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 الممخص
إلى التعرؼ عمى المشكالت التي تواجو معممات تعميـ الكبار في محافظة  ىدفت الدراسة

الخرج. ولتحقيؽ أىدافيا تَـّ اّتباع المنيج الوصفي المسحي، واستخدمت االستبانة كأداة لجمع 
معممة مف معممات تعميـ الكبار لكؿ مف المرحمتيف  (66)البيانات، فيما تكونت عينة الدراسة مف 

وية مف إدارة التعميـ بالخرج. وُيمكف إيجاز أىـ النتائج التي أسفرت عنيا الدراسة، المتوسطة والثان
فمف أبرز المشكالت اإلدارية أف إدارة المدرسة تتأخر في توزع الجداوؿ بيف المعممات قبؿ بدء 
الدراسة، كما أف إدارة المدرسة ال تتابع غياب الطالبات باستمرار. أما أبرز المشكالت المتعمقة 
بتطوير الكفاءة المينية تواجو المعممات العديد مف المشكالت المتعمقة بصعوبة تنفيذ المياـ التي 
تكمؼ بيا؛ نظًرا لوجود بعض جوانب القصور في اإلعداد الميني لممعممات، كما تجد المعممات 
ز بعض الصعوبة في مساعدة الطالبات عمى فيـ المادة الدراسية. وتوصمت الدراسة إلى أف أبر 

المشكالت المتعمقة بالمناىج التعميمية وطرؽ التدريس، فإف المعممات قد يواجيف مشكالت في 
ربط محتوى الدروس بواقع الطالبات، كما يؤثر غياب الطالبات عمى سير المنيج التعميمي حسب 
ما ىو مخطط لو مف قبؿ المعممات. وكانت أبرز المشكالت المتعمقة بالبيئة الصفية التي تواجو 
المعممات في مدارس تعميـ الكبار في محافظة الخرج أف عدد الطالبات غير مناسب لحجـ 

 الصؼ، كما أنو ال توجد إضاءة مناسبة لحجـ الصؼ. 
البيئة  -طرؽ التدريس –المناىج الدراسية  – ءة المينيةالكفا –اإلدارية  الكممات المفتاحية:

 الصفية. 
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Summary 

    The study aims to identify the problems facing adult education 

teachers in Al-Kharj governorate. To achieve its objectives, the 

descriptive survey method was followed, a questionnaire was used as a 

data collection tool, and the study sample consisted of (66) adult 

education teachers for both the middle and secondary levels of the 

Department of Education in Output. The most important results of the 

study can be summarized as follows: One of the most prominent 

administrative problems is that the school administration delays the 

distribution of schedules to the teachers before the start of the term, and 

the school administration does not follow the attendance of students on a 

regular basis. The most prominent problems related to the development 

of professional competence are the teachers face many problems related 

to the difficulty of carrying out the tasks assigned to them, as there are 

some shortcomings in the professional preparation of the teachers, and 

the teachers find it some difficult to help the students understand the 

subject. The study found that the most prominent problems related to the 

curriculum and teaching methods is that teachers may face problems in 

linking the content of lessons to the reality of female students, and the 

absence of female students affects the progress of the curriculum as 

planned by the teachers. The most prominent problems related to the 

classroom environment faced by teachers in adult education schools in 

Al-Kharj governorate were that the number of female students was not 

suitable for class size, and there was no appropriate lighting for class 

size. 

Key words: Administrative - Professional Competence - Curriculum - 

Teaching Methods - Classroom Environment. 
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 أوًًل: مقدمة
وا قوة ُيمثؿ التعميـ أداة التنمية وغايتيا في المجتمع، ويساعد األفراد عمى أف يصبح

حقيقية تسيـ في اإلنتاج والتطور، كما يحتؿ التعميـ أىمية كبرى في بناء وتقدـ األمـ، فأىمية 
التعميـ مسألة لـ تعد اليـو محؿ جدؿ في أي منطقة مف العالـ، فالتجارب الدولية المعاصرة أثبتت 

ميـ، وأف كؿ الدوؿ أف بداية التقدـ الحقيقية بؿ والوحيدة ىي التع -بما ال يدع مجااًل لمشؾ  -
التي أحرزت شوًطا كبيًرا في التقدـ، كاف مف بوابة التعميـ، ومف ثـ تضع الدوؿ المتقدمة تطوير 

 التعميـ في أولوية برامجيا وسياساتيا.
ولذلؾ فقد ناؿ تطوير النظاـ التعميمي جانًبا كبيًرا مف االىتماـ في رؤية المممكة العربية 

التعميـ يمثؿ مرتكًزا رئيسًيا في التخطيط لممجاالت التنموية ، باعتبار أف 0202السعودية 
العديد مف التوجيات العامة لتطوير التعميـ، وتحقيؽ  0202األخرى، وقد تضمنت رؤية المممكة 

االستثمار في التعميـ والتدريب، واعتبار التعميـ محرًكا رئيسًيا مف أجؿ دفع عجمة التنمية 
عمى ضرورة السعي إلى تطوير التعميـ مف خالؿ سد  0202كة واالقتصاد. وأكدت رؤية الممم

الفجوة بيف مخرجات التعميـ واحتياجات سوؽ العمؿ، والسعي نحو الحصوؿ عمى تصنيؼ متقدـ 
في المؤشرات العالمية لمتحصيؿ التعميمي، والتوسع في الشراكات مع الجيات التي توفر فرص 

 التدريب لمخريجيف.
 (0202& العويد،  0202& آؿ سالـ،  0202)التويجري، ف وقد أبرزت دراسات كؿ م
في تحقيؽ قفزات نوعية لمتعميـ، وضرورة مواكبة التعميـ  0202الدور المتوقع لرؤية المممكة 

، مف خالؿ ترسيخ القيـ اإليجابية وبناء شخصية مستقمة ألبناء الوطف، 0202لرؤية المممكة 
 الزمة لموائمة احتياجات سوؽ العمؿ المستقبمية.وتزويد المواطنيف بالمعارؼ والميارات ال

وفي ىذا اإلطار ال بد مف توجيو قدر أكبر مف األىمية نحو تعميـ الكبار، فقد أصبح 
االىتماـ بتعميـ الكبار سمة أساسية مف سمات ىذا العصر، حيث تيتـ كؿ دوؿ العالـ في الوقت 

يـ عف شئوف الحياة وتزويدىـ بالعادات الحاضر بتعميـ الكبار لتوسيع مداركيـ وتعميؽ مفاىيم
)الشناوي ومحمود، والميارات واالتجاىات وأنماط السموؾ مما يرفع مستواىـ ويطور حياتيـ 

. كما أف تعميـ الكبار لو مردود كبير يسيـ بشكؿ إيجابي في تقدـ عممية التنمية (0222
يـ لتحسيف ظروؼ حياتيـ، ودمجيـ االقتصادية، فتعميـ الكبار يمثؿ استثماًرا لقدراتيـ، وفرصة ل

 .(0222)نصار، في العممية اإلنتاجية في المجتمع 
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ويتضمف تعميـ الكبار جميع المجيودات التربوية التي توجد، أو التي ينبغي أف توجد 
ليستفيد منيا الشباب والكبار خارج حدود أنشطة التعميـ النظامي في المدارس والجامعات ىادفة 

الفرد وقدراتو االجتماعية واالقتصادية والثقافية والسياسية، وىادفة إلى تصحيح إلى زيادة كفاءة 
 (.0222)عبد الشافي، نواحي القصور التي كانت نتيجة التعميـ النظامي إف وجدت، 

إلى التعرؼ عمى متطمبات تكويف معمـ الكبار في  (0202)موسى، وقد ىدفت دراسة 
ت الدراسة المنيج الوصفي، وتبمورت مشكمة الدراسة في ضوء مفيـو التعمـ مدى الحياة، استخدم

السؤاؿ الرئيس التالي: ما متطمبات تكويف معمـ الكبار في ضوء مفيـو التعمـ مدى الحياة؟ 
  وقدمت الدراسة مجموعة مف المقترحات والتوصيات لتحقيؽ المتطمبات منيا: ضرورة تمييف

  ية لمعمـ الكبار، االىتماـ والتركيز عمى تحقيؽتعميـ الكبار، توفير الحوافز المادية والمعنو 
 التعميـ لمجميع. 

دراسة ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى أبرز المشكالت  (0202)الحميضة، كما أجرى 
التي تواجو معممي المغة العربية في مجاؿ تدريس تعميـ الكبار، استخدـ الباحث المنيج الوصفي 

( ذكور، في مدارس 55تبانة وزعت عمى عينة بمغ عددىا )المسحي، وتمثمت أداة الدراسة في اس
ىػ، وأظيرت نتائج الدراسة أف ابرز 0300تعميـ الكبار المتوسطة  بمدينة الرياض لعاـ 

المشكالت المتعمقة بالمناىج ىي : عدـ وجود مناىج مخصصة لممتعمـ الكبير، وعدـ مشاركتو 
ار، وعدـ إتماميا بالوقت المحدد، أما في اختيار المناىج، وعدـ تطورىا وتغيرىا باستمر 

المشكالت المتعمقة بالبيئة ىي: ال مكتبة مناسبة لمكبار، وال تتوفر الوسائؿ التعميمية المناسبة، وال 
 يوجد أثاث يناسب المتعمميف.

إلى التعرؼ عمى الصعوبات اإلدارية التي تواجو  (0222)الشيراني، وىدفت دراسة 
لميمة ومعممييا بإدارة تعميـ الرياض المتعمقة بالتنظيـ ونقص مديري المدارس المتوسطة ا

اإلمكانات والتجييزات ونقص التدريب والتأىيؿ، استخدـ الباحث في ىذه الدراسة المنيج الوصفي 
فردا ػ وكانت أبرز النتائج  025المسحي، وتمثمت أداة الدراسة باالستبانة وشممت عينة البحث 

التسجيؿ في بداية الدراسة ثـ تقمصيـ بعد ذلؾ، عدـ إدراؾ المسؤوليف تزايد إقباؿ الدارسيف عمى 
حجـ الصعوبات اإلدارية التي تواجو معممي ومديري ىذه المدارس، ونقص اإلدارييف وافتقارىـ 

 لموسائؿ التعميمية، انعداـ االلتحاؽ بالدورات التدريبية تتعمؽ بتعميـ الكبار
ة التعميـ في المممكة في مجاؿ تعميـ الكبار إال أف وبالرغـ مف الجيود التي تبذليا وزار 

الواقع يشير إلى أف نتائج ىذه الجيود ال تتمشى مع طموحات المجتمع، حيث توجد العديد مف 
المعوقات التي تواجو برامج تعميـ الكبار، ومف ثـ يجب دراسة ىذه المعوقات ومحاولة وضع 

 الحموؿ المقترحة لمتغمب عمييا. 
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 مشكمة البحث -1
تسعى مدارس تعميـ الكبار بالمممكة إلى تحقيؽ العديد مف األىداؼ، ومنيا: تعميؽ حب 
اهلل وتقواه في قموب الدارسيف، الطالب وتزويدىـ بما يحتاجوف إليو في حياتيـ مف العمـو الدينية، 

كسابيـ الميارات األساسية لمقراءة والكتابة والحساب، وتزويدىـ بالمعمومات واالتجاىات ا لتي وا 
تاحة  تمكنيـ مف تطوير أنفسيـ وأسرىـ، والمشاركة في النيوض بمجتمعيـ والقياـ بواجباتيـ، وا 
الفرصة لممتسربيف مف التعميـ العاـ لمواصمة تعميميـ، وتوفير البيئة المناسبة الستمرار الكبار في 

ماعية واالقتصادية، التعمـ، وتنظيـ برامج ثقافية متنوعة لمكبار تمبي احتياجاتيـ الثقافية واالجت
    وتوفير فرص التعميـ والتدريب المستمر لمكبار بجميع فئاتيـ التعميمية والعمرية مدى الحياة

 .(0202)وزارة التعميـ، 
وبالرغـ مف الجيود المبذولة في مجاؿ تعميـ الكبار في المممكة العربية السعودية، ورغـ 

؛ إال أف ىذا ال يعني خمو الطريؽ مف الصعوبات اإلنجازات الكبيرة التي تحققت في ىذا الميداف
والمشكالت التي تعيؽ تحقيؽ األىداؼ، فمف المشكالت التي تواجو تعميـ الكبار المشكالت 

 المتعمقة بالبيئة التعميمية، والمشكالت المتعمقة بإدارة المدرسة، والمشكالت المتعمقة بالطالبات.
كالت التي تواجو المعممات في مدارس تعميـ ونظًرا لندرة الدراسات التي تناولت المش

فقد تـ التصدي إلجراء البحث الحالي،  -في حدود عمـ الباحثيف –الكبار في محافظة الخرج 
والذي يمكف تمخيص مشكمتو في السؤاؿ الرئيسي التالي: "ما المشكالت التي تواجو المعممات في 

 مدارس تعميـ الكبار في محافظة الخرج؟"
 حثتساؤًلت الب -2

 يسعى البحث الحالي إلى اإلجابة عن األسئمة التالية:
ما ىي المشكالت اإلدارية التي تواجو المعممات في مدارس تعميـ الكبار في محافظة  .0

 الخرج؟
ما ىي المشكالت المتعمقة بتطوير الكفاءة المينية لمعممات تعميـ الكبار في مدارس تعميـ  .0

 الكبار في محافظة الخرج؟
ت المتعمقة بالمناىج التعميمية وطرؽ التدريس التي تواجو المعممات في ما ىي المشكال .0

 مدارس تعميـ الكبار في محافظة الخرج؟



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
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ما ىي المشكالت المتعمقة بالبيئة الصفية التي تواجو المعممات في مدارس تعميـ الكبار في  .3
 محافظة الخرج؟

 أهداف البحث -3
 يهدف البحث الحالي إلى:

إلدارية التي تواجو المعممات في مدارس تعميـ الكبار في محافظة التعرؼ عمى المشكالت ا .0
 الخرج.

التعرؼ عمى المشكالت المتعمقة بتطوير الكفاءة المينية لمعممات تعميـ الكبار في مدارس  .0
 تعميـ الكبار في محافظة الخرج.

مات التعرؼ عمى المشكالت المتعمقة بالمناىج التعميمية وطرؽ التدريس التي تواجو المعم .0
 في مدارس تعميـ الكبار في محافظة الخرج.

التعرؼ عمى المشكالت المتعمقة بالبيئة الصفية التي تواجو المعممات في مدارس تعميـ  .3
 الكبار في محافظة الخرج.

 أهمية البحث -4
 يمكن توضيح األهمية النظرية والتطبيقية لمبحث الحالي في الجوانب التالية:

 د المبذولة لتطوير تعميـ الكبار بالمممكة العربية السعودية.يواكب البحث الحالي الجيو  .0
يتفؽ البحث الحالي مع العناية الكبيرة التي يولييا المجتمع السعودي بتعميـ الكبار، ويأتي  .0

ىذا البحث استجابة لتوصيات العديد مف المؤتمرات والندوات واألبحاث العممية التي 
تواجو تعميـ الكبار واقتراح الحموؿ المناسبة أوصت بضرورة البحث في المشكالت التي 

 ليا.
يسيـ البحث الحالي في إمداد المكتبة المحمية والعربية بدراسة حديثة تسمط الضوء عمى  .0

المشكالت التي تواجو المعممات في مدارس تعميـ الكبار في محافظة الخرج، كما يزود 
راء المزيد مف الدراسات ذات الصمة البحث الحالي الباحثيف بأداة يمكف البناء عمييا في إج

 بموضوع البحث الحالي.
قد تسيـ النتائج التي سيتـ التوصؿ إلييا في البحث الحالي في تزويد متخذي القرار  .3

والمسؤوليف تعميـ الكبار في محافظة الخرج بالمشكالت التي تواجو المعممات في مدارس 
دارة المدرسة الخاصة تعميـ الكبار، مما قد يؤدي إلى إعادة النظر في ا لبيئة التعميمية وا 

 بمدارس تعميـ الكبار.



 موسى بن سميمان الفيفي /د    
 عصام بن بدر دوس /أ        المشكالت التي تواجه معممات مدارس 

 منال بنت حزام القحطاني /أ                
 ندى بنت ناصر الحناكي /أ     
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 حدود البحث -5
 من المحددات التي يجب أخذها بعين اًلعتبار في الدراسة الحالية ما يأتي:

اقتصر البحث الحالي عمى التعرؼ عمى المشكالت اإلدارية،  الحدود الموضوعية: .0
والمشكالت المتعمقة بمناىج وطرؽ التدريس، والمشكالت المتعمقة بتطوير الكفاءة المينية، 

والمشكالت المتعمقة بالبيئة الصفية التي تواجو المعممات في مدارس تعميـ الكبار في 
 محافظة الخرج.

 تـ تطبيؽ البحث الحالي في مدارس تعميـ الكبار في محافظة الخرج. الحدود المكانية: .0
ات في مدارس تعميـ الكبار في محافظة يقتصر البحث الحالي عمى المعمم الحدود البشرية: .0

 الخرج.
 ىػ.0330طبؽ البحث الحالي في الفصؿ الدراسي األوؿ لمعاـ الدراسي  الحدود الزمانية: .3
 مصطمحات البحث: -6
 المشكالت: -1

المشكالت بأنيا: العقبات التي يواجّيا المعمموف في المدارس  (0202)الحميضة، عرؼ 
لتابعة لوزارة التربية والتعميـ، وتبعدىـ عف األىداؼ المرجوة لتحقيؽ المتوسطة الميمية الحكومية ا
 المنيج أىدافو المرجوة منو.

وتعرؼ المشكالت إجرائًيا في البحث الحالي بأنيا: مجموعة مف المعوقات التي تواجو 
المعممات في مدارس تعميـ الكبار في محافظة الخرج، والتي تتضمف المشكالت المتعمقة بإدارة 

لمدرسة، والمشكالت المتعمقة بتطوير الكفاءة المينية، والمشكالت المتعمقة بالمناىج وطرؽ ا
التدريس، والمشكالت المتعمقة بالبيئة الصفية. وتقاس مف خالؿ الدرجات التي تحصؿ عمييا 

 المعممات مف خالؿ االستبانة المستخدمة لجمع البيانات في البحث الحالي.  
 تعميم الكبار: -2

تعميـ الكبار بأنو: إعطاء الكبار قدًرا مناسًبا مف التعميـ لرفع  (0200لغرباوي، )اعرؼ 
مستواىـ الثقافي واالجتماعي والميني، لمواجية المتغيرات واالحتياجات المتطورة لممجتمع، 

تاحة الفرصة أماميـ لمواصمة التعميـ في مراحمو المختمفة.  وا 



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
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لحالي بأنو: تمبية احتياجات الطالبات التعميمية ويعرؼ تعميـ الكبار إجرائًيا في البحث ا
والثقافية بما يمكنيف مف تنمية خبراتيف وقدراتيف بالقدر الذي يكفؿ ليف رفع مستواىف االجتماعي 

 وتجاوبيف مع ظروؼ ومتطمبات المجتمع.
 المعممات في مدارس تعميم الكبار: -3

الحالي بأنيف: المعممات  تعرؼ المعممات في مدارس تعميـ الكبار إجرائًيا في البحث
المرشحات مف قبؿ إدارة التعميـ، لمقياـ بتقديـ الخدمات التعميمية لمطالبات الالتي فاتتيف فرصة 

 التعميـ، ويعممف بالمدارس التابعة لبرامج محو األمية وتعميـ الكبار في محافظة الخرج.
 ثانًيا: اإلطار النظري

 تعميم الكبار -1
 مفهوم تعميم الكبار .1

تعريؼ كممة )كبار( مف دولة إلى أخرى، وذلؾ تبًعا لألدوار االجتماعية  يختمؼ
 والبيولوجية ليؤالء الكبار في كؿ مجتمع.

وعمى أية حاؿ، فػإف ىناؾ صعوبة في تفسير معنى كممة "كبار"، وذلؾ تبًعا لميدؼ، 
لثقافية أو يمكف تعريؼ كممة "كبار" مف الناحية البيولوجية، أو القانونية، أو النفسية أو ا

االجتماعية، وعمى الرغـ مف ذلؾ التعدد، إال أف ىناؾ اتفاًقا بيف المرّبيف في مجاؿ تعميـ الكبار 
عمى أف أكثر الطرؽ إفادة ومالءمة لػتعريؼ "الكبار"، ىي مف الناحية الثقافية االجتماعية. 

 ويمكف تعريؼ تعميـ الكبار مف اتجاىيف: 
اتجاىاف ميماف، وذلؾ نظًرا ألف كالا منيما يكمؿ اآلخر، كػعممية وكػكياف مستقميف، وىما 

تعريًفا لػتعميـ الكبار  (Merriam)مرياـ ومرياـ  (Darkenwald)وقد قدـ كؿٌّ مف داركينولد 
 كػعممية، وينص ىذا التعريؼ عمى:

" تعميـ الكبار ىو: العممية التي يستطيع مف خالليا األفراد ػػ الذيف تتسـ أدوارىـ 
عية األساسية بالنضج ػػ القياـ بػأنشطة تعميمية نظامية ومستمرة، وذلؾ بػيدؼ تغيير االجتما

 االتجاىات والمعارؼ والقيـ والميارات".
ويعد أشمؿ تعريؼ لمتعميـ الكبار كػكياف مستقؿ ىو ما اقترحو المؤتمر العاـ لػمنظمة 

ميـ الكبار عمى أنو: ذلؾ ـ، حيث عرفت تع0222في عاـ  (Alecso) الثقافة والعمـو والتربية 
التعميـ الذي يرمز إلى مجموعة متكاممة مف العمميات التعميمية المنظمة، أياا كاف محتواىا 



 موسى بن سميمان الفيفي /د    
 عصام بن بدر دوس /أ        المشكالت التي تواجه معممات مدارس 

 منال بنت حزام القحطاني /أ                
 ندى بنت ناصر الحناكي /أ     
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ومستواىا وطرؽ تقديميا، رسمية أو غير رسمية، سواء كانت مكممة لمتعميـ المقدـ في المدارس 
ثراء والكميات والجامعات، أو تحؿ محمو، بػحيث يستطيع المتعمموف الكبا ر، تنمية قدراتيـ، وا 

معارفيـ، وتحسيف مؤىالتيـ المينية أو الفنية، وذلؾ يعني توجيييـ إلى وجية جديدة وتغيير 
 اتجاىاتيـ وسموكيـ مف منظور ثنائي االتجاه: 

 التنمية الشاممة لمشخصية. -
 المشاركة في التنمية الثقافية واالقتصادية واالجتماعية. -
 أهداف تعميم الكبار .2

 ( من أهمها:2010عميم الكبار إلى العديد من األهداف كما أوردتها )القحطاني، يهدف ت
 نشر الوعي والفيـ بػدور وأىمية تعميـ المجتمع لمكبار.  (0)
تحسيف جودة خبرات تعميـ المجتمع لمكبار مف خالؿ تعزيز فرص التعمـ بػطرؽ جديدة  (0)

 ومرنة خاصة في ترتيبات المكاف والتنقؿ.
لمكبار وخاصة لػمف لدييـ ما يمنعيـ عف التعميـ النظامي، حتى تتيح زيادة فرص التعمـ  (0)

 لػيـ الفرص لػبناء ذاتيـ اقتصادياا واجتماعياا.
الوصوؿ إلى المشاركة الكاممة كػأفراد في األسرة، أو عماؿ منتجيف، ومواطنيف أصحاب  (3)

نتاج وفعالية.  إرادة وا 
 ة عمى التخطيط لػخطواتيـ الجديدة.إكساب الكبار استراتيجيات النجاح الميني والقدر  (5)
تعزيز الثقة في أنفسيـ، بػتنمية قدراتيـ وتييئة استعداداتيـ وتقوية إمكانيتيـ وتدعيميا بما  (2)

 يحفزىـ ويدفعيـ لمدراسة.
 خصائص المتعممين الكبار .3

إف معظـ الكبار قد تعّمموا في حجرات دراسية تقميدية، كانوا فييا أقؿ نشاط وفعالية مما 
الوضع حالًيا، ونظًرا الستحداث وانتشار أساليب وأشكاؿ التعميـ ػػ والتي ال تخفى عمى أحد ػػ عميو 

في صورة التعميـ عف بعد، فإف مف الضروري جداا أف يتييأ المعمـ والمتعمـ ليذه البيئة التعميمية 
لتعميمية، الجديدة، وكذلؾ عمى مصممي البرامج أف ينتجوا كؿ ما ىو مفيد وفّعاؿ في العممية ا

 .  كما أف ىناؾ دور كبير عمى واضعي المناىج التعميمية، أف يواكبوا الجديد المفيد بػشكٍؿ دوريٍّ
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ومع التقدـ في العمر تحدث بعض التغيرات البيولوجية، وقد اتضح أف الذاكرة تقّؿ مع 
لػذلؾ فػالذاكرة التقدـ في العمر، فػالذاكرة ىي التي تساعد في تكويف روابط بيف القديـ والجديد، و 

( جزئية مف المعمومات في 2-5عمى المدى القريب أو ذاكرة العمؿ محدودة في حوالي مف )
 (.0220)السالـ ،صالح،المرة الواحدة، والقدرة عمى األداء تقّؿ. 

 ومما سبق نتناول بعض خصائص المتعممين الكبار : 
اتي، حتى أف ىؤالء الذيف فػالكبار يفضموف التحكـ والتوجيو الذ :Autonomyاالستقالؿ (1)

يشعروف بػالقمؽ مف التوجيو الذاتي، ربما يتعمموف تقدير ىذا األسموب إذا تَـّ تقديـ دعـ 
 مبدئي ليـ.

يفضؿ الكبار المشاركة في األنشطة التعميمية التي  : Goal oriented موجو باألىداؼ (2)
 تساعدىـ في إنجاز أىدافيـ.

يكتسب الكبار الكفايات والميارات في   competence and Masteryالكفاية واإلجادة: (3)
 أماكف العمؿ حيث أنيا تدعـ الثقة في النفس والقدرة عمى اإلجادة واحتراـ الذات.

          يفضؿ الكبار التعمـ بػشكؿ عممي أكثر  : Learning by Experienceالتعمـ بػالخبرة (4)
 مف التمقيف.

ػفي الرحمة مف الطفولة إلى مرحمة ف : Wealth of knowledgeالثروة المعموماتية (5)
النضج، يتراكـ لدى الناس مخزوف فريد مف المعمومات والخبرات، وىـ يحضروف ىذا 

 المخزوف العميؽ والمتسع مف المعرفة إلى المواقؼ التعميمية العممية.
إف الكبار موجيوف بػالنتائج، وذلؾ ألف لدييـ  : Results-Orienteموجيوف بػالنتائج (6)

ددة عما يتوقعوف الحصوؿ عميو مف األنشطة التعميمية، وغالًبا ما يتفّمتوف مف تصورات مح
 التعمـ االختياري إذا لـ تحقؽ توقعاتيـ.

الكبار المسؤوليات واالرتباطات  : لدىOutside Responsibilitiesالمسؤولية الخارجية  (7)
مـ يؤثر في المتعمميف األسرية والعائمية، واألصدقاء والبيئة والعمؿ، فػإف اقتطاع وقت لمتع

 الكبار.
        يتطمب الكبار أف يروا الصورة األكبر لما يتعمموف،   :Big pictureالصورة األكبر  (8)

فػيـ في حاجة إلى معرفة كيفية ربط األجزاء الصغيرة مع بعضيا )التعمـ الكمي( 
 (0202)القحطاني، 



 موسى بن سميمان الفيفي /د    
 عصام بن بدر دوس /أ        المشكالت التي تواجه معممات مدارس 

 منال بنت حزام القحطاني /أ                
 ندى بنت ناصر الحناكي /أ     
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 معممي تعميم الكبار .4
ميـ الكبار، فػيو الذي يقـو بػنقؿ المعمومات ُيعد المعمـ ىو أىـ عناصر منظومة تع

كساب الميارات لممتعمميف، لػذلؾ كاف إعداده وتدريبو عمى أسس عممية صحيحة مف  والمفاىيـ، وا 
األمور الميمة التي تمّكنو مف أداء دوره التربوي مع الكبار؛ ألنو المؤثر األكبر في إنجاح عممية 

أنو  (0202)حنفي، يـو محو األمية، حيث يؤكد القضاء عمى األمية، خاصة بعد تطور مف
يضاؼ لمفيـو محو األمية ، أف مف مياـ المعمـ الدخوؿ لحياة الدارسيف، مف خالؿ توجيييـ، 
           ومّدىـ بػالوسائؿ التي تعينيـ عمى فيـ الحياة، والتكّيؼ مع ظروفيا، لػيشاركوا في تنمية 

 وطنيـ وتقدمو.
ـ الكبار في الوطف العربي بػشكؿ عاـ وبػالمممكة العربية السعودية وبػالنظر إلى واقع تعمي

بػشكؿ خاص، سنجد أنو يعاني مف العديد مف المشكالت، مثؿ: عدـ وضوح فمسفة تعميـ الكبار 
وأىدافو، وعدـ مالءمة المحتوى المقدَّـ ليـ، وضعؼ تأىيؿ معممي الكبار، ووجود فجوة بيف ما 

بيف ثقافة المجتمع المعاصرة، وبػالتالي عدـ الحصوؿ عمى منتج يمّبي يتـ تنظيمو ليـ مف برامج و 
حاجات المجتمع، وينّميو، وذلؾ في ضوء التنمية المستدامة. وتقع مسؤولية إعداد اإلنساف، 
يصالو لممستوى الذي يحتاجو المجتمع بػالدرجة األولى عمى عاتؽ المعمـ؛ لػذا فإنو مف غير  وا 

في ممارسة مينتو بػالطريقة التقميدية السائدة في الماضي، دوف النظر المعقوؿ استمرار المعمـ 
يجاد لو الحموؿ المناسبة.   في المشكالت التي يعاني منيا، وا 

 المشكالت التي تواجه معممي الكبار .5
يمكف تقسيـ المشكالت التي تواجو المعممات في مدارس تعميـ الكبار إلى قسميف ىما: 

 الت التعميمية: المشكالت اإلدارية والمشك
 المشكالت اإلدارية  (1)

           تعد اإلدارة عاماًل ميماا في مجاؿ تعميـ الكبار، ويمكف القوؿ إف الضعؼ الذي 
  تعانيو برامج محو األمية وتعميـ الكبار ىو في األصؿ ضعؼ إداري، توصمت دراسة 

س المتوسطة الميمية عف الصعوبات اإلدارية التي تواجو مديري المدار ( 0222)الشيراني، 
 ومعممييا بػإدارة تعميـ الرياض إلى أف أىـ الصعوبات تكمف في:
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الصعوبات اإلدارية المتعمقة بػالتنظيـ: تزايد إقباؿ الدارسيف عمى التسجيؿ في بداية الدراسة،  -
ثـ تقمصيـ بعد ذلؾ، وعدـ إدراؾ المسؤوليف حجـ الصعوبات التي تواجو مديري ومعممي 

 ونقص اإلدارييف.  ىذه المدارس،

الصعوبات اإلدارية المتعمقة بػنقص اإلمكانات والتجييزات: افتقارىا إلى الوسائؿ التعميمية،  -
ونقص استخداـ المختبرات، وعدـ وجود أمينة لممختبر، وعدـ تمكف المعممات مف االستفادة 

 مف األجيزة والوسائؿ، وافتقار تمؾ المدارس إلى المكتبات المدرسية.

ات اإلدارية المتعمقة بػنقص التدريب والتأىيؿ: لـ يسبؽ أف التحقت بػدورة في مجاؿ الصعوب -
 .تعميـ الكبار، أو شاركت في ندوة أو مؤتمر في ىذا المجاؿ

 المشكالت التعميمية (2)
 وهي مشكالت ذات الطابع التعميمي الفني، وتأخذ أبعاًدا وصوًرا متعددًة، منها:

 . مشكالت تتعمؽ بػالكفاءة المينية -

 مشكالت تتعمؽ بػالمناىج التعميمية. -

 مشكالت تتعمؽ بػالبيئة التعميمي. -

 الكفاءة المهنية (1
تماشًيا مع المتغيرات التربوية والجيود المبذولة لػتعميـ الكبار، والسعي إلعداد معممة تقـو 

ؼ بػواجبيا تجاه تعميـ الكبار عمى أكمؿ وجو، مف الواجب عمى المعممة الكؼء أف تحدد األىدا
والغايات، وتقيـ مدى ما تحقؽ منيا، وعمييا تحمؿ مسؤولية النتائج، فػيي مطالبة بػتحقيؽ نتاجات 

 تعميمية إيجابية.

تحتاج المعممة لػفيـ طبيعة تعميـ الكبار، حيث إف خصائص المتعمميف الصغار تختمؼ 
ميـ العاـ، وال عف خصائص المتعمميف الكبار، وبػالتالي تختمؼ طرؽ التدريس والمحتوى عف التع

بد أف تطّور المعممة مف كفاءتيا وتزيد مف خبرتيا في مجاؿ تعميـ الكبار، خاصة مع وجود 
 برامج تدريبية وأقساـ تيتـ بػتعميـ الكبار.
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 المناهج التعميمية (2

لقد عاَنى تعميـ الكبار طواؿ تاريخو الحديث والمعاصر مف عدـ وجود المناىج والمقررات 
بو، وأف ىذه المناىج مختمفة بيف منطقة وأخرى تبًعا لمجية التي تشرؼ عمى  التعميمية المرتبطة

التعميـ فييا، ومف ىذا المنظور فإنو ينبغي عمى وزارة التعميـ أف تتجو نحو تطوير المناىج 
والمضاميف عمى مختمؼ البيئات المحمية، كما تراعي خصائص المختمفة لمسكاف، مثؿ: النوع 

تسعى إلى توفير برامج تدريبية تساىـ في تغطية احتياجات المناطؽ والفئة العمرية، وأف 
 (.0222)الحميدي، المختمفة، وتمّبي حاجات الكبار، ومف ثـ حاجات التنمية الوطنية الشاممة 

 البيئة التعميمية (5

في ظؿ عصر المعرفة وتوقع زيادة أعداد المتعمميف الكبار أكثر مف أي وقٍت مضى، 
ف عدـ مالءمة البيئة التعميمية لمقوة العاممة ستكوف الحاجة لمتعمي ـ المستمر مطمب جوىري، وا 

يؤدي ذلؾ إلى أضعاؼ المخرجات بػشكؿ عاـ، ومف دراسة الحميدي تـ اقتراح عدة اقتراحات 
 لػتحسيف البيئة التعميمية، منيا:

ت توفير كؿ التسييالت التقنية واالتصاالت، باإلضافة إلى الساحات والمالعب والصاال -
 الرياضية والمختبرات والمعامؿ المجيزة.

 ىيئة تدريسية مؤىمة تراعي استمرارية التدريب واستمرارية المطالعة والتجريب. -

 خدمات إدارية مساندة، تساند المعمـ.  -

أف تكوف اإلدارة جماعية، بػحيث تدرج الدارسات في دراسات مفتوحة ومناىج متعددة فييا  -
 حرية االختيار.
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قياـ دراسات تربوية وتقارير وأبحاث مف قبؿ  (0220كندري وآخروف، )الكما أضاؼ 
يجاد الحموؿ المناسبة.  معممي المدرسة ومشرفييا؛ لػتحسيف البيئة التعميمة مف واقع الميداف، وا 

جراءاتها  ثالثًا: منهجية الدراسة وا 
 منهج الدراسة -1

سة الواقع أو استخدمت الدراسة المنيج الوصفي المسحي والذي يعرؼ عمى أنو درا
الظاىرة كما توجد الفعؿ، وييتـ بوصفيا وصًفا دقيًقا، ويعبر عنيا تعبيًرا كيفًيا يصؼ الظاىرة 
ويوضح خصائصيا، أو تعبيًرا كمًيا يصفيا رقمًيا ويوضح مقدراىا أو حجميا ودرجات ارتباطيا 

 .(0200)عبيدات، وآخروف مع غيرىا مف الظواىر. 

 مجتمع الدراسة  -2
الدراسة مف جميع معممات مدارس تعميـ الكبار المتوسطة والثانوية بمدينة تكوف مجتمع 
، ونظرا لصغر حجـ الدراسة قاـ الباحثوف بتطبيؽ أداة الدراسة عمى (71)الخرج والبالغ عددىف 

كافة أفراد مجتمع البحث، وبعد التوزيع وفحص االستجابات وحذؼ الغير مكتمؿ منيا، أصبح 
 لحة لمتحميؿ .استبانة صا (66)العدد 

 ( توزيع أفراد مجتمع الدراسة عمى متغيرات البحث المستقمة1جدول )

 النسبة العدد المجموعات المتغير

 97.0 64 بكالوريوس المؤىؿ العممي
 3.0 2 دراسات عميا

 العمؿ الحالي
 86.4 57 معممة

 13.6 9 إدارية )قائدة، وكيمة، مشرفة(

 الخبرة في مجاؿ تعميـ الكبار
 69.7 46 قؿ مف خمس سنواتأ

 22.7 15 سنوات 02سنوات إلى  5مف 
 7.6 5 سنة فأكثر 00

الدورات التدريبية في مجاؿ 
 تعميـ الكبار

 95.5 63 أقؿ مف خمس دورات
 1.5 1 مف ست دورات إلى عشر دورات

 3.0 2 دورة فأكثر 00



 موسى بن سميمان الفيفي /د    
 عصام بن بدر دوس /أ        المشكالت التي تواجه معممات مدارس 

 منال بنت حزام القحطاني /أ                
 ندى بنت ناصر الحناكي /أ     
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ت المستقمة لمدراسة، إذ توزيع أفراد مجتمع الدراسة عمى المتغيرا (0)جدوؿ رقـيوضح 
وبنسبة بمغت  (64)تبيف أف عدد أفراد عينة الدراسة الالتي يحممف مؤىؿ البكالوريوس بمغف 

وبنسبة بمغت  (2)بينما بمغ عدد الحاصالت عمى مؤىالت عميا )ماجستير ودكتوراه(  ،(97%)
، وفيما (%86.6)وبنسبة بمغت  (57)، بينما مثؿ عدد المعممات مف أفراد عينة الدراسة (3%)

يتعمؽ بالخبرة في مجاؿ تعميـ الكبار، بمغ أفراد عينة الدراسة الالتي خبرتيف أقؿ مف خمس 
سنوات إلى  5، وبمغ عدد الالتي تتراوح خبرتيف مف (%96.7) وبنسبة مثمت (46)سنوات 

سنة  00، وبمغ عدد الالتي خبرتيف أكثر مف (%22.7)وبنسبة بمغت  (15)عشر سنوات 
، وفيما يتعمؽ بمتغير الدورات التدريبية في مجاؿ تعميـ (%7.6)وبنسبة بمغت  (5)فأكثر 

، (%95.5)وبنسبة بمغت  (63)الكبار، بمغ عدد الالتي حصمف عمى أقؿ مف خمس دورات 
وبنسبة بمغت  (2)دورة فأكثر بعدد  00وجاء في المرتبة الثانية المعممات الالتي حصمف عمى 

وحيدة حصمت عمى دورات تدريبية في مجاؿ تعميـ الكبار تتراوح مف ، وفي األخير معممة (3%)
 ست دورات إلى عشر دورات. 

 أداة الدراسة  -ج 
            استخدمت الدراسة االستبانة أداة لجمع البيانات، وقد تكونت االستبانة مف 

 المحاور التالية: 
، الخبرة في مجاؿ تعميـ المعمومات األولية: وتضمنت )المؤىؿ العممي، العمؿ الحالي .0

 الكبار، الدورات التدريبية في مجاؿ تعميـ الكبار(.
المشكالت اإلدارية التي تواجو المعممات في مدارس تعميـ الكبار في محافظة الخرج،  .0

 عبارة. (18)واحتوى ىذا المحور عمى 
ي محافظة مشكالت تطوير الكفاءة المينية لمعممات تعميـ الكبار في مدارس تعميـ الكبار ف .0

 عبارة. (16)الخرج، واحتوى ىذا المحور عمى 
المشكالت المتعمقة بالمناىج التعميمية وطرؽ التدريس التي تواجو المعممات في مدارس  .3

 عبارة. (18)تعميـ الكبار في محافظة الخرج، واحتوى ىذا المحور عمى 
عميـ الكبار في المشكالت المتعمقة بالبيئة الصفية التي تواجو المعممات في مدارس ت .5

 عبارة. (14)محافظة الخرج، واحتوى ىذا المحور عمى 
ولمتأكد مف صالحية االستبانة لمتطبيؽ، قاـ الباحثوف بالتأكد مف صدؽ االستبانة مف 

 خالؿ نوعيف ىما: 
وذلؾ بعرضيا عمى مجموعة مف المتخصصيف في مجاؿ تعميـ الكبار  صدؽ المحتوى: -

طرؽ التدريس، واإلدارة التربوية، وكذلؾ مف مشرفيف ومعمميف والتعميـ المستمر، والمناىج و 
 في مجاؿ تعميـ الكبار، وتـ األخذ بمرئياتيـ وتصميـ االستبانة بشكميا النيائي. 
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 ( نتائج اختبار بيرسون لقياس صدق االتساق الداخلي7جدول )

 الخرج المشكالت اإلدارية التي تواجو المعممات في مدارس تعميـ الكبار في محافظة
 معامؿ االرتباط رقـ العبارة معامؿ االرتباط رقـ العبارة معامؿ االرتباط رقـ العبارة

1 .597 7 .352 13 .605 
2 .419 8 .688 14 .561 
3 .557 9 .666 15 .652 
4 .735 10 .519 16 .536 
5 .513 11 .423 17 .436 
6 .540 12 .550 18 .516 

 نية لمعممات تعميـ الكبار في مدارس تعميـ الكبار في محافظة الخرجمشكالت تطوير الكفاءة المي
 معامؿ االرتباط رقـ العبارة معامؿ االرتباط رقـ العبارة معامؿ االرتباط رقـ العبارة

1 .504** 7 .379** 13 .712** 
2 .458** 8 .504** 14 .580** 
3 .392** 9 .382** 15 .315** 
4 .459** 10 .211** 16 .281** 
5 .499** 11 .302**   
6 .545** 12 .353**   

 المشكالت المتعمقة بالمناىج التعميمية وطرؽ التدريس التي تواجو المعممات في مدارس تعميـ الكبار في محافظة الخرج
 معامؿ االرتباط رقـ العبارة معامؿ االرتباط رقـ العبارة معامؿ االرتباط رقـ العبارة

1 .503** 7 .749** 13 .682** 
2 .380** 8 .546** 14 .404** 
3 .390** 9 .717** 15 .513** 
4 .587** 10 .697** 16 .698** 
5 .547** 11 .709** 17 .801** 
6 .532** 12 .837** 18 .850** 

 خرجالمشكالت المتعمقة بالبيئة الصفية التي تواجو تواجو المعممات في مدارس تعميـ الكبار في محافظة ال
 معامؿ االرتباط رقـ العبارة معامؿ االرتباط رقـ العبارة معامؿ االرتباط رقـ العبارة

1 .453** 6 .083** 11 .573** 
2 .428** 7 .113** 12 .867** 
3 .716** 8 .281** 13 .226** 
4 .340** 9 .094** 14 .638** 
5 .121** 10 .099**   

       0.05**دالة عند 



 موسى بن سميمان الفيفي /د    
 عصام بن بدر دوس /أ        المشكالت التي تواجه معممات مدارس 

 منال بنت حزام القحطاني /أ                
 ندى بنت ناصر الحناكي /أ     
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وذلؾ بتطبيؽ اختبار بيرسوف لتوضيح درجة انتماء العبارة  اؽ الداخمي:صدؽ االتس -
لممحور، حيث أظير نتيجة اختبار بيرسوف لجميع عبارات المحاور الثالثة أنيا غير دالة 

 (0)جدوؿ رقـإحصائيا وذات اتجاه إيجابي وبالتالي فاالستبانة ذات صدؽ اتساؽ داخمي 

 فاكرونباخ لمثبات( نتائج اختبار ال0سوؼ يوضح جدوؿ )

 ( ثبات أداة الدراسة3جدول )

 معامؿ ألفاكرونباخ عدد العبارات المحور ـ

1 
المشكالت اإلدارية التي تواجو المعممات في مدارس تعميـ الكبار في 

 محافظة الخرج
18 .958 

2 
مشكالت تطوير الكفاءة المينية لمعممات تعميـ الكبار في مدارس تعميـ 

 الخرجالكبار في محافظة 
16 .876 

3 
المشكالت المتعمقة بالمناىج التعميمية وطرؽ التدريس التي تواجو 

 المعممات في مدارس تعميـ الكبار في محافظة الخرج
18 .939 

4 
المشكالت المتعمقة بالبيئة الصفية التي تواجو المعممات في مدارس 

 تعميـ الكبار في محافظة الخرج
14 .929 

 926. 66 وسط العاـ لمثباتمجموع العبارات والمت

فرد،   (20)قاـ الباحثوف مف خالؿ استجابات العينة االستطالعية  ثبات أداة الدراسة: -

بتطبيؽ اختبار ألفاكرونباخ لمتأكد مف ثبات االستبانة، إذ تبيف بموغ قيمة المتوسط العاـ 

لى ثبات االستبانة ، وىو ما ُيشير إ(926.)الختبار ألفا كرونباخ لعبارات المحاور الثالثة 

 .(0)جدوؿ رقـبشكؿ مناسب لمتطبيؽ 
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 معيار تحميل أداة الدراسة -8
قاـ الباحثوف بإعطاء قيمة لمبدائؿ الممكنة أماـ كؿ عبارة مف عبارات االستبانة وكانت 

غير موافؽ بشدة  - (0غير موافؽ ) - (0محايد ) - (3موافؽ ) - (5موافؽ بشدة )كالتالي: 
 (.3)جدوؿ رقـثـ ُصّنفت اإلجابات إلى خمسة مستويات متساوية المدى كما ىو ُموضح بػػ (. 0)

 ( معيار تحميل أداة الدراسة4جدول )

 البدائؿ المدى

 موافؽ بشدة 4.21 – 5.00

 موافؽ 3.41 – 4.20

 محايد 2.61 – 3.40

 غير موافؽ 1.81 – 2.60

 غير موافؽ بشدة 1.00 – 1.80

 ائية:األساليب اإلحص
 استخدمت الدراسة الحالية األساليب اإلحصائية التالية: 

 اختبار بيرسوف لقياس الصدؽ الداخمي لالستبانة. .0

 اختبار ألفا كرنباخ لمتعرؼ عمى ثبات االستبانة. .0

التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لترتيب عبارات كؿ  .0
 ة. محور مف محاور االستبان

 رابًعا: نتائج الدراسة وتفسيراتها
إجابة السؤال األول: ما المشكالت اإلدارية التي تواجه المعممات في مدارس تعميم الكبار  -1

 في محافظة الخرج؟

لإلجابة عف ىذا التساؤؿ، استخدـ الباحثوف التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات 
 ت المحور.الحسابية واالنحرافات المعيارية لترتيب عبارا
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( التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واًلنحرافات المعيارية لعبارات 5جدول )
محافظة       محور المشكالت اإلدارية التي تواجه المعممات في مدارس تعميم الكبار في

 الخرج.

 العبارة ـ
 درجة الموافقة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
موافؽ  الترتيب الفئة المعياري

غير  محايد موافؽ بشدة
 موافؽ

غير 
موافؽ 
 بشدة

1 

ال تطمع إدارة 
المدرسة المعممات 
بالتعاميـ الواردة 
الخاصة بتعميـ 

 الكبار

 34 26 2 1 3 ت
موافؽ  963. 4.32

 5 بشدة
% 4.5 1.5 3.0 39.4 51.5 

2 
ال تعرؼ إدارة 
المدرسة المعممة 
بالمياـ التعميمية 

 رلتعميـ الكبا

 36 23 2 4 1 ت
موافؽ  920. 4.35

 4 بشدة
% 1.5 6.1 3.0 34.8 54.5 

3 
ال توزع إدارة 

المدرسة الجداوؿ 
بيف المعممات قبؿ 

 بدء الدراسة

 37 25 2 2 0 ت
موافؽ  706. 4.47

 1 بشدة
% 0.0 3.0 3.0 37.9 56.1 

4 
ال تسند إدارة 
المدرسة المنيج 

المناسب 
 لتخصص المعممة

 32 22 8 4 0 ت
موافؽ  895. 4.24

 % 8 بشدة
0.0 

6.1 12.1 33.3 48.5 

5 
ال تراعي إدارة 
المدرسة ظروؼ 
المعممة في توزيع 
 نصاب الحصص

 26 34 1 3 2 ت
موافؽ  915. 4.20

 10 بشدة
% 3.0 4.5 1.5 51.5 39.4 

6 
عدـ وجود ثقة 
متبادلة بيف إدارة 
 المدرسة والمعممات

 42 16 3 3 2 ت
موافؽ  992. 4.41

 63.6 24.2 4.5 4.5 3.0 % 3 بشدة

7 
ال ترحب إدارة 

المدرسة باقتراحات 
ووجيات نظر 

 المعممات

 31 27 5 1 2 ت
موافؽ  904. 4.27

 7 بشدة
% 3.0 1.5 7.6 40.9 47.0 

8 

ال تقيـ إدارة 
المدرسة الورش 
والبرامج التدريبية 
بما يخص تعميـ 

 الكبار

 16 27 13 6 4 ت
 17 موافؽ 1.125 3.68

% 6.1 9.1 19.7 40.9 24.2 

9 

ال تشجع إدارة 
المدرسة المعممات 
عمى استخداـ 
أساليب تدريسية 
تناسب المتعممات 

 الكبار

 28 32 3 2 1 ت

موافؽ  814. 4.27
 6 بشدة

% 1.5 3.0 4.5 48.5 42.4 



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
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 العبارة ـ
 درجة الموافقة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
موافؽ  الترتيب الفئة المعياري

غير  محايد موافؽ بشدة
 موافؽ

غير 
موافؽ 
 بشدة

10 
ال تؤمف إدارة 
المدرسة نواقص 

 لصفيةالبيئة ا

 22 22 8 7 7 ت
 33.3 33.3 12.1 10.6 10.6 % 18 موافؽ 1.326 3.68

11 
ال تقـو إدارة 

المدرسة المعممة 
 تقويًما عاداًل 

 1 24 34 7 1 ت
موافؽ  697. 4.23

 1.5 36.4 51.5 10.6 1.5 % 9 بشدة

12 
ال تحفز إدارة 

المدرسة المعممات 
 المتميزات

 20 36 3 1 6 ت
 30.3 54.5 4.5 1.5 9.1 % 15 موافؽ 1.115 3.95

13 
ال توضح إدارة 
المدرسة نواحي 
القصور في أداء 

 المعممات

 22 37 2 3 2 ت
 11 موافؽ 903. 4.12

% 3.0 4.5 3.0 56.1 33.3 

14 
ال تعتمد إدارة 
المدرسة نظرة 

المشرفة المختصة 
 في أداء المعممة

 16 32 11 7 0 ت
 16 وافؽم 910. 3.86

% 0.0 10.6 16.7 48.5 24.2 

15 

ال تشجع إدارة 
المدرسة الطالبات 

عمى إقامة 
األنشطة الصفية 
 وغير الصفية

 23 28 7 6 2 ت
 14 موافؽ 1.052 3.97

% 3.0 9.1 10.6 42.4 34.8 

16 
ال تتابع إدارة 
المدرسة غياب 
 الطالبات باستمرار

 38 23 2 2 1 ت
فؽ موا 825. 4.44

 57.6 34.8 3.0 3.0 1.5 % 2 بشدة

17 
ال تقـو إدارة 
المدرسة بتكريـ 
 منسوبات المدرسة

 30 25 2 3 6 ت
 45.5 37.9 3.0 4.5 9.1 % 12 موافؽ 1.226 4.06

18 

ال تقـو إدارة 
المدرسة بحؿ 
المشكالت التي 
تواجييا بأسموب 

 عممي

 22 34 4 3 3 ت
 13 موافؽ 999. 4.05

% 4.5 4.5 6.1 51.5 33.3 

 4.05 المتوسط الحسابي
 0.24 االنحراؼ المعياري

أف المتوسط العاـ الستجابات أفراد عينة البحث عمى عبارات  (5جدوؿ رقـيوضح )
محور المشكالت اإلدارية التي تواجو المعممات في مدارس تعميـ الكبار في محافظة الخرج بمغ 

وىي تقع في فئة موافؽ، وأف المتوسطات  (0.24)يارية قيمتو بمتوسط انحرافات مع (4.05)
، وىي تتراوح ما بيف فئة (4.47)إلى  (3.68)الحسابية لعبارات ىذا المحور تراوحت بيف 

 موافؽ إلى فئة موافؽ بشدة.



 موسى بن سميمان الفيفي /د    
 عصام بن بدر دوس /أ        المشكالت التي تواجه معممات مدارس 

 منال بنت حزام القحطاني /أ                
 ندى بنت ناصر الحناكي /أ     
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وقد جاء في مقدمة المشكالت اإلدارية التي تواجو المعممات في مدارس تعميـ الكبار في 
( ونصيا "ال توزع إدارة المدرسة الجداوؿ بيف المعممات قبؿ بدء 0عبارة رقـ )محافظة الخرج ال

، ويمكف تفسير ذلؾ بأف أي (0.706) وانحراؼ معياري (4.47)الدراسة" بمتوسط حسابي 
قصور في الجانب اإلداري يترتب عميو العديد مف المشكالت في مجاؿ تعميـ الكبار، ونظًرا لكثرة 

ارية الممقاة عمى عاتؽ إدارات مدارس تعميـ الكبار فإنو تبًعا لذلؾ تتعدد األعباء والمياـ اإلد
المشكالت اإلدارية التي تواجو المعممات في مدارس تعميـ الكبار، ونظًرا لكثرة ىذه المياـ 
اإلدارية تتأخر إدارة المدرسة في توزيع الجداوؿ بيف المعممات وال تتمكف مف القياـ بذلؾ قبؿ بدء 

 وال توجد بيف الدراسات السابقة دراسة تتفؽ أو تختمؼ مع ىذه النتيجة.الدراسة. 
ونصيا "ال تتابع إدارة المدرسة غياب الطالبات  (16)وجاء في الترتيب الثاني العبارة رقـ 

، ويمكف تفسير ذلؾ بأف كثرة (0.825)وانحراؼ معياري  (4.44)باستمرار" بمتوسط حسابي 
المدرسة عف متابعة غياب الطالبات باستمرار، ومما يزيد مف حدة ىذه المياـ اإلدارية تعيؽ إدارة 

المشكمة عدـ انتظاـ الطالبات في الدراسة نظًرا لظروفيف األسرية. وتتفؽ ىذه النتيجة مع نتائج 
التي أظيرت أنو مف الصعوبات اإلدارية التي تواجو مديري المدارس ( 0222)الشيراني، دراسة 

 مييا ضعؼ انتظاـ الدارسيف في مدارس تعميـ الكبار.المتوسطة الميمة ومعم
ونصيا "عدـ وجود ثقة متبادلة بيف إدارة  (6)وجاء في الترتيب الثالث العبارة رقـ 

، ويمكف تفسير ذلؾ (0.992)وانحراؼ معياري  (4.41)المدرسة والمعممات" بمتوسط حسابي 
رؼ كؿ طرؼ عمى وجية نظر بأف ضعؼ التواصؿ بيف إدارة المدرسة والمعممات، وعدـ تع

الطرؼ اآلخر فيما يتعمؽ بتسيير العمؿ، قد ينتج عنو ضعؼ الثقة المتبادلة بيف إدارة المدرسة 
والمعممات، ونظًرا لضعؼ التواصؿ قد ال تتمكف إدارة المدرسة مف تعريؼ المعممات بشكؿ 

ة دراسة تتفؽ أو تختمؼ مع واضح بالمياـ التعميمية لتعميـ الكبار. وال توجد بيف الدراسات السابق
 ىذه النتيجة.

إجابة السؤاؿ الثاني: ما المشكالت المتعمقة بتطوير الكفاءة المينية لمعممات تعميـ الكبار  -0
 في مدارس تعميـ الكبار في محافظة الخرج؟

لإلجابة عف ىذا التساؤؿ، استخدـ الباحثوف التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات 
 فات المعيارية لترتيب عبارات المحور.الحسابية واالنحرا
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( التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واًلنحرافات المعيارية لعبارات 6جدول )
محور المشكالت المتعمقة بتطوير الكفاءة المهنية لمعممات تعميم الكبار في مدارس تعميم 

 الكبار في محافظة الخرج.

 العبارة ـ

 درجة الموافقة
ط المتوس

 الحسابي
االنحراؼ 
موافؽ  الترتيب الفئة المعياري

غير  محايد موافؽ بشدة
 موافؽ

غير 
موافؽ 
 بشدة

1 
ليس لدي الدافع 
لتدريس طالبات 

 تعميـ الكبار

 38 26 2 0 0 ت
4.55 
 

.560 
 

موافؽ 
 57.6 39.4 3.0 0.0 0.0 % 6 بشدة

2 

ليس لدي 
المعرفة الكافية 
بخصائص 
يـ طالبات تعم
 الكبار

 36 25 3 2 0 ت

موافؽ  726. 4.44
 9 بشدة

% 0.0 3.0 4.5 37.9 54.5 

3 
قمة البرامج 
التدريبية 

المتعمقة بتعميـ 
 الكبار

 27 30 6 2 1 ت
4.21 
 

.851 
 

موافؽ 
 40.9 45.5 9.1 3.0 1.5 % 14 بشدة

4 

ال أحرص عمى 
حضور البرامج 

التدريبية 
المتعمقة بتعميـ 

 رالكبا

 36 25 3 2 0 ت

موافؽ  726. 4.44
 10 بشدة

% 0.0 3.0 4.5 37.9 54.5 

5 
ال أقرأ كثيرا 
لمعرفة ما 
يتعمؽ بتعميـ 

 الكبار

 4.33 31 28 5 2 0 ت
 

.751 
 

موافؽ 
 12 بشدة

% 0.0 3.0 7.6 42.4 47.0 

6 

ليس لدي القدرة 
عمى تدريس 
تخصصي في 
مدارس تعميـ 

 الكبار

 28 25 9 2 2 ت

موافؽ  975. 4.14
 42.4 37.9 13.6 3.0 3.0 % 16 بشدة

7 

ليس لدي 
المعرفة 
باألساليب 
التدريسية 
المختمفة 

لطالبات تعميـ 
 الكبار

 34 27 4 1 0 ت
4.42 
 

.681 
 

موافؽ 
 11 بشدة

% 0.0 1.5 6.1 40.9 51.5 

8 

ال أستطيع 
استخدـ التقنية 
في تدريس 
طالبات تعميـ 

 الكبار

 27 32 2 4 1 ت

موافؽ  886. 4.21
 15 بشدة

% 1.5 6.1 3.0 48.5 40.9 



 موسى بن سميمان الفيفي /د    
 عصام بن بدر دوس /أ        المشكالت التي تواجه معممات مدارس 

 منال بنت حزام القحطاني /أ                
 ندى بنت ناصر الحناكي /أ     
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 العبارة ـ

 درجة الموافقة
ط المتوس

 الحسابي
االنحراؼ 
موافؽ  الترتيب الفئة المعياري

غير  محايد موافؽ بشدة
 موافؽ

غير 
موافؽ 
 بشدة

9 

ال أستطيع 
مساعدة 

الطالبات عمى 
فيـ المادة 
 الدراسية

 47 19 0 0 0 ت
4.71 
 

.456 
 

موافؽ 
 2 بشدة

% 0.0 0.0 0.0 28.8 71.2 

10 

ال أستطيع 
تصميـ 

اختبارات تراعي 
خصائص 
 الطالبات

 41 24 1 0 0 ت
موافؽ  523. 4.61

 4 بشدة
% 0.0 0.0 1.5 36.4 62.1 

11 

مف الصعوبة 
تقويـ الطالبات 
تقويًما عادال 
حسب المستوى 

 التحصيمي

 37 25 3 1 0 ت
4.47 
 

.728 
 

موافؽ 
 8 بشدة

% 0.0 1.5 4.5 37.9 56.1 

12 
أجد صعوبة في 
تحفيز الطالبات 
عمى الحضور 

 اليومي

 32 28 2 3 1 ت
موافؽ  862. 4.32

 13 بشدة
% 1.5 4.5 3.0 42.4 48.5 

13 
ال أراعي 

ظروؼ غياب 
وتأخر طالبات 
 تعميـ الكبار

 4.55 42 20 3 1 0 ت
 

.727 
 

موافؽ 
 7 بشدة

% 0.0 1.5 4.5 30.3 63.6 

14 
ال أقـو بتحفيز 
الطالبات عمى 
 مواصمة الدراسة

 49 16 1 0 0 ت
موافؽ  632. 4.70

 74.2 24.2 1.5 0.0 0.0 % 3 بشدة

15 

لـ تساعدني 
الخبرة في 
التعميـ العاـ 
عمى تدريس 

 الكبار

 48 14 1 2 1 ت
4.61 
 

.802 
 

موافؽ 
 5 بشدة

% 1.5 3.0 1.5 21.2 72.7 

16 

أجد صعوبة في 
تنفيذ المياـ 

التي تكمفني بيا 
إدارة المدرسة 
المرتبطة بالنمو 

 الميني

 50 16 0 0 0 ت

موافؽ  432. 4.76
 1 بشدة

% 0.0 0.0 0.0 24.2 75.8 

 المتوسط الحسابي
4.47 4.47 

 االنحراؼ المعياري
0.19 0.19 
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أف المتوسط العاـ الستجابات أفراد عينة البحث عمى عبارات  (2)جدوؿ رقـيتضح مف 
رس تعميـ الكبار محور المشكالت المتعمقة بتطوير الكفاءة المينية لمعممات تعميـ الكبار في مدا

وىي تقع في فئة  (0.19)بمتوسط انحرافات معيارية قيمتو  (4.47)في محافظة الخرج بمغ 
إلى  (4.14)موافؽ بشدة، وأف المتوسطات الحسابية لعبارات ىذا المحور تراوحت بيف 

 ، وىي تتراوح ما بيف فئة موافؽ إلى فئة موافؽ بشدة.(4.76)
ثالث مشكالت متعمقة بتطوير الكفاءة المينية، والتي  وقد اتفؽ الباحثوف عمى أف أعمى

حصمت عمى أعمى متوسطات حسابية ىي المشكالت األكثر حدة التي تواجو المعممات في 
 مدارس تعميـ الكبار في محافظة الخرج.

وقد جاء في مقدمة المشكالت المتعمقة بتطوير الكفاءة المينية لمعممات تعميـ الكبار في 
ونصيا "أجد صعوبة في تنفيذ المياـ  (16)لكبار في محافظة الخرج العبارة رقـ مدارس تعميـ ا

وانحراؼ  (4.76)التي تكمفني بيا إدارة المدرسة المرتبطة بالنمو الميني" بمتوسط حسابي 
، ويمكف تفسير ذلؾ بأف نجاح العمؿ في مدارس تعميـ الكبار يتطمب معممات (0.432)معياري 

كفاءة المينية نظًرا ألنيف يتعاممف مع دارسات ليف خصائص وظروؼ عمى درجة عالية مف ال
خاصة، ومف ثـ فقد تواجو المعممات العديد مف المشكالت المتعمقة بصعوبة تنفيذ المياـ التي 
تكمؼ بيا؛ نظًرا لوجود بعض جوانب القصور في اإلعداد الميني لممعممات. وتتفؽ ىذه النتيجة 

التي أشارت إلى أنو مف متطمبات تكويف معمـ الكبار ضرورة  (2016)مع نتائج دراسة موسى 
 تمييف تعميـ الكبار، وتمكيف معممي الكبار مف العمؿ عمى تطوير إمكاناتيـ وكفايتيـ وتدريبيـ.

ونصيا "ال أستطيع مساعدة الطالبات عمى فيـ  (9)وجاء في الترتيب الثاني العبارة رقـ 
، ويمكف تفسير ذلؾ بأنو (0.456)وانحراؼ معياري  (4.71)المادة الدراسية" بمتوسط حسابي 

ال يتـ توعية المعممات بالقدر الكافي بخصائص المتعممات الكبيرات، كما أف التدريس في 
مدارس تعميـ الكبار يحتاج إلى استراتيجيات تدريس مختمفة عما ىو مستخدـ في مدارس التعميـ 

الصعوبة في مساعدة الطالبات عمى فيـ المادة العاـ لمصغار، ومف ثـ قد تجد المعممات بعض 
التي أظيرت أنو مف ( 0202)الحميضة، الدراسية. وتتفؽ ىذه النتيجة مع نتائج دراسة 

المشكالت التي تواجو معممي الكبار عدـ وجود مناىج مخصصة لممتعمـ الكبير، وعدـ تطورىا 
 الوسائؿ التعميمية المناسبة. وتغيرىا باستمرار، وعدـ إتماميا بالوقت المحدد، وعدـ توفر

ونصيا " ال أقـو بتحفيز الطالبات عمى  (14)وجاء في الترتيب الثالث العبارة رقـ 
ويمكف تفسير ذلؾ بأف  ،(0.632)وانحراؼ معياري  (4.70)مواصمة الدراسة" بمتوسط حسابي 

تواجو  انخفاض دافعية بعض الطالبات وعدـ رغبتيف في استكماؿ الدراسة، يجعؿ المعممة
صعوبة في تحفيزىف عمى مواصمة الدراسة، ومما يساىـ في ذلؾ أيًضا عدـ تدريب المعممات 
بالقدر الكافي مف أجؿ مراعاة خصائص الطالبات وتحفيزىف لمواصمة الدراسة. وتتفؽ ىذه النتائج 

مي التي أظيرت أنو مف الصعوبات اإلدارية التي تواجو معم (0222)الشيراني، مع نتائج دراسة 
 المدارس الميمة أف الدارسيف يقبموف عمى التسجيؿ في بداية الدراسة ثـ يتقمص عددىـ بعد ذلؾ.



 موسى بن سميمان الفيفي /د    
 عصام بن بدر دوس /أ        المشكالت التي تواجه معممات مدارس 

 منال بنت حزام القحطاني /أ                
 ندى بنت ناصر الحناكي /أ     
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ما المشكالت المتعمقة بالمناهج التعميمية وطرق التدريس التي إجابة السؤال الثالث:  -5
 تواجه المعممات في مدارس تعميم الكبار في محافظة الخرج؟

باحثوف التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات لإلجابة عف ىذا التساؤؿ، استخدـ ال
 الحسابية واالنحرافات المعيارية لترتيب عبارات المحور. 

( التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واًلنحرافات المعيارية لعبارات 7جدول )
في مدارس محور المشكالت المتعمقة بالمناهج التعميمية وطرق التدريس التي تواجه المعممات 

 تعميم الكبار في محافظة الخرج.

 العبارة ـ
 درجة الموافقة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
موافؽ  الترتيب الفئة المعياري

غير  محايد موافؽ بشدة
 موافؽ

غير 
موافؽ 
 بشدة

1 
لـ يبنى المنيج 
التعميمي حسب 

خصائص طالبات 
 تعميـ الكبار

 15 24 14 9 4 ت
 16 موافؽ 1.165 3.56

% 6.1 13.6 21.2 36.4 22.7 

2 
لـ يبنى المنيج 
التعميمي حسب 
خبرات طالبات 
 تعميـ الكبار

 13 23 15 12 3 ت
 18 موافؽ 1.140 3.47

% 4.5 18.2 22.7 34.8 19.7 

3 
ال يرتبط المنيج 
التعميمي بالميارات 
 الحياتية لمطالبات

 17 30 8 8 3 ت
 9 موافؽ 1.110 3.76

% 4.5 12.1 12.1 45.5 25.8 

4 
ال يثير محتوى 
المنيج التعميمي 
دافعية الطالبات 

 في التعمـ

 9 40 8 5 4 ت
 10 موافؽ 1.010 3.68

% 6.1 7.6 12.1 60.6 13.6 

5 
لـ تقسـ 

موضوعات المنيج 
التعميمي تقسيما 

 منطقيا

 10 33 11 10 2 ت
 14 موافؽ 1.022 3.59

% 3.0 15.2 16.7 50.0 15.2 

6 
عدـ وضوح 

األىداؼ التعميمية 
 لممنيج.

 15 38 9 2 2 ت
 16 موافؽ 875. 3.94

% 3.0 3.0 13.6 57.6 22.7 

7 
عدـ وضوح 

األىداؼ التعميمية 
التفصيمية لكؿ 

 درس

 15 40 7 2 2 ت
 5 موافؽ 859. 3.97

% 3.0 3.0 10.6 60.6 22.7 

8 

لـ تذكر طريقة 
تدريسية األساليب ال

المناسبة لكؿ درس 
في المنيج 
 التعميمي

 10 37 11 4 4 ت
 11 موافؽ 1.010 3.68

% 6.1 6.1 16.7 56.1 15.2 
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 العبارة ـ
 درجة الموافقة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
موافؽ  الترتيب الفئة المعياري

غير  محايد موافؽ بشدة
 موافؽ

غير 
موافؽ 
 بشدة

9 

ال يدعـ محتوى 
المنيج التعميمي 
بمصادر معرفية 

إثرائية مثؿ )الفيديو 
التعميمي، الصور 

 التوضيحية(

 13 30 9 10 4 ت

 15 موافؽ 1.151 3.58
% 6.1 15.2 13.6 45.5 19.7 

10 
ال تراعي تماريف 
المنيج التعميمي 
الفروؽ الفردية بيف 

 الطالبات

 13 32 12 5 4 ت
 12 موافؽ 1.069 3.68

% 6.1 7.6 18.2 48.5 19.7 

11 
ال تتنوع تماريف 
المنيج التعميمي 
 في الدرس الواحد

 13 40 7 3 3 ت
 8 موافؽ 943. 3.86

% 4.5 4.5 10.6 60.6 19.7 

12 
ال يوجد تماريف 

شاممة لمموضوعات 
نياية المنيج 

 التعميمي

 10 37 9 7 3 ت
 13 موافؽ 1.013 3.67

% 4.5 10.6 13.6 56.1 15.2 

13 
ال يعتبر المنيج 
التعميمي الخاص 
بتعميـ الكبار منيًجا 

 مرًنا

 9 32 13 6 6 ت
 17 موافؽ 1.126 3.48

% 9.1 9.1 19.7 48.5 13.6 

14 

يؤثر غياب 
الطالبات عمى سير 
المنيج التعميمي 
حسب ما ىو 
 مخطط لو

 33 24 5 2 2 ت
موافؽ  953. 4.27

 2 بشدة
% 3.0 3.0 7.6 36.4 50.0 

15 
ال أستطيع بناء 
خطة تعميمية لكؿ 
طالبة حسب 

 المستوى التحصيمي

 11 46 3 6 0 ت
 7 موافؽ 762. 3.94

% 0.0 9.1 4.5 69.7 16.7 

16 
مف الصعوية تنويع 
األساليب التدريسية 
 في الدرس الواحد

 25 37 1 2 1 ت
موافؽ  771. 4.26

 3 بشدة
% 1.5 3.0 1.5 56.1 37.9 

17 
ال يرتبط محتوى 
الدرس بواقع 
 الطالبات

 35 29 1 1 0 ت
موافؽ  684. 4.47

 1 بشدة
% 0.0 1.5 1.5 43.9 53.0 

18 
 لـ تبنى أسئمة

التقويـ مف المنيج 
 التعميمي

 1 22 40 3 1 ت
موافؽ  615. 4.26

 4 بشدة
% 1.5 4.5 60.6 33.3 1.5 

 3.84 المتوسط الحسابي
 0.30 االنحراؼ المعياري
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أف المتوسط العاـ الستجابات أفراد عينة البحث عمى عبارات ( 2)جدوؿ رقـيتضح مف 
مية وطرؽ التدريس التي تواجو المعممات في مدارس محور المشكالت المتعمقة بالمناىج التعمي

وىي تقع  (0.30)بمتوسط انحرافات معيارية قيمتو  (3.84)تعميـ الكبار في محافظة الخرج بمغ 
إلى  (3.47)في فئة موافؽ، وأف المتوسطات الحسابية لعبارات ىذا المحور تراوحت بيف 

 فؽ بشدة.، وىي تتراوح ما بيف فئة موافؽ إلى فئة موا(4.47)
وقد اتفؽ الباحثوف عمى أف أعمى ثالث مشكالت متعمقة بالمناىج التعميمية وطرؽ 
التدريس، والتي حصمت عمى أعمى متوسطات حسابية ىي المشكالت األكثر حدة التي تواجو 

 المعممات في مدارس تعميـ الكبار في محافظة الخرج.
ميمية وطرؽ التدريس التي تواجو وقد جاء في مقدمة المشكالت المتعمقة بالمناىج التع

ونصيا "ال يرتبط محتوى  (17)المعممات في مدارس تعميـ الكبار في محافظة الخرج العبارة رقـ 
، ويمكف تفسير (0.684)وانحراؼ معياري  (4.47)الدرس بواقع الطالبات" بمتوسط حسابي 

ناسبة لمطالبات وتراعي ذلؾ بأف نجاح العمؿ في مدارس تعميـ الكبار يتطمب مناىج تعميمية م
خصائصيف النفسية واالجتماعية وترتبط بواقع حياتيف العممية. ونظًرا ألف مناىج تعميـ الكبار قد 
تعطي قدًرا أكبر مف االىتماـ بالمادة العممية واكتساب المعارؼ والمعمومات فإف المعممات قد 

ية أخرى فإنو نظًرا الختالؼ يواجيف مشكالت في ربط محتوى الدروس بواقع الطالبات. ومف ناح
الظرؼ الحياتية لمطالبات فإف كؿ طالبة تحتاج إلى تمبية العممية التدريسية وتمشييا مع ىذه 
الظروؼ، مما قد تجد معو المعممات صعوبة في تنويع األساليب التدريسية في الدرس الواحد 

جة مع نتائج دراسة بسبب عدـ كفاية الوقت وقصور اإلمكانات المتاحة. وتتفؽ ىذه النتي
التي أظيرت أف أىـ المشكالت المتعمقة بالمناىج في مجاؿ تعميـ الكبار  (0202الحميضة، )

ىي: عدـ وجود مناىج مخصصة لممتعمـ الكبير، وعدـ مشاركتو في اختيار المناىج، وعدـ 
 تطورىا وتغيرىا باستمرار، وعدـ إتماميا بالوقت المحدد.

ونصيا "يؤثر غياب الطالبات عمى سير  (14)عبارة رقـ وجاء في الترتيب الثاني ال
وانحراؼ معياري  (4.27)المنيج التعميمي حسب ما ىو مخطط لو" بمتوسط حسابي 

، ويمكف تفسير ذلؾ بأف ظروؼ الطالبات الحياتية ليست متشابية، وأف طبيعة حياة (0.953)
اب عف الدراسة وعدـ االنتظاـ في الطالبات األسرية التي تجبرىف في كثير مف األحياف عمى الغي

الحضور، مما يؤثر سمبًيا عمى سير المنيج التعميمي وفًقا لما ىو مخطط لو مف قبؿ المعممات. 
التي أظيرت أنو مف الصعوبات اإلدارية  (0222الشيراني، وتتفؽ ىذه النتائج مع نتائج دراسة )

جيؿ في بداية الدراسة ثـ يتقمص التي تواجو معممي المدارس، أف الدارسيف يقبموف عمى التس
 عددىـ بعد ذلؾ.
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ونصيا "لـ تبنى أسئمة التقويـ مف المنيج  (18)وجاء في الترتيب الثالث العبارة رقـ 
، ويمكف تفسير ذلؾ بوجود (0.615)وانحراؼ معياري  (4.26)التعميمي" بمتوسط حسابي 

إعداد أسئمة التقويـ، حيث أف أسئمة ارتباط غير مباشر بيف أسئمة التقويـ والمنيج التعميمي عند 
التقويـ توضع عادة مف خارج المنيج التعميمي مف أجؿ إثارة التفكير لدى المتعمـ الكبير لمبحث 
عف المعمومة مف خارج المنيج التعميمي. وال توجد بيف الدراسات السابقة دراسة تتفؽ أو تختمؼ 

 مع ىذه النتيجة.

ت المتعمقة بالبيئة الصفية التي تواجه المعممات في إجابة السؤال الرابع: ما المشكال -8
 مدارس تعميم الكبار في محافظة الخرج؟

لإلجابة عف ىذا التساؤؿ، استخدـ الباحثوف التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات 
 الحسابية واالنحرافات المعيارية لترتيب عبارات المحور.

ات الحسابية واًلنحرافات المعيارية ( التكرارات والنسب المئوية والمتوسط8جدول )
لعبارات محور المشكالت المتعمقة بالبيئة الصفية التي تواجه المعممات في مدارس تعميم 

 الكبار في محافظة الخرج.

 العبارة ـ

 درجة الموافقة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
موافؽ  الترتيب الفئة المعياري

 بشدة
 

غير  محايد موافؽ
 موافؽ

ؽ غير مواف
 بشدة

1 
ال توجد فصوؿ 
خاصة بطالبات 

 تعميـ الكبار

 14 22 3 13 14 ت
3.14 
 

1.498 
 6 محايد 

% 21.2 19.7 4.5 33.3 21.2 

2 
عدد الطالبات 
غير مناسب 
 لحجـ الصؼ

 28 28 2 5 3 ت
 1 موافؽ 1.083 4.11

% 4.5 7.6 3.0 42.4 42.4 

3 

ال يوجد أثاث 
يناسب 

خصائص 
ت تعميـ طالبا

 الكبار

 4 12 14 21 15 ت
2.53 
 

1.205 
 10 محايد 

% 22.7 31.8 21.2 18.2 6.1 

4 
ال توجد تيوية 
مناسبة لحجـ 

 الصؼ

 13 37 8 5 3 ت
 3 موافؽ 1.000 3.79

% 4.5 7.6 12.1 56.1 19.7 

5 
ال توجد إضاءة 
مناسبة لحجـ 

 الصؼ

 3.80 14 38 4 7 3 ت
 

1.041 
 2 موافؽ 

% 4.5 10.6 6.1 57.6 21.2 



 موسى بن سميمان الفيفي /د    
 عصام بن بدر دوس /أ        المشكالت التي تواجه معممات مدارس 

 منال بنت حزام القحطاني /أ                
 ندى بنت ناصر الحناكي /أ     
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 العبارة ـ

 درجة الموافقة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
موافؽ  الترتيب الفئة المعياري

 بشدة
 

غير  محايد موافؽ
 موافؽ

ؽ غير مواف
 بشدة

6 
ال توجد وسائؿ 
تعميمية مختمفة 
تخدـ المنيج 

 التعميمي

 5 17 12 18 14 ت
 9 محايد 1.274 2.71

% 21.2 27.3 18.2 25.8 7.6 

7 
ال توجد تقنيات 
حديثة تخدـ 
 المنيج التعميمي

 2.88 5 25 7 15 14 ت
 

1.330 
 8 محايد 

% 21.2 22.7 10.6 37.9 7.6 

8 
ال توجد مساحة 
جيدة إلجراء 
التطبيقات 
 العممية

 10 34 5 8 9 ت
 5 موافؽ 1.278 3.42

% 13.6 12.1 7.6 51.5 15.2 

9 

صعوبة تعديؿ 
شكؿ الصؼ 

حسب 
االستراتيجية 
المتبعة في 

 الدرس

 10 40 6 4 6 ت

 4 موافؽ 1.100 3.67
% 9.1 6.1 9.1 60.6 15.2 

10 

في ال يوجد 
المدرسة مركز 
مصادر التعمـ 
يخدـ تعميـ 

 الكبار

 5 14 9 21 17 ت
2.53 
 

1.292 
 11 محايد 

% 25.8 31.8 13.6 21.2 7.6 

11 
ال يوجد في 

المدرسة مختبر 
العمـو يخدـ 
 تعميـ الكبار

 4 11 13 19 19 ت
 12 محايد 1.241 2.42

% 28.8 28.8 19.7 16.7 6.1 

12 
ال يوجد في 

لمدرسة غرفة ا
الفنية تخدـ 
 تعميـ الكبار

 2 12 11 20 21 ت
2.30 1.189 

 13 محايد 
% 31.8 30.3 16.7 18.2 3.0 

13 
ال يوجد في 
المدرسة غرفة 
الطيي تخدـ 
 تعميـ الكبار

 3 11 10 20 22 ت
 14 محايد 1.225 2.29

% 33.3 30.3 15.2 16.7 4.5 

14 
ال يعد الصؼ 
ة بشكؿ عاـ بيئ

 جاذبة لمطالبات

 3.00 7 22 14 10 13 ت
 

1.313 
 7 محايد 

% 19.7 15.2 21.2 33.3 10.6 

 3.04 المتوسط الحسابي
 0.62 االنحراؼ المعياري
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أف المتوسط العاـ الستجابات أفراد عينة البحث عمى  (2)جدوؿ رقـ يوضح الجدوؿ 
ي تواجو المعممات في مدارس تعميـ الكبار عبارات محور المشكالت المتعمقة بالبيئة الصفية الت

وىي تقع في فئة  (0.62)بمتوسط انحرافات معيارية قيمتو  (3.04)في محافظة الخرج بمغ 
وىي  ،(4.11)إلى  (2.29)محايد، وأف المتوسطات الحسابية لعبارات ىذا المحور تراوحت بيف 

 تتراوح ما بيف فئة محايد إلى فئة موافؽ.
ف عمى أف أعمى ثالث مشكالت متعمقة بالبيئة الصفية، والتي حصمت وقد اتفؽ الباحثو 

عمى أعمى متوسطات حسابية ىي المشكالت األكثر حدة التي تواجو المعممات في مدارس تعميـ 
 الكبار في محافظة الخرج.

وقد جاء في مقدمة المشكالت المتعمقة بالبيئة الصفية التي تواجو المعممات في مدارس 
ونصيا "عدد الطالبات غير مناسب لحجـ  (2)ر في محافظة الخرج العبارة رقـ تعميـ الكبا

، ويمكف تفسير ذلؾ في ضوء أف (1.083)وانحراؼ معياري  (4.11)الصؼ" بمتوسط حسابي 
نجاح العمؿ في مدارس تعميـ الكبار يتطمب بيئة صفية ذات مواصفات خاصة تتناسب مع 

. ولكف في الواقع قد يوجد بعض القصور في ىذه البيئة، احتياجات الطالبات وتعمؿ عمى تمبيتيا
فمثاًل حجـ وتصميـ الفصوؿ الدراسية قد يكوف غير مناسب ألعداد الطالبات ولتوزيعيف بطريقة 
تضمف نشاط الطالبات أثناء عممية التعمـ. وال توجد بيف الدراسات السابقة دراسة تتفؽ أو تختمؼ 

 مع ىذه النتيجة.
ونصيا "ال توجد إضاءة مناسبة لحجـ الصؼ"  (5)الثاني العبارة رقـ  وجاء في الترتيب

، ويمكف تفسير ذلؾ في ضوء ما تعانيو (1.041)وانحراؼ معياري  (3.80)بمتوسط حسابي 
بعض الفصوؿ الدراسية مف عدـ توفر الظروؼ الفيزيقية المناسبة كاإلضاءة المناسبة بسبب 

 (0222)الشيراني، ؽ ىذه النتيجة مع نتائج دراسة قصور اإلمكانات ونقص التجييزات. وتتف
التي أظيرت أنو مف الصعوبات التي تواجو مديري المدارس المتوسطة الميمة ومعممييا نقص 

 اإلمكانات والتجييزات.
ونصيا "ال توجد تيوية مناسبة لحجـ الصؼ"  (4)وجاء في الترتيب الثالث العبارة رقـ 

، ويمكف تفسير ذلؾ بأف حجـ بعض الفصوؿ (1)عياري وانحراؼ م (3.79)بمتوسط حسابي 
الدراسية، أو مكانيا داخؿ المدرسة، أو عدـ توفر وسائؿ تيوية مناسبة بيا، قد يعيؽ عممية 

أظيرت أنو  (0222)الشيراني، التيوية الجيدة ليذه الفصوؿ. وتتفؽ ىذه النتيجة مع نتائج دراسة 
لمتوسطة الميمة ومعممييا نقص اإلمكانات مف الصعوبات التي تواجو مديري المدارس ا

 والتجييزات.



 موسى بن سميمان الفيفي /د    
 عصام بن بدر دوس /أ        المشكالت التي تواجه معممات مدارس 

 منال بنت حزام القحطاني /أ                
 ندى بنت ناصر الحناكي /أ     
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 خامًسا: التوصيات
 في ضوء ما أسفر عنه البحث الحالي من نتائج تم صياغة التوصيات التالية:

اختيار قادة مدارس تعميـ الكبار في ضوء معايير تضمف حسف إدارتيـ لمدارس الكبار  -
 وتحقيؽ أىداؼ تعميـ الكبار.

بيف إدارات مدارس تعميـ الكبار مف أجؿ االطالع عمى المشكالت التي تيسير سبؿ التواصؿ  -
 تواجو المعممات والعمؿ عمى حميا أواًل بأوؿ.

تنظيـ دورات تدريبية لجميع مف يمتحؽ بالعمؿ في مدارس تعميـ الكبار مف أجؿ ضماف  -
 نجاحيـ في المياـ التي يكمفوف بيا.

 ناسب مع خصائصيـ وظروفيـ الحياتية.إعادة النظر في مناىج تعميـ الكبار بما يت -
دارات تعميـ الكبار، مف أجؿ إعداد األبحاث  - تفعيؿ سبؿ التعاوف بيف كميات التربية ومدارس وا 

 العممية لمواجية مشكالت تعميـ الكبار. 
 توفير الموارد المادية الالزمة لتطوير مدارس تعميـ الكبار بطريقة تيسر العممية التعميمية بيا. -
لمصادر التعميمية المناسبة في مدارس تعميـ الكبار مف أجؿ ربط العممية التدريسية توفير ا -

 بواقع حياة الطالبات.
تطوير األساليب المستخدمة في عممية التقويـ في مدارس تعميـ الكبار بحيث تراعي  -

 خصائص الطالبات وواقع حياتيف العممية.
 سادًسا: المقترحات

 الحالي تم صياغة المقترحات التالية: استكماًًل لتحقيق أهداف البحث
تصور مقترح لمواجية المشكالت التي تواجو المعممات في مدارس تعميـ الكبار في  -

 محافظة الخرج.
دراسة مقارنة ألىـ المشكالت التي تواجو المعممات في مدارس تعميـ الكبار في مناطؽ  -

 المممكة العربية السعودية.
 الجدد بمدارس تعميـ الكبار في محافظة الخرج.برنامج تدريبي مقترح لممعممات  -
 معايير مقترحة الختيار قادة مدارس تعميـ الكبار في محافظة الخرج. -
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 المراجع
عداد وتدريب (. 0202آؿ سالـ، عمي. )يناير  - تطوير معايير مقترحة الستقطاب وا 

. بحث 0202المعمميف في المممكة العربية السعودية في ضوء رؤية 
: ـ0202مر دور الجامعات السعودية في تفعيؿ رؤية مقدـ إلى مؤت

 .302-023جامعة القصيـ: 

دار لوتس  .0ط .تعميـ الكبار في عصر تكنولوجيا المعرفة(.  0202البمييشي، قاسـ. ) -
 لمنشر والتوزيع. القاىرة.

تفعيؿ التنمية المينية لمعمـ الكبار بمصر عمى ضوء خبرات (. 0202البيومي، سحر. ) -
: جميورية مصر العربية . مجمة البحث العممي في التربيةبعض الدوؿ

(02 :)002-022 

تصور مقترح لمخرجات برامج إعداد المعمـ في ضوء (. 0202التويجري، أحمد. )يناير  -
. بحث مقدـ إلى مؤتمر دور 0202رؤية المممكة العربية السعودية 

-020: جامعة القصيـ: ـ0202الجامعات السعودية في تفعيؿ رؤية 
052. 

(. "المشكالت التعميمية التي تواجو مديري ومعممي 0222الحميدي، عبد الرحمف سميماف. ) -
المدارس المتوسطة والثانوية الميمية بالمنطقة الشرقية"، رسالة ماجستير 

 غير منشوره، كمية التربية، جامعة الممؾ سعود، الرياض.

ية التي تواجو معممي المغة أبرز المشكالت التدريس(. 0202الحميضة، عبد العزيز. ) -
العربية في مدارس تعميـ الكبار المتوسطة الحكومية بمدينة الرياض. 

(: 0) 3: المركز القومي لمبحوث: غزة: مجمة العمـو التربوية والنفسية
022-005 . 

تعميـ الكبار في سمطنة عماف: المالمح (. 0222الشناوي، أحمد & محمود، سعيد. ) -
: دراسة ميدانية. مجمة كمية التربية باإلسماعيمية والدوافع والمعوقات:

 .22-2: 3جامعة قناة السويس: جميورية مصر العربية: العدد 



 موسى بن سميمان الفيفي /د    
 عصام بن بدر دوس /أ        المشكالت التي تواجه معممات مدارس 

 منال بنت حزام القحطاني /أ                
 ندى بنت ناصر الحناكي /أ     

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 رررر

(. "الصعوبات اإلدارية التي تواجو مديري المدارس 0222الشيراني، عمى معجب. ) -
المتوسطة الميمية ومعممييا بمدينة الرياض"، رسالة ماجستير غير منشورة، 

 جامعة الممؾ سعود، الرياض.  كمية التربية،

. وظائؼ التعميـ الجامعي السعودي والمساىمة في تحقيؽ (0202العويد، نورة. )يناير  -
. 0202أىداؼ برنامج التحوؿ الوطني لرؤية المممكة العربية السعودية 
: ـ0202بحث مقدـ إلى مؤتمر دور الجامعات السعودية في تفعيؿ رؤية 

 .325-330جامعة القصيـ: 

دراسة ألىـ المشكالت التي تعوؽ برامج محو األمية في سيناء (. 0200غرباوي، وفاء. )ال -
: جميورية مصر وسبؿ مواجيتيا. الجمعية المصرية لمقراءة والمعرفة

 .22-50: 032العربية: العدد 

، ذات مشكالت تدريسية وتربوية (.0220الكندري، عبد اهلل عبد الرحمف وآخروف. ) -
 .0طالسالسؿ: الكويت: 

دوار المعمـ المستقبمية في ضوء متطمبات عصر اقتصاد (. أ0202حنفي، خالد صالح. ) -
   :  5( 0: ) 022 – 022 المعرفة. مجمة نقد وتنوير

. الدار المصرية 0. طإطارات تعميـ الكبار: رؤية مستقبمية(.  0222عبد الشافي، دينا. ) -
 المبنانية. القاىرة.

البحث العممي: (. 0200يد & وعدس، عبد الرحمف. )عبيدات، ذوقاف & عبد الحؽ، كا -
 . دار الفكر. عماف. 03. طمفيومو. أدواتو. أساليبو

االستثمار في التعميـ العالي وتحسيف مخرجاتو بما (. 0202عمي، عبد المحسف. )يناير  -
ـ. بحث مقدـ إلى مؤتمر دور الجامعات 0202يحقؽ أىداؼ رؤية 

 .225-202جامعة القصيـ: : ـ0202السعودية في تفعيؿ رؤية 



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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مدى تحقيؽ برنامج محو األمية ألىداؼ وتطمعات الدراسات (. 0200ميمني، ىدى. ) -
: جامعة األزىر: بمكة المكرمة والمعوقات التي تواجييف. مجمة التربية

 .522-500(: 0) 035جميورية مصر العربية: 

البشرية مدخؿ  إدارة الموارد(: 0220السالـ، مؤيد سعيد & صالح عادؿ حرشوش ) -
 . عالـ الكتب الحديث، األردف.استراتيجي

. دار أسامة لمنشر والتوزيع. 0. طاستراتيجية تعميـ الكبار(. 0222نصار، موسى. ) -
 عماف. األردف.

الدليؿ التنظيمي لتعميـ الكبار: مبادرة التعمـ مدى الحياة (. 0202وزارة التعميـ. ) -
 اإلصدار الثاني.  : المممكة العربية السعودية:)استدامة(


