حتكيم استبانة (واقع التكوين الثقايف وعالقته بعض األدوار املهنية ملعلمات الصفوف األولية )
يف صورهتا األولية

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاتـه
علي أسعد وطفة
سعادة الدكتـور /
تقوم الباحثة إبجراء دراسة بعنوان" :واقع التكوين الثقايف وعالقته ببعض األدوار املهنية ملعلمات الصفوف األولية ابملرحلة االبتدائية
مبدينة الرايض"واليت هتدف إىل التعرف على مصادر وجماالت التكوين الثقايف ملعلمات الصفوف األولية يف املرحلة االبتدائية خالل فرتة
إعدادهن يف املرحلة اجلامعية و بعد التحاقهن ابلعمل  .كما هتدف إىل التعرف على الفروق ذات الداللة اإلحصائية هلذه املصادر
واجملاالت وذلك تبعا للمتغريات ذات العالقة هبؤالء املعلمات و اليت حتددها الدراسة يف اآليت( :الدرجة العلمية ونوع التخصص وعدد
سنوات اخلربة ) .
وحتدد الباحثة اجملاالت الثقافية اليت تتناوهلا هذه الدراسة ابلبحث أبربعة جماالت هي( ثقافة التعصب والتسامح  ,ثقافة احلوار
والتفاعل مع األخر  ,ثقافة حقوق اإلنسان  ,فهم القضااي العاملية املعاصرة ).
كما هتدف الدراسة إىل التعرف على أثر هذا التكوين الثقايف للمعلمات على أداء هؤالء املعلمات ألدوارهن املهنية من وجهة نظر
املديرات واملشرفات وحتدد الباحثة األدوار املهنية بثالثة ادوار رئيسية وهي (دور املعلمات يف تنمية روح االستقاللية لدى التلميذات  ,دور
املعلمات يف تفعيل النشاط الالصفي داخل املدرسة  ,دور املعلمات يف تنمية الوعي ابملفاهيم البيئية).
وتعرف الباحثة التكوين الثقايف للمعلمات إجرائيا  :أبنه نتاج جمموعة من اخلربات الثقافية اليت حصلت عليها املعلمة أثناء مرحلة
اإلعداد يف الكلية و أثناء العمل من خالل مصادر متنوعة مثل الكتب  ,ووساائل اإلعاالم والتكنولوجياا  ,والايت تاؤثر يف صخصاية
وتتحكم يف خربهتا وقراراهتا.
وتعرف األدوار املهنية  :أبهنا قدرة املعلمات على استخدام مهارة خاصة  ,أو عدة مهارات مهنية خالل املواقف املختلفة يف
املدرسة .
وتعرف الصفوف األولية إجرائيا  :أبهنا املرحلة األوىل من مراحل التعليم وتسمي ابألساسية وتبدأ من الصف األول إىل الصف
الثالث االبتدائي .
وتعرف معلمات املرحلة األولية إجرائيا  :أبهنن املعلمات األيت يقمن بتدريس املواد األساسية للصفوف الثالث األوىل من املرحلة
االبتدائية وهي القراءة والرايضيات ومواد الدين والعلوم .
ولتحقيق أهداف الدراسة تستخدم الباحثة :أ -استبانه موجهه للمعلمات .ب -استبانه موجهه للمديرات واملشرفات .
ج -استمارة مقابلة للمعلمات  .آمل من سعادتكم حتكيم عبارات األدوات املرفقة من حيث:
 مدى وضوح العبارات من حيث الصياغة وأمهيتها من خالل انتمائها للمحور الذي تقيسه.
 مدى صدق العبارة من حيث انتماءها للبعد واحملور الذي وضعت لقياسه.
 التعديالت املقرتحة.
وأتقدم لكم خبالص الشكر على حسن تعاونكم سائلة هللا للجميع حسن السداد والتوفيق،
وتقبلوا أطيب حتيايت وصكري لكم على تعاونكم،،،

الباحثة :جنالء حممد القاسم
املشرفة  :أ.د.فوزية بكر البكر
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أوال :البياانت العامة :أخيت املعلمة |أخيت املديرة آمل التكرم بوضع عالمة ( )يف الفراغ املناسب
 -1املستوى التعليمي :
اثنوية عامة (

)

دبلوم

(

)

بكالوريوس (

)

أخرى

(

)

 -2سنوات اخلربة:
 -1من  5 -1سنوات.

(

)

 -2من  10 - 5سنوات.

(

)

 -3من  15 - 10سنة.

(

)

 -4أكثر من .15

(

)

 -3نوع التخصص:
اللغة العربية

(

)

اتريخ وجغرافيا (
رايضيات وعلوم (

)

تربية فنية

(

)

(

)

التدبري املنزيل

(

)

الثقافة اإلسالمية (

)

رايض أطفال

)

أخرى............................
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أوال :استبانة موجه ملعلمات الصفوف األولية :
تشاامل هااذه االسااتبانه التعاارف علااى مصااادر وجماااالت التكااوين الثقااايف ملعلمااات الصاافوف األوليااة يف املرحلااة االبتدائياة خااالل فاارتة
إعدادهن يف املرحلة اجلامعية و التعرف على هذه املصادر واجملاالت بعد التحاقهن ابلعمل .
علما أبن االستجابة ستكون يف ضوء مقياس ليكرت الرابعي وهي ( :أوافق بشدة -أوافق-ال أوافق -ال أوافق بشدة).
م

الـعـب ــارة

مدى وضوحها
واضحة

تعدل

مدى أمهيتها
حتذف

هامة

احملور األول  :مصادر التكوين الثقايف.

غري هامة

مدى مالئمة العبارة
للمحور الذي تنتمي إليه
غري
مالئمة
مالئمة

-1

أكسيتين املقررات الايت درساتها يف الكلياة يف قادرا كافياا
من الثقافة العامة.







-2

احتوت املقررات اجلامعية يف الكلية على مواضيع ثقافياة
متنوعة .







-3

أث اارت ثق ااافيت ال اايت حص االت عليه ااا يف ف اارتة إع اادادي يف
الكلية إجيااب يف معرفيت بتخصصي .







-4

احتوى برانمج إعدادي يف الكلية على مقررات و أنشطة
حول الشعوب األخرى .







-5

احتوى بارانمج إعادادي يف الكلياة علاى مقاررات وأنشاطة
تسا ا اااعدر علا ا ااى إرسا ا اااء ثقافا ا ااة حقا ا ااوق اإلنسا ا ااان عن ا ااد
التلميذات .







-7

احتوى برانمج إعدادي يف الكلية على مقررات و أنشطة
تكسبين مهارة احلوار مع التلميذات .







-7

دربين برانمج إعدادي يف الكلية علاى نقال الثقافاة العاملياة
للتلميذات.







احملور الثاين  :جماالت التكوين الثقايف للمعلمات
أوال -ثقافة التعصب والتسامح
-1

أحب أن أمسع رأي األخر حىت عندما يكون خملفا يل .







-2

أمتسا ااك بفكا ااريت وأدافا ااع عنها ااا حينما ااا يطا اارح اآلخ ا ارون
أفكارا خمتلفة .







-3

أمياال إىل اسااتبعاد األدلااة والش اواهد الاايت وااالف أوتاانقض
فكريت عندما أحتدث .







-4

أهتم كثريا جبنسية الشخص الذي أمامي قبل أن أحتدث
معه .
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التعديالت املقرتحة

ميكن فصله إىل
اثنني واحد
لألنشطة والثاين
للمقررات

م

الـعـب ــارة

مدى وضوحها
واضحة

تعدل

مدى أمهيتها
حتذف

هامة

غري هامة

مدى مالئمة العبارة
للمحور الذي تنتمي إليه
غري
مالئمة
مالئمة

-5

أجااد القصااص والطرائااف حااول الشااعوب األخاارى صاايئا
طريفا.







-6

حتتااوي بعااض النكاات الاايت أتبادهلااا مااع ماان اع ارفهم علااى
بعض القيم العنصرية .







-7

أؤيا ااد ذكا اار اسا اام القبيلا ااة والتفا اااخر هبا ااا ب ا ا األصا اادقاء
واألهل .







-8

أرى إن أحداث مزاي اإلبل تعاد تعصابا صاارخا ملفااهيم
القبيلة مقابل مفهوم الدولة .







التعديالت املقرتحة

اثنيا -ثقافة احلوار والتفاعل مع األخر
-1

اس ااتطيع أن امل ااس بع ااض أوج ااه الش اابه واالخ ااتالف ب ا ا
ثقافات صعوب العامل.







-2

أعطتااين خ اربايت أثناااء الدراسااة يف الكليااة فرصااة للتعاماال
مع التلميذات من اجملتمعات األخرى .







-3

اغتق ااد أن االخ ااتالط ابلثقاف ااات األجنبي ااة ي ااؤثر س االبا يف
قوة تدين الفرد السعودي .







-4

يؤدي االختالط مع الثقافات األجنبية إىل إضعاف عن
قيم وعادات اجملتمع السعودي .







-5

يؤدي اختاليف ابلرأي مع زمالئاي إىل الصاراع والتشااحن
معهم







-6
-7


اتبعت ابهتمام مؤمترات حوار األداين .







اثلثا -ثقافة حقوق اإلنسان .
-1

أاتب ااع ابهتم ااام بع ااض األنش ااطة االجتماعي ااة ال اايت تقيمه ااا
مجعية حقوق اإلنسان .







-2

أصا ااعر ألن منظما ااات حقا ااوق اإلنسا ااان تا ااروج لا اابعض
املفاهيم الغربية .







-3

أرى أن حقوق اإلنسان تتعارض مع الدين اإلسالمي.







-4

أصعر ابلقلق عندما جيري احلاديث عان حقاوق العاامالت
املنزليات يف السعودية .







-5

أرى أن توعي ا ااة الطالب ا ا ااات ق ا ا ااوقهن يقل ا ا اال م ا ا اان هيبا ا ااة
املعلمات وإدارة املدرسة عند الطالبات.







-6

ال أرى ضا ا ا ا اارورة لت ا ا ا اادريس مفها ا ا ا ااوم حقا ا ا ا ااوق اإلنس ا ا ا ا ااان
للتلميذات .
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عامة جيب أن
ختصص

م

الـعـب ــارة

-7

تعلا اايم حقا ااوق اإلنسا ااان يتن ا اااي ما ااع البيئا ااة االجتماعيا ااة
والثقافية للمجتمع السعودي .

مدى وضوحها
واضحة

تعدل

مدى أمهيتها
حتذف



هامة



غري هامة

مدى مالئمة العبارة
للمحور الذي تنتمي إليه
غري
مالئمة
مالئمة



رابعا  -فهم القضااي العاملية املعاصرة .
-1

أكسبتين ثقافيت العامة قدرة على فهم القضااي العاملية .







-2

تس ا ااعفين ثقا ااافيت العاما ااة يف تفس ا ااري األحا ااداث الثقافيا ااة
واالجتماعية يف اجملتمعات املختلفة .







-3

أاتبع االجنازات العلمية يف معظم دول العامل .







-4

أصعر أن اللغة االجنليزية تسهل التواصل مع األجانب .







-5

أقرأ كتبا لكتاب غري سعودي .







-6

أاتبع أخبار املنظمات الدولية مثل منظمة الصحة العاملية
واليونسكو.







-7

أرى أن تغااري املناااا يف السااعودية جاازء ماان التغااري املناااخي
الذي يسود العامل .







-8

ال أظ ا اان أن س ا االوكنا كا ا اأفراد لا ااه عالقا ااة بظ ا اااهرة التغ ا ااري
املناخي اليت تسود العامل اليوم .







احمل ــور الرابـ ــع  :مصـ ــادر التكـــوين الثقـ ــايف بعـ ــد التحـ ــاق
املعلمات ابلعمل
1

ي ااتم تعريف ااي با اربامج تط ااوير اجلان ااب الثق ااايف ل اادي أثن اااء
العمل.







2

أمنا ا ااي ثق ا ااافيت ابملشا ا اااركة يف املسا ا ااابقات الثقافي ا ااة الا ا اايت
تطرحها املؤسسات العامة







3

يزودر التدريب أثناء العمل ابلثقافة املهنية الايت احتاجهاا
.







4

يساااهم تاادري أثناااء العماال يف تنميااة ثقااافيت الاايت تااوفرت
يل يف فرتة إعدادي يف الكلية.
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التعديالت املقرتحة

السؤال الثاين  -الرجاء اإلجابة عن األسئلة التالية
علما أبنه ال توجد إجابة صحيحة أو خاطئة بل تعكس اإلجاابت وجهات نظر متباينة :
م

مدى وضوحه

السؤال

مدى أمهيته

مدى مالئمة السؤال
للمحور الذي ينتمي إليه

واضح

احمل ــور األول  -1حددي املوضوعات الثقافية اليت درستها أثناء مرحلة 

يعدل

حيذف

هامة



غري هامة

مالئمة

جيب

غري مالئمة

اختصار

 :مص ـ ـ ـ ـ ـ ــادر اإلعداد يف الكلية يث يكون رقم ( )1املوضوع األكثر

املقردات ألن تسع

إع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداد تكرارا عليك يف الكلية ورقم ( )9األقل  .ميكن ملوضوع

مفردات تبدو طويلة

املعلم ـ ـ ـ ـ ـ ــات أو أكثر أن أيخذا املراتبة نفسها ؟؟؟

ومملة

أثناء املرحلـة
اجلامعيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
وبعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد
التحـ ـ ـ ـ ـ ــاقهن
ابلعمل .



الثقافة اإلسالمية .

 الثقافة العاملية .
 الثقافة البيئية .
. 
 الثقافية السياسية .
. 
 ثقافة اقتصادية .
 -2رت مصادر التكوين الثقايف بعد التحاقك ابلعمل عل
حسب األمهية يث يكون ( )1األعلى أتثريا
يف تكوينك و ( ) 14األقل:
جيب اختصار املوضوعات واقتصارها على التكوين الثقايف
ال العلمي واملهين
 الدورات التدريبية .
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التعديالت املقرتحة

 الكتب .
 برامج التطوير .
 وسائل اإلعالم املرئية .
 احملاضرات .
 التدريب عرب الشبكة العنكبوتية .
 أخرى اذكري .........................
احمل ــور الث ــاين  -1رت ا ا ا مصا ا ااادر الثقاف ا ااة العام ا ااة علا ا ااى حسا ا ااب مقا ا اادار

 :مص ـ ـ ـ ـ ـ ــادر

اسا ااتخدامك لكا اال مصا اادر يا ااث يكا ااون ()1

وجمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاالت

األعلى استخداما و (  )7األقل .

التكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوين
الثقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــايف
العامة .

 اجملالت .
 الصحف اليومية .
 القنوات الفضائية .
 االنرتنت .
 الراديو .
 التأمل .
 غري ذلك اكت ...............
 - -2رت ا املوضااوعات الثقافيااة ال اايت حترص ا علااى قراءهت ااا
يف املص ا ااادر الثقافيا ااة املختلفا ااة  .ميكن ا ااك إمه ا ااال
بعض اجملاالت اليت ال هتمك .
 الثقافة اإلسالمية .
 الثقافة البيئة .
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 الثقافة الصحة .
 التاريخ .
 القضااي االجتماعية .
 القضااي السياسية .
 القضااي اإلنسانية .
 القضااي االقتصادية .
 أخرى اذكري...........
احمل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـور  -1تبن اات األم اام املتح اادة اإلع ااالن الع اااملي حلق ااوق اإلنس ااان قااد ال يكااون الرتتيااب هنااا

الثالـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــث:
جمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاالت
التكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوين
الثقايف



هبدف

مناسا اابا فقا ااد

السيطرة السياسية على العامل .

ي ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ارفض
املس ا ا ا ا ا ا ا ااتفيت

 السيطرة على اقتصاد العامل .

بعا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااض

 املؤامرة على دول العامل الثالث .

الفقا ا ا ا ا ا ا ا ارات

 للحفاظ على أدىن حد من الكراماة اإلنساانية يف

فكيا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااف

دول العامل .

يصنفها

 تقلي ا اال ح ا اادة املش ا اااكل با ا ا الب ا اايض والس ا ااود يف
اجملتمع األمريكي .

جي ا ا ا ا ااب تغي ا ا ا ا ااري الس ا ا ا اؤال
وحذفا ا ا ا ا ااه أو

 أخرى أذكري ..........

ص ا ا ا ا ا ا ااوفه يف

 -2أقا اادم املل ا ااك عبا اادهللا علا ااى تنفيا ااذ م ا اؤمتر ح ا اوار األداين

ص اايغة أس اائلة

والفلساافات الوضااعية الااذي أل إعمالااه  2008يف العاصاامة

مستقلة

االسبانية هبدف .
 دع ااوة أه اال األداين األخ اارى لل اادخول يف ال اادين
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اإلسالمي .
 تصا اادي للهجما ااة علا ااى الا اادين اإلسا ااالمي نظ ا ارا
للجهل قيقته .
 نشر ثقافة احلوار ب أتباع الدايانت واحلضاارات
والثقاف ا ا ا ا ااات يف املناص ا ا ا ا ا الش ا ا ا ا اابابية والثقافي ا ا ا ا ااة
واإلعالمية والرتبوية .
 أخرى أذكري ..........
 -3التسامح مع األداين األخرى يعين -:
 الضعف واخلضوع للسلطة .
 االنصياع لدأداين األخرى .
 قبول واحرتام األخر .
 اذكري أخرى ..........
 -4رت ا ا أه اام املش ااكالت البيئ ااة ال اايت تعا ااار منها ااا اململك ااة
العربيااة السااعودية فهاام القضااااي ماان وجااه نظاار

يااث يكااون

رقم ( )1هو املشكلة األهم يف نظر و (  )9األقل .
 التلوث .
 تسرب النف .
 التخلص من النفاايت .
 التصحر .
 االحتباس احلراري .
 نقص املياه .
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 العواصف الرملية .
 اإلنتاج الزراعي .
 اذكري أخرى ..........

 -2أفهم بسالسة املفاهيم اليت ترتد يف وسائل اإلعالم املختلفة :
علما أبن االستجابة ستكون يف ضوء مقياس ليكرت الرابعي وهي ( :أفهم كثريا  -أفهم-أفهم قليال -ال أفهم).

مدى وضوحها

املوضوعات

مدى أمهيتها

مدى مالئمة العبارة للمحور الذي
تنتمي إليه

واضحة

تعدل

هامة

حتذف

غري هامة

مالئمة

التعصب والتسامح .







حقوق اإلنسان .







احلرية .







احرتام وتقبل اآلخر .







االنتخاابت .







الربملاانت واجملالس النيابية .







الدكتاتورية .







النظام السياسي العاملي .







الشركات املتعددة اجلنسيات .







الدميقراطية .
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غري مالئمة

التعديالت املقرتحة

االحتباس احلراري.







مشكلة التصحر .







اثنيا  :استبانه موجهة للموجهات للمديرات واملشرفات على املدارس :
هتدف االستبانة إىل التعرف على أثر التكوين الثقايف للمعلمات يف أداء أدوارهن املهنية من وجهة نظر املديرات واملشرفات
على هؤالء املعلمات وحتدد الباحثة األدوار املهنية بثالثة ادوار رئيسية وهي (دور املعلمات يف تنمية روح االستقاللية لدى
التلميذات  ,دور املعلمات يف تفعيّل النشاط الالصفي داخل املدرسة  ,دور املعلمات يف تنمية الوعي ابملفاهيم البيئية).
علما أبن بدائل االستجابة يف ضوء مقياس ليكرت الرابعي هي( :تؤدي بشكل كبري -تؤدي-ال تؤدي -ال تؤدي يشده).
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احملور األول :واقع دور املعلمات يف تنمية روح االستقاللية لدى التلميذات

م

الـعـب ــارة

مدى وضوحها
واضحة

تعدل

مدى أمهيتها
حتذف

هامة

غري هامة

مدى مالئمة العبارة
للمحور الذي تنتمي إليه
غري
مالئمة
مالئمة

-1

تشاار املعلمااات تلميااذاهتم يف ح اوارات ومناقش ااات
يف الصف الدراسي لتنمية االستقاللية يف الرأي.







-2

تتف ا ااق املعلم ا ااات والتلميا ااذات عل ا ااى ق ا اوان الضا ااب
داخل الفصل .







-3

تستخدم املعلماات طريقاة االتفاقياات ماع التلمياذات
حلل الصراعات ب التلميذات بشكل ودي.







-4

معظم املعلمات ال يتدخلن عند حدوث مشكلة ب
التلميذات يف املدرسة ويكتف ابالستماع.







-5

تشار املعلمااات تلميااذاهتم يف صاارح وعاارض املفاااهيم
املدروسة .







-6

تشجع املعلمات تلميذاهتم على البحث يف االنرتنات
عن مواضيع هلا عالقة ابلدرس .







-7

يصا ااعب عل ا ااى املعلم ا ااات إعط ا اااء التلميا ااذات فرصا ااة
لعرض وجهات نظرهن .







-8

تشا ا ااجع املعلما ا ااات التلمي ا ااذات علا ا ااى البحا ا ااث عا ا اارب
االنرتنت واجملالت حول املوضوعات احلرة .







-9

وشااى املعلمااات ماان اسااتقاللية صخصااية التلميااذات
الن ذلك يقلل من قدرهتن على ضب الفصل .







التعديالت املقرتحة

احملور الثاين  :دور املعلمات يف تفعيل النشاط الالصفي داخل املدرسة

م

الـعـب ــارة

-1

ت اانظم املعلم ااات أنش ااطة الص اافية متنوع ااة يف املدرس ااة
مث اال جلس ااات للمح اااورة واملناقش ااة م ااع التلمي ااذات يف
موضوعات متصلة ياة التلميذات.

مدى وضوحها
واضحة

تعدل

مدى أمهيتها
حتذف



هامة
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غري هامة

مدى مالئمة العبارة
للمحور الذي تنتمي إليه
غري
مالئمة
مالئمة



التعديالت املقرتحة

م

الـعـب ــارة

مدى وضوحها
واضحة

تعدل

مدى أمهيتها
حتذف

هامة

غري هامة

مدى مالئمة العبارة
للمحور الذي تنتمي إليه
غري
مالئمة
مالئمة

-2

تستخدم املعلمات احلوار اجلمااعي كأحاد األنشاطة يف
املدرسة .







-3

تكتااب املعلمااة مااع التلميااذات رسااائل يعااربن فيهااا عاان
آرائهان يف أياة قضاية تشااغلهن وتشاجعهن علاى إرساااهلا
للمعني بتلك القضااي .







-4

تع ا ااد املعلما ا ااات م ا ا اع التلمي ا ااذات معرض ا ا اا عا ا اان ثقاف ا ااة
الشااعوب ااوى جوانااب ماان ال ارتاث يف اللباااس وأن اواع
الطعام ميكن فصله إىل عبارتين





-5

تعرض املعلمات على التلميذات احلوارات يف القصص
القاارآر وكااذلك حاوارات الرسااول صاالى هللا عليااه وساالم
مع املشرك .

غري
واضح

يعدل
ألنه
طويل
جدا
وكرك
ب
حيذف

-6

تقا اادم املعلما ااات أنش ا ااطة تسا اااعد عل ا ااى التواصا اال ما ااع
الع ا ا ااامل يف البلا ا ااد كاألطب ا ا اااء واملمرض ا ا ااات واجل ا ا اريان
والعمال والبائع .







-7

تكلاف املعلماات التلمياذات بعمال مقاابالت صخصاية
مع اجلنسيات املختلفة لكتابة تقارير أو رسوم فنية عن
عاداهتم اليت ميارسوهنا يف بلداهنم األصلية .







-8

تقوم املعلمات مع الطالباات بصاياغة ميثااق حقاوقي ,
وهو نشاط الصفي يستخدم يف املدرسة .







-9

تشا ا ااجع املعلما ا ااات التلمي ا ااذات البحا ا ااث عا ا اان أفكا ا ااار
لدأنشطة املختلفة عرب االنرتنت .







-10

تشااجع املعلمااات التلميااذات علااى القاراءة احلاارة وذلااك
بتكليااف التلميااذات ق اراءة كتااب مناساابة ألعمااارهن يف
موض ااوعات خمتلف ااة وكتاب ااة تقري اار عنه ااا ومناقش ااتها يف
الفصل .







احملور الثالث  :دور املعلمات يف تنمية الوعي ابملفاهيم البيئية
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التعديالت املقرتحة

مدى وضوحها
م

احملور

مدى أمهيتها

الـعـب ــارة

مدى مالئمة العبارة
للمحور الذي تنتمي إليه
التعديالت املقرتحة

األسئلة
واضحة

تعدل

حتذف

هامة

غري هامة

مالئمة

-1

تن اااقع املعلم ااات م ااع التلمي ااذات يف الف اارتة الص ااباحية
أحوال الطقس لشرح أسباب التنوع املناخي يف العامل .







-2

حتاااول املعلمااات بن اااء خلفيااة علمي ااة ثقافيااة للطالب ااات
حول املشكالت البيئية .







-3

تساااعد فاارتة إعااداد املعلمااات علااى إدرا أمهيااة دورهاان
يف إكس اااب التلمي ااذات الس االوكيات اخلاص ااة ابحملافظ ااة
على البيئة .







-4

حت ا اارل املعلم ا ااات عل ا ااى تصا ااميم دلي ا اال يشا اامل تعل ا اايم
التلميذات كيفية احلفاظ على البيئة.







-5

متارس املعلمات والطالبات مفاهيم احملافظاة علاى البيئاة
داخال املدرساة مثال إعاادة تادوير الاورق وإطفااء األناوار
وتقليل استخدام املياه ما أمكن .







-6

تشااكل األنشااطة البيئيااة جاازءا أساس ايا ماان النشاااطات
اليت تقدمها املعلمات للتلميذات داخل املدرسة .







-7

تقاادم املعلمااات نشاااطات توضااح فيهااا أسااباب ارتفاااع
درجة حرارة الكرة األرضية .







-8

تق اارتح املعلم ااات حل ااوال علمي ااة متك اان التلمي ااذات م اان
معرف ااة دور اإلنس ااان يف التقلي اال م اان املش ااكالت البيئ ااة
الاايت تعااار منهااا اململكااة مثاال العواصااف الرمليااة وناادرة
املياه.







-9

توضح املعلمات أسباب تلوث املياه واألطعمة .







-10

تض اامن املعلم ااات مش ااكلة نق ااص املي اااه يف اململك ااة يف
األنشطة البيئية اليت تقدمها .







-11

تا ا ا اازود املعلما ا ا ااات التلمي ا ا ااذات بطا ا ا اارق إع ا ا ااادة ت ا ا اادوير
املخلفات .







اثلثا  :استمارة مقابلة الشخصية للمعلمات :
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غري
مالئمة

 -1ما املواد اليت صعرت أبهنا كانت ذات قيمة يف زايدة تكوينك الثقايف أثناء دراستك يف الكلية ؟
احملور األول :مرحلة اإلعداد
 -2ما أهم املواد واملصادر الثقافية اليت صعرت بقيمتها يف إعداد الثقايف و أنت يف الكلية ؟
يف الكلية.
 -3ما أهم املواد واملصادر اليت صعرت بقيمتها يف إعداد املهين و أنت يف الكلية ؟
 -1ما املصادر الثقافية اليت تستخدميها االنرتنت  ,الكتب  ,اجملاالت  ,ما هي املواقع  ,الكتب  ,اجملاالت اليت هتتم به أكثر من غريها
احملور الثاين  :مصادر الثقافة
 -2ما أهم املواضيع اليت حتصرين على قرأهتا ؟
املختلفة.
 -3ماذا تقرئ خالل األسبوع ؟ اجلرائد أمسائها  ,اجملالت  ,نوع الكتب ,نوع الربامج التلفزيونية  ,اإلذاعة اليت تستمع إليها ؟
احملور الثالث :اجملاالت لثقافية

 -1التعصب والتسامح .

 -1عندما دث اختالف بينك وب أحد املعلمات ماذا دث ؟ صفي يل موقف ؟
-2ما رأيك بتطوير املناهج يف الوزارة ؟ مع عالقة ذلك ابلتعصب
 -2ما رأيك بتدريس الرايضة للبنات ؟
 -3كيف تصف اجلو العام يف مدرستك ؟ زميالت ما هي هوايتهن ؟ ما هي املواضيع ال يت تتطرق هلا ؟ األنشطة اليت متارسها يف املدرسة أو
خارجها ؟

 -1ما هي األنشطة اليت من املمكن أن تستثري مناقشة هدفه ب جمموعة من التلميذات ؟
 -2ما هي قواعد احلوار والنقاش يف املدرسة ؟
 -2احلوار والتفاعل مع األخر  -3صفي موقف من مواقف احلوار ب التلميذات ؟
 -4ما رأيك وار األداين ؟ ماذا يعين ؟
.
 -5هل مسعت عن نشاطات مركز امللك عبدالعزيز للحوار الوطين ؟
 -6ما هي يف رأيك صروط إقامة احلوار ب الطالبات ؟

 -3حقوق اإلنسان .

 -1ما هي احلقوق األساسية للتلميذات يف املدرسة ؟
 -2هل تتحمل املعلمات مسؤولية كبرية عن نقل رسالة حقوق اإلنسان ؟
 -3هل ميكن تعليم التلميذات الصفوف األولية مبادئ حقوق اإلنسان خصوصا إذا ركزان على تنمية احرتام الذات والتجاوب الوجدار مع الغري
؟
 -4ما هي األساليب الرتبوية يف تعليم مبادئ حقوق اإلنسان وهي ( إذاء اآلخرين  ,التعبري عن املشاعر  ,املشاركة  ,التمييز العنصري ) ؟
 -5كيف يتم عملية ضب التلميذات يف املدرسة ؟
 -6ما رأيك مبالئمة حقوق الطالبة اليت أصدرهتا الوزارة ؟

 -4القضااي العاملية .

 -1ما أهم القضااي اليت تناقشينها مع طالباتك يف الفصل ؟
 -2ما هي أهم املشكالت البيئة اليت ترين تكثرها اململكة تعار منها ؟
 -3هل مسعت عن كرسي األمري خالد بن سلطان لدراسات املياه ؟
 -4ملاذا حدثت تشققات يف بعض صوارع الرايض ؟
 -5ما معىن االحتباس احلراري ؟
 -6ما هي خماطر ثقب األوزون ؟

احملور الرابع مصادر التكوين  -1ما هي الربامج التدريبية اليت تقدمها املدرسة  ,مركز التدريب واليت تتعلق ابجلوانب الثقافية ؟
الثقايف بعد التحاق املعلمات  -2حينما التحقت ابلعمل ما أكثر اجملاالت اليت صعرت فيها أبنك مل أتخذي معلومات كفاية أو تدريب ؟

ابلعمل .

رابعا  :استمارة مقابلة الشخصية للمديرات واملوجهات :
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األسئلة

احملور

واقــع دور املعلم ــات يف تنمي ــة روح  -1ما واقع دور املعلمات يف تنمية الروح االستقاللية لدى التلميذات ؟
االستقاللية لدى التلميذات .
دور املعلمـ ــات يف تفعيـ ــل النشـ ــاط  -1ما واقع دور املعلمات يف تفعيل النشاط الالصفي داخل املدرسة ؟
الالصفي داخل املدرسة .
دور املعلم ـ ـ ــات يف تنمي ـ ـ ــة ال ـ ـ ــوعي  -1ما واقع دور املعلمات يف تنمية الوعي ابملفاهيم الوعي ابملفاهيم البيئية ؟
ابملفاهيم البيئية .
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