1.5 3.20

 5 ضعيفة 1.3 2.35 صعوبة التواصل مع املشرف التربوي  15

 3 كبيرة 1.3 3.46 زيادة أنصبة الحصص وحصص االنتظار واالشراف للمعلم املبتدئ. 16

 3.03املتوسط العام للمحور = 

 0.77االنحراف املعياري للمحور =

     

 املدرسية باإلدارة تتعلق مشكالت) محور  أن( 3) رقم الجدول  من يتضح

 بدرجة عبارات( 3) جاءت حيث عبارة،( 16) يتضمن( التربوي  واإلشراف

 عبارة( 11) جاءت و ،(3.46-3.63) بين يتراوح حسابي بمتوسط و( كبيرة)

 حين في ،(2.78 -3.36) بين يتراوح حسابي بمتوسط و( متوسطة) بدرجة

 يتراوح حسابي بمتوسط و( ضعيفة) بدرجة العبارات من عبارتين جاءت

  كبيرة) بدرجة عبارة أي تأتي ولم ،(2.35-2.30) بين
ً
 درجة أو( جدا

( متوسطة) بدرجة املحور  لعبارة العام املتوسط وجاء ،(منعدمة)

 (.3.03) حسابي وبمتوسط

 على املبتدئ املعلم اطالع عدم)وهي املحور  عبارات من( 3) الفقرة جاءت -

( كبيرة) بدرجة األولى املرتبة في( للعمل املنظمة ألنظمةوا اللوائح
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 الثقافة الى النتيجة هذه الباحث ويعزوا ،(3.63) حسابي وبمتوسط

 على املبتدئين املعلمين باطالع تهتم ال والتي املدارس مديري  لدى السائدة

 املعلمين اهتمام عدم وكذلك للعمل، مباشرتهم قبل واألنظمة اللوائح

 ألهمية منهم البعض تقليل أو واألنظمة، اللوائح هذه عرفةبم أنفسهم

 على تؤثر نظامية مخالفات في يوقعهم مما واألنظمة، اللوائح تلك معرفة

 .عام بشكل أداءهم

 املبتدئ للمعلم النقد توجيه)وهي املحور  عبارات من( 5) الفقرة جاءت -

 و( ضعيفة) ةبدرج األخيرة املرتبة في املحور  عبارات من( زمالءه أمام

 الجيد التعامل الى النتيجة هذه الباحث ويعزوا ،(2.30) حسابي بمتوسط

 توجيه بطرق  ومعرفتهم املبتدئين، املعلمين مع املدارس مديري  لغالبية

 الخاطر تهاني دراسة مع النتيجة هذه وتتفق جيد، بشكل املبتدئ املعلم

 في املدرسة مدير من اءالبن وغير املتكرر  النقد مشكلة فيها كانت التي[ 13]

 .املشكالت أدنى

 
ً
 :الثاني السؤال على اإلجابة: ثانيا

 املشكالت ما"  على ينص الذي للدراسة الثاني السؤال عن لإلجابة      

 في الثانوية باملرحلة املبتدئين الطبيعية العلوم معلمي تواجه التي املهنية

 وجهة من( دريسالت مهارات بممارسة) املتعلقة الباطن حفر محافظة

 واالنحرافات الحسابية املتوسطات بحساب الباحث ،قام"نظرهم؟

 عينة استجابات حسب املشكالت هذه تواجد درجة لتحديد املعيارية

 من مشكلة كل درجة( 4)رقم الجدول  ويوضح املحور، هذا على الدراسة

 بناءً  املشكالت هذه ترتيب وكذلك املحور، بهذا املتعلقة املشكالت هذه

 .الدراسة عينة استجابات بحسب تواجدها درجة على

 4 جدول 

 املحور  هذا في الدراسة لعبارات املعياري  واالنحراف الحسابية املتوسطات

 الترتيب الدرجة االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي العبارة رقم العبارة

 2 كبيرة 1.1 3.59 قلة تدريب املعلم على استراتيجيات وتقنيات التعليم الحديثة 17

 1 كبيرة 1.08 3.97 ندرة التقنيات والوسائل التعليمية الحديثة باملدرسة. 18

 3 كبيرة 1.1 3.59 صعوبة فهم وتطبيق األنشطة التعليمية املرتبطة باملقرر. 19

 9 متوسطة 1.1 2.64 صعوبة توصيل املادة العلمية بشكل مناسب. 20

 10 متوسطة 1.1 2.61 صحيح.ضعف القدرة على تخطيط الدرس بشكل  21

 7 متوسطة 1 3.09 صعوبة استخدام اساليب وأدوات تقويم متنوعة داخل الفصل 22

 6 متوسطة 1.1 3.32 صعوبة تنفيذ استراتيجيات التعلم الجماعي داخل الفصل 23

 4 كبيرة 1.2 3.51 صعوبة تقويم الجانب العملي في املقرر  24

 5 كبيرة 1.3 3.43 ز الغير متوافق مع امكانيات املعلم واملدرسة.االعتماد على التحضير الجاه 25

 8 متوسطة 1.8 2.91 ضعف امكانية تنويع التعزيز املقدم للطالب. 26

 3.26املتوسط العام للمحور = 

 0.73االنحراف املعياري للمحور =

 بممارسة تتعلق مشكالت) محور  ان( 4) رقم الجدول  من يتضح      

 بدرجة عبارات( 5) جاءت حيث عبارات،( 10) يتضمن( ريسالتد مهارات

 من( 5)وجاءت ،(3.43-3.97) بين يتراوح حسابي بمتوسط و( كبيرة)

 ،(2.61 -3.32) بين يتراوح حسابي وبمتوسط( متوسطة) بدرجة العبارات

  كبيرة) بدرجة عبارة أي تأتي ولم
ً
 أو( ضعيفة)درجة أو( جدا

( متوسطة) بدرجة املحور  لعبارات عامال املتوسط وجاء ،(منعدمة)درجة

 (.3.26) حسابي وبمتوسط

 والوسائل التقنيات ندرة) وهي املحور  عبارات من( 18) الفقرة جاءت -

 وبمتوسط ،(كبيرة) بدرجة األولى املرتبة في( باملدرسة الحديثة التعليمية

 تقنيات وجود عدم الى النتيجة هذه الباحث ويعزوا ،(3.97) حسابي

 واقتصار املطورة املقررات تخدم املدارس من عدد في حديثة ووسائل

 وتتفق محدود، بشكل تخدم التي والوسائل التقنيات بعض على بعضها

 توفر عدم مشكلة أن الى أشارت التي[ 26] شحاته دراسة مع النتيجة هذه

 حديثي املعلمين يواجهها التي املشكالت أكبر من التعليمية الوسائل

 نقص مشكلة فيها جاءت التي[ 19] الطعيس مها ودراسة التخرج،

 املبتدئات، املعلمات واجهت التي املشكالت أهم من التعليمية الوسائل

 الوسائل قلة مشكلة فيها جاءت التي[ 29] واملعثم الحربي ودراسة

 .املبتدئ للمعلم املادية املشكالت أبرز  من التعليمية

 تخطيط على القدرة ضعف)يوه املحور  عبارات من( 21) الفقرة جاءت -

 وبمتوسط ،(ضعيفة) بدرجة األخيرة املرتبة في( صحيح بشكل الدرس

 أغلب اعتماد الى النتيجة هذه الباحث ويعزوا ،(2.61) بلغ حسابي

 وبالتالي املكتبات، في يباع الذي الجاهز التحضير على املبتدئين املعلمين

  ممارسته لعدم املجال هذا في مشكالت من أغلبهم يعاني لم
ً
 .فعليا

 
ً
 :الثالث السؤال على اإلجابة: ثالثا

 املهنية املشكالت ما"  على ينص الذي للدراسة الثالث السؤال عن لإلجابة

 محافظة في الثانوية باملرحلة املبتدئين الطبيعية العلوم معلمي تواجه التي

 بحساب الباحث قام ،"نظرهم؟ وجهة من( باملعلم) املتعلقة الباطن حفر

 هذه تواجد درجة لتحديد املعيارية واالنحرافات الحسابية ملتوسطاتا

 ويوضح املحور، هذا على الدراسة عينة استجابات حسب املشكالت

 املحور، بهذا املتعلقة املشكالت هذه من مشكلة كل درجة( 5) رقم الجدول 

 استجابات بحسب تواجدها درجة على بناءً  املشكالت هذه ترتيب وكذلك

 .راسةالد عينة
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 5 جدول 

 املحور  هذا في الدراسة لعبارات املعياري  واالنحراف الحسابية املتوسطات

 الترتيب الدرجة االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي العبارة رقم العبارة

 6 متوسطة 1.2 2.77 كثرة مسؤوليات املعلم املبتدئ وأعبائه غير التدريسية. 27

 11 متوسطة 1.1 2.61 زمالءه املعلمين. ضعف تعاون املعلم املبتدئ مع 28

 5 متوسطة 1.3 2.80 ضعف استفادة املعلم املبتدئ من خبرات زمالءه املعلمين 29

 2 متوسطة 1.1 3.22 عدم اهتمام املعلم املبتدئ بمالحظات اإلدارة واملشرف التربوي  30

 7 متوسطة 1.1 2.75 االحساس بالخوف والرهبة عند مواجهة الطالب. 31

 4 متوسطة 1.1 2.96 ضعف قدرة املعلم على تطبيق ما تعلمه على أرض الواقع. 32

 12 ضعيفة 1.1 2.55 صعوبة إدارة املعلم لوقت الحصة بطريقة صحيحة. 33

 10 متوسطة 1.1 2.68 االحساس بالخوف واالرتباك عند حضور زائر للفصل. 34

 3 متوسطة 1.1 3.20 النظام فيه.ضعف قدرة املعلم املبتدئ على إدارة الصف وضبط  35

 13 ضعيفة 1.2 2.38 ضعف تعامل املعلم املبتدئ مع املشكالت الطارئة 36

 8 متوسطة 1.2 2.70 ضعف ميول املعلم املبتدئ نحو مهنة التدريس 37

 1 كبيرة 1.4 3.83 بعد املدرسة عن مكان إقامة املعلم. 38

 9 متوسطة 1.2 2.70 ته التعليمية.ضعف ثقة املعلم املبتدئ بقدراته ومهارا 39

 14 ضعيفة 1.2 2.14 كثرة غياب وتأخر املعلم املبتدئ عن الحصص الدراسية. 40

 2.80املتوسط العام للمحور = 

 0.81االنحراف املعياري للمحور =

 يتضمن( باملعلم تتعلق مشكالت) محور  أن( 5) رقم الجدول  من يتضح      

 حسابي وبمتوسط( كبيرة) بدرجة واحدة رةعبا جاءت حيث عبارة،( 14)

 حسابي وبمتوسط( متوسطة) بدرجة العبارات من( 10) وجاءت ،(3.83)

 ولم ضعيفة، بدرجة عبارات( 3) جاءت حين في ،(2.61 -3.22) بين يتراوح

  كبيرة)بدرجة عبارة أي تأتي
ً
 العام املتوسط وجاء ،(منعدمة)درجة أو( جدا

 (.2.80) حسابي وبمتوسط( طةمتوس) بدرجة املحور  لعبارات

 إقامة مكان عن املدرسة بعد) وهي املحور  عبارات من( 38) الفقرة جاءت -

 ويعزوا ،(3.83) حسابي وبمتوسط( كبيرة) بدرجة األولى املرتبة في( املعلم

 من املبتدئين الطبيعية العلوم معلمي أعداد كثرة الى النتيجة هذه الباحث

 للمعلم، استقرار عدم عامل ذلك أن منهم كثيرا ويرى  املحافظة، خارج

 في كبيرة درجة على يحصل جعله ما وهذا أداءه، على وأخرى  بدرجة ويؤثر

 املعثم و الحربي دراسة مع النتيجة هذه وتتفق املحور، هذا مشكالت

 املشكالت كأبرز  املعلم منزل  عن املدرسة بعد مشكلة فيها جاءت التي[29]

 .املعلم بشخصية املرتبطة

 املعلم وتأخر غياب كثرة)وهي املحور  عبارات من( 40) الفقرة جاءت -

 ،(ضعيفة) وبدرجة األخيرة املرتبة في( الدراسية الحصص عن املبتدئ

 الكثير التزام الى النتيجة هذه الباحث ويعزوا ،(2.14) حسابي وبمتوسط

 في العام االنضباط وكذلك حصصهم، بوقت املبتدئين املعلمين من

 .الحصص حضور  على ايجابي بشكل ينعكس مما للمدرسة، الحضور 

 
ً
 :الرابع السؤال على اإلجابة: رابعا

 املهنية املشكالت ما" على ينص الذي للدراسة الرابع السؤال عن لإلجابة 

 محافظة في الثانوية باملرحلة املبتدئين الطبيعية العلوم معلمي تواجه التي

 "نظرهم؟ هةوج من( بالطالب) املتعلقة الباطن حفر

 املعيارية واالنحرافات الحسابية املتوسطات بحساب الباحث قام 

 على الدراسة عينة استجابات حسب املشكالت هذه تواجد درجة لتحديد

 املشكالت هذه من مشكلة كل درجة( 6) رقم الجدول  ويوضح املحور، هذا

 درجة على بناءً  املشكالت هذه ترتيب وكذلك املحور، بهذا املتعلقة

 .الدراسة عينة استجابات بحسب تواجدها

 6 جدول 

 املحور  هذا في الدراسة لعبارات املعياري  واالنحراف الحسابية املتوسطات

 الترتيب الدرجة االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي العبارة رقم العبارة

 2 كبيرة 1.09 3.99 كثافة عدد الطالب في الفصل. 41

 5 كبيرة 0.94 3.71 عوبة املادة العلمية.شعور كثير من الطالب بص 42

 4 كبيرة 94. 3.74 ضعف اهتمام الطالب بالواجبات والتكليفات املقررة عليهم. 43

 8 متوسطة 0.97 3.39 أثناء الحصة الدراسية. قلة مشاركة وتفاعل الطالب 44

 10 متوسطة 1.1 3.35 غياب الطالب عن الحصة الدراسية للمادة. 45

 13 متوسطة 1.17 3.06 زام الطالب بتعليمات وتوجيهات املعلم املبتدئ.ضعف الت 46

 9 متوسطة 0.94 3.39 قلة تركيز الطالب أثناء التدريس. 47

 11 متوسطة 1.1 3.32 ضعف اهتمام الطالب باالختبارات الخاصة باملادة. 48

 6 كبيرة 1.1 3.68 ضعف دافعية الطالب نحو تعلم املادة. 49

 7 كبيرة 1.05 3.68 ستوى التحصيلي للطالب بشكل عام.ضعف امل 50
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 الترتيب الدرجة االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي العبارة رقم العبارة

 3 كبيرة 1.2 3.78 تفش ي ظاهرة الغش في االختبارات لدى الطالب. 51

 12 متوسطة 1.1 3.14 وجود صعوبات تعلم لدى بعض الطالب 52

  0.96 4.30 ضعف متابعة األسرة للطالب. 53
ً
 1 كبيرة جدا

 3.57املتوسط العام للمحور = 

 0.71ف املعياري للمحور =االنحرا

( بالطالب تتعلق مشكالت) محور  أن( 6) رقم الجدول  من يتضح     

  كبيرة) بدرجة واحدة عبارة جاءت حيث عبارة،( 13) يتضمن
ً
( جدا

( كبيرة) بدرجة العبارات من( 6) وجاءت ،(4.30) حسابي وبمتوسط

 العبارات من( 6) وجاءت ،(2.68 -3.99) بين ما يتراوح حسابي وبمتوسط

 ولم ،(3.06 -3.39) بين ما يتراوح حسابي وبمتوسط( متوسطة) بدرجة

 العام املتوسط وجاء ،(منعدمة) درجة أو( ضعيفة) بدرجة عبارة أي تأتي

 (.3.57) حسابي وبمتوسط( كبيرة) بدرجة

 األسرة متابعة ضعف) وهي املحور  عبارات من( 53) الفقرة جاءت -

  كبيرة) بدرجة األولى املرتبة في( للطالب
ً
 ،(4.30) حسابي وبمتوسط( جدا

 واملبتدئين عام بشكل املعلمين يعانيه ما الى النتيجة هذه الباحث ويعزوا

 مع الطالب أمور  أولياء من العظمى الغالبية تجاوب عدم من خاص بشكل

 ضعف ظل في حتى أبنائهم عن سؤالهم عدم وكذلك مالحظاتهم،

 هؤالء مثل مع أتباعها املعلم يحاول  لتيا الحل عملية يعقد مما مستواهم،

 جاءت التي[ 29] واملعثم الحربي دراسة مع النتيجة هذه واتفقت الطالب،

  ألبنائهم األمور  أولياء متابعة قلة مشكلة فيها
ً
  دراسيا

 .املبتدئ املعلم مشكالت أبرز  من

 الطالب التزام ضعف)وهي املحور  عبارات من( 46) الفقرة جاءت -

 متوسطة، بدرجة األخيرة املرتبة في( املبتدئ املعلم وتوجيهات بتعليمات

 كثير التزام الى النتيجة هذه الباحث ويعزوا ،(3.06) حسابي وبمتوسط

 من األغلب معاناة عدم وبالتالي معلميهم، لتوجيهات واحترامهم الطالب من

 .املشكلة هذه من املبتدئين املعلمين

 
ً
 :مسالخا السؤال على اإلجابة: خامسا

 املشكالت ما"  على ينص الذي للدراسة الخامس السؤال عن لإلجابة

 في الثانوية باملرحلة املبتدئين الطبيعية العلوم معلمي تواجه التي املهنية

 "نظرهم؟ وجهة من( باملقرر ) املتعلقة الباطن حفر محافظة

 لتحديد املعيارية واالنحرافات الحسابية املتوسطات بحساب الباحث قام

 هذا على الدراسة عينة استجابات حسب املشكالت هذه تواجد جةدر 

 املشكالت هذه من مشكلة كل درجة( 7) رقم الجدول  ويوضح املحور،

 درجة على بناءً  املشكالت هذه ترتيب وكذلك املحور، بهذا املتعلقة

 .الدراسة عينة استجابات بحسب تواجدها

 7 جدول 

 املحور  هذا في الدراسة لعبارات ري املعيا واالنحراف الحسابية املتوسطات

رقم 

 العبارة

 الترتيب الدرجة االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي العبارة

 1 كبيرة 1 3.77 كثافة موضوعات املقرر. 54

 2 كبيرة 0.96 3.57 ضعف ارتباط محتوى املقرر بالبيئة املحلية مما يصعب استيعاب الطالب له. 55

 3 متوسطة 1 3.16 مشوقة مما يضعف تفاعل الطالب مع املعلم.موضوعات املقرر غير  56

 6 متوسطة 1.2 3 عدم كفاية االنشطة املضمنة في املقرر. 57

 8 متوسطة 1.06 2.75 صعوبة بعض االسئلة في املقرر وعدم قدرة املعلم على حلها. 58

 4 متوسطة 0.98 3.13 صعوبة تحقيق أهداف املقرر على أرض الواقع. 59

 7 متوسطة 0.99 2.84 عدم مناسبة مستوى املقرر مع امكانيات املعلم املبتدئ. 60

 5 متوسطة 1.1 3.09 محتوى املقرر غير مرن وال يساعد املعلم على االبداع. 61

 3.16املتوسط العام للمحور = 

 0.75االنحراف املعياري للمحور =

 يتضمن( باملقرر  قتتعل مشكالت) محور  أن( 7) رقم الجدول  من يتضح      

 يتراوح حسابي وبمتوسط( كبيرة) بدرجة منها عبارتين جاءت عبارات،( 8)

( متوسطة) بدرجة العبارات من( 6)وجاءت ،(3.57-3.77) بين ما

 بدرجة عبارة أي تأتي ،ولم(2.75 -3.16) بين ما يتراوح حسابي وبمتوسط

  كبيرة)
ً
 العام توسطامل وجاء ،(منعدمة)درجة أو( ضعيفة)درجة أو( جدا

 (.3.16) حسابي وبمتوسط( متوسطة) بدرجة

 في( املقرر  موضوعات كثافة)وهي املحور  عبارات من( 54) الفقرة جاءت -

 الباحث يعزوا وقد ،(3.77) حسابي وبمتوسط( كبيرة) بدرجة األولي املرتبة

 الطبيعية العلوم مقررات موضوعات تناسب عدم الى النتيجة هذه

 قدرة من يقلل ما وهو الثانوية، املرحلة في سهالتدري املخصص للوقت

 الوقت لضيق واألنشطة التدريس من حقه درس كل إعطاء على املعلم

 .املناسب الوقت في املقرر  إنهاء من وليتمكن

 في االسئلة بعض صعوبة)وهي املحور  عبارات من( 40) الفقرة جاءت -

 ،(متوسطة) بدرجة يرةاألخ املرتبة في( حلها على املعلم قدرة وعدم املقرر 

 أكثر تمكن الى النتيجة هذه الباحث ويعزوا ،(2.14) حسابي وبمتوسط

 .العلمي ملستواهم ومناسبتها املقرر  أسئلة حل من املبتدئين املعلمين

 
ً
 :السادس السؤال على اإلجابة: سادسا

 املشكالت ما"  على ينص الذي للدراسة السادس السؤال عن لإلجابة 

 في الثانوية باملرحلة املبتدئين الطبيعية العلوم معلمي تواجه التي املهنية

 "نظرهم؟ وجهة من( املدرسية بالبيئة) املتعلقة الباطن حفر محافظة
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 املعيارية واالنحرافات الحسابية املتوسطات بحساب الباحث قام 

 على الدراسة عينة استجابات حسب املشكالت هذه تواجد درجة لتحديد

 املشكالت هذه من مشكلة كل درجة( 8) رقم الجدول  ضحويو  املحور، هذا

 درجة على بناءً  املشكالت هذه ترتيب وكذلك املحور، بهذا املتعلقة

 .الدراسة عينة استجابات بحسب تواجدها

 8 جدول 

 املحور  لهذا الدراسة لعبارات املعياري  واالنحراف الحسابية املتوسطات

 الترتيب الدرجة االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي العبارة رقم العبارة

 2 كبيرة 0.97 4.12 قلة األدوات والتجهيزات الالزمة لتدريس املقرر. 62

  0.94 4.30 ضعف تجهيز املختبر املدرس ي. 63
ً
 1 كبيرة جدا

 7 متوسطة 1.6 2.75 عدم وجود محضر مختبر في املدرسة. 64

 5 متوسطة 1.5 3.20 ضعف تعاون محضر املختبر مع املعلم املبتدئ. 65

 4 متوسطة 1.2 3.39 عدم توفر وسائل السالمة في املختبر املدرس ي. 66

 6 متوسطة 1.4 3.07 عدم مالئمة املبنى املدرس ي للعملية التعليمية. 67

 3 كبيرة 1.26 3.90 عدم توفر مكتب خاص للمعلم املبتدئ. 68

 3.53املتوسط العام للمحور = 

 0.84ور =االنحراف املعياري للمح

 بالبيئة تتعلق مشكالت) محور  أن( 8) رقم الجدول  من يتضح     

 كبيرة) بدرجة واحدة عبارة جاءت حيث عبارات،( 7) يتضمن( املدرسية

 
ً
( كبيرة) بدرجة العبارات من( 2)وجاءت ،(4.30) حسابي وبمتوسط( جدا

 العبارات من( 4)وجاءت ،(3.90 -4.12) بين ما يتراوح حسابي وبمتوسط

 ولم ،(2.75 -3.39) بين ما يتراوح حسابي وبمتوسط( متوسطة) بدرجة

 العام املتوسط وجاء ،(منعدمة) درجة أو( ضعيفة) بدرجة عبارة أي تأتي

 (.3.53) حسابي وبمتوسط( كبيرة) بدرجة

 املختبر تجهيز ضعف) وهي املحور  عبارات من( 63) الفقرة جاءت -

  كبيرة) بدرجة األولى املرتبة في( املدرس ي
ً
 ،(4.30) حسابي وبمتوسط( جدا

 مختبرات وجود من وبالرغم أنه إلى النتيجة هذه الباحث يعزوا وقد

 يحتاجها التي األدوات بعض من تخلوا أنها اال املدارس غالبية في مدرسية

 املقرر  في املتضمنة العملية واألنشطة التجارب أجراء في املبتدئ املعلم

 .منها تفادةاالس يعيق مما يدرسه، الذي

 في مختبر محضر وجود عدم)وهي املحور  عبارات من( 64) الفقرة جاءت -

 ،(2.75) حسابي وبمتوسط( متوسطة) بدرجة األخيرة املرتبة في( املدرسة

 املدارس أغلب في محضرين تواجد إلى النتيجة هذه الباحث ويعزوا

 لدى كلةكمش األخيرة املرتبة في تكون  املشكلة هذه جعل مما الثانوية،

 .املبتدئين الطبيعية العلوم معلمي

 :جميعها املحاور  نتيجة

 املشكالت، هذه محاور  من محور  كل درجة( 9) رقم الجدول  يوضح 

 بحسب مشكالتها تواجد درجة على بناءً  املحاور  هذه ترتيب وكذلك

 .الدراسة عينة استجابات

 9 جدول 

 الستبانةا ملحاور  املعياري  واالنحراف الحسابية املتوسطات

 الترتيب الدرجة االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي العبارة رقم العبارة

 5 متوسطة 0.77 3.03 مشكالت تتعلق بإدارة املدرسة واإلشراف التربوي  1

 3 متوسطة 0.73 3.26 مشكالت تتعلق بتنفيذ مهارات التدريس 2

 6 متوسطة 0.81 2.80 مشكالت تتعلق باملعلم 3

 1 كبيرة 0.71 3.57 تعلق بالطالبمشكالت ت 4

 4 متوسطة 0.75 3.16 مشكالت تتعلق باملقرر  5

 2 كبيرة 0.84 3.53 مشكالت تتعلق بالبيئة املدرسية 6

 العلوم معلمي تواجه التي املشكالت) محاور  ان اعاله الجدول  من يتضح    

( رةكبي) بدرجة املحاور  من( 2) جاءت حيث محاور،( 6) يتضمن( الطبيعية

 املحاور  من( 4)جاءت فيما ،(3.57 -3.53) بين ما يتراوح حسابي وبمتوسط

 يأتي ولم ،(2.80 -3.26) بين ما يتراوح حسابي وبمتوسط متوسطة، بدرجة

  كبيرة) بدرجة محور  أي
ً
 (.منعدمة) درجة أو( ضعيفة) درجة أو( جدا

 بين من ىاالول املرتبة في( بالطالب تتعلق مشكالت) وهو( 4) املحور  جاء -

 ان يعني مما ،(3.57) حسابي وبمتوسط( كبيرة) بدرجة االستبانة محاور 

 املرحلة في املبتدئين الطبيعية العلوم معلمي تواجه التي املشكالت أكبر

 وقد بالطالب، تتعلق التي املشكالت هي الباطن حفر بمحافظة الثانوية

 املعلمين منها نييعا التي املشكالت كثرة الى النتيجة هذه الباحث يعزوا

 في املبتدئ املعلم خبرة وضعف الثانوية، املرحلة في الطالب مع املبتدئين

 املدرسة في وقته أغلب يقض ي املعلم وألن املشكالت، هذه مع التعامل

 بروزا األكثر هي بهم املرتبطة املشكالت فتكون  طالبه مع الصف داخل

 وتتفق األخرى، املشكالت يةببق مقارنة املدرسة في تأثيرا األكثر وهي لديه

 مع العالقة مشكلة فيها جاءت التي[ 22] عطاري  دراسة مع النتيجة هذه

 كانت التي[ 23] وآخرون تشكاليز ودراسة أهمية، املشكالت كأعلى التالميذ

 .املبتدئين املعلمين من% 50 عند األكثر بالطالب املتعلقة املشكالت

 بين من األخيرة املرتبة في( املعلمب تتعلق مشكالت)وهو( 3)املحور  جاء -

 يعني مما ،(2.80) حسابي وبمتوسط( متوسطة) بدرجة االستبانة محاور 

 املرحلة في املبتدئين الطبيعية العلوم معلمي تواجه التي املشكالت أقل ان
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 يعزوا وقد شخصيا، بهم تتعلق التي هي الباطن حفر بمحافظة الثانوية

 املشاكل أن يعتبرون املبتدئين ملعلمينا أن الى النتيجة هذه الباحث

  األقل هي كمعلمين بهم املرتبطة
ً
  واألقل حدوثا

ً
 منهم، الغالبية لدى تأثيرا

 التي باملشكالت املبتدئين املعلمين بعض احساس لعدم ذلك يكون  وربما

 .أخرى  مصادر الى وعزوها مصدرها هم يكونون 

 :السابع السؤال إجابة: سابعا

 معلمي تواجه التي املشكالت تلك عالقة ما" على بعالسا السؤال ينص 

 الباطن حفر محافظة في الثانوية باملرحلة املبتدئين الطبيعية العلوم

 "بتأهيلهم؟

 تواجه التي املشكالت درجة بين عالقة هناك كان اذا ما على وللتعرف 

 حفر محافظة في الثانوية باملرحلة املبتدئين الطبيعية العلوم معلمي

 العلوم معلمي تأهيل أنظمة الباحث صنف التأهيل، ملتغير تعزى  نالباط

 والنظام ،"تربوي " التكاملي التربوي  النظام) هي، أنظمة ثالثة الى الطبيعية

 تربوي  الغير والنظام ،"تربوي  دبلوم + تربوي  غير" التتابعي التربوي 

 التباين تحليل" اختبار الباحث استخدم و ،"(فقط علمي تخصص"

 التي االحصائية الداللة ذات الفروق لتوضيح "one way anova ياالحاد

 تواجه التي املشكالت على الدراسة عينة استجابة في التأهيل ملتغير تعزى 

 (.10) رقم الجدول  يوضحها كما الطبيعية، العلوم معلمي

 10 جدول 

 التأهيل ملتغير  تعزي  الطبيعية العلوم معلمي تواجه التي كالتاملش درجة في للفروق" one way anova االحادي التباين تحليل" اختبار  نتائج

 مستوى الداللة االحصائي (Fقيمة ) متوسط مجموع املربعات مجموع املربعات مصادر التباين 

 0.826 0.192 0.068 0.136 بين املجموعات مجموع الفقرات

 0.354 23.391 داخل املجموعات

  23.52 الكلي

 احصائية داللة ذات فروق وجود عدم( 10) رقم الجدول  ئجنتا من يتضح

 العلوم معلمي تواجه التي املشكالت درجة في( 0.05) مستوى  عند

 العلوم معلمي تأهيل أن يعني مما التأهيل، ملتغير تعزى  الطبيعية

 درجة على تأثير له يكن لم الباطن جفر بمحافظة املبتدئين الطبيعية

 :الى النتيجة هذه الباحث يعزوا وقد تواجههم، التي املشكالت

 على كبير بشكل تأثيرها عدم وبالتالي التربوي  اإلعداد برامج بعض ضعف -

 الغير مشكالت عن مشكالتهم اختالف وعدم امليدان، في خريجيها أداء

  مؤهلين
ً
 .تربويا

 واملمارسة التربوي  اإلعداد برامج في النظري  الجانب بين فجوة وجود -

 األخرين زمالءهم على تفوقهم فرص يقلل مما التربوي، مليدانا في الفعلية

 .حدوثها تقليل أو املشكالت مع التعامل في

 التوصيات. 6

 :التالية بالتوصيات الباحث يوص ي الدراسة نتائج على بناءً 

 اللوائح على الثانوية باملرحلة املبتدئين الطبيعية العلوم معلمي اطالع -1

 .للمهنة ممارستهم بداية في ملعمله املنظمة واألنظمة

 .املعلمين مع والتعاون  ألبنائهم، األمور  اولياء ملتابعة آليات وضع -2

 باملرحلة املبتدئين الطبيعية العلوم ملعلمي تدريبية دورات تنفيذ -3

 .الطالب مع التعامل طرق  في الثانوية

 معلمي ملساعدة املناسبة األدوات وتوفير املدرسية، املختبرات تجهيز -4

 .تجاربهم أجراء في الثانوية باملرحلة املبتدئين الطبيعية العلوم

 باملرحلة املبتدئين الطبيعية العلوم معلمي عن املسؤولين توجيه -5

 نقص ومراعاة تعترضهم، مشكلة أي في لهم املساعدة بتقديم الثانوية

 .يحتملون  مما أكبر تحميلهم وعدم الجانب هذا في خبرتهم

 :املقترحات -

 املرحلة في املبتدئين العلوم ملعلمي الدراسة لهذه مشابهة دراسات إجراء -1

 .واالبتدائية املتوسطة

 املواد في املبتدئين للمعلمين الدراسة لهذه مشابهة دراسات إجراء -2

 .األخرى  الدراسية
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ABSTRACT_ The study aimed to identify the professional problems facing by novice teachers of 

natural sciences in Hafr al-Batin province and their relation to their preparation programs. The sample 

of the study consisted of (69) novice teachers of natural sciences in Hafr al-Batin province who served 

from (1-3 years), The researcher used the Descriptive survey method, The questionnaire was the tool 

used in data collection, and the most important results of the study were: The 4th axis (problems related 

to students) was in the first place among the axes of the questionnaire with an average (3.57) and a 

degree (high), while the 3rd axis , which is (problems related to the teacher)was in the last place among 

the axes of the questionnaire, with an average (2.80) and a degree (middle).- The problem (weak 

laboratory preparation) , and the problem (weak follow-up of the family to the student), are the highest 

problems, with an average (4.30) and a very high degree.  The problem of absenteeism and Lateness of 

novice teacher and the problem of criticizing a novice teacher in front of his colleagues were the lowest 

problems, with an average of 2.14 and 2.30, respectively, with a weak degree. The researcher 

recommended with absence of the relationship between the problems of teachers and the method of 

rehabilitation. Implementation of training courses for natural science teachers at secondary level in 

how to deal with students. guiding the responsible for natural science novice teachers to help them in 

any problems that they faced. considering the lack of experience of those teachers in this side and not to 

blame them more than they could bear. 

KEYWORDS: Professional Problems, beginner natural science teachers, secondary school, 

Qualification. 

 

 

 

 


