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 الملخص

تتمثؿ مشكمة الدراسة في بحث اتجاه أولياء األمور نحو إسناد تدريس الطبلب في المرحمة االبتدائية 
ولياء األمور إلسناد تدريس الطبلب في لممعممات بمدينة الرياض، وقد استيدفت الدراسة معرفة مدى تأييد أ

المرحمة االبتدائية لممعممات، والتعرؼ عمى اتجاىات أولياء األمور حوؿ إيجابيات وسمبيات إسناد تدريس 
الطبلب في المرحمة االبتدائية لممعممات، ومعرفة السيناريوىات المقترحة مف قبؿ أولياء األمور لنجاح إسناد 

وتـ استخداـ المنيج المسحي الوصفي. وتـ تطبيؽ الدراسة  االبتدائية لممعممات. تدريس الطبلب في المرحمة
(، وتـ جمع البيانات بواسطة استبانة تـ إخضاعيا لمقاييس 483قواميا ) ي مدينة الرياضعمى عينة مف مواطن

طبلب اد تدريس غالبية عينة الدراسة يؤيدوف إسنأف  :الصدؽ والثبات. وتوصمت الدراسة إلى نتائج عدة، أىميا
ممعممات، وأف أىـ إيجابيات إسناد تدريس الطبلب في المرحمة االبتدائية لممعممات مف وجية لالمرحمة االبتدائية 

نظر عينة الدراسة تتمثؿ في تفيـ المعممة لحاجات الطفؿ النفسية، وتحمؿ المعممة لمطبلب في ىذه المرحمة 
بلب في ىذه المرحمة. وأف أىـ السمبيات تتمثؿ في أف الطالب في ومرونة المعممة مع الط ،نظرًا لطبيعتيا كأـ

نياية المرحمة االبتدائية يكوف قد وصؿ لمرحمة البموغ ومف الصعب تقبؿ تدريسو مف قبؿ معممة، ويبحث الطفؿ 
في مرحمة المراىقة عف القدوة سواء في المنزؿ أو المدرسة أو المجتمع، وىو بحاجة ماسة إلى تعويده عمى 

موب رجولي، وضعؼ قدرة المعممة عمى ضبط الصؼ مقارنة بالمعمـ الرجؿ. كما اتضح أف السيناريو أس
المفضؿ مف وجية نظر عينة الدراسة يتمثؿ في عمؿ مدرسة نموذجية ابتدائية واحدة في كؿ حي يسند فيو 

األمور لبلختيار بيف  لممعممات تدريس الطبلب في كافة صفوؼ المرحمة االبتدائية، ليكوف ىناؾ خيار ألولياء
 ىذه المدرسة أو المدرسة األخرى التي يدرس فييا المدرسيف الذكور.

 .أولياء األمور –معممات المرحمة االبتدائية  – المرحمة االبتدائية – تأنيث التعميـ: الكممات المفتاحية
Abstract 

The problem of the study represented in examining the parents’ tendency towards assigning the 
teaching of male students at the primary level to female teachers in Riyadh. The study aimed to find 
out the extent of parents’ support for assigning the teaching of male students in the elementary 
level to female teachers, and to identify the attitudes of parents about the pros and cons of 
assigning the teaching of male students in the elementary level to female teachers. And knowing 
the scenarios proposed by parents for the success of assigning male students’ teaching at the 



 

- 989 - 

 

elementary level to female teachers. Descriptive survey method used. The study applied to a 
sample of (384) Riyadh city citizens. Data collected by means of a questionnaire that subjected to 
measures of validity and reliability. The study reached several results, the most important of which 
are: that the majority of the study sample support assigning the teaching of male students in the 
elementary level to female teachers, and that the most important advantages of assigning students’ 
teaching at the elementary stage to female teachers, from the point of view of the study sample, is 
that the female teacher understands the child's psychological needs, and that the female teacher 
bears the students at this stage due to her nature as a mother, and the female teacher's flexibility 
with students at this stage. And that the most important negatives are that the male student at the 
end of the primary stage has reached the stage of adulthood and it is difficult to accept teaching by 
a female teacher, and the child in adolescence looks for a role model, whether at home, school or 
society, and he urgently needs to accustom him to a manly style, and the weakness of female 
teacher on class control compared to the male teacher. It also became clear that the preferred 
scenario from the point of view of the study sample is developing a model primary school in each 
neighborhood in which female teachers are assigned to teach male students in all primary school 
grades, so that there is a choice for parents to choose between this school or other school in which 
male teaches. 
Key words: feminization of education - the primary stage - primary school teachers - parents. 

 المقدمة:
 احتياجاتو األساسية ألنو يمبي كافة إلييا، اإلنساف يحتاج التي األمور وأبرز أىـ مف التعمـ يعد

 سبب وىو الحياة، في سيسمكو الذي الطريؽ إلى اإلنساف بيا ييتدي التي المنارة وىو ،إلييا يسعى التي
 عمى تحافظ لتيا فالدولة ،أيضاً  الدوؿ مستوى عمى بؿ الفردي المستوى عمى ليس وىذا والرفعة، الرقي
 والصحية، واالقتصادية والثقافية االجتماعية المياديف فةكا في تتفوؽ التي الدولة ىي يالتعميم نظاميا
  .ونموىا شعبيا ورفاه لتطوير تسعى دولة أليمف الضروريات األساسية  تعميـفال السبب وليذا

 مرده باألساس والمعارؼ، العموـ شتى في األخيرة السنوات في العالـ يشيده الذي اليائؿ التقدـو 
 حيث اجتماعية، أو أو عممية اقتصادية تنمية لكؿ األساس الركيزة بحؽ يعد الذي التعميـ، قطاع إلى

 ونفسية واجتماعية اقتصادية مف تداعيات لو لما الشعوب وتطور لمتنمية األساس المحرؾ التعميـ يعتبر
 األبحاث ومراكز الحكومية غير الدولية والمنظمات والمنظمات الحكومات نجد لذا وحضارية، وسياسية
دراؾ لفيـ وتجاربيا معارفيا وبياناتيا وتتبادؿ تتعاوف  ومنظـ ودائـ جيد تعميـ لتحقيؽ الفعالة لسبؿا وا 

 (.40، ص0202)عبدالكريـ،
 مقارنة نسبياً  أىمية األكثر المرحمة ييف، تعتبر مرحمة التعميـ االبتدائي مف أىـ مراحؿ التعميـو 

 األساس األوؿ تمثؿ ألنيا المرحمة، ىذه في الطمبة طبيعة إلى ذلؾ ويرجع ،األخرى بمراحؿ التعميـ
 نمو بمورة في تساىـ كونيا في المرحمةىذه  أىمية تكمفو التعميـ،  مف أخرى مراحؿ نحو لبلنطبلؽ
 شخصية نمو عمى لتركيزبا المرحمة ىذه دراسةفي  الباحثوف اىتـ لذلؾ ،جميع الجوانب مف الطمبة
 حمةالمر  ىذه في لمطمبة مبلئمة أجواء خمؽ في لئلسياـ المختمفة المواد فرص ودراسة ،وتطويرىا الطمبة
 (.10، ص0204)إقباؿ،
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 أي التعميـ في المرحمة االبتدائية، لتأنيث متعددة دعوات ظيرت ونظرًا ألىمية ىذه المرحمة،
 الصفوؼ سيما ال سواء، حد عمى واإلناث الذكور مدارس في المعممات مف الييئة التعميمية جعؿ

 عربية لتأنيث ومسوغات عالمية مسوغات ىناؾ ألف االبتدائية، المرحمة األولى في األربعة األساسية
 ،المختمفة الحياة بأشكاليا إلى أو الجامعية، الحياة إلى المدرسة مف االنتقاؿ مف الطالب فيلتمك التعميـ،
 نجد لذلؾ الحياة، إلى رحاب خبلليا مف يمر التي المؤسسات أكبر إحدى المدرسة ألف ويسر، ةبسيول
 إلى فتتجو األوقات، كؿ في المعمميف الذكور توفير عمى رةقاد غير تكوف أزمات مف تعاني التي الدوؿ
 .(00، ص0202)عمرو، اآلخر الجنس مف المعمميف توفير

وقد أوضحت الدراسات السابقة أف إسناد تدريس الطبلب في المرحمة االبتدائية لممعممات 
 عمى منيا، والتعرؼ يعاني التي المشكبلت وفيـ، الطالب بيا يمر التي النفسية الحالة يساعد عمى فيـ

النواحي، فقد أوضحت دراسة  جميع في بيده واألخذ واالقتصادية والثقافية االجتماعية الطالب ظروؼ
Baumgartner (0202أف تدريس المعممات في المرحمة االبتدائية يساعد في تفوؽ ) التربوي األثر 

طبلب المدارس االبتدائية  لدى يدةالحم الصفات االبتدائية، كما يساعد في غرس المدارس في لممعممات
( أف تأنيث التعميـ في المرحمة 0202) Cerezoوعدوانية، كما أوضحت دراسة  مشاغبة أقؿ فيـ

Paul (0202 )وأوضحت دراسة  .التحصيؿ مستوى ويرفع التربية أىداؼ تحقيؽ عمى االبتدائية يعمؿ
معممي ومعممات المدارس االبتدائية، ويتضح  لتأنيث التعميـ في المرحمة االبتدائية لدى أف ىناؾ تقببلً 
يساعد عمى تعويد األطفاؿ عمى  إسناد تدريس الطبلب في المرحمة االبتدائية لممعمماتمف ذلؾ أف 

يؤدي  والالنظاـ المبني عمى فيـ رغباتيـ وطبيعتيـ وطريقة نموىـ، والذي يساعد عمى توجيو طاقاتيـ 
ولكف في مجتمعنا السعودي الوضع مختمؼ، حيث إف  عية.استعداداتيـ الطبيو إلى تعطيؿ نشاطيـ 

بيف الذكور واإلناث في كافة المجاالت ومنيا التعميـ، ولكف في اآلونة األخيرة حدثت  اً تام ىناؾ فصبلً 
وتـ  ،يقوـ بالتدريس بيا معمماتفي التعميـ األىمي جدت مدارس ابتدائية بنيف و طفرة في ىذا المجاؿ، و 

تأتي ىذه . و ثًا في بعض مدارس التعميـ الحكومي ولكف في الصفوؼ الثبلثة األولىتطبيؽ التجربة حدي
 . إسناد تدريس الطبلب في المرحمة االبتدائية لممعمماتاتجاىات أولياء األمور نحو  لبحثالدراسة 

 مشكمة الدراسة:
 تسع لذلؾ التطور، عمى دليبلً  المجتمعات في رعايتيـ وحسف باألطفاؿ االىتماـ يعتبر
 بقطاع النيوض عمى فعممت والتربوية، والتعميمية الصحية النواحي في األطفاؿ رعايةإلى  المجتمعات

 عمى باإلشراؼ وقامتواألىمية  الحكومية المدارس تأفأنش واالزدىار، والرقي التنمية أساس ألنو التعميـ
 تزايدت المناطؽ مختمؼ في المدارس انتشار ومع .وأىميتو التعميـ لحساسية ليا التابعة غير المدارس
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أماكف  مف التعميمية المؤسسات لقرب نتيجة تسربيف معدالت وتناقصت بالتعميـ، اإلناث نسبة التحاؽ
 بالتعميـ وبمؤسسات االلتحاؽ عمى اإلناث شجع مما المختمطة، المدارس مف العديد وفصؿ سكنيف،
 بمينة عمى االلتحاؽ إقباليف بالتالي وتزايد ،يالعال التعميـ عمى كبيراً  إقباليف وجعؿ المختمفة، التعميـ
 الييئة تأنيث نحو تسعى وزارة التعميـ نجد واالجتماعية، واالقتصادية التربوية الظروؼ ظؿ وفي التعميـ،
 خطوات مجرد أو مقصود تخطيط نتيجة لتأنيثا نظاـ كاف سواء االبتدائية، المرحمة في ةالتدريسي
الرجؿ  قرب يجدىا مما أكثر المرأة قرب راحتو يرى ما كثيراً  الطفؿ ألف ،يةاالبتدائ المدارس في تجريبية

 تجعمو سريع والتي بيا ثقتو عف فضبلً  والصبر، والعطؼ الحناف مف طبيعتيا في المرأة بو تتحمى لما
 .(080، ص0200)الصالحي، تربيتياالتأثر بو  بطباعيا التطبع

حو تأنيث التعميـ في المرحمة االبتدائية، راء مختمفة نآالدراسات وجود بعض وقد أوضحت 
 التعميمية الييئات تأنيث ( أثر0202) Kokدراسة سمبية، حيث أوضحت  ـسواء كانت آراء إيجابية أ

، حيث أوضحت ىذه الدراسة األثر اإليجابي لتأنيث التعميـ في المرحمة االبتدائية طمبة تحصيؿ عمى
 بالمعمميف، كما أف وجود مقارنة المعممات مع إيجابية أكثر يكونوف الطبلبأف و المرحمة االبتدائية، 

( األثر السمبي 0202) Baeوأوضحت دراسة  المجتمع. مع الطالب تكيؼ عممية يسيؿ لمطبلب معممة
 المعمـ جنس باختبلؼ الذكور الطبلب سموؾ تأثر لتأنيث التعميـ في المرحمة االبتدائية، مف خبلؿ مدى

 يعد األبناء عمى المعممة أسموب تأثير أفاالبتدائية، حيث أوضحت  لمرحمةا في المدارس المؤنثة في
وفي ضوء ذلؾ، وفي  .اجتماعياً  يميؽ ال وىذا نسائي بأسموب ذلؾ بعد يتحدث الطالب سمبيًا، ألف شيئاً 

، ظؿ إقباؿ وزارة التعميـ بالمممكة العربية السعودية عمى تأنيث المرحمة االبتدائية، جاءت ىذه الدراسة
إسناد تدريس الطبلب في  حوؿ ،سواء اإليجابية أو السمبية ،تعدد اآلراءفي  الدراسةتتمثؿ مشكمة و 

التالي:  الرئيس التساؤؿاإلجابة عف وعميو، فإف مشكمة الدراسة تتمثؿ في  .المرحمة االبتدائية لممعممات
 ؟لممعممات بمدينة الرياض اتجاه أولياء األمور نحو إسناد تدريس الطبلب في المرحمة االبتدائيةما 

 ويتفرع منو األسئمة التالية:
 سناد تدريس الطبلب في المرحمة االبتدائية لممعممات؟إلما مدى تأييد أولياء األمور  -0
إسناد تدريس الطبلب في المرحمة االبتدائية إيجابيات ما اتجاىات أولياء األمور حوؿ  -0

 لممعممات؟
إسناد تدريس الطبلب في المرحمة االبتدائية  سمبياتما اتجاىات أولياء األمور حوؿ  -4

 لممعممات؟
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أولياء األمور لنجاح إسناد تدريس الطبلب في المرحمة  ما السيناريوىات المقترحة مف قبؿ -3
 ؟االبتدائية لممعممات

ما مدى وجود فروؽ في إجابات أفراد العينة نحو محاور الدراسة، تعزى إلى المتغيرات  -1
 الشخصية؟

 أىمية الدراسة:
 :األىمية النظرية 

إسناد تدريس الطبلب في تستمد ىذه الدراسة أىميتيا مف أىمية الموضوع الذي تتناولو وىو 
 ، ويمكف توضيح األىمية النظرية ليذه الدراسة مف خبلؿ ما يمي:المرحمة االبتدائية لممعممات

 بتأنيث التعميـ في المرحمة االبتدائية.التطور النظري الخاص  التعرؼ عمى (0

 .شر ثقافة إسناد تدريس الطبلب في المرحمة االبتدائية لممعمماتن (0

إسػػناد تػدريس الطػػبلب فػػي أىميػػة قػد تخػػدـ نتػػائج ىػذه الدراسػػة البػػاحثيف فػي ىػػذا المجػػاؿ لمعرفػة  (4
 .المرحمة االبتدائية لممعممات

 يمكف أف تكوف ىذه الدراسة نواة لدراسات أخرى تقيس أىمية إسناد تدريس الطبلب في المرحمة (3
 .ودراسة متغيرات أخرى غير المتغيرات التي تناولتيا الدراسة الحالية ،االبتدائية لممعممات

تتعمؽ بموضوع  ،بوجو خاصالمكتبة السعودية تقديـ إضافة إلى المكتبة العربية بوجو عاـ، و  (1
قدرًا مف  توفر ىذه الدراسةإسناد تدريس الطبلب في المرحمة االبتدائية لممعممات، حيث 

 .ومات عف ىذا الموضوع، وذلؾ لندرة الدراسات التي أجريت عنوالمعم
 :األىمية العممية 

 يمي: فيمامدراسة ليمكف توضيح األىمية العممية 
آراء أولياء األمور حياؿ ىذا  لتضع في اعتبارىاتفيد نتائج الدراسة الحالية الجيات ذات العبلقة  (0

 وعة في ىذا المجاؿ.وأخذ ذلؾ بعيف االعتبار في الخطط الموضالموضوع، 
أف الدراسة الحالية تبرز الجوانب اإليجابية والسمبية، ويمكف أف يػتـ تفػادي الجوانػب السػمبية مػف  (0

 خبلؿ ما يتـ التوصؿ إليو مف نتائج وتوصيات في ىذا الجانب.
أف ىذه الدراسة تضع سيناريوىات مقترحة مف وجية نظر عينػة الدراسػة حػوؿ اآلليػات المناسػبة  (4

 أنيث المرحمة االبتدائية، ويمكف االستفادة مف ىذه السيناريوىات مف الناحية التطبيقية.لتطبيؽ ت
 :تيدؼ الدراسة إلىالدراسة:  أىداؼ
 .سناد تدريس الطبلب في المرحمة االبتدائية لممعمماتإلمدى تأييد أولياء األمور  معرفة -0
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الطبلب في المرحمة إسناد تدريس إيجابيات اتجاىات أولياء األمور حوؿ  التعرؼ عمى -0
 .االبتدائية لممعممات

إسناد تدريس الطبلب في المرحمة سمبيات اتجاىات أولياء األمور حوؿ  التعرؼ عمى -4
 .االبتدائية لممعممات

أولياء األمور لنجاح إسناد تدريس الطبلب في  معرفة السيناريوىات المقترحة مف قبؿ -3
 .المرحمة االبتدائية لممعممات

روؽ في إجابات أفراد العينة نحو محاور الدراسة، تعزى إلى وجود ف معرفة مدى -1
 .المتغيرات الشخصية

 اإلطار النظري والدراسات السابقة
 اإلطار النظري:

 :االبتدائية المرحمة تأنيث مفيـو
لمرحمة االبتدائية ىو "أف تتولى معممات عممية التعميـ في مدارس الذكور اتأنيث المقصود ب
مكف أف يكوف جميع أعضاء الييئة التعميمية لبعض المدارس االبتدائية لمبنيف مف األساسية الدنيا، وي

لمرحمة االبتدائية عمى أنو "عممية تدريس الطمبة كما يعرؼ تأنيث ا (.24ص ،0221)سرحاف، اإلناث"
 (.02، ص0223بغض النظر عف جنسيـ )ذكور، إناث( بغض النظر عف جنسيـ")الظفيري،

مة االبتدائية بأنو "كوف ىيئة اإلدارة وىيئة التعميـ في مدارس البنيف وينظر إلى تأنيث المرح
كما يعرؼ تأنيث المرحمة االبتدائية  (.6ص ،0220االبتدائية مف اإلناث بداًل مف الذكور")بوصفواف،

 يختمط والتي الدنيا األربعة األساسية الصفوؼ طمبة تعميـ في كمي بشكؿ المعممات عمى يعتمد بأنو "نظاـ

 (.8، ص0202المدرسة أيضًا")زىد، إدارة وتشمؿ الذكور فقط، أو واإلناث الذكور الطمبة يافي
أف تأنيث المرحمة االبتدائية ىو إسناد عممية التعميـ في وتستخمص الباحثة مف خبلؿ ما تقدـ، 

 في ميك بشكؿ عمى المعممات يعتمد مف خبلؿ االعتماد عمى نظاـ ،المرحمة االبتدائية إلى معممات إناث

 .االبتدائيةالمرحمة  الصفوؼ طمبة تعميـ
 :الدوؿ العربيةفي  نبذة تاريخية عف تأنيث المرحمة االبتدائية

المرحمة االبتدائية مف حاجة بعض البمداف لمتغمب عمى الخمؿ الذي طرأ  تأنيثظاىرة  نبعت
الذكور عف مينة  عمى نسبة المعمميف لممعممات في مجتمعاتيـ نتيجة أسباب عدة، مف أىميا: عزوؼ

التعميـ، ووجود أعداد متنامية مف المعممات المؤىبلت عمى اعتبار أف مينة التدريس أنسب مجاالت 
حيث انطمقت وزارة التربية  0222وقد بدأت تجربة ىذا النظاـ في سوريا منذ عاـ  العمؿ لممرأة العربية.
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لى عدة عوامؿ إالمعمميف، باإلضافة  مف المعممات تفوؽ أعدادالسورية مف فمسفة وجود أعداد ىائمة 
دفعتيـ إلى تأنيث التعميـ كاف مف بينيا العادات والتقاليد التي تمـز المرأة بالعمؿ في قطاع التعميـ أكثر 
مف غيره، والعوامؿ االجتماعية واالقتصادية متمثمة في خروج المرأة لمعمؿ والكسب االقتصادي، كذلؾ 

بتدائي لحساب الميف األخرى التي تقدـ موردًا وأجرًا أفضؿ مف مينة عزوؼ الرجؿ عف مينة التعميـ اال
( ثـ رفع مستوى اإلفادة إلى كامؿ المرحمة 4 -0التعميـ، حيث بدأ نظاـ التأنيث في الصفوؼ األولى )

 .(88، ص0221)سرحاف،مدارس ال( ولمجنسيف معًا في جميع 6 -0االبتدائية )
وأرفقت الوزارة  ،قصدت تعميمو ولـ يأت بشكؿ عفويوقد جاء نظاـ التأنيث نتيجة دراسة 

مدارس الذكور مع تمميذات مدارس  طبلبتطبيؽ ىذا النظاـ بمجموعة مف التوصيات أىميا: دمج 
عطاء األولوية واألفضمية لممعممات في  البنات وكذلؾ الييئة التعميمية الموجودة في ىذه المدارس، وا 

قرار الجمع بيف  ،درسة االبتدائية في مدارس البنيف والبناتتعميـ الصفوؼ الثبلثة األولى مف الم وا 
 0221المعمميف والمعممات في مدارس الذكور واإلناث لجميع المراحؿ حيثما تدعو الحاجة، وفي عاـ 

شرعت بتطبيؽ نظاـ تأنيث في المدارس االبتدائية بعد أف نجحت التجربة في عدة مدارس، عمى أف 
، )سويداف ي جميع صفوؼ المرحمة االبتدائية وخاصة الثبلثة األولىيطبؽ التأنيث تدريجيًا ف

 .(342، ص0202،وآخروف
ثـ قامت بعض دوؿ الخميج بتطبيؽ ىذا النظاـ، حيث بدأ تطبيقو أواًل في العراؽ ثـ الكويت 

في  0226/0222بدأت التجربة في الكويت عاـ و والبحريف في وقت واحد وتبعتيما قطر وعماف. 
، 0284/0283مدرسة في عاـ  02ثـ اتسعت التجربة حتى وصؿ العدد إلى  ،ائية واحدةمدرسة ابتد

بافتتاح  0228/0222وعرفت ىذه المدارس بمدارس "الثبلثة فصوؿ"، وفي قطر بدأت التجربة عاـ 
ثبلث مدارس ابتدائية خصيصًا ليذا الغرض عرفت باسـ "المدارس االبتدائية النموذجية"، وفرت ليا 

 .(88ص ،0221)سرجاف، بات المدارس النموذجية مف حدائؽ طبيعية وصناعية لؤلطفاؿجميع متطم
قامت فمسفة التجربة في دوؿ الخميج والعراؽ مف كوف الفتاة أقدر عمى التعامؿ مع األطفاؿ في و       

عمى  ىذا السف، نظرًا لمفطرة التي فطرىف اهلل تعالى عمييا مف عاطفة األمومة، وتميزىا بالعفو والعطؼ
ومف بيف االعتبارات الرئيسية التي دفعت دوؿ الخميج لؤلخذ بيذا  األطفاؿ وتمتعيا بسعة الصدر.

االتجاه وجود نقص شديد في أعداد المعمميف الذكور مف أىؿ الببلد نتيجة لعزوفيـ عف مينة التدريس، 
رس البنات، وألف ووجود أعداد متنامية مف المعممات المؤىبلت لدرجة تزيد أحيانًا عف حاجة مدا

التدريس يعتبر أنسب مجاالت العمؿ لمفتاة الخميجية، ولعدـ األخذ بنظاـ التعميـ المختمط في دوؿ 
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ابف ) الخميج العربية، مما يحوؿ دوف استخداـ المعممات عمى نطاؽ واسع لبلستفادة مف أعدادىف الكبيرة
 .(064، ص0202،سكيـ

قويـ ىذه التجربة إلى تحقيؽ نجاح ممموس شجع لت توقد أشارت نتائج الدراسات التي أجري
بعض وجود في ىذه الدوؿ عمى التوسع فيو، كما كشفت الدراسات التي أجريت عف  التعميـوزارات 

وتحسف  ،وزيادة نشاطيـ في المادة الدراسية ،معمماتيـعمى  الطبلبالجوانب اإليجابية مثؿ إقباؿ 
 الطبلببعض الجوانب السمبية مثؿ استيتار بعض  مستواىـ التحصيمي، كما كشفت أيضًا عف وجود

ىماليـ في أداء الواجبات ،بالنظاـ وكاف مف بيف وغياب بعض المدرسات لظروفيف الطبيعية.  ،وا 
الصعوبات التي واجيت تطبيؽ ىذا النظاـ في دوؿ الخميج: قمة تعاوف بعض أولياء األمور، وتقصير 

بعض الطبلب بعبارات غير الئقة، وتراخي الطبلب في في الواجبات المدرسية، وتمفظ  الطبلببعض 
يؤدي إلى صعوبة التعامؿ معيـ، ما تنفيذ تعميمات المعممة، وقمة تقبؿ بعض الطبلب لتدريس معممة 

وصعوبة تنفيذ بعض الزيارات والرحبلت خارج المدرسة، وصعوبة التدريس عمى التطبيقات العممية 
، 0221)سرحاف، عمى بعض نشاطات التربية البدنية طبلبال لمتربية اإلسبلمية، وصعوبة تدريب

   .(82ص
 :في المممكة العربية السعوديةتأنيث المرحمة االبتدائية 

 تأنيثتـ تطبيؽ عند الحديث عف نظاـ تأنيث التعميـ في المممكة العربية السعودية، فقد 
الطابع ب التدريس مف النوعية ىذه تصطبغ لـ لكف عامًا، 02 منذ األىمية المدارس في لمطبلب التدريس
 التعميـ مدارس في األولية الصفوؼ في الذكور لمطبلب المعممات بتدريس السماح بعد إالالرسمي 
 تدريس إسنادوتـ ذلؾ مف خبلؿ العمؿ عمى . فصوؿ الذكور عف الطالبات فصوؿ عزؿ بشرط األىمي،
 في التوسع مشروع إلىوضمو  ،ةالحكومي المدارس في المعممات إلى األولية الصفوؼ في الطبلب
 أف إال، األطفاؿ برياض والبنات لمبنيف الثبلثة الصفوؼ ُتمحؽ بحيث األولية، والصفوؼ األطفاؿ رياض
في  األىمية المدارس مبلؾ سعى وعميو. األىمية المدارس عمى مقصوراً  كاف التدريس تأنيث قرار
 المعممات تدرس بحيث مستقمة، فصوؿ فتتاحا رخص عمى الحصوؿ شروط الستيفاء االبتدائية لمرحمةا

، 0202)فرغمي، إسناد بفصوؿ المعروفة االبتدائية لممرحمة األولى الثبلثة الصفوؼ في ذكوراً  طبلباً 
 (.010ص

فثمة  الحديث، باألمر ليست االبتدائي التعميـ في التأنيث تجربة فإف ،بعيداً  نذىب ال وحتى
 اجتيادات فردية عمى تقـ لـ التي السعودي، المجتمع في تطبيقيا تـ التي الناجحة التجارب مف الكثير
 الظيراف دراسة بمدينة فيد الممؾ جامعة مدارس ، أجرتالمثاؿ سبيؿ فعمى بحثية، دراسات عمى بؿ
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 عمى عدة إيجابية أعطت جوانب األولية لمصفوؼ المعممات تدريس تجربة أف خبلليا مف أكدت بحثية
 عامًا، 02 مف ألكثر اآلف امتدت حتى لفترة تطبيقيا في االستمرار إلى جامعةال مدارس دعا ما الطمبة،
 أف أكدت إذ الميارية، القدرات في تعزيز برزت التي لمتجربة، اإليجابية الجوانب أىـ الدراسة وحددت

 وىذا الطبلب، بقية مف مياراتيـ في تطوير استجابة أسرع ىـ إناث تعميميـ عمى قاـ الطبلب الذيف
 وتييئة تطبيقيا في تدريجياً  والسعي ،ايومف إيجابيات التجارب تمؾ مف االستفادة وضرورة أىمية ييعن

 وسيمة وى ما بقدر ذاتو بحد ىدفا ليس ياوتطبيق الخطوة مثؿ ىذه إقرار فأو  لذلؾ، التعميمية المنشآت
 (.01ص ،0202)زىد، المتقدمة والتربوية الصحيحة التعميمية النظـ مسايرةل

 :تأنيث المرحمة االبتدائيةيات إيجاب
دورًا ىامًا في التأثير عمى تكوينو النفسي  الطالبتؤدي الطرؽ واألساليب التي يتربى بيا 

واالجتماعي، أو بعبارة أخرى عمى تكويف شخصيتو، فإذا كانت ىذه الطرؽ واألساليب تقوـ عمى إثارة 
تعرضيـ لبلضطراب النفسي   يوعم، مما يترتب الطبلبمشاعر الخوؼ وانعداـ األمف في نفوس 

 فإفوفي مستقبؿ حياتيـ،  ،يؤثر دوف شؾ في صحتيـ النفسية بماوالتأخر في نواحي النمو المختمفة 
بأىمية كبيرة، فكمما كانت ىذه األساليب تحظى في المرحمة االبتدائية  الطبلبأساليب التعامؿ مع 

ىذه المرحمة، ولذلؾ اىتمت  وبخاصة في طبلبسميمة وصحيحة أدى ذلؾ إلى تحقيؽ النمو المتكامؿ لم
عمى استخداـ أساليب  افي ىذه المرحمة بقدرتي ةبتأنيث المرحمة االبتدائية، حيث تتميز المعمم الدوؿ

 ، وذلؾ مف خبلؿ ما يمي:طبلبالتعامؿ المناسبة لم
مما  ،األسرة المعاممة المبنية عمى روح األمومة والتنشئة المكممة لمتربية في قدرتيا عمى توفير -

 صدمات االنفصاؿ عف األسرة إلى جو مختمؼ. الطالبيجنب 
 .الطبلبأنيا أكثر حنانًا وعطفُا ولينا في معاممة  -
 .طالبأنيا أكثر صبرًا وتفيمًا لكؿ  -
عطائو مزيدًا مف الحرية الشخصية الطالبقدرتيا عمى تفيـ مشاعر  - مما يسمح لو بالتعبير  ،وا 

 .عف نفسو ومشاعره وانفعاالتو
 لى مرحمة االستقبلؿإقدرتيا عمى التدرج بالطفؿ مف مرحمة االعتماد عمى اآلخريف  -

 .(33، ص0204)إقباؿ،
 باستمرار وتشجيعيا ليـ. الطبلبقدرتيا عمى متابعة  -
وتدريبيـ عمى استخداـ األساليب  الطبلبقدرتيا عمى تنمية الحساسية االجتماعية لدى  -

 الصحيحة في التعامؿ مع اآلخريف.
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وىو تيا عمى تعويد األطفاؿ عمى النظاـ المبني عمى فيـ رغباتيـ وطبيعتيـ وطريقة نموىـ، قدر  -
 استعداداتيـ الطبيعيةو يؤدي إلى تعطيؿ نشاطيـ وال يساعد عمى توجيو طاقاتيـ  ما

 .(02-02، ص0223)الظفيري،

 طبلبألسرية لمتأنيث المرحمة االبتدائية لمبنيف يساعد في توفير بيئة مدرسية ِأشبو بالبيئة ا -
بذلؾ يوفر مناخًا طيبًا لممارسة العممية التعميمية داخؿ الصؼ ، فيو تسودىا العبلقات الطيبة

 وداخؿ المدرسة.

فيميا  مف أساس عمى ياطبلب مع عبلقاتيا تقيـ أنيا ىو الصؼ معممة نظاـ بو يتميز أف ما -
 في لحاجاتيـ تفيميا بلؿخ مف تنميتيا عمى فتعمؿ فطرية، واستعدادات قدرات مف عندىـ لما

 تعزز وأف ،الطالبب المعممة صمة تقوي أف العبلقة ىذه شأف ومف والتفاىـ، الود يسوده ظؿ جو
 القياـ بوجوب وأكثر اقتناعاً  المعممة لتوجييات قبوال أشد الطالب ويكوف ،باآلخر منيما كؿ ثقة
 .(41، ص0222)القضاة، تقدمو إلى يؤدي مما ،منو تطمبو ماب

ريس المعممات في مدارس الذكور يساعد في فيـ حاجات الطبلب مف الذكور، حيث أف تد -
منيا،  يعاني التي المشكبلت وفيـ الطالب بيا يمر التي النفسية الحالة يساعد عمى فيـ

 النواحي جميع في بيده واألخذ واالقتصادية والثقافية االجتماعية الطالب ظروؼ عمى والتعرؼ
 .(062، ص0202)ابف سكيـ،

 في تكويف دورًا ىاماً  يمعب أنثى أو ذكراً  كونو المعمـ ( أف جنس04، ص0202يرى زىد ) -
 في المراحؿ األطفاؿ بتعميـ عيديُ  أف فيرى االجتماعي، سموكيـ تشكيؿو  الطمبة شخصيات
 األولى لكؿ السنوات في كامبلً  التعميـ تأنيث يكوف وأف ،المعمميف مف بدالً  لممعممات األساسية
 لما ،الرجؿ قرب يجدىا مما أكثر المرأة قرب راحتو يرى ما كثيراً  الطفؿ ألف ،الدراسية الصفوؼ
تجعمو  يتوال بيا ثقتو عف فضبلً  والصبر، والعطؼ الحناف مف طبيعتيا في المرأة بو تتحمى
 .وتربيتيا بطباعيا التطبع سريع

مف  الطالبة التي اكتسبيا أف المرأة بحكـ طبيعتيا لدييا إلماـ أوسع بالميارات وجوانب المعرف -
وجوانب القصور فييا أيضًا، وىي بحكـ خبرتيا في تنشئة األطفاؿ أقدر عمى  ،المنزؿ أو األسرة

 سويداف)قصور الفرص لتنمية ىذه الميارات والمعارؼ وعبلج ما فييا مف  تييئة
 .(332، ص0202،وآخروف

في المرحمة  طبلبميمية مناسبة لمتأنيث المرحمة لبلبتدائية لمذكور يسيـ في توفير بيئة تع  -
أكثر حرصًا عمى استخداـ األساليب  الطبلبف المدرسات في تعامميف مع إاالبتدائية، حيث 



 

- 991 - 

 

التربوية السميمة التي ال تتضمف عنصر القوة أو الشدة، وأكثر صبرًا في معالجة ضعؼ 
ابف ) وأخطائيـ، وأقدر عمى فيـ عبلقاتيـ ببعضيـ ومبلحظة حساسياتيـ الطبلب
  .(066، ص0202سكيـ،

إف توثيؽ التعاوف بيف المنزؿ والمدرسة ىو أحد األسس  :توثيؽ التعاوف بيف المنزؿ والمدرسة -
المزايا التي  إحدىتأنيث التعميـ في المرحمة االبتدائية، وىو في الوقت نفسو التي يقوـ عمييا 

نو يتيح المجاؿ لآلباء إحيث  يمكف تحقيقيا مف ىذا النظاـ في ظؿ المبادئ والقيـ االجتماعية،
لمقياـ بيذه الزيارات كمما سمحت ظروفيـ، كما أنو يتيح لممدرسة مف خبلؿ زيارة األميات 

بصورة  الطبلبتييأ الفرص لمتعرؼ عمى مشكبلت تالتعامؿ مع طرفي األسرة، وبذلؾ  واآلباء
في أي وقت أدؽ وتشخيصيا وعبلجيا، كما أنو يتيح المجاؿ لؤلميات لزيارة المدرسة 

جراء المناقشات بوضوح وصراحة حوؿ مشكبلت األبناء فلبلستفسار واالطمئناف عمى أبنائي  وا 
(Skelton,2018,P.88) . 

فالطبلب الذيف  الميارية، القدرات تعزيز لتأنيث المرحمة االبتدائية يجابيةاإل الجوانب مف أىـو  -
 يعني وىذا ،الطبلب بقية مف راتيـميا تطوير في استجابة أسرع ىـ إناث قبؿ مف تعميميـيتـ 
إيجابيات تأنيث المرحمة االبتدائية أيضًا، كونيا  ومف التجارب تمؾ مف االستفادة وضرورة أىمية
 ىذه في األطفاؿ، كما أف المتقدمة الصحيحة والتربوية التعميمية النظـ مسايرة عمى تقوـ وسيمة
 األطفاؿ مع لمعمؿ تميؿ بطبيعتيا لمرأةوا، األـ مف قريب بدور يقوـ مف إلى بحاجة المرحمة
 (.06ص ،0208)المنير، عمرىـ مف السف ىذه في والحناف الحب وتعطييـ

 :تأنيث المرحمة االبتدائيةسمبيات 
 :مف خبلؿ النقاط التاليةسمبيات تأنيث المرحمة االبتدائية تحديد بعض يمكف 

 عمى السموكي االنعكاس إلى باإلضافة لمدرساتيـ، الطبلب بعض مف تحدث التي المعاكسات -
 المسئولية. تحمؿ وعدـ والميوعة، الميونة وميمو إلى نفسو، الطالب

 حركاتوفي  ويحاكيو قدوة ويتخذه يدرسو مف بشخصية ويتأثر يتصرؼ ىذه المرحمة في الطفؿ -
 رجولة المدرس يحاكي الطالب ألف المطموب، ىو فيذا رجؿ الميمة يقوـ بيذه فعندما ومكانتو،

 يؤدي األوالد لممدرسات وترؾ. سمبياً  شيئاً  يعد االبتدائية المرحمة الرجولة، فتأنيث منو مـويتع
 .(42، ص0200)السكني، والسكنات الحركات حيث مف المرأة التشبو بسموكيات مف نوع إلى

 بأسموب ذلؾ بعد يتحدث الطالب سمبيًا، ألف شيئاً  يعد األبناء عمى المعممة أسموب تأثير أف -
 .يصمح وال يميؽ ال وىذا نسائي
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سميمة،  غير بسموكيات يتأثروف وبالتالي سنوات، العشر أعمارىـ تتعدى الطبلب بعض ىناؾ -
 مثؿ تدريس مف ىروباً  اإلعدادية المرحمة إلى نقميف ويطمبف الفئة، ىذه مف المعممات وتشتكي

 .(026، ص0200)الصالحي، البنات مدارس إلى نقميف يطمبف أو ،الطبلب مف ىذه النوعية
 المعممة أف إلى باإلضافة ىذا أكثر، المعمـ يياب بؿ المعممة، مف يياب ال بطبيعتو الطالب أف -

 الطابور في الشغب وحاالت عمميا؟ الصبلة ستطبؽ فكيؼ الصبلة، األوالد تعمـ أف تستطيع ال
قامة الرحبلت وأثناء  الدوؿ فم المعممات بعض وأف السيما، عمييـ السيطرة تفقد المحاضرات وا 
 ناحية مف سواء تختمؼ عف عادات المممكة العربية السعودية وتقاليدىف عاداتيف ليف العربية
 ."(312، ص0202،وآخروف )سويداف الكبلـ أو الممبس

سمات الشخصية التالية )الثقة بالنفس، الأف الطمبة الذكور تنمو لدييـ بصورة واضحة  -
جرأة في التعبير( عندما تكوف الييئة التدريسية مف واالعتزاز بالنفس، القدرة عمى التعبير، ال

يفضؿ أف تكوف الييئة  الذكور أكثر منيا في المدارس ذات الييئة التدريسية المؤنثة، ولذلؾ
، 0221)المميع، التدريسية في المرحمة االبتدائية لمذكور مف المعمميف وليس المعممات

 (.12ص
 ،بيا خاصة لظروؼ المعممة غيابمؽ بتتع سمبياتىناؾ ( أف 40، ص0202يرى عمرو ) -

ىماؿ  الرجؿ ويتيـ التعميـ مكانة مف يقمؿ الجنس األنثوي عمى واالعتماد لمتعميـ االستعداد وا 
 وتحسف الزواج بعد التعميـ مينة النساء يتركف مف والعديد األطفاؿ، لتعميـ يصمح ال بأنو

 طوؿ أف يعتقدف كما المرأة، عزؿمف  نوعاً  التعميـ تأنيث يعتبرف فأني كما المالي، الوضع
 .لو الحقاً  نفسية واجتماعية مشاكؿ يسبب قد المرأة مع الطفؿ تعامؿ

 بأسموب ذلؾ بعد يتحدث الطالب سمبيًا، ألف شيئاً  يعد األبناء عمى المعممة أسموب إف تأثير -
 فسيةن مشاكؿ يسبب قد المرأة مع الطفؿ تعامؿ ف طوؿإيصمح، حيث  وال يميؽ ال وىذا ،نسائي

 الطالب ألف شيئًا سمبيًا؛ يعد البنيف األبناء عمى المعممة أسموب لو، فتأثير الحقاً  واجتماعية
 الطالب  عمى السموكي االنعكاس إلى يميؽ، باإلضافة ال وىذا نسائي بأسموب ذلؾ بعد يتحدث
 صرؼيت المرحمة ىذه في المسؤولية، فالطفؿ تحمؿ وعدـ والميوعة الميونة إلى وميمو نفسو،
 رجؿ الميمة بيذه يقوـ فعندما حركاتو،في  ويحاكيو قدوة ويتخذه يدرسو، مف بشخصية ويتأثر
 ،0202)عبدالكريـ، الرجولة منو ويتعمـ المدرس رجولة يحاكي الطالب ألف المطموب؛ ىو فيذا
 .(41ص
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 يمتد ثـ بالمعمميف، المعممات اختبلط إلى االبتدائية يفضي المرحمة في لمطبلب النساء تعميـ أف -
 ما ومعموـ شؾ، ببل المراحؿ جميع االختبلط في لباب فتح فيو األخرى، المراحؿ إلى ذلؾ
 وبواقع الشرعية باألدلة عمـ لو أدنى مف فكؿ األخرى، الببلد في التعميـ اختبلط عمى ترتب
 يدرؾ وبناتنا أبنائنا عمى وأصحاب الغيرة اإلسبلمية البصيرة ذوي مف العصر ىذا في األمة
 (.30ص ،0200)السكني، شؾ ببل ذلؾ

يمكف مف آراء إيجابية وسمبية حوؿ تأنيث التعميـ في المرحمة االبتدائية، وفي ضوء ما تقدـ 
 في األطفاؿ أف أىميا مف دعاوى التأنيث الى دعاة يستند بحيث التعميـ لتأنيث إيجابيات ىناؾ فإالقوؿ 
 األطفاؿ مع لمعمؿ أميؿ بطبيعتيا والمرأة ،ـاأل مف قريب بدور يقوـ مف إلى بحاجة المرحمة ىذه

 عمؿ إلى تدعو المجتمع في متطمبات ىناؾ أف كما .عمرىـ السف مف ىذه في والحناف الحب وتعطييـ
 تكثر التي المجتمعات أو الصناعة بأعماؿ المجتمعات بعض الرجاؿ في النشغاؿ وذلؾ كمعممة المرأة
 بعض وفي المجاؿ، ىذا في العمؿ عف الذكور يياف يعزؼ المجتمعات التي أو الحروب، فييا

 تكتفي التي المجتمعات بعض وفي التدريس، في العمؿ عف الرجاؿ فييا يبتعد التي التجارية المجتمعات
 ىي فالمعممةولذلؾ  .لؤلطفاؿ كمعممات لمعمؿ يؤىميف الذي المعاىد بتعميـ التقاليد بسببفييا  الفتيات
 في معالجة نوعية نقمة وسوؼ تحدث المبكرة، مرحمة الصفوؼ في لذكورا األطفاؿ تعميـ عمى األقدر
التعميـ في المرحمة  تأنيث تجربة تطبيؽ أف الباحثة ترىالسعودية. كما  في التعميـ قصور جوانب بعض

 الستنياض ميمة تعد أنيا إال والمعمميف، الطبلب عمى تأثير مف عمييا وما ليا ما رغـ ،االبتدائية
 المحافظ.  انمجتمع يناسب حضاري نموذج استحداث عمى والعمؿ الموضوع ىذا حوؿ التفكير

 الدراسات السابقة:
في ىذا الجزء يتـ عرض بعض الدراسات العربية واألجنبية التي ليا عبلقة بالدراسة الحالية، 

 وذلؾ عمى النحو التالي:
ة األساسية الدنيا لدى درجة تقبؿ تأنيث اإلدارة المدرسي"( بعنواف: 0220) فارةأبو دراسة 

، وىدفت "مديري ومديرات ومعممي ومعممات المدارس األساسية الدنيا الحكومية في محافظة الخميؿ
تقبؿ تأنيث اإلدارة المدرسية األساسية الدنيا لدى مديري ومديرات ومعممي الدراسة إلى معرفة درجة 

، وتـ تطبيؽ الدراسة عمى عينة مف يؿومعممات المدارس األساسية الدنيا الحكومية في محافظة الخم
ومعممات بمديرية التربية والتعميـ في محافظة الخميؿ، معتمدة في جمع  فومديرات ومعممي فمديري

البيانات عمى االستبانة. وتوصمت الدراسة إلى عدة نتائج أىميا أف درجة تقبؿ المديريف والمعمميف مف 
الدنيا في المدارس الحكومية جاءت متوسطة، وال توجد  الجنسيف لتأنيث اإلدارة المدرسية األساسية
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فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات استجابات المديريف والمديرات لدرجة تقبؿ تأنيث اإلدارة 
 الجنس والمؤىؿ التعميمي.  يير غالمدرسية في المدارس الحكومية تعزى إلى مت

دارس والمعمميف والموجييف نحو تأنيث اتجاىات مديري الم"ـ( بعنواف: 0223) الظفيريدراسة 
ىدفت الدراسة إلى معرفة اتجاىات مديري المدارس و  ."التعميـ في المرحمة االبتدائية بدولة الكويت

واعتمدت الدراسة في جمع والموجييف والمعمميف نحو تأنيث التعميـ في المرحمة االبتدائية بدولة الكويت، 
يا عمى عينة مف الموجييف ومديري المدارس والمعمميف في الكويت، البيانات عمى االستبانة، وتـ تطبيق

 العينة مف حيث أىمية مجاالت الدراسة أفرادترتيب تقديرات أف  :أىميا نتائجعدة وتوصمت الدراسة إلى 
ال توجد فروؽ و  المجاؿ األكاديمي، والمجاؿ النفسي، والمجاؿ االجتماعي، والمجاؿ األخبلقي. ىي:

ائية تعزي لمتغير المؤىؿ العممي عند المجاؿ النفسي والمجاؿ االجتماعي، وكانت ذات داللة إحص
وذلؾ لصالح فئة  ،عند المجاؿ األكاديمي والمجاؿ األخبلقي واألداة الكمية اً ىناؾ فروؽ دالة إحصائي

 أعمى مف بكالوريوس. المؤىؿ العممي
ذكور بوكالة الغوث الدولية مشكبلت المعممات في مدارس ال"( بعنواف: 0200) السكنيدراسة 
مشكبلت المعممات في مدارس  عمىتعرؼ إلى الىدفت الدراسة ، و "وسبؿ التغمب عمييا بمحافظات غزة

واعتمدت الدراسة عمى المنيج بمحافظات غزة وسبؿ التغمب عمييا،  الذكور بوكالة الغوث الدولية
بيانات، وتـ تطبيقيا عمى عينة مف الوصفي التحميمي، واعتمدت الدراسة عمى االستبانة في جمع ال

المعممات في مدارس الذكور وعينة مف المعممات في مدارس اإلناث. وتوصمت الدراسة إلى عدة نتائج 
إلدارة المدرسية، امشكبلت مصدرىا الطبلب، ومشكبلت مصدرىا  يواجيفأىميا أف المعممات 

ت التي تواجو المعممات في مدارس ومشكبلت مصدرىا المعممات أنفسيف، كما تبيف أف أكثر المشكبل
 الذكور تتمثؿ في قياـ التبلميذ بتصرفات غير أخبلقية.

ة ممعيقات تدريس الطبلب الذكور في المرح"( بعنواف: 0202) وآخروف ،سويدافدراسة 
إلى تعرؼ مدى الرضا بيف  الدراسة وىدفت، "ماتمالكويت مف وجية نظر المع االبتدائية في دولة

قات التي تواجو و إلى تعرؼ المع ىدفتدات في مدارس المرحمة االبتدائية لمبنيف. كما و جو المعممات الم
ومف ثـ وضع  ،المعممات في التخصصات المختمفة عند التدريس في مدارس المرحمة االبتدائية لمبنيف

رحمة . وتـ تطبيؽ الدراسة عمى عينة مف المعممات بالمقاتو تمؾ المع عمىالتوصيات المناسبة لمتغمب 
االبتدائية لمبنيف، واعتمدت الدراسة عمى االستبانة في جمع البيانات، وتوصمت الدراسة إلى عدة نتائج 
أىميا أف مف المعوقات التي تواجو المعممات في التدريس لمبنيف عدـ التزاـ الطبلب بإنجاز الواجبات 

شرح المحتوى المتعمؽ بطبيعة  المدرسية، وعدـ انتباه الكثير مف الطبلب لمدرس، والشعور بالحرج في
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الجنس، ووجود صعوبة في حفظ النظاـ في الفصؿ. ىذا باإلضافة إلى خجؿ بعض الطبلب مف 
المعممة، وضعؼ تفاعؿ الطبلب في الفصؿ، وصعوبة ضبط النظاـ في الفصؿ، وصعوبة التعامؿ مع 

 الطبلب البالغيف.
ء الطبلب الذكور عندما تدرسيـ ىؿ يتراجع أدا"واف: ن( بع0202)عابديف و  ،فرغميدراسة 

ىدفت ، و "ولية بمدارس "إسناد" بمنطقة المدينة المنورةالصفوؼ األ معممة؟ دراسة تجريبية عمى طبلب
الدراسة إلى معرفة أثر تدريس المعممة في تحصيؿ الطبلب الذكور بالصفوؼ األولية الثبلث لممرحمة 

، ينة الدراسة ضمف مجموعتيف ضابطة وتجريبيةلغتي والرياضيات. فتوزعت ع االبتدائية، في مادتي
ىناؾ مؤشرات إيجابية تتعمؽ بتأثير المعممة اإليجابي عمى الطبلب في المراحؿ وأثبتت الدراسة أف 

الطالب في البيئة السعودية -المبكرة، تمتد لسموكيـ ومف ثـ تحصيميـ؛ وبالكشؼ عف تفاعؿ نوع المعمـ
االبتدائية، ثبت تفوؽ الطبلب الذيف تدرسيـ معممة عمى الطبلب في الصفوؼ الثبلثة األولى لممرحمة 

الذيف يدرسيـ معمـ في الصفيف الثاني والثالث في مادتي لغتي والرياضيات؛ ما رجح األثر اإليجابي 
لممعممات في تحصيؿ الطبلب الذكور، خصوصًا مع وجود طبلب يعانوف مف صعوبات تعمـ في 

 صفوؼ المعممات.
 اتجاىات المدراء والمعمميف نحو تأنيث الييئة التدريسية الجزئي"( بعنواف: 0208) يرالمندراسة 

ىدفت الدراسة ، و "لممرحمة األساسية الدنيا وعبلقة ذلؾ بالتطوير الميني لدييـ في المدارس الحكومية
ير وعبلقة ذلؾ بالتطو  ،الجزئي إلى معرفة اتجاىات المدراء والمعمميف نحو تأنيث الييئة التدريسية
محافظات شماؿ الضفة الغربية،  الميني لدييـ في المدارس الحكومية لممرحمة األساسية الدنيا في

 مف خبلؿ أدوات نوعية وكمية وىي االستبانة والمقابمة. ،اتبعت الدراسة المنيج الوصفي التحميميو 
افظات شماؿ مح ف مجتمع الدراسة مف معممي ومديري المدارس األساسية الدنيا الحكومية فيتكوّ و 

 أظيرت نتائج الدراسة أف اتجاىات المدراء والمعمميف نحو تأنيث الييئة التدريسيةو  الضفة الغربية،
 أي إيجابية، وأف سياسة تأنيث التعميـ ،الجزئي في المدارس الحكومية األساسية الدنيا كانت كبيرة

كما دلت النتائج عمى درجة  يـ.عد خطوة بناءة في سبيؿ تطوير التعمتالجزئي سياسة فعالة وناجحة، و 
االجتماعية، واألنشطة واألساليب التعميمية، والمناخ  مرتفعة لبلتجاىات في جميع المجاالت )العبلقات

مستوى األداء وتحقيؽ األىداؼ التعميمية(، ووجود فروؽ و  التعميمي كأحد دعائـ تأنيث الييئة التدريسية،
ت المعمميف والمدراء عمى أداة الدراسة في اتجاىاتيـ نحو استجابا ذات داللة إحصائية بيف متوسطات

الجزئي، تعزى لمتغير الجنس، ولصالح اإلناث، كما أظيرت النتائج عدـ وجود  تأنيث الييئة التدريسية
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استجابات المعمميف والمدراء عمى أداة الدراسة في اتجاىاتيـ  فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات
 متغير المؤىؿ العممي.لالجزئي تعزى  لتدريسيةتأنيث الييئة او نح

( بعنواف "درجة تقبؿ تأنيث التعميـ في المرحمة االبتدائية لدى معممي 0202) Paulدراسة 
ومعممات المدارس االبتدائية في منطقة فموريدا"، وىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى درجة تقبؿ تأنيث 

ومعممات المدارس االبتدائية في منطقة فموريدا، وتكوف مجتمع التعميـ في المرحمة االبتدائية لدى معممي 
( مديرًا 10( معممًا ومعممة، أما عينة الدراسة فقد اشتممت عمى )362( مديرًا ومديرة و)60الدراسة مف )

( معممًا ومعممة يشكموف ما نسبتو 004%( مف مجتمع الدراسة و)80ومديرة يشكموف ما نسبتو )
سة تـ اختيارىـ بالطريقة العشوائية البسيطة، ولجمع المعمومات استخدـ %( مف مجتمع الدرا01)

الباحث في ىذه الدراسة االستبانة، وتوصمت الدراسة إلى مجموعة مف النتائج أىميا: أف درجة تقبؿ 
المديريف والمعمميف مف الجنسيف لتأنيث التعميـ في المرحمة االبتدائية جاءت متوسطة عمى جميع 

( لممديريف 4.12سة، إذ بمغ المتوسط الحسابي لدرجات التقبؿ عمى المقياس الكمي )مجاالت الدرا
( لممعمميف والمعممات. وتبيف عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف 4.44والمديرات مقابؿ )

متوسطات استجابات المديريف والمديرات لدرجة تقبؿ تأنيث التعميـ في المرحمة االبتدائية لمذكور في 
 قة فموريدا تعزي إلى متغير الجنس، والمؤىؿ العممي، وسنوات الخبرة.منط

 وشخصية تحصيؿ عمى التدريس ىيئات تأنيث أثراف "و ( بعن0202) Baumgartnerدراسة 
 التدريس ىيئات تأنيث "، وىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى أثراالبتدائية بموسكو المدارس طبلب وسموؾ
 اإليجابية اآلثار عمى والتعرؼ ،االبتدائية بموسكو المدارس بطبل وسموؾ وشخصية تحصيؿ عمى

 عمى ،معمموف بتدريسيـ ـيقو  الذيف بالطالبات ةمقارن الذكور لمطمبة اإلناث المعممات تدريسل والسمبية
 الصؼ طبلب مف الدراسة مجتمع تكوفو  ،االبتدائية بموسكو المدارس طمبة وسموؾ وشخصية تحصيؿ
 االبتدائية في موسكو المدارس ومعمماتابتدائية،  مدرسة( 00) في يدرسوف ذيفال االبتدائي الخامس
 في يعمموف الذيف االبتدائي والسادس الخامس الصفيف ومعممي ،( مدرسة ابتدائية00) في يعممف البلتي

 مف تقريبا%(  01: )يمي كما عشوائية بطريقة العينة اختيرتبموسكو. وقد  ابتدائية مدرسة( 06)
 عدد إجمالي مف%( 40االبتدائية بموسكو، ) بالمدارس االبتدائي الرابع الصؼ طمبة عدد إجمالي

 المدارس في المعمميف عدد إجمالي مف تقريبا%(  00)و. االبتدائية بموسكو المدارس في المعممات
 طبلب رأي الستطبلع إحداىما استبانتيف اعتماد تـ(، وقد 0202/0202) الدراسي لمعاـ االبتدائية
 ،(أنثى /ذكر) المعمـ جنس نحو االتجاه حوؿ االبتدائية بموسكو بالمدارس االبتدائي الخامس الصؼ
 وشخصية تحصيؿ مستوى حوؿ االبتدائي والسادس الخامس الصفيف معممي رأي الستطبلع والثانية
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 اإليجابية اآلثار مف كؿ تشمؿ نتائج إلى الدراسة أشارت وقد .االبتدائية بموسكو المدارس طبلب وسموؾ
 التدريس ىيئات تأنيث لصالح كانت التي النتائج ومف المدارس، في التدريس ىيئات لتأنيث ةيوالسمب

 االبتدائية بموسكو ما يمي: بالمدارس
 .االبتدائية المدارس في لممعممات التربوي األثر تفوؽ -
 .وعدوانية ةمشاغب أقؿ فيـ ،طبلب المدارس االبتدائية بموسكو لدى ةالحميد الصفات غرس -
 وأكثر المدرسية ةلؤلنظم احتراما وأكثر بمظيرىـ اىتماماً  أكثر االبتدائية المدارس طبلب أف -

 .المدرسية والمرافؽ الكتب عمى محافظة
 ىذه في وجودىـ عف راضوف االبتدائية بموسكو بالمدارس االبتدائي الخامس الصؼ طبلب -

 فييا بالتدريس يقـو التي دارسالم في وجودىـ جراء مف ضيؽ بأي يحسوف الو  المدارس
 .معممات

 ،الدراسة أظيرتو كما ،االبتدائية بموسكو بالمدارس التدريس ىيئات لتأنيث السمبي التأثير أما -
 .األخرى المدارس طبلب مف وجرأة ةخشون أقؿ االبتدائية المدارس طبلب أف يوف

 ،اإلناث المعممات عمى رالذكو  المعمميف يفضموف الطبلب غالبية أف الدراسة نتائج دلت كما -
 األب مقاـ يقـو أنو كما ،يـمع التفاىـ ويسيؿ الجنس نفس يكوف المعمـ أف منيا ألسباب وذلؾ

 .تواجييـ التي المشكبلت حؿ في ىـويساعد
 نحواإلناث  األمور وأولياء والمعممات المديرات اتجاىات( بعنواف "0202) Cerezoدراسة 

بماليزيا"، وىدفت الدراسة إلى  االبتدائية المدارس مف األساسية رحمةالم في التدريسية الييئة تأنيث
 في التدريسية تأنيث الييئة اإلناث نحو األمور وأولياء والمعممات المديرات اتجاىاتالتعرؼ عمى 

 الوصفي المنيجالباحث  اتبع الدراسة أىداؼ ولتحقيؽ ،بماليزيا االبتدائية المدارس مف األساسية المرحمة
 عينة عمى توزيعيا تـ فقرة( 86) مف مكونة بنفسو بتطويرىا قاـ استبانة بتطبيؽ قاـ كما حي،المس

 مجالس أعضاء مف وىف اإلناث األمور أولياء مف( 22)و معممة،( 20)و مديرة،( 02) حجميا
في  التدريسية الييئة تأنيث نظاـ أف الدراسة نتائج وبينت. المختارةاالبتدائية  المدارس في األميات

 وعمى المعرفي التحصيؿ عمى سمبي مردود ولو التربية أىداؼ تحقيؽ في سمباً  يؤثر المرحمة االبتدائية
 اً تأثير  ىناؾ وأف والمعمميف، والمدراء التربوييف المشرفيف نظر وجية مف وذلؾ ،الطالب شخصية بناء

 مستوى رفع في فعاؿ بشكؿ ويسيـ ،التربية أىداؼ تحقيؽ في ميـ كعامؿ التأنيث لنظاـ اً إيجابي
 التربويات المشرفات نظر وجية مف الطالب شخصية بناء في إيجابياً  ويؤثر الدراسي التحصيؿ
 التأنيث نظاـ أف في والمشرفات المشرفيف نظر وجيتي بيف توافقاً  ىناؾ وأف والمعممات، والمديرات
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 إيجابية نظرىـ وجيات كانت دفق األمور أولياء أما واالنضباط، الصفي النظاـ قواعد تطبيؽ في يساعد
 .التحصيؿ مستوى ويرفع التربية أىداؼ تحقيؽ عمى يعمؿ ألنو التأنيث نحو

المرحمة  طمبة تحصيؿ عمى التعميمية الييئات تأنيث ( بعنواف "أثر0202) Kokدراسة 
 تأنيث أثر عرفةم إلى الدراسة "، وىدفتبماليزيا نحو مواد التعميـ األساسي بماليزيا واتجاىاتيـ االبتدائية
 نحو مواد التعميـ األساسي، بماليزيا واتجاىاتيـ المرحمة االبتدائية طمبة تحصيؿ عمى التعميمية الييئات
 إلى ىدفت كما نحو مواد التعميـ األساسي، اتجاىاتيـ عمى أثر تأنيث الييئات التعميمية مف يتركو وفيما
 ،نحوىا اتجاىاتيـ وبيفد التعميـ األساسي الثالث في موا الصؼ طمبة تحصيؿ بيف العبلقة تحديد
 خبلؿ مف وذلؾ التجريبي، المنيج الباحث واعتمد التعميـ، تأنيث نحو الطبلب اتجاىات ومعرفة
كتب التعميـ األساسي لمصؼ الثالث  مف إعداده تـ قبمي اختبار األولى لمدراسة، أدوات ثبلث استخداـ
 وحدات في تحصيمي اختبار والثانية التحصيؿ، في اتالمجموع تكافؤ مف لمتحقؽ وذلؾ ،االبتدائي
 عف عبارة فكانت الثالثة األداة أما. المناسبة بالطرؽ التحصيمي االختبار صدؽ مف التأكد وتـ معينة،
. وطالبة طالبا( 21) عمى وأجريت ،( فقرة42) مف مؤلفة التعميـ تأنيث نحو االتجاىات لقياس استبانة

 اختبار عمى المعمـ جنس إلى تعزىئية إحصا داللة ذات فروؽ توجد ال أنو إلى الدراسة وتوصمت
 في (2.21) مستوى عند إحصائية داللة ذات فروؽ توجد وال ،الذكور لمجموعتي بالنسبة التحصيؿ
 لـ المعممات أف يعني مما الطالب، جنس إلى تعزى التحصيؿ اختبار عمى الطمبة درجات متوسط
 الذكور، المعمميف لصالح الطالبات تحصيؿ عمى المعمـ لجنس تأثير اؾىن وكاف. التحصيؿ عمى يؤثرف
 عمى الطالب لجنس تأثير وجودإلى  باإلضافة. مواد التعميـ األساسي نحو الطمبة اتجاىات وعمى

 لصالح التعميـ تأنيث نحو االتجاىات وعمى اإلناث، لصالح مواد التعميـ األساسي نحو االتجاىات
. معممة تعمميـ أف في الذكور رغبة مف أعمى بصورة معمـ يعمميف أف في رغبة رفأظي والمواتي اإلناث
 مواد التعميـ األساسي في الطمبة لتحصيؿ الحسابية المتوسطات في إحصائية دالة عبلقة وجدت كما

 .نحوىا واتجاىاتيـ
 في المعمـ جنس باختبلؼ الذكور الطبلب سموؾ تأثر (، بعنواف "مدى0202) Baeدراسة 

 تأثر عمى مدى التعرؼ إلى الدراسة االبتدائية بكوريا الشمالية"، وىدفت المرحمة في مدارس المؤنثةال
االبتدائية بكوريا  المرحمة في المدارس المؤنثة في المعمـ جنس باختبلؼ الذكور الطبلب سموؾ

 الذكور طمبةمع ال المعممات تمارسيا التي السموكية األنماط مف كؿ الشمالية، وأيضًا التعرؼ عمى
حصاء فيـ ومحاولة  سمبية، أـ إيجابيةاالستجابات  ىذه كانت سواء الطمبة يبدييا التي االستجابات وا 
 معرفة إلى إضافة. الطمبة الذكور بتدريس يقمف عندما المعممات تواجو التي الصعوبات عمى والتعرؼ
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 أدوات وشممت .عممات بتدريسيـالم قياـ مف ةالصفوؼ الثاني والثالث والرابع االبتدائي طمبة موقؼ
 الطبلب، استبانة شممت التدريس، كما ىيئة رأي واستطبلع الصفية المبلحظة: ىما استمارتيف الدراسة

 ثبلثة أقساـ مف الدراسة عينة وتكونت ،االبتدائي الثالث الصؼ طمبة مف تكوف فقد الدراسة مجتمع أما
 ،نظاـ التأنيث عمييا ينطبؽ مدارس في يدرسوف الذيف الذكور الطمبة سموؾ برصد يتعمؽ ما وىي:
 آراء إلى استقصاء يشير وقسـ معمموف، فييا يدرس مدارس في الذيف يدرسوف الطبلب سموؾ ورصد

 في اشتركوا الطبلب الذيف عينة أفراد مف تكونت كما التعميـ، تأنيث تجربة عشف المواتي المعممات
 المدارس في ذكور لطبلب صفية حصص عشر برصد الباحثة قامت كما ،االستبانة عمى اإلجابة
، وتوصمت الدراسة إلى مجموعة مف المقابمة المدارس في ذكور لطمبة صفية حصص وعشر المؤنثة
 - التوجيو - التسامح) السموكية األنماط في والمعممات المعمميف بيف كبير وجود تجانسأىميا: النتائج 
 .والمعمميف المعممات مف كؿ عند الطمبة سموؾ أنماط بيف عاؿ نسبي تقاربوجود و  التيديد(. -الشرح
 البنيف أثناء بعض لدى الزائدة الحركة: منيا %، 11 تكرارىا تجاوز صعوبات واجيت المعمماتوقد 
ثارة ،الدرس  مف( %20.1) نسبتو ما رأتو  .المنزلية الواجبات بعض في والتقصير ،الضوضاء وا 

 المرأة أف( %80.6) التدريس ىيئة مف أفراد الغالبية رأت كما أىدافيا، حققت التجربة أف المعممات
 في الطفؿ يحتاجو ما توفير عمى قدرة أكثر المرأة أف منيـ( %24.0و) التدريس، مينة عمى إقباالً  أكثر
 وكاف. التعديبلت بعض إدخاؿ مع التجربة تستمر أف رأيف المعممات مف( %22.3). المرحمة ىذه
 رأىو (. %63.1) ىي األولى الثبلثة الصفوؼ عمى التجربة قصر رأيف البلتي المعممات نسبة

ورأى . معممات التدريسية الييئة أفراد تكوف أف االبتدائي الثالث الصؼ طمبة مف( 62.3%)
 .معممات التدريسية الييئة أفراد يكوف أف االبتدائي الرابع الصؼ %( مف طبلب11.6)

ناولت موضوع تأنيث التعميـ االبتدائي يتضح أف وفي ضوء العرض السابؽ لمدراسات التي ت
ىذا الموضوع مف الموضوعات المثيرة لمجدؿ عمى نطاؽ واسع، سواء في مجتمعاتنا العربية أو غير 

يا قديمة بشكؿ عاـ، العربية، وأف ىناؾ آراء متباينة حوؿ ىذه القضية، وىي قضية عمى الرغـ مف أن
إال أنيا حديثة العيد بالمممكة العربية السعودية، وقد استفادت الباحثة مف ىذه الدراسة في بمورة المشكمة 

   الحالية، وتحديد محاورىا.
 اإلجراءات المنيجية لمدراسة

 منيج الدراسة: .1

الدراسػات؛ وذلػؾ  اعتمدت الدراسة عمى المنيج الوصفي بأسػموبو المسػحي لمبلءمتػو ىػذا النػوع مػف
 إلمكانية استقصاء إجابات عدد كبير مف مجتمع الدراسة.
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 :والعينة مجتمع الدراسة .2

عمى موضوع ومشكمة الدراسة وأىدافيا، فقد تحدد المجتمع المستيدؼ عمى أنو يتكوف مف  بناءً     
أسموب العينة تـ اختيار عينة الدراسة بأولياء أمور طبلب المرحمة االبتدائية في مدينة الرياض، و 

، وتـ اختيار مفردات أفراد الدراسةلكترونيًا( عمى إالعشوائية، وتـ اختيار العينة بواسطة توزيع االستبانة )
عينو الدراسة باستخداـ أسموب العينة االحتمالية البسيطة، وتـ تحديد حجـ العينة وفقًا لممعادلة التالية 

 (: 012-018ـ : 0223والعمر،  مذىب،)القحطاني، والعامري، وآؿ 
n = [p ( l-p) (z)²]/e² 

(، 0.26( تسػػاوي )z(، وأف القيمػػة المعياريػػة )2.21)±( المقبػػوؿ تسػػاوي eوبػػافتراض أف نسػػبة الخطػػأ )
%(، وىػػي أكبػػر حاصػػؿ ضػػرب بػػيف 12( ىػػي )pوبػػافتراض أف نسػػبة الشػػريحة المبحوثػػة فػػي المجتمػػع )

ة المطمػػوب حسػػب المعادلػػة المػػذكورة أعػػبله يكػػوف (، فػػإف حجػػـ العينػػp-0(، والقيمػػة المتبقيػػة )pقيمػػة )
 والجداوؿ التالية توضح خصائص عينة الدراسة. ( مفردة.483)

 النوع  (1جدوؿ )

 النوع  التكرار النسبة

 ذكر 022 51.8

 أنثى 081 48.2
 المجموع 483 111

أف عينػػػػة الدراسػػػػة موزعػػػػة بػػػػيف الػػػػذكور واإلنػػػػاث، حيػػػػث تبػػػػيف أف  السػػػػابؽ يتضػػػػح مػػػػف الجػػػػدوؿ
%( مػػف اإلنػػاث، وىػػو مػػا سػػينعكس عمػػى نتػػائج الدراسػػة الحاليػػة 38.0%( مػػف العينػػة ذكػػور، و)10.8)

 مف ناحية الحصوؿ عمى آراء اآلباء واألميات حوؿ موضوع الدراسة.
 العمر  (2جدوؿ )

 العمر  التكرار النسبة

 ( سنة31أقؿ مف ) 62 15.6

 ( سنة35( إلى أقؿ مف )31مف ) 21 24.7
 ( سنة41) ( إلى أقؿ مف35ف )م 21 19.5
 ( سنة فأكثر41مف ) 013 41.1
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، وأف ( سػػػنة فػػػأكثر32)مػػػف العينػػػة أعمػػػارىـ مػػػف ( %32.0أف ) السػػػابؽ يتضػػػح مػػػف الجػػػدوؿ
( مػػف العينػػة %02.12، كمػػا تبػػيف أف )( سػػنة41( إلػػى أقػػؿ مػػف )42مػػف )( مػػنيـ أعمػػارىـ 03.2%)

. وفي ضوء ىذه النتيجة يتبػيف أف غالبيػة عينػة الدراسػة تقػع ( سنة32)( إلى أقؿ مف 41مف )أعمارىـ 
( سػػنة فػػأكثر، وىػػي فئػػة عمريػػة لػػدييا مػػف النضػػج مػػا يكفػػي لئللمػػاـ بالقضػػية 32فػػي الفئػػة العمريػػة مػػف )

 المدروسة الحالية.
 المستوى التعميمي  (3جدوؿ )

 المستوى التعميمي التكرار النسبة

 فأقؿثانوي  46 9.4

 دبمـو بعد الثانوي 32 11.4
 بكالوريوس 024 51.3
 ماجستير  21 19.5
 دكتوراه 32 11.4
 المجموع 483 111

( توزيع عينة الدراسة حسب المستوى التعميمي، ويتبيف مف الجدوؿ أف 4يوضح الجدوؿ )
%( منيـ حاصموف عمى الماجستير، 02.1%( حاصموف عمى البكالوريوس، وأف )12.4نصؼ العينة )

%( أيضًا مؤىميـ دكتوراه، 02.3، و)دبموـ بعد الثانوي%( مف العينة مؤىميـ 02.3بيف أف )كما ت
وىذه النتيجة توضح أف عينة الدراسة موزعة عمى فئات تعميمية %( حاصموف عمى ثانوي فأقؿ. 2.3و)

 مختمفة.
 أداة الدراسة: .3

تتضػػمف محػػاور  نةاسػػتباتصػػميـ  تػػـفػػي جمػػع البيانػػات عمػػى االسػػتبانة، حيػػث  ةالباحثػػ تعتمػػدا
 .لتساؤالت الدراسة اً عدة، وفق

 بالتأكد مف صدؽ أداة الدراسة بطريقتيف:  ةالباحثقامت : األداةصدؽ 
 الصدؽ الظاىري: -

( 6تػػػـ عػػػرض االسػػػتبانة عمػػػى مجموعػػػة مػػػف أعضػػػاء ىيئػػػة التػػػدريس لتحكيميػػػا، وبمػػػغ عػػػددىـ )
نة لمتأكػد مػف أنيػا مترابطػة ومتسػقة محكميف، وذلؾ بيدؼ استطبلع آرائيـ حوؿ محاور وعبارات االستبا
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وتقػػيس مػػا صػػممت لقياسػػو، وجػػاءت التعػػديبلت شػػكمية عمػػى بعػػض العبػػارات، وتػػـ تعػػديؿ االسػػتبانة وفقػػًا 
   آلراء المحكميف.

 : البناءصدؽ  -
حتػػػى يػػػتـ التأكػػػد مػػػف أف عبػػػارات محػػػاور أداة الدراسػػػة تتمتػػػع بدرجػػػة مقبولػػػة مػػػف صػػػدؽ البنػػػاء، 

مػف خػبلؿ معامػؿ االرتبػاط االسػتبانة  قيػاس صػدؽبانة لمتطبيؽ النيػائي، تػـ لمعرفة مدى صبلحية االست
، وكػػذلؾ تػػـ بػارةالع هبمػػا فييػػا درجػة ىػػذ و،ممحػػور الػذي تنتمػػي إليػلوبػػيف الدرجػة الكميػػة بػارة بػيف درجػػة الع

 وبػػيف الدرجػػة الكميػػةبػػارة وىػػو معامػػؿ االرتبػػاط بػػيف درجػة الع ،بػارةاسػتخداـ معامػػؿ االرتبػػاط المصػػحح لمع
بحساب ىذه المعامبلت، وذلؾ كما ىو موضح في  ةالباحث ت، وقد قامبارةلممحور محذوفًا منو درجة الع

 التالي: الجدوؿ
 ( معامالت ارتباط بيرسوف بيف درجة كؿ عبارة مف عبارات محاور الدراسة4الجدوؿ )

 االرتباط معامؿ  رقـ العبارة معامؿ االرتباط  رقـ العبارة معامؿ االرتباط  رقـ العبارة
إيجابيات إسناد تدريس الطالب في 

 المرحمة االبتدائية لممعممات

سمبيات إسناد تدريس الطالب في 
 المرحمة االبتدائية لممعممات

سيناريوىات مقترحة لنجاح إسناد تدريس 
 الطالب في المرحمة االبتدائية لممعممات

0 1.857* 00 1.861* 19 1.532* 

0 1.736* 00 1.766* 21 1.472* 

4 1.811* 04 1.861* 21 1.486* 

3 1.822* 03 1.581* 22 1.487* 

1 1.818* 01 1.918** - - 

6 1.853* 06 1.737* - - 
2 1.816* 02 1.874* - - 
8 1.757* 08 1.844* - - 
2 1.911** - - - - 
02 1.816* - - - - 

  1.11** داؿ عند   1.15داؿ عند مستوى الداللة *        
قػيـ  إليػو ليػاتضح مف الجدوؿ السابؽ أف معامبلت ارتباط درجة كؿ عبارة ببعدىا الذي تنتمي ي

إلػػى وبالتػػالي مرتفعػػة؛ ممػػا يشػػير إلػػى ارتبػػاط كػػؿ عبػػارة مػػف عبػػارات المحػػور بالبعػػد الػػذي تنتمػػي إليػػو؛ 
 اتساؽ عبارات كؿ بعد مف أبعاد االستبانة.

 األداةثبات  
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. (Cronbach Alpha)معادلػة ألفػا كرونبػاخ  ةالباحثػ تتخدملمتحقػؽ مػف ثبػات االسػتبانة، اسػ
 ويوضح الجدوؿ التالي معامبلت الثبات الناتجة باستخداـ ىذه المعادلة.

محاورىا ًا لمعامالت ثبات أداة البحث طبق (5) جدوؿ  

 معامؿ الثبات عدد العبارات المحاور

 2.212 02 مماتإيجابيات إسناد تدريس الطالب في المرحمة االبتدائية لممع

 2.232 8 سمبيات إسناد تدريس الطالب في المرحمة االبتدائية لممعممات

 2.222 3 سيناريوىات مقترحة لنجاح إسناد تدريس الطالب في المرحمة االبتدائية لممعممات

 2.800 00 األداة ككؿ
 

قػيـ العاليػة مػف وتشػير ال ،يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف قيـ معامبلت الثبات جميعيػا قػيـ عاليػة
مكانيػة االعتمػػاد عمػػى نتائجيػػا والوثػػوؽ  معػامبلت الثبػػات فػػي الجػػدوؿ إلػى صػػبلحية االسػػتبانة لمتطبيػػؽ وا 

 بيا.
 اشتممت االستبانة في صورتيا النيائية عمى ما يمي:وقد 

 مؿ عمى البيانات األولية:تالجزء األوؿ: ويش
ممت عمػى البيانػات تشػارتبػي(، و  وىي متغيرات مسػتقمة تػـ وضػعيا فػي مسػتوى قيػاس )أسػمى أو

 النوع، والعمر، والمستوى التعميمي. عدد: ( أسئمة عف4الدراسة، وتكونت مف ) عينةالشخصية ألفراد 
 عينػةمؿ عمى متغيرات الدراسة األساسية التي مف خالليا تـ اسػتطالع رراء أفػراد تالجزء الثاني: ويش

  ة:يالدراسة حوؿ محاور الدراسة الرئيس
 .ممعمماتل إسناد تدريس طبلب المرحمة االبتدائية يدمدى تأي .أ 
وقػد احتػوى ىػذا المحػور عمػى  ،إيجابيات إسناد تدريس الطبلب في المرحمة االبتدائيػة لممعممػات .ب 

 .ات( عبار 02)
وقػػد احتػػوى ىػػذا المحػػور عمػػى  ،إسػػناد تػػدريس الطػػبلب فػػي المرحمػػة االبتدائيػػة لممعممػػات سػمبيات .ج 

 .ات( عبار 8)
وقػد احتػوى  ،رحة لنجاح إسناد تػدريس الطػبلب فػي المرحمػة االبتدائيػة لممعممػاتسيناريوىات مقت .د 

 .سيناريوىات( 3ىذا المحور عمى )
 أساليب المعالجة اإلحصائية: .4

عيػػػا، تػػػـ اسػػػتخداـ العديػػػد مػػػف األسػػػاليب جملتحقيػػػؽ أىػػػداؼ الدراسػػػة وتحميػػػؿ البيانػػػات التػػػي تػػػـ 
لمعمػوـ االجتماعيػة، التػي يرمػز ليػا اختصػارًا بػالرمز اإلحصائية المناسػبة باسػتخداـ الحزمػة اإلحصػائية 
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(SPSS)، .دخػػاؿ البيانػػات إلػػى الحاسػػب اآللػػي حيػػث تػػـ حسػػاب التكػػرارات  وذلػػؾ بعػػد أف تػػـ ترميػػز وا 
كمػػا تػػـ حسػػاب معامػػؿ ارتبػػاط بيرسػػوف بػػيف درجػػة كػػؿ عبػػارة والدرجػػة الكميػػة لممحػػور ، والنسػػب المئويػػة

ومعامػؿ ألفػا كرونبػاخ  اؽ الداخمي ألداة الدراسػة )الصػدؽ البنػائي(.الذي تنتمي إليو؛ وذلؾ لتقدير االتس
Alpha Cronbach" " .المتوسػػط الحسػػابي "وتػػـ حسػػاب  لقيػػاس ثبػػات أداة الدراسػػةMean ؛ وذلػػؾ"

ة )متوسػػط يلمعرفػػة مػػدى ارتفػػاع أو انخفػػاض اسػػتجابات مفػػردات مجتمػػع الدراسػػة عػػف المحػػاور الرئيسػػ
 متوسطات العبارات(.

وؿ خبليا مقياس ليكػرت الخماسػي )الحػدود الػدنيا والعميػا( المسػتخدـ فػي محػاور الدراسػة، ولتحديد ط
(، ثػػػػـ تقسػػػػيمو عمػػػػى عػػػػدد خبليػػػػا المقيػػػػاس لمحصػػػػوؿ عمػػػػى طػػػػوؿ الخميػػػػة 3=0-1تػػػػـ حسػػػػاب المػػػػدى )

(، بعػد ذلػػؾ تمػت إضػافة ىػػذه القيمػة إلػػى أقػؿ قيمػة فػػي المقيػاس )أو بدايػػة 2.82= 3/1الصػحيح، أي )
الواحد الصحيح(؛ وذلؾ لتحديد الحد األعمى ليذه الخمية، وىكذا أصػبح طػوؿ الخبليػا كمػا المقياس وىي 

 يمي:
 (.موافؽ بشدةً يمثؿ ) 0.82إلى  0مف  -

 (.موافؽيمثؿ ) 0.62وحتى  0.80مف  -

 (.محايديمثؿ ) 4.32وحتى  0.60مف  -

 (.غير موافؽيمثؿ ) 3.02وحتى  4.30مف  -

 (.ةغير موافؽ بشديمثؿ ) 1.22وحتى  3.00مف  -

؛ لمتعػرؼ عمػى مػدى انحػراؼ اسػتجابات "Standard Deviation"االنحراؼ المعيػاري كما تـ حساب 
عػػػف  ،ةيمفػػػردات الدراسػػػة لكػػػؿ عبػػػارة مػػػف عبػػػارات متغيػػػرات الدراسػػػة، ولكػػػؿ محػػػور مػػػف المحػػػاور الرئيسػػػ

اللة لمعرفة ما إذا كانت ىناؾ فروؽ ذات د (،ANOVA) تحميؿ التبايف األحادي، و متوسطيا الحسابي
-T) اختبػار، و الشخصػية التػي تنقسػـ إلػى أكثػر مػف فئتػيف فوفقًا لمتغيراتي اتإحصائية في آراء المبحوث

test)  (فافئت)لممتغيرات الشخصية. 
 عرض نتائج الدراسة

 االبتدائية،لئلجابة عف السؤاؿ الذي يقيس مدى تأييد إسناد تدريس المعممات لطبلب المرحمة 
 رارات والنسب المئوية، ويتضح ذلؾ مف خبلؿ الجدوؿ التالي:اعتمدت الباحثة عمى التك

 إسناد تدريس المعممات لطالب المرحمة االبتدائيةمدى تأييد  (6دوؿ )ج

 الفئات  التكرار النسبة

 نعـ 402 85.7
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مػات إسػناد تػدريس المعمغالبيػة عينػة الدراسػة يؤيػدوف أف  السػابؽ يتضح مف الجدوؿ
%( فقػػط ال يؤيػػدوف 03.4%( وأف )81.2حيػػث بمغػػت نسػػبتيـ ) لطػػبلب المرحمػػة االبتدائيػػة

 .إسناد تدريس المعممات لطبلب المرحمة االبتدائية
أف درجة تقبؿ والتي أشارت نتائجيا إلى  (0220) فارةأبو وىذه النتيجة تختمؼ مع دراسة 

رسية األساسية الدنيا في المدارس الحكومية جاءت المديريف والمعمميف مف الجنسيف لتأنيث اإلدارة المد
أف درجة تقبؿ المديريف والمعمميف مف حيث تبيف Paul (0202 )كما اختمفت مع دراسة متوسطة. 

 الجنسيف لتأنيث التعميـ في المرحمة االبتدائية جاءت متوسطة عمى جميع مجاالت الدراسة.
تدريس الطبلب في المرحمة االبتدائية إسناد  إيجابيات ولئلجابة عف السؤاؿ الذي يقيس

، اعتمدت الباحثة عمى التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات لممعممات
 المعيارية، ويتضح ذلؾ مف خبلؿ الجدوؿ التالي:

 إيجابيات إسناد تدريس الطالب في المرحمة االبتدائية لممعممات (7جدوؿ )

 العبارات ـ
موافق 

 بشدة
 محايد وافقم

غير 

 موافق

غير موافق 

 بشدة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

 الترتيب

قدرة المعممة عمى تنمية ثقة الطفؿ  0
 بنفسو

 0.6 4.6 00.0 10.2 40.1 % 3 2.828 3.21 02 03 34 026 000 ؾ

 2.4 2.1 02.3 30.2 32.0 % 0 2.222 3.41 0 0 32 062 080 ؾ تفيـ المعممة لحاجات الطفؿ النفسية 0

مرونة المعممة مع الطالب في ىذه  4
 المرحمة

 0 04 60 006 080 ؾ
3.08 2.240 4 

% 32.3 42.0 06.0 6.2 2.4 

تدريس المعممة لطالب المرحمة االبتدائية  3
 يزيد الصمة بيف األسرة والمدرسة

 0.6 6.4 04 42.8 48.4 % 1 2.222 3.21 02 03 12 014 032 ؾ

تحمؿ المعممة لمطالب في ىذه المرحمة  1
 نظرًا لطبيعتيا كأـ

 0.6 6.1 4.3 40 11.1 % 0 2.223 3.40 02 01 04 004 004 ؾ

أرتاح نفسيًا لتدريس أوالدي الذكور  6
 بالمرحمة االبتدائية عمى يد معممة

 1.2 6.8 01.0 42.4 44.0 % 2 0.002 4.82 00 06 18 010 002 ؾ

يكوف الطالب أكثر إيجابية مع المعممات  2
 مقارنة بالمعمميف

 0.6 6.1 00.3 02.0 30.3 % 6 0.266 3.2 02 01 80 023 064 ؾ

 02 0.0218 4.31 01 20 022 60 002 ؾالمعممة أكثر كفاءة مف المعمـ في تعميـ  8
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 6.1 08.8 08.3 01.2 42.1 % الصغار

لطالب يسيؿ عممية وجود معممة لتعميـ ا 2
 تكيفيـ مع المجتمع

 1.2 2.0 06.2 36.0 00.3 % 8 0.282 4.22 00 41 63 022 86 ؾ

يسيـ تدريس المعممات لطالب المرحمة  02
االبتدائية في بث روح المنافسة بيف 

 الطالب

 00 41 001 008 23 ؾ

4.10 0.222 2 % 02.4 44.4 40.6 2.0 
1.2 

 2.862 4.21 المعدؿ العاـ

( التكػػرارات والنسػػب المئويػػة والمتوسػػطات الحسػػابية واالنحرافػػات المعياريػػة 2وضػػح الجػػدوؿ )ي  
إيجابيػػػات إسػػػناد تػػػدريس الطػػػبلب فػػػي المرحمػػػة االبتدائيػػػة لممحػػػور الخػػػاص بإلجابػػػات مفػػػردات الدراسػػػة 

(، وىػػػو 4.21)لممعممػػػات، وتشػػػير البيانػػػات فػػػي الجػػػدوؿ إلػػػى أف المتوسػػػط الحسػػػابي العػػػاـ لممحػػػور بمػػػغ 
 .الجدوؿ( عمى العبارات الواردة في الموافقةمؤشر عمى ميؿ استجابات عينة الدراسة إلى )
إيجابيػػػات إسػػػناد تػػػدريس الطػػػبلب فػػػي المرحمػػػة ( أف أىػػػـ 2وقػػػد تبػػػيف مػػػف النتػػػائج فػػػي الجػػػدوؿ )

، فالمعممػة (3.41بمتوسػط حسػابي ) في تفيـ المعممة لحاجات الطفؿ النفسػية تتمثؿ االبتدائية لممعممات
عطائو مزيدًا مف الحريػة الشخصػية ممػا يسػمح لػو بػالتعبير عػف لدييا القدرة  عمى تفيـ مشاعر الطالب وا 

 تحمؿ المعممة لمطبلب في ىذه المرحمة نظرًا لطبيعتيػا كػأـويمييا في الترتيب  نفسو ومشاعره وانفعاالتو.
مرونػة المعممػة مػع الطػبلب فػي ثػـ  ب.أكثػر صػبرًا وتفيمػًا لكػؿ طالػ(، فالمعممة 3.40بمتوسط حسابي )

(، يمييػػا 3.21) قػػدرة المعممػػة عمػػى تنميػػة ثقػػة الطفػػؿ بنفسػػو(، ثػػـ 3.08بمتوسػػط حسػػابي ) ىػػذه المرحمػػة
(. وفػػػي الترتيػػػب 3.21) تػػػدريس المعممػػػة لطػػػبلب المرحمػػػة االبتدائيػػػة يزيػػػد الصػػػمة بػػػيف األسػػػرة والمدرسػػػة

(، ثػـ جػاء 3.2بمتوسػط حسػابي ) مقارنػة بػالمعمميف يكوف الطبلب أكثر إيجابيػة مػع المعممػاتالسادس: 
بمتوسػػػط  أرتػػػاح نفسػػػيًا لتػػػدريس أوالدي الػػػذكور بالمرحمػػػة االبتدائيػػػة عمػػػى يػػػد معممػػػةفػػػي الترتيػػػب السػػػابع 

بمتوسػط حسػابي  وجود معممة لتعميـ الطبلب يسيؿ عممية تكػيفيـ مػع المجتمػع(، ويمييا 4.82حسابي )
تػػدريس المعممػػات لطػػبلب المرحمػػة االبتدائيػػة فػػي بػػث روح المنافسػػة يسػػيـ ( وفػػي الترتيػػب التاسػػع 4.22)

المعممػػة أكثػػر كفػػاءة مػػف المعمػػـ فػػي (، وجػػاء فػػي الترتيػػب األخيػػر 4.10بمتوسػػط حسػػابي ) بػػيف الطػػبلب
 (.4.31بمتوسط حسابي ) تعميـ الصغار

تدائيػة إيجابيػات إسػناد تػدريس الطػبلب فػي المرحمػة االبوفي ضوء ىػذه النتيجػة، يتضػح أف أىػـ 
تحمػؿ المعممػة ، و تفيـ المعممة لحاجات الطفؿ النفسػيةمف وجية نظر عينة الدراسة تتمثؿ في  لممعممات

 .مرونة المعممة مع الطبلب في ىذه المرحمةو  لمطبلب في ىذه المرحمة نظرًا لطبيعتيا كأـ
ثبتت أحيث  ،(0202)عابديف و  ،فرغميوتأتي ىذه النتيجة متفقة مع ما توصمت إليو دراسة 

ىناؾ مؤشرات إيجابية تتعمؽ بتأثير المعممة اإليجابي عمى الطبلب في المراحؿ المبكرة، الدراسة أف 
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الطالب في البيئة السعودية في -تمتد لسموكيـ ومف ثـ تحصيميـ؛ وبالكشؼ عف تفاعؿ نوع المعمـ
ممة عمى الطبلب الذيف الصفوؼ الثبلثة األولى لممرحمة االبتدائية، ثبت تفوؽ الطبلب الذيف تدرسيـ مع

يدرسيـ معمـ في الصفيف الثاني والثالث في مادتي لغتي والرياضيات؛ ما رجح األثر اإليجابي 
لممعممات في تحصيؿ الطبلب الذكور، خصوصًا مع وجود طبلب يعانوف مف صعوبات تعمـ في 

 صفوؼ المعممات.
والمعممػػيف نحػػو تأنيػػث  ف اتجاىػػات المػػدراءأحيػػث تبػػيف  (0208) يػػرالمندراسػػة واتفقػػت مػػع 

الجزئػػي فػػي المػػدارس الحكوميػػة األساسػػية الػػدنيا كانػػت كبيػػرة أي إيجابيػػة، وأف سياسػػة  الييئػػة التدريسػػية
كمػػا دلػػػت  عػػد خطػػوة بنػػاءة فػػػي سػػبيؿ تطػػوير التعمػػيـ.تالجزئػػي سياسػػة فعالػػػة وناجحػػة، و  تأنيػػث التعمػػيـ

االجتماعيػة، واألنشػطة واألسػاليب  عبلقاتالنتائج عمى درجة مرتفعة لبلتجاىات في جميع المجاالت )ال
مسػػػتوى األداء وتحقيػػػؽ األىػػػداؼ و  التعميميػػػة، والمنػػػاخ التعميمػػػي كأحػػػد دعػػػائـ تأنيػػػث الييئػػػة التدريسػػػية،

 التعميمية(.
 تأنيث لصالح كانت التي النتائج مفحيث تبيف أف Baumgartner (0202 )وتتفؽ مع دراسة 

االبتدائية،  المدارس في لممعممات التربوي األثر موسكو تفوؽاالبتدائية ب بالمدارس التدريس ىيئات
 اىتماماً  أكثر االبتدائية المدارس طبلب المدارس االبتدائية. كما أف طبلب لدى الحميدة الصفات وغرس

 المدرسية. والمرافؽ الكتب عمى محافظة المدرسية وأكثر لؤلنظمة احتراما وأكثر بمظيرىـ
 أىداؼ تحقيؽ في ميـ كعامؿ التأنيث لنظاـ اً إيجابي اً تأثير  تبيف أف ىناؾCerezo (0202 )وفي دراسة 

 الطالب شخصية بناء في إيجابياً  ويؤثر التحصيؿ الدراسي مستوى رفع في فعاؿ بشكؿ ويسيـ التربية
 المشرفيف نظر وجيتي بيف توافقاً  ىناؾ وأف والمديرات والمعممات، التربويات المشرفات نظر وجية مف

 األمور أولياء أما واالنضباط، الصفي النظاـ قواعد تطبيؽ يساعد في التأنيث نظاـ أف في فاتوالمشر 
 مستوى ويرفع التربية أىداؼ تحقيؽ عمى يعمؿ ألنو التأنيث إيجابية نحو نظرىـ وجيات كانت فقد

 لطفؿا يحتاجو ما توفير عمى قدرة أكثر أف المرأة عمى Bae (0202)تتفؽ مع دراسة كما  .التحصيؿ
 .المرحمة ىذه في

سمبيات إسناد تدريس الطبلب في المرحمة االبتدائية  ولئلجابة عف السؤاؿ الذي يقيس
، اعتمدت الباحثة عمى التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات لممعممات

 المعيارية، ويتضح ذلؾ مف خبلؿ الجدوؿ التالي:
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 الطالب في المرحمة االبتدائية لممعممات إسناد تدريس سمبيات (8جدوؿ )

 العبارات ـ
موافق 

 بشدة
 محايد موافق

غير 

 موافق

غير موافق 

 بشدة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

 الترتيب

ضعؼ قدرة المعممة عمى ضبط الصؼ  0
 مقارنة بالمعمـ الرجؿ

 6 33.1 01.6 03.1 2.3 % 4 0.046 0.82 04 020 62 23 46 ؾ

الطالب في نياية المرحمة االبتدائية  0
يكوف قد وصؿ لمرحمة البموغ ومف 

 الصعب تقبؿ تدريسو مف قبؿ معممة

 02 003 001 26 32 ؾ
4.06 0.268 0 % 00.8 01 02.2 02.2 

0.6 

خجؿ الطالب مف المعممة يؤثر سمبًا  4
 عمى التحصيؿ الدراسي

 02 026 26 06 36 ؾ
0.20 0.231 1 

% 00.2 6.8 01 14.6 0.6 

ضعؼ المستوى التعميمي لممعممات  3
 مقارنة بالمعمميف  

 01.0 62.3 04 2.8 4.6 % 8 2.242 0.03 18 040 12 42 03 ؾ

يتعمـ الطالب األلفاظ األنثوية في  1
تعامالتو داخؿ المدرسة، وتعتبر المعممة 
ىي القدوة بالنسبة لو، فيأخذ منيا 

 اةسموكيات خاصة بالفت

 30 012 26 32 18 ؾ

0.82 0.034 3 % 01.0 00.8 02.8 30.3 

02.2 

يبحث الطفؿ في مرحمة المراىقة عف  6
القدوة سواء في المنزؿ أو المدرسة أو 
المجتمع، وىو بحاجة ماسة إلى تعويده 

 عمى أسموب رجولي

 00 044 022 61 16 ؾ

4.20 0.032 0 % 03.6 06.2 08.3 43.6 

1.1 

يتعارض تدريس المعممات لمطالب مع  2
 القيـ االجتماعية

 00.3 31.8 03.8 4.3 03.6 % 6 0.024 0.33 80 026 12 04 16 ؾ

تدريس المعممة لمطالب بالمرحمة  8
االبتدائية قد يؤدي إلى ظيور سموكيات 

 أخالقية غير حميدة

 24 023 18 41 03 ؾ

0.08 0.006 2 % 6.4 2.0 01.0 31.4 
03.0 

 2.260 0.62 المعدؿ العاـ

( التكػػرارات والنسػػب المئويػػة والمتوسػػطات الحسػػابية واالنحرافػػات المعياريػػة 8وضػػح الجػػدوؿ )ي  
إسػػػػناد تػػػػدريس الطػػػػبلب فػػػػي المرحمػػػػة االبتدائيػػػػة  لممحػػػػور الخػػػػاص بسػػػػمبياتإلجابػػػػات مفػػػػردات الدراسػػػػة 

(، وىػػػو 0.62بي العػػػاـ لممحػػػور بمػػػغ )لممعممػػػات، وتشػػػير البيانػػػات فػػػي الجػػػدوؿ إلػػػى أف المتوسػػػط الحسػػػا
 .الجدوؿ( عمى العبارات الواردة في محايدمؤشر عمى ميؿ استجابات عينة الدراسة إلى )
إسػػػناد تػػػدريس الطػػػبلب فػػػي المرحمػػػة  ( أف أىػػػـ سػػػمبيات8وقػػػد تبػػػيف مػػػف النتػػػائج فػػػي الجػػػدوؿ )

يكوف قد وصؿ لمرحمة البموغ ومف الطالب في نياية المرحمة االبتدائية أف في  تتمثؿ االبتدائية لممعممات
يبحػػث الطفػػؿ فػػي (، ويميػػو فػػي الترتيػػب )4.06) بمتوسػػط حسػػابي الصػػعب تقبػػؿ تدريسػػو مػػف قبػػؿ معممػػة
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مرحمة المراىقة عف القدوة سواء في المنزؿ أو المدرسة أو المجتمع، وىو بحاجة ماسة إلػى تعويػده عمػى 
عممػة عمػى ضػبط الصػؼ مقارنػة بػػالمعمـ ضػعؼ قػدرة الم(، ثػـ 4.20) بمتوسػط حسػابي( أسػموب رجػولي

يػػتعمـ الطالػػب األلفػػاظ األنثويػػة فػػي تعامبلتػػو داخػػؿ المدرسػػة، (، ويمييػػا )0.82) بمتوسػػط حسػػابي الرجػػؿ
(، 0.82) بمتوسػط حسػابي( وتعتبر المعممة ىي القدوة بالنسػبة لػو، فيأخػذ منيػا سػموكيات خاصػة بالفتػاة

(، ثػػػـ 0.20) بمتوسػػػط حسػػػابي مػػػى التحصػػػيؿ الدراسػػػيخجػػػؿ الطالػػػب مػػػف المعممػػػة يػػػؤثر سػػػمبًا عويمييػػػا 
(، وفػػػي الترتيػػػب 0.33) بمتوسػػػط حسػػػابي( يتعػػػارض تػػػدريس المعممػػػات لمطػػػبلب مػػػع القػػػيـ االجتماعيػػػة)

 تدريس المعممػة لمطػبلب بالمرحمػة االبتدائيػة قػد يػؤدي إلػى ظيػور سػموكيات أخبلقيػة غيػر حميػدةالتالي: 
ضػػػعؼ المسػػػتوى التعميمػػػي لممعممػػػات مقارنػػػة األخيػػػر: (، وجػػػاء فػػػي الترتيػػػب 0.08) بمتوسػػػط حسػػػابي
 (. 0.03) حسابي بالمعمميف بمتوسط

إسػػناد تػػدريس الطػػبلب فػػي المرحمػػة االبتدائيػػة  وفػػي ضػػوء ىػػذه النتيجػػة، يتضػػح أف أىػػـ سػػمبيات
ف الطالػػب فػػي نيايػػة المرحمػػة االبتدائيػػة يكػػوف قػػد مػػف وجيػػة نظػػر عينػػة الدراسػػة تتمثػػؿ فػػي أ لممعممػػات

يبحػث الطفػؿ فػي مرحمػة المراىقػة عػف ، و ة البموغ ومف الصعب تقبؿ تدريسو مف قبؿ معممػةوصؿ لمرحم
، القػػدوة سػػواء فػػي المنػػزؿ أو المدرسػػة أو المجتمػػع، وىػػو بحاجػػة ماسػػة إلػػى تعويػػده عمػػى أسػػموب رجػػولي

  .ضعؼ قدرة المعممة عمى ضبط الصؼ مقارنة بالمعمـ الرجؿو 
مشػػػػكبلت  يػػػػواجيفالمعممػػػػات إلػػػػى أف ( 0200) السػػػػكنيوفػػػػي ىػػػػذا المجػػػػاؿ توصػػػػمت دراسػػػػة 

مصػػدرىا المعممػػات أنفسػػيف، كمػػا  ومشػػكبلتإلدارة المدرسػػية، امصػػدرىا الطػػبلب، ومشػػكبلت مصػػدرىا 
تبػػيف أف أكثػػر المشػػكبلت التػػي تواجػػو المعممػػات فػػي مػػدارس الػػذكور تتمثػػؿ فػػي قيػػاـ التبلميػػذ بتصػػرفات 

 غير أخبلقية.
( حيػث تبػيف أف مػف المعوقػات 0202) وآخػروف ،سػويدافكما اتفقت النتيجة الحاليػة مػع دراسػة 

التػػي تواجػػو المعممػػات فػػي التػػدريس لمبنػػيف عػػدـ التػػزاـ الطػػبلب بإنجػػاز الواجبػػات المدرسػػية، وعػػدـ انتبػػاه 
الكثير مف الطبلب لمدرس، والشعور بالحرج في شرح المحتوى المتعمؽ بطبيعة الجػنس، ووجػود صػعوبة 

باإلضػػافة إلػػى خجػػؿ بعػػض الطػػبلب مػػف المعممػػة، وضػػعؼ تفاعػػؿ فػػي حفػػظ النظػػاـ فػػي الفصػػؿ. ىػػذا 
 الطبلب في الفصؿ، وصعوبة ضبط النظاـ في الفصؿ، وصعوبة التعامؿ مع الطبلب البالغيف.

 ىيئات لتأنيث السمبية مف التأثيراتحيث تبيف أف Baumgartner (0202 )وتتفؽ مع دراسة 
 المدارس طبلب مف وجرأة خشونة أقؿ االبتدائية سالمدار  طبلب أف االبتدائية ىو بالمدارس التدريس

اإلناث  المعممات عمى الذكور المعمميف يفضموف الطبلب غالبية أف الدراسة نتائج دلت األخرى. كما
 األب يقوـ مقاـ كما أنو معيـ، التفاىـ ويسيؿ الجنس نفس يكوف المعمـ منيا أف ألسباب وذلؾ
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 تأنيث نظاـ ( تبيف أف0202) Cerezo. وفي دراسة تواجييـ التي المشكبلت حؿ في ويساعدىـ
 عمى سمبي مردود ولو التربية أىداؼ تحقيؽ في يؤثر سمباً  في المرحمة االبتدائية التدريسية الييئة

إلى أف المعممات Bae (0202 ،)وتوصمت دراسة شخصية الطالب.  بناء وعمى المعرفي التحصيؿ
ثارة ،الدرس البنيف أثناء بعض لدى الزائدة الحركة: منيا صعوبات فواجي  في والتقصير ،الضوضاء وا 
  .المنزلية الواجبات بعض

سيناريوىات مقترحة لنجاح إسناد تدريس الطبلب في المرحمة  ولئلجابة عف السؤاؿ الذي يقيس
، اعتمدت الباحثة عمى التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات االبتدائية لممعممات

 المعيارية، ويتضح ذلؾ مف خبلؿ الجدوؿ التالي:
 سيناريوىات مقترحة لنجاح إسناد تدريس الطالب في المرحمة االبتدائية لممعممات (9جدوؿ )

 العبارات ـ
موافق 

 بشدة
 محايد موافق

غير 

 موافق

غير موافق 

 بشدة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

 الترتيب

ة واحدة في عمؿ مدرسة نموذجية ابتدائي 0
كؿ حي يسند فيو لممعممات تدريس الطالب 
في كافة صفوؼ المرحمة االبتدائية، ليكوف 
ىناؾ خيار ألولياء األمور لالختيار بيف 
ىذه المدرسة أو المدرسة األخرى التي 

 ف الذكورويدرس فييا المدرس

 34 22 020 032 ؾ

00 

4.80 0.002 0 

% 48.8 06.4 08.0 00.0 

1.1 

مبنى ممحؽ بكافة المدارس االبتدائية  عمؿ 0
التي كانت مخصصة لمبنات تقـو فيو 
 المعممات بتدريس الطالب في ىذه المرحمة.

 01 12 20 030 62 ؾ
4.34 0.048 4 

% 02.3 42 04.2 01.3 6.1 

ضـ الصفوؼ األولية )الصؼ األوؿ والثاني  4
والثالث االبتدائي( إلى مرحمة رياض 

ف مرحمة واحدة مستقمة تقوـ األطفاؿ، لتكو
 بالتدريس بيا المعممات فقط.

 10 62 028 040 ؾ
43 

4.61 0.428 0 

% 43.0 08.0 01.6 04.4 
8.2 

إسناد تدريس الطالب في المرحمة  3
 االبتدائية بالكامؿ لممعممات فقط

 06.0 06.0 02.0 08.2 2.6 % 3 0.002 4.22 60 60 000 000 42 ؾ

 2.820 4.38 عاـالمعدؿ ال

( سيناريوىات مقترحػة لنجػاح إسػناد تػدريس الطػبلب فػي المرحمػة االبتدائيػة 2وضح الجدوؿ )ي  
(، وىػػػو 4.38لممعممػػػات، وتشػػػير البيانػػػات فػػػي الجػػػدوؿ إلػػػى أف المتوسػػػط الحسػػػابي العػػػاـ لممحػػػور بمػػػغ )

 .الجدوؿاردة في الو  السيناريوىات( عمى الموافقةمؤشر عمى ميؿ استجابات عينة الدراسة إلى )
مقترحػػػة لنجػػػاح إسػػػناد تػػػدريس السػػػيناريوىات ( أف أىػػػـ ال2وقػػػد تبػػػيف مػػػف النتػػػائج فػػػي الجػػػدوؿ )

عمػػؿ مدرسػػة نموذجيػػة ابتدائيػػة واحػػدة فػػي كػػؿ حػػي يتمثػػؿ فػػي  الطػػبلب فػػي المرحمػػة االبتدائيػػة لممعممػػات
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ىنػػاؾ خيػػار ألوليػػاء يسػػند فيػػو لممعممػػات تػػدريس الطػػبلب فػػي كافػػة صػػفوؼ المرحمػػة االبتدائيػػة، ليكػػوف 
، وذلػػػؾ ف الػػػذكورو األمػػػور لبلختيػػػار بػػػيف ىػػػذه المدرسػػػة أو المدرسػػػة األخػػػرى التػػػي يػػػدرس فييػػػا المدرسػػػ

ضػػـ الصػػفوؼ األوليػػة )الصػػؼ األوؿ والثػػاني  (، ويميػػو فػػي الترتيػػب سػػيناريو:4.80بمتوسػػط حسػػابي )
ة تقػـو بالتػدريس بيػا المعممػات والثالث االبتدائي( إلى مرحمة رياض األطفاؿ، لتكوف مرحمة واحدة مستقم

عمػؿ مبنػى ممحػؽ بكافػة المػدارس (، ثـ جاء في الترتيب الثالػث سػيناريو: 4.61بمتوسط حسابي ) فقط.
بمتوسػػط  االبتدائيػػة التػػي كانػػت مخصصػػة لمبنػػات تقػػـو فيػػو المعممػػات بتػػدريس الطػػبلب فػػي ىػػذه المرحمػػة

س الطػػبلب فػػي المرحمػػة االبتدائيػػة بالكامػػؿ إسػػناد تػػدري(، والسػػيناريو األخيػػر يتمثػػؿ فػػي 4.34حسػػابي )
 (.4.2بمتوسط حسابي ) لممعممات فقط

وفي ضوء ىذه النتيجة، يتضػح أف السػيناريو المفضػؿ مػف وجيػة نظػر عينػة الدراسػة يتمثػؿ فػي 
عمؿ مدرسة نموذجية ابتدائية واحدة في كؿ حي يسػند فيػو لممعممػات تػدريس الطػبلب فػي كافػة صػفوؼ 

، ليكػػوف ىنػػاؾ خيػػار ألوليػػاء األمػػور لبلختيػػار بػػيف ىػػذه المدرسػػة أو المدرسػػة األخػػرى المرحمػػة االبتدائيػػة
 .التي يدرس فييا المدرسيف الذكور

نسػػبة المعممػػات البلتػػي رأيػػف قصػػر إلػػى أف Bae (0202 ،)دراسػػة وفػػي ىػػذا المجػػاؿ توصػػمت 
 (.%63.1التجربة عمى الصفوؼ الثبلثة األولى ىي )

العينػة  أفراد في إجاباتيس مدى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية الذي يقولئلجابة عف السؤاؿ 
، اعتمػػدت الباحثػػة عمػػى تحميػػؿ التبػػايف األحػػادي، تعػػزى إلػػى المتغيػػرات الشخصػػية محػػاور الدراسػػةنحػػو 

 يتضح ذلؾ مف خبلؿ الجداوؿ التالية:( و Tواختبار )
 ة نحو محاور الدراسة وفقًا لمجنس( لمعرفة داللة الفروؽ في إجابات أفراد الدراسTاختبار ) (11جدوؿ )

المتوسط  العدد الجنس المحاور
 الحسابي

االنحراؼ 
 sig قيمة ت المعياري

إيجابيات إسناد تدريس الطالب في المرحمة 
 االبتدائية لممعممات

 1.824 3.571 199 ذكر
9.872 1.111 

 1.724 4.355 185 أنثى
سمبيات إسناد تدريس الطالب في المرحمة 

  تدائية لممعمماتاالب
 1.841 2.891 199 ذكر

4.365 1.111 
 1.135 2.472 185 أنثى

سيناريوىات مقترحة لنجاح إسناد تدريس 
 الطالب في المرحمة االبتدائية لممعممات

 1.111 12.574 1.771 3.111 199 ذكر

 1.725 3.976 185 أنثى
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روؽ في إجابات أفراد الدراسة نحو محػاور ( لمعرفة داللة الفT( اختبار )04يوضح الجدوؿ رقـ )
يجابيات سمبيات في محاور وجود اختبلفات جوىرية بيف العينة  ، ويتبيف مف الجدوؿلمنوعالدراسة وفقًا  وا 

مقترحػػة لنجػػاح إسػػناد تػػدريس السػػيناريوىات ، والإسػػناد تػػدريس الطػػبلب فػػي المرحمػػة االبتدائيػػة لممعممػػات
. وىػذه النتيجػة تػدؿ عمػى أف الجػنس النػوع اعتمادًا عمى متغيػر ممعمماتالطبلب في المرحمة االبتدائية ل

، وكانت النتيجػة لصػالح إسناد تدريس الطبلب في المرحمة االبتدائية لممعمماتوؿ حلو تأثير عمى الرأي 
 اإلناث.

عدـ وجود فروؽ ذات والتي أشارت نتائجيا إلى  (0220) فارةأبو وىذه النتيجة تختمؼ مع دراسة 
ة إحصائية بيف متوسطات استجابات المديريف والمديرات لدرجة تقبؿ تأنيث اإلدارة المدرسية في دالل

وجود حيث تبيف ، (0208) يرالمندراسة واتفقت مع المدارس الحكومية تعزى إلى متغير الجنس. 
اىاتيـ استجابات المعمميف والمدراء عمى أداة الدراسة في اتج فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات

وتختمؼ مع نتائج دراسة  الجزئي، تعزى لمتغير الجنس، ولصالح اإلناث. نحو تأنيث الييئة التدريسية
Paul (0202 ) عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات استجابات المديريف حيث تبيف

وريدا تعزي إلى متغير والمديرات لدرجة تقبؿ تأنيث التعميـ في المرحمة االبتدائية لمذكور في منطقة فم
 الجنس. 
 وفقًا لمعمرتحميؿ التبايف األحادي لمعرفة داللة الفروؽ في إجابات أفراد الدراسة نحو محاور الدراسة  (11جدوؿ )

 مصدر التبايف وراالمح
درجة 
 الحرية

مجموع 
 المربعات

متوسط 
 المربعات

 قيمة
 )ؼ( 

مستوى 
 الداللة

إيجابيات إسناد تدريس الطالب 
 مرحمة االبتدائية لممعمماتفي ال

 04.223 30.004 4 بيف المجموعات

 2.613 038.636 482 داخؿ المجموعات 2.222 02.233

 - 082.262 484 المجموع الكمي

سمبيات إسناد تدريس الطالب في 
 المرحمة االبتدائية لممعممات

 40.323 22.384 4 بيف المجموعات

 2.624 011.802 482 داخؿ المجموعات 2.222 38.066

 - 414.400 484 المجموع الكمي

سيناريوىات مقترحة لنجاح إسناد 
تدريس الطالب في المرحمة 

  االبتدائية لممعممات

 1.010 01.211 4 بيف المجموعات

 2.262 088.841 482 داخؿ المجموعات 2.222 6.222

 - 423.122 484 المجموع الكمي

فػػي آراء  2.20جػػدوؿ السػػابؽ وجػػود فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتوى يتبػػيف مػػف نتػػائج ال
وتفسػػػر ىػػػذه النتيجػػػة بػػػأف  .العمػػػربػػػاختبلؼ متغيػػػر محػػػاور الدراسػػػة الثبلثػػػة  أفػػػراد مجتمػػػع الدراسػػػة حػػػوؿ

وجيػات النظػر االختبلؼ في الفئات العمرية يكوف لو دور في االختبلؼ حػوؿ وجيػات النظػر المتعمقػة ب
ت وسػػػمبيات إسػػػناد تػػػدريس الطػػػبلب فػػػي المرحمػػػة االبتدائيػػػة لممعممػػػات والسػػػيناريوىات بإيجابيػػػا الخاصػػػة
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خاصة في مجتمعنػا السػعودي المحػافظ، فكػؿ فئػة عمريػة ليػا وجيػات نظرىػا التػي  ،المقترحة لنجاح ذلؾ
 الدراسػة ورالفروؽ فػي محػالذي يقيس ا( LSDنتائج اختبار ) وقد تبيف مفتختمؼ عف الفئات األخرى. 

( في آراء أفراد مجتمع 2.20؛ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية )ئات العمرحسب ف
سػنة مػع بقيػة الفئػات العمريػة األخػرى وذلػؾ لصػالح الفئػة العمريػة ( 42)الدراسة الذيف أعمارىـ أقػؿ مػف 

فئػػػات العمريػػػة الفئػػػات العمريػػػة األقػػػؿ قػػػد يتسػػػموف باالنفتػػػاح مقارنػػػة بال وتفسػػػر ىػػػذه النتيجػػػة بػػػأفاألقػػػؿ. 
 األكبر.

تحميؿ التبايف األحادي لمعرفة داللة الفروؽ في إجابات أفراد الدراسة نحو محاور  (12جدوؿ )
 وفقًا لممستوى التعميميالدراسة 

 مصدر التبايف وراالمح
درجة 
 الحرية

مجموع 
 المربعات

متوسط 
 المربعات

 قيمة
 )ؼ( 

مستوى 
 الداللة

سمبيات إسناد تدريس إيجابيات 
طالب في المرحمة االبتدائية ال

 لممعممات

 01.216 64.801 3 بيف المجموعات

 2.126 001.241 422 داخؿ المجموعات 2.222 06.266

 - 082.262 484 المجموع الكمي

إسناد تدريس الطالب في سمبيات 
 المرحمة االبتدائية لممعممات

 3.222 02.642 3 بيف المجموعات

 2.88 444.626 422 مجموعاتداخؿ ال 2.222 1.126

 - 414.400 484 المجموع الكمي

سيناريوىات مقترحة لنجاح إسناد 
تدريس الطالب في المرحمة 

 االبتدائية لممعممات

 02.006 68.363 3 بيف المجموعات

 2.604 046.006 422 داخؿ المجموعات 2.222 02.320

 - 423.122 484 المجموع الكمي

فػػي آراء  2.20نتػػائج الجػػدوؿ السػػابؽ وجػػود فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتوى يتبػػيف مػػف 
أفػػػراد مجتمػػػع الدراسػػػة حػػػوؿ محػػػاور الدراسػػػة الثبلثػػػة بػػػاختبلؼ متغيػػػر المسػػػتوى التعميمػػػي. وتفسػػػر ىػػػذه 
النتيجة بأف االختبلؼ في المستوى التعميمي يكػوف لػو دور فػي االخػتبلؼ حػوؿ وجيػات النظػر المتعمقػة 

ات وسػػػمبيات إسػػػناد تػػػدريس الطػػػبلب فػػػي المرحمػػػة االبتدائيػػػة لممعممػػػات والسػػػيناريوىات المقترحػػػة بإيجابيػػػ
نعكس عمػػى وجيػػات تػػي تػػلنجػػاح ذلػػؾ، فكػػؿ فئػػة تعميميػػة لػػدييا خمفيػػات مختمفػػة عػػف الفئػػات األخػػرى وال

( الػػذي يقػػيس الفػػروؽ فػػي محػػاور LSDالنظػػر حػػوؿ مثػػؿ ىػػذه القضػػايا. وقػػد تبػػيف مػػف نتػػائج اختبػػار )
( 2.20دراسة حسب فئات المستوى التعميمي؛ وجود فػروؽ ذات داللػة إحصػائية عنػد مسػتوى معنويػة )ال

فػػػي آراء أفػػػراد مجتمػػػع الدراسػػػة الحاصػػػميف عمػػػى ثانويػػػة فأقػػػؿ مػػػع الحاصػػػميف عمػػػى دبمػػػـو بعػػػد الثػػػانوي، 
 وماجستير، ودكتوراه، وذلؾ لصالح الحاصميف عمى دبمـو بعد الثانوي.



 

- 191 - 

 

عدـ وجود فروؽ ذات داللة والتي أشارت نتائجيا إلى  (0220ع دراسة أبو فارة )وىذه النتيجة تختمؼ م
إحصائية بيف متوسطات استجابات المديريف والمديرات لدرجة تقبؿ تأنيث اإلدارة المدرسية في المدارس 

 الحكومية تعزى إلى متغير المؤىؿ التعميمي. 
ذات داللة إحصائية تعزي لمتغير المؤىؿ  ـ( إلى عدـ وجود فروؽ0223كما توصمت دراسة الظفيري )

العممي عند المجاؿ النفسي والمجاؿ االجتماعي، وكانت ىناؾ فروقات دالة إحصائية عند المجاؿ 
 وذلؾ لصالح فئة المؤىؿ العممي أعمى مف بكالوريوس. ،األكاديمي والمجاؿ األخبلقي واألداة الكمية

وجػػػود فػػػروؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية بػػػيف دـ عػػػحيػػػث تبػػػيف  (0208) يػػػرالمنواختمفػػت مػػػع دراسػػػة 
 تأنيػػث الييئػػة التدريسػػيةو اسػػتجابات المعممػػيف والمػػدراء عمػػى أداة الدراسػػة فػػي اتجاىػػاتيـ نحػػ متوسػػطات

 مؤىؿ العممي.لالجزئي تعزى 
عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف حيث تبيف Paul (0202 )وتختمؼ مع نتائج دراسة 
ف والمديرات لدرجة تقبؿ تأنيث التعميـ في المرحمة االبتدائية لمذكور في متوسطات استجابات المديري

 منطقة فموريدا تعزي إلى متغير المؤىؿ العممي. 
 ( لمعرفة داللة الفروؽ في إجابات أفراد الدراسة نحو محاور الدراسة وفقًا لتأييدTاختبار ) (13جدوؿ )

 إسناد تدريس المعممات لطالب المرحمة االبتدائية

المتوسط  العدد التأييد المحاور
 الحسابي

االنحراؼ 
 sig قيمة ت المعياري

سمبيات إسناد تدريس الطالب في المرحمة 
 االبتدائية لممعممات

 1.545 4.221 329 نعـ
23.155 1.111 

 1.1654 2.325 55 ال
إيجابيات إسناد تدريس الطالب في المرحمة 

 االبتدائية لممعممات
 1.785 2.441 329 نعـ

15.846 1.111 
 1.458 4.166 55 ال

سيناريوىات مقترحة لنجاح إسناد تدريس 
 الطالب في المرحمة االبتدائية لممعممات

 1.111 7.451 1.816 3.616 329 نعـ

 1.991 2.711 55 ال

( لمعرفة داللة الفروؽ في إجابات أفراد الدراسة نحو محػاور T( اختبار )04يوضح الجدوؿ رقـ )
وجػػػػود  الدراسػػػػة وفقػػػػًا لتأييػػػػد إسػػػػناد تػػػػدريس المعممػػػػات لطػػػػبلب المرحمػػػػة االبتدائيػػػػة، ويتبػػػػيف مػػػػف الجػػػػدوؿ

يجابيات سمبيات في محاور اختبلفات جوىرية بيف العينة  إسناد تدريس الطبلب في المرحمػة االبتدائيػة وا 
اعتمادًا  بتدائية لممعمماتمقترحة لنجاح إسناد تدريس الطبلب في المرحمة االالسيناريوىات ، واللممعممات

 .تأييد إسناد تدريس المعممات لطبلب المرحمة االبتدائيةمدى  عمى متغير
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 ممخص النتائج والتوصيات
 :النتائج ممخص 

 توصمت الدراسة إلى نتائج عدة، يمكف تحديدىا عمى النحو التالي:
 :مدى تأييد إسناد تدريس المعممات لطالب المرحمة االبتدائية .1

ينة الدراسة يؤيدوف إسناد تدريس المعممات لطبلب المرحمة االبتدائية حيث بمغت غالبية ع
 %( فقط ال يؤيدوف إسناد تدريس المعممات لطبلب المرحمة االبتدائية.03.4وأف ) ،%(81.2نسبتيـ )

 :إسناد تدريس الطالب في المرحمة االبتدائية لممعممات إيجابيات .2
مػف وجيػة نظػر عينػة  ب فػي المرحمػة االبتدائيػة لممعممػاتإيجابيػات إسػناد تػدريس الطػبلأف أىػـ 

تحمػؿ المعممػة لمطػبلب فػي ىػذه المرحمػة نظػرًا ، و تفيـ المعممة لحاجات الطفؿ النفسيةالدراسة تتمثؿ في 
 .مرونة المعممة مع الطبلب في ىذه المرحمةو  لطبيعتيا كأـ

 :سمبيات إسناد تدريس الطالب في المرحمة االبتدائية لممعممات .3
أف أىـ سمبيات إسناد تدريس الطبلب في المرحمة االبتدائية لممعممات مف وجية نظر عينة 
الدراسة تتمثؿ في أف الطالب في نياية المرحمة االبتدائية يكوف قد وصؿ لمرحمة البموغ ومف الصعب 

المدرسة تقبؿ تدريسو مف قبؿ معممة، ويبحث الطفؿ في مرحمة المراىقة عف القدوة سواء في المنزؿ أو 
أو المجتمع، وىو بحاجة ماسة إلى تعويده عمى أسموب رجولي، وضعؼ قدرة المعممة عمى ضبط 

 الصؼ مقارنة بالمعمـ الرجؿ.
 :سيناريوىات مقترحة لنجاح إسناد تدريس الطالب في المرحمة االبتدائية لممعممات .4

موذجية ابتدائية أف السيناريو المفضؿ مف وجية نظر عينة الدراسة يتمثؿ في عمؿ مدرسة ن
واحدة في كؿ حي يسند فيو لممعممات تدريس الطبلب في كافة صفوؼ المرحمة االبتدائية، ليكوف ىناؾ 
 خيار ألولياء األمور لبلختيار بيف ىذه المدرسة أو المدرسة األخرى التي يدرس فييا المدرسيف الذكور.

تعزى إلى  محاور الدراسةنحو العينة  أفراد في إجاباتمدى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية  .5
 :المتغيرات الشخصية

يجابيػػات إسػػناد تػػدريس الطػػبلب فػػي  .أ  وجػػود اختبلفػػات جوىريػػة بػػيف العينػػة فػػي محػػاور سػػمبيات وا 
المرحمة االبتدائية لممعممات، والسيناريوىات المقترحة لنجػاح إسػناد تػدريس الطػبلب فػي المرحمػة 

تأييػػػد إسػػناد تػػػدريس المعممػػات لطػػػبلب ، ومػػدى وعاالبتدائيػػة لممعممػػات اعتمػػػادًا عمػػى متغيػػػر النػػ
 المرحمة االبتدائية،



 

- 191 - 

 

محػػاور الدراسػػة الثبلثػػة  وجػػود فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية فػػي آراء أفػػراد مجتمػػع الدراسػػة حػػوؿ .ب 
 .المستوى التعميميالعمر، و باختبلؼ متغير 

 التوصيات:
 بعض التوصيات، وىي:في ضوء النتائج التي أسفرت عنيا الدراسة الحالية، تقترح الباحثة 

لممعممػات  اعمؿ مدرسة نموذجية ابتدائية واحدة في كؿ حي يسند فييتطبيؽ السيناريو الخاص ب .0
تدريس الطبلب في كافة صفوؼ المرحمة االبتدائية، ليكوف ىناؾ خيار ألولياء األمور لبلختيار 

 .ف الذكورو بيف ىذه المدرسة أو المدرسة األخرى التي يدرس فييا المدرس
تػوفير دورات تدريبيػة عػف بؿ البدء في تنفيػذ إسػناد تػدريس المعممػات المرحمػة االبتدائيػة، يجػب ق .0

الخاصػػػة بػػػالطبلب فػػػي ىػػػذه المرحمػػػة، خاصػػػة طػػػبلب  كيفيػػػة التعامػػػؿ مػػػع المشػػػكبلت السػػػموكية
 الصؼ السادس.

 لئلقباؿ عمى التدريس في مدارس البنيف. ممعمماتلعطاء مكافآت تشجيعية إ .4
مة تػػدريس التربيػػة البدنيػػة والنشػػاطات المصػػاحبة ليػػا بػػأف يكػػوف بكػػؿ مدرسػػة التعامػػؿ مػػع مشػػك .3

ويقػػـو مدرسػػوف بعػػد نيايػػة الػػدواـ  ،مركػػز تػػدريب لكػػرة القػػدـ يقػػـو بالتػػدريب فيػػو معمػػـ تربيػػة بدنيػػة
 الرسمي بتدريس التربية البدنية.

 تطبيؽ التجربة.إعادة النظر في المواصفات المتعمقة بمبنى المدرسة ومساحتيا ومرافقيا قبؿ  .1
 المراجع

 المراجع العربية:
(. تأنيث وظائؼ قطاع التعميـ في الجزائر. مجمة الحكمة لمدراسات 0202ابف سكيـ، بسمة. ) -

 .022-012(، ص ص 00االجتماعية، المجمد األوؿ، العدد )
يا لدى درجة تقبؿ تأنيث اإلدارة المدرسية األساسية الدن .(0220أبو فارة، ثروت محمود إسماعيؿ ) -

مديري ومديرات ومعممي ومعممات المدارس األساسية الدنيا الحكومية في محافظة الخميؿ، رسالة 
 ماجستير غير منشورة، كمية الدراسات العمياف جامعة القدس.

(. تأنيث تعميـ األطفاؿ بيف اإليجابيات والسمبيات. مجمة حقوؽ المرأة، المجمد 0204إقباؿ، وفاء. ) -
 .20-33اني، ص ص األوؿ، العدد الث

(. موقؼ الييئات اإلدارية والتعميمية مف تأنيثيا في مدارس البنيف 0220بوصفواف، عباس حسف. ) -
، جامعة القديس يوسؼ، ة(.  رسالة ماجستير غير منشور 0222/0222) االبتدائية بدولة البحريف
 معيد اآلداب الشرقية. 
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في  التعميـ لتأنيث العالي والتعميـ التربية وزارة سياسة (. تقييـ0202زىد، نجود عبدالحميـ. ) -
 والتعميـ التربية ومدراء ومدراء المدارس المعمميف نظر وجية مف الدنيا األساسية األربعة الصفوؼ

غزة. رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة النجاح الوطنية، كمية  وقطاع الغربية الضفة في
 الدراسات العميا.

المرحمة  طمبة تحصيؿ عمى التعميمية الييئات تأنيث (. أثر0221سرحاف، غساف عبدالعزيز. ) -
نحوه. المركز العربي لمتعميـ والتنمية، مجمة مستقبؿ التربية العربية، المجمد  واتجاىاتيـ األساسية

 .003-81(، ص ص 42(، العدد )00)
لية (. مشكبلت المعممات في مدارس الذكور بوكالة الغوث الدو 0200يوسؼ. ) ةالسكني، ىب -

 . رسالة ماجستير غير منشورة، غزة، الجامعة اإلسبلمية.ابمحافظات غزة وسبؿ التغمب عميي
معيقات تدريس (. 0202) والدوخي؛ فوزي عبدالمطيؼ، والييـ، عيد صقر ،سويداف، مداهلل عمي -

. جامعة القاىرة، دولة الكويت مف وجية نظر المعمماتفي المرحمة االبتدائية  فيالطبلب الذكور 
 .366-340(، العدد األوؿ، ص ص 03مجمة العمـو التربوية، المجمد )

العوامؿ الجاذبة لممعممات لمتدريس بمدارس البنيف بالمرحمة (. 0200الصالحي، محسف حمود. ) -
(، العدد األوؿ، ص ص 02. جامعة أسيوط، مجمة كمية التربية، المجمد )الكويت االبتدائية في دولة

026-423. 
(. اتجاىات مديري المدارس والمعمميف والموجييف نحو تأنيث التعميـ 0223ماطر. )الظفيري، سعد  -

في المرحمة االبتدائية بدولة الكويت. رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة اليرموؾ، كمية الدراسات 
 العميا.

مة (. تحميؿ خدمات قطاع التعميـ العاـ مف منظور النوع االجتماعي. مج0202عبدالكريـ، نصر. ) -
 .10-02مستقبؿ التربية العربية، المجمد الثالث، العدد األوؿ، ص ص 

(، العدد األوؿ، ص 08(. تأنيث التعميـ. مجمة العموـ االجتماعية، المجمد )0202عمرو، أحمد. ) -
 .11-02ص 

 دراسة معممة؟ تدرسيـ عندما الذكور الطبلب أداء يتراجع (. ىؿ0202فرغمي، آالء أسعد. ) -
المنورة. المركز القومي لمبحوث  المدينة بمنطقة إسناد بمدارس األولية بلب الصفوؼط عمى تجريبية

 .063-033بغزة، مجمة العمـو التربوية والنفسية، المجمد األوؿ، العدد الخامس، ص ص 



 

- 197 - 

 

(. أثر تأنيث الييئات التدريسية وبعض المتغيرات األخرى عمى 0222القضاة، حامد عبداهلل. ) -
في مبحث المغة العربية لدى تبلميذ الصفوؼ الثبلثة األساسية األولى في  التحصيؿ األكاديمي

 األردف. رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة اليرموؾ، كمية التربية.
 ظؿ الجديد في التعميمي السمـ نحو االبتدائية المرحمة معممات (. آراء0221المميع، فيد خميؼ. ) -

الخبرة  – الدراسية المواد - التعميمية المنطقة ضوء متغير في تالكوي بدولة االبتدائية المرحمة تأنيث
(، 006(، العدد )40التدريسية. جامعة الكويت، مجمة دراسات الخميج والجزيرة العربية، المجمد )

 .26-32ص ص 
( اتجاىات المدراء والمعمميف نحو تأنيث الييئة 0208المنير، مناؿ محمد غساف صبحي ) -

بلقة ذلؾ بالتطوير الميني لدييـ في المدارس الحكومية لممرحمة األساسية التدريسية الجزئي وع
 الدنيا، رسالة ماجستير غير منشورة، كمية الدراسات العميا في جامعة النجاح الوطنية، فمسطيف.
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