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 دادإـع
 إـشراف

 أستاذ الرتبية املقارنة واإلدارة التعليمية
 جامعة بنها  - كلية تربية

 أستاذ الرتبية املقارنة واإلدارة التعليمية 
 كلية تربية جامعة بنها

ك  لعمصابم   لشتام و  ئم اال لالرمم   يتسم  لعصرما لعمنع شصميه بيمع  سمماير لعتتيما  لعتمال
لعصعميمممر   ممم ة ش ييمممر  تياللةممم  ئمممة عر لعلرممم   يعممما لعمصع تممم يا  باممممر لعليممم   لعمص  ممما   ت

تصينر تن لألبالة يتسم ن   عفكا لعمبدع   لعتأقع  تع لعمستجدلي   لاختاليم ي   لعتص تمال تصةم  
عتأئمي  ذمنل لعنم ع تممن   ي   لعمبم ة  يسما  لعتلعمع ىعما لعمسمتةبال  لن مم ن  م عة   كمال قةمر  ئمة عر 

لألبممالة شلتمم ى ىعمما  ن  صممد لعفمماة ععليمم   لعمص  مما  عكمم  يمموةع  ة لوج لعتمم  يت قصةمم  لعمجتمممع تنممع 
 .(1)تص تال تع تف ذي  يرا لعص عمري يدخال ب  شل ق ذعك لعل عب  لأذيعع  رفتع ك انً  

مكمممن ععن ممم ل لعتصعيمممم   مك ش لمممع  بممما لمممممال ذعمممك لعتتيممما لعسمممايع  لعمممك لعتكن ع  يممم  لعة اعمممر ا  
ا  مال ينبتم   ن  سمصا شلم  لعتيا  لمملر   ذدلبع  بعسفتع  ن  ةف   تدًل  ت ل   ولع لعتةعيد ر لعج تد 

 .(2)رسما لعص عمللعتل و  لاولة ء حتا  مكنع لعتردع عتعك لعتلد  ي لعصراير  لعت  
طاحةم  ععمن قامر  لعمدل عمر تمن  بإن قضمير للمديا لعتصعمي  بما يرما لعص عممر ةلاممً  تم  يمت  ذل 

ل ال ى دلء لعا ع ب   صض   لشبة ا تن ل ال للةيق لألبضالا  ب علبع يتلةق ذعمك ينمدت   لمدغ لتييما 
لعتصممال عم ممم ع  بممإن عممنل ,بمما  صممض   كممال لعج لشممبا لعتمم  عةمم  يمقممر  ممايلر  صمعيممر لعتصعممي  ذللةمم 

 .(3)يعية  تريا لألترللديا لعتصعي ا  صن  لن    قضير غ  ر با لألذمير يت قف 
ائيم   صمد  ن   مبا لعتصعمي     ذمير لل يا لعن  ل لعتصعيم ا  لعصاب  عةد  ةوك لعمجتمع 

 زء ذم ل  خرمبً  عمئمترم و لعباماع لعمنع  مكمن تمن خمعمع للةيمق لعتنميمر لعام تعر بما لعمجتممع 
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   لن ممممممح ي لعتصعمممي   حمممدج قممم ةوًل يعممما لةمممدحيممما  ن بممما ك بمممر لعمجممم اي لعم ة مممع  لعبامممايرا 
 .(4)لعجنوير ععمجتمع

ىذل ع  يت  تن  تً   با ممم ء ش اير ئعيمر ععتتييا  ك ن يمعير ا ش  ل لصعيم  ى بتتييا
لوةع ىعا كريا تن لألخل ء لعتم  لموقا بما حيم   لعلممم  لعمصعممين  لعمجتممع  بمد ن  ايا لاير

بما للمم يا لعتصعممي  يممن طايممق ش مم ل لعتصعممي  ئمم ر لسممتما  تخا م ي   م ة ش ايممر تن ئممبر عتتييمما
تم  ينصك   قاج يعا ئع ك لعمصعممين  لعمتصعممين     عيم ء لألتم و لعمنين غ عبمً  ا لعمل  عر  لعخلأ

 .(5) عتتييا  ا يةتم ن   ن مح ي لعت  للدغ با لعصمعير لعتصعيمير ت   ة  ت ن 

كر لعتنمير بما لعمجتممع,  ل  يمع بص عي لمر,  صد لعتصعي  لا تدلاا, لعا يد لائتالليجا علا 
 ذ  لعمدخال عع ب ء   حتي   ي لعتنمير لعمستةبعير, بة   لتال تك ن لعردلو  با لعمجتممع لعصم عما 

 ذعمك عخدتمر  احيا  صتبا لعتصعي  لا تدلاا تاكز لاشص ع عكال  ديد ععفكا  لعمصابمر ا اكال ي ل
لعمجتمممع,  إيتبمم و  شممع يمموةى ة ول ذ تمم  بمما لنميممر   لعممنى  ةممع يعمما ي لةممر لةممدل ا  يمم   لعمسممتةبال

للمما   احيما  صتمممد يعما لابيمر لن يمم  , لابيمر  ممليلر  مم   خمدت عمجتمع,  تممن قم  العمجتممع
 إيتبم و  وكيمز  لعتةمدل عم ل ةمر للممد  ي  العمد   يعما  ممع لعتصعمي  لا تمدلاا بما طعيصممر   ع ي لةم 

 .(6) شع  م ل لألتن لعة تا ععمجتمع  تن ق  ين ا ىعيع يعا ا مختعف   وذ  العصرا
بم خعمم   ى ش مم ل لصعيممما تممن تاممكمي, تةممم   عممم ذممنل لعمجتمممع تممن لعتةممدل,  ذعممك ألن 
لعن مم ل, يتممأعف تممن يممدة تممن لأل ممزلء لعمتال لممر  لعمتف يعممر ,لعتمما  خمم  كممال  ممزء تنةمم    ليفممر 

فممر, بممإن كفمم ء   ى ش مم ل تصينممر,  تممع   مم ة ةو ممر تممن لعتصمم  ن  لعتك تممال,  ممين لعممك لأل ممزلء لعمختع
لصعيما يعا لعبة ء  لائتمالو, يت قف ن يعا تدى لعتال ط  لعتف يال  ين   زلء  تن ش حير,  ةو ر 
شجمم ك كممال  ممزء بمما تم وئممر  ليفتممر تممن ش حيممر لخمماى   ان ب يعيممر لحممد ذممن  لأل ممزلء ةلخممال  ى 

ل كعر,  عكن لعفاق يبمد  ش  ل ا ةترا  قا  يعا كف ء  ذعك لعجزء,   ال  متد عيريب كف ء  لعن  
بمما لعتص تممال تممع ذممن  لعماممكمي, بمم عن   لعمتةدتممر لعن  لممر, لسمم وع ىعمما ةولئممر ذممن  لعماممكمي, 

 ينمم  لعمد   لعمتخعفمر (  7)حتا الستفلال با  س   ى ش  ل لصعيما بيضصف تمن كف ءلمر  شج حمر
بع لعماكمي كم   ن ا لب عا تن  ى تاكعر تةم  ك شر  تياج    كبياج تم  يوةى ىعا لالك  ك 

لعممك لعمجتمصمم ي لصمم شا تممن شةمم  بمما لعممم لوة لعم ة ممر  لعبامماير بممأى يمعيممر للمم يا للتمم ى ىعمما 
 ت لوة  ااير   خاى ت ة ر.
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 عةممممد ق تممممر لعب حرممممر  صمممممال تةمممم  مي شخرممممير تممممع  تممممدياى   كمء تصعممممما لعمممممدلو  
د  صممض لعماممكمي لعتمما لا تدلايممر بمم   صممض لعمممدلو  لا تدلايممرا  قممد ذكمما لعمسمم  عين  شممع ل  مم

 ل ل ةة  ةلخال لعمدوئر لا تدلاير تنة  ت  يعا:
 قعر لعتص  ن  ين لعص تعين تن)تديا  تصعمين( بكم يعتزل  م  ذ  تلع م تنع.  -1

 غي م لعتنسيق  ين لعمصعمين  صضة  لعبصض تم  يوقا يعا لعصمعير لعتصعيمير.  -2

 لوج.قعر لعدي  لعم ةى ععمدلو  لا تدلاير تن قبال لع ز   -3

 قعر لعمك بأي لعت   لرال يعية  لعص تعين با لعمدوئر لا تدلاير.  -4

 عةممممد  ممممم ر تممممدياى لعتصعممممي  لا تممممدلاا  شممممع  جممممب  مممممع لئممممتالليجير عتلمممم يا لعمدوئممممر 
 :لا تدلاير با تراا  تن خم  ت  ئبق يباز لعتس ؤ  لعاايسا لعت ع 

 ر وكيفية مواجهتها؟ما الــمشكالت التى يعانى منها التعليم االبتدائى فى مص
 لفاع ينع لعتس ؤاي لعفايير لعت عير:

 ت  لعماكمي لعتا  ص شا تنة  لعتصعي  لا تدلاا با ترا؟  -1
 ت  لعاؤير لعمستةبعير عم ل ةع تاكمي لعتصعي  لا تدلاا با ترا؟ -2

 : 
ترمممما تممممن خممممم   لئممممتةدر لعبلمممما لعلمممم ع   للديممممد تاممممكمي لعتصعممممي  لا تممممدلاا بمممم 

 لعمل  و لعت عير:
 لعتصار يعا  لقع تن  تر لعتصعي  لن تدلاا با لع قر لعل عا. -1

 . للديد لعماكمي لعتا لتصال عة لعمدوئر لا تدلاير  -2
 لع     عنت اج  ل  ي ي عم ل ةع لعك لعماكمي. -3

لعمدوئمر لا تدلايمر, حيما   مبلر لألا  ذمير لعبلا تن لعماكمي, لعتما لتصمال عةم  
لا نيممر لعمدوئممير( تممن  -لعتم يممال -لعمصعمم  -تاممكمي تن  تممر لعتصعممي  لا تممدلاا)لنةلو  لعمدوئممير

 لات و لعة تر ذلي لعتأقيا يعا لعصمعير لعتصعيمير.
 .كم  يباز لعبلا  ذ  لألذدلر لعمتصعةر   عمدوئر لا تدلاير -1

 .ت ل ر تاكمي لعتصعي  لا تدلاا فتا لعمج    ت ل ةولئ ي  خاى ب   -2

  سة  با ئد    ع لعنة  با لأل ل غ لعمتصعةر  ماكمي لعمدوئر لا تدلاير. -3
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 أوال: مشكالت املدرسة االبتدائية فى مصر.
 ش اًل عم  لتس   ع تاحعمر لعتصعمي  لا تمدلا  تمن  تك شمر تتميمز  ةلخمال لعسمع  لعتصعيمم , لا 

لعتمتين شل  لعمالحال لعتصعيمير لعت عير )لنيدل ر  لعر ش ير(, ىا   شة  لعجا  لعنع  صبا ين طايةر
 ن لعتصعممممي  لا تممممدلا  ي ل ممممع بمممم  ترمممما  بمممم  لع قممممر لعل ممممما خ  ممممت  لعصديممممد تممممن لعماممممكمي 
 لعسعبي ي لعتا ل ل ع لعمن  تر لا تدلاير,  ذعك لألتا لعنع يدي  ىع  لةد   ش ا   لئصر  يميةر 

تدلا ,  كال ت  للت يع تن  ذدلر  اةلو   تصعمين,  غياذ  تن لعماكمي شل  تن  تر لعتصعي  لا 
لعت  لص شية  تن  تر لعتصعي  لا تدلاا,  ذعك با ىط و لةد    صض لعمةتاح ي لعت  قد لسمة  بم  

 .(8(يمى لعك لعماكمي لعت   ص ش  تنة  لعتصعي  لا تدلا  ب  ترا
بما لعسمع  لعتصعيمما بما ترما, عمنعك  جمب   عم  ك ن لعتصعي  لا تدلاا ذ  حجا لائ  

لن  ل ا   عدو ع لعملع بع تن لعصن  ع  لعاي  ع  عكا يز ة لعتمتيمن   علمد لاةشما لعملعم م تمن 
لعمص ور  لعمة ولي لعتا  جب لز يد لمتين لعتصعي  لا تدلاا  ة  با لع قر لعل ما, كمم   صم شا 

مةم  شةم  لعمبم شا لعمدوئميع, يعما لعماغ  تمن لعتصعي  لا تدلاا بما ترما تمن تامكمي يديمدج لذ
لعزي ة  با  يدلة لعمتةدتين,  تع يدل تس ياج ذنل لعت ئع با لعمب شا لعمدوئيع ك ن عةمنل لقماج بما 
لشخفممم ل ئممم ي ي لعدولئمممع  لذمممم   لعناممم ر لعمدوئممما  تمممع لولفممم ع كر بمممع لعفرممم    يمممدل لممم لبا 

 ب عت عا لولف ع شسبع لاتيمع  يجمز لعتصعمي   لاتك ش ي لةى لعا لشخف ل تست ى لعتصعي  لا تدلاا
لا تمممدلاا يمممن للةيمممق لائمممتيص م لعك تمممال ععتمتيمممن  ل ضممم   صمممد لعتصعمممي  لا تمممدلاا يمممن ح  ممم ي 

 .(9)لعتمتين
بصعا لعاغ  تن لذميع لعد و لعنى يعصبع لعتصعي  لا تدلاا با للم يا لعمجتممع ,لن  شمع عم  

تممع لعمرماى تمن لعصديمد تمن لعمامكمي , لعتما لةمف ي اةم  يز   ص شا لعتصعمي  لا تمدلاا بما لعمج
 :(10)لت ل لعمل  اي لعصديدج عتل ياج ,  لتمرال لعك لعماكمي بيم  يعا

  لولفمم ع كر بممع لعفرممال لعدولئمما تممم  لةى ىعمما يممدل قممدوج لعتصعممي  لا تممدلاا يعمما لئممتيص م
 ك بع لاطف   لعمعتلةين.

 لعمامممكمي لعتممما  صممم شا تنةممم  لعتصعمممي   لةممم و تامممكعع لعتسمممام  لعتممما لصتبممما تمممن  خلممما
لا تممدلاا بممما ترممما  ذعممك ألشةممم  لممموةى ىعمما ئممموء ىئمممتتم  لعممم لوة لعبامممايع تمممن خمممم  

 ىشرالر لعتمتين ين ت ل عع لعدولئع.

   يدل تس ياج تن ذج لعتصعمي  لا تمدلاا ععتلم يا لعسمايع, بضمم يمن ك شةم  لترمف  تكمد
 و لعتمتين ل  لك ينة  لعصةعا.لعمصع ت ي  لكالوذ   يدل تمامتة  أليم 
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  قيمم ل لعصمعيممر لعتصعيميممر )لعتممدوي ( يعمما لعلفممن  لعتكممالو  شمم ةول تمم   سممتصين لعمصعمم    ئمميعع
لصعيميممع لخمماى ينممد شمماحع ععممدو   ذعممك ش ممال عةرمما تممدج لعلرممع لعدولئمميع شتيجممع عتصممدة 

 لعفتالي ةلخال لعمدوئع لن تدلاير. 

 تل شمم ي لعتلايايممر  لعممنى  ةممي  ةو ممع للرمميال ىقترمم و يمعيممع لعتةمم ي  يعمما لئممع م لنت
لمتيمن لعماحعمر لا تدلايممر بما  صممض لعمم لة لعمةمماوج  ا  صلما لى ىذتممم ل ععتفكيما لعصعممما 

    لن تك وى ععتعمين.

   ئمم ء لعمبمم شا لعمدوئممير حيممما  ن لعتصعممي  لا تممدلاا  ممع لكبممما شسممبع تممن لعمبمم شا لعماممميد
لعةيمم ل  أيممم   لعرممي شع لعمزتممع  يممدل تاليمم ج ألغممالل غيمما لصعيميممع,  ذعممك شتيجممع يممدل 

لعامما ر لعمرعمما ينممد لرمممي  لعمبمم شا  تسمم ح ي لعخممدت ي ععمم وئممع لألشامملر لعتصعيميممر 
  لعتاب ير لعمتك تعع.

  شة  لعتجةيمزلي  لنتك شيم ي ةلخمال حجماج لعدولئمر   نمم بع ىعما شةم  لعمكتبم ي  يمدل
لعمكتبممم ي ا لصمممد   ن لكممم ن  مممتيا   ل لباذممم  بممما تص ممم  لعممممدلو  لن تدلايمممع  ان   مممدي
 لعتجةيزللة   لنتك شي ي  قعر لعكتب لعتا لتضمنة .

 عممم  ك شمممر كمممال لعمممك لعماممكمي ل مممبا تمممن لعضممما وى لن شتصمممق  شسمممتصال لذممم  ذمممنج 
لعتمما  صمم شا تنةمم  ذممنل لعنمم ع تممن لعتصعممي  لا تممدلاا بتعممك لعماممكمي لةممف ح اممال  تمم ل  لعماممكمي

يممما  رممفع ي تمع  لعتصعممي  لن تمدلاا  رممفع خ  ممع  تمن ذممنل لعمنلعممق للةيمق لذممدلر لعن م ل لعتصع
 ئ ر شصال لذ  لعماكمي لعتا  ص شا تنة  لعتصعي  لن تدلاا با ترا.

بيمماى لعممبصض لن لعتصعمممي  لا تممدلاا تعممو   عمامممكمي  عكممن لخياشمم  تنةممم   وبممع تامممكمي 
 لئ ئير ذم  ك أللا: 

 . نير لعمدوئيرلا -لعتم يال -لعمصع  -لنةلوج لعمدوئير
 مشكلة اإلدارة المدرسية:   -1

 يندت  شتلدغ ين لنةلو  لعمدوئير اشتفال   مدل لنةلو  لألل  ذما لنةلو  لعتصعيميمر حيما 
 ن لنةلوج لعتصعيمير با ترا تست ي ي تختعفع با قيمتة   زلوج لعتابير  لعتصعي  لعتا لةم ل   ممع 

لعمسممت ى لعةمم تا ععمن  تممر لا تدلايممر, يعيةمم  لعمممدياي ي  لعسي ئمم ي لعص تممع ععصمعيممر لعتصعيميممر يعمما
لعتصعيميممممر  لعتمممما لةمممم ل   نشممممالر يعمممما لنفيممممن لعسي ئممممع لعتصعيميممممع يعمممما لعمسممممت ى لنقعيممممما يعيةمممم  
لنةلولي لعتصعيميممع  لعتمما لاممار يعمما لنفيممن لعسي ئممر لعتصعيميممر يعمما لعمسممت ى لعملعمما, قمم  لممألا 
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فيمممن لعسي ئمممر لعتصعيميمممر لعت  صمممر عممم ةلوج لعتصعيميمممر عماحعمممر لعتصعمممي  لنةلو  لعمدوئمممير,  لعتممما لةممم ل  تن
 .لا تدلاا,  يمحن  شة  ىةلو  تاكزير تن لعدو ر لأل عا 

حيا ىن لع لقع  ة    ن لنةلو  لعمدوئمير لا مع ىعما لنةلو  لعتصعيميمع  بما تص م  لألتم و 
 -لعبسيلع ترال:

     لحممد تممن لن مم زج لنيتي ة ممع  كرمما تممن حرمم   لعص تممال   عمدوئممر لا تدلايممر يعمما يمم ل
 ياا     ل.

  .لئتخالى لعص تال شة ةج خباج يمال 

  .لدوى تالب ألى ي تال 

   لا مممع لعممممدياي ي بممما كريممما تمممن لألتممم و لعبسممميلر ترمممال ىيتمممنلو تمحمممن يمممن لتتلممم ن 
 .(11)لعر ش يع لعص تع ىعا ةي لن ي ل لع زلو 

 عص تممع  يتفةمم ن بمما ين  مما تاممتاكع لذمةمم لصممد ىةلوج لعتصعممي  لا تممدلاا  ممزءل تممن لنةلو  ل
)لعتخلمميط  لعتن ممي   لعت  يممع  ئممن لعةمم لشين  لععمم لاا لعتن يميممر( لعتمما لسمميا لعصمممال بمما كممال تممنة , 
 لصار لنةلو   لعتصعيمير  أشةم  كمال يممال تنبسمق  تمن    خمدل لعتابيمع  لعتصعمي   يتلةمق تمن  ولامع 

 .(12)لألذدلر لعما    تن لعتصعي  لن تدلاا لألغالل لعتاب ير  لعتصعيمير للةية  يتم شا تع
  بن ء يعا ت ئبق  مكن لعة    أن تفة ل )لنةلوج( يتضمن ت يعا 

 .ن لنةلو  لصنا للديد لألذدلر  لئتخدلل لنتك ش ي لعمت حع عتلةيق لعك لألذدلر  

 . للديد لع ل اف لعتا للةق لألذدلر تن خم  يمعيع لعتخليط  لعتن ي   لعتنسيق 

 تي و لألبالة لعنين يت ع ن لعةي ل  ةنج لع ل اف .لخ 

 .ل  يع لعة ى لعص تعع عتلةيق  قرا لئتف ة  تمكنر 

 (13)لعتخليط  لعتن ي  أللخ ذ لعةالولي لعمن ئبع با لأل ق ي لعمن ئبع. 

  ممم و  ترمممتاج  ابممم نةلو  لعمدوئمممير ععتصعمممي  لا تمممدلاا لصتبممما  مممزءل تمممن لنةلو  لعتصعيميمممر
عمنعك بمإن  مم ك لعلايةمر لعتما لمدلو  ةم  تن  تمر لعتصعمي  لا تمدلاا  للديمد   ص ةذم    ا عتن يم لة 

  ئ عيب لعصممال بيةم  لمرمال لعصمم ة لعفةماى عنجم ك لعمدوئمع لا تدلايمر بما  ةلء وئم عتة  يعما لع  مع 
 .(14)لعمنا ة

ىذل ك شمممر ىةلو  لعتصعمممي  لا تمممدلاا لصتبممما  ممم و  تمممن  ممم و لنةلو  لعص تمممر ععمجتممممع بمممإن 
 ا كمذممممم  بمممما تك شمممم ي لنةلو   ين  مممماذ  النةلو  لعمدوئممممير لصتبمممما  ممممزءل تممممن لنةلو  لعتصعيميممممر

 ةلو  لعمدوئير( تن  ينة  ت  يعا: ذن ك يد  لص ويف) ع 
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لصار لنةلو  لعمدوئير  أشة  لعجة ة لعمنسةر لعتا  ة ل  ة  بايق تن لعص تعين بما لعلةمال 
 تيمممع للةيمممق لألذمممدلر لعتاب يمممر ةلخمممال  ايمممين  بنيمممين  تصعممممينلعتصعيمممما )لعمدوئمممع لا تدلايمممر( ىةلو 

لعمدوئممر للةيةمم  يتمامما تممع تمم  لةممدر ىعيممع لعد عممر بمما لابيممر   ن اةمم  لابيممر  ممليلر  يعمما  ئمم  
 .(15)ئعيمر

 عةمممممد لزةلةي لذميمممممع لنةلو  لعمدوئمممممير ععمن  تمممممر لا تدلايمممممر بممممما يرممممماش  لعلممممم عا عصمممممد  
لعلعممب يعمما لعتصعممي  لا تممدلاا,  لعتممالك  لعمصابمما لعة اممال, ليتبمم ولي ت ممم يير  شممنكا تنةمم  زيمم ة  

 للمم يا لعتكن ع  يمم ي لعمسممتخدتر بمما لعصمعيممر لعتصعيميممر بمممع   مم ة ذممنج لعمصليمم ي   ممب يعمما 
لعجةمممم ز لنةلوى لعةمممم ا  يعمممما لعمن  تممممر لا تدلايممممر  ن يتمتممممع  مةمممم ولي   ممممف ي  خ  ممممع لوذعممممع 

عا ك لعصرا  اا ك ن ذعمك ئمبب  بما لمأزي  ت قمف  عم ل ةر ترال ذنج لعتلد  ي حتا  ك ن ت لكب 
لعن مم ل لعتصعيممما  اي قتممع يممن للةيممق  ذدلبممع بمم نةلوي ن تكعفمم ن  تلمم يا لألةلء  للسممين  ئمم عيب 
 طاق لعصمال  زي ة  لعكف  ر لنشت  ر  ذ  تل عب ن   ئتخدلل لعتكن ع  يم  ك ئميعع ألحمدلغ لعتنميمر 

 .(16) لعصمال  اكال ي ل ععتلاك  شل  لألبضال
بتمرممال لنةلو  لعمدوئممير لا تدلايممر ععمن  تممر لا تدلايممر   ممتا  حممد  بمما لنةلو  لعتصعيميممر 
 لعتا  ةع يعا ي لةة  لنفيمن لعسي ئمر لعتصعيميمع  للةيمق لذمدلبة   يما   كمال تدوئمع ى تدلايمر تمديا 

) تجعم     ش لا  ص  شع  كيال   لكرا تن  كيال,  ي  مد   عمدوئمع لا تدلايمر   ضم ل تجعسم ن ذمم 
ىةلو  لعمدوئمممر  تجعممم  لأل ممم ء  لعمصعممممين (  عكمممال تنةممم  لن يممممع لعخممم    يةممم ل تمممديا لعمدوئمممر 
لا تدلاير    ش لاذ    نشالر يعا لنفيمن لعسي ئمر لعتصعيميمر لعص تمر بما لعمدوئمر لا تدلايمر  يعما 

 .(17)ئيا لعصمال  ة 
لا تدلاا, ذما لةي مر لع ما ر بيمكن لعة   لن لع ليفع لعاايسير ع ةلو  لعمدوئير ععتصعي  

 لةد   لعخمدت ي لعتما لسم يد يعما لابيمر لعتمتيمن  لصعميمة  وغبمر بما للةيمق لعنمم  لعمتك تمال عةم  
 ذعمك عينفممع لشفسمة   تجتمصمم لة ,  اعما   شممب ذمنل بمممن  ليفمع لنةلو  لعمدوئممير ععتصعمي  لا تممدلاا 

 .(18)ععر عا لعص للعصمال يعا شم  خبالي كال تن با لعمدوئر لا تدلاير  بة  
 مشكالت تتعلق بالمعلم: -2

لعمصعممم  ذممم  يرمممب لعصمعيمممر لعتصعيميمممر  لعص تمممال لعاايسممم  لعمممنع يت قمممف يعيمممع شجممم ك لعتصعمممي  بممم  
لعمن  تر لا تدلاير عتلةيق  ذدلبع  تصعم  لعماحعمر لا تدلايمر عمع  ذميمر خ  مر, حيما  ن لعتمتيمن بم  ذمنل 

ع كي ي لعمصعم    بكم وج  قنم ء لصم تعة  بم  حجما  لعدولئمر  اذل شمصا لعسن لعمبكا  يتأقا ن  دو ر كبيما    سم



 أمساء محدىأ/ أ.د / حممد حسن رمسى،، أ.د/ سالمه عبد العظيم حسني
 

 392 

لعتمتين  أن تصعمةم   ميمال ىعما لعتصم  ن تصةم  بيتكم ن عمدية  للج ذم ي ى ج  يمر شلم ج  ش ماًل عتمأقا لعتمتيمن 
 .(19)  عمصع  ب  لعماحعر لا تدلاير بيجب ل لبا  ف ي شخرير تصينر ب  لعمصع  تنة  لالا

 عم ةا. ن  ك ن حسن ل 

 .ن يتس    نلزلن  لعتص طف تع لعتمتين  

 . ن يتلعا   ألةم  لألخمق لعلميد  

 ن  ك ن تتلمال لعمس  عير  لعةدو  يعا لعسيلا   لعةي ة .  

 :(20)وهناك العديد من الصفات الشخصية الواجب توافرها فى المعلم ومنها
 ع لعتمتين. ن  ك ن للج ذ ي ى ج  ير شل  تةنر لعتدوي   يجب لعتص تال ت 

 .ن يتةبال   ة ي لعن ا لنوش ة ر  ي لفة  با لل يا شفسع تةني ل  

 .ن يتمتع  رةر ي عير   عنف    ن  ك ن  ا ش لع  ع  

 قممممد  شممممم و لعمممممبصض  ن ذنمممم ك لبممممم ين  لمممممما بمممما لعخرممممم ا  لعاخرمممممير ععمصعمممممين عكمممممن ذمممممنج 
 :(21)لعخر ا  عة  يمقر  طيد    عتصع  لعن  ا لعفص   تنة  لأللا

  يتمتع لعمصع    عرلر لعنفسير  لعت لبق لعنفسا  لعدرء  لعم ة  ععتمتين. ن 

 .ن  ك ن ذل شخرير  نل ر  

  ن  ك ن ي ةال  تين ل ح زت ل  ايل ل تاش ل   ةق ل بما  ق لعمع   بص عمع حس ئم ل عمام يا 
 لآلخاين.

 .ن  ك ن ذ ةا ل  لئع لعردو تتفتا لعنذن  

  تم سع. ن  ك ن شايل ل  ةء ب ل   شية ل با 

 يمكمممن لعةممم    مممأن لعمصعممم  ذممم   ئممم   لعصمعيمممر لعتصعيميمممر ةلخمممال لعمن  تمممر لا تدلايمممر   بمةمممدلو 
 مممممك لعمصعمممم   كمممم ن  مممممك لعتصعممممي  حيمممما  ن  ع تاممممكمي خ  ممممر  مممم عمصع  لممممنصك  يعمممما لعصمعيممممر 

  يعا للةيق  ذدلر لعمن  تر لا تدلاير. لعتصعيمير

لمم يا ىيممدلة تصعم  لعماحعممر لا تدلايممر  بمم عاغ  تممن  يعما لعمماغ  تممن لعجةمم ة لعمبن عمر بمم  تجمم   ل
 ذمير لعد و لعنع  ة ل  ع تصع   لعماحعر لا تدلاير ب  لعصمعيمر لعتصعيميمر ىا  ن ذنم ك توشمالي لمد  يعما 

 : (22)   ة تاكمي لترال عمصع  لعماحعر لا تدلاير   عمدلو   تنة 

  تدلاير.يدل ل لبا لعمصعمين لعموذعين لاب ي ل   عمدلو  لا 

 .  قعر لع ئ اال لعتصعيمير لعتا ليسا يمعير لعتدوي  ةلخال لعفر 

 .مصف لعاص و   عام  ين لعصمال   عتدوي   ذعك ععن ا  لعد شير عع 
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  .قعر لعاللب  لعل لبز لعم ة ر عمصع  لعماحعر لا تدلاير  رفر خ  ر 

 .مصف لائتةالو لع ليفا عمصع  لعماحعر لا تدلاير 

  با يمال لعمصع   ذعك عن ا  لعمجتمع عع.لدخال  صض لآل  ء 

  .ة يجز با  يدلة لعمصعمين   عمدلو  لا تدلاير    

كمم  ي  مد   ضم  لعصديممد تمن لعمامكمي ش لجمر يممن لعمنم ذج  لعمةماولي  تامكمي تتصعةممر 
 أ عيممم ء  تمممم و لعلممممم بمممممنة  تممممن يمممتفة   ذممممدلر لعمن  تمممر لا تدلايممممر  تممممنة  غيممما ذعممممك,  تممممن 

عتمممدويب لعتيممما تماممم  ععمصعممم   ذعمممك  سمممبب  ممممع لعمدوئمممر لعرمممصب تمممن ىةلو  لعمامممكمي   ضممم  ل
 يا قالطير    لسعلير,  شة  لعخ ت ي  لعتجةيمزلي, ىيلم ء لعمصعممين لعجمدة  مف ر ممصيفر    

 . (23)ىيل ءذ  ت لة با غيا لخررة 
  كنعك ي ل ع تصع  لعماحعر لا تدلاير تاكمي  خاى ةلخال لعمدلو  تنة :

 ألئ عيب لعلديرر  الب ع لألئ عيب لعتةعيد ر با لة ي  لعتمتين.يدل ىلب ع ل 

 .  قعر لئتخدلل لع ئ اال لعتصعيمير با لعفر 

 . مصف ت لكبر  صض لعمصعمين ععتل ولي لعصعمير با تج   لخررة 
 لــــــة التمويــــــمشكل -3

تبمم و  تممن  صممد لعتم يممال لعتصعممي  تممدخمل  مم عم لاذميممر تممن تممدخمي  ى ش مم ل لصعيممما   ي
ي لتممال للايممك كفمم ء  لعتصعممي , حيمما يممز ة لعتصعممي   مم عة ى لاقترمم ة ر لعضمما وير لعتمما لمكنممع تممن 
لعلر   يعا لحتي   لر تن لعم لوة لعبااير  لعم ة ر  بد ن لعتم يال لعمزل  ةف لعتصعي  لا تدلاا 

تاممكعتع   سمما بمما يمم  زلل يممن  ةلء تة تممع لألئ ئممير  تمم  ىذل لمم لباي عممع لعممم لوة لعك بيممر   ممبلر 
 .(24)لعتن     ا ج ة لعلع   لعمن ئبر عة 

 يمممالبط لم يمممال لعتصعمممي  لا تمممدلاا  صمممد   تممم و تنةممم  بعسمممفر لعمممد    اقترممم ة  ي كمممال ة عمممر 
 ي ةا  قا لعتم يال ىذل يابن  ة وج با لز يد لعتصعمي   م عة ى لعامالاير لعضما وير  امكال  مكنمع تمن 

ة ر  كمم   ن لعتصعمي  لا تمدلاا  ةمف يم  زلل ىذل تم  يم شا لعلر   يعا لعمدخمي لنشس شير  لعم 
 .(25) اد  تن شة  لعم    لعميزلشير لعمخررع عع

 يمممار   ضممم  يعممما  شمممع تجم يمممر تمممن لعمممم لوة لعما ممم ة  بممما ىطممم و لعتصعمممي  ععموئسممم ي 
تة  لعتصعيميممر عتلةيممق لألذممدلر لعتمما يتصممين للةيةةمم   مم عم لوة لعمت حممر,  اةلو  ذممنج لعممم لوة  لئممتخدل

 كفممم ء , بةممم  لع ليفيمممر لنةلويمممر لعتممما لخمممت   صمعيممم ي لعتخلممميط ع تممم ل   لعلرممم   يعيةممم  تمممن 
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تر ةو لعتم يال لعمن ئبر عت بيا لاحتي   ي لعم عير لعمزتر ألةلء لألشالر لعمختعفمر,  مم   سم يد 
 .(26)يعا للةيق  ذدلر ذنج لألشالر

  عي ي لعد عر,  لصد لعم لزشر لعص تر  با ترا بإن لم يال لعتصعي  لا تدلاا  صتبا تن تس
ععد عر تتضمنر تيزلشي ي لع زلولي لعمختعفر  تنة  لع زلولي لعمصنير  م عتصعي  ) زلو  لعتابيمر  لعتصعمي , 
 لعتصعمممي  لعصممم عا,  لأل قممم ر,  شممم  ن لألزذممما,  لعدخعيمممر,  لعمممدب ع, غياذ (  ب عنسمممبر عممم زلو  لعتابيمممر 

عممممدي لن لعصمممم ل ععمممم زلو , يعمممما حممممين  ن تيزلشيممممر لعتصعممممي  بمممما  لعتصعممممي , لخرمممم  تيزلشيممممر تسممممتةعر ع
 .(27)تل ب  ي ترا لدخال ممن تيزلشي ي لعملعي ي

ب عميزلشير يب و  ين  ي ن وقمما  تةمديا ترما ب ي لعد عمر    ةزلةم   ايالةللةم  خمم  بتما  
قسممين  زتنير لك ن با لعص ة  ي ت   لحدل  يمحمن  ن ت لتضممنع لعميزلشيمر  مكمن  ن ينمدوى للمر

 -وايسيين:
 :لامال قمن لعمب شا  لعمصدلي  لعتجةيزلي  لألق غ. نفقات ثابتة  

 :(.28ل) لامال لعمالب ي  لأل  و  شفة ي لعري شر  لن مك  غياج نفقات دورية
 

 ا  ةترمما شلمم ق لعتم يممال يعمما تجمماة لعلرمم   يعمما لألتمم ل ,  ممال يتصممدى ذعممك ىعمما بممن 
ىةلو  ذنج لألت ل   ل  يةة  يعا خيا ئبيال,  يتجع لعمفة ل لعلديا بما لعتم يمال لعتصعمي  ىعما  شمع 
لع ليفر لنةلويمر لعتما لخمت   صمعيم ي لعتخلميط ع تم ل   لعلرم   يعيةم  تمن ترم ةو لعتم يمال 

بيا لاحتي  مم ي لعم عيممر لعمزتممر ألةلء لألشامملر لعمختعفممر,  ممم   سمم يد يعمما للةيممق لعمن ئممبر, عتمم  
 ذدلر ذنج لألشالر,  للةيق لعت لزن  ين لعاغب ي لعمتص ومر ععف  ي لعموقا  با شج ك  لئترم و 

 .(29)لعمن  تر
 - ذن ك تجم ير تن لعص لتال لعتا لوقا با لشخف ل لعتم يال ةلخال لعمدوئر:

 مصعمين   عنسبر ىعا زي ة  لائص و. لخعف    و لع 

 .ل ليف تصعمين غياتوذعين  لرع ن يعا    و تنخفضر 

 .لولف ع شسبر يدة لعتمتين ىعا لعمصعمين شتيجع لولف ع كر بر لعفرال لع لحد 

 . لشخف ل ت ينفق يعا لعتصعي 

  لئممتخدلل لعمبنمما لعمدوئمما لع لحممد اكرمما تممن تدوئممر,  يتمرممال ذعممك بمما لئممتتم  لعمبنمما
 . (30)فتالين لقنتين    تاحعتين تختعفتينع

 لعنى  1996 قد ل  لت يج ى مك لعتم يال با لعمدلو  لا تدلاير  إ دلو ق ش ن لعتصعي 
حدة تس  عير )لم يال لعمدلو  لا تدلايمر( تم  ين لعسمعل ي لعتصعيميمر لعملعيمر  ئمعلر لعتم يمال بما 
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عممدلو  لعتل ييمر  قمد وكمز ذمنل لعةم ش ن يعما كال لعمدلو  لعمديمر    لعمص  شر    لاقعيمير    ل
ئي ئر لعتف يض لعم عا عمجع  لنةلو  لعمدوئير با كال لعمدلو  لا تدلاير ئ  ةر لعنكا كم  لقما 

(  لم اف ئمعلر لعتم يممال, 22لعةم ش ن ىشام ء ذي مر لم يمال لعممدلو  لا تدلايممر,  حمدةي لعمم ة  وقم )
لم يمال لعممدلو  لا تدلاير(لعمنى ذمدر ىعمما    مدوي لعلك تمر لةاياذم  )ى مممك 1998 بما يم ل 

للممم يا تخررممم ي لعممممدلو  تمممن خمممم  ل  مممع تيزلشيمممر لعممممدلو  عتتلممما لعمجممم اي لألئ ئمممير 
 لكممم بو لعفممما   يمممدل للميمممال لعممممدلو  لا تدلايمممر  يبممم ء ا لسمممتليع للمعةممم   لعمسممم ءعر  للديمممد 

خ  مر  لنةلو  لعمدوئمير لعنلليمر تس  عي ي لعتم يال  لةد   لعخدت ي لعتصعيمير عن ى لاحتي   ي لع
 .(31)ععمدلو  لا تدلاير  لل يا تب ة  لعلك  شبع لعمستةال

 وغممم  كمممال لعمممك لعةممم لشين  لن ممممح ي لا لشنممم  بممما ح  مممع ىعممما لعاق  مممر  لعمت  صمممع  ذعمممك 
 ت  ميز لائ عيب لنةلوير لعلديرر.

 مشكله االبنية المدراسية -4
 ممد  ن  ختعممف ة وذمم  لعمت قممع تممن حيمما لعاممكال ىن لعمدوئممر بمما لممال تجتمممع لعمصابممر ا

 لعمضممم ن يممن لعممد و لعمممنى لم وئممر بمما لع قمممر لعممالذن,  يعمما ذعممك بيةمممع يعمما يمم لق لعمدوئمممر 
لعصرمممماير لعتممممدويب يعمممما تةمممم ولي لعتفكيمممما لعصعممممما,  لبنمممما  ئمممم عيب لكتسمممم م تةمممم ولي لائممممتةالء 

ا لنشتمم ى لعمصابمما,  بمما ممم ء  لائممتنب ر  لعتلعيممال  لعتفسمميا   يتب وذمم  تممن تتلعبمم ي لعةممدو  يعمم
ةيمم  لعبنيممر  -بمما خلتةمم  عتلمم يا لعمممدلو  -ت ئممبق  مم ء يعمما قمممر  ذممدلر  زلو  لعتابيممر  لعتصعممي 

لألئ ئممير ععتصعممي  لعمتميممز ععجميممع تممن خممم  لعت ئممع لعكممما  لعنمم يا بمما لعمبمم شا لعمدوئممير,  بةمم  
 لعصمممممال يعمممما لفصيممممال ة و  عمصمممم ييا لعجمممم ة  لعص عميممممر,  لئممممتلدلغ  مممميم  شم ذ جديممممد  ععمممممدلو ,

 .(32)لعمدوئر لعمنتجر كريتر لصعيمير  ديد 
 لصمممم شا لعمبمممم شا لعمدوئممممير تممممن تامممم كال تتن يممممر  سممممبب زيمممم ة  ىقبمممم   لعممممم لطنين يعمممما 
لعتصعمممممي  لا تمممممدلاا  بممممما شفممممم  لع قمممممر لعمل عبمممممر  تصعمممممي  يممممم عا لعجممممم ة ,  ج شمممممب حمممممد غ طفممممما  

 لوة  لعتم يممممال  اممممكال كمممم ر حيمممما لعممممنة  بمممما لعتةممممدل لعصعممممما  لعتكن عمممم  ا تممممع يممممدل لمممم لبا لعممممم
لعامممممديد بممممما لألولمممممما  لعتجةيمممممزلي لعمزتمممممر  يمممممدل لممممم لبا لعبنيمممممر لعتلتيمممممر   عممممممدلو  لا تدلايمممممر 
لعمزتمممممممر نةخممممممم   لعتلممممممم يا لعتكن عممممممم  ا, تمممممممم   جصمممممممال لةممممممم ي   ممممممم ة  لعمبممممممم شا لعمدوئمممممممير تمممممممن 

جتةممممممم   ميمممممممع   لشبةممممممم  مممممممما و  تمممممممن   مممممممال للديمممممممد لعسمممممممعبي ي  شةممممممم ر لعضمممممممصف  لعخعمممممممال  تص ع
  . (33) لل ياذ   اكال تستما ععنة ل   عصمعير لعتاب ير
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 ي ةا لعن ا ىع تبنم  لعمدوئمر ك حمد  للعيمال ىعم   ن لعمدوئمر كن م ل ينبتم   ن لكم ن 
عة  حد ة لفرعة  ل ذاي   تصن ي  ين لعبي ر لعمليلر,  شاع ةلخال ذمنج لعلمد ة تك شم ي  ئ ئمير 

ن ىةلو   ئي ئمم ي  برمم     م يمم ي غيمما وئممممير    ش ممم  باييممر لتمرممال بمم  لعبنيممر لعائممممير تمم
  بمممالة  اممممع ن لعمصعممممين  لنةلويمممين  لعتمتيمممن, كمممم  شممماع  شاممملر  ئمممع كي ي لتمرمممال بممم  لعتسمممييا 
 لعتدوي   لعتصعي   لعتلبيق لا تمم ي   لا تكم و  لمرمال  ي مر لعممدو  ترمدول  ئ ئمي  ععصديمد تمن 

  لةممم , لتن مممر تالمممد  لممموقا بيمممم  يمممد و ةلخمممال تمممدخمي لعمدوئمممر لا تدلايمممر كمممم  لتعمممق تنةممم  تخا 
 . (34)لعمدوئر لا تدلاير  ت   خاى ينة   تنة 

حيمما لةمم ل لعصمعيممر لعتصعيميممر بمما لعمممدلو  لا تدلايممر يعمما لمم لبا تجم يممر تممن لعملمم  و 
 كمال  صضة  لعبصض لآلخا  يتأقا  يوقا كال تنة  با لآلخما ب عتعميمن  لعمصعم   لعمبنما لعمدوئما 

 (35)و  جب  ن لتك تال عجصال لعصمعير لعتصعيمير لسيا با ئة عر  للةيق  ذدلبة كعة  تل   

بم عمبنا لعمدوئمما تمن لعص لتممال لعاايسمير لعة تممر لعتما لسمم يد  رم و  تب شمما  يعما لعنجمم ك 
با للةيق لألذدلر لعمنا ة  تن لعصمعير لعتصعيمير با لعمدلو  لا تدلاير  ذعك ألن لعمدوئر بما 

   تصممدللة   لجةيزللةمم  لمرممال لعبي ممر لعتمما لممد و بيةمم  ذممنج لعصمعيممر  قممد لتيمماي لك تعةمم  بمما تب شيةمم
لعرمم و  لعتةعيد ممر ععمدوئممر لا تدلايممر بأ ممبا لعمبنمما لعمدوئمما لعلممديا  خضممع عم ل ممف ي يعميممر 
تنليا لختي و لعم قمع   لن يممر   امم ء  لعفرم   لعمدوئمير  لعمة يمد لعمايلمر ععتمتيمن     م ة 

ألغممالل  حجمالي خ  مر   عمدوئممين كمنعك ينبتما  ن  امممال لعمبنما لعمدوئمما حجمالي  تتصمدة  ل
يعمما تميممب    وش,  تص تممال   تخمم زن  تكتبمم ي  غيمما ذعممك تممن لعصن  مما لعمةمممر بمما شجمم ك 

 .  (36)لعصمعير لعتصعيميع
 قد يابر لعمب شا لعمدوئير يعا  شة  لع ي ء لعنى لت  بيمر لعصمعيمر لعتصعيميمر  ينبتما  ن 

 سممتجيب لئممتج  ر  ليفيممر ألذممدلر لعماحعممر لعتصعيميممر لعمنمم ر  ةمم    ئممع م لعتصعممي   رممم   ليمما 
 . (37)بية   ألش لع لعنا ر لعتاب ى لعنى  م و  بية 

 تن خم  لعتصايف ي يتضا لن لأل نيمع لعمدوئمير عةم   ذميمر لاب يمر   عتمر لألذميمر  مكمن 
 -ل ميلة  تن خم  لعنة ر لالير :

 ير ي تال لئ ئا با لعصمعير لعتصعيمير ععمن  تر لا تدلاير .لصتبا لعمب شا لعمدوئ 

 .س يد لعمبنا لعمدوئا يعا لن للةق لعمن  تع لا تدلاير  ذدلبة  لعصعمير  لعتاب ير  
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  بكعم  ك شر لا نير لعمدوئير للت ى يعا لجةيزلي  اتك شي ي حديرمع كعمم  ل مبا لعتعميمن
د  ذعمممك يعممما لئمممتيص م ك بمممع لعمصع تممم ي بممما  ممم  تمممن لعلمأشينمممع  لعالحمممر لعنفسمممير بسممم ي

  لاشالع  خ  ت  لعمين لعماحعر لا تدلاير.

ىن لعمبممم شا لعمدوئمممير  تك ش لةممم   لجةيزللةممم  عةممم  لأقياذممم  يعممما  ممم ة  لعصمعيمممر لعتصعيميمممر 
لعتاب يممر  تخا مم ي لعن مم ل لعتصعيممما بمم عمبنا لعمدوئمما ينرممالل لئ ئممي لبا لعصمعيممر لعتصعيميممر  قممد 

يعميممر لاب يممر ة و لعمبنمما لعمدوئمما بمما لعصمعيممر لعتصعيميممر لعتاب يممر  لعتلرمميال    ممملر ةولئمم ي
لعصعمممما لعتابمممم ى  كممممنعك لممممأقياج يعممما ئممممع ك لعتعميممممن  لعمصعمممم  شفسمممر  لعصمممم تعين  مممم عمبنا لعمدوئمممما 

 .(38) ععمن  تر لا تدلاير
جالي  يمحن  ن غ عبير لعمب شا لعمدوئير لص شا تن لعصديد تن لعةر و  لعسمعبي ي بم عل

ميةع  لكمتن   عتمتيمن  ا ل  مد تميمب   بنيمر  ا ل  مد غمار ععنام ر لعدولئما  ا ل  مد تك شم ل 
ععصبممم ة  عتابيمممر لعتمتيمممن لابيمممر و حيمممر  عمممم  كممم ن لعتعميمممن ذممم  لعملممم و لعاايسممما لعمممنى لمممد و ح عمممع 

دوئمما لعممنى لعصمعيممع لعتصعيميممر بمما لعمدوئممر لا تدلايممر بإشممع  ةضمما   ق لممع ةلخممال  ممدولن لعمبنمما لعم
يمموقا بيممع لممأقيالي شممتا بكيممف  كمم ن حجمم   لعتممأقيالي لع لقصممر يعيممع شتيجممر ع  مم ةج بمما تبنمما  ممع 
لعصديمممد تمممن لعةرممم و  لعسمممعبي ي ىن لعمبنممما لعمماممم  لعمممنى شسمممصا ععلرممم   يعيمممع  جمممب  ن  كممم ن 

ن تلةة   ذدلر لعتصعي  تتن ئب ل تع لعتمالغ لنئممتا حتما  امكال  لمق  نيمر  م علر عنمم  لعتمتيم
شم ل ش تمل  يجب  ن  ك ن لعمبنا تةم  با لعتجديد  لعتتييا  عي  تلبل ل عةمنل لعتجديمد  لجمر 

 (39.) ن لعمبنا غيا   عا ائتيص م لعتجديدلي لعتاب ير

تمممم  ا شمممك بيمممع  ن لعل عمممر لعتممما   مممعر ىعيةممم  لعمبممم شا لعتصعيميمممر بممما ترممما عممم   عيمممد   
 -:(40)مجم ير تن لعص لتال شجمعة  بيم  يعالعردبر,    حديا بجأ   عكنة  ك شر شتيجر ع

  يممدل   مم ة خايلممر تدوئممير لصكمم  لاحتي  مم ي لعلةيةيممر ععمممدلو  لا تدلايممر بمما  ميممع
  شل ء لعجمة وير.

   يدل    ة ذي ر تاكزير لاار يعا لخليط  لرمي  لعمب شا لعمدوئمير  تت  صمر لنفيمنذ
 . م  يتماا تع لألح ل  لعمن خير با لعبي  ي لعمختعفر

  قعر لايتم ةلي لعم عير  يجزذ  ين لع ب ء   حتي   ي لعمدلو  لا تدلاير ععةيم ل  صمعيم ي
لا ممممك  لعتممماتي   لمممديي  لعمالبمممق تمممن لشممم و   تيممم   ععامممام   مممار  ممملا    لعةيممم ل 

  صمعي ي لحم  ععمب شا لآليعر ععسة ر.
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 .لولف ع شسبر لعمب شا غيا لعر علر با لعتصعي  لا تدلاا با ترا 

 .قر و لعصم عر لعمتخررر با تج   لعبن ء  لعتايد 

  ممممصف  ةمممم ة لألذممم عا بمممما تجمممم    نممم ء لعمبمممم شا لعتصعيميممممع  قعمممر تاليمممم لة  ععم ل ممممف ي
  لأل    لعفنير يند  ن اة  ععكريا تنة  تم   ةعال تن كف ءلة .

 وغممم  كمممال لعمممك لعمامممكمي لعتممما ل ل مممر لعمن  تمممع لا تدلايمممر تمممن حيممما لنةلو  لعمدوئمممير 
مصعمم   لعتم يممال  لا نيممر لعمدوئممير بةمما ىحممد لألوكمم ن لألئ ئممير بمما لعصمعيممر لعتصعيميممر بةمما لمموقا  لع

ئ عب ل    ل ج   ل يعا للةيق لذدلر لعمن  تع لا تدلاير  كمذ   كمعم ن ئمي ق لعصمعيمر لعتصعيميمر 
 لعتا تن خمعة  يت  تصابر ت حةةتع لاذدلر  ذعك تن خم  لئتج  ر لعمخا  ي.

 كيفية مواجهه مشكالت التعليم االبتدائى. ثانيا:
  لا تدلاا .  ناا لع ي   أذمير لعتصعي زي ة  لاذتم ل 

 لا تدلاير. ععمس يد  ب  لل يا لعمدلو  لنةلوير جة ي ين لعص تعين  لعتص  ن لع 

 لعل عب    عي ء لات و.  صع  ت ل ال  ين لعملع 

  ةمممالو لعمن ئمممب علممممال تامممكمي لعتصعممممي بممما للخمممم ذ لعىيلممم ء لنةلو  لعمدوئمممير لعرمممممحي ي 
 لا تدلاا.

 يعا لل يا لعمنا ءلي لعتصعيمير. صمالتيزلشير ك بير ععا يل ب 

 . لئة ل   عي ء لات و ب  لل يا لعمدوئر لا تدلاير  أكمعة 

 .ل بيا ت لوة ت عيع عتم يمعمدلو  لا تدلاير 

    غياذ  تن لن الءلي.لخفيف لأل الءلي لعا لينير يعا لعمصع  يند يمال لا  زلي 

 .ةي  لعمصع  ت ة  ل 

 . يمال  التج لوش ة ر تن قبال لعمدلو  لا تدلاير عزي ة  لعتم يال 

  لعمدوئير ع شالر لعم ع لعدي  لةد   لنةلو  لعمدوئير. 

  جمممب يعممما لنةلو  لسمممةيال ى مممالءلي يممممال لعمصعممم   لممم بيا  حمممدغ لا ةمممز   لاطممممع يعممما 
 لألشالر لعجديد .

    شب لعجة ي لعاق  ير عةدولي لعمصع  ععةي ل  صمعع يعا  كمال   ع.لعرةر تن 

  لعمامما ي لة  بمما  فيممنكمما لةمم ل  تنعععمدوئممر لا تدلايممر  رزتنيممر خلممممما و  لاذتممم ل    مم ة
  قر تصين.
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    ر يمممن طايمممق لعتمممدويب بممما غيممما ععمصعممممين  مسممم يد  خبمممالء لعتابيممم رة ولي تتخررممملةمممد
 صمعير لعتصعيمير.لعي ل لعدولئا حتا التصلال ئيا لع

  ن الز  ذمير لعتصعي  .يةد شد لي  تولمالي 

 . لاكيز لعجمصي ي لألذعير  أشا ء بر   تل  لألتير عتس يد لعمتسابين تن لعتصعي 

 .نتائج وتوصيات البحثثالثا: 
 نتائج البحث: -1

   ل  مممد بجممم    ممممين  ذمممدلر تن  تمممر لعتصعممممي  لا تمممدلاا لعتممما للممممدةذ  لعممم زلو   لع لقمممع بمممما
 عمدلو  لا تدلاير.ل

  ل  د االر ةلخال تن  تر لعتصعي  لا تدلاا للدة حة ق   ل ب ي لعص تعين  ة. 

 . ي  د ل ل ال  ين ىةلو  لعمن  تر لا تدلاير  لع زلو 

 .لجبا ىةلو  لعمن  تر لا تدلاير  لعص تعين   عمدوئر يعا لنعتزلل   عةالولي  لعع لاا 

 ممممممع خلمممممر ىئمممممتالليجير ئمممممن ير ألشاممممملر لعمن  تمممممر  لةممممم ل ىةلو  لعمن  تمممممر لا تدلايمممممر  
 لا تدلاير.

 للا  ىةلو  لعمدوئر لا تدلاير يعا ىيل ء لعمصع  با  ععتاقا. 

  ي  ممد  صممض لعةرمم و بمما  ةلء ىةلو  لعمدوئممر لا تدلايممر حيمما شمم ةول تمم  لةممت   تلمم يا  ةلء
 .لعمصع   بق تص ييا  لملر

 د قر و لعميزلشيرلتعةا لعمن  تر لا تدلاير لعمس يدلي عس. 

 لفتةا لعمن  تر لا تدلاير عبصض لألشالر با ح عر يدل لعم لبةر يعا لعرار. 

  لتن ئممب لعفرمم   لعدولئممير بمما لعمممدلو  لا تدلايممر  حجممالي لألشامملر تممع  يممدلة لعتمتيممن
 .لعمستما 

 قعيم ت  لسص  لعمن  تر لا تدلاير ىعا لل يا لأل ةز   لعمص تال. 

 يط لا نير لعمدوئير ةلخال لعمن  تر لا تدلاير.ي  د  قر و با لخل 

 .لفتةا لعمن  تر لا تدلاير ىعا  يدلة لعمصعمين با  صض لعتخرر ي 

  لعجمممأ لعمن  تمممر لا تدلايمممر ىعممما ئمممد يجمممز لعمصعممممين يمممن طايمممق حاكمممر لاشتمممدل  ي لعتممما
 للدغ  قن ء لعدولئر.

 وئر.قعر ىعتزلل لعمصعمين  م لييد لعلر   لعلض و لعمتأخا ععمد 
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  لةممت  لعمن  تممر لا تدلايممر  تممدويب  صممض لعمصعمممين  قنمم ء لعصمم ل لعدولئمما تممم   صلممال ئمميا
 لعصمعير لعتصعيمير  لعمنةج.

  قعيعممر  ذتممم ل لعمن  تممر لا تدلايممر   ألشامملر  ذعممك شتيجممر عةعممر لمم لبا لنتك شمم ي لعمن ئممبر
 عمم وئتة .

 بر ةلخال لعفرال لعدولئا.قعر ىذتم ل لعمن  تر لا تدلاير  ت لبا لعمالبق لعمن ئ 

   ىولف ع كر بر لعفر   با لعمن  تمر لا تدلايمر عيرمال  يمدلة لعتمتيمن بما  صمض لعممدلو
 ( لعمين با لعفرال.60ىعا  كرا تن)

 .  قعر تت  صر لنةلو  لعمدوئير ععمصعمين  تدى لف يعة  تع لعلمم ةلخال لعفر 

 م ن تممممممم    ممممممبا يمممممممال لةممممممت  ىةلو  لعمن  تممممممر لا تدلايممممممر   عاممممممكال  كرمممممما تممممممن لعمضمممممم
 لنةلو  و لينا.

 .ئ ء لن ي  لعمن  تر لا تدلاير ععل ل ق  لعفر   تم   ص ق يمعير لنشالر لعي تا 

 .قعر لعمخرر ي لعم عير ععمن  تر لا تدلاير تم   ص ق لل يا لعصمال لعمدوئا 

   .يدل ىعتزلل لعمن  تر لا تدلاير   عةالولي  لعع لاا لعمن مر ععصمال 

 يات:  التوص -2
 ما و  خفض لعةر و با  لقع  ذدلر تن  تر لعتصعي  لا تدلاا.  

 ما و   ن  لة ل تن  تر لعتصعي  لا تدلاا   اطمع يعا لعتج وم لعص عمير. 

  وبمممممع تصمممممد  لاممممم وك لعصممممم تعين بممممما لعمن  تمممممر لا تدلايمممممع ينمممممد  ممممممع وؤيمممممر تسمممممتةبعير
 عماا ي لة  

 عتجديممممد  لا تكمممم و ينممممد لنفيممممن لأليممممم    جممممب يعمممما لعمن  تممممر لا تدلايممممر لعت  ممممر شلمممم  ل
 لعمدوئير

 ينبتا يعا ىةلو  لعمن  تر لا تدلاير  تف يض ئعل لة  ععص تعين   عمدوئرا 

  مما و   ن لةمت  ىةلو  لعمن  تممر لا تدلايمر  تلديممد لع لم اف لعتمما  ةم ل  ةمم  لعصم تع ن تممن
 .خم  يمعير لعتخليط

  تعين با  نع لعةالو جب يعا لعمن  تر لا تدلاير  ن لا وك لعص 

 .ما و   ن ل با ىةلو  لعمن  تر لا تدلاير لعد ولي لعتدويبير عتأذيال لعص تعين 

 ةلخال لعمن  تر لا تدلايروبع  ةلء ىةلو  لعمدوئر لا تدلاير. 
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 ةلء لعمصع   بق تص ييا  لملر وبع . 

 عصمعيمر لتصار لعمن  تر لا تدلاير يعا   ةر ش ا لعمصع  با تختعمف   لشمب ل  جب  ن
 .لعتصعيمير

 لعمن  تر لا تدلاير  تخر  لعمصع  زي ة  ىذتم ل. 

  يةد لعمن  تر لا تدلاير شد لي  ة ولي لدوبير ععمصع زي ة. 

 ععمصع .لعمن ئب لعمست ى لعم ةى  ل بيا 

   لم يال لعمن  تر لا تدلاير ععماا ي يما و  زي ة. 

   من  تر لا تدلاير ىعية عماا ي ي لعتا لسصا لعع تر ةو لعتم ياليع لتلزي ة. 

  ة  لا نير لعمدوئير.عتلسين  لعمن  تر لا تدلايرلسصا   

  لعمن  ترلا تدلايمممر ىعممما لممم بيا ة ولي لدويبيمممر ععمل ب مممر يعممما ئممممتر لا نيمممر لسمممصا
 لعمدوئير.

  لعمن  تر لا تدلاير  مع لعخلط لعمزتر اق تر لا نير لعمعلةر   عمدوئر. جب يعا 

  لة ل   عري شر لازتر عد ولي لعمي  .  ن من  تر لا تدلايريعا لعينبتا 

 .ما و  يمال تعرة ي   عتصعيم ي لعجديد   رفر تستما  ةلخال لعمن  تر لا تدلاير 

 .لنذتم ل   عت  ير  لعمت  صر لعمستما  ععص تعين ةلخال لعمن  تر 

 جب يعا لعمن  تر لا تدلاير  ا و ك لعمن بسر لعبن ء   ين لعص تعين . 

 .جب يعا لعمن  تر لا تدلاير لعتلديد لع لما ألة لو كال لعص تعين با لعمدوئر  
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 الائممممكندوير اةلو لع بمممم ء الاةلو  لعنلليممممر  ا تاكزيممممر لعتصعممممي ئمممممتر يبممممد لعص ممممي  حسممممين:  (1)
 .209 ا2006

لا تدلايممر بمما ترمممما   ئممتخدلل  تلسممن يبممد لعسممت و تلممم ة يممزم : للمم يا ىةلو  لعمدوئممر (2)
بممماع  ا  تصممر لعزقمم زيق اكعيممر لعتابيممر اوئمم عع ةكتمم ول  غيمما تنامم و  اتصمم ييا لعجمم ة  لعامم تعر

 . 2 ا2004ا نة 

 اتكتبمر لاشجعم  لعمرماير اوؤير تستةبعير با للديا تن  تر لعتصعي تجدع يزيز ى الذي  :  (3)
 .5 ،2001لعة ذا ا 

 .5 ،لعما ع ئ  ق اةبعير با للديا تن  تر لعتصعي وؤير تستتجدع يزيز ى الذي  :  (4)

لعممممدخال لعمن ممم ت  بممما ت ل ةمممر لعتلمممد  ي لعتاب يمممر تنممما يبمممد لعرمممب و :  ابممم و ق بةمممم   (5)
 .34 ،2012ا لعة ذا ا ةلو لعمص ورا لعمص  ا    لعمستةبعير

عمر تيسا خعيال ي ئف خعيال     عبد : ةولئر لة يمير عمن  تمر لعتنميمر لعمةنيمر عمصعمما لعماح (6)
وئممم عر ت حسمممتا غيممما  الا تدلايمممر  د عمممر لعك يمممر بممما مممم ء لالج ذممم ي لعص عميمممر لعمص  ممما 

 .1 ،2014 ا  تصر  نة  اكعير لابير اتنا و 

 ول ع ر ذعك:  (7)

  : ا 1996ا لعةمم ذا ا ا ةلو لعمصمم ورلةلو  لعمن ممم ي لعتصعيميممرشمم كا تلمممد بتلمم  لحمممد
  160. 

  : تمممممممدلا  بممممممم  ترممممممما     مممممممع تامممممممكمي لعتصعمممممممي  لاترممممممملف  لعاامممممممت  ع ترممممممملف 
  .17 1990ايم ة 

وئم عع ت  سمتيا غيما  اش م ل لعتصعمي  لن تمدلا  بم  ترما   ئمب شي  :شجمء ئاع تلمد ئصيد (8)
 .58 ا57.     2005اكعير لابير   تصر طنل  اتنا و 

 .9  اتا ع ئ  ق اوؤى تستةبعيع با للديا تن  تع لعتصعي  تجدى يزيز ل الذي : (9)

ا اا لعمرماى بما مم ء لعخبما  لعكند مرلل يا لعتصعي  لا تدل عصس ئا:يبيا ل الذي  تلمد ل (10)
 .4  ا2012 ا  تصر طنل  اكعير لعتابير  اوئ عر ت  ستيا غيا تنا و 

 .6 -5     اتا ع ئ  ق :اشجمء ئاى تلمد ئصيد     (11)

نةلو  لعماحعممممر   تممممين تلمممممد يبممممد لعسمممممل ولممممما : لعةمممم لشين  لعةممممالولي  لععمممم لاا لعمن مممممع (12)
 ا2012ا  تصمع طنلم  اكعيمع لعتابيمر  اوئم عع ت  سمتيا غيما تنام و ادلايع با ترالن ت

   36-37. 
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ةلو  ائمممتع يبممد لعص ممي  حسممين: للج ذمم ي حديرممع بمما لنةلو  لعمدوئممير ا ممم   ل مم  لع بمم  (13)
 .68  ا2000العمصابر لعج تصير

 الائمكندوير اةلو لعملب يم ي لعجديمد  ا حمد ل الذي   حمد : شل  للم يا لنةلو  لعمدوئمير (14)
 .9  ا1991

 10  ائمتع يبد لعص ي  حسين : تا ع ئ  ق ا م   ل   لع ب  (15)

لعسيد يبمد لعسممل تلممد لحممد تةمدى :ةولئمع تيدلشيمر عمبصض تامكمي لعمدوئمر لا تدلايمر  (16)
كعيمر لعتابيمر  اوئم عر ت حسمتيا غيما تنام و  ا ت ل ةتة  با م ء لعفكا لنةلوى لعمص  ما

 .39 -38.    35  ا2000ا نة  باع  ا  تصر لعزق زيق

 .39 -38     اقتا ع ئ  : عسيد يبد لعسمل تلمد لحمد تةدىل (17)

 .9  اتا ع ئ  ق اشل  لل يا لنةلو  لعمدوئير  حمد ل الذي   حمد : (18)
لا تمممدلا  لعخممم    مل ب مممر  آتممم   يعممم  حسمممن: ةولئمممر تيدلشيمممر عمممبصض تامممكمي لعتصعمممي  (19)

 ا2001 ا  تصممممر لائممممكندوير  ايممممر لعتابيممممر كع اوئمممم عر ت  سممممتيا غيمممما تنامممم و   لعمنيمممم ا
 76. 

لا تمممدلا  لعخممم    مل ب مممر  آتممم   يعممم  حسمممن: ةولئمممر تيدلشيمممر عمممبصض تامممكمي لعتصعمممي  (20)
 .76  اتا ع ئ  ق لعمني ا

 حمد ئصيد يما    ب ة : تاكمي تصعما لعرف با لعمدلو  لعلك تير  مل ب  ي غمز   (21)
 .31   ا2008 اغز  اصر لائمتير لعج ت اوئ عع ت  ستيا تنا و  العلد تنة   ئبال

آت   يع  حسن: ةولئر تيدلشير عبصض تاكمي لعتصعي  لا تدلا  لعخ    مل ب ر لعمني   (22)
 .76  اتا ع ئ  ق ا

 حمد ئصيد يما    ب ة : تاكمي تصعما لعرف با لعمدلو  لعلك تير  مل ب  ي غمز   (23)
 .34   ا تا ع ئ  ق ا ئبال لعلد تنة 

تا ممع  اتع يبممد لعص ممي  حسممين:للج ذ ي  ديممد  بمما لنةلو  لعمدوئمميرئممم ا ممم   ل مم  لع بمم  (24)
 .68  ائ  ق

 اةلو لعفكممممما لعصابممممما ا حممممممد ىئمممممم ييال حجممممما: لقترممممم ة  ي لعتابيمممممر  لعتخلممممميط لعتابممممم ى  (25)
 .61-60    ا2002العة ذا 

 اتا مع ئم  ق اشجمء ئاى تلمد ئمصيد  م  ا: ش م ل لعتصعمي  لآل تمدلاا بما ترما  لئمب شي  (26)
 99. 

 لخا ن: لعصدلعممممر لا تم ييممممر بمممما لعتصعممممي  ت قبممممال لعجمممم تصا ةولئممممر ععمن  تممممر اش ذممممدوتزى  (27)
 العماكممز لعةمم تا ععبلمم غ لا تم ييممر  لعجن ايممر لعمامما ع لعممدلا  ععتصعممي   لعتنميممر العتصعيميممر

 .354-353   ا2007 العة ذا  العمجعد لعر عا

 .63  ا قتا ع ئ  ا حمد ىئم ييال حجا: لقتر ة  ي لعتابير  لعتخليط لعتاب ى  (28)
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  .65  اتا ع ئ  ق ا حمد ىئم ييال حجا: لقتر ة  ي لعتابير  لعتخليط لعتاب ى  (29)

تا ممع  ائمممتع يبممد لعص ممي  حسممين: للج ذمم ي  ديممد  بمما لنةلو  لعمدوئمميرا ممم   ل مم  لع ب  (30)
 .68   ائ  ق

تا ممع  ائمممتع يبممد لعص ممي  حسممين: للج ذمم ي  ديممد  بمما لنةلو  لعمدوئمميرا ممم   ل مم  لع ب  (31)
 .68   ائ  ق

لعمجم يممر  اتنم و تلممد ىئممم ييال  تمدلةى: للم يا لعتصعممي  بما مم ء لجمم وم  صمض لعمد   (32)
 .89-88     ا2012العة ذا  العصابير ععتدويب  لعناا.لعلبصر لعر شيع

 اش ذممد وتممزى: لعصدلعممر لا تم ييممر بمما لعتصعممي  ت قبممال لعجمم تصا ةولئممر ععمن  تممر لعتصعيميممر (33)
 .311  اتا ع ئ  ق

فتممم ك لعةمممد  : ةولئمممر لة يميمممر ععمبممم شا لعمدوئمممير   عماحعمممر لا تدلايمممر ئمممميا تلمممم ة يبمممد لع (34)
كعيمر  اوئ عر ت حستيا غيما تنام و  ا مل ب ر لعمن بير با م ء تص ييا لعج ة   لايتم ة

 .2  ا2015 ا  تصر لعمن بير العتابير

تصعيميممر لعسمميد يبممدس لعسمميد لعبيعا: مم ة  لعمبمم شا لعمدوئممير  ة وذمم  بمما بص عيممر لعصمعيممر لع  (35)
  تصممر  اكعيممر لعتابيممر اوئمم عر ت  سممتيا غيمما تنامم و  ا  علعةممر لعر شيممر تممن لعتصعممي  لألئ ئمما

 .4  ا2006اطنل 

لعسممميد يبمممدس لعسممميد لعبيعا: ممم ة  لعمبممم شا لعمدوئمممير  ة وذممم  بممما بص عيمممر لعصمعيمممر لعتصعيميمممر  (36)
  تصممر  العتابيممركعيممر  اوئمم عر ت  سممتيا غيمما تنامم و  ا  علعةممر لعر شيممر تممن لعتصعممي  لألئ ئمما

 .4  ا2006اطنل 

لعسممميد يبمممدس لعسممميد لعبيعا: ممم ة  لعمبممم شا لعمدوئمممير  ة وذممم  بممما بص عيمممر لعصمعيمممر لعتصعيميمممر  (37)
 .4  اتا ع ئ  ق ا  علعةر لعر شير تن لعتصعي  لألئ ئا

لعسممميد يبمممدس لعسممميد لعبيعا: ممم ة  لعمبممم شا لعمدوئمممير  ة وذممم  بممما بص عيمممر لعصمعيمممر لعتصعيميمممر  (38)
  تصممر  اكعيممر لعتابيممر اوئمم عر ت  سممتيا غيمما تنامم و  العر شيممر تممن لعتصعممي  لألئ ئمما   علعةممر

 .4  ا2006اطنل 

لعسيد يبمد لعسممل تلممد  حممد تةمدى: ةولئمر تيدلشيمر عمبصض تامكمي لعمدوئمر لا تدلايمر  (39)
 .61  اتا ع ئ  ق ا ت ل ةتة  با م ء لعفكا لنةلوى لعمص  ا

 اي لعتصعي  لا تدلاا بما ترما  ل  مع يم ةم ترلفا لعاات  ى ترلفا لعما: تاكم (40)
 .53-52    اتا ع ئ  ق


