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 مستخلص البحث
 

هدفت هذه الورقة الى البحث في أهمية دور المعلم في تهيئة البيئة الصفية لطلبة الصفوف األولية، حيث اعتمدت على المنهج الوصفي 

والعالمي، وقد تم بحث من خالل مراجعة األدبيات السابقة والدراسات التي شملت هذا المجال، وذلك على الصعيد المحلي والعربي 

مشكلة الورقة من خالل تقسيم البيئة الصفية إلى أربعة عناصر أساسية )المادي، االجتماعي، التربوي، النفسي(، ومن ثم استعراض 

أدوار المعلم في تهيئة هذه العناصر كل على حدا لبيئة صفية مثالية، مع تخصيص جانب لبيان مفهوم الصفوف األولية وأهميتها في 

 في حيوية أدوارا   يلعبون المعلمين لتعليم والجهود التي قامت بها وزارة التعليم في النظام التعليمي للمملكة، وقد خلصت الورقة إلى أنا

 قدوة يمثلون باإلضافة إلى إنهم الطالب، وتنمية لتوجيه دافئة بيئة إيجاد منهم يتطلب مما وخارجها، الدراسية صفوفهم في الطالب حياة

 فإن المعلمين يسعون إلى حلها. الطالب في سلوكيات تغيير آمنه وفي حال حدوث بيئة هي بها يتواجدون التي وأن البيئة األطفال، الءلهؤ
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 المقدمة:

 التعليمية المكونات من والعديد النفسية المادي والبيئة اإلعداد ذلك في بما التعليمية، المفاهيم من واسعة الصفية مجموعة البيئة تشمل

النفسي  المناخ تمنح الطفل الجذابة بالمثيرات الحسية ثرية بيئة تتوفر أن والسلوكيات، ويؤكد التربويون أهمية المعلم بخصائص المتعلقة

 التي في غرفة الصف وخاصة مجاالته المختلفة، في السليم نموه تيسير إلى إضافة والطمأنينة واألمن بالحرية يجعله يشعر الذي المريح

 االجتماعية والبيئة والمدارس والمعلمين األسرة أهمية (، ويبرز في هذه البيئة52، ص2015فيها )بركات،  التعليمية العملية تتم ما غالبا  

ألكثر والثقافية، وستناول في هذه الورقة البحثية أهمية دور المعلم في تهيئة هذه البيئة وجعلها بيئة مثالية لطالب الصفوف األولية وهم ا

 حاجة لهذا االهتمام.

 

 :ورقة البحثيةأهمية ال

دور المعلم ومساهمته في تهيئة البيئة الصفية المثالية لطالب الصفوف األولية، وذلك لكونه واحد في معرفة مدى  هذه الورقةتأتي أهمية 

بالمهارات واألدوات المناسبة سيرفع من سوية هذه من أهم عناصر هذه البيئة، وبالتالي فإن التأهيل والتدريب المناسب للمعلم وتزويده 

 البيئة في المدارس على امتداد مملكتنا العزيزة.

 

 :البحثية ةورقمشكلة ال

دور المعلم في تهيئة البيئة الصفية لطالب الصفوف األولية، وذلك لتعزيز هذا الدور في حال كان  في معرفة مدى ورقةتتلخص مشكلة ال

وتقويم أية سلوكيات أو ثغرات قد تحد من القدرة على جعل هذه البيئة مثالية، وخصوصا  لما يلعبه ذلك من أثر على  دور المعلم ايجابيا ،

 رغبة وقدرة الطالب في هذه األعمار على التعلم، وبالتالي يحدد مالمح مستقبلهم بشكل كبير.

 

 :ورقة البحثيةأهداف ال

 :علىة في محاولتها التعرف ورقتكمن أهمية هذه ال

 البيئة الصفية وعناصرها. .1

 مفهوم الصفوف األولية. .2

 دور المعلم في تهيئة البيئة الصفية للصفوف األولية. .3

 

 :لورقة البحثيةمصادر ا

من خالل الكتب والدوريات واألبحاث المنشورة المتوافرة في المكتبات من خالل اإلطالع  ورقةل الالزمةوالمعلومات  البيانات جمع سيتم

 على محتواها وطرق تحليلها وعرضها للمواد المتعلقة بالدراسة.
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 المبحث األول: الدراسات السابقة في هذا المجال:

مع العديد  هامتغيراتت وربطالبيئة الصفية،  ن جوانبالتي بدأت في منتصف التسعينات على واحد أو أكثر م والدراسات ركزت األبحاث

 & Miller) العالقة مع البيئة الصفية، دراسةنتائج  باإلضافة إلى مجموعة واسعة من ،من نتائج الطالب اإليجابية والسلبية

Cunningham, 2011, p1) ومديري معلمي دور( بعنوان "2014في هذا المجال دراسة )مخامرة وقباجة، العربية ، ومن األبحاث 

جاء ، والتي معلمي العلوم" نظر من وجهة الفعال الصفي المناخ توفير في القدس بمحافظة العليا األساسية مدارس المرحلة ومشرفي

واثبت كذلك وجود  الخماسي، ليكرت ( وفق مقياس3.28)حسابي  وبمتوسط متوسطة بدرجة دور المعلمين قد جاء أنفي ابرز نتائجها 

 6فوق  الخبرة ولسنوات داللة في ذلك لصالح المعلمات على حساب المعلمين وللمعلمين من حملة درجة البكالوريوس، ذات فروق

 ,Relationship of Classroom Environment“بعنوان (Persad, 1980)سنوات، ومن الدراسات األجنبية دراسة 

Teacher and Student Satisfaction and Student Self-Concept” ،"الطالب ورضا الدراسي الفصل بيئة بين العالقة 

 ورضا الطالب أداء مع المعلمين رضا بين إحصائية داللة ذات عالقة والتي جاءت نتائجها بان هناك الذاتي"، الطالب ومفهوم والمعلم

المعلم، أما على الصعيد المحلي فمن بين الدراسات التي تطرقت بشكل جزئي لهذا الموضوع في المملكة دراسة )الشلتي،  مع الطالب

 وجهة من الثانوية الفنية بالمرحلة التربية لمادة التشكيلية اإلبداعية القيم تنمية المدرسية في البيئة منظومة "أثر( بعنوان 2009

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوّسطات استجابات أفراد عينة الدراسة حول دور البيئة ه أنسة وبينت الدراالمعلمات"،  نظر

ة نظر معلمات التربية الفنية للمرحلة الثانوية بمحافظة جدة وفقا  لمتغير هالمدرسية في تنمية القيم اإلبداعية في مادة التربية الفنية من وج

 .ي"ت التدريبية، بينما ال توجد فروق ذات داللّة إحصائية وفقا  لمتغير المؤهل العلمعدد سنوات الخدمة والتخصص والدورا

 

 يئة الصفية:: البلثانيا المبحث

 أوالً: تعريفها:

من الجانب النفسي ( 62، ص2014اختلفت تعريفات البيئة الصفية وفقا  للمداخل التي تم التعامل بها، فقد تم تعريفها من قبل )النابلسي، 

داخل  الموقف منها الطالب، ويتألف يدركها كما العالقات ذهه تحكم التي والمعايير واألنظمة العالقات االجتماعية من مجموعة"بأنها 

 المادية، المكونات"بأنها من الجانب المادي والنفسي ( 638، ص2018)المزروع،  عرفتها ، في حين"سلوكهم في وتؤثر الصف

 من والمعلم المتََعل م بين والعالقات التعليمية، المادية واألنشطة المكونات مع التفاعالت عن لناتجةا والمعل م مللمتعل   النفسية والتأثيرات

( الذي 11، ص2016"، ومن بين التعاريف االشمل تعريف )قلوح، الصف حجرة في أخرى جهة من والمتعلمين المتعلم وبين جهة،

شمل المجاالت المادية والنفسية واالجتماعية بأنها "مجمل الظروف المادية التي تحويها أدوات ومستلزمات خاصة بالتعليم، والتي 

اخل حجرة الصف، التي ينتجها كل من المعلم بدورها تسهل عملية التعلم، كما أنها تشترك فيها الظروف النفسية واالجتماعية السائدة د

 والتالميذ". 
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 ثانياً: عناصرها:

 (:27، ص2016)كحلة، : أهمها عناصر عدة من الصفية البيئة تتكون

 التدريس، وغرفة العمل وأماكن المكان في حيز من الصف في التعليمية بالعملية عالقة ماله كل العنصر هذا ويضم المادي: العنصر -

 .مختلفة ونماذج بأساليب الصف غرفة تنظم أن ويمكن

 عنه ينشأ والطلبة المعلمين بين ارتباط وأي المدرسة في والعاملين مينلوالمع الطلبة عنصر يشكل أمر هو االجتماعي: العنصر -

 فإن الحال كان ومهما ، وكيفا ا  كم ومتفاوتة متنوعة مجموعات مع معلم كل يتفاعل حيث غيره، عن يختلف اجتماعي عنصر

 .تربوية حالة أي لمعالجة تصلح متعددة تاخبر لها داأفر مجموعة هي المعلمين مجموعة

 التربوية األهداف بشأن المعلمون يتخذها التي تاراالقر ومن المدرسي المنهاج محتوى من ينبثق عنصر وهو: التربوي العنصر -

 الفئات ولمختلف التدريس مراحل مختلف في ليتعلموهاارات ومه معارف من التالميذ يحتاجه ومما ،بلوغها على يعملون التي

 .العمرية

 باللحظات تتأثر بيئة، وهي التعليمي الموقف حدوث أثناء الصف غرفة تسود والتي العامة والحالة العام الجو: وهو العنصر النفسي -

 والمعلم الطالب وتفاعل الطالب مع الطالب فاعلم وتالمعل مع التفاعل بها ويرتبط، الطلبة لها ويستجيب المعلم يحدثها التي التعليمية

 (.63، ص2014)النابلسي،  تعليمية راتخب عبر

 

 المبحث الثالث: الصفوف االولية:

 أوالً: تعريفها: 

ثالث لالطالب في سن السادسة وتستمر بها  قصد بالصفوف األولية، الصف األول والثاني والثالـث مـن المرحلـة االبتدائية، ويلتحقي

اهتمام واسع في الصفوف  لوزارة التربيةفالمرحلـــة فـي التعلـيم، هذه وقـــد أدركـــت المملكـــة أهميـــة ، سنوات حتى سـن التاسـعة

ثم  األهداف والمهام،هـ فوضع لها إطار نظري اشتمل على 2/9/1418تم إنشاء شعبة الصفوف األولية في الوزارة في  حيث األولية

وبعد نجاح هذا التوجيه تم تعميم  ،هـ شعبة الصفوف األولية في سبع إدارات تعليمية على سبيل التجربة1419/1420افتتحت في عام 

حيث يكون لها رئيس ومشرفون تربويون مختصون ، 1420/1421افتتاح الشعبة على جميع إدارات التعليم ابتداء من العام الدراسي 

، 2006الشمري، ) ن على تحقيق أهدافها المرسومة في إطارها النظري على وجه الخصوص وأهداف اإلشراف على وجه العموميقومو

 (. 50ص

 ثانياً: أهميتها:

ي تاإليجابية ال ه واهتماماته وغرس االتجاهاتتنمية ميولته، وبراه خيوتوج تعليم الطفل،لمرحلة أهمية خاصة، كونها أولى مراحل لهذه ا

ين برمال فقد حظيت باهتمام حساسيتهالة وحوألهمية هذه المر، في أهدافهحيث تؤثر  اإلنسان طول حياته، وتوجه سلوكهتستمر مع 

ي يرتكز عليها إعداد تالقاعدة ال هميذ، في يحتاجها التالميتوالمهارات الحياتية الالتعليمية دافها، وبناء الخبرات هن بصياغة أتميوالمه

 (.23، ص2002)النصار،  همتاياحل التالية من حالناشئين للمر
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 األولية: للصفوف الصفية تهيئة البيئة في المعلم دور: المبحث الرابع

 باإلضافة النمائية، والقدرات والحالة المزاجية، والشخصية والسمات الجسمية بخصائصهم من البديهي أن المعلمين يختلفون فيما بينهم

، 2015المشكالت )بركات،  حل وأساليب التعليم وأسلوب والتعليم، والمجتمع األسرة في والحالية السابقة وخبراتهم اللغوية الخبرات إلى

 الخبير أنه على المعلم إلى النظرة السابقة من فبدال   المعلم وظيفة إلى النظر في ومهم كبير تحول حصل األخيرة اآلونة (، وفي53ص

 فوظيفة المدرسة، داخل للتعليم منسقا و ميسرا   المعلم يفعلوه أو يحفظوه، صار أن يجب ما الطالب على ويملي التوجيهات يصدر الذي

 ( 7ـ ص2014التعلم )محمد،  هذا مدى توسيع على ساعد صفي تفاعل وإيجاد الطالب، لتعليم البيئة المناسبة تهيئة المعلم

وأهميتها وحساسيتها البالغة في التربية والتعليم، فإنه يمكن استعراض  األوليةبعد استعراض عناصر البيئة الصفية، وتحديد الصفوف 

 دور المعلم للصفوف األولية في تهيئة البيئة الصفية المناسبة وفقا لعناصرها، حيث يبرز دور المعلمين للصفوف األولية في تهيئة البيئة

 الصفية المناسبة من خالل التعامل مع هذه البيئة وذلك كما يلي :

، من للتعلم ومجهزة نشطة سةاالدر حجرة لجعل مالئمة يزاتتجه بعدة بالقيام الصفية البيئة في المعلم يقوم العنصر المادي: في -

 التعليمية والتسهيالت الظروف توفير، ووفاعلية بكفاءة التعليمي البرنامج لتنفيذ المناسبة المادية والتسهيالت المكان توفيرخالل 

 حفظ، والتعلم لحدوث المناسبة النفسية والعوامل الظروف توفير، وحدوثه وتسهيل التعلم شروط توفر، والتعلم لحدوث الالزمة

 (.29، ص2016)كحلة،  والتعلم للتعليم الالزمة واألجهزة واألدوات والبيانات والمعلومات المصادر كافة وتخزين

 الطالب إشراك إلى المعلمون يسعى األفراد، وعندما بين العالقات نوعية على األساس في التدريس : يعتمدفي العنصر االجتماعي -

 المعلم بين العالقات جميع تستند أن كأشخاص، فيجب للطالب تقديرهم مدى عن تتحدث معهم تفاعالتهم فإن ما نشاط أو مناقشة في

الطالب  مع العالقات إدارة في األساسية سالتدري مهارة المتبادلين، حيث تتمثل والثقة االحترام إلى الطالب أنفسهم وبين والطالب

(Danielson, 2007, p64). 

 في منضبط ا يكون أن للطلب فعاال   تعليما ليحقق المعلم بها يلتزم أن ينبغي التي واألصول القواعد أهم منفي العنصر التربوي:  -

 مسبقا، له والتخطيط إعداده لدرسه جيدا من خالل مستعدا يكون من المشكالت، وأن كثير حدوث دون يحول وهو ما مواعيده

 بما منتبها واعيا يكون الدرس، وأن في سيستخدمها التي البصرية أو السمعية واألجهزة واإلمكانيات األدوات كل من توفر والتأكد

 إلشارةا لغة الصفوف ويستخدم بين بانه يلحظ كل شيء ويتحرك لتالميذه انطباعا يعطي الذي هو الجيد الصف فالمدرس في يحدث

 يوزع التالميذ وأن األسباب وراء سلوك فهم إلى يتوصل أن للمعلم المهم في الصف فمن يحدث ما يتفهم العيون، وكذلك أن ولغة

 وهي من التالميذ بين يقارن اآلخر وأال دون البعض التالميذ بعض على اهتمامه يقتصر أال يعني وهذا التالميذ جميع على انتباهه

اآلخر )لعشيشي،  من مستوى أقل أحدهما أن على وتعليقه له، زميل بتحصيل تلميذ لتحصيل مقارنته المعلم فيها يقع التي األخطاء

 (.110، ص2012
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 الطلبة، فهذه البيئة تتحدد لدى المرغوبة التغيرات إلحداث أساسيا   مقوما   النفسية الصفية البيئة في المعلم يعتبر في العنصر النفسي: -

 وجود يتباين نفسها وبالطريقة الصف، في الطلبة وجود يتحدد الصورة المختلفة، وبهذه الصفية البيئة عناصر إلى الطالب بإلتفات

 أو المعلم التعليمية وسائل بفعل الطالب فيها ينضبط التي اللحظة ففي أخرى، لحظة إلى تفاعلية تعليمية لحظة الصف من في المعلم

 الصفي؛ التعليمي الموقف من الطالب وينسحب فيها يسرح التي اللحظة وفي نفسية، بيئة شكل قد المعلم يكون الصامتة أو اللفظية

 بمدى ذلك ويرتبط الطالب، وإدراك المعلم وجود لحظات وهكذا تتناوب، الطالب من مدرك غير موضوعي متغير إلى المعلم ينقلب

 (.189، ص2002للطلبة )قطامي،  الحيوية المجاالت النفسية في يبقى أن على المعلم مجاهدة

 

 :الخالصة

 في حيوية فإن يتبين بشكل واضح أنهم يلعبون أدوارا   األوليةادوار المعلمين في تهيئة البيئة الصفية وخصوصا  للصفوف  باستعراض

 الدور إلى فباإلضافةالطالب،  وتنمية دافئة لتوجيه بيئة إيجادمما يتطلب منهم  الدراسية وخارجها، صفوفهم في هوالء الطالب حياة

ا األكثر  ، حيث يحاكياألطفاللألطفال فإنهم يمثلون قدوة لهوالء  المعرفة تعليم المتمثل في الصف غرفة في المعلم يلعبه الذي شيوع 

سعداء، حيث  الطالب يكون أن المرجح فمن وسعيدة، دافئة بيئة يهيئ المعلم كان المعلم، فإذا إجراءات األحيان من كثير في الطالب

 اعتمادا   سلبي على الطالب أو إيجابي تأثير يكون ذا أن يمكن سلبية والتالي فإن هذا أو إيجابية المعلم يضعها التي البيئة تكون أن يمكن

ا ولكن األطفال لتعليم فقط المعلم، فهم ليسوا على  أفراد قبل من كبير باحترام المعلمون يحظى ما بهم، وعادة واالهتمام للحب أيض 

ا يصبحون وبالتالي المجتمع  .واآلباء للطالب به يحتذى نموذج 

وهذا  داخل صفوفهم الدراسية، أوجدوهاالمعلمون وهو يرتبط بالبيئة التي  به يقوم طبيعي كدور ذلك يبرز دور التوجيه إلى باإلضافة

ا  المعلم التي يشجع الوسيلة هو األطفال، فالتوجيه على سلبية وأ إيجابية آثار لها يكون أن أو ال، وهو كذلك يمكن التوجيه يكون مقصود 

طلبته في المرحلة  إلىالتي يجب أن يرسلها المعلم  اإلشاراتوسعهم، ومن بين أهم  في ما أفضل يكونوا أن إلى السعي على الطالب

 عالمات عن البحث إلىالحامي فيتم توجيه المعلمين  هي أن البيئة التي يتواجدون بها هي بيئة آمنه، حيث يلعب المعلمون دور األولية

 المشكلة. في النظر المعلمين من يُطلب لإلساءة، جسدية عالمات تظهر أو الطالب سلوكيات تغيير الطالب، فعندما لدى المشاكل
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