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 :املقدمة

 ، نه عصٌر يتميز بدرجة عالية من التنافس لتحقيق مستويات أفضل في كافة األبعادأ يتميز العصر الذي نعيش فيه بتغيرات في شتى دروب العلم،  

ا  أرقى درجات  إلى  الجيد للوصول  املعلمين واملعلمات في ظل اإلعداد  أداء  آليات جديدة لتطوير  الدعوة لوجود  تتعاظم  التنافس  إلتقان في  وفي ظل هذا 

 العمل التعليمي. 

 من خالل املواد النظرية والعملية، وعملية  أن إعداد املعلمات يأخذ    ومن املعلوم 
ً
 ومنحى مهنيا

ً
 ثقافيا

ً
  تتمثل في تدريب املعلماتعداد  اإل منحى تربويا

املطلوبة املسؤوليات  مواجهة  )  على  التعليمية  العلمية  الذي  (.  Van Overschelde & Wiggins, 2020, p317في  الدور  أهمية  من   
ً
به توانطالقا قوم 

املؤسسا  اتاملعلم إعداد في  قضية  احتلت  لشخصياتهم،  والسلوكي  األخالقي  والتشكيل  للمتعلمين،  والثقافي  العلمي  التكوين  حيث  من  التعليمية  ت 

يتوقف عليهم    واملعلمات  املعلمين الذي  القادمة  األجيال  ونوعية  طبيعة  تحدد  ها  أنَّ نفسها، حيث  التربية  ها قضية  ألنَّ أولوية خاصة  الحاضر  الوقت  في 

 ( Peleyeju & Onabajo, 2018, p187) .جتمعامل مستقبل

 في نجاح هذه العملية ناعتبارهبفي العملية التعليمية،   إعداد املعلمات  يتفق املربون على أهميةوفي السياق ذاته 
ً
 أساسيا

ً
، 2017املساعيد،) عامال
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  :امللخص

السعودية   العربية  اململكة  األسرية في ضوء رؤية  التربية  إعداد معلمة  واقع  إلى  التعرف  الدراسة  بناء تصور  2030هدفت  إلى  ، إضافة 

( معلمة من مدارس مدينة حائل، 169مقترح إلعداد معلمة التربية األسرية، واستخدمت الدراسة املنهج الوصفي، وتكونت عينة الدراسة من )

)طبقت   استبانة مكونة من  )14عليهن  بلغ  األسرية  التربية  إعداد معلمة  لواقع  الحسابي  املتوسط  أنَّ  إلى  الدراسة  وتوصلت  (،  3.39( فقرة، 

( لواقع 68وبنسبة مئوية  األسرية  التربية  معلمات  استجابات  بين  النتائج عدم وجود فروق  بينت  كما  درجة موافقة متوسطة،  في  وقع   ،)%

الخبرة في التعليم، وفي ضوء واقع إعداد معلمة التربية األسرية، وبالرجوع إلى أدبيات املوضوع،  إعدادهن تعزى ملت غير املؤهل العلمي، ومتغير 

 على رؤية اململكة  
ً
 إلعداد معلمة التربية األسرية، وقد تضمن التصور املقترح املنطلقات،  2030واعتمادا

ً
 مقترحا

ً
،  قامت الباحثة ببناء تصورا

ضوء واألهدا  في  األسرية  التربية  معلمات  الختيار  معايير  بوضع  الدراسة  أوصت  وقد  تطبيقه،  خطوات  إلى  إضافة  تحقيقه،  ومتطلبات  ف، 

 متطلبات استراتيجيات التدريس ووفق متطلبات الفلسفة التربوية في اململكة واملرتبطة بعملية اإلعداد، كما أوصت بتطوير أساليب التدريب 

 . 2030مدارس اململكة بما يتوافق مع رؤية  واإلعداد السائدة في

 .  2030؛ رؤية اململكة إعداد املعلم  ؛التربية األسرية الكلمات املفتاحية:

 

http://www.refaad.com/
https://www.refaad.com/views/EPSR/Home.aspx
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ا   .(8ص ، فإنَّ 
ً
العملية عليها جميعا العناصر، وبالرغم من توقف نجاح هذه  الكثير من   تشتمل على 

ً
 تعليميا

ً
التعليمية بوصفها نظاما  اتملعلمفالعملية 

ِّ تلك العوامل فه ينيبق
ى النمو الشامل في  بطريقة االستعانة بكل هذه العوامل واستخدامها االستخدام األمثل، للوصول بالطلبة إل نيعمل اللتي نمن أهم 

عتبروأنَّ عملية إعداد املعلم  (. 280، ص2020،  دبابفسية واالجتماعية والثقافية )نالجميع جوانبهم  
ُ
، فنجاح املعلم  ات ت

ً
 ن في عمله  اتعملية هامة جدا

 ) يتوقف بالدرجة األولى على
ً
 وثقافيا

ً
 وتربويا

ً
 (.109، ص2015البدري، إعدادهن مهنيا

  
ً
، للوقوف على مواطن القوة والضعف فيها، نيتطلب دراسة واقع إعداده  نورفع كفايته  اتإنَّ االهتمام بإعداد املعلمالسابقة ف  لالعتباراتووفقا

بشك املجتمع  منها  يستفيد  مخرجات  إلى  ويؤدي  التعليمية،  العملية  يفيد   
ً
مهنيا  

ً
تخصصيا  

ً
إعدادا اإلعداد  عملية  على  التعرف  طريق  عن  عاموذلك    ل 

(9, p89Lubienski, 201 .) 

عد
ُ
 يركز على النواحي اإلنسانية املتصلة باألسرة وتنمية األفراد من الجوانب الصحية والنفسية، إضافة إل  وت

ً
 جوهريا

ً
ى تهئية  التربية األسرية مجاال

 بهذه الرؤية تركز التربية األسرية علىp60Elswick et al, 201 ,8الجو األسري السليم )
ً
األسرة وطبيعة عالقتها باملجتمع املحيط، ويتم ذلك    (. وارتباطا

(. وعليه البد أن  86، ص2019الكركي،  من خالل مفاهيم التربية األسرية ومناهجها التي تمكن الطلبة من تحصيل املعارف واملعلومات وتكوين املهارات )

التربية األسرية ضمن مستجدات علمية   إعداد معلمات  التعليم دراية  وتربوية، وهذا يجعل منهن ذواتي خبرات و تكون عملية  إلى حول طرق  ، باإلضافة 

التجديد  يكتسبن  نأنه إلى  )  النزعة  جديدة  تعليمية  مواقف  توظيف  72، ص2016محمد،  وتوظيف  على  القدرة  لديهن  يولد  الحال  بطبيعة  وهذا   .)

 (. 112، ص2016شبيلي وابراهيم، وحل املشكالت التعليمية ) ءباإلضافة إلى القدرة على االستقصااستراتيجيات وانشطة تدريبية، 

(، والتي تتركز مبادئها في مجموعة من املستهدفات  2030، جاءت رؤية اململكة )في إداء معلمات التربية األسرية  ولتحقيق تطوير وبناًء على ما سبق  

للعملية التربوية والتعليمية، وتعزيز قدرة نظام التعليم لتلبية متطلبات التنمية واحتياجات  فيواألهداف، وتتلخص في التركيز على عمليات تطوير األداء  

سق ضمن متطلبات تتكامل املحاور  وهذه  طموٍح، ووطن  حيوي، واقتصاد مزدهر تحقيق مجتمع ، حيث تمثلت متطلبات الرؤية في سوق العمل
 
إعداد  وتت

 سلماُن  الشريفين امللُك  الحرمين الذي تسعى الدراسة الحالية لبيان أهميته، وهذا ما أكده خادمو  وية والتعليميةفي للعملية الترب معلمات التربية األسرية

 في بالدنا تكون  أن األول  سعود بقوله: "هدفي آل العزيز عبد بُن 
ً
 ورائدا

ً
 ناجحا

ً
تحقيق ذلك" )رؤية  معكم على وسأعمل األصعدة، كافة على العالم  نموذجا

 (.2030اململكة 

 في 
ً
 وخطيرة

ً
ما يتصل بتطوير  إنَّ الوضع الراهن، والواقع الجديد املتصل بآليات إعداد املعلمين واملعلمات، واحتماالته املستقبلية أوجد تحدياٍت هامة

الحاضر واملستقبل، وخاصة مع  التربية والتعليم مسؤولية مواجهتها، والتعامل معها في  املعلمات، ووضع على مؤسسات  التوقعات بتزايد حدة وتسارع    أداء 

 تحديات التغيرات والتطورات التي تجتاح العالم من حيث طرق التدريس الحديثة وعمليات اإلصالح في النظم التربوية اإلدارية. 

وبين  العربي  الوطن  في  التعليمية  األنظمة  ما حققته  بين  فجواٍت  وجود  إلى"  التعليم  عن  الدولي  البنك  تقرير  أشار  فقد  املنطقة    وعليه  تحتاجه  ما 

(، وفي هذا  270، ص2018لتحقيق أهدافها اإلنمائية الحالية واملستقبلية في عمليات إعداد املعلمين للمؤسسات التربوية" )تقرير البنك الدولي عن التعليم، 

د على منهجيات تطوير وإصالح واقعية تعزز العالقة  السياق أشار تقرير التنمية العربية "أن األمل في منهجيات اإلصالح التقليدية ضئيل ما لم يتم االعتما 

" )برنامج األمم املتحدة اإلنمائي،  
ً
 حقيقيا

ً
 (.  92، ص 2003بين املؤسسة التربوية، واملجتمع املحلي وتحدث تطويرا

الدراسة في السابق فإنَّ  العرض  التربية األسرية في ضوء رؤية    وضع  وبناًء على  السعودية    ةاململكتصور مقترح إلعداد معلمة  له  2030العربية   ،

إعداد املعلمات بشكل عام، ومعلمات التربية األسرية بشكل مبرراته، في ظل ما ُيطرح على الساحة التربوية املحلية والعاملية من سياساٍت تتصل بضرورة  

   تلك املبررات  تطوير املؤسسة التربوية والتعليمية في اململكة العربية السعودية وتحديثها؛ ومنخاص وذلك بغية  
ً
 معلمات التربية األسرية أن تصبح    أيضا

االستراتيجي  في وضع  اإلسهام  قادرات على  وبالتالي  والتكنولوجية،  واملعرفية  العلمية  املستجدات  ومواكبة  واالبتكار  اإلبداع  والعمليات  قادرات على  ات 

 والخطط املناسبة للتخطيط والتطوير التربوي املناسبة.

 الدراسة
ُ
  :مشكلة

 ملشكلة الدراسة ومبرراتها تأتي الكثير من الدراسات األكاديمية التي  وتربوي في آن واحد،    منهي   ى عملية إعداد معلمات التربية األسرية منحتأخذ  
ً
ودعما

األسرية  تطرقت التربية  معلمات  حيث سعت إلعداد   ،  ( املطلق  برامج 2020دراسة  تجديد سياسات  لبيان  العربية   إعداد  (  اململكة  في  العام  التعليم  معلم 

في اململكة   املعلمين  إعداد ( للكشف لوضع تصور مقترح لسياسة برامج 2019املمارسات الدولية، كما جاءت دراسة الشنقيطي )السعودية فى ضوء أفضل  

بينت   كما  الدولية،  التجارب  في ضوء  السعودية  الثانوية    El-Zubair et al (2019)العربية  املدارس  في  املنهي  وتطويرهم  املعلمين  إعداد  ضوء  عملية  في 

 . ت العاملية الحديثة االتجاها

ا كانت  
َّ
التربية األسرية ومل  بتطوير بنيته   معلمات 

ً
الحاصلة واملتصلة    ن وإعدادهن مطالبة  للتطورات 

ً
يوكبن  ، حتى  بجانب اإلعداد األكاديمي واملنهيوفقا

إال من خالل  التربوية والتعليمية؛ فإن ذلك لن يحدث  الساحة  وفق نظم وبرامج محددة وواضحة    توظيف عمليات اإلعداد والتدريب  كلَّ ما يستجد على 

إلعداد   اقتراح تصور دعى الباحثة إلى  التربية والتعليم في اململكة العربية السعودية، ومن هنا فإن ما سبق    مؤسسات   املعالم توضع من قبل صانعي القرار في 
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رؤية   في ضوء  األسرية  التربية  السع  اململكةمعلمة  واقع 2030ودية  العربية  إطار تشخيٍص وفهٍم لسياق  وفي  األسرية   ،  التربية  ، محللة،  اإلعداد ملعلمات 

 ومفسرة، ومقدمة إجابات عن سؤال الدراسة الرئيس اآلتي: 

 ؟ 2030العربية السعودية   اململكةالتصور املقترح إلعداد معلمة التربية األسرية في ضوء رؤية ما 

 :أسئلة الدراسة

  أسئلة الدراسة في اآلتي:  تتمثل 

 ؟ 2030العربية السعودية   اململكة إعداد معلمة التربية األسرية في ضوء رؤية ما واقع  .1

2. ( الداللة  مستوى  عند  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد  رؤية  α≥0.05هل  في ضوء  أعدادهن  واقع  نحو  األسرية  التربية  معلمات  استجابات  بين   ،)

عزى ملتغيرات الدراسة )املؤهل العلمي، والخبرة في التعليم(؟ 2030العربية السعودية   اململكة 
ُ
 ، ت

 ؟ 2030العربية السعودية  اململكة إلعداد معلمة التربية األسرية في ضوء رؤية ما التصور املقترح  .3

  :الدراسةأهداف 

  
ً
 وتتمثل في التالي:  ألسئلتها تنطلق أهداف الدراسة انعكاسا

 . 2030العربية السعودية   اململكة معلمة التربية األسرية في ضوء رؤية  إعداد التعرف إلى واقع  .1

في ضوء رؤية   .2 أعدادهن  واقع  األسرية نحو  التربية  استجابات معلمات  بين  الفروق  إلى  السعودية    اململكة التعرف  م،  2030العربية  تغيرات  في ضوء 

 الدراسة )املؤهل العلمي، والخبرة في التعليم(. 

 . 2030العربية السعودية   اململكة إلعداد معلمة التربية األسرية في ضوء رؤية   وضع تصور مقترح .3

 :أهمية الدراسة

 تنطلق أهمية الدراسة من مجموعة من النقاط تتمثل في اآلتي: 

 أهميَتها من أهمية بيان متطلبات إعداد معلمات التربية األسرية في ضوء رؤية   .1
ُ
 . 2030تستمد هذه الدراسة

 في  .2
ُ
سهم هذه الدراسة

ُ
 درجة الوعي لدى معلمات التربية األسرية تجاه إعدادهن وتطوير مهاراتهن املهنية والتربوية.   زيادة قد ت

ية نظرية وعملية للقائمين على رسم السياسات التعليمية والبحثية في اململكة العربية السعودية؛ والسيما  يمكن لهذه الدراسة أن تساعَد في توفير خلفَّ  .3

 عندما يحددون آليات واضحة ومحددة حول عمليات إعداد معلمات التربية األسرية. 

 أهميتها من إمكانية إسهامها في إيجاد السبل واملعايير الواجبة تجاه ت .4
ُ
إعداد املعلمات في ضوء التصور املقترح في    عمليات وظيف  تستمد هذه الدراسة

 هذه الدراسة. 

 :حدود الدراسة

 في    في  الحدود املكانيةتمثلت في  
ً
، والحدود البشرية  2020العام الدراس ي  مدارس مدينة حائل، والحدود الزمنية في  اململكة العربية السعودية متمثلة

تصور مقترح إلعداد    واقع إعداد معلمة التربية األسرية، إضافة إلى السعي لوضع   على  في اقتصارها  ية حدود املوضوعوال متمثلة في معلمات التربية األسرية،  

 . 2030العربية السعودية  اململكة معلمة التربية األسرية في ضوء رؤية 

 :مصطلحات الدراسة

 :املقترحالتصور 

ذلك التخطيط القائم على نتائج فعلية ميدانية، وذلك عن طريق بعض األدوات املنهجية ( التصور املقترح على أنه 34، ص2013عرف زين الدين )

 الكيفية أو الكمية من أجل بناء إطار فكري عام يتبناه عدد من التربويين أو الباحثين.

املقترح   التصور  الباحثة  البحث  وتعرف  التجاه   
ً
وفقا تحديده  يتم  الذي  العلمي  البناء  "ذلك  أنه:  على  الحالية  الدراسة  ملوضوع   

ً
وفقا  

ً
إجرائيا

 املرتبط بإعداد معلمة التربية األسرية.و  ومتطلباته وخطواته وأهدافه، فيقوم على أساس بعض اإلجراءات املحددة ومنها أهداف التصور ومرتكزاته

 التربية األسرية: 

عرف
ُ
والعالقات   ت التهذيب  تتضمن طرق  كما  السلوك،  ووتركز على  العمرية  املراحل  في مختلف  واالهتمام  والرعاية  العناية  بأنها  األسرية  التربية 

 (. 14، ص2016فهيم، األسرية، والعناية بالطفل وأساليب التغذية السليمة )
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السلوكيات والقيم   بأنها مجموعة   
ً
إجرائيا عرف 

ُ
يتبين من خالل وت التربية األسرية، والذي  املدرسة من خالل عناصر منهج  التي تغرسها  واألخالق 

 في تحديد إجراءات الدراسة امليدانية واستجابات عينة الدراسة عن واقع التربية األسرية، إضافة إلى التصور املقترح الذي من املمكن أن يكون له  
ً
دورا

 معايير التربية األسرية. 
  :علمة التربية األسريةإعداد م

تتم وفق ه  التعليم، حيث  املعلمين قادرون على مزاولة مهنة  التخصص ي واملنهي حتى يكون  التكوين  املعلمين واملعلمات هي طرق  إعداد  ذه  عملية 

 في مؤسسته التعليمية قبل الخدمة )
ً
 وتربويا

ً
 وعلميا

ً
 (.Lancaster, J., & Bain, 2020, p1316العلمية إعدادهم ثقافيا

توجي في  والتعليمية  التربوية  مهمتهن  أداء  على  قادرات  تجعلهن  التي  العملية  بأنها  األسرية  التربية  معلمة  إعداد  عملية  الباحثة  عرف 
ُ
وإرشاد وت ه 

 الطالب.

 (:2030رؤية اململكة العربية السعودية )

عد  الرؤية هي وثيقة تقوم على مجموعة من املرتكزات، وتعتمد على  
ُ
ثالثة محاور هي املجتمع الحيوي، واالقتصاد املزدهر، والوطن الطموح، كما ت

عرف بأنها مجموعة من املستهدفات واألهداف، التي تتلخص في التركيز على عمليات تطوير املؤسسة   ،2016إبريل  25 خطة ما بعد النفط أعلن عنها في
ُ
وت

مجتمع تحقيق  خالل  من  التنمية،  متطلبات  لتلبية  التعليم  نظام  قدرة  وتعزيز  والتعليمية،  )رؤية  التربوية  التعليمية  العملية  متطلبات  ضمن  حيوي 

 (. 2016،  2030اململكة، 

ال عرفها 
ُ
إعداد وت عملية  املقترح حول  التصور  بناء  في  منها  لالستفادة  الباحثة  ستتخذها  التي  اإلجراءات  مجموعة  على  تعتمد  وثيقة  بأنها  باحثة 

 معلمة التربية األسرية. 

 إلطار النظري والدراسات السابقة ا

: اإلطار النظري:
ً
 أوال

املعلمين، وأهداف   إعداد  النظري مفهوم  التربية األسرية من خالل مفاهيمها وأهميتها  يتناول اإلطار  يتناول  برامج عملية اإلعداد وأساليبها، كما 

 ومجاالتها، إضافة إلى الدراسات السابقة، وذلك على النحو التالي. 

 :مفهوم إعداد املعلمين

يل املعرفة وتنمية القدرات واملهارات وإكساب املفاهيم حول التربية ومكوناتها، إضافة إلى طرق تحص  اختلفت باختالف  برامج إعداد املعلمينإن  

 
ً
ذاتيا التعلم  القدرة على  يتم وفق برامج فقط، بل أخذ منحى تربوي ومنهي وثقافي  .  املتعلمين  املتعلمين وإعدادهم  الزاوية لم يعد تكوين  ومن خالل هذه 

 وأصبح املعلمين وسطاء لنقل العلم من جيل إلى آخر.

 للتطور  
ً
إلى طرق وأساليب واستراتيجيات تدريس حديثة،   املعرفيونظرا التعليم يستند  التعلم والتعليم أصبح  الكثير من نظريات  الهائل ولظهور 

 حتى تكتمل تلك العملية )
ً
 ومهنيا

ً
(. Siuty, 2018, p42حيث تنطلق هذه األساليب من مبدأ تنمية قدرات الطلبة وعليه البد من وجود معلم معد تربويا

العلمية  وتجد العصر  بالتطورات  ترتبط  املعلمين  إعداد  عملية  أن  إلى  اإلشارة  املعلمين    والتربوية،ر  على  يضع  وهذا  التعليم  مناهج  بتطوير  واملتصلة 

تطوير (. والجدير بالذكر أن Bastian et al, 2018, p432ضرورة اإلعداد التخصص ي والتربوي، وهذا يأتي أثناء الخدمة وضمن قواعد وشروط محددة )

 (. Hiebert et al, 2017, p690برامج إعداد املعلمين ُيعد حاجة أساسية وضرورة لتلبية االحتياجات في املؤسسات التربوية )

)يُ  التعليم  في  والتميز  للجودة  اإلقليمي  املركز  التربوية  10، ص2017عرف  النظريات  وفق  ومنظمه  مخططة  برامج  بأنها:  املعلمين  إعداد  برامج   )

دف تخريج معلمين للمستقبل مسلحين باملعرفة والعلم، وبالكفايات التعليمية هة لتزويد الطالب املعلم بالخبرات العلمية واملهنية والثقافية بوالفلسفي

 ي. التي تمكنهم من النمو في املهنة وزيادة اإلنتاجية التعليمية وتقدم هذه البرامج أما تكاملي أو تتابع

ال الخطة  بأنها:  الخدمة  قبل  املعلم  إعداد  برنامج  تعريف  إلى  السعودية  الجامعات  في  املعلم  إعداد  برامج  لتطوير  العام  اإلطار  أشار  دراسية  كما 

فصول دراسية: التخصصية التربوية التي تتضمن مقررات اجبارية واختيارية يدرسها الطالب املعلم في الكليات املتخصصة وكلية التربية وتتوزع على عدة 

مزاولة مهنة   يحصل الطالب املعلم بعد اجتيازها بنجاح على درجة البكالوريوس في التخصص مع إعداد تربوي أو املاجستير املنهي في التربية، ليتمكن من

  الدراسية.التعليم في إحدى املراحل 

فإن   السابق  بالسياق   
ً
العربية  وارتباطا اململكة  في  املعلمين  إعداد  سنوات  السعودية  مؤسسات  مخرجاتها   تواجهومنذ  حول  النقد  من  الكثير 

يعاني منه التعليم العام في اململكة من مشاكل يرجع البعض الكثير منها إلى  ويرجع هذا النقد ملا  (. 181، ص2018العتيبي،  )  وبرامجها التعليمية والتربوية

ي املعلمين لم  أنهم  الكثير  اعتقاد  التدريس، ففي  املالئم والجيدالقائمين على  بالشكل  إلى  ؤهلوا  التعليم  للمساهمة في دفع  املطلوب منهم  للقيام بدورهم 

 (. 160 ، صم2015مخلص، ) األمام

https://ar.wikipedia.org/wiki/25
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ت التي  وبناًء على االعتبارات السابقة فهناك إشكالية حول نوعية برامج إعداد املعلمين، وتتمثل هذا اإلشكالية بأساليب وطرق التقويم للمخرجا

 عليها هذه البرامج.طبقت 

 :أهداف برامج إعداد املعلمين

ُيعتبر ضرورة ملحة في ضوء التغيرات التي تطرأ على العملية التعليمية، إضافة إلى التغيرات في وسائل    بداية البد من اإلشارة إلى أن إعداد املعلمين

املعلم هو حجر أن  اعتباره  املعرفة، وعلى  التعليمية   وأدوات  العملية  أهادف البد من وجودها في   وأداه الزاوية في  فاعلة في تجويد مخرجاتها فإن هناك 

 ( 266-265، ص  2010)أسود، برامج إعداد املعلمين وتتمثل في التالي 

 فهم متطلبات املجتمع واملؤسسة التعليمية من العلمية التربوية.، و رفع كفاءة األداء املنهي .1

التعليمةفهم   .2 العملية  في  و احتياجات ومطالب  التخصصات  ،  ما من  تخصص  تقديم  تعينه على  التي  والثقافة  املعرفة  القدرة الكتساب  امتالك 

 املعرفية. 

 ، وأن يكتسبوا مهارات االتصال مع اآلخرين. اتجاه إيجابي نحو مهنة التعليم  املعلمين اكتساب .3

 لك على اآلخرين. أن يتمتع بصحة جسدية وعقلية ونفسية وينعكس ذ  .4

 أن يمتلك مهارة العالقات اإلنسانية مع املتعلمين وزمالءه وقادته.  .5

 يتمكن من صياغة األنشطة التعليمية. و  ،أن يتمكن من استخدام القياس والتقويم  .6

 يتعرف على طرق التدريس واستراتيجياته ويتمكن من توظيفها في صف فعال. أن يكتسب مهارات البحث العلمي و  .7

  :ية إعداد املعلمينأنواع عمل 

هذا النوع حول فروع املعرفة املختلفة واملتصلة بالجوانب الثقافية والعلمية، وبطبيعة الحال هذا اإلعداد يتم في الجامعات   يركز:  اإلعداد التخصص ي

بالفلسفة تتصل  مقرارات  )وضمن  األمثل  بالشكل  التعليمية  العملية  في  دوره  تأديه  املعلم  يستطيع  وهنا   ،Lopez & Santibanez, 2018, p61  وفي  .)

 (. 712، ص 2019)زغير، ه يعتد اإلعداد التخصص ي على تكوين مهارات التفكير واإلبداع اللتي ُينمينا قدرات ومهارات املعلمين السياق ذات

املنهي    :اإلعداد 
ً
قادرا ليكون  شخصيته  وصقل  تكوين  إلى  يهدف  حيث  املعلم،  إعداد  ركائز  من  ركيزة  أهم  املنهي  اإلعداد  التربوية   يعتبر  مهمته  أداء  على 

   (.Dunst et al, 2019, p44) والتعليمية في توجيه وإرشاد الطالب

 McIntyreالطلبة )حسن االختيار من بين العناصر الثقافية ليستخدمها بصورة تؤثر في يعتمد اإلعداد الثقافي لدى املعلمين على قدرة  :اإلعداد الثقافي

et al, 2017, p42 .) 

 & ,.Song, Hفي العلمية التعليمية )من خالل التدريب يحقق النتائج املرجوة و ، يعمل التدريب املستمر للمعلم على رفع قدراته ومهاراته :ريبياإلعداد التد

Zhou, 2020, p9 .) 

 :أساليب إعداد املعلمين

 جديدة لتتماش ى مع التغيرات التي طرأت على   فرض النظام التعليمي الجديد
ً
 ,Myers et alأساليب التعليم الحديثة وطرقه واستراتيجياته )أدورا

2016, p317(  
ً
وثقافيا  

ً
ومهنيا  

ً
تربويا إعدادهم  بناًء على عملية  تدريسهم  وأساليب  طرقهم  تنبثق  اليوم  فاملعلمين   .)Windschitl & Stroupe, 2016, 

p255 (. 691-690، ص 2010، أسود) التالي:ناك أسس في عمليات اإلعداد للمعلمين تتلخص في ه(. وعليه فإن 

: حيث يتم ذلك من خالل تحديد الكفايات املطلوبة من املعلم في برنامج اإلعداد بشكل واضح، وتدريب  إعداد املعلم في ضوء مفهوم الكفايات .1

ب املعلمين  يزود  األسلوب  هذا  فإن  وعليه  واملمارسة،  األداء  على  محدخباملعلم  كفايات  شكل  في  تعليمية  أدواره رات  أداء  على  املعلم  تساعد  دة، 

 . التعليمية 

: حيث يتمثل ذلك في تتمثل تحديد املهارات التدريسية في برامج اإلعداد، والربط بين الطرق والعلميات أثناء إعداد املعلم على في ضوء املهارات .2

 . التدريب

بالخبير  إعداد املعلم وفق التدريس املصغر .3 املعلم وفق هذا األسلوب  التخطيط  : ويتمثل دور  التعليمية، وكذلك  العملية  واملشخص واملرشد في 

 للدرس وتنظيم وقته.

يسعى هذا اإلعداد إلى تكوين معلمين أكفاء من خالل األساليب واألنشطة والعمليات التي تشمل طرق التعليم  :  أسلوب النظم  وفقإعداد املعلم   .4

 مع بعضهم البعض ومع املعلم.  وتفاعل الطلبة

: حيث يتم تدريب املعلمين وفق هذا األسلوب على على تكوين األهداف السلوكية وربطها باملواد الدراسية، األهداف السلوكية  وفقإعداد املعلم   .5

 حتى يتم تنمية مهارات الطلبة على االستنتاج واالستقراء.

للمع إعداد  أساليب  بالنواحي  وبناًء على ما سبق فإن هناك  باملهارات، كما ترتبط عملية اإلعداد  باملتعلمين وطرق تزويدهم  باالهتمام  لمين ترتبط 

 ( Cohen & Berlin, 2020, p437) .االنفعالية، واالجتماعية، والعقلية، فضال عن تزويده بالعلوم التربوية النظرية والعمليةالجسمية، و 
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 بعملية التكامل بين مكونات العملية التعليمية، حيث تتصل تلك العملية باملتعلم ومادة التخصص،    إعداد املعلم والجدير بالذكر أن  
ً
يرتبط أيضا

 ( Prachagool et al, 2016, p43) .جانب املنهي واالجتماعي والثقافي، إضافة إلى الاملعرفية بالجوانبوتزويد الطلبة باملعرفة املهنية، حيث يتم االهتمام 

 :التربية األسرية

وعليه فإن بنية األسرة  ، تتحدد طرق التنشئة االجتماعية لألطفال عن طريق انتمائهم إلى بنية األسرة، حيث التربية والتنشئة والضبط االجتماعي

األ  تلك  يتناسب وقيم  بما  بهم  املحيطة  الثقافة  األبناء وأعطائهم  يتم من خاللها تعليم وتدريب  التي  البيئة  الوسط االجتماعي وهي  عتبر 
ُ
)الكركي،  سرة  ت

 (. 22، ص2019

بمجموعة من تقوم  األسرة  أن  بالذكر  من  املهام  والجدير  يتم  والتي  التربوية  الوظيفة  والسلوكيات    أهمها  العادات  األبناء على  إكساب  خاللها 

الصحي بلغة  حواملهارات  املتصلة  الفكرية  واإلمكانات  السليم  التربوي  الجو  بتنمية  الوظيفية  األسرة من خالل هذه  تقوم  الواعي، حيث  كالتصرف  ة، 

 (.72، ص2016محمد، الصحيحة ) التخاطب، واكتساب املفردات الثقافية

األبناء وتنوعليه تقوم األسرة   أرشاد  القيم والسلوكيات من حيث  إال من خالل  ية قدراتهم،  مببناء  التربوية  أن تؤدي وظيفتها  وال تستطيع األسرة 

تعميق  واقعبوعيها   ثم  وفهمهم  املختلفة  األبناء  جوانبه  من  التربوي  والبعد  املعرفة  إلى  تستند  التي  االجتماعية  وابراهيم،  )  التنشئة  ، 2016شبيلي، 

 .(117ص

املرغوب فيها، ومنها أخالقيات ومن جانب أخر تتمثل وظيفة األسرة بغرس القيم األخالقية لدى األبناء وبالتالي   العادات والقيم السلوكية  تنمية 

 (. 69، ص2015البدري، ) التعامل مع اآلخرين. وذلك باعتبار العالقات األخالقية هي صورة القيم التي توطد وتدعم في املجتمع

التعا الحياتية واملنزلية وفنون  األمور  الصحيحة في  الخيارات  الوقت وتحقيق  اقتصادية والقدرة على تنظيم  التربية األسرية مجاالت  مالت، تشمل 

 الثقة بالنفس فيما تفعل وتأكل وتلبس وتتكلم وترفع لديها روح توظيف ك
ً
ل مكونات  واألهم أنه حين تحصل على تلك العلوم تصبح لدى املتعلمة دائما

 (. Jin et al, 2017, p181التربية األسرية لطلبتها )

سهم في تنمية هذه الجوانب مع
ُ
 لالعتبارات السابقة يأتي دور معلمة التربية األسرية حيث ت

ً
 (. 66، ص2015)البدري، األسرة من خالل التالي:  ووفقا

 تجاه تنمية الجوانب العقلية لدى الطلبة. مدى وعيها وإملامها بمسؤولياتها على ة معلمة التربية األسريةترتكز قيم .1

 .األهداف التربوية بجوانبها املختلفة تحقيق معلمة التربية األسرية .2

الة واإليجابية من خالل عملها كعضو في املؤسسة التعليمية .3  .املشاركة الفعَّ

 العقلية واالنفعالية.لبة من الجوانب الجسدية و رعاية النمو الشامل للط .4

عتبر
ُ
فالتربية األسرية قائمة على املهارات  ،  العلمية التربوية  قدوة وتمثل دعامة أساسية من دعامات  وتجدر اإلشارة إلى أن معلمة التربية األسرية ت

 ,Dabney et al, 2016)  .املهارات والسلوكيات الصحيحةعلى تنفيذ    الطلبة  في مختلف املراحل العمرية، وأن تدرب  طلبتهاالتي تهدف املعلمة زرعها في  

p271 ) 

 :مفاهيم التربية األسرية وأهميتها

 (.9، ص2019)الكركي، هناك الكثير من مفاهيم التربية األسرية التي لها التأثير البالغ واألهمية الكبيرة على األبناء، ومن هذه املفاهيم ما يلي  

 .وهي مرحلة توجيه الفرد تجاه السلوك والقيم، واألهداف التي يقوم بإعدادها املجتمع مالئمة وصحيحةالتربية:   .1

املساواة في املعاملة بين األبناء في األسرة من قبل الوالدين يترتب عليه نتائج إيجابية رائعة في تكوين شخصيات عادلة متزنة    إن أسلوب  املساواة: .2

 . متمتعة بخصائص الصحة النفسية، وقادرة على التكيف مع مختلف املواقف داخل األسرة وخارجها

 األسرة بقيمها الديمقراطية وأساليبها في  الديمقراطية: .3
ً
 .قادرة على تحمل املسؤولية، متسلحة بالقيم  ديمقراطية تنشئة أبنائها تنتج جيال

   األم   تؤدي   األم: .4
ُ
عد من أكثر الدور الرئيس في تنشئة الفرد، وفي عملية التطبيع االجتماعي كنتيجة طبيعية الرتباط الطفل بها، فعالقة األم بالطفل ت

 .العالقات األسرية األخرى ية العالقات أهمية لكونها األسبق عن بق

األم أو األب لألبناء عن    بناء، ويعبر عنهعد أسلوب التقبل أحد األساليب السوية في التنشئة االجتماعية لأل يُ   التقبل: .5 الذي يظهرها  بدرجة الحب 

 .طريق تصرفاته نحو مختلف املواقف اليومية

والتسلط .6 التترتبط    :السلطة  بينما  بالشخصية،  مرتبطة  القوة  تكون  فيما  اجتماعية  بأدوار  ألنه   سلطالسلطة  السلطة  استخدام  سوء  يعني 

 . تمدة من إرادة املجتمعيفرض الخضوع على الناس بقوة غير مس

 . مادية أو معنوية وقوع أضرار إلىجميع األفعال التي يقوم بها أحد أفراد األسرة وتؤدي يتمثل في  العنف األسري: .7

 .األسرة  : قد يحدث بسبب فقدان أحد الوالدين، وتحمل اآلخر عبء استمراريةالتفكك األسري  .8
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 :مجاالت التربية األسرية

 (. 13، ص2019)الكركي، تتمثل التربية األسرية في مجموعة من املجاالت توضح أهميتها ودورها في تشكيل بنية األسرة، ومن هذه املجاالت ما يلي: 

 ط.والنظافة والنشا وتكون بتوفير الغذاء والكساء واملسكن والعناية بالصحة: الجسد تربية .1

 .تقادات الصحيحةوتكون بتغذيته باإليمان واالع تربية القلب: .2

 .وتكون بتزكية النفس، والدعوة لألخالق الحسنة والسلوك الحميد :تربية الروح .3

وتكوووون بتغذيتوووه بالتصوووورات والووورؤى الصوووحيحة والووودالالت علوووى طرائوووق التفكيووور، وطرائوووق االسوووتدالل والتوصووول إلوووى النتوووائج مووون خوووالل  :تربيةةةة العقةةةل  .4

 .املقدمات

 :مميزات التربية األسرية

 (.14، ص2019)الكركي،  ، تتمثل في التالي:تتسم التربية األسرية بمجموعة من املميزات

 .ا تختص بالبشر دون سواهم أنها عملية إنسانية بمعنى أنه .1

 .أنها غير مرتبطة بزمن معين، فالتربية إدراك يرتبط باملاض ي والحاضر واملستقبل .2

 . خاللها السلوك اإلنساني املعيارية: بمعنى أن التربية تعتبر بمثابة معيار إلصدار األحكام تقيس وتفسر وتقيم وتعلل من .3

 . اآلخر تمتاز بالتغير وهي تختلف من مجتمع آلخر ومن زمانأنها نسبية: أي أنها ليست مطلقة، بل  .4

واكتسابها .5 تعليمها  يتم  أنه  بمعنى  وراثية  وليست  البيئة  تكتسب من خالل  أنها  أي  وتعتبر   أنها مكتسبة  االجتماعية  التنشئة  عن طريق مؤسسات 

 .األسرة أهم هذه املؤسسات

 . وأهميتها تختلف من فرد آلخرأنها ذاتية بمعنى أن وزن التربية وأثرها  .6

 :2030رؤية اململكة العربية السعودية 

السعودية   العربية  اململكة  رؤية  توظيف    2030تنطلق  خالل  من  طموح  ووكن  حيوي  مجتمع  تعزيز  إلى  الرامية  السعودي  املجتمع  ثقافة  من 

أهدافها   أكدت في  التعليمية، فقد  العملية  الحديثة في مجال  املسؤولية املعارف واملهارات  العطاء وتمكين  أهمية تكوين مجتمع طموح قادر على  على 

 (.  2016، 2030والتي توص ي بتشجيع األفراد على التفاعل اإليجابي مع مكونات املجتمع السعودي )رؤية اململكة  

عد رؤية  
ُ
 وهذه  طموح،  العربية السعودية تلبية لتفعيل أدوار التربية الحديثة، من خالل السعي املتواصل إلى مجتمع حيوي، ووطن   اململكة كما ت

سق  تتكامل املحاور 
 
اململكة، مع وتت أهداف  تحقيق  في سبيل  رؤية   وتعظيم  بعضها  تأكيد  التربية، ويأتي  في مجال  املعلمين  أدوار  تعزيز  االستفادة من 

على تطوير دور التربية وعمليات إعداد املعلمين وفق برامج واستراتيجيات حديثة في التدريس وربط هذه البرامج واالستراتيجيات لتفعيل   2030اململكة 

امل الحد من كل  الحديثة وتوظيف هذه االستراتيجيات في  للتربية  استراتيجيات   من خالل وجود 
ً
أكفاء مهنيا إعداد معلمين  العمل على    شكالت وتعزيز 

 العربية السعودية. اململكةالتي تعترض العملية التعليمية التعلمية في مدارس 

 :
ً
   :الدراسات السابقةثانيا

 : ومن أهم هذه الدراساتأجريت عدد من الدراسات السابقة منها ما يتصل بالتربية األسرية ومنها ما يتصل بعملية إعداد معلم التربية األسرية 

  كةاململالتعرف إلى درجة أهمية سياسات برامج إعداد املعلم لتجديد سياسات إعداد معلم التعليم العام في  والتي هدفت    ( 2020دراسة املطلق )  •

( عضو هيئة تدرس، وطبقت الدراسة باستخدام استبانه 290العربية السعودية في ضوء أفضل املمارسات الدولية، وتكونت عينة الدراسة من )

ربية امليدانية والعملية(، وتوصلت الدراسة إلى  ت( سياسة موزعة بين مجاالت الدراسة: )محتوى برامج إعداد معلم التعليم العام، ال19مكونه من )

أهمية  درجة  حول  احصائية  داللة  ذات  فروق  هناك  أن  كما   ،
ً
جدا كبيرة  أهمية  درجة  على  الدراسة  مجاالت  في  السياسات  جميع  حصول  أن 

 معة. السياسات املقترحة في مجاالت الدراسة باختالف متغيرات الدراسة: العمل الحالي، املؤهل العلمي، الجا

البرنامج واالحتفاظ   Van Overschelde & Wiggins (2020)وهدفت دراسة   • اختيار  املعلم من حيث االختالفات في  إعداد  إلى مسارات  التعرف 

عددهم   بلغ  الخبراء  من  مجموعة  على  طبقت  حيث  االستبانات  استخدام  تم  برامج   30باملدرسين،  لتقييم  دلفاي  استخدام  تم  حيث   ،
ً
خبيرا

باستخدام تحليل البقاء على   .ACPومسارات إعداد املعلمين، وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أن املدرسين كانوا أكثر استعداًدا لبرنامج  

 أن معلمي برنامج التعليم والتدريب املنهي كانوا أك
ً
 ثر كفاءة في األداء. قيد الحياة، وأشارت النتائج أيضا

التعرف إلى واقع برامج إعداد املعلمين واملأمول منها في كليات العلوم التربوية في الجامعة األردنية وجامعة اليرموك   ( 2019كما هدفت دراسة زغير )  •

( الدراسة على  التدريس، تم تطبيق  أظهرت  8من وجهة نظر أعضاء هيئة  املفتوحة، وقد  املقابلة شبه  التدريس تم استخدام  ( من أعضاء هيئة 

التربية مما يؤثر   املدخالت في كليات  املعلمين تمثلت في: تدني مستوى  إعداد  يلي: وجود ثغرات في برامج  العينة ما  إجابات   على  نتائج تحليل 
ً
سلبا

، تتيح ف
ً
لسفة كليات إعداد املعلم بإستمرار الدراسة للطلبة علوى الورغم مون تقديراتهم املتدنية تحوصيلهم العملوي ومستوى أدائهم كمعلمين الحقا
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 في الفصل األول. كذلك الضعف في املقررات التطبيقية في كليتي إعداد املعلم.

العليا في   (2019وجاءت دراسة الكركي ) • الوطنية واملدنية للصفوف األساسية  التربية  التربية األسرية في كتب  إلى مدى تضمين مفاهيم  للتعرف 

إلى ) الدراسة  نتائج  املحتوى. وقد توصلت  الوصفي باستخدام تحليل  املنهج  للتربية األسرية يجب تضمينها في  98األردن، واعتمدت على  ( مفهومة 

وامل الوطنية  التربية  في كتب   
ً
تكرارا األسرية  التربية  أكثر مفاهيم  إن  املحتوى  تحليل  نتائج  أظهرت  كما  األردن،  في  العليا  األساسية  للصفوف  دنية 

ت األسرة، وان كتاب التربية الوطنية واملدنية هي: الحقوق، وحرية االختيار، واالستقاللية، بينما جاء أقل املفاهيم تكرار: األم، والثناء، واحتياجا

 ملفاهيم تكرار للصف السابع، هي: املساواة، والتعليم، وتقبل األخر.أكثر ا 

دراسة   • التدريس  Saratapan )2019(وهدفت  تعزيز ممارسات  املطور حديثا   )STEM(القائمة على   تقييم  املنهي  التطوير  برنامج  بين   من خالل 

، وتطوير  )STEM(املعرفة الخاصة بتعليم  : التطوير املنهي هذا إلى ثالثة أجزاءاألنشطة في برنامج   معلمي االقتصاد املنزلي قبل الخدمة. تم تقسيم 

الخدمة، وتم استخدام بطاقة املالحظة   ( معلمين لالقتصاد املنزلي قبل3وقد إختار الباحث ) )STEM( املستندة إلى خطة الدروس، وتنفيذ الدروس

كنتيجة لبرنامج التطوير   في خطط الدروس  )STEM (للمزيد من الثقة في دمج تعليم   الخدمةواملقابلة. وقد أظهرت النتائج إكتساب املعلمين قبل  

 املنزلي بالتخصصات األخرى.  إستطاع هؤالء املعلمين ربط املحتوى املتعلق باالقتصاد باإلضافة إلى ذلك، )PD(املنهي

األمريكية، تم تطبيق بطاقة   Bastian et al (2018)وهدفت دراسة   • التعرف إلى طرق وأساليب تقييمات برامج إعداد املعلم في الواليات املتحدة 

معلم ومعلمة، كما تم تطبيق أساليب االحصاء الوصفي لتقييم البرامج، وتوصلت الدراسة   290املالحظة على مجموعة من املعلميين بلغ عددهم  

املعلمين من   أن  املدرس ي   TPPsإلى  السياق  التكيف مع عناصر  املهم  البرامج األخرى؛ ومن  لديهم تقييمات تقييم مختلفة بشكل كبير عن خريجي 

شير ا 
ُ
لنتائج إلى  عند تحليل تقديرات تقييم خريجي البرنامج، إضافة إلى أن تقييمات دالة على جودة التحضير، وليس مجرد االختيار في البرامج كما ت

 وتوفر إرشادات لدمج التقييمات في هذه األنظمة.  TPPن تكون مكوًنا قيًما ألنظمة تقييم أن تقييمات يمكن أ 

االبتدائية  Kostanjevec el al )2018(وهدفت دراسة   • املدارس  املنزلي في  االقتصاد  اللذين يقومون بتدريس  املعلمون  إلى كيفية تقييم   التعرف 

الذاتية في تدريس   الرسميالسلوفينية لكفاءاتهم  بالرجوع لتعليمهم  املنزلي  البحث في منهجه على دراسة كمية،   .محتويات مادة االقتصاد  أعتمد 

والبيئة،   املعيشة  واملالبس،  املنسوجات  االقتصاد،  وهي:  املنزلي،  االقتصاد  ملحتوى  مجاالت  من  تكونت  استطالعية،  استبانة  صممت  حيث 

الدراسة   وشملت  ابتدائية،  452والتغذية.  من    مدرسة  الدراسة  عينة  تدريس    86وتكونت  كفاءة  تصور  أن  إلى  الدراسة  نتائج  وأشارت  معلمة، 

 االقتصاد املنزلي يتأثر بإعدادهم وتأهيلهم.  محتويات االقتصاد املنزلي من قبل معلمي

التربية األسرية في ضوء الوصول إلى    (2015دراسة الجمل وعمران )وهدفت   • صور املستقبالت البديلة املتوقعة البرنامج اإلعداد التربوي ملعلمة 

املستقبل حتى عام   التربية األسرية في مدارس  إعداد قائمة بمتطلبات عمل معلمة  الهدف تم  املستقبل، ولتحقيق هذا  العمل بمدارس  متطلبات 

م  2030 عدد  وبناء  دلفي(،  )أسلوب  باستخدام   وذلك 
ً
وأخيرا التربوي،  اإلعداد  برنامج  التطوير  املستقبلية  السيناريوهات  صور    ن  تصميم 

 
ً
وفقا وذلك  املستقبلية  للمتطلبات  صورة  كل  تلبية  مدى  ضوء  في  األسرية  التربية  ملعلمة  التربوي  اإلعداد  لبرنامج  البديلة     للمستقبالت 

ً
 واستنادا

نهائية   لقائمة  البحث  املعدة، وتوصل  لبرنامج   30تضم  للسيناريوهات  املستقبل وثالثة سيناريوهات  األسرية في  التربية  لعمل معلمة  متطلب الزم 

 اإلعداد التربوي في )املرجعي واإلصالحي واالبتكاري( وتم توقع ثالثة مستقبالت بديلة وفقا للسيناريوهات السابقة.

التطوير نظام إعداد املعلم في اململكة العربية السعودية في ضوء تجربتي اليابان وفنلندا،   التعرف إلى  (2015راسة هويمل والعنادي ) دوهدفت   •

باململكة  واستخدمت الدراسة املنهج التحليلي املقارن، وكان من أبرز النتائج التي توصلت إليها الدراسة أن نسب القبول في مؤسسات إعداد املعلم  

 لضعف معايير القبول بها، مما يؤثر على جودة مخرجاتها، إضافة إلى ضعف تركيز برامج إعداد املعلم تتم بنسب كبيرة مقارنة بدولتي املقارن
ً
ة نظرا

 . في اململكة على إكساب الطالب املعلم املهارة البحثية

طبقت الدراسة على    حيث،  أمريكاالتعرف إلى فعالية برامج إعداد املعلمين من حيث جودة املخرجات في     Brabeck et al (2014)دراسة وهدفت   •

، وتم استخدام املنهج الوصفي التحليلي، كما تم استخدام االستبانة كأداة للدراسة، كما استخدم الباحثون مقاييس لتحقيق معلم  102عينة من 

نتائج مفادها وج إلى  الدراسة  املعلمين، وتوصلت  ومقابلة  واملالحظة،  الطالب،  املضافة إلنجاز  القيمة  تقييمات  دراستهم مثل مقياس  ود  أهداف 

ظهور    ات القائمة منذ فترة طويلة بالرغم من االهتمام الكبير في عملية التعليم واعتبارها مسالة ذات أهمية وطنية، باإلضافة إلىاإلنجاز   في  راتثغ

وتوصلت الدراسة  لضمان جودتها، وقد أدت هذه العوامل وغيرها إلى وجود معايير اعتماد جديدة،  ألخيرة  تشريعات واسعة النطاق في السنوات ا 

 .ضبط الجودة وتحسين البرنامجامج جديدة في عمليات اإلعداد، حتى يتم إلى وضع بر 

 التعليق على الدراسات السابقة

إعداد تناولت  التي  واملحلية  والعربية  منها  األجنبية  السابقة  الدراسات  أن  إذ  السابقة،  الدراسات  به  جاءت  ملا  الدراسة مكملة  املعلم،    تأتي هذه 

تصور مقترح   إضافة إلى التربية األسرية، وقد اختلفت الدراسات السابقة عن الدراسة الحالية من حيث الهدف، حيث تمثل هدف الدراسة الحالية ببناء
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وقد استفادت الدراسة الحالية من الدراسات السابقة من إلعداد معلمة التربية األسرية، كما اتفقت مع الدراسات السابقة من حيث األدوات والعينة.  

 حيث بناء أداة الدراسة )االستبانة(، إضافة إلى االستفادة من حيث اإلطار النظري وبناء منهجية الدراسة الحالية. 

 : ريقة واإلجراءاتالط

 منهج الدراسة:

والحقائق وتصنيفها   البيانات  يقتصر على جمع  وهو  الوصفي  املنهج  الدراسة  كما اتبعت  يدرس    وتبويبها.  الذي  املنهج  بأنه  الوصفي  املنهج  ُيعرف 

 
ً
 دقيقا

ً
   ظاهرة ما بقصد وصفها وجمع املعلومات الدقيقة عنها، حيث أنه يهتم بدراسة الواقع ويهتم بوصفه وصفا

ً
 كميا

ً
 أو تعبيرا

ً
 كيفيا

ً
ويعبر عنها تعبيرا

 (. 87، ص2014)عبيدات وآخرون،

 : وعينتهامجتمع الدراسة 

التربية األسرية في مدارس مدينة حائل   الدراسة من جميعيتكون مجتمع   السعودية   معلمات  العربية  )  والبالغ  باململكة  ( معلمة، وفي  300عددهن 

%( من املجتمع 56حيث مثلت ما نسبته )  ، Morgan & Krejcie (1970) ( بناء على جدول العينات169)  طبقية  خطة تالية تم اختيار عينة عشوائية

 يبين توزع عينة الدراسة حسب متغيرات الدراسة.  (1وجدول )الكلي، 

 وزيع أفراد الدراسة وفق متغيراتها  ت: (1دول )ج

 النسبة في كل طبقة  عينة الدراسة متغيرات الدراسة 

 متغير املؤهل العلمي 

 26.03% 44 معهد

 33.13% 56 بكالوريوس

 40.84% 69 دراسات عليا

 متغير سنوات الخبرة  

 % 24.85 42 سنوات  5أقل من  

 % 42.60 72 سنوات  10أقل  – 5من 

 % 32.55 55 فأكثر 10من 

 أداة الدراسة:

املتعلقة بمو  البيانات  أداة لجمع  باعتباره  البيانات وهو االستبيان،  الشائعة لجمع  أحد األساليب  الباحثة  اتبعت  الدراسة  أهداف  ضوع لتحقيق 

املستجيب تعبئتها من قبل  استبانة يجري  إعداد  التربية األسرية في ضوء رؤية    الدراسة، عن طريق  إعداد معلمة  السعودية   اململكةحول واقع  العربية 

رؤية    . 2030 إلى  إضافة  الحالية،  الدراسة  بموضوع  املتعلقة  السابقة  والدراسات  النظري  اإلطار  على   
ً
اعتمادا االستبانة  بناء  تم  العربية   ململكة ا وقد 

 ( عبارة. 24، وقد تكونت في صورتها األولية من )2030السعودية 

 صدق االستبانة:

 : ماه بطريقتينتم حساب صدق االستبيان 

 الصدق الظاهري )صدق املحكمين(:   •

( بلغ عددهم  املحكمين  األولية على مجموعة من  في صورتها  االستبانة  ذوي  5تم عرض   من 
ً
إلى مدى ،  االختصاص( محكما التعرف  بهدف  وذلك 

العبارات االستجابةتهاوأهمي  وضوح  مناسبة مقياس  ).  ، ومدى  اتفاق  نالت  التي  العبارات  ما وضعت 80قبول  وقياس  املحكمين على مناسبتها،  %( من 

 عبارة. ( 14ومؤلفة من ) أصبحت االستبانة في صورتها النهائية جاهزة للتطبيق، وتم التعديل، حيث لقياسه

 صدق االتساق الداخلي: •

)تم   بلغت  استطالعية  عينة  على  االستبانة  وج40تطبيق  للعبارات،  االرتباط  معامالت  حساب  تم  ثم  ومن  معلمة،  إجراءات  2)  دول (  يوضح   ،)

 حساب صدق االتساق الداخلي.  

 معامالت ارتباط بيرسون وقيمة داللتها : (2)دول ج

 قيمة الداللة  االرتباط معامل   البعد 

 0.000 **0.73 واقع إعداد معلمة التربية األسرية 
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 عند مستوى داللة )  واقع إعداد معلمة التربية األسرية( أن معامل ارتباط  2دول )جيتبين من  
ً
(، وهذا يدل على صدق االتساق  0.01دال إحصائيا

 الداخلي. 

 :ثبات االستبانة

ألفا كرونباخ   الباحثة معادلة  الثبات املحسوب لالستبانة )Cronbach's Alphaاستخدمت  بلغ معامل  ثبات عاٍل، مما  0.96، وقد  ( وهو معامل 

 يدل على أن االستبانة تتمتع بدرجة عالية من الثبات. 

 :استجابات عينة الدراسة معيار الحكم على

في صورتها   االستبانة  )تكونت  وثباتها من  التحقق من صدقها  بعد  اإلجابة 14النهائية  م من خمسة مستويات من 
 
سل منها على  كل   ( عبارة، مدر ج 

( تعطى الدرجات اآلتية على التوالي: )
ً
، كبيرة، متوسطة، قليلة، قليلة جدا

ً
(. وتم إعطاء حكم تقويمي لدرجة  1،  2،  3،  4،  5ملقياس ليكرت هي: )كبيرة جدا

لكل   وفقالتأثير  وذلك  الحسابية،  املتوسطات  باعتماد  التالي:    عبارة  )القانون  الفئات[  املدى/عدد  الفئة=  وآخرون]طول   (.102، ص2014،  عبيدات 

 معيار الحكم على استجابات عينة الدراسة ( 3وجدول )

 معيار الحكم على استجابات عينة الدراسة :(3دول )ج

افقة درجة  الوزن النسبي املقابل له  طول الخلية   املو

  % 36إلى أقل من   %20من  1.8 إلى أقل من 1من 
ً
 قليلة جدا

 قليلة %   52إلى أقل من   %36من  2.60 إلى أقل من 1.8من 

 متوسطة  % 68إلى أقل من   %52من  3.40 إلى أقل من 2.60من 

 كبيرة  % 84إلى أقل من   %68من  4.20 إلى أقل من 3.40من 

  % 100إلى  %84من  5إلى  4.20من 
ً
 كبيرة جدا

 األساليب اإلحصائية املستخدم لإلجابة عن أسئلة الدراسة:

( االجتماعية  للعلوم  اإلحصائية  الرزمة  برنامج  باستخدام  اآللي  الحاسب  على   
ً
عموما النتائج  تحليل  في  الباحثة  )SPSSاعتمدت  اإلصدار   )22  ،)

 البحث الستخالص نتائجه في األساليب اآلتية: وتتلخص األساليب اإلحصائية التي اسُتخدمت في هذا  

 التكرارات والنسب املئوية لوصف خصائص أفراد عينة الدراسة.  .1

عن .2 الدراسة  عينة  الستجابات  املعيارية  واالنحرافات  الحسابية  رؤية    املتوسطات  ضوء  في  األسرية  التربية  معلمة  إعداد  العربية    اململكة واقع 

 . 2030السعودية  

 للفروق بين املتوسطات.  One Way ANOVAاختبار تحليل التباين األحادي  .3

 :الدراسة نتائج

اقع إلعداد معلمة التربية األسرية في ضوء رؤية نتائج السؤال األول:   ؟ 2030العربية السعودية   اململكة ما و

ِّ عبارة من عبارات   والنسبة املئوية  الحسابية واالنحرافات املعيارية  املتوسطات تم حساب  لإلجابة عن السؤال  
الستجابات )أفراد الدراسة( عن كل 

 يوضح ذلك. (4وجدول )وفق الترتيب التنازلي،  واقع إعداد معلمة التربية األسرية

افات الحسابية املتوسطات : (4دول )ج اقع إعداد معلمة التربية األسرية ل والرتبوالنسب املئوية واالنحر  (N=169) و

املتوسط   نص العبارة  م 

 الحسابي

االنحراف  

 املعياري 

النسبة  

 املئوية

 الدرجة  الرتبة

 كبيرة  1 % 82 0.87 4.11 ينمي إعداد معلمة التربية األسرية أساليب التودريس والقودرة على حل املشكالت.  11

 كبيرة  2 % 81 0.90 4.07 ُيسهم إعداد معلمة التربية األسرية في تنمية القدرات واملهارات لديهن. 2
 كبيرة  3 % 80 1.03 4.01 ُيسهم إعداد معلمة التربية األسرية في تحسين العالقات األسرية.  3
 كبيرة  4 % 78 0.96 3.91  .تغطي أهداف إعداد معلمة التربية األسرية املجاالت املعرفية والوجدانية واملهارية 8

% 75 1.03 3.73 ُيسهم إعداد معلمة التربية األسرية في غرس قيم العمل الجماعي في نفوس التالميذ.  7  كبيرة  5 
% 67 1.12 3.35 ُيسهم إعداد معلمة التربية األسرية في تحقيق النمو السليم للتالميذ.  6  متوسطة  6 

% 66 1.08 3.31 . 2030تنبثق عملية اإلعداد التربوي واملنهي ملعلمة التربية األسرية مووون رؤيووووة  1  متوسطة  7 
14  

ً
 وثقافيا

ً
 ومهنيا

ً
% 66 0.87 3.28 ُيسهم إعداد معلمة التربية األسرية وجود معلمات اكفاء اكاديميا  متوسطة  8 

% 65 0.58 3.26 تؤكد أهوداف إعداد معلمة التربية األسرية علوى مهارات التفكير.  9  متوسطة  9 

% 65 1.03 3.23 يوظف إعداد معلمة التربية األسرية تكنولوجيا التعلويم فوي العملية التعليمية.  10  متوسطة  10 
% 64 0.96 3.21 ُيسهم إعداد معلمة التربية األسرية في تنمية قدرات التالميذ.  5  متوسطة  11 

% 64 1.03 3.20 يوفر إعداد معلمة التربية األسرية بيئة تعلم تحفز التفاعل النشط في التعلم.  12  متوسطة  12 



 اللحيدان & املزيني                                                                       2030تصور  مقترح إلعداد معلمة التربية األسرية في ضوء رؤية اململكة العربية السعودية  

 765-748، ص: 2021 -3، العدد9املجلد   -املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية
 758 

 

% 49 1.41 2.44 يوظف إعداد معلمة التربية األسرية األساليب التقويمية املناسبة لتقويم التالميذ.  13  قليلة 13 
% 48 1.72 2.41 يعتبر واقع اعداد معلمة التربية األسرية يلبي احتياجات العملية التعليمية.  14  قليلة 14 

اقع إعداد معلمة التربية  األسريةاملتوسط املوزون لو  متوسطة  - 68% 1.08 3.39 

( رقم  الجدول  الدراسة عن(  4يتضح من  أفراد  الحسابي الستجابات  املتوسط  األسرية    أنَّ  التربية  إعداد معلمة  )واقع  بلغ  وانحراف 3.39قد   ،)

 (، وتراوحت املتوسطات الحسابية لعبارات 4الجدول )، وفق املحك املعتمد في  موافقة متوسطةوهو يقع في درجة  %(،68ونسبة مئوية ) (،1.08معياري )

 (. %68-%52)وبنسبة مئوية  (، بين أدنى وأعلى متوسط حسابي،4.11 -  2.41) ما بين واقع اإلعداد

"ينمي إعداد معلمة التربية األسرية أساليب التودريس ( والتي نصها  11( نالحظ أن أعلى متوسط حسابي جاء للعبارة رقم )4وبالرجوع إلى جدول )

إلى   يعود  املشكالت" وتفسير ذلك  يستجد من تطورات على  والقودرة على حل  ما  التعامل مع  نحوو  بدرجة متوسطة  ميٌل  لديهم  الدراسة  أفراد عينة  أن 

فوي اتبواع األسواليب العلميوة، إضافة إلى إطالع عينة الدراسة على ما    وخاصة عملية إعداد املعلمات، وذلك من خالل رغبوتهن  اململكةالساحة التربوية في  

 يستجد من عمليات في إعداد املعلمات، وهذا بطبيعة الحال ُيسهم في تطوير بنية املؤسسة التربوية.

يتبين من جدول ) )4كما  رقم  للعبارة  جاء  أدنى متوسط حسابي  أن  احتياجات  14(  يلبي  األسرية  التربية  اعداد معلمة  واقع  يعتبر  نصها"  والتي   )

  " التعليمية  أن واقعالعملية  إلى  النتيجة  إلى مزيد من االهتمام  ويمكن تفسير هذه  التربية األسرية بحاجة  تحقيق   ، فيما يتصل بعملياتإعداد معلمة 

، كما أن هناك ربما تقصير النمو السليم للتالميذ، إضافة إلى أن عملية اإلعداد ربم
ً
 وثقافيا

ً
 ومهنيا

ً
سهم بشكل كبير في إعداد معلمات اكفاء اكاديميا

ُ
ا لم ت

املطلق    هذه النتيجة متفقة مع دراسة    وقد جاءت في أساليب التقويمية املناسبة لتقويم التالميذ حتى يتم تنمية قدراتهم وتلبية احتياجاتهم التعليمية.  

    Brabeck et al (2014) (، ودراسة2015(، ودراسة الجمل وعمران )2019(، ودراسة زغير )2020)

الثاني:   السؤال  ) نتائج  الداللة  مستوى  عند  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد  اقع  α ≥ 0.05هل  و نحو  األسرية  التربية  معلمات  استجابات  بين   ،)

 ؟ 2030العربية السعودية   اململكة أعدادهن في ضوء رؤية 

 لكل متغير على النحو التالي:
ً
 تمت اإلجابة عن السؤال تبعا

 متغير املؤهل العلمي .1

( األحادي  التباين  تحليل  اختبار  استخدام  الدراسة  One Way ANOVAجرى  عينة  أفراد  استجابات  متوسط  بين  الفروق  ملعرفة  ملتغير (   
ً
تبعا

 ، وكانت النتائج كما يبين الجدول اآلتي: املؤهل العلمي

اقع أعدادهن   (: نتائج تحليل التباين األحادي5دول )ج  ملتغير املؤهل العلمي استجابات املعلمات نحو و
ً
 تبعا

 مصدر

 التباين 

 درجة  مجموع املربعات 

 الحرية 

 قيمة  متوسط املربعات 

(F) 

 مستوى الداللة 

 0.221 1.572 183.771 2 367.543 بين املجموعات 

 25.654 166 4258.692 داخل املجموعات 

 - 168 4626.235 املجموع 

(، وهذا يدا على عدم وجود فروق 05.0دالة عند مستوى الداللة ) غير ( وهي قيمة1.572( بلغت )F( إلى أن قيمة )5تشير النتائج الواردة في جدول )

باختال  األسرية  التربية  معلمات  أن  إلى  النتيجة  هذه  الباحثة  وُترجع  العلمي،  املؤهل  ملتغير  تعزى  األسرية  التربية  معلمات  استجابات  مؤهالتهن بين  ف 

 جديدة العلمية يدركن أن واقع إعداد املعلمات ربما ال يرقى إلى مستويا
ً
ت عالية فيما يتصل بتطوير أدائهن وتبني األفكار الجديدة من وامتالكهن طرقا

 وفعالة في عمليات التعليم. 

 متغير الخبرة .2

 ملتغير  ( ملعرفة الفروق بين متوسط استجابات أفراد عينة الدراسة  One Way ANOVAاستخدام اختبار تحليل التباين األحادي )  تم 
ً
  الخبرة، تبعا

   (.6) دول ج هاوكانت النتائج كما يبين

اقع أعدادهن ال  (: نتائج تحليل التباين األحادي 6دول )ج  ملتغير الخبرة في التعليم ستجابات املعلمات نحو و
ً
 تبعا

 مصدر

 التباين 

مجموع  

 املربعات 

 درجة 

 الحرية 

 قيمة  متوسط املربعات 

(F) 

 مستوى الداللة 

 0.250 1.311 149.266 2 298.532 بين املجموعات 

 23.335 166 3920.432 داخل املجموعات 

 - 168 4218.964 املجموع 
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وهذا يدل على عدم وجود  (،  05.0الداللة )(، وهي قيمة غير دالة عند مستوى  1.311( بلغت )F( إلى أن قيمة )6تشير النتائج الواردة في الجدول )

الخبرة   فروق ملتغير  عزى 
ُ
وإدراك .  ت وإطالع  لديهن معرفة  العمل  في  خبرتهن  النظر عن سنوات  بغض  األسرية  التربية  بأن معلمات  ذلك  الباحثة  وتفسر 

مل جعلهن يطلعن لعملية اإلعداد كونها تنمي الجوانب ألهمية إعداد املعلمات، إضافة إلى نتيجة ممارستهن األكثر في العمل، وحساسيتهن ملشكالت الع

 املهنية والتربوية.

 ؟2030العربية السعودية  اململكةما التصور املقترح إلعداد معلمة التربية األسرية في ضوء رؤية نتائج السؤال الثالث: 

منطلقات على  األسرية  التربية  معلمة  إلعداد  املقترح  التصور  وخطواتوأهداف،  ،  اشتمل  املحاور  ومتطلبات،  خالل  من  عرضه  يمكن  والذي   ،

 التالية: 

 .2030رؤية اململكة العربية السعودية في ضوء إلعداد معلمة التربية األسرية منطلقات التصور املقترح  .1

 املنطلقات في اآلتي:يقصد بمنطلقات التصور املقترح: األسس التي ُيبنى عليها، وموجهاته الرئيسة، ويمكن حصر تلك 

السعودية،  فلسفة   • العربية  اململكة  في  والتعليم  والتعليم  التربية  التربية  ينبثق من فلسفة  املعلمين، حيث  إعداد  بعمليات  تتصل  األهداف  والتي 

 املتصلة بعملية إعداد املعلمات.  العامة للتربية ومبادئ السياسة التربوية

 تتكامل املحاور  وهذه  طموح، ووطن تلبية للمتطلبات، والسعي املتواصل إلى مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر  2030رؤية اململكة العربية السعودية  •

سق
 
اململكة، بعضها في سبيل مع وتت أهداف  أكده خادم هذه  مرتكزات االستفادة من  وتعظيم  تحقيق  امللك الرؤية، وهذا ما  الشريفين   الحرمين 

 في بالدنا تكون  أن األول  له: "هدفيسعود بقو  آل العزيز عبد بن سلمان
ً
 ورائدا

ً
 ناجحا

ً
تحقيق  معكم على وسأعمل األصعدة، كافة على العالم  نموذجا

 ذلك". 

 على األسس اآلتية:  عالواقويرتكز هذا ، هم ، وما يرتبط به من مشكالت يمكن أن تعوق عملإعداد املعلمين واملعلماتواقع  •

 .العملية التعليمية، ملا لذلك من انعكاس على ئها، ورفع مستويات أدا التربية األسريةحول إعداد معلمة وجود توجه  -أ 

 .العملية التعليميةتحقيق التميز في ل من املعلمات املؤهالتاالتجاه املجتمعي نحو االستفادة من الكوادر الوطنية  -ب

 بإعداد معلمة التربية األسرية. القناعة التامة بأهمية معالجة أوجه القصور فيما يتصل بتطوير -ج

 .2030إلعداد معلمة التربية األسرية في ضوء رؤية اململكة العربية السعودية أهداف التصور املقترح  .2

 ملعلمة التربية األسرية. املوهبةاإلعداد التربوي واملنهي وصقل  توفير بيئة إدارية فاعلة داعمة لعمليات •

 أداء املعلمات. وربطها في عمليات تطوير   2030رؤية  تعزيز متطلبات •

 عمليات إعداد املعلمات، وخاصة معلمات التربية األسرية. مواكبة واستفادة مدارس التعليم العام من التطبيقات والتجارب الدولية في •

يمكن تطبيقه في مدارس التعليم العام في مدينة حائل، من خالل املقترحات اإلجرائية    إعداد معلمات التربية األسرية  تقديم نموذج عملي لعمليات •

 التي يمكن أن تساعَد صناَع القرار في تطوير أداء 
ً
 وثقافيا

ً
 .املدارس، وبما يتالءم مع واقع املعلمات وأعدادهن مهنيا

 متطلبات وآليات تحقيق التصور املقترح. .3

 التصور املقترح من خالل اآلتي:ويمكن تحقيق أهداف 

إيجابي نحو • اتجاه  به تكوين  الوعي: ويقصد  التربية األسرية    تعزيز  التعليم. ويتم ذلك من  ا على مستوى ر إعداد معلمات  السياسات في وزارة  سمي 

 خالل:

تطوير  -أ  في فلسفة  االستناد  األسرية وفق  وجوب  التربية  تطبيق متطلباتووضع    2030  رؤية   إعداد معلمات  تتضمن  إعداد   استراتيجية محددة 

 وآليات تفعيلها بالشكل األمثل.  املعلمات

 إعداد معلمات التربية األسرية.  اقتناع القيادات بوزارة التعليم بأهمية تطوير -ب

 .معلمات التربية األسريةتطوير ثقافة اإلدارات التعليمية في مدينة حائل بما يدعم مكانة  -ج

 . ، عن طريق إقامة الندواتحول إعداد معلمات التربية األسرية نشر الوعيل يهدف تبني برنامج إعالمي -د

اإلمكانات • توافر  ذلك من خالل  تحقيق  ويمكن  القدرات:  وتطوير  االمكانات  برام  توفير  اإلعداد  حول  تصبح عملية  حتى  املعلمات،  إعداد  أكثر  ج 

. ويتم ذلك من خالل: 
ً
 وتطبيقا

ً
 وتنظيما

ً
 ممارسة فكرا

 إعداد املعلمات واملعلمين على مستوى اململكة. مسؤولة عن  مركز ومعاهد لإلعداد التربوي واملنهي إنشاء -أ 

 كفاءة عالية.لبرامج اإلعداد حتى تكون مخرجاتها ذو يزانية متخصيص جزٍء من  -ب

 للمعلمات. بيئة إدارية داعمة ومشجعة   ظيف عمليات إعداد املعلمات ووجودو تفعيل وت توفير جميع العناصر الداعمة للعمل على -ج

 للقيام بأدوارهن املختلفة. معلمات التربية األسريةتوفير اإلمكانات التي تساعد  -د
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 في مدارس التعليم العام. األسريةملعلمات التربية وفير فرص للتنمية الوظيفية ت -ه

 وتطوير أدائهن. معلمات التربية األسريةتوفير ميزانية مناسبة لتنمية  -و
ً
 مهنيا

 بوضوح ودقة:   اإلعدادتحديد األهداف ومتطلبات  •

 الراهن إلعداد معلمات التربية األسرية. تكوين رؤية واضحة ومحددة حول الوضع -أ 

 في الحد من املشكالت املوجودة )ما هو كائن(.  اودوره ملعلمات التربية األسريةجمع معلومات حول مستوى األداء الراهن  -ب

 )ما ينبغي أن يكون(.ملعلمات التربية األسرية تحديد مستوى األداء   -ج

 كون )الحاجات(.تحديد الفجوة بين ما هو كائن وما ينبغي أن ي  -د

 تحديد التدخالت املناسبة من الحالة الراهنة إلى الحالة املرغوبة بأهداف محددة قابلة للتطبيق -ه

 ، البد من التعرف على حاجاتهن ووجهات نظرهن واهتماماتهن. وذلك من خالل:  ملعلمات التربية األسريةتوسيع املشاركة: بالنسبة   •

 عمليات وإعداد معلمات التربية األسرية.  دعم الحوار الهادف والبناء في -أ 

رفع مستوى  واإلنجازات الخاصة بهن، مما قد يشجعهن على املشاركة الفعالة مما يؤدي إلى    معلمات التربية األسريةإعداد نشرة دورية عن أداء   -ب

 األداء ويعزز من انتمائهن لعملهن. 

 خطوات تطبيق التصور املقترح  .4

املرحلة من    التحليل: الراهن لواقعوما تتضمنه هذه  املحددة للوضع  الواضحة  الرؤية  التربية األسريةإعداد    تقدير للحاجات وتكوين  ، وجمع  معلمات 

كائن(، كما يتم تحديد مستوى األداء املرغوب لهن )ما ينبغي أن يكون(. وتحديد املعوقات والتدخالت  معلومات حول مستوى األداء الراهن لهن )ما هو  

 .املناسبة للوصول من الحالة الراهنة إلى الحالة املرغوبة

الرؤية والرسالة واألهداف   ، ومدارس التعليم العام، ووضعالتعليم في اململكة العربية السعوديةوتتضمن هذه املرحلة إعادة توجيه سياسة    التصميم:

، وتقديم التصور معلمات التربية األسريةعمليات إعداد    فاعلة لدراسة إمكانية تطبيقتعليمية نشطة  تصميم بيئات  ل  2030املنبثقة من رؤية    اإلجرائية

 املقترح، والحصول على املوافقات وضمان الدعم املادي واملعنوي لهذا التصور.

ن  التنفيذ التجريبي للتصور املقترح على أرض الواقع وتجريب التصور املقترح في عدد من مدارس التعليم العام، والعمل على إنجاز مجموعة م  التجريب:

 ، وتقويم التصور املقترح من قبل مجموعة من الخبراء من خالل اآلتي:معلمات التربية األسريةإعداد  األبحاث حول 

 تبرز في مرحلة التجريب.تحديد املشكالت التي قد  •

 معلمات التربية األسرية.إعداد  اتخاذ قرارات التحسين املتعلقة بعمليات •

 لتنظيم الصيغة النهائية لتعميم التصور املقترح، وإجراء التعديالت املناسبة عليه إن الزم ذلك. •

تطبيق التصور املقترح وخطط العمل اإلجرائية للتطبيق الفعلي لهذا التصور من خالل األبحاث امليدانية ومتابعة الدعم    املرحلة ويتم في هذه    التنفيذ: 

 املادي واملعنوي املقترح في مرحلة التصميم ومتابعة التطبيق الفعلي وإدخال التعديالت املطلوبة وتطوير الخطط في ضوئها.

 (، وتقويم املخرجات بعد تطبيق التصور املقترح لتطوير، عبر فترة زمنية معلمات التربية األسريةي الدراسة امليدانية )تقويم الفئات املستهدفة ف  التقويم:

 .معلمات التربية األسريةإعداد  يحددها مجموعة من الخبراء في رسم سياسات

 التوصيات:

 التوصيات متمثلة في اآلتي:في ضوء النتائج التي أسفرت عنها الدراسة توص ي الباحثة بعدد من 

 في ضوء متطلبات استراتيجيات التدريس الحديثة. معلمات التربية األسرية  إعداد •

 وضع معايير الختيار معلمات التربية األسرية وفق متطلبات الفلسفة التربوية في اململكة واملرتبطة بعملية اإلعداد.  •

ا  • التربية  معلمات  من  الحديثة  الخبرات  بذوي  عمليات  االهتمام  في  املعاصرة  االتجاهات  حول  الالزمة  بالخبرات  تزويدهن  على  والعمل  ألسرية، 

 التدريس. 

 . 2030بما يتوافق مع رؤية  اململة العربية السعوديةتطوير أساليب التدريب واإلعداد السائدة في مدارس  •

 تصميم البرامج التدريبية الالزمة لتطوير أداء معلمات التربية األسرية. •

 حات:املقتر 

ت، وتقتوورح منهووا إن امليدان التربوي في اململكة العربية السعودية، وخاصة ما يتعلق بإعداد معلمة التربية األسرية بحاجة إلى إجراء املزيد من الدراسا

 على سبيل املثال:
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 تصور مقترح لبناء استراتيجية إلعداد معلمة التربية األسرية في ضوء االتجاهات املعاصرة.  •

 بناء خطة تطوير لعلمية إعداد معلمة التربية األسرية في ضوء التحول نحو مجتمع املعرفة.  •
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 :
ً
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Abstract: The study aimed to identify the reality of preparing a Family Education teacher in light of the 2030 
Saudi Arabia Vision, in addition to building a proposed conception for preparing a family education teacher, 
and the study used the descriptive approach, and the study sample consisted of (169) teachers from schools 
in the city of Hail, on whom a questionnaire was applied. (14) Paragraph, The study concluded that the 
arithmetic average of the reality of preparing the family education teacher was (3.39), and with a percentage 
(68%), it fell to a moderate degree, and the results showed that there were no differences between the 
responses of family education teachers to the reality of their preparation due to the scientific qualification 
variable and the experience variable in Education, and in light of the reality of preparing a family education 
teacher, and by referring to the literature on the topic and depending on the vision 2030, the researcher 
constructed a proposed conception for the preparation of the family education teacher, and the proposed 
vision included the principles, objectives, and requirements for achieving it, in addition to the steps for its 
implementation. To set criteria for selecting family education teachers in light of the requirements of 
teaching strategies and in accordance with the requirements of the educational philosophy in the Kingdom 
related to the preparation process, and also recommended the development of training and preparation 
methods prevailing in the Kingdom's schools in line with Vision 2030. 

Keywords: family education; teacher preparation; vision 2030. 
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