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مدى توافر مواصفات معلمة مدرسة المستقبل في خريجات برنامج "معلمة 

 الصفوف األولى بالمرحلة االبتدائية" بجامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن

  ن ونظر أعضاء الهيئة التعليميةمن وجهة نظره 

 اعداد 

 د. منى بنت سعد الغامدي                           د. وضحى بنت حباب العتيبي       

 أستاذ مناهج وطرق تدريس الرياضيات المشارك            أستاذ مناهج وطرق تدريس العلوم المشارك   

 الملخص:

ر مواصفات معلمة مدرسة المستقبل في هدف هذا البحث إلى الكشف عن مدى تواف 

خريجات برنامج "معلمة الصفوف األولى بالمرحلة االبتدائية" بجامعة األميرة نورة بنت عبد 

( عضًوا 40الرحمن من وجهة نظرهن ونظر أعضاء الهيئة التعليمية. تكونت عينة البحث من )

ِد الرحمن في كلية التربية في قسم من أعضاء الهيئة التعليمية في جامعة األميرةِ نورةَ بنِت عب

( طالبةً من طالبات المستوى الثامِن المسجالِت في 68المناهج وطرق التدريس ، باإلضافة إلى )

 مسار " معلمة الصفوف األولى بالمرحلة االبتدائية".

أظهرت نتائج البحث أن نسبة إجابة أعضاِء الهيئة التعليمية على ِخيار ))أبدًا(( تراوحت  

(،و تراوحت نسبة إجابة أعضاِء الهيئة التعليمية على ِخيار ))قلياًل(( ما %35 - %2,5بين )ما 

(، و تراوحت نسبة إجابة أعضاِء الهيئة التعليمية على ِخيار %47,5 - %7,5بين )

(، و تراوحت نسبة إجابة أعضاِء الهيئة التعليمية على %52,5 - %20))متوسًطا(( ما بين )

(، و تراوحت نسبة إجابة أعضاِء الهيئة التعليمية على %40-%  5( ما بين )ِخيار ))كثيًرا(

 %(. 22,5- %5ِخيار ))تماًما(( بين )

( بين آراء أعضاِء α≤ 0,05عدَم وجوِد فروٍق ذاِت داللٍة إحصائية )كما أثبتت النتائج  

برنامج "معلمة مدى توافر مواصفات معلمة مدرسة المستقبل في خريجات الهيئة التعليمية حول 

تُعزى إلى الدرجة  الصفوف األولى بالمرحلة االبتدائية" بجامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن

العلمية والخبرة والتفاعل بينهما على جميع المحاور، وعلى االستفتاء كله، ما عدا محوَر 

( α≤ 0,05 إحصائية )وجودَ فروٍق ذاِت داللةٍ مواصفاِت التربوية والِمْهنية، فقد أثبتت النتائج ال

مدى توافر مواصفات معلمة مدرسة المستقبل في  بين آراء أعضاِء الهيئة التعليمية حول
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خريجات برنامج "معلمة الصفوف األولى بالمرحلة االبتدائية" بجامعة األميرة نورة بنت عبد 

 تُعزى إلى التفاعل بين الدرجة العلمية والخبرة. الرحمن

حث أن نسبة إجابِة الطالباِت على ِخيار ))أبدًا(( تراوحت ما بين كما أظهرت نتائج الب 

 - %1,5(،و تراوحت نسبة إجابة الطالبات على ِخيار ))قلياًل(( ما بين )14,7% - 1,5%)

(، %38,2 - %4,4(، و تراوحت نسبة إجابة الطالبات على ِخيار ))متوسًطا(( ما بين )5,9%

(، و تراوحت %57,4- %30,9ِخيار ))كثيًرا(( ما بين )و تراوحت نسبة إجابة الطالبات على 

 (.%55,9- %20,6نسبة إجابة الطالبات على ِخيار ))تماًما(( بين )

وفي ضوء ما أسفر عنه البحث من نتائَج ، قدمت الباحثتاِن جملةً من التوصيات 

ن في أثناء والمقترحات التي يمكن أن تسهم في تطوير برامجِ إعداد المعلمات، وكذا تدريبِهِ 

 الخدمة في المملكة العربية السعودية.

) توافر ، مواصفات معلمة مدرسة المستقبل، برنامج ، معلمة الصفوف : الكلمات المفتاحية

 األولى بالمرحلة االبتدائية، أعضاء الهيئة التعليمية(.

 مقدمة البحث واإلطار النظرّي:   

تتعدد مجاالتها, وتتطلب من المؤسسات يشهد عالمنا اليوَم تغيراٍت تتسارع وتيرتها و

المختلفة للدولة التأقلم والتكيف معها, في مجاالت الحياة وصورها المختلفة, من تكنولوجيا، 

 ووسائِل اتصاٍل واتصاالت، وتطوٍر معرفّي، وانفجاٍر معلوماتّيٍ، وثورةٍ َرْقِميٍَّة.

بهذا التطور, واالستجابةُ والمؤسسات التربوية هي إحدى مؤسساِت الدولِة التي تأثرت 

لمتطلباِت هذا التطور, تُْضِفي على مكانة المعلِم في العملية التربوية أهميةً متزايدةً وشأنًا أكبَر, 

فتطويُر المناهجِ الدراسية, من حيث األهداُف والمحتوى، والطرائُق واألساليُب التعليميةُ، 

بما يُمَكن من تقديم تعليٍم راقي النوعية, إنما وأساليُب التقويم, وترجمتُها إلى أنشطة تربوية, و

(, وفي ضوء التوقعات 2009يعتمد على المعلمين من حيث كفايتُهم ووعيُهم بمهاّمهم )بشارة, 

لمالمح النظام التعليمّيِ الجديد, تتضُح الحاجةُ إلى معلِم مستقبٍل جديٍد لتعليم وتربيِة األجياِل 

 . (Hartshorne, Ferdig, and Dawson,2005)الجديدة

َي لدى طالبِِه المهاراِت الذهنيةَ ومهاراِت التواصل  ومعلُم المستقبِل مطالٌَب بأْن ينّمِ

والتشجيع على ُروح المبادرةِ والتفكير والعمِل الجماعّيِ، والتعلُِّم الذاتّيِ، والحواِر وقَبُوِل اآلخر، 

 ,Oakleyمعلوماِت، وحفِظها واسترجاِعها)والمساهمِة في بناء المجتمعِ أكثَر من تشديِدِه على ال
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( ؛ لذا ينبغي النظُر إلى معلِم مدرسِة المستقبِل بنظرةٍ شموليٍة تراعي 2009؛ محافظة,  2008

الجوانَب النفسية, والثقافية, واالجتماعية, والمادية, والتكنولوجية, مع توفيِر كّلِ الموارِد 

ية التي يمارس أعماله فيها ومن خاللها واإلمكانات لتأهيله وتهيئة البيئة التعليم

(؛ مما يترتب عليه ضرورةُ إعادة النظر في برامج إعداِد المعلم )الكرمي, 2009)ابراهيم,

إعداده, كما تتوقف فاعليةُ التعليِم على فاعلية المعلم نوعية  المعلِم على نوعيةُ (؛ إذ تتوقف 2009

 .(Clarke & Thomas, and Vidakovic,2007) وإعداده 

؛ أبو  2009وتتكون برامج إعداد المعلم في كليات التربية من أربع جوانب, هي )بشارة,      

 (:2010غزالة, 

أوالً: مكونات الثقافة العامة: وهي  مجموعة من المعارف والمهارات السلوكية المطلوبة, التي 

عية, لمساعدته على التكيف يحتاج إليها المعلم في ميادين المعرفة اإلنسانية والطبيعية واالجتما

االجتماعي والمشاركة كمواطن واعٍ ومستفيد, وتنمية قدرته على فهم أسس العلوم, وتذوق 

 اآلداب والفنون.

ثانياً: اإلعداد المهني )التربوي(:وهو اإلعداد الذي يرتقي بمستوى المعلم ويدفع به في طريق 

نة التعليم,  وفهم واجبات الدور المنوط بالمعلم التمهين, أي اتباع األصول والقواعد التي تقبلها مه

في العملية التعليمية. ويعتبر هذا اإلعداد ذا فائدة عظمى في مقام التكوين التربوي للطالب المعلم 

وبخاصة من حيث تزويده بالمعرفة العلمية النفسية والتربوية التي تعينه على فهم الخصائص 

جاته باإلضافة إلى تبصيره بطرائق التعليم المستند إلى النفسية للمتعلم وقدراته وميوله وحا

 أبحاث علم النفس واالجتماع.

ثالثاً: اإلعداد األكاديمي: ويشمل دراسة مادة )معلم مادة( أو مجموعة المواد التي سيقوم المعلم 

 بتدريسها في المستقبل "معلم صف" )رياضيات, علوم, لغة, تاريخ, جغرافيا.....وغيرها(.

مستوى الذي تعطى على أساسه مواد التخصص األكاديمي, فيتحدد بمستوى المرحلة التي أما ال

 سيقوم المعلم بالعمل فيها )ابتدائية, إعدادية, ثانوية(.

رابعاً: التدريب الميداني: يُعد التدريب الميداني الجزء األكثر أهمية في برنامج تكوين المعلمين 

يقوم به لفي إكسابهم مهارات التعليم وفنونه واتجاهاته, ومن  قبل الخدمة, نظراً للدور المهم الذي

 خالله يتاح للطالب المعلم تطوير مهاراته التعليمية, واالطالع على مشكالت الميدان. 
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ومن الضروري توافر خصائص رئيسية في المعلم سواء كانت هذه الخصائص شخصية أو      

التدريس في مدرسة المستقبل, فقضيةُ إعداد معلم  اجتماعية أو انفعالية أو مهنية ؛ ليتمكن من

المستقبل ليست جديدةً على المسؤولين أو الباحثين أو الدارسين. فمنذ أصبحت عمليةُ التعليِم 

بعاّمة, والتدريِس بخاّصة, مهنةً من المهن المتخصصة التي يُعد لها في الكليات والمعاهد 

اغَل لكثيٍر من الباحثين والمسؤولين عن التربية على والجامعات, أصبحت هذه القضيةُ الشغَل الش

(؛ وذلك ألن المعلم يتعامل مع شخصيات مختلفة 2010جميع المستويات التعليمية. )الحراحشة,

من الطالِب مما يقتضي أن يكون ذا شخصية متكاملة متعددة الجوانب حتى يتمكن من التفاعل 

يقة الرئيسية للمؤتمر الثاني لوزراء التربية والتعليم وقد تضمنت الوث مع المتعلمين بكفاءة عالية.

الفهُم العميُق للبُنَى واألُُطِر  والمعارف في الوطِن العربيِ مواصفات لمعلِم مدرسِة المستقبِل وهي:

المعرفيِة في الموضوع الذي يدرسه واستخدامها، وطرِق االستقصاء التي تم بها توليدُها أو 

قواعد التي تستخدم في الحكم عليها، من حيُث صحتُها وتاريُخها وكيفيةُ إنتاُجها، والمعايير وال

تطويِرها, والقدرة على استخدام التعلُِّم الفعال, وكذلك القدرة على تطوير الذات )المزاهرة, 

2000.) 

فهم المعلم للطالب فهًما جيدًا من خالِل  ( خصائص معلم المستقبل في:2001ويحدد الزواد )    

صائص مراحل النمو المختلفة, ويشمل هذا الفهم معرفة دوافع الطالب وأساليبهم المرتبطة دراسة خ

بالتعلم ونظرياته واستخدام أساليب وطرائق تدريسية مناسبة, والتشديد على التعلُّم الفعال, مع تحسين 

رة وتعويدهم طرائِق التعليِم لديه باستمرار, وعدم انتهاج طريقة معينة, وتحفيز الطالب على المباد

على المشاركة في عملية اتخاذ القرار, وانتهاج أساليِب التقويِم المالئمة لعملية تشخيص قدرات 

الطالب, مع إتاحة فرصة التفاعل اإليجابّي, والتحرر من الصور التقليدية للمعلم من خالل تحقيق 

 مبدأ التواصل الفعال بين البيت والمدرسة والمجتمع.

( أن يكون معلم مدرسة المستقبل مقتنعًا بمهنة التعليم, وقادًرا على 2009) في حين يقترح مازن

التواصل اللغوّي الصحيح, ومكتسبًا لمهارات هذا التواصِل بغّض النظر عن تخصصه, منفتًحا 

على كل ما هو جديد، ومجددًا في مجال تخصصه, وقادًرا على توظيفه وتفعيله في العملية 

توى التعلُّم بمتطلبات المجتمع والبيئة المحلية, وقادراً على تطويِر مح التعليمية, وعلى ربط

ً لوسائل وتكنولوجيا التعليم والتعلم ومجددًا لمعلوماته  أساليبِه التدريسيِة باستمراِر, ومنوعا

ومطوًرا لمهنته, وقادًرا على توظيف جميع أدوات التكنولوجيا في تخصصه, كذلك قادًرا على 
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واالجتماعّي والِمْهنّي لطالبه, و على االعتماد على مصادِر التعلُِّم المتنوعة التوجيه النفسّي 

ً لألنشطِة التربويِة  ً وعنصراً فاعالً لتطويِر مجتمعه, ومنظما المحلية والعالمية, ورائداً اجتماعيا

 الصفيِة والالصفيِة.

فات معلم أن من مواص Hartshorne et al ,2005)؛  2009وتُضيف كل من )المهدي,   

مدرسة المستقبل أن يكون قادراً على: إدارة أكثر من وسيلة للتعلم الفعال للتالميذ كالتعلم 

التعاوني, والتعلم الذاتي والتعلم االبتكاري وغيره من أنواع التعلم التي تسود تعليم المستقبل, 

ل التعليمية وتفهم خصائص نمو تالميذ المرحلة التي يقوم بالتدريس لها, واستخدام الوسائ

وتقنيات التعليم, والتعلم, ومراعاة الفروق الفردية بين التالميذ, وتحقيق التوازن بين الحفاظ على 

الهوية القومية للطالب وبين االنفتاح على الثقافات العالمية, وتعليم طالبه وتدريبهم على التعلم 

 الذاتي.

 لصفات التالية: ( صفات معلم مدرسة المستقبل في ا2010ويحدد الحراحشة )

 الخصائص الجسمية: كخلوِه من األمراِض والعاهاِت المزمنِة واألمراِض المعديِة. -

 القدرة العقلية : كامتالك قدرة عاليٍة من التفكيِر العلمي واإلبداعيِ والناقِد, وحِل المشكالِت.-

ي, والشجاعة الخصائص الشخصية: كقوة الشخصية, والتحكم في سلوكِه, واالتزاِن االنفعال-

األدبية, والتعاون مع اآلخريِن, وامتالكه لقيم العمل والنظام, واإليمان باهللِ وبالوطِن وبالمهنِة 

 التي ينتمي إليها.

الخصائص األكاديمية والمهنية: كالتعمق في مجاِل التخصِص, واالطالع الدائم على الكتِب -

 تابعة األحداث الجارية.والمجالِت العلميِة, وحضور المؤتمرات والندوات, وم

تمسكه بالقيِم وتمثله لها: كالتمسك بالقيم الدينية دون تعصب, واالنتماء القوي لوطنه, والتمسك -

 بأخالقياِت مهنِة التعليِم.

في الصفات الشخصية  Santagata and Guarino 2012) ؛  2011ويحددها )الشماس       

ة, والسلوك السوي, والدافعية الذاتية للعمل, والثقة واالجتماعية والتي تتضمن: الكفاية الذاتي

بالنفس, والقدرة على اتخاذ القرار, والقدوة الحسنة للمتعلمين, واعتماد التعلم الذاتي, واتجاهات 

مهنية إيجابية,  وقوة اإلرادة والتصميم, والمرونة واالبتكار, والتعاون مع الزمالء, والتعاون مع 

معية, والقدرة على التنظيم واإلدارة. والصفات العلمية والمعرفية, األسرة والمؤسسات المجت

وتتضمن: اإللمام الجيد بعلم النفس والتربية, ومعرفة خصائص المتعلمين النمائية, وإتقان اللغة 
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الفصحى وبعض اللغات األجنبية, واستخدام تكنولوجيا المعلومات, ودرجة مقبولة من الثقافة 

رات التربوية , وامتالك مهارات النقد والمحاكمة, وامتالك مهارات العامة, ومواكبة التطو

التفكير العلمي. والصفات التربوية والمهنية, وتتضمن: العمل في فريق مع الزمالء, والبحث في 

مصادر متنوعة, والتنمية المهنية المستمرة, وامتالك خبرات تعليمية متعددة, والقدرة على إجراء 

تالك مهارات التقويم, وتوظيف الحاسوب في التعليم, وتهيئة بيئة تربوية/ البحث التربوي, وام

تعليمية مناسبة, وتأمين عوامل التفاعل الصفي, وتوظيف العمل التعاوني/ التشاركي, واالنتماء 

 إلى المؤسسة التربوية, واكتشاف المواهب ورعايتها, والتعامل وفق عالقاٍت إنسانيٍة.

ة في مجال أدوار ومواصفات معلم مدرسة المستقبل كدراسة وقد أُجريت دراسات عديد

( وحددت أدوار معلم مدرسة المستقبل في أنه: خبيٌر في طرق البحث عن 2002حسن )

المعلومة, ويستطيع إنجاز مهامه االجتماعية والتربوية, ويسهم في تطوير جانب الكيف، وينظم 

 استثماَر التقنيات التربوية, ويتفهم بعمق مهامه العمليات التربوية باتجاهاتها الحديثة, ويُْحِسنُ 

تُجاه مجتمِعِه وأمته عن طريق المواقف التعليمية وما ينشأ عن عالقات متبادلة بين المتعلم 

والمعلم, ويمتلك روح المبادرة والنزعة إلى التجريب والتجديد, ويثق في نفسه في تنظيم النشاط 

فكٌر ومتأمٌل, ويمتلك استراتيجياِت التقييم النظامية وغيِر التربوّي بحرية واختيار, وممارٌس وم

واستهدفت تحديدَ   Vidakovic   Clarke & Thomas and  (2007)النظامية. ودراسة 

الخصائِص المستقبلية للمعلم والتي سيتم في ضوئها اختياُر الطالِب المتقدمين للدراسة في كليات 

الخصائَص هي: امتالُك ُروح الدعابة, والثقة في ذاته,  التربية . وتوصلت الدراسة إلى أن هذه

واإليجابيّة, احترام اآلخرين, والذكاء, والقدرة على متابعة المحتوى المعرفّي بسهولة, وامتالك 

مهاراِت اإلدارة الصفية, التفاعل, والخبرة, والجدّية, والعطف, واالبتكار، والتنظيم, والِمْهنية. 

واستهدفت تحديدَ المتطلباِت المستقبلية التي من الممكن أن تؤثر  Jasman( 2009ودراسة )

على  أدوار ومسؤوليات معلم المستقبل, وتوصلت الدراسة إلى أن من أهم هذه المتطلبات: 

تحسيَن كفاءة المعلمين من خالل رفع مستوى متطلبات القبول, وتغييَر أساليب إعداد المعلمين 

ائجِ الطالب بشكل مستمر, وربط عملية التطوير بنتائج التقييم, وتدريبهم, ومراجعةَ وتقييَم نت

( واستهدفت 2009وتقييم كفاءة إعداد وتدريب المعلمين بشكل مستمر. ودراسة دياب ومحمد )

تحديدَ الخصائِص الشخصية والواجبات الِمْهنية لمعلم مدرسة المستقبل, وحددتها الدراسة في 

مصدر ضبط داخلّي, والقدرة على تحقيق التعلم المنظم ذاتيًا, االعتقاد بفاعلية الذات, ووجوِد 
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( 2009والتحلي باتجاهات إيجابية نحو المهنة, والقدرة على االبتكار. ودراسة محافظة )

واستهدفت الكشَف عن خصائِص ومهارات وكفايات معلم المستقبل, وتوصلت إلى أن أهم 

هي: المعرفةُ الجيدة بمحتوى موضوع الخصائِص الواجِب توافُُرها في معلم المستقبل 

التخصص, والدراسةُ الجيدة لخصائِص المتعلمين وقدراتهم ونفسياتهم, ومهارة عالية في أساليِب 

التدريس والتقييم, وقدرة عالية على التفاعل مع التالميذ, واالستعداد للتنمية الِمْهنية المستدامة, 

( واستهدفت 2011مختلفة. ودراسة الشماس )وإجادة استخدام الحاسوب وتقنيات التعليم ال

الكشَف عن صفات معلم المستقبل كما يتصورها طلبة معلم الصف )السنة الرابعة(. وتوصلت 

الدراسة إلى وجود فروق بين الذكور واإلناث حول )الصفات العلمية والمعرفية(, ووجود فروق 

لشخصية واالجتماعية, والصفات بين أفراد العينة )الذكور واإلناث( فيما يتعلق بالصفات ا

 Groot & Branch (2011) ودراسة  (.0,05التربوية والِمْهنية, عند مستوى داللة)

واستهدفت الدراسة تحديدَ الكفايات الالزمة لمعلم المستقبل. وتوصلت الدراسة إلى أن إتقان 

ن الحادي والعشرين, كما التعامل مع التكنولوجيا هو أهم الكفايات التي يتطلبها إعداد المعلم للقر

دعت الدراسة إلى ضرورة تقييم واختيار وتنظيم وإدارة مصادر التعلم المتنوعة , وكذلك إلى 

ودراسة  ضرورة التخلي عن األدوار التقليدية للمعلم, ألنها هي السبب في تعزيز األميّة.

(2013 )Schuck and Aubusson  ي إعداد معلم واستهدفت تحديدَ أهم التغيرات المتوقعة ف

المستقبل, وتوصلت إلى النتائج التالية: من المتوقع أن يتم تعديل وتغيير معاييِر قبول الطالب 

المعلمين وكذلك تعديل برامج إعداد المعلم , وسيكون هذا من خالل مشاركة كّلٍ من معلم المعلم, 

ديم المقررات التربوية بشكٍل والمعلمين أنفسهم, ووزارة التربية والتعليم. وأن يتم التشديد على تق

أكبَر من التشديد على الموادِّ األكاديمية. وأن يبدأ المعلم حديث التعيين بالعمل مع المعلم المتعاون 

في المدرسة قبل البدء بالتدريس بشكل فعلّي. ومن المتوقع أن تبدأ الشركات الصغيرة بتدريب 

( واستهدفت تحديدَ 2013معات. ودراسة زايد )المعلمين وإعدادهم بداًل من كليات التربية والجا

أدوار معلم المستقبل, وحددتها في األدوار التالية: مصمم تعليمّي, ومتعاون مع طالبه وزمالئه, 

ومدرس بالفريق ومنسق له, ومدرب يساعد المتعلمين على تطوير مهاراتهم  الذاتية, وميسر 

ا, وأخصائّي توجيه وتقويم, ويقوم بدور تفاعلّي من للتعلم من أجل التأكيد على التعلم الموجه ذاتيً 

خالل التواصل مع طالبه, ومخطط ومبدع, وِمْهني محسن ألدائه من خالل التوجه الذاتّي أو 
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التعاون مع زمالئه, ومستشار وخبير لمعالجة المعلومات, ومصمم لالمتحانات االلكترونية, وله 

 دور إيجابّي في تعميق قيم ومبادئ المجتمع.

يتضح من خالل العرض السابق للدراسات السابقة اهتماُمها بموضوع مواصفات 

وخصائِص معلم مدرسة المستقبل, وإجماعها على أهمية الموضوع, كما أظهرت النتائج تنوًعا 

في مواصفات وخصائِص معلم مدرسة المستقبل التي ينبغي إعداده في ضوئها, كما اتضح أنه ال 

أيُّ دراسٍة تناولت دور برنامج "معلمة الصفوف األولى  -حثتينفي حدود علم البا–يوجد 

بالمرحلة االبتدائية" في إعداد الطالبات المعلمات في ضوء مواصفات معلمة مدرسة المستقبل 

 من وجهة نظر أعضاء الهيئة التعليمية والطالبات في جامعِة األميرةِ نورةَ بنِت عبِد الرحمن.

 الحاجة إلى البحث:

أكبر التحديات التي تواجه مؤسساِت التعليم العالي إعدادُ معلٍم للمستقبل ذي مواصفات  من      

وشروط قياسية. وصياغتُهُ بالصورة التي تمّكن المجتمع من بناء البشر وصناعة 

(, كما أن من التحديات التي تواجه برامج إعداد معلم المستقبل تحديدَ 2004الكوادر)الكثيري, 

للمهارات واإلمكانات التي تهيئه للتدريس في عالم يزداد انفتاًحا وترابًطا  كيفيِة امتالكه 

(Phillion, Malewski ,Sharma, and Wang,2009 )   في الوقت الذي يوجه لبرامج

( أن هدف برامج إعداد المعلم في 2004إعداد المعلم عددٌ من االنتقادات, حيث يذكر البهواشي )

ُع المعلم نحو مهنة التعليم, والمحافظة على الوضع القائم, وأن المؤسسات التربوية هو تطبي

محتوى البرنامج لم يتغير منذ فترة طويلة, وأن هناك شكوى من أن مؤسساِت إعداِد المعلِم ال تُِعد 

معلَم المستقبل لعالم التدريس المعقد, وال تجهزه لالضطالع بأدواره ووظائفه المتغيرة مستقباًل, 

أن إعداد المعلم مازال يفتقر إلى  ) Kane and Francis 2013؛  2011ماس كما أوضح )الش

كثير من المهارات؛ مما يُضعف إمكان قيامه بدوره على الوجه المطلوب, والتكيِف مع التغيراِت 

 التربوية التي تحدد مواصفات مدرسة المستقبل.

؛  2009راسة كّلٍ من )مازن ,وقد أوصت الدراسات واألدبيات في مجال إعداد المعلم، كد      

 Duncan؛ 2011؛ الشماس , 2010؛ درادكة ,  2009؛ إبراهيم, 2009دياب ومحمد ,

 ,Gruszczynska؛  Oancea & Orchard ,2012؛ 2012؛ البرعي ,  2011,

Merchant and Pountney ,2013)   بضرورة إعادة النظر في الرؤية الفلسفية والتربوية

للمعلمين, بحيُث تستوعب معطياِت العصر, ومتطلباِت المستقبل, وبما يُمّكن للعملية التعليمية 
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معلمي المستقبل من مواكبة المستجدات التربوية واالستمرار في تطوير معارفِهم وخبراتِهم 

ومهاراتِهم العلمية, والتشديِد على توظيف تكنولوجيا المعلومات في إعداد المعلمين, و بضرورةِ 

اد معلم المستقبل في جميع مراحل التعليم وبخاصة في كليات التربية, والعمِل على االهتماِم بإعد

إضافة تعديالٍت جوهرية في برامجِ إعداِد المعلمين لتناسب متطلباِت إعداد معلم المستقبل, وبما 

 يكسبهم شتى أنواع مهارات التعلم المطلوبة لمعلم المستقبل.

ف األولى بالمرحلة االبتدائية في جامعة األميرةِ نورةَ بنِت عبِد ويُعَدّ برنامُج معلمِة الصفو      

المرحلة –الرحمِن أحدَ برامجِ إعداد المعلم والذي يكتسب أهميته من أهمية المرحلة الدراسية 

التي تُعد معلمة الصفوف األولى للتدريس فيها. وقد أوصت دراسة )الشنقيطي  -االبتدائية

عهِد البرامج األكاديمية في جامعة األميرةِ نورةَ بنِت عبِد الرحمن ( بضرورةِ ت2014والعتيبي, 

بالتقويم في ضوء أحدث التوجهات التربوية وخاصة فيما يتعلق بإعداد المعلم, والتي يُعَدّ إعدادُ 

معلم المستقبل أحدَها؛ مما يتطلب الوقوَف على دوِر برنامجِ معلمِة الصفوِف األولى بالمرحلة 

ي تنمية مواصفات معلمة المستقبل لدى الطالبات المعلمات ؛ لذا جاءت الحاجة إلى االبتدائية ف

 البحث الحالّي.

 أسئلة البحث:

 يهدف البحث إلى اإلجابة عن السؤال الرئيس التالي:

ما مدى توافر مواصفات معلمة مدرسة المستقبل في خريجات برنامج "معلمة الصفوف األولى 

عة االميرة نورة بنت عبد الرحمن من وجهة نظرهن ونظر أعضاء بالمرحلة االبتدائية" بجام

 الهيئة التعليمية ؟

 ويتفرع من هذا السؤال األسئلة اآلتية: 

. ما مواصفاُت معلمِة مدرسة المستقبل التي ينبغي أن تتوافَر في الطالباِت المعلماِت المتوقعِ 1

ُجُهّن والمسجالِت في برنامج "معلمة الصفوف األ ولى بالمرحلة االبتدائية" في جامعة تََخرُّ

 األميرةِ نورةَ بنِت عبِد الرحمن ؟

ما مدى توافر مواصفات معلمة مدرسة المستقبل في خريجات برنامج "معلمة الصفوف  .2

األولى بالمرحلة االبتدائية" بجامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن من وجهة نظر أعضاء الهيئة 

 التعليمية ؟
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افر مواصفات معلمة مدرسة المستقبل في خريجات برنامج "معلمة الصفوف ما مدى تو .3

 األولى بالمرحلة االبتدائية" بجامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن من وجهة نظرهن؟

 فروض البحث:

مدى ( بين آراء أعضاِء الهيئة التعليمية حول α≤ 0,05.ال توجد فروٌق ذاُت داللة إحصائية )1

لمة مدرسة المستقبل في خريجات برنامج "معلمة الصفوف األولى بالمرحلة توافر مواصفات مع

 تعزى إلى الدرجة العلمية. االبتدائية" بجامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن

مدى ( بين آراء أعضاِء الهيئة التعليمية حول α≤ 0,05. ال توجد فروٌق ذاُت داللة إحصائية )2

قبل في خريجات برنامج "معلمة الصفوف األولى بالمرحلة توافر مواصفات معلمة مدرسة المست

 تعزى إلى الخبرة. االبتدائية" بجامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن

مدى ( بين آراء أعضاِء الهيئة التعليمية حول α≤ 0,05. ال توجد فروٌق ذاُت داللة إحصائية )3

علمة الصفوف األولى بالمرحلة توافر مواصفات معلمة مدرسة المستقبل في خريجات برنامج "م

تعزى إلى التفاعل بين الدرجة العلمية  االبتدائية" بجامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن

 والخبرة.

 أهمية البحث:

 تبرز أهمية هذا البحث مما يمكن أن يقدمه ويسهم به لكل من:

ئية" في كلية التربية لبرنامجِ "معلمة الصفوف األولى بالمرحلة االبتدا المخططين والمطورين -

في جامعة األميرةِ نورةَ بنِت عبِد الرحمن من خالل تزويدهم بمواصفات اجرائية لمعلمة 

 المستقبل ليتم تطوير هذا البرنامج في ضوئها.

المنفذين لبرنامجِ إعداِد "معلمة الصفوف األولى بالمرحلة االبتدائية" في كلية التربية في جامعة -

 عبِد الرحمن بحيث يتم تزويدهم بنتائج البحث المتعلقة بإجراءات تنفيذ األميرةِ نورةَ بنتِ 

البرنامج المتضمنة طرق التدريس واجراءات التقويم لمدخالت البرنامج بحيث يتم االرتقاء 

 بالمخرجات وفق المواصفات العالمية.

بتدائية" في كلية الطالبات المعلمات الالتي يعدهن برنامجِ "معلمة الصفوف األولى بالمرحلة اال-

التربية في جامعة األميرةِ نورةَ بنِت عبِد الرحمن في األخذ بقائمة مواصفات معلمة المستقبل عند 

 تقييم ذواتهن شخصيًا وعلميًا ومهنيًا والعمل على تطويرها في ضوء هذه المواصفات.
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ألكاديمّيِ في المملكة العربية التقويم البرامجّيِ الذي تؤكده الهيئةُ الوطنيةُ للتقويم واالعتماِد ا -

السعودية من خالل تعرف نقاط القوة ونقاط الضعف في البرنامج ليواكب متطلبات الجودة 

 واالعتماد االكاديمي محليا وعالميا.

 : حدود البحث

 :أُجري البحث في الحدود التالية

 نورةَ  األميرةِ  جامعةب التربية بكلية التدريس وطرقِ  المناهجِ  قسم في التعليمية الهيئة أعضاء .1

 بالمرحلة األولى الصفوف معلمة" برنامج طالبات يُدرًسن لكونهن نظًرا الرحمن؛ عبدِ  بنتِ 

 الميداني والتدريب التدريس خالل من الطالبات مع مباشر تفاعل على وهن ،"االبتدائية

 .مواصفاتهن على الحكم على قدرة أكثر وبالتالي األكاديمي، واالرشاد

 المناهجِ  قسم في" االبتدائية بالمرحلة األولى الصفوف معلمة" مسارِ  الثامنِ  مستوىال طالبات .2

 لكونهن نظًرا الرحمن؛ عبدِ  بنتِ  نورةَ  األميرةِ  جامعة في التربية بكلية التدريِس  وطرقِ 

 .البرنامج متطلبات كافة أتممن قد و للبرنامج األخير المستوى في يدرسن

 تحديد مصطلحات البحث:

 لمستقبل: معلم ا

يعّرف إجرائيًا بأنه "معلمة الصفوف األولى بالمرحلة االبتدائية التي تتوافر فيها مواصفاُت       

وأعضاء الهيئة  -مسار معلمة صف–معلمِة المستقبل من وجهة نظر الطالبات المعلمات 

 .لدراسة الحالية"التعليمية في جامعة األميرةِ نورةَ بنِت عبِد الرحمن في ضوء القائمة المعدة في ا

 معلمة الصفوف األولى بالمرحلة االبتدائية:

هي الطالبة المعلمة التي التحقت في برنامج "معلمة الصفوف األولى بالمرحلة االبتدائية"  

الذي يقدّمه قسُم المناهجِ وطرِق التدريِس في كلية التربية بجامعة األميرةِ نورةَ بنِت عبِد الرحمن، 

 دادها للتدريس للصفوف األولى من المرحلة االبتدائية.والذي يعمل على إع

 أعضاء الهيئة التعليمية:

 ويعّرف أعضاء الهيئة التعليمية إجرائيًا بأنهم " أعضاُء هيئة التدريس والمحاضرات     

الالتي يعملن في قسم المناهج وطرق التدريس في كلية التربية بجامعة األميرةِ نورةَ بنِت عبِد  

 الرحمن".
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بهةةدف التوصةةل الةةى قائمةةة اتبةةَع البحةةُث الحةةاليُّ المةةنهَج الوصةةفيَّ المسةةحيَّ  ميينهج البحييث:

بمواصفات معلمة مدرسة المسةتقبل التةي ينبغةي توافُُرهةا فةي الطالبةات المعلمةات ،ثةم 

اسةةتخداَم االسةةتفتاِء لتحديةةد مةةدى تةةوافُِر تلةةك المواصةةفات لةةدى الطالبةةات المعلمةةات 

 علمة الصفوف األولى بالمرحلة االبتدائية".المسجالت  في برنامج "م

تكون مجتمع البحث من جميع أعضاء الهيئة التعليمية في جامعة  مجتمع البحث وعينته:

األميرةِ نورةَ بنِت عبِد الرحمِن في كلية التربية في قسم المناهج وطرق التدريس الالتي يدرسن 

باستثناء المبتعثات، والالتي يتمتعن بإجازة مسار "معلمة الصفوف األولى بالمرحلة االبتدائية " 

منذ بدء البرنامج، وكذا المعيداِت لعدم تدريِسِهّن لمقررات البرنامج، والموّضحِ توزيعُُهّن حسب 

( التالي ، باإلضافة إلى جميع طالبات المستوى 1الدرجة العلمية والخبرة كما في جدول رقم )

ف األولى بالمرحلة االبتدائية " في الفصل الدراسّيِ الثامن المسجالت في مسار " معلمة الصفو

 ( طالبة .73هـ والبالغِ عددُُهن )1435/1436الثاني من العام الجامعّيِ 

 (1جدول رقم )

توزيع أعضاء الهيئة التعليمية في جامعة االميرة نورة بنت عبد الرحمن في كلية التربية في قسم المناهج 

 ة العلمية والخبرةوطرق التدريس حسب كل من الدرج

الدرجة  م

 العلمية

 العدد الخبرة العدد

 6 أقل من سنة إلى خمس سنوات. 4 أستاذ  .1

 1 من أكثر من خمس سنوات إلى عشر سنوات. 10 أستاذ مشارك  .2

 4 من أكثر من عشر سنوات إلى خمَس عشرة سنة. 19 أستاذ مساعد  .3

 16 من أكثر من خمَس عشرة سنة إلى عشرين سنة. 7 محاضر  .4

 13 أكثر من عشرين سنة.  .5

 40 المجموع

وقد تكونت مجموعة البحث من جميع أفراد مجتمع البحث من أعضاء الهيئة التعليمية ، أما     

( طالبة ممن قمن باالستجابة على 68بالنسبة لعينة البحث من الطالبات، فقد بلغ حجم العينة )

 االستفتاء من أفراد مجتمع البحث من الطالبات.
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 أدوات البحث :

 تكونت أدوات البحث من أداتين ، فيما يلي عرٌض تفصيليٌّ لكيفية بنائِِهما:

استفتاء آراء الطالبات المعلمات حول إعدادهن في ضوء مواصفات معلمة -األداة األولى

 مدرسة المستقبل:

 تم بناُء استفتاِء آراِء الطالباِت المعلمات حول إعدادهن في ضوء مواصفات معلمة

 مدرسة المستقبل وذلك عن طريق اتباع الخطوات اآلتية:

استخالص مواصفات معلمة مدرسة المستقبل من األدبيات التي أجريت في هذا الموضوع -1

؛ 2012؛  الحجري ،2007؛ ،مصطفى،2000وهي )المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، 

؛ االغا, 2013؛ زايد ،  2001اد، ؛  الزو2000؛  مزاهرة ،2011؛ الشماس، 2009عطيفي, 

 (.2001؛ الحر، 2009؛ المهدي, 2013

كتابة العباراِت ذاِت الصلة بموضوع البحث وتصنيِفها في محاوَر ثالثٍة هي :المواصفات -2

 الشخصية، والمواصفات التربوية والِمْهنية، والمواصفات العلمية والمعرفية.

( عبارةً موزعةً على المحاوِر 67إذ بلغ عدد العبارات )كتابة الصورةِ المبدئية لالستفتاء ،  -3

 الثالثِة.

( أعضةةاِء 5عةرض الصةةورةِ المبدئيةة لالسةةتفتاء علةةى مجموعةة مةةن المحكمةةين ، بلةغ عةةددُُهم )-4

هيئِة تدريس بدرجة أستاذ، وأستاذ مشارك ،حيث طلب منهم إبداَء مرئياتِِهم حول مناسبة التةدريج 

ا( ، )متوسةةًطا( ، )قلةةياًل( ، )أبةةدًا(( لهةةدف االسةةتفتاء ،و وضةةوح صةةياغة التةةالي ))تماًمةةا(، )كثيةةرً 

 العبارات ، و مدى انتماء العبارة إلى المحور الذي تندرج ضمنَهُ.

إجةةراء بعةةِض التعةةديالت فةةي ضةةوء آراء المحكمةةين مةةن حيةةُث حةةذُف بعةةِض العبةةارات وإعةةادةُ -5

 صياغِة بعضها اآلخر.

( عبةةارةً ، موزعةةً علةةى 51نهائيةة بحيةةث أصةبح مكونًةةا مةن )إخةراج االسةةتفتاء فةي صةةورته ال-6

 المحاوِر الثالثِة.

 . Googleتصميم االستفتاء بصورة الكترونية عن طريق موقع -7

حساب معامِل ثباِت االستفتاِء عن طريق حساب معامل ألفا كرونباخ حيث يوضح جةدول رقةم -8

 الستفتاء وعلى االستفتاء كله:( اآلتي، معامَل الثباِت على كل محور من محاور ا2)
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(: معامل ألفا كرونباخ على كل محور من محاور استفتاء آراء الطالبات المعلمات حول إعدادهن 2جدول رقم )

 في ضوء مواصفات معلمة مدرسة المستقبل وعلى االستفتاء ككل

 

 

استفتاُء آراِء أعضاِء الهيئة التعليمية حول إعداد الطالبات المعلمات في ضوء -األداة الثانية

 مواصفات معلمة مدرسة المستقبل:

لمعلمات في ضوء تم بناء استفتاء آراء أعضاء الهيئة التعليمية حول إعداد الطالبات ا

 :مواصفات معلمة مدرسة المستقبل وذلك عن طريق اتباع الخطوات اآلتية

استخدام نفس الصورة النهائية الستفتاء آراء الطالبات المعلمات حول إعدادهن في ضوء -1

، Googleمواصفات معلمة مدرسة المستقبل  المعدِّ بصورة الكترونية عن طريق موقع 

، مع إعادة صياغة بعض العبارات فيه لكي تكوَن مناسبةً للفئة  ( عبارة51والمكون من )

 المستهدفة من أعضاء الهيئة التعليمية.

 إضافة بعض المتغيّرات وهي الدرجة العلمية وسنوات الخبرة.-2

حساب معامل ثبات االستفتاء عن طريق حساب معامل ألفا كرونباخ حيث يوضح جةدول رقةم -3

 لى كل محور من محاوِر االستفتاء وعلى االستفتاء ككل:( اآلتي، معامل الثبات ع3)

( : معامل ألفا كرونباخ على كل محور من محاور استفتاء آراء أعضاء الهيئة التعليمية حول 3جدول رقم )

 إعداد الطالبات المعلمات في ضوء مواصفات معلمة مدرسة المستقبل وعلى االستفتاء ككل

 

 

 

 

 

 

 معامل الثبات المحور م

 0,926 المواصفات الشخصية 1

 0,937 هنيةالمواصفات التربوية والم 2

 0,87 المواصفات العلمية والمعرفية 3

 0,962 االستفتاء ككل 4

 معامل الثبات المحور م

 0,973 فات الشخصيةالمواص 1

 0,978 المواصفات التربوية والمهنية 2

 0,948 المواصفات العلمية والمعرفية 3

 0,987 االستفتاء ككل 4
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ما مواصفاُت  وبذلك يكون قد تمت اإلجابة عن السؤال األول من أسئلة البحث ونصُّهُ:       

الطالباِت المعلماِت المتوقعِ تخرُجُهّن والمسجالِت معلمِة مدرسِة المستقبِل التي ينبغي أن تتوافَر في 

في برنامج "معلمة الصفوف األولى بالمرحلة االبتدائية" في جامعة األميرةِ نورةَ بنِت عبِد 

 الرحمن ؟.

 اشتمل البحث الحاليُّ على المتغيّرات اآلتية: متغيّرات البحث:

 المتغيّرات المستقلة:

 مستوياٍت:)أستاذ، أستاذ مشارك، أستاذ مساعد، محاضر(.الدرجة العلمية ولها أربعةُ -1

الخبرة ولها خمسةُ مستوياٍت:)أقلَّ من سنة إلى خمس سنواٍت ،من أكثَر من خمس سنواٍت إلةى -2

عشر سنواٍت، من أكثَر من عشر سنواٍت إلى خمَس عشرةَ سنةً، من أكثَر مةن خمةَس عشةرةَ سةنٍة 

 (.إلى عشرين سنةً، أكثَر من عشرين سنةً 

 المتغيرات التابعة:

األداء علةةى اسةةتفتاء آراء أعضةةاء الهيئةةة التعليميةةة حةةول إعةةداد الطالبةةات المعلمةةات فةةي ضةةوء -1

 مواصفات معلمة مدرسة المستقبل.

األداء علةةى اسةةتفتاء آراء الطالبةةات المعلمةةات حةةول إعةةدادهن فةةي ضةةوء مواصةةفات معلمةةة  -2

 مدرسة المستقبل.

ق االستفتاءين على مجموعة البحث من أعضاء الهيئة التعليمية تم تطبيتطبيق أدوات البحث: 

وعينة البحث من الطالبات المعلمات, ثم أجري حساب معاملَْي ثبات االستفتاءين, ومعالجة 

, باستخدام التكرارات، والنسب المئوية، SPSS البيانات إحصائيًا عن طريق برنامج 

 ن الثنائّيِ، واختبار شيفيه.والمتوسطات الحسابية، واختبار تحليل التباي

ولتسهيل تفسير النتائج تم استخدام األسلوب اآلتي لتحديد مستوى اإلجابة عن مواصفات       

معلمة مدرسة المستقبل المتضمنة في أداة البحث حيث تم إعطاء وزن للبدائل 

تلك اإلجاباِت ( ،ثم تم تصنيف 1، )أبدًا(=2، )قلياًل(=3، )متوسًطا(=4،)كثيًرا(=5:))تماًما(=

 (، ويوّضح 2010إلى خمسة مستوياٍت متساويِة المدى من خالل المعادلة اآلتية )الجهيمي ،

 عدد بدائل األداة.(÷ أقل قيمة  –( ذلك: طول الفئة =)أكبر قيمة 4جدول رقم )

(=5-1 ÷)5  =0,8 
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 (: توزيع الفئات وفق التدريج المستخدم في أداة البحث4الجدول رقم )

 مدى المتوسطات الوصف دى المتوسطاتم الوصف

 2,60-1,81 )قلياًل( 5-4,21 )تماًما(

 1,80-1 )أبًدا( 4,20-3,41 )كثيًرا(

   3,40-2,61 )متوسًطا(

 نتائج البحث:

هُ: ما مدى توافر مواصفات معلمة مدرسة المستقبل في  اإلجابة عن السؤال الثاني, ونصُّ

بالمرحلة االبتدائية" بجامعة االميرة نورة بنت عبد خريجات برنامج "معلمة الصفوف األولى 

؟، ولإلجابة عن هذا السؤال تم استخدام التكرارات والنسب المئوية الرحمن من وجهة نظرهن

 ( اآلتي ذلك:5والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية، ويوضح جدول رقم )

ور األول "المواصفات ( أن نسبة إجابة الطالبات في المح5يتّضح من جدول رقم )

(،و تراوحت على ِخيار %55,5 - %20,6الشخصية" على ِخيار )تماًما( تراوحت ما بين )

(، %30,9 - %4,4(، وعلى ِخيار )متوسًطا( ما بين )%54,4 - %35,3)كثيًرا( ما بين )

 (.%5,9- %0(، وعلى ِخيار )أبدًا( ما بين )%5,9-%  0وعلى ِخيار )قلياًل( ما بين )

( أن نسبة إجابة الطالبات في المحور الثاني "المواصفات التربوية 5يتّضح من جدول رقم )كما 

(،وعلى ِخيار )كثيًرا( ما بين %48,5 - %25والِمْهنية" على ِخيار )تماًما( تراوحت ما بين )

(، وعلى ِخيار )قلياًل( ما %38,2 - %7,4(، وعلى ِخيار )متوسًطا( ما بين )57,4% - 30,9%)

 (.%1,5- %0(، و على ِخيار )أبدًا( ما بين )%4,4-%  0)بين 

 التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية (:5جدول رقم )

حول مدى توافر مواصفات معلمة مدرسة المستقبل في الستجابات عينة البحث من الطالبات 

 االبتدائية" بجامعة االميرة نورة بنت عبد الرحمن خريجات برنامج "معلمة الصفوف األولى بالمرحلة

 م
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 ساهم برنامج "معلمة الصفوف األولى بالمرحلة االبتدائية" في اكسابي المواصفات اآلتية:

 المواصفات الشخصية: -المحور االول 
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 ساهم برنامج "معلمة الصفوف األولى بالمرحلة االبتدائية" في اكسابي المواصفات اآلتية:

 المواصفات الشخصية: -المحور االول 

1 
كيّف مع المجتمع الت

 المحلي.

33 48,

5 

24 35,

3 

9 13,

2 

0 0 2 2,9 4,26 

2 
,42 29 الرغبة في التعلم.

6 

29 42,

6 

8 11,

8 

1 1,5 1 1,5 4,24 

3 
,36 25 القدرة على تطوير ذاتي.

8 

36 52,

9 

4 5,9 2 2,9 1 1,5 4,21 

4 

القدرة على التواصل مع 

إدارة المدرسة والمشرفات 

 وأولياء االمور بهدف

 تحسين العملية التعليمية.

19 27,

9 

29 42,

6 

1

7 

25 3 4,4 0 0 3,94 

5 
,36 25 امتالك روح المبادرة .

8 

33 48,

5 

8 11,

8 

0 0 2 2,9 4,16 

6 
الرغبة في التجريب 

 والتجديد.

24 35,

3 

30 44,

1 

1

2 

17,

6 

1 1,5 1 1,5 4,1 

7 

القدرة على التواصل مع 

مؤسسات المجتمع بهدف 

 التعليمية.تحسين العملية 

14 20,

6 

25 36,

8 

2

1 

30,

9 

4 5,9 4 5,9 3,6 

8 
امتالك مهارات التعلم 

 الذاتي.

24 35,

3 

37 54,

4 

5 7,4 1 1,5 1 1,5 4,21 

9 
القدرة على النقد الهادف 

 البنّاء.

26 38,

2 

28 41,

2 

1

2 

17,

6 

1 1,5 1 1,5 4,13 

10 
امتالك مهارات الحاسب 

 اآللي.

21 30,

9 

27 39,

7 

1

5 

22,

1 

4 5,9 1 1,5 3,93 

11 

ممارسة مبدأ القدوة 

الحسنة أمام محيطي 

 االجتماعي.

30 44,

1 

34 50 3 4,4 0 0 1 1,5 4,35 

12 
االنفتاح على كل ما هو 

 جديد.

29 42,

6 

29 42,

6 

8 11,

8 

1 1,5 1 1,5 4,24 

13 
التحكم في السلوك 

 الشخصي.

29 42,

6 

31 45,

6 

6 8,8 1 1,5 1 1,5 4,26 

14 
خالقيات مهنة التمسك بأ

 التعليم.

37 54,

4 

26 38,

2 

4 5,9 0 0 1 1,5 4,44 

15 
القدرة على التعاون مع 

 الزميالت في مجال العمل.

35 51,

5 

27 39,

7 

5 7,4 0 0 1 1,5 4,4 
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 ساهم برنامج "معلمة الصفوف األولى بالمرحلة االبتدائية" في اكسابي المواصفات اآلتية:

 المواصفات الشخصية: -المحور االول 

16 
المحافظة على هويتي 

 اإلسالمية واالفتخار بها.

37 54,

4 

26 38,

2 

4 5,9 0 0 1 1,5 4,44 

17 
,55 38 الفخر باالنتماء للوطن.

9 

24 35,

3 

5 7,4 0 0 1 1,5 4,44 

18 
الرغبة في التعلم المستمر 

 مدى الحياة.

32 47,

1 

27 39,

7 

7 10,

3 

1 1,5 1 1,5 4,29 

19 
امتالك القدرة على التفكير 

 التأملي.

29 42,

6 

26 38,

2 

1

2 

17,

6 

0 0 1 1,5 4,21 

 المواصفات التربوية والمهنية:-المحور الثاني

20 
وق الفردية بين مراعاة الفر

 الطالبات.

28 41,

2 

32 47,

1 

7 10,

3 

0 0 1 1,5 4,26 

21 

تطبيق نظريات التعليم 

والتعلم في المواقف 

 التدريسية.

20 29,

4 

38 55,

9 

1

0 

14,

7 

0 0 0 0 4,15 

22 

القدرة على استخدام 

الطرائق واالساليب 

المناسبة لطالبات الصفوف 

 االولية.

30 44,

1 

29 42,

6 

8 11,

8 

1 1,5 0 0 4,29 

23 

التمكن من استخدام أساليب 

وطرائق التقويم المالئمة 

 لطالبات الصفوف االولية.

24 35,

3 

33 48,

5 

1

1 

16,

2 

0 0 0 0 4,19 

24 
القدرة على التفاعل مع 

 طالبات الصفوف االولية.

33 48,

5 

28 41,

2 

5 7,4 2 2,9 0 0 4,35 

25 

القدرة على التخطيط 

الستخدام الوسائط 

ولوجية التي تخدم التكن

المناهج الدراسية 

 بالصفوف االولية.

29 42,

6 

26 38,

2 

1

0 

14,

7 

3 4,4 0 0 4,19 

26 
القدرة على تنظيم االنشطة 

 التربوية الهادفة.

19 27,

9 

39 57,

4 

9 13,

2 

1 1,5   4,12 

27 

القدرة على تنمية مهارة 

التفكير االبتكاري لدى 

 طالبات الصفوف االولية.

24 35,

3 

26 38,

2 

1

5 

22,

1 

3 4,4 0 0 4,04 

28 
القدرة على تنويع النشاط 

 الصفي .

21 30,

9 

36 52,

9 

9 13,

2 

2 2,9 0 0 4,12 
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 ساهم برنامج "معلمة الصفوف األولى بالمرحلة االبتدائية" في اكسابي المواصفات اآلتية:

 المواصفات الشخصية: -المحور االول 

29 
القدرة على تنويع النشاط 

 الالصفي.

23 33,

8 

23 33,

8 

1

9 

27,

9 

2 2,9 1 1,5 3,96 

30 

القدرة على حث طالبات 

الصفوف االولية على جمع 

المعلومات من مصادر 

 متعددة .

20 29,

4 

22 32,

4 

2

3 

33,

8 

3 4,4 0 0 3,87 

31 

القدرة على توظيف االسئلة 

التي تساعد طالبات 

الصفوف االولية على 

 تحقيق االهداف. 

24 35,

3 

29 42,

6 

1

3 

19,

1 

2 2,9 0 0 4,1 

32 

القدرة على تحفيز طالبات 

الصفوف االولية للمزيد من 

 االطالع والبحث.

22 32,

4 

25 36,

8 

1

9 

27,

9 

2 2,9 0 0 3,99 

33 
القدرة على اإلدارة الصفية 

 الفاعلة.

27 39,

7 

30 44,

1 

9 13,

2 

2 2,9 0 0 4,21 

34 
القدرة على تقديم التغذية 

 الراجعة أثناء التدريس.

27 39,

7 

29 42,

6 

1

1 

16,

2 

1 1,5 0 0 4,21 

35 
القيام  بدور المرشدة 

 لطالبات الصفوف االولية .

23 33,

8 

33 48,

5 

9 13,

2 

2 2,9 1 1,5 4,1 

36 

القيام بدور المدربة 

الشخصية لطالبات 

 الصفوف األولية.

23 33,

8 

26 38,

2 

1

5 

22,

1 

3 4,4 1 1,5 3,99 

37 
القدرة على اتخاذ القرار 

 بشكل جيد.

25 36,

8 

35 51,

5 

6 8,8 2 2,9 0 0 4,22 

38 

القدرة على تنمية التفكير 

الناقد لدى طالبات الصفوف 

 االولية.

21 30,

9 

29 42,

6 

1

5 

22,

1 

2 2,9 1 1,5 3,99 

39 
الفهم الجيد لخصائص 

 طالبات الصفوف االولية. 

27 39,

7 

30 44,

1 

1

0 

14,

7 

1 1,5 0 0 4,22 

40 
تحفيز طالبات الصفوف 

 االولية على المبادرة.

30 44,

1 

30 44,

1 

6 8,8 2 2,9 0 0 4,29 

41 

تعويد طالبات الصفوف 

االولية على المشاركة في 

 تخاذ القرار.عملية ا

19 27,

9 

36 52,

9 

1

1 

16,

2 

1 1,5 1 1,5 4,04 

 3,74 1,5 1 4,4 30,238,3 21 25 17القدرة على القيام باألبحاث  42
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 ساهم برنامج "معلمة الصفوف األولى بالمرحلة االبتدائية" في اكسابي المواصفات اآلتية:

 المواصفات الشخصية: -المحور االول 

 2 6 9 اإلجرائية.

 المواصفات العلمية والمعرفية:-المحور الثالث

43 
التكيف مع التطورات 

 المستقبلية للمعرفة العلمية.

26 38,

2 

27 39,

7 

1

2 

17,

6 

3 4,4 0 0 4,12 

44 

الفهم العميق الستخدام 

البنى المعرفية في مجال 

 العمل مستقبال. 

21 30,

9 

28 41,

2 

1

7 

25 2 2,9 0 0 4 

45 

امتالك مهارات استخدام 

الحاسوب في الحياة 

 العملية.

28 41,

2 

27 39,

7 

1

2 

17,

6 

1 1,5 0 0 4,21 

46 

المهارة في استخدام 

أساليب البحث عن 

 المعلومات.

25 36,

8 

31 45,

6 

1

2 

17,

6 

0 0 0 0 4,19 

47 

امتالك المهارات والقدرات 

والمعلومات التي تجعلني 

باحثة تربوية تسهم في حل 

المشكالت عن دراية 

 ووعي.

16 23,

5 

33 48,

5 

1

8 

26,

5 

1 1,5 0 0 3,94 

48 

القدرة على المشاركة في 

حل مشكالت المجتمع التي 

تنعكس على النظام 

 التعليمي.

19 27,

9 

34 50 1

2 

17,

6 

3 4,4 0 0 4,01 

49 
,41 28 فهم علوم العصر وتقنياته.

2 

31 45,

6 

9 13,

2 

0 0 0 0 4,28 

50 

المعرفة التربوية 

باستراتيجيات ادارة 

 الصفوف الدراسية.

30 44,

1 

33 48,

5 

5 7,4 0 0 0 0 4,37 

51 
,44 30 امتالك مهارات التفكير.

1 

31 45,

6 

7 10,

3 

0 0 0 0 4,34 

 

( أن نسبة إجابة الطالبات في المحور الثالث "المواصفات 5ا يتّضح من جدول رقم )كم

(،و على ِخيار %44,1 - %23,5العلمية والمعرفية" على ِخيار )تماًما( تراوحت ما بين )

(، وعلى %26,5 - %7,4(، وعلى ِخيار )متوسًطا( ما بين )%50 - %39,7)كثيًرا( ما بين )
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( لجميع العبارات في هذا %0(، و بلغت على ِخيار )أبدًا( )%4,4- %0) ِخيار )قلياًل( ما بين

 المحور.

(، أن جميع المعايير قد حصلت على متوسطات حسابية 5يتضح  من جدول رقم )

( معياًرا منها قد حصل على متوسطات حسابية ضمن 25(، وأن )4,44 -3,6تراوحت بين) 

( 26ايير ذات التوافر بدرجة )تماًما( ، وأن )( والتي تعدّ ضمن تصنيف المع5-4,21المدى )

( والتي تعدّ ضمن 4,20-3,41معياًرا منها قد حصل على متوسطات حسابية ضمن المدى )

 تصنيف المعايير ذات التوافر بدرجة )كثيًرا(.

 وفيما يلي تفصيل لتلك النتائج ومناقشتها:

لمتوسط الحسابّي ضمن المدى في هذا المحور تراوح االمحور األول: المواصفات الشخصية: 

( ؛ مما يدل على أن درجة توافر المواصفات  توزعت بين )تماًما( و)كثيًرا( ، حيث 3,6-4,44)

( معياًرا، وبلغ عدد المعايير التي توافرت 13بلغ عدد المعايير التي توافرت بدرجة )تماًما( )

في محور المواصفات الشخصية  ( معايير؛ وهذا يدّل على أن معظم المعايير6بدرجة )كثيًرا( )

توافرت بدرجة )تماًما( وهذا يعطي مؤشًرا على انطباق معظم المعاييِر في محور المواصفات 

الشخصية بدرجة )تماًما(؛ مما يضفي انطباًعا بأن برنامج اإلعداد سواء في شروط االلتحاق أو 

التي تؤهلها للعمل  مقرراته يسهم بدرجة كبيرة في إكساب الطالبات المواصفات الشخصية

كمعلمة في مدرسة المستقبل، وهذا يتناقض مع آراء أعضاء الهيئة التعليمية وقد يعزى السبب 

في ذلك إلى عدم موضوعية الطالبات من حيث تقييُمُهّن ألنفسِهّن ، ويشدّد على ضرورة استخداِم 

َب أخرى لم تستخدْمها أساليَب أخرى في دراسة آراء الطالبات، وتقييم البرنامج َوْفَق أسالي

 الدراسة الحالية.

في هذا المحور تراوح المتوسط الحسابّي ضمن المواصفات التربوية والِمْهنية: -المحور الثاني

( ؛ مما يدل على أن درجة توافر المواصفات توزعت بين )تماًما( 4,35-3,74المدى )

( معايير، وبلغ عدد المعايير 8ا( )و)كثيًرا( ، حيث بلغ عدد المعايير التي توافرت بدرجة )تمامً 

( معياًرا، وهذا يدّل على أن معظَم المعاييِر في محور 15التي توافرت بدرجة )كثيًرا( )

المواصفات التربوية والِمْهنية توافرت بدرجة )كثيًرا(، وهذا يتناقض مع آراء أعضاء الهيئة 

عدم وضوح رؤية ومفهوم  التعليمية بالنسبة لنفس النقطة وقد يعزى السبب في ذلك إلى

مواصفات معلمة المستقبل بالنسبة للطالبات الملتحقات بالبرنامج؛ فقد تم الحكم من قِبَِلِهّن على 
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المواصفات من حيث زخر البرنامج بالمقررات التربوية بغض النظر عن كفاءته في إعدادهن 

 َوْفَق مواصفات معلمة مدرسة المستقبل.

في هذا المحور تراوح المتوسط الحسابّي ضمن  لعلمية والمعرفية:المواصفات ا-المحور الثالث

(؛ مما يدل على أن درجة توافر المواصفات توزعت بين )تماًما( و)كثيًرا( 4,37-3,94المدى )

( معايير، وبلغ عدد المعايير التي 4، حيث بلغ عدد المعايير التي توافرت بدرجة )تماًما( )

ايير وهذا يدّل على أن معظم المعاييِر في محور المواصفات ( مع5توافرت بدرجة )كثيًرا( )

العلمية والمعرفية توافرت بدرجة )كثيًرا(، وهذا يعطي مؤشًرا على انطباق معظِم المعاييِر في 

محور المواصفات العلمية والمعرفية بدرجة )كثيًرا( وقد يعزى ذلك إلى نفس األسباب التي 

 لمواصفات الشخصية.ذكرت في تفسير النتائج في محور ا

وبالنسبة التفاق أو تعارض نتيجة البحث الحالّي مع نتائج الدراسات السابقة التي أجريت  

في حدود –في مجال البحث الحالّي، اتضح أنه بعد مراجعة تلك الدراسات عدُم وجوِد أي دراسة 

تناد إليها في تفسير بحثت في متغيرات البحث المستقلة؛ لذا من غير الممكن االس –علم الباحثتين 

( حيث بحثتا في 2013( و اآلغا )2011النتائج، فلقد أجريت دراستان فقط، وهما الشماس )

تصورات الطلبة حول مالمح مدرسة المستقبل وقارنت بين الذكور واإلناث في هذا الصدد، أما 

ة أو كليهما في بقية الدراسات فقد تناولت آراء الطلبة أو الخريجين أو أعضاء الهيئة التعليمي

 ضوء معاييِر الجودةِ؛ إذ إن هذه المعاييَر لم تكن من ضمن اهتمام البحث الحالّي.

هُ  مدى توافر مواصفات معلمة مدرسة المستقبل في :ما اإلجابة عن السؤال الثالث, ونصُّ

خريجات برنامج "معلمة الصفوف األولى بالمرحلة االبتدائية" بجامعة االميرة نورة بنت عبد 

؟، ولإلجابة عن هذا السؤال تم استخدام لرحمن من وجهة نظر أعضاء الهيئة التعليمية ا

 ( اآلتي ذلك:6التكرارات والنسب المئوية، والمتوسطات الحسابية ، ويوضح جدول رقم )

( أن نسبة إجابة أعضاء الهيئة التعليمية في المحور األول 6يتّضح من جدول رقم )

(،وعلى الِخيار %22,5 - %5يار )تماًما( تراوحت ما بين )"المواصفات الشخصية" عن خِ 

(، وعن %52,5 - %25(، وعن الِخيار )متوسًطا( ما بين )%40 - %7,5)كثيًرا( ما بين )

 (.%12,5- %0(، وعن الِخيار )أبدًا( ما بين )%42,5-%  10الِخيار )قلياًل( ما بين )

الهيئة التعليمية في المحور الثالث ( أن نسبة إجابة أعضاء 6كما يتّضح من جدول رقم )

(،و %12,5 - %7,5"المواصفات العلمية والمعرفية" عن ِخيار )تماًما( تراوحت ما بين )
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 - %20(، وعن ِخيار )متوسًطا( ما بين )%37,5 - %10تراوحت عن ِخيار )كثيًرا( ما بين )

- %0أبدًا( ما بين )(، وعن ِخيار )%37,5-%  22,5(، وعن الِخيار )قلياًل( ما بين )45%

25%.) 

(، أن جميع المعاييِر قد حصلت على متوسطات حسابية 6يتّضح  من جدول رقم ) 

( معاييَر منها قد حصلت على متوسطات حسابية ضمن 4(، ، وأن )3,7 -2,43تراوحت بين) 

( والتي تعدّ ضمن تصنيف المعاييِر ذاِت التوافر بدرجة )كثيًرا( ، وأن 4,20-3,41المدى )

( والتي تعدّ 3,40-2,61( معياًرا منها قد حصل على متوسطات حسابية ضمن المدى )39)

( معاييَر منها قد حصلـت على 8ضمن تصنيف المعايير ذات التوافر بدرجة متوسطة، وأن )

( والتي تعدّ ضمن تصنيف المعايير ذات التوافر 2,60-1,81متوسطات حسابية ضمن المدى )

 بدرجة قليلة.

 ي تفصيل لتلك النتائج ومناقشتها:وفيما يل

الستجابات عينة البحث  التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية (:6جدول رقم )

حول مدى توافر مواصفات معلمة مدرسة المستقبل في خريجات برنامج "معلمة من أعضاء الهيئة التعليمية 

 ائية" بجامعة االميرة نورة بنت عبد الرحمنالصفوف األولى بالمرحلة االبتد

 العبارات م

ما
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 ساهم برنامج "معلمة الصفوف األولى بالمرحلة االبتدائية" في اكساب الطالبات المعلمات المواصفات اآلتية:

 المواصفات الشخصية: -المحور االول 

 3,43 0 0 10 4 52,5 21 22,5 9 15 6 التكيّف مع المجتمع المحلي. .1

 2,8 5 2 32,5 13 47,5 19 7,5 3 7,5 3 الرغبة في التعلم. .2

 2,85 10 4 25 10 45 18 10 4 10 4 القدرة على تطوير ذاتها. .3

القدرة على التواصل مع إدارة  .4

المدرسة والمشرفات وأولياء 

سين العملية االمور بهدف تح

 التعليمية.

4 10 8 20 18 45 9 22,5 1 2,5 3,13 

 2,73 10 4 35 14 37,5 15 7,5 3 10 4 امتالك روح المبادرة . .5

 2,7 12,5 5 37,5 15 30 12 7,5 3 12,5 5 الرغبة في التجريب والتجديد. .6
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 ساهم برنامج "معلمة الصفوف األولى بالمرحلة االبتدائية" في اكساب الطالبات المعلمات المواصفات اآلتية:

القدرة على التواصل مع  .7

مؤسسات المجتمع بهدف 

 ة.تحسين العملية التعليمي

4 10 4 10 11 27,5 17 42,5 4 10 2,68 

 2,75 12,5 5 32,5 13 32,5 13 12,5 5 10 4 امتالك مهارات التعلم الذاتي. .8

 2,78 10 4 40 16 25 10 12,5 5 12,5 5 القدرة على النقد الهادف البنّاء. .9

 3,3 7,5 3 15 6 35 14 25 10 17,5 7 امتالك مهارات الحاسب اآللي. .10

ممارسة مبدأ القدوة الحسنة  .11

 أمام محيطها االجتماعي.

3 7,5 5 12,5 20 50 9 22,5 3 7,5 2,9 

 2,93 10 4 20 8 42,5 17 22,5 9 5 2 االنفتاح على كل ما هو جديد. .12

 3,08 7,5 3 20 8 42,5 17 17,5 7 12,5 5 التحكم في السلوك الشخصي. .13

 3,13 5 2 17,5 7 47,5 19 20 8 10 4 التمسك بأخالقيات مهنة التعليم. .14

القدرة على التعاون مع زميالتها  .15

 في مجال العمل.

8 20 14 35 12 30 5 12,5 1 2,5 3,58 

المحافظة على هويتها اإلسالمية  .16

 واالفتخار بها.

5 12,5 16 40 10 25 8 20 1 2,5 3,4 

 3,7 2,5 1 10 4 25 10 40 16 22,5 9 الفخر باالنتماء للوطن. .17

الرغبة في التعلم المستمر مدى  .18

 الحياة.

3 7,5 7 17,5 14 35 11 27,5 5 12,5 2,8 

امتالك القدرة على التفكير  .19

 التأملي.

5 12,5 4 10 11 27,5 16 40 4 10 2,75 

 المواصفات التربوية والمهنية:-المحور الثاني

مراعاة الفروق الفردية بين  .20

 الطالبات.

6 15 9 22,5 20 50 5 12,5 0 0 3,4 

تطبيق نظريات التعليم والتعلم  .21

 في المواقف التدريسية.

6 15 8 20 15 37,5 10 25 1 2,5 3,2 

القدرة على استخدام الطرائق  .22

واالساليب المناسبة لطالبات 

 الصفوف االولية.

7 17,5 14 35 14 35 5 12,5 0 0 3,58 

يب التمكن من استخدام أسال .23

وطرائق التقويم المالئمة 

 لطالبات الصفوف االولية.

7 17,5 8 20 17 42,5 8 20 0 0 3,35 
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 ساهم برنامج "معلمة الصفوف األولى بالمرحلة االبتدائية" في اكساب الطالبات المعلمات المواصفات اآلتية:

القدرة على التفاعل مع  .24

 طالبات الصفوف االولية.

6 15 11 27,5 18 45 3 7,5 2 5 3,4 

القدرة على التخطيط  .25

الستخدام الوسائط 

التكنولوجية التي تخدم 

المناهج الدراسية 

 االولية.بالصفوف 

5 12,5 9 22,5 13 32,5 11 27,5 2 5 3,1 

القدرة على تنظيم  .26

االنشطة التربوية 

 الهادفة.

5 12,5 8 20 18 45 7 17,5 2 5 3,18 

القدرة على تنمية مهارة  .27

التفكير االبتكاري لدى 

 طالبات الصفوف االولية.

3 7,5 7 17,5 7 17,5 13 32,5 10 25 2,5 

تنويع النشاط القدرة على  .28

 الصفي .

4 10 10 25 16 40 8 20 2 5 3,15 

القدرة على تنويع النشاط  .29

 الالصفي.

4 10 6 15 11 27,5 17 42,5 2 5 2,83 

القدرة على حث طالبات  .30

الصفوف االولية على 

جمع المعلومات من 

 مصادر متعددة .

5 12,5 4 10 9 22,5 16 40 6 15 2,65 

يف القدرة على توظ .31

االسئلة التي تساعد 

طالبات الصفوف االولية 

 على تحقيق االهداف.

5 12,5 3 7,5 15 37,5 13 32,5 4 10 2,8 

القدرة على تحفيز  .32

طالبات الصفوف االولية 

للمزيد من االطالع 

 والبحث.

5 12,5 2 5 10 25 14 35 9 22,5 2,5 

القدرة على اإلدارة  .33

 الصفية الفاعلة.

6 15 7 17,5 19 47,5 8 20 0 0 3,28 

القدرة على تقديم التغذية  .34

 الراجعة أثناء التدريس.

4 10 9 22,5 15 37,5 11 27,5 1 2,5 3,1 

القيام  بدور المرشدة  .35

لطالبات الصفوف االولية 

. 

3 7,5 9 22,5 10 25 14 35 4 10 2,83 

القيام بدور المدربة  .36

الشخصية لطالبات 

4 10 7 17,5 11 27,5 14 35 4 10 2,83 
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 ساهم برنامج "معلمة الصفوف األولى بالمرحلة االبتدائية" في اكساب الطالبات المعلمات المواصفات اآلتية:

 الصفوف األولية.

القدرة على اتخاذ القرار  .37

 بشكل جيد.

4 10 7 17,5 15 37,5 11 27,5 3 7,5 2,95 

القدرة على تنمية التفكير  .38

الناقد لدى طالبات 

 الصفوف االولية.

3 7,5 4 10 10 25 14 35 9 22,5 2,45 

الفهم الجيد لخصائص  .39

 لية.طالبات الصفوف االو

5 12,5 9 22,5 15 37,5 9 22,5 2 5 3,15 

تحفيز طالبات الصفوف  .40

 االولية على المبادرة.

5 12,5 11 27,5 8 20 10 25 6 15 2,98 

تعويد طالبات الصفوف  .41

االولية على المشاركة 

 في عملية اتخاذ القرار.

3 7,5 6 15 9 22,5 13 32,5 9 22,5 2,53 

القدرة على القيام  .42

 باألبحاث اإلجرائية.

5 12,5 5 12,5 9 22,5 7 17,5 14 35 2,5 

 المواصفات العلمية والمعرفية:-المحور الثالث

التكيف مع التطورات  .43

المستقبلية للمعرفة 

 العلمية.

4 10 4 10 15 37,5 15 37,5 2 5 2,83 

الفهم العميق الستخدام  .44

البنى المعرفية في مجال 

 عملها مستقبال.

3 7,5 4 10 10 25 13 32,5 10 25 2,43 

امتالك مهارات استخدام  .45

الحاسوب في الحياة 

 العملية.

4 10 15 37,5 10 25 11 27,5 0 0 3,3 

المهارة في استخدام  .46

أساليب البحث عن 

 المعلومات.

3 7,5 8 20 17 42,5 11 27,5 1 2,5 3,03 

امتالك المهارات  .47

والقدرات والمعلومات 

ي تجعلها باحثة الت

تربوية تسهم في حل 

المشكالت عن دراية 

 ووعي.

3 7,5 5 12,5 13 32,5 11 27,5 8 20 2,6 

القدرة على المشاركة في  .48

حل مشكالت المجتمع 

التي تنعكس على النظام 

3 7,5 6 15 8 20 14 35 9 22,5 2,5 
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 ساهم برنامج "معلمة الصفوف األولى بالمرحلة االبتدائية" في اكساب الطالبات المعلمات المواصفات اآلتية:

 التعليمي.

فهم علوم العصر  .49

 وتقنياته.

5 12,5 5 12,5 10 25 15 37,5 5 12,5 2,75 

المعرفة التربوية  .50

باستراتيجيات ادارة 

 الصفوف الدراسية.

5 12,5 11 27,5 13 32,5 9 22,5 2 5 3,2 

 3,03 2,5 1 27,5 11 45 18 15 6 10 4 امتالك مهارات التفكير. .51

 

ثاني ( أن نسبة إجابة أعضاء الهيئة التعليمية في المحور ال6كما يتّضح من جدول رقم )

(،وعن %17,5 - %7,5"المواصفات التربوية والمهنية" عن ِخيار )تماًما( تراوحت ما بين )

(، وعن %50 - %17,5(، وعن ِخيار )متوسًطا( ما بين )%35 - %5ِخيار )كثيًرا( ما بين )

 (.%35- %0(، وعن الِخيار )أبدًا( ما بين )%42,5-%  7,5ِخيار )قلياًل( ما بين )

في هذا المحوِر تراوح المتوسط الحسابّي ضمن المدى  المواصفات الشخصية:المحور األول: 

( ؛ مما يدل على أن درجة توافر المواصفات توزعت بين درجة )كثيًرا( 2,68-3,7)

( معايير، وبلغ عدد المعاييِر 3و)متوسًطا(، حيث بلغ عدد المعايير التي توافرت بدرجة )كثيًرا( )

( معياًرا، وهذا يدل على أن معظم المعايير في محور 16ا()التي توافرت بدرجة )متوسطً 

المواصفات الشخصية توافرت بدرجة متوسطة؛ مما يؤكد أن برنامج اإلعداد لم يتضمن مقرراٍت 

تعمل على إكساب الطالبات الصفاِت الشخصيةَ التي تؤهلها كمعلمة لمدرسة المستقبل ، باإلضافة 

بدرجة كبيرة عند الطالبات؛ مما يؤكد أن معايير القبول إلى أن هذه الصفات ليست متوافرةً 

لاللتحاق بالبرنامج ال تشدّد على ضرورة توافر بعض المواصفات الشخصية في الطالبة التي 

 تؤهلها كمعلمة لمدرسة المستقبل.

وهذا يؤكد وجود نقاط ضعف في البرنامج بحاجة إلى تعديل أو إعادة نظر سواء على 

تي تتضمنها الخطة الدراسية أو على مستوى طرائِق التدريِس والتقويم مستوى المقررات ال

 (. 2005المتبعة فيه )كاظم وجبر ،
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في هذا المحور تراوح المتوسط الحسابّي ضمن ة: المحور الثاني: المواصفات التربوية والِمْهني

 (؛ مما يدل على أن درجة توافر المواصفات توزعت بين )كثيًرا(3,58-2,45المدى )

و)متوسًطا( و)قلياًل(، حيث بلغ عدد المعايير التي توافرت بدرجة )كثيًرا( معياًرا واحدًا ، وبلغ 

( معياًرا، بينما بلغ عدد المعاييِر التي توافرت 17عدد المعاييِر التي توافرت بدرجة )متوسًطا( )

واصفات التربوية ( معايير ، ويدّل هذا على أن معظم المعاييِر في محور الم5بدرجة )قلياًل( )

والِمْهنية توافرت بدرجة متوسطة ، ويؤكد هذا على أنه بالرغم من وجود العديد من المقررات 

التربوية والِمْهنية في برنامج اإلعداد إال أنها تشدّد في مضمونها وطرق استراتيجياتها على 

لمة للعمل في مدرسة تأهيل الطالبة للعمل كمعلمة في الوقت الحاضر وال يشدّد على إعدادها كمع

 المستقبل وما تتطلبه من مواصفات خاصة بالمعلمة.

في هذا المحور تراوح المتوسط الحسابّي ضمن  :المحور الثالث: المواصفات العلمية والمعرفية

( ؛ مما يدل على أن درجة توافر المواصفات توزعت بين )متوسًطا( 3,3-2,43المدى )

( معايير، وبلغ عدد المعاييِر 6ر التي توافرت بدرجة )متوسًطا()و)قلياًل( ، حيث بلغ عدد المعايي

( معايير؛ وهذا يدّل على أن معظم المعاييِر في محور 3التي توافرت بدرجة )قلياًل( )

المواصفات العلمية والمعرفية توافرت بدرجة متوسطة ؛ مما يؤكد أن برنامج اإلعداد ال يشدّد 

لطالبة بتدريسها في الصفوف األولى ، ويعاني من القصور في على المادة العلمية التي ستقوم ا

هذه الناحية حيث اتضح عند مراجعة الخطة الدراسية التي تدرسها الطالبة في البرنامج ، عدُم 

وجوِد مقرراٍت تخصصية في بعض المجاالت الدراسية؛ األمر الذي ينعكس سلبًا على إعداد 

 ية.الطالبات من الناحية العلمية والمعرف

 اختبار صحة فروض البحث:

 تنص فروض البحث على ما يلي:

مدى ( بين آراء أعضاِء الهيئة التعليمية حول α≤ 0,05.ال توجد فروٌق ذاُت داللة إحصائية )1

توافر مواصفات معلمة مدرسة المستقبل في خريجات برنامج "معلمة الصفوف األولى بالمرحلة 

 تعزى إلى الدرجة العلمية. ت عبد الرحمناالبتدائية" بجامعة االميرة نورة بن

مدى ( بين آراء أعضاِء الهيئة التعليمية حول α≤ 0,05. ال توجد فروٌق ذاُت داللة إحصائية )2

توافر مواصفات معلمة مدرسة المستقبل في خريجات برنامج "معلمة الصفوف األولى بالمرحلة 

 زى إلى الخبرة.تع االبتدائية" بجامعة االميرة نورة بنت عبد الرحمن
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مدى ( بين آراء أعضاِء الهيئة التعليمية حول α≤ 0,05. ال توجد فروٌق ذاُت داللة إحصائية )3

توافر مواصفات معلمة مدرسة المستقبل في خريجات برنامج "معلمة الصفوف األولى بالمرحلة 

جة العلمية تعزى إلى التفاعل بين الدر االبتدائية" بجامعة االميرة نورة بنت عبد الرحمن

 والخبرة.

والختبار صحة فروض البحث ، تم استخدام تحليل التباين الثنائّي ، ويوّضح جدول رقم  

توافر ( اآلتي نتائَج تحليِل التباين الثنائّي الستجابات أعضاء الهيئة التعليمية حول مدى 7)

لمرحلة مواصفات معلمة مدرسة المستقبل في خريجات برنامج "معلمة الصفوف األولى با

 َوْفقًا للدرجة العلمية والخبرة والتفاعل بينهما. االبتدائية" بجامعة االميرة نورة بنت عبد الرحمن

نتائج تحليل التباين الثنائي الستجابات أعضاء الهيئة التعليمية مدى توافر مواصفات معلمة  (:7جدول رقم )

لمرحلة االبتدائية" بجامعة االميرة نورة بنت مدرسة المستقبل في خريجات برنامج "معلمة الصفوف األولى با

 عبد الرحمن َوْفقًا للدرجة العلمية والخبرة والتفاعل بينهما.

مصدر  المحور

 التباين

مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

مستوى  قيمة ف

 الداللة

المواصفات 

 الشخصية

 

الدرجة 

 العلمية

1541,434 3 513,811 1,84 0,165 

 0,442 0,968 270,269 4 1081,075 برةالخ

التفاعل بين 

الدرجة 

العلمية 

 والخبرة

2213,305 6 368,884 1,321 0,283 

داخل 

 المجموعات

7259,664 26 279,218  

  40 142515 الكلي

المواصفات 

التربوية 

 والمهنية

 

الدرجة 

 العلمية

1470,352 3 490,117 1,289 0,299 

 0,565 0,752 286,169 4 1144,676 الخبرة

التفاعل بين 

الدرجة 

العلمية 

 والخبرة

5653,020 6 942,17 2,477 0,05 

  380,316 26 9888,224داخل 
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مصدر  المحور

 التباين

مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

مستوى  قيمة ف

 الداللة

 المجموعات

  40 203490 الكلي

المواصفات 

العلمية 

 والمعرفية

 

الدرجة 

 العلمية

326,985 3 108,995 1,807 0,171 

 0,675 0,586 35,361 4 141,444 الخبرة

التفاعل بين 

الدرجة 

العلمية 

 والخبرة

620,470 6 103,412 1,715 0,157 

داخل 

 المجموعات

1568,081 26 60,311  

  40 29012 الكلي

االستفتاء 

 ككل

الدرجة 

 العلمية

8608,82 3 2869,607 1,678 0,196 

 0,502 0,857 1466,147 4 5864,588 الخبرة

التفاعل بين 

الدرجة 

العلمية 

 والخبرة

19766,817 6 3294,469 1,926 0,114 

داخل 

 المجموعات

44471,617 26 1710,447  

  40 988663 الكلي

( بالنسبة 1,678، 1,807، 1,289، 1,84( أن قيمة )ف=7يتضح من الجدول رقم )

 لمتغير الدرجة العلمية على المحاور األول والثاني والثالث لالستفتاء، واالستفتاء ككل على

( ؛ مما يؤدي إلى قبول الفرض α≤0,05التوالي، وهي غير دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة )

( بين آراء أعضاِء α≤ 0,05اإلحصائّي األول ونصُّهُ: ال توجد فروٌق ذاُت داللة إحصائية )

مدى توافر مواصفات معلمة مدرسة المستقبل في خريجات برنامج "معلمة الهيئة التعليمية حول 

تعزى إلى الدرجة  فوف األولى بالمرحلة االبتدائية" بجامعة االميرة نورة بنت عبد الرحمنالص

العلمية، وهذا يؤكد عدَم وجوِد تفاوٍت بين آراء أعضاء الهيئة التعليمية تعزى إلى الدرجة 
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 العلمية، وقد يعزى السبب في ذلك إلى أن معظَم أعضاِء الهيئة التعليمية يقمن بتدريس الطالبات

في معظم المستويات، ولديهن تواصل مباشر مع الطالبات حيث يقوم معظم أعضاء الهيئة 

التعليمية باإلشراف على الطالبات في التدريب الميدانّي والمشاهدات الميدانية ولديهن إلماَمةٌ 

جيدةٌ بمواصفات الطالبات باإلضافة إلى خبرتهن في الخطة الدراسية التي تدرسها الطالبات 

حقات بالبرنامج؛ مما يوفر أسًسا قوية للحكم على مواصفات الطالبات مهما اختلفت الدرجة الملت

( التي شدّدت على تبني فكرة 2005العلمية ،وتتفق نتيجة هذا البحِث مع دراسة كاظم و جبر )

 تطوير البرنامج بغض النظر عن المتغيّرات الديمغرافية.

( 0,857، 0,586، 0,752، 0,968( أن قيمة )ف=7كما يتضح من الجدول رقم )

بالنسبة لمتغير الخبرة على المحاور األول والثاني والثالث لالستفتاء، واالستفتاء ككل على 

( ؛ مما يؤدي إلى قبول الفرض α≤0,05التوالي، وهي غير دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة )

هُ:  ال توجد فروٌق ذاُت داللة إحصائي ( بين آراء أعضاِء α≤ 0,05ة )اإلحصائّي الثاني ونصُّ

مدى توافر مواصفات معلمة مدرسة المستقبل في خريجات برنامج "معلمة الهيئة التعليمية حول 

تعزى إلى الخبرة،  الصفوف األولى بالمرحلة االبتدائية" بجامعة االميرة نورة بنت عبد الرحمن

ة تعزى إلى الخبرة، وقد يعزى وهذا يؤكد عدَم وجوِد تفاوت بين آراء أعضاء الهيئة التعليمي

 السبب في ذلك إلى األسباب ذاتها التي ذكرت في تفسير النتائج بالنسبة لمتغير الدرجة العلمية.

( 1,926، 1,715,807، 2,477، 1,321( أن قيمة )ف=7كما يتضح من الجدول رقم )     

ول والثاني والثالث بالنسبة لمتغير التفاعل بين الدرجة العلمية والخبرة على المحاور األ

( α≤0,05لالستفتاء واالستفتاء ككل على التوالي، وهي غير دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة )

عند جميع المحاور ما عدا المحوَر الثانَي؛ مما يؤدي إلى قبول الفرض اإلحصائّي الثالث بالنسبة 

 ≥αوٌق ذاُت داللة إحصائية )لالستفتاء ككل والمحورين األول والثالث, ونصُّهُ:  ال توجد فر

مدى توافر مواصفات معلمة مدرسة المستقبل في ( بين آراء أعضاِء الهيئة التعليمية حول 0,05

خريجات برنامج "معلمة الصفوف األولى بالمرحلة االبتدائية" بجامعة االميرة نورة بنت عبد 

ة إلى رفض نفس الفرض تعزى إلى التفاعل بين الدرجة العلمية والخبرة،  باإلضاف الرحمن

بالنسبة للمحور الثاني، وهذا يؤكد عدَم وجوِد تفاوٍت بين آراء أعضاء الهيئة التعليمية تعزى إلى 

متغير التفاعل بين الدرجة العلمية والخبرة في جميع المحاور وعلى االستفتاء ككل، حيث أكد 
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ق ؛ وهذا يقتضي اعتمادَ األسباب اختبار شيفيه بالنسبة للمحور الثاني عدَم اتضاحِ مصادِر الفرو

 بالنسبة لمتغير الدرجة العلمية. ذاتها التي ذكرت في تفسير النتائج

 التوصيات:

 في ضوء نتائج البحث تقدّم الباحثتان التوصيات اآلتية:

مراجعة الخطة الدراسية والممارسات التدريسية الخاصة ببرنامج "معلمة الصفوف األولى  -1

 ية".بالمرحلة االبتدائ

باإلضافة إلى بعض المقررات في الخطة الدراسية بما يتناسب وإعدادَ الطالباِت المعلمات في  -2

 ضوء مواصفات معلمة مدرسة المستقبل.

تطوير برنامج "معلمة الصفوف األولى بالمرحلة االبتدائية" في ضوء مواصفات معلمة  -3

 مدرسة المستقبل.

معلمة الصفوف األولى بالمرحلة االبتدائية" في ضوء بناء تصور مقترح لتطوير برنامج " -4

 مواصفات معلمة مدرسة المستقبل.

تقويم برنامج "معلمة الصفوف األولى بالمرحلة االبتدائية" في ضوء مواصفات معلمة  -5

 مدرسة المستقبل من وجهة نظر جهات التوظيف وأرباب العمل.

 المراجع:

المؤتمر العلمي الثالث لكلية العلوم  . الواقع والمأمول :إعداد المعلم وتأهيله(. 2010) أبو غزالة، محمد عقلة

   762 – 788, األردن -التربوية بجامعة جرش )تربية المعلم العربي وتأهيله : رؤى معاصرة( 

مح مدرسة المستقبل من وجهة نظر طلبة كلية التربية في الجامعة مال(.2013) األغا، عبدالمعطي رمضان

 .197-185,  48  ,مصر-مجلة الجمعية التربوية للدراسات االجتماعية .  اإلسالمية في غزة

المؤتمر .  أدوار معلم مدرسة المستقبل في ضوء مفهوم التعلم اإللكتروني. (2009إبراهيم، عصام سيد )

  ,2 ,مصر -الواقع والمأمول (  -العلمي السنوي الثاني لكلية التربية ببورسعيد ) مدرسة المستقبل 

1151-1203. 

دراسة   :واقع مؤسسات إعداد المعلم وتأهيله في اليمن(. 2010) البرعي، العزي علي محمد يحيى

) تربية المعلم العربي وتأهيله : رؤى  المؤتمر العلمي الثالث لكلية العلوم التربوية بجامعة جرش .تحليلية

  .80-90, األردن -معاصرة ( 

http://search.mandumah.com/Author/Home?author=%D8%A3%D8%A8%D9%88+%D8%BA%D8%B2%D9%84%D8%A9%D8%8C+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%B9%D9%82%D9%84%D8%A9
http://search.mandumah.com/Record/118186
http://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB+%D9%84%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%8A%D8%A9+%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9+%D8%AC%D8%B1%D8%B4+%28+%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A+%D9%88%D8%AA%D8%A3%D9%87%D9%8A%D9%84%D9%87+%3A+%D8%B1%D8%A4%D9%89+%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D8%A9+%29+-+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%22&type=JournalTitle
http://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB+%D9%84%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%8A%D8%A9+%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9+%D8%AC%D8%B1%D8%B4+%28+%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A+%D9%88%D8%AA%D8%A3%D9%87%D9%8A%D9%84%D9%87+%3A+%D8%B1%D8%A4%D9%89+%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D8%A9+%29+-+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%22&type=JournalTitle
http://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB+%D9%84%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%8A%D8%A9+%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9+%D8%AC%D8%B1%D8%B4+%28+%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A+%D9%88%D8%AA%D8%A3%D9%87%D9%8A%D9%84%D9%87+%3A+%D8%B1%D8%A4%D9%89+%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D8%A9+%29+-+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%22&type=JournalTitle
http://search.mandumah.com/Author/Home?author=%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%BA%D8%A7%D8%8C+%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B7%D9%8A+%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86
http://search.mandumah.com/Record/430566
http://search.mandumah.com/Record/430566
http://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%8A%D8%A9+%D9%84%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9++-%D9%85%D8%B5%D8%B1%22&type=JournalTitle
http://search.mandumah.com/Author/Home?author=%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85%D8%8C+%D8%B9%D8%B5%D8%A7%D9%85+%D8%B3%D9%8A%D8%AF+%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF
http://search.mandumah.com/Record/44382
http://search.mandumah.com/Record/44382
http://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%88%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A+%D9%84%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9+%D8%A8%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF+%28+%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84+-+%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9+%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A3%D9%85%D9%88%D9%84+%29+-+%D9%85%D8%B5%D8%B1%22&type=JournalTitle
http://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%88%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A+%D9%84%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9+%D8%A8%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF+%28+%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84+-+%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9+%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A3%D9%85%D9%88%D9%84+%29+-+%D9%85%D8%B5%D8%B1%22&type=JournalTitle
http://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%88%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A+%D9%84%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9+%D8%A8%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF+%28+%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84+-+%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9+%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A3%D9%85%D9%88%D9%84+%29+-+%D9%85%D8%B5%D8%B1%22&type=JournalTitle
http://search.mandumah.com/Author/Home?author=%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%B9%D9%8A%D8%8C+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A+%D8%B9%D9%84%D9%8A++%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D9%89
http://search.mandumah.com/Record/118099
http://search.mandumah.com/Record/118099
http://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB+%D9%84%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%8A%D8%A9+%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9+%D8%AC%D8%B1%D8%B4+%28+%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A+%D9%88%D8%AA%D8%A3%D9%87%D9%8A%D9%84%D9%87+%3A+%D8%B1%D8%A4%D9%89+%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D8%A9+%29+-+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%22&type=JournalTitle
http://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB+%D9%84%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%8A%D8%A9+%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9+%D8%AC%D8%B1%D8%B4+%28+%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A+%D9%88%D8%AA%D8%A3%D9%87%D9%8A%D9%84%D9%87+%3A+%D8%B1%D8%A4%D9%89+%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D8%A9+%29+-+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%22&type=JournalTitle
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(. المعلم في مدرسة المستقبل التكوين والممارسة, الطبعة األولى, 2009بشارة, جبرائيل )  

 دمشق: الدار العامرة.

ستقبلية في وظائف تصور مقترح لتطوير النمو المهني في ضوء التغيرات الم(. 2004) البهواشي، السيد عبدالعزيز

 .362-1,318  .مصر-تكوين المعلم  -المؤتمر العلمي السادس عشر. وادوار المعلم وتجارب بعض الدول

(.تقويم كتاب الفقه )المطور( المقرر على طالب الصف الثالث الثانوي 2010الجهيمي، أحمد.)

، 31. السنة رسالة الخليج العربيي ضوء المعايير المعاصرة للكتاب المدرسي. شرعي ف

 .116العدد 

. رسالة (. مدرسة المستقبل. كيف ننحو بمدارسنا الى مدرسة المستقبل2012الحجري ، سالم.)

 .85-68. 36، ع سلطنة عمان-التربية

وقائع ورشة عمل (.مشروع مدرسة المستقبل نموذج تطبيقي. 2001الحر، عبد العزيز.)

 .105-1.مدرسة المستقبل ....نموذج تطبيقي السعودية

. إعداد المعلم في ضوء التحديات العالمية المعاصرة(. 2010الحراحشة, محمد عبود ) 

المؤتمر العلمي السادس عشر )مستقبل إعداد المعلم في كليات التربية وجهود الجمعيات 

 496-475مصر,-ربي(العلمية في عمليات التطوير بالعالم الع

(. أدوار المعلم بين الواقع والمأمول في مدرسة المستقبل "رؤية 2002حسن, السيد محمد )

 .458-441, كلية التربية, جامعة الملك سعود, ندوة مدرسة المستقبلتربوية". 

أساليب وبرامج إعداد معلم المستقبل في الجامعات األردنية من وجهة نظر أعضاء  (.2010)درادكه، أمجد محمود

المؤتمر العلمي الثالث لكلية العلوم التربوية بجامعة جرش ) تربية المعلم العربي وتأهيله : رؤى .  هيئة التدريس

 .479-448 , األردن -معاصرة ( 

ئص الشخصية والواجبات المهنية لمعلم مدرسة الخصا(.2009, محمد عبد العظيم )دياب، عبدالباسط  ومحمد

الدولي األول ) التعليم  -المؤتمر العلمي العربي الرابع .  المستقبل في ضوء التحديات المعاصرة وآفاق المستقبل

 .892-2,846  ,مصر - وتحديات المستقبل (

: مجلة  دراسات تربوية ونفسية.  التعليم والتعلم ، المعلم والمتعلم في مدرسة المستقبل (.2013) زايد، نبيل محمد

 .80-67,  79 ,, مصركلية التربية بالزقازيق 

 .135-129, 2البحرين. -التربية(. مدرسة المستقبل رؤية تحليلية. 2001الزواد, علي أحمد )
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 األوليّة لصفوفا معلّمة برنامج (. تقويم2014الشنقيطي, أمامة محمد و العتيبي, سارة بدر )

 ضوء في الخريجات وجهة نظر من عبدالرحمن بنت نورة األميرة بجامعة التربية كليّة في

 .30-1, 159جامعة االزهر,  -. مجلة كلية التربيةسوات تحليل

يتصورها طلبة معلم الصف في كلية التربية بجامعة صفات معلم مدرسة المستقبل كما (. 2011الشماس, عيسى )

 .148-119,  60 . االردن- مجلة اتحاد الجامعات العربية.  دمشق

المؤتمر العلمي السنوي الثاني لكلية التربية ببورسعيد (.مدرسة المستقبل.... نظرة عامة. 2009زينب.)عطيفي، 

 .1150-1121، 2، جمصر -مول(الواقع والمأ–)مدرسة المستقبل 

(. دور برنامج تدريب مديري ومديرات المدارس االساسية في محافظة المفرق في اكسابهم 1997العموش، نايف.)

 الكفايات المهنية .رسالة ماجستير غير منشورة. جامعة اليرموك. اربد :االردن.

ا لبعض المعايير العالمية من وجهة نظر الخريجين. (.تقويم برنامج التربية الفنية وفق2005كاظم، علي ؛ جبر، صبيح.)

-22جامعة اليرموك. "العلوم التربوية والنفسية :تجديدات وتطبيقات مستقبلية".–المؤتمر السادس لكلية التربية 

 نوفمبر./24

 -المؤتمر العلمي السادس عشر. رؤية نقدية لبرامج إعداد المعلم في الوطن العربي(. 2004) الكثيري، راشد بن حمد

 .82-66, 1 ,مصر-تكوين المعلم 

, الطبعة توجيهات حديثة في إعداد معلم المستقبل(. 2009الكرمي , جمال عبد المنعم )

 األولى, االسكندرية: حورس الدولية.

مناهجها اإللكترونية ودورها في بناء مجتمع المعرفة   :مدرسة المستقبل (. 2009)  مازن، حسام محمد

 -مي الحادي والعشرون ) تطوير المناهج الدراسية بين االصالة والمعاصرة ( المؤتمر العل. والمعلوماتية العربي

 .35-2, 1 .مصر

المؤتمر العلمي الثاني لكلية العلوم . خصائصه ، مهاراته ، كفاياته  :المستقبل(. معلم 2009) محافظة، سامح

 . 767- 744. األردن -دور المعلم العربي في عصر التدفق المعرفي (  التربوية بجامعة جرش )

مدرسة المستقبل والمؤتمر الثاني لوزراء التربية والتعليم والمعارف في (. 0200) مزاهرة، ماهر جويحان

 .101-93( , 4) 40.  االردن - سالة المعلمر.  الوطن العربي

33-  , 47 . مصر- مجلة التربية والتعليم.  مواصفات معلم مدرسة المستقبل (.2007) يممصطفى، فه

34. 

-المجلة العربية للتربية(.مدرسة المستقبل .2000المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم. )

 .  71-8. 2، ع 20. مج  تونس
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The availability of future school teacher Properties in the 

Graduates of " primary  first grades teacher "program  at 

the University of  Princess Noura bint Abdul Rahman From 

their perspective and of the members of the Educational 

Commission 

Dr.wadha habab al-otaibi1  Dr . Muna Saad Alghamdi2 

This research aims to investigate The availability of future school teacher 

Properties in the Graduates of " primary  first grades teacher "program  

at the University of  Princess Noura bint Abdul Rahman From their 

perspective and of the members of the Educational Commission. 

The Sample  Of The Study Consisted Of (40) Members Of The Faculty 

At The University Of Princess Noura Bint Abdul Rahman  in the College 

Of Education In Curriculum And Instruction Department, In Addition Of 

(68) Female Students From The Eighth Level Registered In The Path " 

Primary  First Grades Teacher". 

Research Results Showed That The Percentage Of The Answer Of The 

Members Of The Teaching Staff At The Option Of Never Ranged 

Between (2.5% - 35%), And  The Percentage Of The Answer  Of The 

                                                           
11Associate Professor Of Curriculum And Science Teaching Methods  Princess Noura Bint Abdulrahman  

University. 
2associate professor Of Curriculum And Mathematics Teaching Methods  Princess noura bint  

abdulrahman university. 
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Members Of The Teaching Staff Of  Little Choice Ranged Between 

(7.5% - 47.5%), And The Percentage Of The Answer  Of The Members 

Of The Teaching Staff Of  Average Choice Ranged  Between (20% - 

52.5%), And The Percentage Of The Answer  Of The Members Of The 

Teaching Staff Of  Much Choice Ranged  Between (5% -40%), And The 

Percentage Of The Answer  Of The Members Of The Teaching Staff Of  

Completely Choice Ranged Between (5% -22.5%). 

And The Results Also Showed That There Were No Statistically 

Significant Differences (α≤ 0,05) Between The Views Of Members Of 

The Teaching Staff About The availability of future school teacher 

Properties in the Graduates of " primary  first grades teacher "program  

at the University of  Princess Noura bint Abdul Rahman due to  

Scientific Degree And Experience And The Interaction Between Them 

On All  Properties dimensions And The Questionnaire As A Whole 

Except The dimension Of Educational And Professional Properties, The 

Results Demonstrated A Statistically Significant Difference (α≤ 0,05) 

Between The Views Of Members Of The Teaching Staff About The 

availability of future school teacher Properties in the Graduates of " 

primary  first grades teacher "program  at the University of  Princess 

Noura bint Abdul Rahman due to The Interaction Between Scientific 

Degree And Experience. 

Research Results Showed That The Percentage Of The Answer Of The 

Female Students  At The Option Of Never Ranged Between (1.5% - 

14.7%), And  The Percentage Of The Answer  Of The Female Students 

Of  Little Choice Ranged Between (1.5% - 5.9%), And The Percentage 

Of The Answer  Of Female Students Of  Average Choice Ranged  
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Between (4.4% - 38.2%), And The Percentage Of The Answer  Of  The 

Female Students Of  Much Choice Ranged  Between (30.9% -57.4%), 

And The Percentage Of The Answer  Of The Female Students Of  

Completely Choice Ranged Between (20.6% -55.9%). 

In Light Of The Results  Of The Research Results, The Researchers 

Made Some Of Recommendations And Proposals That Can Contribute 

To The Development Of Programs To Prepare Teachers, As Well As In-

Service Training In Saudi Arabia. 

Keywords:( availability, future school teacher Properties ,program, 

primary  first grades teacher, members of the Educational Commission) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




