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 األمرية جبامعت الرتبيت بكليت املعلماث الطالباث تصوراث
 الشاملت اجلودة معايري ضوء يف الصف معلمت لسماث نورة

التي تحمميا  ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة التصورات _ممخص ال
الطالبات المعممات بكمية التربية بجامعة األميرة نورة لسمات معممة 
الصف، كما ىدفت إلى التعرف عمى الفرق بين تصوراتين حسب 

( طالبة، يمثمن 170مستواىن الدراسي، وقد تكونت عينة الدراسة من )
طالبات المستويين الرابع والثامن بقسم المناىج وطرق التدريس بكمية 
التربية بجامعة األميرة، وقد قامت الباحثة بتصميم استبيان لتصورات 
الطالبات المعممات لسمات معممة الصف في ضوء معايير الجودة 
الشاممة حيث تضمن االستبيان مجموعة من السمات التي تشكل في 
مجمميا خصائص الجودة في المعمم وتم تصنيف ىذه السمات في 

 :ثالثة محاور ىي
 الشخصية لمعممة الصف السمات/ 1
 السمات المينية لمعممة الصف/ 2
  إدارة الصف وتنظيمو /3 

وقد توصمت الباحثة إلى أن التصورات كانت عالية جداً، حيث      
(، كما توصمت الدراسة إلى عدم وجود 4524( و)4553تراوحت بين )

تعزى   (a = 0.05)فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة
 .الختالف المستوى الدراسي في جميع المحاور

الطالب  التصورات، معايير الجودة الشاممة،: الكممات المفتاحية 
 .المعمم

 . المقدمة1
اىتم التربويون بمصطمح )التصورات( والذي ظير منذ       

نياية الثمانينيات، وذلك لما ليا من أىمية في معرفة أفكار 
األفراد وأعماليم التي تستند إلى تمك األفكار، والطالب المعممون 
ـ خالل دراستيم في كميات التربية تتكون لدييم عدد من 

جال التربية التصورات حول بعض القضايا التي تيميم في م
والتعميم، فكمما كانت المعرفة الجديدة متفقة مع بنية المتعمم 
المعرفية فإنو يشعر بالراحة، أما إذا لم تتفق مع معارفو 

، وتكون [1]ومعتقداتو فإنو يشعر بالتوتر وعدم االتزان المعرفي 

ىذه التصورات غالبا غير كاممة ألن الطمبة يرون ويسمعون 
، وتعتبر [2]لممارسات الصفية لممعممين الجانب األدنى من ا

الجودة من أىم الوسائل التي تحسن عممية التعميم وترتقي 
بمستواه وقد أوصت المؤتمرات والندوات العممية كثيرا باألخذ 
بمبدأ الجودة الشاممة ومنيا مؤتمر )الجودة في التعميم العام( 

، كما 2007 [3المنعقد في جامعة الممك سعود بالرياض ]
[ بالعمل عمى تحقيق 4] أوصت العديد من الدراسات كدراسة

مفاىيم ومعايير وأىداف الجودة الشاممة في كافة أنظمة التعميم 
 .العربية
أما عمى مستوى دول الخميج العربي فقد صدر عام       
[ عن المجمس األعمى لمتعميم ضرورة االىتمام 5] 2007

قيق أىدافيا في كافة بمعايير الجودة الشاممة، والعمل عمى تح
 .المراحل الدراسية

وفي المممكة العربية السعودية فقد قدمت وزارة التربية       
والتعميم المرحمة األولى من مشروع المعايير التربوية لعناصر 

( معيارا لممعمم بمتطمباتيا المعرفية 14العممية التعميمية، وشمل )
 [6]. ومبادئيا التربوية ومعاييرىا األدائية
 :مجاالت البحث في جودة التعميم

[ فيما 7تنوعت مجاالت البحث في جودة المعمم، وقد حددىا ]
 :يمي
 جودة األداء الميني والتدريسي /2جودة إعداد المعمم / 1
 / جودة األداء المياري4جودة األداء الشخصي واالجتماعي / 3
 / جودة إدارة الذات6جودة الصحة النفسية لممعمم / 5
  ة إدارة الوقتجود/ 7

وبما أن )جودة إعداد المعمم( من المجاالت الميمة، فإن البحث 
في تصورات الطالب المعممين ومفاىيميم حول قضايا التعمم 
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والتعميم أمر ضروري لما لو من دور في تحسين وتجويد تمك 
 .التصورات

 مشكمة الدراسة. 2
متباينة تشير العديد من الدراسات إلى أن ىناك نتائج        

حول ثبات أو تغير تصورات الطالب المعممين قبل وبعد 
التحاقيم بمينة التدريس، ويرجع ىذا االختالف إلى أن برامج 
إعداد المعممين ال تكسبيم التصورات والمعتقدات التي تتناسب 
مع التوجيات التربوية الحديثة، وىكذا تأتي مشكمة الدراسة 

مستمرة من المربين والباحثين، الحالية من االستجابة لمدعوات ال
ومن توصيات الدراسات السابقة بضرورة التعرف عمى تصورات 
الطالب المعممين لخصائص المعمم ومعايير الجودة الشاممة 

 .لمعممية التعميمية بشكل عام
 :ويمكن صياغة مشكمة الدراسة الحالية في سؤالين أساسيين ىما

 أ. أسئمة الدراسة
بات المعممات بكمية التربية بجامعة األميرة ما تصورات الطال/ 1 

  نورة لسمات معممة الصف في ضوء معايير الجودة الشاممة؟
ىل ىناك اختالف بين تصورات الطالبات المعممات بكمية / 2 

التربية بجامعة األميرة نورة لسمات معممة الصف في ضوء 
 معايير الجودة الشاممة تعزى لممستوى الدراسي؟

 الدراسةأهمية ب. 
تتضح أىمية ىذه الدراسة في كونيا تقدم فكرة عن       

تصورات الطالبات المعممات لسمات معممة الصف، وذلك من 
أجل تحسين وتطوير تمك التصورات قبل الخدمة )ممارسة 
المينة(، كما أنيا تعطي مؤشرًا عمى فاعمية برنامج إعداد معممة 

 .ورةالصف في كمية التربية بجامعة األميرة ن
 أهداف الدراسةج. 
تيدف ىذه الدراسة إلى معرفة التصورات التي تحمميا      

الطالبات المعممات بكمية التربية بجامعة األميرة نورة لسمات 
معممة الصف، كما تيدف إلى التعرف عمى الفرق بين 

 .تصوراتين حسب مستواىن الدراسي
 مصطمحات الدراسةد. 

 .إدراك األمور إدراكًا مجمالً [ بأنيا: 7التصورات: يعرفيا ]
وتعرف إجرائيا بأنيا: وجيات نظر الطالبات المعممات بكمية 
التربية بجامعة األميرة نورة حول خصائص وصفات معمم 
الصف، والتي يعبرن عنيا من خالل اإلجابة عمى فقرات 

 .االستبانة في ىذه الدراسة
 :معايير الجودة الشاممة

عة من المعايير التعميمية والتربوية [ بأنيا مجمو 8عرفيا ]     
اليادفة إلى تطوير برامج إعداد المعمم وتطوير األىداف ونظام 
إعداد أعضاء ىيئة التدريس والعاممين ورفع مستوى جودة التعميم 

 .ومخرجاتو وتطويره وتحسينو
 :وتعرفيا الباحثة إجرائيا

مجموعة من الضوابط العممية المقننة والتي وضعت ألجل 
 .ين وتجويد خصائص وسمات معمم الصفتحس

 :الحدود الزمانية والمكانية: تقتصر ىذه الدراسة عمى
 .طالبات المستوى الرابع بكمية التربية بجامعة األميرة نورة -
 .طالبات المستوى الثامن بكمية التربية بجامعة األميرة نورة -
)السمات الشخصية، السمات  بعض سمات معمم الصف -

 (.إدارة الصفالمينية، 
=  فروض الدراسة: توجد فروق دالة إحصائية عند مستوى )أ

( بين تصورات الطالبات المعممات بكمية التربية بجامعة 0.05
األميرة نورة بصفة عامةـ لسمات معممة الصف في ضوء معايير 

 .الجودة الشاممة
( بين 0.05=  توجد فروق دالة إحصائية عند مستوى )أ      

البات المعممات بكمية التربية بجامعة األميرة نورة تصورات الط
لسمات معممة الصف في ضوء معايير الجودة الشاممة تعزى 

 .الختالف المستوى الدراسي
منيج الدراسة: إن طبيعة مشكمة الدراسة وتساؤالتيا تجعل  

المنيج الوصفي التحميمي ىو أنسب المناىج وأقربيا ليذه 
 .الدراسة

 والدراسات السابقة اإلطار النظري .3
 :تصورات الطالب المعممين 
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يشير العديد من الباحثين إلى أن ىناك روابط قوية بين تصورات 
المعممين وسموكياتيم الصفية، حيث تعمل ىذه التصورات 

 ].9كموجية لسموكياتيم وممارساتيم ]
ولمطمبة المعممين نظرة محدودة حول أدوارىم، وذلك      

التعميم عبارة عن تمقين وتقويم لمتالميذ، وأن  العتقادىم أن عممية
التعمم مجرد تذكر لممعمومات وأن إدارة الصف تعني ضبط 
الطالب، وىذا يتعارض مع ما يدرسونو من نظريات حديثة في 

 ].10] المناىج وطرق التدريس في كميات إعداد المعممين
وقد سببت ىذه الفجوة لممعممين صدمات قوية عند بدء  

م لممينة لذا يجب أن تركز برامج إعداد المعممين عمى ممارستي
بناء معاني خاصة بيم وتغيير التصورات التقميدية حول المعمم 

 ].2وعممية التعميم ]
وبالرغم من أن تنمية التصورات واالتجاىات تعد أمرا ثانويا      

بالنسبة لمتحصيل األكاديمي لمطالب، إال أن تصوراتيم حول 
 ].11] بمية أمر ميموظيفتيم المستق

يدرك بعض أعضاء ىيئة التدريس  وفي بعض األحيان ال       
يدرك  تصورات طمبتيم أثناء ممارستيم لعممية التدريس، بل وال

البعض اآلخر السمبيات التي تتركيا تمك الممارسات عمى 
الطالب حيث يتوافر مفيوم خاطئ حول تصورات الطمبة لعممية 

فالطالب بحاجة ماسة إلى احترام أساتذتيم التدريس الناجحة، 
ليم وتقديرىم، بينما يعتقد األساتذة أن الطمبة يتوقعون منيم 
ضبط الصف الدراسي والفجوة بين كال التصورين يؤدي إلى 

 .[12ضعف العالقة بين أعضاء ىيئة التدريس والطالب ]
 :ومن الدراسات التي أجريت في ىذا المجال

[ التي ىدفت إلى معرفة تصورات 11] دراسة غيث والشوارب -
الطالب المعممين في تخصص معمم الصف نحو التعميم والتعمم، 
ومدى تطور ىذه التصورات لدييم، وقد استخدمت الباحثتان 
االستبانة كأداة لمدراسة وقد أظيرت النتائج امتالك الطالب 
المعممين مزيجًا من التصورات البنائية والتقميدية حول التعمم 

ن كانت تصوراتيم تميل أكثر إلى البنائية،و  كما أن  التعميم، وا 
تصورات طمبة السنة الرابعة كانت أكثر بنائية وأقل تقميدية من 

تصورات طالب السنة األولى. كما ىدفت دراسة فاجت وآخرون 
[ إلى التعرف عمى تصورات الطالب المعممين لخصائص 13]

( 120ينة الدراسة من )المعمم الجيد وغير الجيد، وقد تكونت ع
طالبا في كمية التربية، وقد أظيرت نتائج الدراسة أن ىناك 

 .خمسة محاور لممعمم الجيد وأن أكثرىا أىمية ىو إدارة الصف
[ إلى التعرف عمى تصورات 14وىدفت دراسة بمجون ]      

المعممات والطالبات المعممات لسمات معمم العموم، وقد 
( معممة 172) انة كأداة ووزعتيا عمىاستخدمت الباحثة االستب

( طالبة معممة من طالبات كمية إعداد المعممات بمكة 24و)
المكرمة، وقد توصمت الباحثة إلى أن ىناك توافقًا بين تصورات 
المعممات والطالبات المعممات لخصائص معمم العموم في كثير 

[ إلى التعرف 15من المحاور. بينما ىدفت دراسة الشمراني ]
ى تصورات طالب التخصصات العممية واليندسية في السنة عم

التحضيرية في جامعة الممك سعود لممفاىيم األساسية لطبيعة 
العمم، وتم جمع البيانات من الطالب باستخدام أداة تحوي أسئمة 
مفتوحة، وقد توصل الباحث إلى وجود قصور كبير في تصورات 

تأثير لمبيئة الثقافية العينة لطبيعة العمم، كما توصل إلى وجود 
 [16] كما ىدفت دراسة زايد واالجتماعية لمعينة عمى تصوراتيم،

الدراسي  إلى معرفة العالقة بين المعتقدات المعرفية والتحصيل
( من تالميذ الصفين األول والثالث اإلعدادي، وقد 507لدى )

توصل الباحث إلى وجود فروق دالة إحصائيا بين تالميذ 
من معتقدات سرعة التعمم، ومعتقدات بنية الصفين في كل 

[ إلى تحديد التصورات 17المعرفة. وىدفت دراسة الموسوي ]
المسبقة لمطمبة المعممين الممتحقين ببرامج إعداد المعمم في كمية 
التربية بجامعة البحرين بشأن التدريس والتعمم، وفحص مدى 

توصل  تأثير برامج التربية العممية عمى ىذه التصورات، وقد
الباحث إلى أن المعتقدات المتأصمة لمطمبة المفحوصين تتأرجح 
بين التوجيات المحافظة والتوجيات المعاصرة حيث ال توجد 

[ إلى 18] فروق دالة إحصائيا بينيم. وىدفت دراسة سحمول
تالميذ المرحمة اإلعدادية،  دراسة بنية المعتقدات المعرفية لدى

راسي، والكشف عن الفروق بين ودراسة أثرىا عمى التحصيل الد
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( من تالميذ 430المعتقدات حسب النوع والصف الدراسي لدى )
الصفين األول والثالث اإلعدادي، وقد توصمت الدراسة إلى وجود 

بين معتقدات البنين والبنات، كما توصمت الدراسة فروق دالة 
 .إلى وجود فروق دالة إحصائيا بين معتقدات تالميذ الصفين

 :الجودة الشاممة لممعمم 
لقد شيد العالم في السنوات األخيرة تطورات سريعة      

ومتالحقة في مختمف النواحي والمجاالت ولعل المجال التعميمي 
التربوي من أىم تمك المجاالت التي حدثت فييا تغيرات وحركات 
إصالحية كان من أبرزىا الجودة الشاممة التي ظيرت كتوجو 

المؤسسات التعميمية إلى األخذ بيا ألنو أصبح  جديد سعت كافة
 .ضرورة

وقد اشتقت الباحثة معايير ومؤشرات الجودة الشاممة في األداء 
التدريسي لممعمم من الدراسات السابقة وبعض المؤلفات النظرية، 

 :واقتصرت الباحثة في الدراسة الحالية عمى
 .المعيار األول: السمات الشخصية لمعممة الصف

  .ار الثاني: السمات المينية لمعممة الصفالمعي
 .المعيار الثالث: إدارة الصف وتنظيمو

 :وتشمل الجودة في التعميم جودة العناصر الثالثة التالية
وتشمل المتعمم والمعمم  :جودة مدخالت الموقف التعميمي/ 1

 .والمناىج والمباني والتجييزات وغيرىا من المدخالت
التعميمي: وتشمل جميع أشكال جودة عمميات الموقف / 2

التفاعالت الثنائية ومن مراتب أعمى بين جميع عناصر 
ومكونات المدخالت التعميمية بما في ذلك المتعمم والمعمم 

 .والمناىج والمباني والتجييزات وغيرىا من مدخالت
جودة مخرجات الموقف التعميمي: وتشمل قياس وتقويم / 3

لمعايير الجودة وتقتصر ىنا عمى مخرجات التعمم المقصودة وفقًا 
المتعمم كمنتج تعميمي تقاس خصائصو وتعاير محميًا أو قوميًا أو 

 ].7عالميًا ]
ومن الدراسات التي اىتمت بموضوع الجودة الشاممة لممعمم 

[ التي ىدفت إلى قياس معايير 19] دراسة عبدالمنعم وغريب
افظة األحساء لدى معمم المرحمة الثانوية بمح الجودة في التدريس

من وجية نظر المشرفين التربويين، وتقديم تصور مقترح لبرنامج 
تدريبي لتحقيق التنمية المينية لممعمم في ضوء معايير الجودة، 
وقد توصمت الدراسة إلى وجود انخفاض كبير عن حد الكفاءة 
في األداء التدريسي لممعممين، كما ىدفت دراسة سالم ومصطفى 

مى فاعمية برنامج تعميمي مقترح في تنمية [ إلى التعرف ع20]
ميارات التقويم التربوي لدى طالب شعبة المغة الفرنسية بكمية 
التربية في ضوء المعايير القومية لجودة المعمم في مصر، 

( طالبا وطالبة وقسمت إلى مجموعتين 149تكونت العينة من )
ضابطة وتجريبية، وتوصمت الدراسة إلى وجود فروق دالة 

صائيًا بين متوسطي درجات طالب المجموعتين لصالح إح
 .المجموعة التجريبية

[ إلى التعرف عمى مدى تقبل 21كما ىدفت دراسة الورثان ]     
المعممين لمعايير الجودة الشاممة في التعميم بمحافظة األحساء 
والعوامل التي تشجعيم عمى تقبميا في التعميم والمعوقات التي 

( معممًا من 886ا، وقد تكونت العينة من )تحد من تقبميم لي
مختمف المراحل الدراسية والتخصصات المختمفة، وتوصمت 
الدراسة إلى أن جميع معايير الجودة الشاممة المتعمقة بالمعمم قد 

 .حظيت بدرجة كبيرة من تقبل المعممين
وبالنظر إلى نتائج الدراسات السابقة نجد بعض       

عضيا بتصورات الطالب المعمم االختالفات حيث اىتم ب
[ بتصورات 15] [، في حين اىتمت دراسة17514513511]

[ بتالميذ 18516] طالب التخصصات العممية، واىتمت دراسة
[ في االىتمام 21520519التعميم العام، كما اتفقت الدراسات ]

[ 19بمعايير جودة المعمم وتنميتو المينية، وقد قدمت دراسة ]
[ فقد قدمت برنامجا تعميميا 20] ا دراسةتصورا مقترحا، أم

وقد استخدمت جميع الدراسات االستبانة كأداة  وقياس فاعميتو،
 .لمقياس

 الطريقة واإلجراءات. 4
 عينة الدراسةأ. 

( طالبة، يمثمن طالبات 170تكونت عينة الدراسة من )
المستويين الرابع والثامن في قسم المناىج وطرق التدريس بكمية 
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بجامعة األميرة نورة. وذلك حسب قوائم شئون الطالبات التربية 
 . 1435/1436لمفصل الدراسي األول لمعام الدراسي 

 أداة الدراسةب. 
قامت الباحثة بتصميم استبيان لتصورات الطالبات      

المعممات لسمات معممة الصف في ضوء معايير الجودة الشاممة 
ي تشكل في حيث تضمن االستبيان مجموعة من السمات الت

مجمميا خصائص الجودة في المعمم وتم تصنيف ىذه السمات 
 :ضمن ثالثة محاور ىي

 .1السمات الشخصية لمعممة الصف 
  .2 السمات المينية لمعممة الصف

 إدارة الصف وتنظيمو/ 3
 :وقد اتبعت الباحثة عددا من الخطوات لبناء ىذه األداة

التي يحمميا الطالب مراجعة األدب التربوي الخاص بالتصورات 
 .المعممون، ومعايير الجودة الشاممة إلعداد المعمم
( من أعضاء 4التصميم المبدئي لالستبانة، ثم عرضيا عمى )

 .ىيئة التدريس بقسم المناىج وطرق التدريس
عادة تصميميا حسب رأي المحكمين  .تعديل االستبانة وا 

 :صدق االدة وثباتيا
امت الباحثة بتحكيم األداة من لمتحقق من صدق األداة ق      

خالل توزيعيا عمى مجموعة من األساتذة أعضاء ىيئة التدريس، 
بقسم المناىج وطرق التدريس بكمية التربية بجامعة األميرة نورة، 
وقد تم العمل باآلراء والمقترحات حول الفقرات، فقد أشارت 

حذف إحدى الفقرات في محور  اثنتان من المحكمات بضرورة
ضافة فقرتين لمحور السمات المينية )السم ، 2ات الشخصية، وا 
( 6كما غيرت إحدى المحكمات الصياغة المفظية لمفقرة ) (،10

( في محور إدارة 5) في محور السمات الشخصية، والفقرة
 .الصف

 :ثبات األداة
لمتحقق من ثبات األداة تم حساب معامالت ثبات االتساق 

لمفقرات الواردة في االستبانة، وقد الداخمي باستخدام كرونباخ الفا 
(، واالنحراف المعياري 4531بمغ المتوسط الحسابي لألداة ككل )

(0558.) 
 :تصحيح األداة

تم استخدام مقياس )ليكرت( المتدرج )موافق جدا / موافق / غير 
 (موافق

   :وقد مرت الدراسة بعدد من الخطوات
معممة الصفوف  إعداد قائمة بالتصورات التي تتصورىا الطالبة

 .األولية لسمات معممة الصفوف األولية
 .صياغة ىذه التصورات صياغة سموكية بسيطة في االستبانة

عرض البطاقة في صورتيا األولى عمى عدد من المحكمين 
 .لتحديد أكثر التصورات أىمية ومناسبة لغرض الدراسة

 .تطبيق البطاقة فعميا عمى عينة الدراسة
 .اإلحصائية المناسبةإجراء العمميات 

 النتائج. 5
 :نص السؤال األول عمى

ما تصورات الطالبات المعممات بكمية التربية بجامعة األميرة نورة 
  لسمات معممة الصف في ضوء معايير الجودة الشاممة؟

ولإلجابة عمى ىذا السؤال، تم استخراج المتوسطات الحسابية 
لمعممات في كل مجال واالنحرافات المعيارية لدرجات الطالبات ا

 .من المجاالت
 1جدول 

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات المجال األول: السمات الشخصية
 الرقم الفقرة المتوسط الحسابي االنحراف المعياري

 3 اإلخالص فيما يوكل لممعممة من ميام 4549 0579
 8 حب مينة التدريس 4547 0580
 10 االلتزام بمواعيد الحصص 4546 0587
 9 حب األطفال الصغار 4538 0589
 11 التقيد بأخالقيات مينة التدريس 4537 0586
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 1 المبس المحتشم في المدرسة 4534 0585
 6 التسامح في بعض المواقف 4533 0597
 5 التحمي بالصبر 4532 0590
 2 التعامل مع اآلخرينالمرونة في  4532 0598
 7 الحماس في أداء الميام 4531 0584
 4 عدم التعاون مع الزميالت 4531 0585

 :عمى تنص والتي( 3) رقم الفقرة أن السابق الجدول يبين      
 األولى، المرتبة احتمت (ميام من لممعممة يوكل فيما اإلخالص)

 تعاون عدم) :عمى تنص والتي( 4) رقم الفقرة جاءت بينما
 .األخيرة المرتبة في( الزميالت مع المعممة

 2 جدول
 المهنية السمات: الثاني المجال لفقرات المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات

 الرقم الفقرات المتوسط الحسابي االنحراف المعياري
 15 إتقان بعض استراتيجيات التدريس الحديثة 4,53 0,74
 17 استخدام التقنية بما يخدم الدرس 4,49 0,71
 3 مراعاة قدرات التمميذات 4,48 0,89
 14 ربط الدرس بواقع التمميذات 4,44 0,72
 6 االستماع الجيد لمتمميذات 4,40 0,86
 1 التشجيع الدائم لمتمميذات 4,40 0,77
 11 توظيف األنشطة الصفية المناسبة 4,37 0,90
 16 إتقان ميارة التعزيز والتنويع في استخدامو 4,33 0,92
 7 االىتمام بآراء التمميذات 4,32 0,86
 5 تحفيز التمميذات عمى المشاركة 4,30 0,85
 2 مراعاة حاجات التمميذات 4,30 0,90
 13 التنويع في مستويات األسئمة 4,29 0,87
 9 عدم اإلصغاء لحديث التمميذات 4,27 0,86
 4 احترام التمميذات 4,27 0,86
 10 إتاحة فرص التعمم الذاتي 4,25 0,87
 8 معرفة أسماء التمميذات 4,24 0,88

 ( والتي تنص عمى:15يبين الجدول السابق أن الفقرة رقم )     
)إتقان بعض استراتيجيات التدريس الحديثة( جاءت في المرتبة 

)معرفة  ( والتي تنص عمى:8األولى، بينما جاءت الفقرة رقم )
 .أسماء التمميذات( في المرتبة األخيرة

 3جدول 
 إدارة الصف وتنظيمهالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات المجال الثالث: 

 الرقم الفقرات المتوسطات الحسابية االنحرافات المعيارية
 2 السيطرة التامة عمى الموقف التعميمي 4,50 0,77
 8 تطبيق القوانين الصفية 40 .4 0,88
 1 متابعة ما يدور داخل الصف 4,40 0,87
 7 تذكير التمميذات بالقوانين الصفية 4,39 0,85
 6 إثارة دافعية التمميذات لمتعمم 4,38 0,87
 3 استثمار وقت الحصة بما ىو مفيد 4,36 0,84
 4 تنظيم جموس التمميذات 4,34 0,85
 5 االىتمام بشكل الفصل 4,32 

 التعميمي( جاءت في المرتبة)السيطرة التامة عمى الموقف  ( والتي تنص عمى:2يبين الجدول السابق أن الفقرة رقم )      
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االىتمام )( والتي تنص عمى: 5األولى، بينما جاءت الفقرة رقم )
 .بشكل الفصل( في المرتبة األخيرة

 :نتائج السؤال الثاني
نص السؤال: ىل ىناك اختالف بين تصورات الطالبات 
 المعممات بكمية التربية بجامعة األميرة نورة لسمات معممة الصف

  ر الجودة الشاممة تعزى لممستوى الدراسي؟في ضوء معايي
لإلجابة عن ىذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية 
واالنحرافات المعيارية لتصورات عينة الدراسة لسمات معممة 

 :الصف حسب مستواىن الدراسي، والجدول التالي يوضح ذلك

 4 جدول
 الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات الطالبات المعممات حسب مستواهن الدراسيالمتوسطات 

 المحور المستوى الدراسي عدد الطالبات مجموع المتوسطات مجموع االنحرافات المعيارية
0577 
0570 

4522 
4528 

85 
85 

 المستوى الرابع
 المستوى الثامن

 السمات الشخصية

0560 
0570 

4534 
4537 

85 
85 

 المستوى الرابع
 المستوى الثامن

 السمات المينية

0564 
0569 

4531 
4535 

85 
85 

 المستوى الرابع
 المستوى الثامن

 إدارة الصف وتنظيمو

يتضح من الجدول السابق وجود اختالف ظاىري في       
 تصورات عينة الدراسة لسمات المعممة في ضوء الجودة الشاممة، 

 " ولمتأكد من داللة ىذه الفروق تم استخدام اختبار "ت

 5جدول 
 المستويين الرابع والثامن في التصوراتنتائج اختبار "ت" لداللة الفروق بين متوسطات درجات طالبات 

 المحور قيمة ت المحسوبة قيمة ت الحرجة درجات الحرية
 السمات الشخصية 0.52634 1.658 168
 السمات المينية 0.297044  
 إدارة الصف 0.387995  

 مما الصفرية، الفرضية نرفض السابق الجدول عمى بناء     
 من محور كل في المجموعتين بين فروق وجود عدم عمى يدل

 .المحاور
 النتائج . مناقشة6

 السؤال عن لإلجابة الدراسة نتائج عرض خالل من يتضح
 :األول
 نورة األميرة بجامعة التربية بكمية المعممات الطالبات تصورات ما

  الشاممة؟ الجودة معايير ضوء في الصف معممة لسمات
 متعددة تصورات يمتمكن( العينة) المعممات الطالبات أن      
 جدا، عالية كانت التصورات وأن الصف، معمم سمات حول
 مع تتفق النتيجة وىذه( 4524)و( 4553) بين تراوحت حيث
 ويمكن[ 15] نتيجة عن وتختمف ،[18517516513511] نتائج
 وواضحة جيدة خمفيات لديين المعممات الطالبات بأن ذلك تفسير

 الدراسية المراحل في دراستين خالل من الصف معممة لسمات
 اختالف عمى المعممات من كبير لعدد ومالحظتين المختمفة
 يدور لما ومتابعتين الصفية، وممارساتين التدريسية أساليبين
 .الدراسية الصفوف داخل
 :ثانيا

 السؤال عن لإلجابة الدراسة نتائج عرض خالل من يتضح
 :الثاني
 الطالبات تحمميا التي التصورات بين اختالف يوجد ىل

 الدراسي؟ مستواىن حسب المعممات
 = a) الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم

 المحاور، جميع في الدراسي المستوى الختالف تعزى (0.05
 أن إلى ذلك يعود أن ويمكن[ 14] دراسة مع تتفق النتيجة وىذه
 مدارس في والتعميمية االجتماعية الظروف في تقاربا ىناك
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 كما موحدة، شبو تصورات إلى أدى مما وذلك العام، التعميم
 في الصف معممة إعداد برنامج أن إلى ذلك يعود أن يمكن
 خبرات عمى يشتمل بحيث تطوير إلى يحتاج نورة األميرة جامعة
 بين، الخاصة المعرفة بناء لمطالبات تتيح وأنشطة وبرامج
 ].18517516511] دراسة عن الدراسة ىذه وتختمف

 . التوصيات7
 بما الباحثة توصي الدراسة، إلييا توصمت التي النتائج عمى بناء
 :يمي
 .المعممة لمطالبة التطبيقي واإلعداد النظري اإلعداد بين الربط -
 توعية عمى العام التعميم في الدراسية المقررات شمول ضرورة -

 .الصف معمم بسمات وتثقيف
 مكونات جميع حول المعممين الطالب بتصورات االىتمام -

 .الواسع بمفيومو المنيج
 المراجع 

 أ. المراجع العربية
 معممي تبني أثر( 2004) ىاني وعبيدات، طالل الزعبي، [1]

 لممفاىيم تدريسيم أثناء البنائية النظرية لمبادئ العموم
 بنية وتكوين المفاىيم ليذه طمبتيم تحصيل في العممية

 التطبيقية لمعموم األردنية المجمة لدييم، متكاممة مفاىيمية
(1.) 

 سعود الممك جامعة (2007) العام التعميم في لجودةا مؤتمر [3]
 .بالرياض

 بعض لتضمين مقترح نموذج( 2002) محمد حسام مازن، [4]
 إطار في التعميمي المنيج منظومة في الحياتية الميارات
 المؤتمر .مستقبمية رؤية .الشاممة والجودة األداء مفاىيم
 (األداء مفيوم ضوء في التعميم مناىج) عشر الرابع العممي
 (.2005 يوليو،) القاىرة .شمس عين جامعة

 الوطنية المينية المعايير( 2007) لمتعميم األعمى المجمس [5]
 .قطر التعميم، ىيئة ،قطر دولة في المدارس وقادة لممعممين

 لعناصر التربوية المعايير (:2008) والتعميم التربية وزارة [6]
 .الرياض التربوي، التطوير مركز ،التعميمية العممية

 جودة تحقيق في التربية كميات دور( 2005) محمود منسي،[7] 
 الوادي جنوب جامعة ،الثالث العممي المؤتمر المعمم،

 .2005 أبريل، 13/14)

 المصطمحات معجم( 2003) زينب النجار، حسن، شحاتو،[8] 
 القاىرة ،1ط عمار، حامد/  د أ مراجعة ،والنفسية التربوية
 .المبنانية المصرية الدار

 أداء لتطوير مستقبمية رؤى( 2007) عمي محمد نصر، [9] 
 الجودة لتحقيق المعيارية المستويات ضوء في المعمم

 مناىج تطوير) عشر السابع العممي المؤتمر الشاممة،
 .األول المجمد (الشاممة الجودة معايير ضوء في التعميم

 تطور( 2009) أكرم أسيل والشوارب، محمد إيمان غيث،[11] 
 حول الصف معمم تخصص في المعممين الطمبة تصورات
 ع. 10 مج: والنفسية التربوية العموم مجمة والتعميم، التعمم
40.  

 الدبموم طالب تصورات( 2014) جابر عصام محجوب،[12] 
 التدريس ىيئة ألعضاء الديموقراطية الممارسات نحو العام

 ،9 المجمد ،لمبحوث الخميل جامعة مجمة األزىر، بجامعة
  .1 ع

 المعممات تصورات( 2010) جميل كوثر بمجون،[14] 
 معايير ضوء في العموم معمم لسمات المعممات والطالبات
  .القرى أم جامعة مجمة الشاممة، الجودة

 طالب تصورات( 2012) محمد بن سعيد الشمراني،[15] 
 التحضيرية السنة في واليندسية العممية التخصصات

 ،العمم لطبيعة األساسية لممفاىيم سعود الممك بجامعة
 .(جستن) والنفسية التربوية لمعموم السعودية الجمعية
  .الرياض
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 وعالقتيا المعرفية المعتقدات( 2006) محمد نبيل زايد، [16]
 مجمة إعدادي، وثالثة أولى لتالميذ الدراسي بالتحصيل
 حموان، جامعة التربية، كمية واجتماعية، تربوية دراسات

 .العدد الثالث

 في العممية التربية برامج أثر( 2004) نعمان الموسوي، [17]
 الطمبة معتقدات تغيير في البحرين بجامعة التربية كمية
 ع البحرين، ،التربية مجمة والعمم، التدريس عمميات بشأن
11. 

 المعتقدات بنية( 2014) شوقي شفيق وليد سحمول، [18]
 المرحمة تالميذ لدى الدراسي التحصيل عمى وأثرىا المعرفية

 .45 ع ،النفس وعمم التربية رسالة مجمة اإلعدادية،

 معايير مقياس( 2008) غريب زينب، محمد، عبدالمنعم،[19] 
 بمحافظة الثانوية المرحمة معمم لدى التدريس في الجودة
 ومقترحاتيم التربويين المشرفين نظر وجية من األحساء
 .123 - 83 والمعرفة القراءة مجمة .لدييم المينية لمتنمية

 

 

 برنامج فاعمية( 2006) أحمد مصطفى، ،أحمد سالم،[20] 
 طالب لدى التربوي التقويم ميارات تنمية في مقترح تعميمي
 القومية المعايير ضوء في التربية بكمية الفرنسية المغة شعبة
 الثالث السنوي لمقاء مقدم بحث .مصر في المعمم لجودة
 المتغيرات ضوء في وتطويره المعمم إعداد: عشر

 والنفسية التربوية لمعموم السعودية الجمعية المعاصرة،
  .الرياض، سعود الممك جامعة

 المعممين تقبل مدى( 2007) أحمد بن عدنان الورثان، [21]
 السنوي لمقاء مقدم بحث التعميم، في الشاممة الجودة لمعايير
 :والنفسية التربوية لمعموم السعودية لمجمعية عشر الرابع
 .القصيم .سعود الممك جامعة. العام التعميم في الجودة

 ب. المراجع االجنبية
[2] Saban A (2003) A Turkish profile of 

prospective elementary school teachers and 

their views of teaching. Teaching and 

Teacher education,19 (8(. 

[10] Watking, D. A (2002). Gao, L. Guangzhou, 

PRC  & .  conceptions of teaching held by 

school science teacher in P. R. Chaina: 

identification and cross cultural 

comparisons, INT. SCI. Educ. 42 (1) 61   ــ
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ABSTRACT_ This study aims to know perceptions of Faculty of Education Students at 

Princess Noura University about the characteristics of classroom teacher. Also, it aims to 

recognize the difference of the students’ perceptions according to their academic level. 

The study sample consists of (170) students. The sample is selected from the fourth and 

eighth levels of Curriculum and Instruction Department at the Faculty of Education of 

Princess Noura University. The researcher designs a questionnaire for the students' 

perceptions on the characteristics of the classroom teacher in light of the overall quality 

standards. The questionnaire contains a set of features that form the quality 

characteristics of the teacher. These features were classified into three areas as follows: 

(i) Personal features of classroom teacher. (ii) Professional features of classroom 

teacher. (iii) Classroom management and organization. The researcher finds that the 

perceptions are very high, where the perceptions range from (4.53) to (4.24). This can be 

explained that the students have good and clear backgrounds of the characteristics of 

classroom teacher. The study also finds that there is no statistically significant differences 

at the level of significance (α = 0.05) due to the difference in the academic level in all 

areas. It can be due to that there is a convergence in the social and educational 

conditions in general education schools, which causes quasi-uniform perceptions.  

KEYSWORD: The development, Student teacher, Total Quality Assurance Standards. 

 

 


