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 برنامج تطبيق نحو عبدالرحمن بنتنورة  األميرة جامعة التربية بكلية التدريس ىيئة أعضاء توجهات
األولية الصفوؼ ُمَعلَِّمة  

 لخص:مُ ال
توجهات أعضاء ىيئة التدريس بكلية الًتبية جامعة األمَتة نورة بنت عبد  إذلالتعرؼ اٟتارل  البحثي  استهدؼى        

الوصفي ا١تسحي، كتكونت عينة البحث من  ا١تنهجى  بع البحثي كقد ات   الرٛتن ٨تو تطبيق برنامج معلمة الصفوؼ األكلية، 
 كاستخدمت االستبانة أداةن ( 2017/ػ 1438) ( عضو ىيئة تدريس،يف الفصل الدراسي الثاين من العاـ اٞتامعي63)

حيث بلغ ا١تتوسط العاـ ؛ لمة الصفوؼ األكلية بدرجة ٤تايدةمبلئمة برنامج معكقد أظهرت نتائج البحث ما يلي: ،للبحث
نمو يف جوانب ا٠تربة لتا يف أف ٤تتول اإلعداد يف الربنامج ٭تقق الكىناؾ إ٬تابيتاف مهمتاف للربنامج ٘تث   ،(3,29للمحور )

لت يف قصور الربنامج كما أف ىناؾ ثبلث سلبيات على األقل للربنامج اٟتارل ٘تث    ،عامة يف اٞتوانب الًتبوية بصفةو ك  ا١تيدانية
للجوانب التخصصية   كعدـ كفاية ٤تتول اإلعداد يف الربنامج ،عن ٗتريج معلمات صفوؼ أكلية ذكات كفاءة عالية

الفلسفة الًتبوية للربنامج عند مواءمتو للبيئة كالنظاـ التعليمي السائد يف صعوبة اٟتفاظ على ك  ،األكادٯتية ١تعلمة الصف
موافقة عينة البحث على ا١تربرات اليت تدعو لبلستمرار بتطبيق برنامج متخصص إلعداد معلمة ك  ا،ا١تدارس االبتدائية حالين 

ربرات اليت تدعو لضركرة تطبيق برنامج ككاف من بُت أىم ا١ت ،(4,17الصفوؼ األكلية، حيث بلغ ا١تتوسط العاـ للمحور )
 الطبيعة النمائية ا٠تاصة لصفوؼ ا١ترحلة األكلية باإلضافة إذل ا١توافقة علىمتخصص إلعداد معلمي الصفوؼ األكلية 

كمن بينها ضركرة ( . 4,45اإلجراءات الضركرية ا١تقًتحة لتحقيق الربنامج ألىدافو، حيث بلغ ا١تتوسط العاـ للمحور )
ل فرؽ ٤تلية، مع جعل الربنامج اٟتارل أحد ا١تصادر اليت يستفاد بى نامج جديد إلعداد معلمة الصفوؼ األكلية من قً بناء بر 

 منها يف التطوير.
 برنامج معلمة الصفوؼ األكلية. -أعضاء ىيئة التدريس  -توجهات  الكلمات المفتاحية :
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The Trends of Faculty Members at the College of Education at 

Princess Nourah Bint Abdulrahman University towards the 

Implementation of Elementary Female Teacher Program 
 

Abstract 

This study aimed at identifying the trends of faculty members at the College of 

Education at Princess Nourah Bint Abdulrahman University towards the 

implementation of elementary female teacher program. A descriptive survey method 

was utilized. The study sample consisted of (63) faculty members, and was conducted 

during the second semester of the academic year 1438/ 2017. Results revealed that the 

program of the primary grade teacher corresponds to a neutral degree, where the 

average of the axis was (3.29). There were two important advantages of the program : 

the content of the preparation in the program would achieve growth in aspects of field 

experience and educational aspects in general. There were also three negative points for 

the current program: It failed to graduate primary teachers with high efficiency, the 

insufficiency of content preparation of the program in terms of the specialized academic 

aspects of the teacher, the difficulty of maintaining the educational philosophy of the 

program during its adaptation to the predominant education system at the current 

elementary schools. The study sample agreed to the justifications that lead to 

implementing a specialized program for elementary grades. The mean score of this axis 

was (4.17). One of the most important reasons for the need to implement a specialized 

program to prepare teachers of the primary grades was the special developmental nature 

of the primary grades, as well as the approval of the necessary procedures proposed to 

achieve the program for its objectives. The general mean of this axis was (4,45) ; 

including the need to construct a new program to prepare the primary grade teacher by 

local teams, making the current program one of the sources for development. 

Keywords:  Trends, faulty members,  elementary female teacher program 
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 مقدِّمة البحث:
عامة، ينبغي أف تنبثق من ا١تعايَت ا٠تاص ة ٔتعلٍّمي  بصفةو  من ا١تسل م بو أف أىداؼ خيطط برامج إعداد ا١تعلٍّم  

، الذم يعكس خصائص اَّتمع الذم ينتمي إليو والتخص ص يف ا١ترحلة العمري ة، ككذلك من أىداؼ النظاـ التعليمي كل
ت الًتبوي ة اليت تنبثق من الربنامج ك٪تطو الثقايف؛ لذا فإف كجود مبلمح مشًتكة بُت خيطط برامج إعداد ا١تعلٍّم ضمن ا١تؤسسا

ـى  اٞتامعات  الفلسفة نفسها، أك النظاـ التعليمي نفسو، يعد  أمرنا طبيعينا كمتوقعنا، بل كملحًّا، ك٦تا ال شك فيو أيضنا أف قيا
ينها كبُت كمؤسسات إعداد ا١تعلٍّم باقًتاح خططها الدراسي ة كٖتديد نوعي ة ٥ترجات الربامج، يتطلب تكامبلن كتنسيقنا فيما ب

كزارة التعليم كا١تؤسسات ا١تعني ة األخرل، األمر الذم يؤكد أ٫تي ة كجود إطار كطٍت ثابت لربامج إعداد ا١تعلٍّم، تتفق عليو 
ٚتيع اٞتامعات كا١تؤسسات ا١تعني ة بإعداد ا١تعلٍّم، كىو ما تسعى إليو كزارة التعليم يف ا١تملكة العربي ة السعودي ة ضمن 

 .(2020)التحوؿ الوطنِتخطتها يف 
ثٍّل ا١ترحلة ك٭تظى التعليم األساسي باىتماـ القائمُت على النظم الًتبوي ة على الصعيدين العا١تي كاحمللي، إذ ٘تي   

مي ة يف األساسي ة األكذل القاعدة اليت تقـو عليها مراحل التعليم البلحقة، كيعد  ا١تعلٍّم العمود الفقرم للعملي ة التعليمي ة التعل  
ٚتيع مراحل التعليم، كيف الصفوؼ األكذل من مرحلة التعليم األساسي على كجو ا٠تصوص، فهو ا١تسؤكؿ األكؿ عن تنفيذ 
ا١تنهج، كجعل الصف مناخنا صاٟتنا لئلبداع كالتميز، كىو القادر على استنهاض قدرات ا١تتعلٍّمُت ٨تو الريادة يف ٥تتلف 

ك٦تيز للمعلٍّم يف الصفوؼ األكذل؛ فإف ذلك  فاعلو  ١تثل األعلى لطبلبو، كلتحقيق دكرو ٣تاالت العلم، فضبلن عن كونو ا
ا ٢تي دٍّ عى ـ سياساهتا كبرا٣تها كتػي وٍّ قى يتطلب إعداده إعدادنا ٦تيزنا قبل ا٠تدمة، كعلى اٞتامعات كمؤسسات إعداد ا١تعلٍّمُت أف تػي 

 (.2017، لتواكب التغَتات كمستجدات العصر )العمرم كنوافلو كالعمرم
عامة، كبرامج  هة لربامج إعداد ا١تعلٍّم بصفةو من االنتقادات كجوانب القصور ا١توج   الًتبوم إذل عديدو  األدبي  كيشَتي         

خاصة يف الوطن العريب، منها: تعد د جهات إعدادىا من كزارات الًتبية كاٞتامعات كا١تعاىد،  إعداد معلٍّم الصف بصفةو 
، كالتفاكت يف الًتكيز على مستول ا١تكونات األساسي ة لربامج وكتدريب أىداؼ برامج إعداد ا١تعلٍّمعدـ كضوح  كأكغياب 

)ثقافة عامة، كثقافة متخصصة، كثقافة مسلكي ة(، كعدـ التوازف يف الًتكيز على اٞتوانب ا١تعرفي ة و إعداد ا١تعلٍّم كتدريب
تول األداء ا١تهٍت للطبلب ا١تعلٍّمُت طبقنا ١تعايَت األداء يف اَّاالت ا١تختلفة، كالنظري ة كاألدائي ة كالتطبيقي ة، كا٩تفاض مس

ا١تطلوبُت لتحديات عادل العمل ا١تهٍت التدريسي، كيف اإلعداد األكادٯتي للطالب ا١تعلٍّم؛ ٦تا  ا١تتخرجُتيف نوع  ككجود قصورو 
ا، كٖتسُت ٥ترجاهتا، كمعاٞتة نقاط الضعف اليت تواجهها يف يؤكد ضركرة سعي كليات الًتبية إذل تطوير برا٣تها، كرفع كفاءهت

 (. 2017؛ العمرم كنوافلو كالعمرم، 2009إطار ٖتقيق متطلبات التنمية ا١تستدامة )الغامدم، 
، فإف من ا١تهم أف تهاس ُّا معلٍّمو الصفوؼ الثبلثة األكذل )معلٍّم الصف( كحساسي  رٍّ دى كنظرنا أل٫تي ة ا١ترحلة اليت يي 

خاصة خبلؿ برامج إعدادىم األكذل؛ نظرنا الىتماـ تلك الربامج بإعداد معلٍّمُت مؤىلُت  عطى ىذه الفئة من ا١تعلٍّمُت عنايةن تي 
لتعليم الطلبة ٚتيع ا١تواد الدراسي ة األساسي ة، خبلفنا لربامج إعداد معلٍّمي ا١تراحل الدراسي ة األخرل، كتتوفر برامج 

من كليات الًتبية يف اٞتامعات السعودي ة، منها: جامعة األمَتة نورة، كجامعة عبد  ٤تدكدو  يف عددو بكالوريوس معلٍّم الصف 
الرٛتن بن فيصل يف الدماـ، كجامعة حائل، كيف جامعة ا١تلك خالد يتم تقدًن برنامج بكالوريوس يف التعليم االبتدائي 

كائل اٞتامعات السعودي ة اليت تبنت ىذا النوع من الربامج، عامة، كتعد جامعة األمَتة نورة بنت عبد الرٛتن من أ بصفةو 
خصيصنا من ا١ترحلة االبتدائي ة، كفقنا ك متميزات للصفوؼ األكلي ة، ك ات ني  هى ٨تو ٖتقيق الريادة يف إعداد معلٍّمات مً منها سعينا 

، منذ ًب  تطبيق الربنامج يف العاـ اٞتامعي  ، كىو أكؿ (1431ػ/ 1430)ألفضل ا١تمارسات يف ٣تاؿ إعداد معلٍّمة الصفٍّ
علٍّمة ف برنامج مصن  برنامج إلعداد معلٍّم الصف على مستول كليات الًتبية ّتامعات ا١تملكة العربي ة السعودي ة، كما يي 

املجلد )٦( العدد )١( ، ١٤٤٠ هـ ، ٢٠١٩ م مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية 
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اليت تقدٍّـ مقررات مكثفة  -كليس التعليم االبتدائي -الصفوؼ األكلي ة يف جامعة األمَتة نورة ضمن برامج الطفولة ا١تبكرة
شَت إليو ٖتديدنا يف إطار السنوات، كىذا ما أي ٙتاين يف اٞتانبُت الًتبوم كالنفسي؛ كوف مرحلة الطفولة من ا١تهد إذل عمر 

ىػ ؛ اٟتريشي كا١تزركع 1433ده يف ضوء معايَت الطفولة ا١تبكرة )ككالة اٞتامعة للشؤكف التعليمي ة، الربنامج؛ إذ ًب إعدا
 (.1438كالراجح كالثنياف كالشنقيطي، 

استحداث برامج  كأأف ٚتيع اٞتامعات السعودي ة، قد أيلزًمت بإيقاؼ مشركعات تطوير اٞتدير بالذكر ك 
، (9/2/1438)كتاريخ (35618) ا١تعلٍّم قبل ا٠تدمة؛ بناءن على القرار الوزارم رقم البكالوريوس يف ٣تاؿ الًتبية إلعداد

ٟتُت انتهاء ٞتنة تطوير برامج إعداد ا١تعلٍّم يف اٞتامعات من أعما٢تا، كقد تضم ن القرار إيقاؼ القبوؿ ّتميع برامج 
 (.2017معلٍّم/ػة الصف )جريدة الرياض،البكالوريوس القائمة، كمن ضمن تلك التخصصات ٗتصص الصفوؼ األكلي ة / 

مرحلة بوصفهما صياغة مرحلة الركضة كالصفوؼ األكلي ة، أيضنا أف ىناؾ جهودنا ٤تلي ة ٨تو ك٦تا ٕتدر اإلشارة إليو 
كاحدة تشًتؾ كتنسجم كتتقارب يف خصائصها كاحتياجاهتا كأ٫تيتها، ضمن خطة تربوي ة مدركسة كمتدرجة ك٤تكمة 

على ىذا ا١تبدأ الًتبوم أيصدر  ىذه ا١ترحلة متجانسة، كخصائصها النمائي ة شديدة التقارب، كبناءن  دتع ا١تخرجات، حيث
قرار كزارم آخر بتشكيل ٞتنة لدراسة دمج رياض األطفاؿ يف الصفُت األكؿ كالثاين االبتدائيُت، مع إسناد تدريسهما 

فولة ا١تبكرة كاالرتقاء ٔتستول أدائها )صحيفة عاجل اإللكًتكني ة، للمعلٍّمات، كيأٌب ىذا القرار رغبةن يف تطوير مرحلة الط
2017 .) 

يف بعض الدكؿ العربي ة الشقيقة، مثل  وكتعد ىذه ا٠تطوة التطويري ة معموالن ُّا أيضنا يف برامج تطوير التعليم كمشاريع
صياغة مرحليت الركضة كالصفوؼ األكلي ة يف برنامج "بواكَت" للطفولة يف األردف، كىو النموذج األكؿ عربينا الذم أعاد 

 متكاملو  نظاـو  من أجل الطفولة ا١تبكرة" يف اإلمارات العربي ة ا١تتحدة، الذم يستهدؼ بناءى كمشركع "معنا  كاحدة، مرحلةو 
اض األطفاؿ، تشريعي يتضمن قوانُت الطفولة ا١تبكرة كمعايَت اٟتضانات، ّتانب العمل على التطوير ا١تتدرج ١تنهج ري بإطارو 

ليكوف متكامبلن مع منهج اٟتضانات، كمنهجي الصف األكؿ كالثاين االبتدائيُت، للتأكيد على ا١تهارات اليت ٭تتاج إليها 
 (.2018؛ االٖتاد، 2018األطفاؿ يف ا١تستقبل ) بواكَت، 

من كذلك اٞتانب أيضنا، كما تشهد كزارة التعليم يف ا١تملكة العربي ة السعودي ة تطورات أخرل ملموسة يف ىذا   
خطوة أكذل ٨تو ضماف التوسع يف ٣تاؿ برامج باعتبارىا خبلؿ تدشُت برنامج )كنف( ١تنح الًتاخيص ١تباين الطفولة ا١تبكرة، 

، باإلضافة إذل صدكر النسخة التجريبي ة ١تعايَت معلٍّمي الصفوؼ (2030)تعليم الطفولة ا١تبكرة يف ضوء رؤية ا١تملكة 
ا١تملكة العربي ة السعودي ة، اليت تناكلت ا١تعايَت التخصصي ة فيها ا١تعارؼ كا١تهارات ا١ترتبطة بالتخصص، كما يتصل  األكلي ة يف

ُّا من ٦تارسات تدريسي ة فاعلة، تشمل طرؽ التدريس ا٠تاصة، كالتحلي بالسمات كالقيم ا١تتوقعة من ا١تعلٍّم ا١تتخصص، 
معلٍّم ىذه الصفوؼ أف يلم ّتميع احملتويات ا١تعرفي ة ا١ترتبطة بتدريس طبلب ىذه حيث يتوقع يف ضوء ىذه ا١تعايَت من 

(، كا١تفاىيم الرئيسة لكل فرع من فركعها، كما  الصفوؼ، يف مقررات )العلـو الشرعي ة، كاللغة العربي ة، كالرياضيات، كالعلـو
 تتناسب مع طبلب الصفوؼ األكلي ة، كٕتهيز بيئة أنو مطالب ٔتعرفة خصائص النمو للطبلب، كإسًتاتيجيات التدريس اليت

 كذلكاألسرة كاَّتمع لدعم عملي ة تعل م الطبلب،  شرؾى آمنة كصحي ة للطبلب، كما أف على معلٍّم الصفوؼ األكلي ة أف يي 
 (.2018؛ ا١تركز الوطٍت للقياس،  2018باستخداـ التقنيات اليت تتعلق بالتخصص ) كزارة التعليم، 

اٞتدير بالذكر أف فلسفة تنفيذ برنامج بكالوريوس يؤىٍّل لتخصص )معلٍّم الصف(، ًب األخذ ُّا يف ثبلثة برامج ك 
لة إلعداد ا١تعلٍّم يف كليات الًتبية يف ا١تملكة العربي ة السعودي ة، كذلك قبل إقرار ا١تشركعات التطويري ة األخَتة للتعليم يف مرح

ذ ىذه الربامج يف بعض دكؿ ا٠تليج ف  نػى مي ٢تا مرحلة الصفوؼ األكلي ة من التعليم اإلبتدائي،كما تػي الطفولة ا١تبكرة، كاليت تنت

املجلد )٦( العدد )١( ، ١٤٤٠ هـ ، ٢٠١٩ م مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية 
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العريب، مثل كلي ة الًتبية ّتامعة زايد يف اإلمارات العربي ة ا١تتحدة، مع كجود تفاكت يف بنية ىذه الربامج كخططها الدراسي ة، 
 ة بنت عبد الرٛتن. عن تلك ا١تعموؿ ُّا يف جامعة األمَتة نور 

كبناءن على ما سبق؛ كنظرنا أل٫تي ة األخذ بربنامج متخصص إلعداد معلٍّمي مرحلة الصفوؼ األكلي ة باعتبارىا امتدادنا 
١ترحلة رياض األطفاؿ، يف ظلٍّ معطيات التطوير األخَتة اليت تشهدىا كزارة التعليم يف ا١تملكة العربي ة السعودي ة، يف ٣تاؿ 

الطفولة ا١تبكرة، تتضح أ٫تي ة الوقوؼ على ٕتربة برنامج معلٍّمة الصفوؼ األكلي ة بكلي ة الًتبية يف جامعة األمَتة نورة تعليم 
بنت عبد الرٛتن؛ ْتكم أنو من أكائل الربامج اليت ًب تنفيذىا؛ كذلك من أجل أخذ نتائج تلك التجربة يف االعتبار عند 

 ة يف ىذا اٞتانب، كىو ما تسعى إليو أىداؼ الدٍّراسىة اٟتالي ة.الشركع يف أي ة مشاريع تطويري  
 مشكلة البحث:

حثيثة إذل توفَت برامج أكادٯتي ة ذات جودة عالية، ٘تنح  األمَتة نورة بنت عبد الرٛتن ٓتطىن  تسعى جامعةي         
د معلٍّمات ا١ترحلة االبتدائي ة يف ا١تملكة العربي ة درجات علمي ة معًتفنا ُّا ٤تليًّا كعا١تيًّا، كقد كاف إعدا للمتخرجات فيها

السعودي ة يتم يف معاىد ا١تعلٍّمات ا١تتوسطة كالثانوي ة، كمع تطور النظاـ التعليمي أصبح ىذا النظاـ غَت مبلئم، ليتم تطويره 
( 1429) ا١ترحلة االبتدائي ة، كيف عاـإذل نظاـ الدٍّراسىة بأربع سنوات دراسي ة يف كليات الًتبية للبنات، إلعداد معلٍّمات 

فقط، كلي ة متخصصة  -األقساـ األدبي ة سابقنا  -ت ا١توافقة على إعادة ىيكلة كليات الًتبية للبنات، لتصبح كلي ة الًتبية٘ت  
ج كطرؽ التدريس، يف العلـو الًتبوي ة كالنفسي ة يف جامعة األمَتة نورة بنت عبد الرٛتن، كتضم سبعة أقساـ، ىي: "ا١تناى

كعلم النفس، كالًتبية ا٠تاصة، كتقنيات التعليم، كاإلدارة كالتخطيط الًتبوم، كأصوؿ الًتبية، كالطفولة ا١تبكرة"، كمن ضمن 
مة يف كلي ة الًتبية باٞتامعة، برنامج إعداد معلٍّم الصفوؼ األكلي ة، ٖتت مظلة قسم ا١تناىج كطرؽ التدريس، الربامج ا١تقد  

عد أكؿ برنامج )معلٍّم صف( يف كليات الًتبية يف جامعات ا١تملكة العربي ة السعودي ة، كقد ًب ٗتريج أكؿ دفعة من الذم ي
، كمن ا١تتوقع أف يتم ٗتريج آخر (1434 / 1433) طالباتو يف العاـ ، كاستمر الربنامج يف ٗتريج دفعاتو عامنا تلو عاـو

 (. 1438؛ اٟتريشي كآخركف، 2015. )سبلمة، (1439) عاـدفعة من خر٬تات ىذا الربنامج يف هناية 
 (، عن كجود مشكبلتو 2014الدٍّراسىات التقوٯتي ة للربنامج، كمنها دراسة الشنقيطي كالعتييب ) بعض تكقد كشف     

ف توصيف تتعلق ٓتطة برنامج معلٍّمة الصفوؼ األكلي ة، كمن أبرز تلك ا١تشكبلت: تدين شركط القبوؿ يف الربنامج، كضع
ا١تقررات، متمثبلن يف تكرار األىداؼ يف ا١تقررات النظري ة، كمقررات ا٠تربة ا١تيداني ة، كالتشابو يف ٤تتول بعضها، كاالفتقار 
لوجود مقررات )مواد( ٗتصصي ة مهم ة لتأىيل معلٍّمة الصفوؼ األكلي ة، مثل مقررات اللغة العربي ة كا١تواد الشرعي ة، كما أف 

الربنامج ال يتوافق مع طبيعة ا١تناىج الدراسي ة اليت تدرسها الطالبات يف ا١تدارس حالينا، كمن ذلك كجود مقرر  ٤تتول
 إسًتاتيجيات تدريس العلـو االجتماعي ة يف خطة الربنامج.

تنفيذ خطة أثناء يف من الثغرات  فضبلن عٌما أشار إليو تقرير عن دراسة كاقع تنفيذ الربنامج، من كجود عديدو  
الربنامج، كمنها: عدـ كضوح الفلسفة كاألسس اليت بٍت عليها الربنامج، حيث إف الربنامج دل يعد  من ًقبىل فريق ٤تلي، بل 

يف تنفيذ مقررات الربنامج، كاالستفادة منها يف ٕتويد نواتج  كقصورو  أيًعد  من ًقبىل فريق عا١تي، باإلضافة إذل كجود خللو 
 (. 1438)اٟتريشي كآخركف،  التعل م ا١ترجوة

( إذل ا٩تفاض ٖتقيق ا١تواصفات الشخصي ة كالًتبوي ة كا١تهني ة لدل 2016كما أشارت دراسة الغامدم كالعتييب )
الربنامج، من كجهة نظر أعضاء ىيئة التدريس، اليت أكصت يف ضوئها ٔتراجعة ا٠تطة الدراسي ة كا١تمارسات  ا١تتخرجات يف
 صة بالربنامج، كتطويرىا يف ضوء مواصفات معلٍّمة مدرسة ا١تستقبل.التدريسي ة ا٠تا

املجلد )٦( العدد )١( ، ١٤٤٠ هـ ، ٢٠١٩ م مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية 
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من الدٍّراسىات التقوٯتي ة، لواقع برامج إعداد ا١تعلٍّمُت للمرحلة االبتدائي ة بكليات  كتتفق ىذه النتائج مع نتائج عددو   
(، كاَّادعة 2014كالقحطاين )(، 2009(، كالغامدم )1432الًتبية باٞتامعات السعودي ة، كمنها دراسات طبيقي )

من أكجو القصور يف تلك الربامج، من بينها: عدـ مسايرهتا  (، يف كجود عددو 2014(، كالسعدكم )2014)
للمستجدات العلمي ة، كعدـ كفائها باحتياجات الطبلب ا١تعلٍّمُت، كعدـ تنو ع طرائقها التدريسي ة ٔتا يتناسب مع طبيعة 

ب، كعدـ كجود معايَت مهني ة كاضحة النتقاء معلٍّمي ا١ترحلة االبتدائي ة؛ ٦تا ترتب عليو آثار ا١تقررات، كخصائص الطبل
سلبي ة متعددة، أدت إذل ا٩تفاض مستول الكفاية ا٠تارجي ة للمعلٍّمُت ا١تتخرجُت من تلك الربامج، كىو األمر الذم ينعكس 

 تد  أثره الحقنا يف قدرات ا١تتعلٍّمُت يف ا١تراحل التعليمي ة ا١تتقدمة.سلبنا على ٖتقيق أىداؼ التعليم بالصفوؼ األكلي ة، كٯت
كيف ىذا السياؽ أيضنا، أشارت تقارير ندكة إعداد معلٍّم ا١ترحلة االبتدائي ة با١تملكة العربي ة السعودي ة، ا١تنعقدة ّتامعة   

ائي ة، كعدـ قدرهتا ٗتريج معلٍّمُت متميزين، ككجود (، إذل ضعف برامج إعداد معلٍّمي ا١ترحلة االبتد2014ا١تلك سعود )
نظرنا كذلك مشكبلت تتعلق بالكفاءة ا١تهني ة ا٠تاصة ٔتعلٍّمي ا١ترحلة االبتدائي ة، عند تدريسهم ٔترحلة الصفوؼ األكلي ة؛ 

لة االبتدائي ة، كعقد برامج أكصت بضركرة زيادة االىتماـ ٔتعلٍّمي ا١ترحقد للطبيعة ا٠تاصة للمتعلٍّمُت يف تلك ا١ترحلة، ك 
 تدريبي ة كتأىيلي ة خاصة ١تعلٍّمي الصفوؼ األكلي ة.

 1437( كا٠تامس )1432كما خلصت توصيات ا١تؤ٘ترين الرابع )  
ي
ينً قً نعى ( إلعداد ا١تعلٍّم، كا١ت يف جامعة أـ  دى

شَت إذل: ضعف جودة ىذه الربامج، كتقادـ خططها القرل، إذل أف كاقع برامج إعداد ا١تعلٍّم يف ا١تملكة العربي ة السعودي ة ي
الدراسي ة، كعدـ مواكبتها للتغيَتات احمللي ة كالعا١تي ة، كعدـ قدرهتا على اجتذاب أفضل العناصر، فضبلن عن الضعف يف 

تقييم  ا١تمارسات ا١تهني ة ١تخرجاهتا، كعدـ ٖتقيقها بعض متطلبات االعتماد األكادٯتي، كأكدت ضركرة الوقوؼ على
الربامج األكادٯتي ة اليت تقدـ للمعلٍّمُت بكليات الًتبية، كالتحقق من مدل مبلءمتها يف ا١تيداف التعليمي، كحث الًتبويُت 

من األْتاث كالدٍّراسىات ا١تيداني ة؛ لتقييم أداء معلٍّم الصفوؼ األكلي ة، كفتح مسارات متعددة إلعداد معلٍّم  على إجراء مزيدو 
 ١ترحلة االبتدائي ة، ١تواكبة النهضة التنموي ة يف ا١تملكة، كفق االٕتاىات العا١تي ة يف ىذا اَّاؿ.الصف يف ا

كما أكصى ا١تؤ٘تر الًتبوم الدكرل األكؿ، كا١تنعقد يف جامعة ا١تلك خالد يف أُّا، ٖتت شعار: "معلٍّم متجدد لعادل 
ي ة ا١تعاصرة يف ٣تاؿ إعداد ا١تعلٍّم، ٔتا يتناسب مع نظاـ التعليم يف (، بضركرة االستفادة من االٕتاىات العا١ت1438متغَت" )

ا١تملكة العربي ة السعودي ة، كالتخطيط إلعداد ا١تعلٍّم كمًّا كنوعنا، على أسس علمي ة، بدءنا من التخطيط اإلسًتاتيجي، 
اـ اختيار كانتقاء طلبة كلي ة الًتبية، من خبلؿ كالتحليل الوصفي للواقع، إذل عمليات اإلعداد ا١تختلفة، كإعادة النظر يف نظ

 تطبيق معايَت كمقاييس تضمن اختيار أفضل ا١تستويات ا١تتقدمة. 
كيف ضوء ا١تعطيات السابقة، تتحدد مشكلة البحث، يف تقصي توج هات أعضاء ىيئة التدريس بكلي ة الًتبية جامعة 

أف  اصةو كٓتدل مبلءمة الربنامج اٟتارل من كجهة نظرىن، األمَتة نورة بنت عبد الرٛتن، من خبلؿ الكشف عن م
التجارب احمللي ة اليت ٘تت حالينا يف تطبيق برنامج بكالوريوس متخصص، يؤىل إلعداد معلٍّم صف ٤تدكدة نسبيًّا، كٖتديد 

جراءات ا١تثلى لتطوير أىم ا١تربرات اليت يتفقن على أ٫تيتها لبلستمرار يف ىذا التوج و، فضبلن عن اقًتاح األساليب كاإل
 الربنامج من كجهة نظرىن. 

 أىداؼ البحث:
توج هات أعضاء ىيئة التدريس بكلي ة الًتبية جامعة األمَتة نورة بنت عبد الرٛتن، ٨تو  إذليستهدؼ البحث التعر ؼ       

 تطبيق برنامج معلٍّمة الصفوؼ األكلي ة، كذلك من خبلؿ الكشف عن:
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معلٍّمة الصفوؼ األكلي ة اٟتارل، من كجهة نظر أعضاء ىيئة التدريس بكلي ة الًتبية جامعة األمَتة مدل مبلءمة برنامج  -1
 نورة بنت عبد الرٛتن، كٖتديد أىم اإل٬تابيات كالسلبيات يف الربنامج.

ة التدريس أىم ا١تربرات اليت تدعو لتطبيق فكرة برنامج متخصص ١تعلٍّمة الصفوؼ األكلي ة، من كجهة نظر أعضاء ىيئ -2
 بكلي ة الًتبية جامعة األمَتة نورة بنت عبد الرٛتن.

التصور ا١تستقبلي األمثل إلجراءات كأسلوب تطوير الربنامج، من كجهة نظر أعضاء ىيئة التدريس بكلي ة الًتبية  -3
 جامعة األمَتة نورة بنت عبد الرٛتن. 

 أسئلة البحث:
 تثَت مشكلة البحث األسئلة التالية:

ءمة برنامج معلٍّمة الصفوؼ األكلي ة اٟتارل، من كجهة نظر أعضاء ىيئة التدريس بكلي ة الًتبية جامعة ما مدل مبل -1
  ؟ األمَتة نورة بنت عبد الرٛتن، كما أىم اإل٬تابيات كالسلبيات يف الربنامج

 قبوؿ عينة الدٍّراسىة للربنامج اٟتارل؟ حوؿ ،أك سنوات ا٠تربة ،أك التخصص ،ىل توجد فركقات ترجع للدرجة العلمي ة -2
من كجهة  ،ما أىم ا١تربرات اليت تدعو لبلستمرار بتطبيق برنامج متخصص يف إعداد معلٍّمة الصفوؼ األكلي ة -3

 الدٍّراسىة؟ عينة نظر
 الدٍّراسىة؟ عينة ظرما اإلجراءات الضركري ة لتحقيق الربنامج ألىدافو؟ كما األسلوب األمثل لتطوير الربنامج من كجهة ن -4

 أىميَّة البحث:
 تأٌب أ٫تي ة ىذا البحث من حيث:

كبَت من األ٫تي ة، كىو تطبيق برنامج يؤىل إلعداد معلٍّم الصف، الذم   موضوعنا تربويًّا حساسنا، كعلى جانبو  وً تناكلو  -1
فيها مستقببلن عند من ا١تمكن أف يكوف خطوة ٨تو ٖتديد جوانب القوة كالضعف يف الربنامج، كالعمل على تبل

 التخطيط ١تثل ىذا الربنامج. 
يف كلي ة الًتبية جامعة األمَتة نورة بنت عبد الرٛتن، فيما يتعلق  متقدٯتو خبلصة آلراء أعضاء ىيئة التدريس كٕتارُّ -2

 بتطبيق برنامج معلٍّمة الصفوؼ األكلي ة، كأكؿ برنامج على مستول اٞتامعات السعودي ة. 
، ٔتا يتبلءـ مع معايَت إعداد معلٍّم الصف الوطني ة، ىاالبحث يف ٖتسُت جودة أداء الربنامج كتطوير قد ييسهم ىذا  -3

 كيتماشى مع االٕتاىات العا١تي ة اٟتديثة يف ىذا اٞتانب.
لصفوؼ لتوصيات الدٍّراسىات كاألْتاث كالندكات كا١تؤ٘ترات احمللي ة اليت تناكلت قضايا إعداد معلٍّم ا ٯتثٍّل استجابةن  -4

 األكلي ة على كجو ا٠تصوص.
 مصطلحات البحث:

: يقصد بالتوج و: "الرؤية أك الفلسفة اليت توجٍّو األفراد، كمواقفهم من قضايا فكري ة أك فلسفي ة ٤تددة". توجُّهات      
ة التدريس يف جامعة (، كتقصد بو الباحثة يف ىذا البحث: الرؤية أك الفلسفة اليت توجٍّو أعضاء ىيئ339: 2012)ا١تعثم، 

 األمَتة نورة بنت عبد الرٛتن، ٨تو اٗتاذ مواقف ٤تددة من تبٍت تطبيق برنامج متخصص إلعداد معلٍّمة الصفوؼ األكلي ة.
من ٭تملن الرتب األكادٯتي ة التالية: معيد، ٤تاضر، أستاذ مساعد، أستاذ مشارؾ، أستاذ،  ن  ىي  أعضاء ىيئة التدريس:    

 ٤تاضرات كمشرفات تربية ميداني ة يف برنامج معلٍّمة الصفوؼ األكلي ة بكلي ة الًتبية. البلٌب يعملن 
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ىو برنامج يؤىل لدرجة البكالوريوس يف الًتبية، ٗتصص "معلٍّم صف"، كيشرؼ  برنامج معلِّمة الصفوؼ األوليَّة:    
الرٛتن، إلعداد ا١تلتحقات بو لتدريس ٚتيع  بنت عبدعليو قسم ا١تناىج كطرؽ التدريس بكلي ة الًتبية جامعة األمَتة نورة 

 ا١تقررات الدراسي ة لتلميذات ا١تدارس السعودي ة، ٦ت ن ىن يف الصفوؼ الثبلث األكذل من ا١ترحلة االبتدائي ة.
 اإلطار النظري للبحث

عد  الًتكيز على برامج إعداد معلٍّمي الصفوؼ األكلي ة من أكلويات كليات الًتبية يف معظم جامعات دكؿ العادل، يي     
ركيزة أساسي ة يف باعتبارىا تلك اليت تسعى لتطوير ٥ترجات التعليم لديها، اليت ترتكز على مرحلة الطفولة ا١تبكرة  اصةو كٓت

إذل تطوير برامج إعداد معلٍّمي الصفوؼ الثبلثة األكذل؛  -ا١تتقدمة منها اصةو ٓتك  -دكؿمن ال بناء اَّتمع؛ لذا تسعى كثَته 
 (.2008إدراكنا منها أل٫تي ة ىذه ا١ترحلة يف تنمية اَّتمع، كالدخوؿ بثبات إذل عادل ا١تنافسة العا١تي ة )العمرم، 

ا يف الصفوؼ ا -التعليم يف ا١ترحلة االبتدائي ة  كيعد      من أخطر ا١تهمات اليت تتطلب من القائمُت  -ألكذل كٖتديدن
عليها الًتكيز على ا١تهارات األساسي ة من لغوي ة كرياضي ة؛ انطبلقنا من أف ا٢تدؼ النهائي من التعليم يف ىذه ا١ترحلة ليس 

من الكمٍّ  أكرب قدرو  الكٌم أك الكيف فحسب، بل مقدار ما ٭تققو ا١تعلٍّم من اٞتمع بُت ىذين ا٢تدفُت، فيعمل على ٖتقيق
من التدريب عليها إلتقاهنا.  التعليمي، ككذلك الكيف من حيث ا١تهارات اليت يكتسبها ا١تتعلٍّموف، كٖتقيق أكرب قدرو 

(Ober ,2013) 
( إذل أف على برامج (Gohier, Chevrier & Anadon.,2007كيشَت كلٌّ من جوىَت كشيفرير كآندكف 

الصفوؼ األكلي ة أف تؤىل للصف الدراسي، كليس للمرحلة التعليمي ة، باعتبار أف مسؤكلي ة  كليات الًتبية إلعداد معلٍّمي
بذلك  ـ لو، كليس على ا١تدرسة اليت يعمل فيها، كمراعيةن د  قٌ تأىيلو ٬تب أف تقع على عاتق برامج التنمية ا١تهني ة اليت تػي 

، وتبلفو عن الصفوؼ اليت تليها يف إسًتاتيجيات التدريس كطرقالنوعي ة اليت يتسم ُّا التدريس للصفوؼ األكلي ة، كاخ
ككسائل التحفيز، كالطبيعة النمائي ة للتبلميذ؛ نظرنا الختبلؼ طبيعة البناء النفسي للتبلميذ يف ىذه الصفوؼ، كحاجة معلٍّم 

التواصل اإل٬تايب الفعاؿ، كتطويع  خاص بكليات إعداد ا١تعلٍّمُت؛ ٦تا يعينو على بناء جسر من الصفوؼ األكلي ة إذل تأىيلو 
 أساليب التدريس مع طبيعة التبلميذ النمائي ة، ٔتا يثَت دافعيتهم ٨تو التعل م كالتحصيل الدراسي.

ك٦تا سبق تتضح أ٫تي ة كجود برامج نوعي ة خاصة إلعداد معلٍّم الصفوؼ األكلي ة، اليت تفرضها طبيعة تغَت أدكار ا١تعلٍّم   
ة التعليمي ة كتعددىا، اليت ٬تب أف يقابلها تغيَت يف مضامُت برامج إعداد ا١تعلٍّم كتدريبيو؛ ٦تا أدل إذل ظهور يف العملي  

٤تاكالت عديدة لتطوير برامج إعداد ا١تعلٍّمُت يف ىذه ا١ترحلة العمري ة، كتدريبهم من أجل ٖتسُت أدائهم كرفع كفاياهتم، 
 ١تملكة العربي ة السعودي ة تطورنا ٤تدكدنا نسبيًّا يف ٣تاؿ إعداد معلٍّم الصفوؼ األكلي ة.كالنهوض كاالرتقاء ٔتستواىم، كتشهد ا

قصد بنظاـ معلٍّم الصف، أك ما يطلق عليو معلٍّم الفصل، أك معلٍّم الشعبة، أك ا١تعلٍّم ا١تختص، أك معلٍّم الًتبية كيي  
أحد الصفوؼ األساسي ة األكذل من الصف  يتسلم معلٍّمه  أف -الن كالتسمية األكذل ىي األكثر شيوعنا كتداك  -االبتدائي ة 

األكؿ إذل الصف الثالث أك الرابع أحياننا، ْتيث يقـو بتدريس ٚتيع ا١تواد، عدا بعض ا١تواد كاللغة اإل٧تليزي ة كالًتبية الفني ة، 
 .(2009ي حىت هنايتو )الدياب، كْتيث يشرؼ على ٚتيع األنشطة الصفي ة كالبلصفي ة، من بداية العاـ الدراس

، كمن األمثلة على ىذه اكلقد اختلفت ٪تاذج إعداد معلٍّم الصف يف ضوء حاجات الشعوب كالدكؿ كاىتماماهت      
 (: 2013؛ حوامدة، 2009؛ الدياب، 2007النماذج ما أكردتو بعض األدبيات السابقة )غفر، 

التعليم العارل بكليات إعداد ا١تعلٍّمُت يف الواليات ا١تتحدة ٪تاذج لربامج إعداد معلٍّم الصف يف مؤسسات 
لبللتحاؽ ُّا اٟتصوؿ على شهادة الثانوي ة العامة، كإجراء اختبارات مقننة كصارمة، كمقاببلت  شًتطي األمريكي ة، اليت يي 
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، كتًتاكح مدة اإلعداد فيها من مبدأ التتابع يتبع تبع مبدأ التكامل، كاألخريا شخصي ة، كىناؾ نوعاف من الربامج، أحد٫ت
 بُت الفًتات ا١تخصصة للًتبية ا١تيداني ة بُت الربامج ا١تتاحة. سنوات(، مع كجود تفاكتو  4-5)

كيف فرنسا يتم إعداد معلٍّم الصف يف ا١تعاىد اٞتامعي ة لتأىيل ا١تعلٍّمُت، كيشًتط لبللتحاؽ بالربنامج اٟتصوؿ على 
، كاختبارات شخصي ة تبُت استعداده للعمل، كميولو ا١تهني ة ٨تو التدريس، كتًتاكح صارـو  اختبارو الشهادة الثانوي ة، كإجراء 

( سنوات، كٮتصص للًتبية العملي ة ثلث العاـ الدراسي، يتم توزيعها على مراحل، ففي ا١ترحلة 5-3فًتة اإلعداد فيها بُت )
كيف ا١ترحلتُت الثانية كالثالثة يتدرب الطالب ا١تعلٍّم على التدريس األكذل يقـو الطلبة ٔتشاىدة الدركس كاالستفادة منها، 

 يقـو الطالب بالتدريس داخل الغرفة الصفي ة. -كتستمر أربعة أسابيع -ْتضور مرشد، كيف ا١ترحلة الرابعة كاألخَتة
إ٘تاـ ا١ترحلة الثانوي ة، كيكوف كيف مصر يتم نظاـ إعداد ا١تعلٍّمُت يف ا١ترحلة االبتدائي ة يف كليات الًتبية، كذلك بعد 

( سنة، على أساس نظاـ معلٍّم الصف للصفوؼ الثبلثة األكذل من التعليم االبتدائي 12-6إعداد ا١تعلٍّم للمرحلة العمري ة )
 4يها )بالكامل، كمعلٍّم مادة أك ٣تموعة من ا١تواد ا١تًتابطة يف الصفُت األخَتين من التعليم االبتدائي، كمدة الدٍّراسىة ف

تؤىل الدٍّراسىة يف الفرقتُت  يف حُتدة ٞتميع الطبلب يف الفرقتُت األكذل كالثانية، كتؤىل معلٍّم الصف، وح  سنوات(، كىي مي 
الثالثة كالرابعة للقياـ ٔتهاـ معلٍّم ا١تادة )أك ٣تموعة من ا١تواد ا١تًتابطة( يف الصفوؼ األخَتة من ا١ترحلة االبتدائي ة، كتكوف 

لطبلب للمواد الًتبوي ة، بدءنا من الفرقة األكذل على أف يكوف تنفيذ الًتبية العملي ة يف السنة الرابعة، كٮتصص ٢تا دراسة ا
 من كل أسبوع، كأسبوعاف كامبلف يف هناية السنة. عادة هناره 

فيها  عي بى ت  أربع سنوات، يػي  كيف سوريا تكوف مدة الدٍّراسىة يف برنامج معلٍّم الصف يف كليات الًتبية باٞتامعات السوري ة
م الًتبية العملي ة فيها إذل س  قى ا١تنهج التكاملي، الذم يشمل ٣تموعة ا١تقررات الًتبوي ة كالنفسي ة كالتخصصي ة كالثقافي ة، كتػي 

 ثبلث مراحل: مرحلة ا١تشاىدة، كمرحلة اإللقاء، كمرحلة االنفراد بالتدريس. 
كما تتوفر برامج البكالوريوس يف ٗتصص معلٍّم الصف يف ٣تموعة كاسعة من اٞتامعات األردني ة اٟتكومي ة كا٠تاصة، 

تستهدؼ إعداد معلٍّمُت لتدريس ٚتيع ا١تواد لطلبة الصفوؼ الثبلثة األكذل، باستثناء اللغة اإل٧تليزي ة، كتتشابو ىذه اليت 
( 132ُّا، اليت ٖتدد اٟتد األدىن لعدد الساعات ا١تعتمدة للخطة الدراسي ة بواقع )الربامج يف معايَت االعتماد ا٠تاص 

عة على ٣تاالت معرفي ة أساسي ة إجباري ة كمعرفي ة مساندة، كيقضيها الطالب ا١تعلٍّم خبلؿ أربع سنوات، يدرس ز  وٌ ساعة، مي 
%( من ٣تموع الساعات الصفي ة كاألنشطة التقييمي ة للجانب 25فيها مقررات تربوي ة كنفسي ة كعلمي ة كثقافي ة، كٮتصص )

أدىن  االعملي، كيشتمل الربنامج على تدريب ميداين، بواقع تسع ساعات معتمدة، ك١تدة فصل دراسي كامل حدن 
 (. 3013)حوامدة، 

( على إعطاء 2009) كيقـو نظاـ إعداد معلٍّم الصف يف دكلة اإلمارات العربي ة ا١تتحدة كما أشار إليو الدياب
، كما يركز نظاـ إعداد معلٍّم الصف يف دكلة اإلمارات العربي ة  األكلوي ة يف تعليم مواد القراءة كالكتابة كالرياضيات كالعلـو

متكامل بُت ا١تواد الدراسي ة، كالقدرة على تصميم إسًتاتيجيات  ا١تتحدة، على أف يكوف إعداد ا١تعلٍّم مبنيًّا على فهمو 
، حيث يقتصر برنامج إعداد ا١تعلٍّم على ا١تواد اليت تدرس للصفوؼ الثبلثة هايس ا١تناسبة للمواد الدراسي ة كتوظيفالتدر 

األكذل من ا١ترحلة األساسي ة، كما يشًتط برنامج إعداد معلٍّم الصف يف اإلمارات على أف يدرس الطالب ا١تعلٍّم بعض 
رحلة الثانوي ة، فالطالب ا١تتخرج من القسم األديب من الثانوي ة العامة يدرس ا١تساقات اليت تعوضو عما دل يدرسو يف ا١ت

، كيتضمن )فيزياء ككيمياء كأحياء(، كالرياضيات، كيتضمن )الرياضيات البحتة كالتطبيقي ة(،   يف حُتمساقُت، ٫تا: العلـو
اجتماعيات، كتتضمن )تاريخ كجغرافيا( كعلـو  يدرس الطالب ا١تتخرج من القسم العلمي من الثانوي ة العامة مساقُت، ٫تا:
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ا الًتبية العملي ة فتنقسم فيها إذل ست الفلسفة ) فلسفة كعلم نفس كمنطق كاجتماع(، ك٘تتد الدٍّراسىة فيها أربع سنوات، أم  
 (.2009مراحل، ىي: التوجيو، كالتدريس ا١تصغر، كا١تشاىدة، كالتدريب، كالتدريس لبلمتياز )الدياب،

خطط برامج إعداد معلٍّم الصف يف اٞتامعات السعودي ة، فهي ٥تتلفة باختبلؼ طبيعة ا١تكونات ا١تعرفي ة كالًتبوي ة أما 
فردم يعكس  بُت ىذه اٞتامعات، كإ٪تا صيغت بشكلو  مشًتؾو  اليت يتعرض ٢تا الطبلب، حيث دل توضع يف ضوء تصورو 

كيف جامعة األمَتة نورة بنت عبد الرٛتن، ًب إعداد خطة  تصور كل جامعة على حدة، يف ضوء ٕتارب دكؿ ٥تتلفة،
 Association of" 2007الربنامج يف ضوء معايَت اٞتمعي ة العا١تي ة لًتبية الطفولة ا١تبكرة الصادرة عاـ 

Childhood Education" International (ACEI)”لًتبية )األمريكي ة (الوطني ة اٞتمعي ة ، كمعايَت 
 National Association for the Education of Young Children"ا١تبكرة  الطفولة

(NAEYC)"، عة بُت ساعات وز  ( كحدة، مي 130، كتتكوف ا٠تطة الدراسي ة للربنامج من )(2001) عاـ الصادرة
رؽ التدريس ( كحدة، كساعات مقررات ط18( كحدة، كساعات ا١تقررات الًتبوي ة العامة )26مقررات الثقافة العامة )

مقررات منها يف ا١تشاىدات ا١تيداني ة، كمقرر ( 4)( كحدة، اليت تتضمن أيضنا مقررات يف ا٠تربة ا١تيداني ة: 86ا٠تاصة )
من التفاصيل حوؿ خطة  ص لو فصل دراسي كامل يف ا١تستول الثامن كاألخَت، ك١تزيدو التدريب العملي الذم خيصٍّ 

 "http://www.pnu.edu.saمعة على شبكة اإلنًتنت على الرابط:    "الربنامج؛ ٯتكن الرجوع ١توقع اٞتا
تفاكت كتباين يف بنية برامج إعداد معلٍّم الصف عا١تيًّا كعربيًّا، بيد أف نظاـ معلٍّم الصف،  ك٦تا سبق يتضح كجودى  

ة، اليت ٯتكن من خبل٢تا الذم تسعى تلك الربامج لتحقيقو يف ا١تيداف الًتبوم يستهدؼ ٖتقيق ٚتلة من األىداؼ ا١تشًتك
 ( 2008الوصوؿ إذل عملي ة تعليمي ة فاعلة كمستمرة، كمن أبرز ىذه األىداؼ ما يلي: )أبو فودة، 

 توفَت بيئة نفسي ة مبلئمة، تتميز باألمن كاٟتب كتبعث بالرضا كالطمأنينة يف نفس الطفل. -1
 مستواه كاستعداداتو.توفَت فرص مبلئمة لدراسة التلميذ من ٚتيع اٞتوانب لتحديد  -2
ا عن تعل م أقرانو. -3  مساعدة الطفل على النمو كالتعل م الفردم، بعيدن
 توفَت فرص أكرب لبلتصاؿ بالوالدين كالتعاكف معهم. -4
 توفَت خربات تعليمي ة تعل مي ة متكاملة. -5
 توفَت فرص النمو النفسي كاالجتماعي السليم. -6
حيث اٟتب كاٟتناف األسرم، إذل بيئة ا١تدرسة، حيث اٟتب كالنشاط، كتعدد  هتيئة األطفاؿ لبلنتقاؿ من بيئة األسرة، -7

 ا١تسؤكلُت. 
 ،2008كىناؾ عدة منطلقات ٬تب أف تستند إليها برامج إعداد معلٍّم الصف ٤تليًّا كعا١تيًّا، من أبرزىا اآلٌب: )الدياب، 

Ersoy& A؛ktay,2007) 
؛ ما يستدعي كجود معلٍّم مضامُت النظريات الًتبوي ة كالنفسي ة اليت أ -1 كدت ضركرة اعتبار شخصي ة الطفل كبلًّ متكامبلن

 الصف الذم يرعى ىذا النمو ا١تتكامل، كيوجهو ٨تو األفضل.
نتائج البحوث كالدٍّراسىات يف ٣تاؿ الطفولة، حيث أكدت ضركرة كجود معلٍّم يراعي اٞتوانب األكادٯتي ة كالنفسي ة  -2

 علمي ة دقيقةو  زنة، كىذا لن يتأتى إال بوجود معلٍّم صف يتابع األطفاؿ الصغار بصورةو متوا كاالجتماعي ة بصورةو 
 كمدركسة.

املجلد )٦( العدد )١( ، ١٤٤٠ هـ ، ٢٠١٩ م مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية 



َمة  ش امج ثقبيق  دى  عبذالشخم   ند  ىسة ألام  ة حامعة الت  ية   لية الحذسيس هيئة أعؾاء ثىحهات ِ
ّ
 الشبيعا  ماض   ع    ىا . د          ألاولية الغ ىف ُمَعل
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من ا٠تربة العملي ة للطالب ا١تعلٍّم، فهي ٘تنح  توفَت معرفة كافية باحملتول لدل معلٍّمي قبل ا٠تدمة، فضبلن عن توفَت مزيدو  -3
ا١تعلٍّمُت قبل ا٠تدمة الثقة كالفرص الكافية ١تشاىدة ا١تعلٍّمُت الناجحُت، ك٦تارسة الطرؽ الناجحة لتعل م األطفاؿ 

 الصغار.
 ا١تيداف ( إذل ٚتلة من ا١تتطلبات األساسي ة لنجاح تطبيق نظاـ برامج معلٍّم الصف يف2008كيشَت أبو فودة )

 الًتبوم، من أ٫تها:
 ٖتديد الفلسفة كاألىداؼ اليت يسعى النظاـ إذل ٖتقيقها. -1
 إعداد ا١تعلٍّم القادر على القياـ بواجباتو يف نظاـ معلٍّم الصف. -2
 فلسفة الربنامج، كاستخداـ أساليب التدريس ا١تناسبة.مع إعداد ا١تناىج الدراسي ة اليت تتفق  -3
 ا١تدرسي ة ا١تناسبة كالكتب كاألجهزة التعليمي ة.توفَت البيئة الصفي ة  -4
 يف ىذه ا١ترحلة. النمو النفسي لؤلطفاؿ خصائص إذلالتعرؼ  -5
 الرغبة كاالستعداد يف العمل مع األطفاؿ، كالتمتع بركح معنوي ة عالية تؤدم إذل النجاح.  -6
 القدرة على تقدًن العوف البلـز يف ٣تاؿ التوجيو كاإلرشاد. -7
 لفركؽ الفردي ة بُت األطفاؿ يف تلك ا١ترحلة. الوقوؼ على ا -8

من األدبيات ذات الصلة، أف ىناؾ مربرات تدعو إذل بناء برامج متخصصة إلعداد معلٍّم الصف، نذكر  كتؤكد عديده       
 Range, Pijanowski, Holt, & Young( 2012)( ك 2015( كالغامدم )2008منها أبو فودة ) 

Ersoy& Aktay(2007) منها    : 
 العقلي ة. كطبيعة ا١ترحلة العمري ة النمائي ة لتبلميذ الصفوؼ األكلي ة سواءن من الناحية النفسي ة أ -1
 قصور ا١تخرجات التعليمي ة يف مرحلة رياض األطفاؿ. -2
للتبلميذ، كالًتكيز على عدـ التنويع يف إسًتاتيجيات التدريس يف الصفوؼ األكلي ة، اليت تتبلءـ كطبيعة ا١ترحلة العمري ة  -3

 اٞتانب ا١تعريف التلقيٍت، كإغفاؿ اٞتانب التحفيزم ا١تهارم.
 قصور مهارات ا١تعلٍّم يف بناء الوسائل التعليمي ة ا١تستخدمة يف ٖتفيز التبلميذ ٨تو التعل م. -4
 قصور لدل بعض ا١تعلٍّمُت يف بناء جسور التواصل الفعاؿ مع تبلميذىم. -5
 الصفي ة، كإ٫تاؿ األنشطة البلصفي ة.الًتكيز على األنشطة  -6
 اٟتاجة إذل تطوير أساليب تقوًن الصفوؼ األكذل؛ نظرنا لنوعي ة التعليم يف الصفوؼ األكلي ة. -7
 ٘تكُت ا١تعلٍّم من الوقوؼ على اىتمامات التبلميذ كقدراهتم كإتاىاهتم. -8
 توفَت الوقت البلـز ١تعاٞتة ا١تشكبلت ا١تختلفة للتبلميذ. -9

 كاحد. الطمئناف النفسي للتلميذ باالعتماد على معلٍّمو ٖتقيق ا -10
من خبللو إذل أف  ري نظى الرغم من ا١تربرات الًتبوي ة القوي ة ٢تذا النوع من النظاـ يف ا١تدرسة االبتدائي ة، الذم يي كب       

مة أك ا١تعلٍّم يضر بالطفل ضررنا بالغنا، أـ، كأف تغيَت ا١تعلٍّ  للبيت، كأف ا١تعلٍّم/ػة ما ىو/ ىي إال أب ك ا١تدرسة ىي امتداده 
عديدة، من أ٫تها: أف معلٍّم الصف ال ٯتكن أف يكوف كفئنا يف كل اَّاالت، فتورل معلٍّم  فإف تطبيق ىذا النظاـ فيو ٤تاذيره 

ة أكلي   ٥تتلفة، كىي كإف كانت تتضمن معلوماتو  كاحد، اليت تتضمن ٣تاالتو  الصف مهمة تعليم ٚتيع الدركس يف صفو 
ميادين خاصة ٖتتاج إذل معلومات أعمق كمهارات كقابليات خاصة لدل  فإهنامن البساطة كالسهولة،  كبَتو   على قدرو 

املجلد )٦( العدد )١( ، ١٤٤٠ هـ ، ٢٠١٩ م مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية 



َمة  ش امج ثقبيق  دى  عبذالشخم   ند  ىسة ألام  ة حامعة الت  ية   لية الحذسيس هيئة أعؾاء ثىحهات ِ
ّ
 الشبيعا  ماض   ع    ىا . د          ألاولية الغ ىف ُمَعل
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بعض ا١تفاىيم كا١تهارات يف  طبلبوا١تعلٍّم/ػة، األمر الذم قد يؤدم إذل عدـ قدرة ا١تعلٍّم من الناحية العلمي ة على إكساب 
 (. 2013؛ رضا، ٬2008تيدىا، على حساب ا١تقررات األخرل )أبو فودة، مباحث معينة، كتركيزه على مقررات 

ـي      احمللي كاإلقليمي ا١تتزايد بربامج إعداد معلٍّمي الصفوؼ الثبلثة األكذل على الًتبويُت كا١تهتمُت  كقد فرض ىذا االىتما
يف ىذا اَّاؿ، أف يسعوا جاىدين إلعادة النظر يف طرؽ إعداد ىذه الفئة من ا١تعلٍّمُت، كذلك من خبلؿ التخطيط الدقيق 

مُت أنفسهم، كحاجات اَّتمع من ناحية أخرل، كيف ضوء لربامج اإلعداد، يف ضوء ثوابت ذات ارتباط بواقع ا١تعلٍّ 
دة ٢تذا النوع من الربامج، تنبثق من إطار فلسفي مشًتؾ على ا١تستول الوطٍت ١تؤسسات اإلعداد، فضبلن عن د  أىداؼ ٤ته 

 معطيات الواقع، كما يطمح إليو من معايَت كخطط مستقبلي ة. 
 حدود البحث:

 .(1438/2017)أداة البحث خبلؿ الفصل الدراسي الثاين يف العاـ الدراسي  ًب تطبيق الحدود الزمانيَّة:
من أعضاء ىيئة التدريس  (63ًب تطبيق أداة البحث على عينة ٦تثلة َّتمع الدٍّراسىة، بلغ عددىن ) الحدود البشريَّة:

 بكلي ة الًتبية جامعة األمَتة نورة بنت عبد الرٛتن.
 .كلي ة الًتبية جامعة األمَتة نورة بنت عبد الرٛتن بالرياض  الحدود المكانيَّة:
 :إجراءات البحث

 أواًل: منهج البحث:
على ا١تنهج الوصفي ا١تسحي، كىو أسلوب يتم من خبللو ٚتع معلومات كبيانات عن  اٟتالي ةي  اعتمدت الدٍّراسىةي   

جوانب القوة كالضعف فيها؛ من أجل إذل ارل ٢تا، كالتعرؼ الظاىرة، كٖتديد الوضع اٟت إذلظاىرةو ما، كذلك بقصد التعر ؼ 
معرفة صبلحي ة ىذا الوضع، أك مدل اٟتاجة إذل إحداث تغيَتات جزئي ة أك أساسي ة فيو )الشربيٍت كصادؽ كالقرين 

 (. 259: 2013كمطحنة، 

 :ثانًيا: مجتمع البحث وعينتو

ػػػةي أي     ػػػة البػػػالغ عػػػددىن ،مػػػن أعضػػػاء ىيئػػػة التػػػدريس (63علػػػى عينػػػة ٦تثلػػػة قوامهػػػا ) جريػػػت الدٍّراسى  مػػػن أصػػػل ٣تتمػػػع الدٍّراسى
عضو ىيئة تدريس بكلي ة الًتبية جامعة األمَتة نورة بنت عبد الرٛتن، كفيما يلي ٝتات العينة ا١تستجيبة، كفق عدد ( 277)

 مشلت )الدرجة العلمي ة، كالتخصص، كسنوات ا٠تربة( يف اٞتداكؿ التالية: ،من ا١تتغَتات

 (: توزيع أفراد العينة وفًقا لمتغير الدرجة العلميَّة 1جدوؿ )
 النسبة التكرار الدرجة العلميَّة

11,1 7 معيد  %  
 %12,7 8 محاضر

 %44,4 28 أستاذ مساعد
 %25,4 16 أستاذ مشارؾ

 %6,3 4 أستاذ
 %100 63 اإلجمالي

املجلد )٦( العدد )١( ، ١٤٤٠ هـ ، ٢٠١٩ م مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية 
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( %25,4)لت نسبة مث   يف حُتمن العينة من األساتذة ا١تساعدين  (%44,4) ( اف نسبة1كيتضح من اٞتدكؿ )    
من  (%6,3)نسبة كأخَتنا من ا١تعيدات ( %11,1) من احملاضرات كنسبة (%12,7)األساتذة ا١تشاركُت، كنسبة من 

 .األساتذة

 (: توزيع أفراد العينة وفًقا لمتغير التخصص 2جدوؿ )
 النسبة التكرار التخصص

 %49,2 31 التدريسالمناىج وطرؽ 

 %11,1 7 أصوؿ التربية
 %7,9 5 إدارة تربويَّة 

 %11,1 7 الطفولة المبكرة
 %3,2 2 التربية الخاصة 

 %17,5 11 وسائل وتقنيات التعليم
 %100 63 اإلجمالي

من  (%17.5)من العينة من قسم ا١تناىج كطرؽ التدريس، كنسبة  (%49,2)( أف نسبة 2كيتضح من اٞتدكؿ )      
من  (%11,1) ل قسم أصوؿ الًتبية كقسم الطفولة ا١تبكرة ما نسبتومث   يف حُتالعينة من قسم كسائل كتقنيات التعليم، 

 من قسم الًتبية ا٠تاصة. (%3,2)كأخَتنا نسبة  ،من قسم االدارة الًتبوي ة( %7,9) العينة، كنسبة

 الخبرة(: توزيع أفراد العينة وفًقا لمتغير سنوات 3جدوؿ)
 النسبة التكرار سنوات ا٠تربة

 %14.3 9 سنوات 5اقل من 
 %12.7 8 سنوات 10اقل من  -5من 

 %73 46 سنوات 10اكثر من 
 %100 63 االٚتارل

 مسنوات، يليه ( 10) من العينة ذكم سنوات خربة ألكثر من( %73)( أف ما نسبتة 3كتشَت البيانات يف اٞتدكؿ )   
سنوات  (10أقل من  -5)كأخَتنا ذكم سنوات ا٠تربة من  (%14,3)سنوات بنسبة ( 5)منقل أسنوات خربة  كذك 

 .(%12,7)بنسبة 
 ثالثًا:أداة البحث صدقها وثباتها:

من ا٠تطوات لبناء ىذه  ت لتحقيق أىداؼ الدٍّراسىة، كقد اتبعث الباحثة ٣تموعةن عد  أي  اٟتالي ة استبانةن  استخدمت الدٍّراسىةي    
 ٢تذه ا٠تطوات: مفصله  األداة، كقياس صدقها كثباهتا، كإجراءات تطبيقها، كفيما يلي توضيحه 

، كٖتليل التقارير اكمربراهت هادراسة نظري ة لؤلدبيات كالدٍّراسىات اليت تناكلت مشكبلت برامج معلٍّم الصف كتقوٯت -1
 قدت ٓتصوصو.مج اٟتارل بالدٍّراسىة، ك٤تاضر كرش العمل اليت عي البحثي ة غَت ا١تنشورة اليت تناكلت الربنا

من ا١تشاركُت يف ٞتنة تطوير يف قسم ا١تناىج كطرؽ التدريس، كمناقشتهم حوؿ مربرات تطبيق برنامج  مقابلة عددو  -2
 متخصص يف معلٍّم الصف كسبل تطويره.

املجلد )٦( العدد )١( ، ١٤٤٠ هـ ، ٢٠١٩ م مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية 
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 .تهاة كأسئلٖتديد ٤تاكر أداة الدٍّراسىة كأبعادىا ا١ترتبطة بأىداؼ الدٍّراسى  -3
 بناء االستبانة يف صورهتا األكلي ة. -4
 ٖتكيم االستبانة يف صورهتا األكلي ة، من ًقبل ثبلثة من احملكمُت؛ للتحق ق من صدقها، كإجراء التعديبلت البلزمة. -5
 إخراج االستبانة بشكلها النهائي. -6

 في صورتها النهائيَّة من ثالثة أجزاء:  وقد تكونت األداةُ 
 تعريف ا١تستجيبة بعنواف الدٍّراسىة كأىدافها، كطريقة االستجابة على األداة. :كتشمل األداة:مقدمة  -1
 الدرجة العلمي ة، كعدد سنوات ا٠تربة، كالتخصص. :كتشمل بيانات المستجيبة العامة: -2
 ( عبارة موزعة على ثبلثة ٤تاكر، ىي:40كتكونت يف صورهتا النهائي ة من ) عبارات األداة: -3

مدل مبلءمة برنامج إعداد معلٍّمة الصفوؼ األكلي ة بكلي ة الًتبية ّتامعة األمَتة نورة، من كجهة نظر عينة  األوؿ: المحور
 ( عبارة.12الدٍّراسىة، كيتكوف من )

ا١تربرات اليت تدعو لبلستمرار بتطبيق برنامج متخصص إلعداد معلٍّمة الصفوؼ األكلي ة، من كجهة نظر  المحور الثاني:
 ( عبارة. 11نة الدٍّراسىة، كيتكوف من )عي

اإلجراءات الضركري ة لتحقيق الربنامج ألىدافو كاألسلوب األمثل لتطوير الربنامج، من كجهة نظر عينة  المحور الثالث:
 ( عبارة.17الدٍّراسىة، كيتكوف من )

يف اٞتزء ا١تغلق من أداة الدٍّراسىة على مقياس ليكرت ا٠تماسي ا١تتدرج؛ لقياس مدل استجابة  كقد اعتمدت الباحثةي      
عينة الدٍّراسىة على العبارات احملددة يف كل ٤تور، كذلك كفق االستجابات )موافق بشدة، موافق، ٤تايد، غَت موافق، غَت 

 ، كما ًب إضافة جزء من األسئلة ا١تفتوحة.( على الًتتيب1( إذل )5موافق بشدة(، كْتيث تأخذ الدرجات من )
 صدؽ األداة: - أ

بعد االنتهاء من إعداد األداة يف صورهتا األكلي ة، قامت الباحثة بالتحقق من صدقها الظاىرم، من خبلؿ استخداـ        
على درجة أستاذ( من ٤تكمُت  ٣أسلوب صدؽ احملكمُت، حيث قامت الباحثة بعرض أداة الدٍّراسىة يف صورهتا األكلي ة على )

عت ألجلو، كمشو٢تا، كسبلمتها اللغوي ة، ضً أعضاء ىيئة التدريس يف قسم ا١تناىج كطرؽ التدريس، كذلك للتأكد من قياسها ١تا كي 
 عت ألجلو، كقد قامت الباحثة بإجراء التعديبلت ا١تناسبة يف ضوء مقًتحاهتم.ضً كارتباط كل عبارة باحملور الذم كي 

لؤلداة، من خبلؿ حساب  Internal consistently Validityصدؽ االتساؽ الداخلي كما ًب التحقق من     
معامل ارتباط بَتسوف بُت الدرجة لكل عبارة تنتمي لكل ٤تور كالدرجة الكلي ة ٢تذا احملور الذم تنتمي إليو، كأيضنا معامل االرتباط 

 كاٞتدكؿ التارل يوضح ذلك: بُت كل ٤تور من ٤تاكر االستبانة كإٚتارل االستبانة، 
 ن كل محور وبين الدرجة الكليَّة لالستبانة (: معامالت ارتباط بيرسوف بي4جدوؿ )

 مستول الداللة معامل االرتباط احملاكر
 0,00 0,57 احملور األكؿ
 0,00 0,82 احملور الثاين

 0,00 0,79 احملور الثالث

 0,00داؿ عند مستول داللة  **

املجلد )٦( العدد )١( ، ١٤٤٠ هـ ، ٢٠١٩ م مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية 
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اَّمػوع الكلػي لبلسػتبانة كاحملػاكر األكؿ ( بػُت 0,01عنػد مسػتول داللػة أقػل ) داؿو  ( كجود ارتباطو 4يتضح من اٞتدكؿ )  
( ٍب 0,79(، يليػو احملػور الثالػث )0,82احملور الثػاين ) انةكالثاين كالثالث، ككاف أعلى احملاكر ارتباطنا بالدرجة الكلي ة لبلستب

 تشَت إذل صدؽ البناء الداخلي لبلستبانة. ،(، كٚتيعها معامبلت ارتباط مقبولة0,57احملور األكؿ )
 األداة: ثبات - ب

كمػا   Cronbach's Alpha معامػل ألفػا كرونبػاخقامت الباحثة ْتسػاب ثبػات االسػتبانة، كذلػك باسػتخداـ      
 ىو موضح يف اٞتدكؿ التارل:

 (: حساب ثبات االستبانة باستخداـ معامل ألفا كرونباخ  5جدوؿ ) 
 معامل ألفا كركنباخ عدد العبارات اَّاؿ

 0,67 12 احملور األكؿ
 0,87 12 احملور الثاين

 0,90 17 احملور الثالث
 0,87 40 اَّموع الكلي

(، كىو معامل ثبات مرتفع، 0,87(، أف معامل ثبات ألفا كركنباخ للمجموع الكلي لبلستبانة )5كيتضح من اٞتدكؿ )  
(، ك٧تد معامل 0,87الثاين )( كىو معامل مقبوؿ، كمعامل ثبات احملور ٧0,67تد معامبلت ثبات احملور األكؿ ) يف حُت

ـ  0,90ثبات احملور الثالث )  .(؛ ما يدؿ على ثبات االستبانة ا١ترتفع بوجوو عا

 المعالجة اإلحصائيَّة لبيانات البحث:
 وذلك لغرض حساب:؛ SPSSتمَّت معالجة البيانات من خالؿ برنامج الرـز اإلحصائيَّة 

 لوصف خصائص أفراد العينة. ؛التكرارات كالنسب ا١تئوي ة 
 "لقياس الصدؽ الداخلي للمقياس. ؛معامل ارتباط "بَتسوف 
 "لقياس ثبات االستبانة. ؛معامل ثبات "ألفا كركنباخ 
 كالرتب لبنود احملاكر. ،كالنسب ا١تئوي ة ،كالتكرارات ،كاال٨ترافات ا١تعياري ة ،اٟتسايب ا١تتوسط 
  كفقنا  ،االٕتاه لتحديد الفركؽ يف االستجابات على احملور األكؿ لبلستبيافاختبار ٖتليل التباين األحادم

 كسنوات ا٠تربة. ،كالتخصص ،للتباين يف الدرجة العلمي ة
 نتائج البحث تفسيرىا ومناقشتها:  

مػػػن البػػػدائل ا٠تمػػػس لبلسػػػتجابة: )موافقػػػة  ًب حسػػػاب مػػػدل ا١تتوسػػػطات التالي ػػػة لكػػػل بػػػديلو  ؛كلغػػػرض تفسػػػَت النتػػػائج     
(، كمػػن ٍب تصػػنيف تلػػك االسػػتجابات إذل 1، غػػَت موافقػػة بشػػدة  2، غػػَت موافقػػة  3، ٤تايػػدة  4، موافقػػة  5بشػػدة  

 من خبلؿ ا١تعادلة التالية: ،ٜتسة مستويات متساكية ا١تدل
 0.80= 5( ÷ 1-5عدد بدائل المقياس = )÷ أقل قيمة(  -طوؿ الفئة = )أكبر قيمة 
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 (: توزيع مدى المتوسطات وفق التدرج المستخدـ في أداة البحث6جدوؿ )

 
  وأىدافها:وفيما يلي استعراض نتائج البحث في ضوء أسئلة الدِّراَسة 

"ما مدى مالءمة برنامج إعداد معلِّمة الصفوؼ األوليَّة الحالي من وجهة و لئلجابة عن السؤاؿ األكؿ الذم نص   -1
قامت الباحثة ْتساب التكرارات " ؛نظر أعضاء ىيئة التدريس بكلية التربية جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن؟

 ، كقد جاءت النتائج كما باٞتدكؿ التارل:ةد احملور األكؿ لبلستبانكالنسب ا١تئوي ة لفئات االستجابة على بنو 

 (: التكرارات والنسب المئويَّة والمتوسطات الحسابيَّة واالنحراؼ المعياري والترتيب لبنود المحور األوؿ7جدوؿ )
 "مدى مالئمة برنامج إعداد معلِّمة الصفوؼ األوليَّة الحالي من وجهة نظر عينة الدِّراَسة" 

 مدى المتوسطات الوصف
 5.00-4,24 موافقة بشدة

 4,23-3,43 موافقة
 3,42-2,62 محايدة

 2,61 -1,81 غير موافقة
 1,80-1 غير موافقة بشدة

 البند ـ

 استجابات العينة 
المتوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

 االستجابة الترتيب

موافقة  ؾ/ف
غير  محايدة موافقة بشدة

 موافقة

غير موافقة 
 بشدة

1 
٭تقق ٤تتول الربنامج النمو يف 
اٞتوانب الًتبوي ة لدل معلٍّمة 

 الصفوؼ األكلي ة.

 1 2 15 38 7 ؾ
 موافقة 2 0,76 3,76

,60 11,1 ف
3 

23,8 3,2 1,6 

2 
٭تقق ٤تتول الربنامج النمو يف 
اٞتوانب األكادٯتي ة التخصصي ة 
 لدل معلٍّمة الصفوؼ األكلي ة.

 8 13 18 22 2 ؾ
 ٤تايدة 11 1,09 2,95

,34 3,2 ف
9 

28,6 20,6 12,7 

3 
٭تقق ٤تتول الربنامج النمو يف 
اٞتوانب الثقافي ة لدل معلٍّمة 

 الصفوؼ األكلي ة.

 1 16 19 26 1 ؾ
 ٤تايدة 9 0,88 3,16

,41 1,6 ف
3 

30,2 25,4 1,6 

4 
٭تقق ٤تتول الربنامج النمو يف 
جوانب ا٠تربة ا١تيداني ة لدل 

 معلٍّمة الصفوؼ األكلي ة.

 0 4 13 31 15 ؾ
 موافقة 1 0,84 3,90

,49 23,8 ف
2 

20,6 6,3 0 

5 
لدينا غَت مهيأة  البيئة التعليمي ة

يف الوقت الراىن لتطبيق برنامج 
 إعداد معلٍّمة الصفوؼ األكلي ة.

 5 26 18 10 4 ؾ
 ٤تايدة 6 1,03 3,28

,15 6,3 ف
9 

28,6 41,3 7,9 

6 

ا١تعيار الرئيس يف اٟتكم على 
جودة الربنامج ىو جودة أداء 

الطالبات ا١تعلٍّمات بغض النظر 
 الربنامج.عن من قاـ بإعداد 

 6 13 10 20 14 ؾ

 ٤تايدة 5 1,29 3,36
,31 22,2 ف

7 
15,9 20,6 9,5 

 ٤تايد 10 0,96 3,01 4 15 24 18 2 ؾمن الصعب احملافظة على  7
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حوؿ  ،( يعكس توج هنا ٤تايدنا3,29(، إذل أف ا١تتوسط العاـ للمحور، الذم بلغ )7كتشَت النتائج يف اٞتدكؿ )      
لدل أعضاء ىيئة التدريس؛ ما يعٍت أف  ،مبلءمة برنامج إعداد معلٍّمة الصفوؼ األكلي ة بكلي ة الًتبية ّتامعة األمَتة نورة

ا، كما أشارت النتائج  أف أقل إذل درجة قبوؿ أعضاء ىيئة التدريس لربنامج معلٍّمة الصفوؼ األكلي ة اٟتارل كاف ٤تايدن
يؤدم تطبيق برنامج إعداد معلٍّمة الصفوؼ األكلي ة بصورتو اٟتالي ة إذل إ٬تاد معلٍّمات العبارات يف ا١تتوسط اٟتسايب ىي: "

كما جاء ترتيب ىذه العبارة با١ترتبة   ،٤تايدة "، حيث جاءت االستجابة على ىذه العبارة بدرجةو ذكات كفاءة عالية
(، كىو ما يتفق مع نتائج دراسة الغامدم كالعتييب 1,12( كا٨تراؼ معيارم )2.62ٔتتوسط حسايب ) ،األخَتة

الربنامج من كجهة نظر أعضاء  ا١تتخرجات مناليت أشارت إذل ا٩تفاض ٖتقيق ا١تواصفات الشخصي ة كالًتبوي ة كا١تهني ة لدل 
مو يف اٞتوانب األكادٯتي ة التخصصي ة لدل معلٍّمة ٭تقق ٤تتول الربنامج الن( "2جاءت العبارة ) يف حُتىيئة التدريس، 

( ، كتتفق ىذه النتيجة مع ما 1,09( كا٨تراؼ معيارم )2,95ٔتتوسط حسايب ) ،"، با١ترتبة التاليةالصفوؼ األكلي ة.
من ناحية عدـ  ( من حيث قصور الربنامج 1438( كاٟتريشي كآخرين )2014أشارت إليو دراستا الشنقيطي كالعتييب )

، أما كفاية ا١تقررات التخصصي ة البلزمة لتأىيل معلٍّمة الصفوؼ األكلي ة، كمن أ٫تها مقررات اللغة العربي ة كا١تواد الشرعي ة
ٍت عليها الربنامج عند مواءمتو كفق بيئاتنا أنو "من الصعب احملافظة على الفلسفة الًتبوي ة اليت بي  ت على( اليت نص  7العبارة )
"، فقد جاءت االستجابة على ىذه العبارة أيضنا بدرجة ٤تايدة، كما جاءت با١ترتبة الثالثة ٔتتوسط حسايب التعليمي ة

( حوؿ كاقع تنفيذ 1438، كىو ما يتفق مع ماجاء يف دراسة اٟتريشي كآخرين )(0,96( كا٨تراؼ معيارم ) 3,01)

الفلسفة الًتبوي ة اليت بٍت عليها 
الربنامج عند مواءمتو كفق بيئاتنا 

 التعليمي ة.
 6,3 23,8 38,1 28,6 3,2 ف

8 

السهل مراعاة األساس من 
العقدم يف مناىج الصفوؼ 
األكلي ة عند تبٍت برنامج عا١تي 
 إلعداد معلٍّمة الصفوؼ األكلي ة.

 3 10 10 26 14 ؾ

,41 22,2 ف موافقة 3 1,14 3,60
3 

15,9 15,9 4,8 

9 

من السهل مراعاة ا١تهارات 
األساسي ة ا١تختلفة )اللغوي ة، 

العلمي ة، اٟتركي ة( يف العددي ة، 
مناىج الصفوؼ األكلي ة عند تبٍت 

 برنامج إعداد معلٍّم الصف.

 4 10 14 24 11 ؾ

 موافقة 4 1,14 3,44
,38 17,5 ف

1 
22,2 15,9 6,3 

10 

٭تقق برنامج إعداد معلٍّمة 
الصفوؼ األكلي ة حاجة مناىج 
الصفوؼ األكلي ة إذل معلٍّمات 

كٗتصص ذكات قدرات عالية 
 متنوع كثقافة كاسعة.

 3 20 10 21 9 ؾ

 ٤تايدة 8 1,17 3,20
,33 14,3 ف

3 
15,9 31,7 4,8 

11 

يؤدم تطبيق برنامج إعداد 
معلٍّمة الصفوؼ األكلي ة بصورتو 
اٟتالي ة إذل إ٬تاد معلٍّمات ذكات  

 كفاءة عالية.

 10 22 15 13 3 ؾ

 ٤تايدة 12 1,12 2,62
,20 4,8 ف

6 
23,8 34,9 15,9 

12 
٭تقق الربنامج متطلبات خطط 

كزارة التعليم يف الصفوؼ 
 .األكلي ة

 3 10 29 13 8 ؾ
 ٤تايدة 7 1,01 3,20

,20 12,7 ف
6 

46 15,9 4,8 

 ٤تايدة 3,29 المتوسط العاـ للمحور
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الدٍّراسىة يف الفصوؿ الدراسي ة عما ىو موجود يف  من حيث كجود تباين بُت كاقع نظاـ ،برنامج معلٍّمة الصفوؼ األكذل
توصيف مقررات ا٠تربة ا١تيداني ة يف الربنامج، حيث تشَت توصيف تلك ا١تقررات إذل أف نظاـ الوحدات الدراسي ة ا١تبٍت على 

مدارس ا١ترحلة االبتدائي ة،  كليس نظاـ ا١تواد الدراسي ة ا١تنفصلة السائد يف ،ا٠تربات ىو ا١تستخدـ يف فصوؿ الصفوؼ األكلي ة
لتاف أكدتا ال   Ersoy &Aktay(2007 (( ك2006كما تتفق ىذه النتيجة مع ما أشارت إليو دراستا الصفرات ) 

كما ٯتارسونو فعلينا يف فصوؿ  ،معلٍّمو الصفوؼ األكلي ة على مقاعد الدٍّراسىة يف اٞتامعة الطبلببُت ما يدرسو  كجود فجوةو 
الدٍّراسىة، كأنو ٬تب أف تتوافق ا١تناىج الدراسي ة اٞتامعي ة قبل ا٠تدمة مع ا١تناىج الدراسي ة ا١تدرسي ة، كما أكدت دراسة 

 بالتنسيق مع ،كفتح مسارات أخرل ١تعلٍّم الصف ،( ضركرة إعادة ىيكلة برامج معلٍّم الصفوؼ األكلي ة2006الصفرات )
 كٔتا يتبلءـ مع احتياجات سوؽ العمل.  ،كزارة التعليم

( أيضنا إذل أف ىناؾ عبارات جاءت متوسطاهتا اٟتسابي ة عالية؛ ما 7كيف الوقت نفسو تشَت نتائج الدٍّراسىة يف اٞتدكؿ )   
ا٠تربة ا١تيداني ة لدل ( "٭تقق ٤تتول الربنامج النمو يف جوانب 4فالعبارة ) ،يعكس درجة موافقة على ما جاء يف العبارة

(، كبالرجوع ٠تطة 0.84( كا٨تراؼ معيارم )3.90معلٍّمة الصفوؼ األكلي ة" جاءت با١ترتبة األكذل ٔتتوسط حسايب )
كحدة ( 14)فإف ا٠تربات ا١تيداني ة تعد مرتكزنا أساسيًّا يف خطة برنامج إعداد معلٍّمة الصفوؼ األكلي ة، حيث ٘تثل  ،الربنامج
من الوحدات موجهة للخربات  (%10)كحدة دراسي ة لكامل الربنامج، أم أف ما يزيد عن  (130)من كاقع  ،دراسي ة

ة ا١تيداني ة، ٔتعٌت أهنا تشكل ثقبلن كبَتنا يف برنامج اإلعداد، فالنهج ا١تتبع يف الربنامج ىو التأكيد على انغماس الطالبة ا١تعلٍّم
كصوالن للتدريب  ،عة من ا١تستول الثالثبلؿ مقررات ا١تشاىدات ا١تيداني ة ا١توز  من خ ،يف ا٠تربات منذ بدايات الربنامج

( "٭تقق ٤تتول 1ا١تيداين ١تدة فصل دراسي كامل يف ا١تستول الثامن كاألخَت، كذلك جاءت االستجابة على العبارة )
ا١ترتبة الثانية ٔتتوسط حسايب الية أيضنا، كاحتلت ع بدرجةو الربنامج النمو يف اٞتوانب الًتبوي ة لدل معلٍّمة الصفوؼ األكلي ة" 

(، كىو ما يتفق أيضنا مع كاقع خطة الربنامج، حيث إف كحدات ا١تقررات الًتبوي ة 0.76( كا٨تراؼ معيارم )3.76)
( كحدة أخرل يف مقررات طرؽ التدريس ا٠تاصة )ككالة اٞتامعة للشؤكف 72( كحدة، فضبلن عن )18العامة تبلغ )

 (.1433ي ة،  التعليم
ىل توجد فروقات ترجع للدرجة العلميَّة أو التخصص أو سنوات الخبرة كلئلجابة عن السؤاؿ الثاين الذم نصو " -2

قامت الباحثة ْتساب الفركؽ باستخداـ اختبار ٖتليل التباين األحادم  ؛قبوؿ عينة الدِّراَسة للبرنامج"؟ حوؿ
 لكل منهم على حدة، كقد جاءت النتائج كما باٞتدكؿ التارل: ANOVAاالٕتاه 
 ( نتائج تحليل التباين األحادي للفروؽ في االستجابات وفًقا للتباين في متغيرات الديموجرافيَّة للعينة 8جدوؿ )
 داللتها ؼ مربع ا١تتوسط درجات اٟترية ٣تموع ا١تربعات مصدر التباين العوامل ا١تتغَت الدٯتوجرايف

قبوؿ عينة الدراسة  الدرجة العلمية
 للربنامج

 19.64 4 78.567 بُت اَّموعات
 31.84 58 1847.179 داخل اَّموعات 0.652 0.617

  62 1925.746 اٚتارل

قبوؿ عينة الدراسة  التخصص
 للربنامج

 59.783 4 298.913 بُت اَّموعات
 28.541 58 1626.834 داخل اَّموعات 0.079 2.095

  62 1925.746 اٚتارل

قبوؿ عينة الدراسة  سنوات ا٠تربة
 للربنامج

 4.979 4 9.958 بُت اَّموعات
 31.930 58 1915.788 داخل اَّموعات 0.856 0.156

  62 1925.746 اٚتارل
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 ( عدـ كجود فرؽ داؿ إحصائيًّا بُت عينة الدٍّراسىة يف قبوؿ الربنامج، كفقنا للتباين يف الدرجة العلمي ة، أك التخصص، 8كيتضح من اٞتدكؿ )
 . 0,05أك سنوات ا٠تربة، حيث كانت قيم ؼ غَت دالة عند مستول داللة 

التي تدعو لالستمرار بتطبيق برنامج إلعداد معلِّمة الصفوؼ األوليَّة من ما أىم المبررات و "لئلجابة عن السؤاؿ الثالث الذم نص   - 3
، كجاءت النتائج  ةقامت الباحثة ْتساب التكرارات كالنسب ا١تئوي ة لفئات االستجابة على بنود احملور الثاين لبلستبان ؛"وجهة نظر عينة الدِّراَسة؟

 كما باٞتدكؿ التارل:
 المئويَّة والمتوسطات الحسابيَّة واالنحراؼ المعياري والترتيب لبنود المحور الثاني(: التكرارات والنسب 9جدوؿ ) 

 "أىم المبررات التي تدعو لالستمرار بتطبيق برنامج إلعداد معلِّمة الصفوؼ األوليَّة من وجهة نظر عينة الدِّراَسة"  

 ؾ/ف البند ـ

المتوسط  استجابات العينة
الحسا

 بي

االنحراؼ 
 المعياري

موافقة  االستجابة الترتيب
 بشدة

غير  محايدة موافقة
 موافقة

غير 
موافقة 
 بشدة

1 
تنبع أ٫تي ة الربنامج من أ٫تي ة ا١ترحلة العمري ة 
للصفوؼ األكلي ة يف سلم التعليم االبتدائي، 

 كتأثَتىا يف السنوات البلحقة.

 0 1 3 24 35 ؾ
موافقة  2 0,66 4,47

,38 55,6 ف بشدة
1 

4,8 1,6 0 

2 

تؤكد الطبيعة النمائي ة ا٠تاصة لصفوؼ ا١ترحلة 
األكلي ة ٔترحلة التعليم االبتدائي ضركرة تطبيق 
برنامج متخصص إلعداد معلٍّمة الصفوؼ 

 األكلي ة.

 1 2 0 24 36 ؾ

موافقة  3 0,79 4,46
,38 57,1 ف بشدة

1 
0 3,2 1,6 

3 
األطفاؿ ما قصور ٥ترجات مرحلة رياض 

يستوجب استكما٢تا يف مرحلة الصفوؼ 
 األكلي ة.

 5 5 18 20 15 ؾ
 موافقة 11 1,17 3,55

,31 23,8 ف
7 

28,6 7,9 7,9 

4 

ضعف أداء ا١تعلٍّمات حالينا يف التدريس 
للصفوؼ األكلي ة يف ا١تدارس االبتدائي ة من 
أىم األسباب لتطبيق برنامج إعداد معلٍّمة 

 األكلي ة.الصفوؼ 

 3 6 19 21 14 ؾ

 موافقة 10 1,08 3,58
,33 22,2 ف

3 
30,2 9,5 4,8 

5 

كجود عجز يف ا١تعلٍّمات ا١تؤىبلت لتدريس 
الصفوؼ األكلي ة يف ا١تدارس االبتدائي ة يؤكد 
ضركرة بناء برنامج إلعداد معلٍّمة الصفوؼ 

 األكلي ة.

 1 3 12 30 17 ؾ

,47 27 ف موافقة 9 0,89 3,93
6 

19 4,8 1,6 

 
6 

توفَت بيئة نفسي ة مستقرة لتلميذات الصفوؼ 
األكلي ة من أىم ٦تيزات األخذ بنظاـ معلٍّم 

 الصفوؼ األكلي ة.

 0 0 6 30 27 ؾ
موافقة  5 0,64 4,33

,47 42,9 ف بشدة
6 

9,5 0 0 

7 

معاٞتة مشكبلت التأخر الدراسي لدل 
كالكشف عنها تلميذات الصفوؼ األكلي ة 

بشكل مبكر كتوفَت الوقت البلـز ١تعاٞتتها 
 ضمن خطة الدٍّراسىة كالعمل.

 0 1 7 29 26 ؾ

موافقة  6 0,72 4,26
 0 1,6 11,1 46 41,3 ف بشدة

8 

نظاـ معلٍّمة الصف يفسح اَّاؿ إلقامة عبلقة 
شخصي ة كثيقة مع أسر التلميذات، ما يؤدم 

الدراسي ة كالنفسي ة إذل حل مشكبلهتن 
 كاالجتماعي ة.

 0 3 10 31 19 ؾ

 موافقة 8 0,81 4,04
,49 30,2 ف

2 
15,9 4,8 0 

9 
الوقوؼ على اىتمامات كميوؿ التلميذات 

كا١تساعدة على القياـ بعمليات ا١تتابعة كالتقييم 
 ا١تستمر

 0 0 7 33 23 ؾ
موافقة  7 0,64 4,25

,52 36,5 ف بشدة
4 

11,1 0 0 

10 
مناىج الصفوؼ األكلي ة ْتاجة إذل خربات عالة 
من ا١تعلٍّمة إلعداد كاستخداـ تقنيات تعليمي ة 

 تتسم بالبساطة كاٞتاذبي ة.

 0 1 5 22 35 ؾ
موافقة  4 0,71 4,44

,34 55,6 ف بشدة
9 

7,9 1,6 0 

موافقة  1 0,60 4,61 0 0 4 16 43 ؾتلميذات الصفوؼ األكلي ة ْتاجة إذل معلٍّمات  11
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( إذل أف أعضاء ىيئة التدريس موافقوف على ا١تربرات اليت تدعو لبلستمرار بتطبيق 9النتائج يف اٞتدكؿ ) تشَتي        
(، كما أشارت النتائج أف 4,17برنامج متخصص إلعداد معلٍّمة الصفوؼ األكلي ة، حيث بلغ ا١تتوسط العاـ للمحور )

( عبارات يف فئة ا١توافقة، ككانت أبرز البنود يف فئة ا١توافقة 4جاءت ) يف حُت ،( عبارات جاءت يف فئة ا١توافقة بشدة7)
إذل معلٍّمات لديهن مهارات خاصة يف التعزيز كإثارة الدافعي ة  كلي ة ْتاجةو ( "تلميذات الصفوؼ األ11بشدة ىي العبارة )

 (.0,60( كا٨تراؼ معيارم )4,61للتعل م"، حيث جاءت با١ترتبة األكذل ٔتتوسط حسايب )

م التعليم االبتدائي، تنبع أ٫تي ة الربنامج من أ٫تي ة ا١ترحلة العمري ة للصفوؼ األكلي ة يف سل( "1جاءت العبارة ) يف حُت     
 (. 0,66( كا٨تراؼ معيارم )4,47ٔتتوسط حسايب ) ،" با١ترتبة الثانيةكتأثَتىا يف السنوات البلحقة

تؤكد الطبيعة النمائي ة ا٠تاصة لصفوؼ ا١ترحلة األكلي ة ٔترحلة التعليم االبتدائي ضركرة ( "2جاءت العبارة )يف حُت       
( كا٨تراؼ معيارم 4,46ٔتتوسط حسايب ) ،" با١ترتبة الثالثةعلٍّمة الصفوؼ األكلي ةتطبيق برنامج متخصص إلعداد م

(0,79 .) 
ت على أف من مربرات برنامج معلٍّمة (، اليت نص  3ا أقل تلك ا١تربرات من حيث درجة ا١توافقة فقد كانت العبارة )أم        

استكما٢تا يف مرحلة الصفوؼ األكلي ة"، حيث جاءت با١ترتبة الصف "قصور ٥ترجات مرحلة رياض األطفاؿ ما يستوجب 
 (.1,11( كا٨تراؼ معيارم )3,55اٟتادية عشرة ٔتتوسط حسايب )

دتو معظم الدٍّراسىات السابقة حوؿ مربرات تطبيق برنامج متخصص مع ما أك   -يف ٣تملها -كتتفق نتيجة الدٍّراسىة
 & ,Range, Pijanowski, Holt( 2015(، الغامدم )2008دة )أبو فو كمن ىذه الدٍّراسىات  ،١تعلٍّم الصف

Young (2012), Ersoy& Aktay(2007) 
ما اإلجراءات الضروريَّة لتحقيق البرنامج ألىدافو وما األسلوب األمثل و "كلئلجابة عن السؤاؿ الرابع الذم نص   -3

التكرارات كالنسب ا١تئوي ة لفئات االستجابة  قامت الباحثة ْتساب" ؛لتطوير البرنامج من وجهة نظر عينة الدِّراَسة؟
 ، كجاءت النتائج كما باٞتدكؿ التارل:ةعلى بنود احملور الثالث لبلستبان

(: التكرارات والنسب المئويَّة والمتوسطات الحسابيَّة واالنحراؼ المعياري والترتيب لبنود المحور 10جدوؿ ) 
مج ألىدافو واألسلوب األمثل لتطوير البرنامج من وجهة نظر عينة الثالث "اإلجراءات الضروريَّة لتحقيق البرنا

 الدِّراَسة

خاصة يف التعزيز كإثارة الدافعي ة لديهن مهارات 
,25 68,3 ف للتعل م.

4 
6,3 0 0 

 بشدة

 موافقة 4,17 المتوسط العاـ للمحور

 ؾ/ف البند ـ

 استجابات العينة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

موافقة  االستجابة الترتيب
غَت  ٤تايد موافقة بشدة

 موافقة

غَت 
موافقة 
 بشدة

1 
ضركرة كجود معايَت مهنية 

معلمات كاضحة النتقاء 
 الصفوؼ األكلية

 0 1 0 15 47 ؾ
موافقة  2 0.55 4.71

 0 1.6 0 23.8 74.6 ف بشدة

2 

برنامج إعداد معلمة 
الصفوؼ األكلية ْتاجة إذل 
طالبات  ٯتتلكن قدرة عالية 
 على التعلم كالتطوير الذاٌب .

 0 3 4 10 46 ؾ

4.57 0.81 11 
موافقة 
 0 4.8 6.3 15.9 73 ف بشدة
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َمة  ش امج ثقبيق  دى  عبذالشخم   ند  ىسة ألام  ة حامعة الت  ية   لية الحذسيس هيئة أعؾاء ثىحهات ِ
ّ
 الشبيعا  ماض   ع    ىا . د          ألاولية الغ ىف ُمَعل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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3 

برنامج إعداد معلمة 
الصفوؼ األكلية ْتاجة إذل 
طالبات  ٯتتلكن شعوران عاليان 

 بأخبلقيات مهنة التدريس.

 0 2 2 11 48 ؾ
4.66 0.69 5 

موافقة 
 0 3.2 3.2 17.5 76.2 ف بشدة

4 

مناىج الصفوؼ األكلية يف 
ضوء نظاـ معلمة الصف  
ْتاجة إذل توفَت بيئة تعلم 

ا١تقررات نشطة يف كافة 
الدراسية ك  إدارهتا بفعالية  

 كفق جداكؿ دراسية مرنة.

 0 0 3 17 43 ؾ

4.63 0.57 6 
موافقة 
 0 0 3 27 68.3 ف بشدة

5 

من التحديات اليت تواجو 
٧تاح نظاـ معلم الصف يف 
ا١تيداف ٖتقيق التكامل يف 

توظيف النشاطات التعليمية 
عند معاٞتة ٤تتول مناىج 

 األكلية.الصفوؼ 

 0 0 8 23 32 ؾ

موافقة  13 0.70 4.38
 0 0 12.7 36.5 50.8 ف بشدة

6 

معلمات الصفوؼ األكلية 
ْتاجة إذل ا١تعرفة كا٠تربة 

الكافية باحملتول الدراسي يف 
مناىج ا١ترحلة الصفوؼ 

 األكلية كافة.

 0 1 4 13 45 ؾ

4.61 0.68 7 
موافقة 
 بشدة

 
 0 1.6 6.3 20.6 71.4 ف

7 

من أىم معايَت انتقاء 
معلمات الصفوؼ األكلية 
إتقاف معلمات الصفوؼ 

األكلية للغة العربية 
 كاستخدامها بطبلقة

 0 1 2 11 49 ؾ

4.71 0.60 3 
موافقة 
 0 1.6 3.2 17.5 77.8 ف بشدة

8 

ضركرة امتبلؾ معلمات 
الصفوؼ األكلية لبلٕتاىات 
الضركرية للتدريس الفعاؿ يف 

الصفوؼ األكلية مناىج 
عنصر حاسم لنجاح ٥ترجات 

 الربنامج.

 0 1 3 15 44 ؾ

موافقة  8 0.65 4.61
 0 1.6 4.8 23.8 69.8 ف بشدة

9 

ٕتويد توصيف مقررات 
برنامج معلمة الصفوؼ 
األكلية كإزالة التكرار يف 
أىداؼ ا١تقررات النظرية 

 كمفرداهتا

 0 0 5 9 49 ؾ

4.69 0.61 4 
موافقة 
 0 0 7.9 14.3 77.8 ف بشدة

10 

تضمُت الربنامج عددان كافيان 
من ا١تواد التخصصية يف 

٣تاالت )اللغة العربية ، ا١تواد 
 ، الشرعية ، العلـو

 .الرياضيات(

 0 1 4 14 44 ؾ

4.60 0.68 9 
موافقة 
 0 1.6 6.3 22.2 69.8 ف بشدة
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لتحقيق الربنامج  قًتحة(، إذل أف أعضاء ىيئة التدريس موافقوف بشدة على اإلجراءات ا١ت10دكؿ )يف اٞت النتائجي  تشَتي     
( عبارة كافق عليها أفراد العينة بدرجة 13(، كما أشارت النتائج أف )4,45ألىدافو، حيث بلغ ا١تتوسط العاـ للمحور )

كمن العبارات اليت القت موافقة بشدة لدل أفراد العينة العبارات التالية: العبارة  ،( عبارات يف فئة ا١توافقة4موافقة بشدة ك)
ضركرة االستفادة القصول من فًتات ا٠تربة ا١تيداني ة كالتدريب ا١تيداين الكتساب كل ا١تهارات كالكفايات ا١تهني ة ( "11)

(، 0,60( كا٨تراؼ معيارم )4,72األكذل ٔتتوسط حسايب ) ت ا١ترتبة"، اليت احتل  البلزمة إلعداد معلٍّمة الصفوؼ األكلي ة

11 

ضركرة االستفادة القصول 
ا١تيدانية من فًتات ا٠تربة 

كالتدريب ا١تيداين الكتساب  
كافة ا١تهارات كالكفايات 

ا١تهنية البلزمة إلعداد معلمة 
 الصفوؼ األكلية.

 0 1 2 10 50 ؾ

4.73 0.60 1 
موافقة 
 0 1.6 3.2 15.9 79.4 ف بشدة

12 

تأىيل معلمات الصفوؼ 
األكلية يف الربنامج لتدريس 
ا١تواد الشرعية كمواد اللغة 

 العربية فقط

 4 18 13 7 21 ؾ

 موافقة 17 1.37 3.36
.28 20.6 11.1 33.3 ف

6 
6.3 

13 
تعريف ا١تيداف الًتبوم ٔتعايَت 

كمواصفات برنامج معلمة 
 .الصفوؼ األكلية

 0 0 5 19 39 ؾ
موافقة  12 0.64 4.53

 0 0 7.9 30.2 61.9 ف بشدة

14 

توفَت آليات تقييم  ١تعلمات 
األكلية من ا٢تيئة الصفوؼ 

الوطنية للقياس كالتقوًن 
تتناسب مع طبيعة اإلعداد يف 

برنامج معلمة الصفوؼ 
 األكلية .

 0 0 4 17 42 ؾ

موافقة  10 0.61 4.60
 0 0 6.3 27 66.7 ف بشدة

15 

ضركرة تطوير الربنامج  رلأ
من خبلؿ الدمج بينو كبُت  
عدد من الربامج اليت ثبت 

 البيئات العربية .٧تاحها يف 

 0 6 10 20 27 ؾ

 موافقة 15 0.98 4.07
 0 9.5 15.9 31.7 42.9 ف

16 

أرل أنو البد من بناء برنامج 
جديد من قبل فرؽ ٤تلية ك 
ٔتشاركة كدعم من ا٠تربات 

 العا١تية ا١تتخصصة.

 1 4 12 22 24 ؾ
 موافقة 16 0.99 4.01

 1.6 6.3 19 34.9 38.1 ف

17 

ضركرة  بناء برنامج أرل 
جديد إلعداد معلمة 

الصفوؼ األكلية من قبل فرؽ 
٤تلية ، مع جعل الربنامج 
اٟتارل أحد ا١تصادر اليت 
 يستفاد منها يف التطوير .

 1 4 9 22 27 ؾ

 موافقة 14 0.98 4.11
 1.6 6.3 14.3 34.9 42.9 ف

موافقة  4.45 المتوسط العاـ للمحور
 بشدة
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موجهة ٨تو ا٠تربات  ،كحدة دراسي ة لكامل الربنامج 130من كاقع  ،كحدة دراسي ة 14 حيث إف ٤تتول الربنامج يتضمن
رأم أعضاء الربنامج ليست با١تستول ا١تطلوب كفق استطبلعات  ا١تتخرجات يفإال أف كفاءة  -كما سبق ذكره  -ا١تيداني ة 

ضركرة كجود معايَت مهني ة كاضحة النتقاء معلٍّمات الصفوؼ " (1أما العبارة ) ،ةىيئة التدريس يف احملور األكؿ لبلستبان
( "من أىم 7(، تلتها العبارة )0,55( كا٨تراؼ معيارم )4,71كٔتتوسط حسايب ) ،" فقد احتلت ا١ترتبة الثانيةاألكلي ة

 ،الصفوؼ األكلي ة إتقاف معلٍّمات الصفوؼ األكلي ة للغة العربي ة كاستخدامها بطبلقة" با١ترتبة الثالثةمعايَت انتقاء معلٍّمات 
 (. 0,70( كا٨تراؼ معيارم )4,71ٔتتوسط حسايب )

منها دراسة الصفرات  ،من الدٍّراسىات السابقة متسقة مع توصيات عديدو  -يف ٣تملها -كلقد جاءت ىذه النتائج         
(، 2016الغامدم كالعتييب )(، 2015الغامدم ) (، ك  2014الشنقيطي كالعتييب ) (، ك 2008(، كالعمرم )2006)
  (.1438اٟتريشي كآخرين )ك 

(، اليت نصت 17لتها العبارة )فقد ٘تث   ،كفيما يتعلق باألسلوب األمثل لتطوير الربنامج من كجهة نظر عينة البحث      
جديد إلعداد معلٍّمة الصفوؼ األكلي ة من قبل فرؽ ٤تلي ة، مع جعل الربنامج اٟتارل أحد أرل ضركرة بناء برنامج على "

(، ما يشَت إذل اعتقاد عينة 0,98( كا٨تراؼ معيارم )4,11ٔتتوسط حسايب ) ،"ا١تصادر اليت يستفاد منها يف التطوير
كىو ما يتفق مع دراسيت  ،منها يف تطوير الربنامج البحث بوجود بعض اٞتوانب اإل٬تابي ة يف الربنامج اليت ٯتكن االستفادة

( ٔتا نصو 15ت عنو العبارة )الذم عرب   األخرا األسلوب (، أم  2014( كالشنقيطي كالعتييب )1438اٟتريشي كآخرين ) 
"، فقد احتلت من الربامج اليت ثبت ٧تاحها يف البيئات العربي ة ضركرة تطوير الربنامج من خبلؿ الدمج بينو كبُت عددو  رلأ"

أرل أنو ت على "( اليت نص  16جاءت العبارة )(، كأخَتنا 0,98)( كا٨تراؼ معيارم 4,07ٔتتوسط حسايب ) ،ا١ترتبة التالية
 اأخَتن  اأسلوبن بوصفها  كدعمهاال بد من بناء برنامج جديد من قبل فرؽ ٤تلي ة، كٔتشاركة من ا٠تربات العا١تي ة ا١تتخصصة"

 .(0,99( كا٨تراؼ معيارم )4,01ٔتتوسط حسايب ) ،للتطوير
إذل  ،يف اٞتزء ا١تفتوح من االستبياف ،كختامنا فقد أشارت استجابات استطبلعات الرأم على احملورين الثاين كالثالث     

كإذل  داد ا١تعلٍّم،٘تاشينا مع التوج هات العا١تي ة اٟتديثة يف ٣تاؿ إع ؛أ٫تي ة األخذ بربنامج متخصص إلعداد معلٍّمة الصف
، اتطوير الربنامج اٟتارل، يف ضوء نتائج تقرير الدٍّراسىة اليت أجرهتا ٞتنة تطوير بقسم ا١تناىج كطرؽ التدريس كتوصياهتضركرة 

الذم ىو بعنواف: )كاقع تنفيذ برنامج معلٍّمة الصفوؼ األكلي ة من كجهة نظر أعضاء ىيئة التدريس( مع مراعاة إشراؾ 
، كتعد البيانات النوعي ة ىاالتدريس كا٠ترباء احملليُت يف ا١تيداف الًتبوم، عند بناء برامج إعداد ا١تعلٍّم أك تطوير  أعضاء ىيئة

 سالفة الذكر متسقة ٘تامنا مع ما أشارت إليو نتائج التحليل الكمي الستجابات عينة الدٍّراسىة.
  :التوصيات 
 الطالبات الراغبات بااللتحاؽ بربنامج إعداد معلٍّمة الصف.سن  ضوابط كمعايَت علمي ة صارمة لقبوؿ  -1
متعددة يف خطة برنامج إعداد معلٍّمة الصف، ٔتا يراعي التأىيل الكايف للطالبة ا١تعلٍّمة يف اإلعداد  فتح مساراتو  -2

 التخصصي، يف ضوء ا١تعايَت الوطني ة ١تعلٍّمي الصفوؼ األكلي ة.
من حيث نواتج التعلم كآليات التنفيذ كالتقوًن؛ ١تواكبة االٕتاىات العا١تي ة، كمعايَت  تطوير الربنامج كخطة الدٍّراسىة، -3

 االعتماد األكادٯتي الوطني ة.
تطوير برنامج ا٠تربة ا١تيداني ة كالتدريب ا١تيداين، ٔتا ٭تقق ا١تهارات كالكفايات ا١تهني ة البلزمة إلعداد معلٍّمة الصفوؼ  -4

 األكلي ة.
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مشًتؾ مع كزارة  امج معلٍّمة الصف، ْتيث تضمن مستول إعداد مبلئم عمليًّا لسوؽ العمل، كبتصورو تطوير خطط بر  -5
 التعليم.
 المقترحات:

كرؤية ا١تملكة العربي ة السعودي ة  ،يف ضوء مستجدات العصر ،كضع تصو ر مقًتح مستقبلي لربامج إعداد معلٍّمة الصف -1
2030. 

يتم اشتقاقو من ا١تعايَت ا١تهني ة الوطني ة ١تعلٍّمي الصفوؼ  ،عاـ كطٍت مشًتؾ لربامج إعداد معلٍّمة الصف صياغة إطارو  -2
 األكلي ة، كْتيث تتفق عليها مؤسسات التعليم ا١تعني ة بتلك الربامج.

كا١تقارنة بينها  ،ةحوؿ تقييم خطط برامج بكالوريوس معلٍّمة الصف يف اٞتامعات السعودي   ،من البحوث إجراء مزيدو  -3
 كبُت خطط اٞتامعات األخرل ا٠تليجي ة كالعربي ة كالعا١تي ة.

 :المراجع
 أواًل: المراجع العربية:

رسالة (. مشكبلت معلٍّمي الصف يف ا١تدارس اٟتكومي ة ٔتحافظات غزة كاٟتد  منها، 2008أبو فودة، أٛتد سعيد عمر. )
 ، اٞتامعة اإلسبلمي ة، غزة، فلسطُت. ماجستَت

 ـ على الرابط: 19/11/2018(.نظاـ بواكَت التعليمي، ًب االسًتجاع بتاريخ 2018بواكَت.)
 bawakeerschools.com/index.php/bawakeer-schools-system.html 

ٚتادل  15، األخبار، ا٠تميس التعليم تقرر إيقاؼ القبوؿ يف عدد من برامج البكالوريوس(. 2017جريدة الرياض.)
ـ  متاح على الرابط:     4/2018/ 7ـ، ًب اسًتجاعو بتاريخ   2018فرباير  1 -ىػ 1439األكذل، 

http://www.alriyadh.com/1600815 

(. كاقع تنفيذ برنامج معلٍّمة 1438كالشنقيطي، أمامة. )اٟتريشي، منَتة، كا١تزركع، ىيا كالراجح، نواؿ كالثنياف، ىند، 
، قسم ا١تناىج كطرؽ التدريس، كلي ة الًتبية، تقرير غَت منشورالصفوؼ األكذل ّتامعة األمَتة نورة بنت عبد الرٛتن، 

 جامعة األمَتة نورة بنت عبد الرٛتن، الرياض، ا١تملكة العربي ة السعودي ة.

األردف من كجهة نظر  –(. تقييم برنامج بكالوريوس معلٍّم صف يف جامعة جرش 2015) حوامدة، باسم علي عبيد.
، شئوف البحث العلمي كالدٍّراسىات العليا باٞتامعة ٣تلة اٞتامعة اإلسبلمي ة للدراسات الًتبوي ة كالنفسي ةا٠تر٬تُت، 

 .28-1(،21) 4اإلسبلمي ة بغزة، 

(. درجة امتبلؾ طالبات برنامج معلٍّم الصف الكفايات التدريسي ة يف دكلة 2009الدياب، ٤تمد خَت عبد ا١تطلب. ) 
 ، جامعة الَتموؾ، إربد، األردف.رسالة ماجستَتاإلمارات العربي ة ا١تتحدة. 

، فرع نقابة ا١تهن التعليمي ة كالًتبوي ة ٤تافظة مأرب، ًب مفهـو معلٍّم الصف ك٤تاذيره يف تركيا(. 2013رضا، أنور ظاىر. )
 متاح على الرابط: 21/5/2018االسًتجاع بتاريخ 

https://www.facebook.com/permalink.php?id=208251895976036&story_fbi
d=284220221712536 
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كرقة ْتث مقدمة لندكة إعداد (. التحوالت العا١تي ة اٟتديثة للًتبية ا١تعتمدة على ا١تعايَت. 2014السعدكم، عبد اهلل. )
، الفًتة ا١تنعقدة ّتامعة ا١تلك سعود معلٍّم ا١ترحلة االبتدائي ة با١تملكة العربي ة السعودي ة: رؤل عا١تي ة كتطلعات كطن،

 ـ. 2014/ 4/  25-14من 

تعليم البنات يف ا١تملكة  -(. حملة تارٮتي ة عن التعليم: التعليم قبل كبعد العهد السعودم 2015سبلمة، راني ة سليماف. )
 متاح على الرابط:2018/  7/5، ًب اسًتجاعو بتاريخ ٣تلة عربيات الدكلي ة اإللكًتكني ةالعربي ة السعودي ة، 

http://www.arabiyat.com/book/2466.html 
مناىج البحث يف العلـو الًتبوي ة كالنفسي ة (. 2013الشربيٍت، زكريا كصادؽ، يسري ة كالقرين، ٤تمد كمطحنة، السيد. )

 الرياض: مكتبة الشقرم .كاالجتماعي ة

 بنت نورة ّتامعة األمَتة الًتبية كلي ة يف األكلي ة الصفوؼ معلٍّمة برنامج (. تقوًن2014كالعتييب، سارة. )الشنقيطي، أمامو 
 159القاىرة، مصر، ، األزىرػ جامعة الًتبية ٣تلة ،سوات ٖتليل ضوء يف ا٠تر٬تات نظر كجهة من عبدالرٛتن

(3،)294-263. 

ذك  2الثبلثاء  "لػ"دمج رياض األطفاؿ يف الصفُت األكؿ كالثاين االبتدائيُتٞتنة (. 2017صحيفة عاجل اإللكًتكني ة. )
، متاح على الرابط 2018/ 2/3ًب االسًتجاع بتاريخ  – 2017يوليو  25 - 1438القعدة 

https://ajel.sa/local/1917721 

 25، اإلمارات، يبحث أفضل ا١تمارسات لرعاية األطفاؿ يف الدكلة« الطفولة ا١تبكرةتنمية »(. 2018صحيفة االٖتاد. )
 على الرابط: 19/11/2018/ ًب االسًتجاع بتاريخ  2018سبتمرب 

https://www.alittihad.ae/article/65431/2018/ 

(. تقوًن أداء الطالبات ا١تعلٍّمات ٗتصص معلٍّم الصف يف ضوء الكفايات التعليمي ة 2006) الصفرات، خلف علي.
كلي ة الًتبية، ،رسالة دكتوراهالبلزمة للتدريس كبناء برنامج تدرييب مقًتح كقياس فاعليتو يف جامعة مؤتة األردف، 

 جامعة دمشق، سوريا. 

ق (.كاقع التقوًن ا١تستمر يف الصفوؼ األكلي ة ٔتدينة جازاف التعليمي ة قسم ا١تناىج كطرؽ 1432طبيقي، أسامة. )
 ، جامعة ا١تلك سعود، الرياض، ا١تملكة العربي ة السعودي ة. رسالة ماجستَت غَت منشورةالتدريس. 

اٞتامعات اٟتكومي ة األردني ة  (. تصورات أعضاء ىيئة التدريس يف كليات الًتبية يف2008العمرم، خالد ٤تمد أٛتد. )
(، 35، ) 2 األردف ،٨تو إعداد خطة دراسي ة مشًتكة لبكالوريوس معلٍّم الصف، ٣تلة دراسات العلـو الًتبوي ة

291-310 . 
(. مستول فهم طلبة الًتبية العملي ة يف 2017العمرم، علي عبد ا٢تادم كنوافلة، كليد حسُت، كالعمرم، كصاؿ ىاين. ) 

٣تلة اٞتامعة اإلسبلمي ة معلٍّم الصف للمفاىيم العلمي ة الواردة يف كتب علـو الصفوؼ الثبلثة األكذل،  ٗتصص
( 25) 3شؤكف البحث العلمي كالدٍّراسىات العليا باٞتامعة اإلسبلمي ة، غزة، فلسطُت،  للدراسات الًتبوي ة كالنفسي ة،

171-156. 
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(.كفاية برنامج معلٍّم الصف يف كلي ة الًتبية ّتامعة دمشق ككلي ة الًتبية ّتامعة تشرين: دراسة 2007غفر، غيداء علي. )
 جامعة دمشق، كلي ة الًتبية، قسم الًتبية ا١تقارنة.  ،رسالة ماجستَتمقارنة، 

معلٍّمة (. مدل توافر مواصفات مدرسة ا١تستقبل يف خر٬تات برنامج " 2016الغامدم، مٌت كالعتييب، كضحى. )
الصفوؼ األكذل با١ترحلة االبتدائي ة " ّتامعة األمَتة نورة بنت عبد الرٛتن من كجهة نظرىن كنظر أعضاء ا٢تيئة 

 .159-197(، 1)213جامعة عُت مشس، القاىرة، مصر، ، دراسات يف ا١تناىج كطرؽ التدريسالتعليمي ة، 

/  3/ 6، ًب اسًتجاعو بتاريخ ًتبوم ١تعلٍّمات الصفوؼ األكلي ةفاعلي ة اإلعداد ال(.  2009الغامدم، لطيفة غـر اهلل.)
 https://www.assakina.com/studies/79670.htmlـ متاح على الرابط:  2018

(. مربرات تطبيق برنامج إعداد معلٍّم الصفوؼ األكلي ة من كجهة نظر أعضاء ىيئة 2015الغامدم، أماين خلف ) 
 .124-103(،10)1، ٣تلة جامعة طيبة للعلـو الًتبوي ةالتدريس يف كليات الًتبية يف ا١تملكة العربي ة السعودي ة، 

كرقة ْتث مقدمة لندكة إعداد معلٍّم تحديات. (. إعداد معلٍّم ا١ترحلة االبتدائي ة: الواقع كال2014القحطاين، عبداهلل. )
ا١تنعقدة ّتامعة ا١تلك سعود، الفًتة من  ا١ترحلة االبتدائي ة با١تملكة العربي ة السعودي ة: رؤل عا١تي ة كتطلعات كطن،

 ـ.  2014/ 4/  14-25

كرقة ْتث مقدمة لندكة  السعودي ة: كاقع كتطلعات،(. معلٍّمو ا١ترحلة االبتدائي ة يف ا١تملكة العربي ة 2014اَّادعة، سعيد. )
ا١تنعقدة ّتامعة ا١تلك سعود،  إعداد معلٍّم ا١ترحلة االبتدائي ة با١تملكة العربي ة السعودي ة: رؤل عا١تي ة كتطلعات كطن،

 ـ. 2014/ 4/  25-14الفًتة من 

مشركع ا١تعايَت ا١تهني ة للمعلٍّمُت كأدكات التقوًن،  ،فوؼ األكلي ةا١تعايَت ا١تهني ة ١تعلٍّمي الص(. 2018ا١تركز الوطٍت للقياس.) 
 ىيئة تقوًن التعليم، كزارة التعليم، ا١تملكة العربي ة السعودي ة.

( توج هات أساتذة تعليم العلـو كالرياضيات يف اٞتامعات السعودي ة ٨تو مواءمة سبلسل  2012ا١تعثم، خالد عبد اهلل. )
، ٣تلة دراسات يف ا١تناىج كاإلشراؼ الًتبومبي ة كأسلوب لتطوير ا١تناىج يف ا١تملكة العربي ة السعودي ة، تعليمي ة أجن

 .400 -327(، 4) 2جامعة أـ القرل، مكة ا١تكرمة، 

كالتطرؼ يف دكار كمسؤكليات معلٍّم التعليم العاـ كالعارل ٕتاه ظاىرة العنف ىػ(. أ 1432) .ا١تؤ٘تر الرابع إلعداد ا١تعلٍّم
 ق ػ.1432/  10/ 24-22جامعة أـ القرل،  ضوء متغَتات العصر كمطالب ا١تواطنة،

، جامعة أـ  إعداد كتدريب ا١تعلٍّم يف ضوء مطالب التنمية كمستجدات العصرىػ(.  1437) .ا١تؤ٘تر الرابع إلعداد ا١تعلٍّم
 ىػ.  1437/ 4/ 25-23القرل، 

، جامعة  ا١تعلٍّم كعصر ا١تعرفة: الفرص كالتحديات" معلٍّم متجدد لعصر متغَت(.1438ا١تؤ٘تر الًتبوم الدكرل األكؿ. )
 ق.  1438- 1/3-2/ 29ا١تلك خالد، أُّا، يف الفًتة من 

ًب  12/7/2018األخبار،  ،"كزير التعليم يدشن برنامج "كنف -دعمنا للطفولة ا١تبكرة (. 2018كزارة التعليم. )
 على الرابط: 19/11/2018االسًتجاع بتاريخ   

https://www.moe.gov.sa/ar/news/Pages/knf-moe.aspx 
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. ا٠تطة الدراسي ة ١ترحلة البكالوريوس لقسم ا١تناىج كطرؽ التدريس شعبة معلٍّمة (1433ككالة اٞتامعة للشؤكف التعليمي ة.)
/ 2/3، كلي ة الًتبية، جامعة األمَتة نورة بنت عبدالرٛتن. ًب االسًتجاع بتاريخ األكذل يف ا١ترحلة االبتدائي ةالصفوؼ 

  http://www.pnu.edu.saعلى الرابط:  2016
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