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املرحلة ومعلمات معلمي التعليم ة ا و جائزة معاي توفر جة رد زر
واملشرفات ن املشرف نظر ة وج من ة املنو باملدينة   ربتدائية

  

ا ي و ا سليم سالمة لم   رسو

ليـة بيـة، ال قـسم سالمية، بية ال باملدينـةلأصو سـالمية امعـة ا الـدين، وأصـو لالـدعوة

ة   . راملنو
ي١ و لك يد    :ال

اسة الد   :رمستخلص
ـــ إ اســة الد ومعلمـــاترــس ــ معل لـــدى ــ للتم التعلــيم جـــائزة معــاي تــوفر جـــة د ــ ع رالتعــرف

ن بــو ال واملــشرفات ن املــشرف نظــر ــة وج مــن ة املنــو باملدينــة بتدائيــة ةراملرحلــة املنــو رباملدينــة

الــتعلم ئــة ب ة إدا مجــال ــ.رــ إ ــدف ــكمــا للتم التعلــيم جــائزة معــاي تــوفر جــة د ــ ع رالتعــرف

واملــــشرفات ن املــــشرف نظـــر ــــة وج مـــن ة املنــــو باملدينــــة بتدائيـــة املرحلــــة ومعلمـــات ــــ معل رلـــدى

م التقـــو ة إدا مجـــال ـــ ة املنـــو باملدينـــة ن بـــو رال ور ـــم، أ ـــ ع جـــائزةالتعـــرف ر لتطـــو حـــات املق

نتـــــائج ضـــــوء ـــــ ـــــ للتم والتعلـــــيم بيـــــة اســـــةال الباحـــــث .رالد املـــــنواســـــتخدم اســـــة الد ـــــذه رـــــ

اســـــة.الوصـــــفي الد نتـــــائج ـــــرت الوســــــطروأظ ـــــ ـــــ للتم بيـــــة ال جـــــائزة تطبيـــــق انيـــــة إم امليدانيـــــة

، ـــ معــــايالتعلي ضــــمن ـــو ت ألن ا ،نوصــــالحي ــــ والتم االتنـــافس جـــاء يحيــــث ــــسا ا ملتوســــط

مجـاالت ـ ع متوسـطة ـسبة ب انـت ـ التم معـاي تـوفر مـدى ـ ع واملـشرفات ن املـشرف الستجابة

ـــائزة إجمـــاال،ا
ً

م إســـتجابا جــــات د متوســـط بلـــغ ـــ ) .٣.٢٤( رحيـــث إ تفعيــــلباإلضـــافة ميـــة أ

ا اسـتخدام كيفيـة ـ ع م وتـد ن للمتعلمـ ا مي أ يان و ونية لك سـتفادةراملكتبات ـا،و م

النتـــــائجو ـــــذه وتفـــــس م التقـــــو نتـــــائج تحليـــــل ات ـــــا م ـــــ ع واملعلمـــــات ن املعلمـــــ ب تـــــد ة رضـــــر ر ور

املعيــار ــذا ــ يــة التد ات الــدو روتقــديم ب.ر اســة الد بحيــثروأوصــت ــ للتم بيــة ال جــائزة تعمــيم

ا ف التعر س،يتم ـاراملدا مجاال بـإبراز اديميـة ـات ا ـا،وتقـوم بومعاي ـروالتـد ع

اتكيفية املباد ا،روضع املعالملتطبيق ة وا ن للمعلم نية امل التنمية و ت دافنوأن    .و

لمات ، :املفتاحيةال التعليممعاي واملشرفات ،لتما ،جائزة ن   .املشرف
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The Degree of Availability of the Ministry of Education 
Award Criteria among Male and Female Primary School 
Teachers in Madinah from the Viewpoint of Supervisors 

Swailem Salama Salim Al-Hajouri Al-Juhani 
Fundamentals of Islamic Education, Department of Education, College 
of Da`wah and Fundamentals of Religion, Islamic University of 
Madinah. 
1email: 
ABSTRACT: 
This study sought to identify the degree of availability of the 
Education Award for Excellence standards among primary school 
teachers in Madinah from the viewpoints of the educational 
supervisors in Madinah in the field of learning environment 
management. The study also aimed to identify the degree of 
availability of the Education Excellence Award criteria among the 
primary school teachers in Madinah from the viewpoint of the 
educational supervisors in Madinah in the field of assessment 
management, and to identify the most important proposals for the 
development of the Education Excellence Award in the light of the 
results of the study. The researcher used the descriptive method for 
attaining the study purpose. The results of the field study revealed the 
possibility of applying the Education Award for Excellence in the 
educational environment. In addition to the importance of activating 
electronic libraries and showing their importance for learners and 
training them on how to use and benefit from them, and the need to 
train teachers in the skills of analyzing evaluation results, interpreting 
these results, as well as providing training courses. The study 
recommended circulating the Education Excellence Award so that it is 
introduced to schools, and academic bodies highlight their fields and 
standards, training on how to develop initiatives for their 
implementation, and that teachers' professional development should be 
clear in outline and goals. 

Keywords: Standards, Education Award, Excellence, the Viewpoint of 
Supervisors. 
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مالم سان علم بالقلم علم الذي مد وعدا ـعلم، وأع اسب امل بأس أطاعھ من
آلـــھ ــ وع ســالة آخــر بحمـــل ــ وتم مانــة أدى الــذي محمــد نـــا نب ــ ع والــسالم والــصالة ــوائز را

بھ ن،و أماأجمع   :عدَّثم

واملجتم مم لتطو مفتاحا والتعليم بية ال رعد
ً ُّ َ ُ

يجمـع ـاد و يـاة ا مجـاالت جميـع ـ ْعـات ُ

ــــ علي نظــــام ألي ساســـية ة ــــ الرك أن ـــ ع والتعلــــيم بيـــة ال ن ــــشؤ ن والعـــامل ن تمــــ امل وافـــة
خاصـة عنايـة املرحلـة ـذه أعطـت وقـد التعلـيم مـن و باملرحلة تمام مدى يتمثل متم

و طاقــات مــن ا ومالــد ــا انا إم بــھ ــسمح ما املجتمعــاتقــدر مــن العديــد أن نجــد ــذا ضــوء ــ ع
عامــــة بـــصفة التعليميــــة ـــا نظم ــــ النظـــر عيــــد أخـــذت بــــصفة،قـــد بتدائيـــة املرحلــــة علـــيم و

م،خاصــــــة وانتقا م إختيــــــا حيـــــــث مــــــن بتدائيـــــــة املرحلــــــة ومعلمـــــــة معلــــــم أخـــــــذ م،رو وإعـــــــداد
ل املـسؤ قبـل مـن وظـة م عنايـة ذلك إ وما م م وتقو م ووتد ـر التعليميـة الـسياسات عـن ن

املجتمعات من   .كث

ــذا تمــام"ول ــذا بتدائيــة املرحلــة ــ واملعلمــات املعلمــو يحظــى أن غرابــة وال،نال م ف
والتعليميـة ة بو ال العملية م م عنصر كفـاءة،شك ـ مباشـرا ا تـأث تـؤثر م وفعـالي م فكفاء

مدخ من خر العناصر فىوفعالية املعـا نقـل ـ ع قاصرا م دو عد فلم التعلي النظام رالت ر
التعليميـــة للعمليـــة واملرشــد املوجـــھ بــدو يقومـــو أصــبحوا م ولكـــ فحــسب للتالميـــذ رواملعلومــات ن

والطـر للمنـا توظيفـھ خـالل مـن دافـھ أ وتحقيق نفسھ مساعدة ع املتعلم ساعدو م قف ن
تح ــ إ تــؤدي ــ ال والتقنيــات ســاليب أقــلو وقــت ــ أفــضل علــم هللا( قيــق ) . ١٥ : ١٩٨٩ ،عبــد

ـــــ مو ـــــسا ن املعلمـــــ أن ن" نكمـــــا ـــــو تنميـــــةت وكـــــذلك ـــــا ف مرغـــــوب وقـــــيم ـــــات واتجا عـــــادات
ــ بنجــاح ام لإلســ م ا نرقـد فــاملعلم يــاة، ــا واملجتمــع ســة املد وســيلة عــدو إذا رواملعلمـات ن

، ـــ ال يــة ي تر الـــذي ثــر أن ـــ ــدوالشــك م تالميـــذ ــ إذونـــھ ، ـــ مخط حيـــا ل ـــش أنــھ
املجتمع لبناء تص لبنات م م جعل و دي،(" املستقبلية    ).  ٢:١٩٨٩ السو

ن املعلمــــــ إعــــــداد ــــــ ع تحــــــرص خــــــر الــــــدو شــــــأن ا شــــــأ الــــــسعودية يــــــة العر ىواململكــــــة ل
مـــ ناســـب ي بمـــا م نـــ م أداء مـــن م لتمكيـــ م مـــستوا مـــن والرفـــع العـــصرواملعلمـــات مـــستجدات ع

واقـع ـ إ املجتمـع ا ـشد ي ـ ال داف وترجمة شھ ع م ".ملمـوسالذي تكـر ـ إ سـعت وكـذلك
مـــن عـــددا فأطلقـــت ـــم أدا ـــ ين ـــ املتم واملعلمـــات ن ومـــناملعلمـــ ـــوائز، جــــائزةا ـــوائز ا ـــذه

للتفـو سـلطان بـن ـد ف ـ م وجـائزة ـ العل للتفـو د ف بن محمد قم ـق وجـائزةالعل ـ، م
مكة وجائزة العل للتفو ناصر بن وجـائزةقمحمد ، ـ ـاللتم ،أ ـ بـنللتم فيـصل ـ م وجـائزة

ومي ا للتم وائز، سلمان ا من ا   .وغ

بيــــة ال ة ا و ت بــــاد لــــذا محــــددة عليميــــة منطقـــة ــــ ة محــــصو انــــت ــــوائز ا ـــذه أن رإال زر ر
مــــس ــــ ع جــــائزة بــــإطالق الــــسعوديةوالتعلــــيم يــــة العر اململكــــة ــــ التعليميــــة املنــــاطق جميــــع ىتو

مـــــــن ا ــــــسو م ميــــــع ــــــو واملـــــــديرات( نلت ن واملــــــدير واملعلمــــــات ن واملعلمـــــــ والطالبــــــات الطــــــالب
والبنــــات ن البنــــ س ومــــدا واملــــشرفات ن ــــات، رواملــــشرف دا و ن ــــ دا روكــــذلك جــــائزة(ســــميت) ر

ـــ للتم والتعلـــيم بيـــة ـــذ،)ال ـــدف افـــةو ـــ ة ـــ املتم ـــة بو ال ســـات املما يع ـــ ـــ إ ـــائزة ا ره
ا وإبرا امليــدان مــستو ـــ ع والتعلــيم بيــة ال ة ا و زمؤســسات ىر ـــ،ز ــ التم يع ــ ــ إ ـــدف كمــا

ـــ وإ ــم حكم ـــ ومــن ة ـــ املتم ســة واملد والطالـــب واملــشرف واملـــدير املعلــم وتقـــدير العــام رالتعلــيم
بــداع و ــ التم ثقافــة ــةــشر دا و ــة بو ال ســات املما ر تطــو ــ وإ تقــان و ام ــ ل و ــودة روا ر
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أفـــــضل لتقـــــديم ـــــات بو وال ن بـــــو ال ن مـــــاب التنـــــافس ح ر ـــــاء إذ ـــــ وإ داء بمـــــستو تقـــــاء وو ى ر
سات مما من م ائزة"( رمالد ل الرس   ).  املوقع

ــــــ   ع واطالعــــــھ كمعلــــــم التعلــــــيم نــــــة م ــــــ الباحــــــث عمــــــل خــــــالل ــــــائزةومــــــن ا ــــــذه الئحــــــة
ــــذه لنيــــل ن املتقــــدم عــــدد ــــ قلــــة نــــاك أن الحــــظ ــــا ــــائزة؛ومعاي ــــذها يقــــوم أن اد أ رلــــذا

املرحلـة ومعلمـة معلـم ـ ـائزة ا ذه معاي توفر مدى عا هللا ئة بمش ستو ال اسة رالد
باملدينة ةبتدائية   .راملنو

ا ساؤال و اسة الد لة   :رمش

ع والتعليميـةبناء ة بو ال العملية بتدائية املرحلة ومعلمة معلم مية أ حو لماتقدم
ـــ ـــ التعلي داء ر تطـــو ـــة بو ال ـــوائز وا ـــوافز ا ميـــة وأ م م وتقـــو ـــم آدا عـــة متا ميـــة وأ

د إجــراء ــ إ اجــة ا ز ــ ت ــ للتم والتعلــيم بيــة ال ة ا و جــائزة ــا بي ومــن التعلــيم جــودة رفــع ر اســةزر
ــذه لنيــل وضــعت ـــ ال املعــاي خــالل مــن بتدائيـــة املرحلــة ومعلمــات ــ ملعل ميــة ـــائزة،تقو ا

ي سوتأ الرئ السؤال ضمن اسة الد   :التارذه

بتدائيــة املرحلــة ومعلمــات ــ معل لــدى ــ للتم والتعلــيم بيــة ال جــائزة معــاي تــوفر جــة د رمــا
املشر نظر ة وج من ة املنو باملدينةرباملدينة ن بو ال واملشرفات ن ة؟ف      راملنو

الفرعية سئلة س الرئ السؤال عن تفرع   :التاليةو

باملدينـــة) ١( بتدائيــة املرحلـــة ومعلمــات ـــ معل لــدى ــ للتم التعلـــيم جــائزة معـــاي تــوفر جــة رماد
ن املشرف نظر ة وج من التعلم ئة ب ة إدا مجال ة راملنو   واملشرفات؟ر

باملدينــةم)  ٢( بتدائيــة املرحلــة ومعلمــات ــ معل لــدى ــ للتم التعلــيم جــائزة معــاي تــوفر جــة راد
ن املشرف نظر ة وج من م التقو مجال ة   واملشرفات؟راملنو

اسة الد داف   :رأ

الية ا اسة الد   :إردف

املرحلة) ١ ( ومعلمات معل لدى للتم التعليم جائزة معاي توفر جة د باملدينـةرإبراز بتدائية
ن املشرف نظر ة وج من التعلم ئة ب ة إدا مجال ة راملنو   .واملشرفاتر

باملدينـة)٢( بتدائيـة املرحلـة ومعلمات معل لدى للتم التعليم جائزة معاي توفر جة د رإبراز
ن املشرف نظر ة وج من التعلم ئة ب ة إدا مجال ة راملنو   .واملشرفاتر

نتــــائجالتعـــر) ٣( ضـــوء ـــ واملعلمـــة للمعلـــم ـــ للتم التعلـــيم جـــائزة ر لتطـــو حـــات املق ـــم أ ـــ ع ف
  . البحث
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اسة الد مية   :رأ

من اسة الد ذه مية أ بع    :خاللرت

جــــائزة-١ معـــاي خـــالل مـــن بتدائيـــة املرحلـــة ومعلمـــات ـــ معل أداء مـــستو ـــ ع الـــضوء ىإلقـــاء
املتم للمعلم والتعليم بية   . ال

جودة -٢ من والرفع والر ر التطو م سا ما م موضوعا ناو   .التعليملت

نأن-٣ لتحــــــس حـــــات واملق التوصـــــيات تقــــــديم ـــــ ـــــائزة ا ـــــ ع ن القــــــائم تفيـــــد اســـــة الد رـــــذه
أداء ر اسةوتطو الد نتائج ضوء واملعلمات ن   .راملعلم

اسة الد   :رحدود

ما ع الية ا اسة الد حدود   :يرتقتصر

باملدينــة:املوضــوعيةـدودا  بتدائيــة املرحلـة ومعلمــات ــ معل م تقـو ــ ع اســة الد رستقتـصر
للتم والتعليم بية ال جائزة ضوء ة ومجالمجال(راملنو التعلم ئة ب ة مرإدا   .)التقو

دود ام:الزمانيةا ا العام   .ـ١٤٣٥/١٤٣٦خالل

دود  انيةا ة: امل باملدينرإدا ةةالتعليم   .راملنو

ـــــدود  ةا ـــــشر باملدينـــــة:ال الداخليـــــة ـــــا ات وم التعلـــــيم اة بـــــإدا ن بـــــو ال واملـــــشرفات ن راملـــــشرف
ة   .راملنو

اسة الد ات   :رمصط

أوال
ً

ـــشأن" ـــاملعــاي : ــا ف ـــ مع أو لة مــسؤ يئـــة وضــعتھ الـــذي املتوقــع باملـــستو وبيــان ى
م ا قـــد حقـــق و إليـــھ الوصـــو يـــراد ن معـــ ـــدف أو جـــة رد ـــلر والتم ـــودة ا مـــن ـــادات" (ـــشودا  :الز

٥ ،٢٠٠٧.(  

الباحـــــث ـــــا عرف ـــــل:إجرائيـــــاو ل التعلـــــيم ة ا و ا وضـــــع وضـــــوابط ومحـــــددات ـــــات مح ـــــا ربأ ز
التم أجل من ا ل الوصو دف التعليم التم مجاالت من   .لمجال

ثانيـــــا
ً

ــــــ : للتم التعلـــــيم ال"ــــــ:جــــــائزة ة ا و ا تقـــــدم ة ســــــنو ــــــة تقدير رمنحـــــة والتعلــــــيمز بيــــــة
ـ املتم بـو ال والقائـد ـ املتم املعلـم من ل ل الالئق م التكر دف س السعودية ية العر يباململكة

ن،من س ما ولـدفع بـدا ـم ألدا وتقديرا م ود تثمينا وذلك ة املتم س املدا روكذلك
الت عصر ا يحتذى مجتمعية نماذج ليصبحوا الدائم التم املعرفةنحو ومجتمع املوقع" ( م

ائزة ل   ) .  الرس

  

  

  

  



 

 جامعة األزھر
 كلیة التربیة بالقاھرة

 مجلة التربیة
 م٢٠٢١ لسنة یولیو، )الثاني(، الجزء )١٩١: (العدد
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للبحث النظر   :يطار

ا: أوال ومعاي التعلم ئة ب ة   رإدا

يد   :تم

علـم ئـة ب تـوف ـ التعليميـة العمليـة نجـاح ـ إ تـؤدي ـ ال مـة امل والعناصر العوامل من ّإن

حيث ا الد واملحتو شطة تقبل ع ن للمتعلم عة رم ـإنھ ى ع ـصا حر املعلم ان لما
ً

ــــ ع ذلــــك ســــاعد لمــــا الفــــصل داخــــل الــــتعلم عمليــــات الســــتقبال ح ومــــر مــــرح وجــــو منــــاخ تــــوف
التعليمية، داف ملـا تحقيق التعليمـة ـضة ال إحـداث ـ البـالغ ـا تأث ـا ل الـتعلم ئـة ب أن كما

التعليمية العملية عناصر افة من ھ الذيوتحتو عليھاملناط عو أن   .  ليجب

الـــــتعلم ئـــــة ب ـــــوم ســـــات ":مف املما عـــــض يجـــــة ن اســـــة الد ـــــرة داخـــــل الـــــسائد املنـــــاخ رـــــ ر
وتقنيــات م أنفـس الطـالب خـصائص و املقدمـة املعلومــات خـصائص و طالبـھ مـع بـاملعلم املرتبطـة

  .)٢٠٠٥،٩٧:حسن" (التعليم

الـــــتعلم ئـــــة ب ة إدا ا: ركفايــــات أوجـــــد إجتماعيــــة ئـــــة ب ســـــة يـــــةراملد تر أبنـــــاءه بيـــــة ل املجتمـــــع
ســلوك ــ ــا ف املرغــوب ات ــ التغي إحــداث خــالل مــن أنبنــاء،ســليمة البـــد ذلــك يحــدث ــي ول

أبـر ومـن مة امل ذه للقيام لھ تأ ال ة الضر والكفايات ات وا ات ا امل من املعلم زيمتلك رو ر
الكفايات نتو(ذه   :)١٤٢٣،٥١٢:ز

القواعد: أوال املعلـم:جراءاتوتخطيط لـدى ـو ي أن مة امل ذه ة،نوتتطلب وإحـساسبـص
أن قبل الطالب من ة مرغو الغ والسلوكيات التصرفات تجاه لية يتطلـب.تحـدثوباملسؤ ـذا و

ا ومناقـش معينـة معـاي أو الـتعلم ئـة ب داخـل ن وقـوان قواعـد لوضـع يد ا التخطيط املعلم من
ا مــع تتوافــق بحيــث طالبــھ ــمــع املح واملجتمــع ســة للمد العامــة وأوامــر .رلقواعــد إجــراءات ضــع وو

عمل إلنجاز التوجيھ مثل التعلم عملية إلتمام ا إل نيحتاج   .مع

رة: ثانيا يقية الف ئة الب اسةتنظيم ذه: رالد مو واحتياجـا ن املتعلم طبيعة م ف تتطلب
ف الظـــر يئـــة ـــق طر عـــن العمـــل ـــ م وأســـالي م ئـــاتووميـــول الب مـــن ســـتفادة و ـــم ل املناســـبة

ل ــش ــا اصـة ا والوســائل املــواد ـع وتو ــا وتنظيم بــالتعلم اصـة فمناسـب،زا الظــر يئــة وو
مــع التالميـذ مـن الفعالـة واملـشاركة العاليـة ــودة ا لتتحقـق ونظافـة وإضـاءة ـة و مـن يقيـة الف

م   .بالراحةرشعو

جتماعيــــة:ثالثــــا ئــــة الب اســــةــــرةتنظــــيم يــــضم :رالد إجتماعيــــا نظامــــا تمثــــل الفــــصل ئــــة ب
عالقــــــاتوالتالميــــــذ،املعلــــــم مــــــن م ومــــــابي العالقــــــاتلــــــذلك. مــــــستمرةواملــــــن ــــــسوده أن يجــــــب

ام ـ ح و لفة و تمام باإل فيھ والشعو بمـاينعكسريجابية الطـالبوالتعـاطف، دافعيـة ـ ع
يجابي واملشاركة للعمل م ومباد   .شطةةرللتعلم

عــــا فيــــھ:را املرغــــوب ــــ غ الــــسلوك قــــصد: )النظــــامحفــــظ(ضــــبط املعلـــــمو منــــع كيفيــــة بــــذلك
يـــــتم ـــــ ح والـــــتعلم التعلـــــيم عمليـــــة ســـــ يكفـــــل بمـــــا ـــــا معا وكيفيـــــة ـــــة املرغو ـــــ غ للـــــسلوكيات

دوء بال سم ي جو م أنفس الطالب ن و طالبھ ن و نھ ب ي يجا ةالتفاعل ر   .وا
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تقــــــدم:اخامـــــس عـــــة بحــــــضو:التالميـــــذمتا خاصـــــة الت ــــــ واســـــتخدام إعــــــداد ذلـــــك تطلــــــب رو
ونوا م جا ود م لتقديرا الت و م وغيا م،رالطالب اصـةمـشكال ا التقـدم نـوا وإبـراز

ل   .طالبب

ــــتعلم ــ الــ ــــة ــ ئــ ب ة إدا ــاي ــ ــ ة(رمعــ ا رو ــــيم، ز ــ ــــيمالتعلــ ــ التعلــ ــــائزة ــ ــ ــــس ــ التفــ ــــدليل ــ يالــ
  :)للتم

ـ:لواملعيار ع املعيـار ـشتمل و ن املتعلمـ علـم تـدعم ومتحديـة آمنة علم ئة ب يئة
التالية   :املؤشرات

ــة-١ وحر ي يجــا الــتعلم بإتاحــة الــتعلم وتــدعم لية املــسؤ تحمــل ع ــ آمنــة علــم ئــة ب ويــوفر
ــــ ــــسانية إ أســــاليب إســــتخدام مــــع والنفــــ ي البــــد العقــــاب وتجنــــب املــــتعلم ام ــــ واح الــــرأي

ةإد   .الصفرا

ات-٢ نجا و التعاونية عمال يع و افأة بم وذلك ي والتعاو الفردي التعلم   .الفرديةزيفعل

ــق-٣ طر عـن تحقـق و متمـايزة ـصيات م لـد ــو وت نفـسيا ن املتعلمـ تـدعم علـم ئـة ب نيئـة
مـــن أمـــو ـــارعـــدة م التنـــوع:أ ام ـــ واح لـــھ لـــو ا وتقـــديم املـــتعلم او لـــش لســـتماع الثقـــاى

البوح وعدم م بأسرا حتفظ مع   .ارللمتعلم

وترســــيخ-٤ ـــسية التد املواقـــف ـــ ـــة ر ا مـــن جــــو وتـــوف ام ـــ ح و للموضـــوعية مناخـــا ريوجـــد
لدى الذات ام اح وم نمف   .املتعلم

حمايــة-٥ وأنظمــة ــا ف املرغــوب ــ غ املواقــع ــب أنظمــة مثــل آمنــة ونيــة إلك علــم ئــة ب يــوفر
وسات ضد   .الف

ام-٦ ح ق طر عن التعلم ئة ب داخل العدالة ح ر وتقـديمواملساواةوشبع الطالب جميع ن ب
ثابة أو العقاب من أحد ناء إست وعدم ستحقھ ملن ا فو ي يجا ز   .رالتعز

املشكالت-٧ ذه ل لو ا تقديم مع مناسب بأسلوب ا وقف و املالئمة غ السلوكيات   ليحدد

يملعيارا والتقنية: الثا املعلومات مصادر   توف

ن-١ املتعلمـ وإشـراك موضـوع أو وحـدة أو مقـر س لتـد مناسـبة وتقنيـات متنوعـة مصادر ريحدد ر
التقنيات   .املناسبةتحديد

ا-٢ ا إبت الطالب مشاركة وكذلك ن للمتعلم محفزة عليمية وسائط تكر   .ري

ل-٣ ن املتعلمـــ إســـتخدام للمكتبــــاتيفعـــل ـــم ل الـــدخو إتاحــــة ـــق طر عـــن ونيـــة لك للمكتبــــات
واملحلية العاملية ونية   .والتعليميةلك

ــــ-٤ املتاحـــة املـــصادر حـــصر ـــق طر عـــن ذلـــك ـــو و املحليـــة ئـــة الب خامـــات علـــم وســـائل ـــتج ني
ـــــ غ امـــــات ا مــــــن عينـــــات وجلــــــب املحليـــــة ئـــــة وإنتـــــاجالب متنوعــــــةاملتــــــوفرة عليميـــــة وســــــائل

او ك ش الوسائل ذه إلنتاج ع   .الطالبرمشا
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خــــــالل-٥ مــــــن متنوعــــــة مــــــصادر مــــــن م بأنفــــــس املعرفــــــة ــــــ ع ــــــصو ل ن املتعلمــــــ وجــــــھ و ليحفــــــز
افــــــآت امل وتقــــــديم نــــــت ن شــــــبكة واســــــتخدام املتخصــــــصة س والقــــــوام املعــــــاجم اســــــتخدام

يعية مال   .ل

ة: الثالثاملعيار بكفاءةرإدا التعلم شتمل.وفاعليةوقت التاليةو املؤشرات ع   :املعيار

منيـــــة-١ خطـــــة ضـــــع و اســـــية الد ـــــصة ا ــــ س التـــــد ـــــداف أ لتحقيـــــق بكفـــــاءة الوقـــــت ع زيــــو ر ور ز
  .لذلكدقيقة

ج-٢ ـر ل قواعـد ضـع و جابـة عنـد مـثال ئذان سـ ـ ع الطـالب ـد بتعو الـتعلم وقـت ثمر وـس و
الط لتعامل آلية وضع وكذلك الفصل وإ من معلوالدخو مالب   .معلم

ولعب-٣ باملناقشة م ل والسماح تھ وإدا وار ا ن املتعلم مشاركة   .دواررينظم

الفـردي-٤ تـصال سـواء املعلومات سيابية إ لتحقيق التعلم ئة ب داخل تصال عمليات يدير
الطالب ن ب أو م ومعلم الطالب ن ب ما ا تصال أو والطالب املعلم ن   .مأنفسب

والتحـــــدث-٥ يـــــد ا نـــــصات ـــــ ع ه ـــــ تحف ذلـــــك ومثـــــال بفاعليـــــة الـــــصفي املـــــتعلم ســـــلوك يــــدير
  .بنظام

دعم-٦ و ن املتعلم جميع ن ب يجابية التفاعالت مع    .عاو
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بھ: ثانيا املرتبطة واملعاي م   التقو

ــ ت أن يمكــن وال س التــد عمليــة ــ ــ وأسا حيــو طــرف راملعلــم ــةي موج م التقــو عمليــة نو
س التـــد ـــام م ســـة بمما ـــ املع ـــو ف أداءه م وتقـــو املعلـــم ـــ إ النظـــر دو فقـــط الطـــالب أداء ـــ رإ ر ن

ماملختلفــة، التقــو صــو ــش املعلــم م تقــو فــإن الھ،رلــذا واليمكــنوأشــ ا ضــر أمــرا ورومجاالتــھ
عنھ   . ستغناء

م   تقو وم مدى:بأنھعرف :املعلممف ع كم الـسلوكا أنماط سة مما املعلم رنجاح
ات ــ التغي إحــداث ــ إ يــؤدي ممــا ن ســ الدا ن ــ و نــھ ب يــد ا التفاعــل يحقــق نحــو ــ ع ــ رالتد ر

التعليمية العملية داف أ ضوء وذلك م سلوك ة    ). ١٩٩٦،١:رالد( املرغو

ــو املعلــم م تقــو أن يــر مــن نــاك دف: ىو ــس ال ــ ال العمليــة مــدىتلــك ــ ع التعــرف فقــط
ـــان ألذ واملعلومـــات ف املعـــا وتوصـــيل الـــشرح ـــ ع املعلـــم ة رقـــد مـــدىالطـــالب،ر ـــ ع الوقـــوف بـــل
ــصية جوانــب ــ فيــھ املرغــوب ــ التغي إحــداث ــ ع تــھ ــطالبــھ،رقد التفك قــة طر م ــد عو و

السليم العل املتنوعة،املنطقي املعاصرة الثقافة بنوا م    ).٢٣٥ ،١٩٨٦: مطاوع(وإمداد

الباحــــــث عرفــــــھ التعليميـــــــة:إجرائيـــــــاو العمليــــــة جوانـــــــب جميــــــع ــــــ املعلـــــــم أداء عــــــة متا بأنــــــھ
ـة ومعا القـصو يح تـ ثـم ومـن لـھ سـمت ـ ال ـداف تحقـق مـدى معرفـة دف ة بو روال ر

داء ر وتطو لل   .ا

ا انب ا مراعاة من البد املعلم م تقو عند أنھ ماسبق خالل من ن ب يو والوجدا ار   يمل

املعر انب ل النظر يكتفى وال املختلفة وانب ا جميع طالبھ ع املعلم أثر مدى والنظر
املعلومات وتقديم نقل ع   .فقطالقائم

م تقو وأساليب   :املعلمقطر

وجوانـــــب مجـــــاالت كـــــذلك عـــــددت و املعلـــــم م تقـــــو عمليـــــة ن تمـــــ امل وأســـــاليب طـــــر قعـــــددت
ولع مھ ذهتقو م أ نا   :ساليبزأبر

قــــة-١ اتطر العبــــودي :رختبــــا يــــر أفــــضل) ١٤٣٣،٨٣(ىحيــــث مــــن ات ختبــــا قــــة طر رأن
عـــن تختلــف ال ـــ و جوانــب عــدة ـــ بمــستواه املتعلقـــة ومعلوماتــھ املعلــم ف معـــا م لتقــو رالطــر ق

مخ ن للمتعلم ة ا وامل املعرفية التعلم نتاجات س تق ال ات رختبا اسيةر الد املراحل   رتلف

ي-٢ الــــــذا م نفــــــسھإن حيـــــث: للمعلــــــمالتقـــــو يقــــــوم أن ــــــستطيع الـــــذي ــــــو النــــــا املعلــــــم
دقيقـــة ه صـــو ـــ ع ـــصو رل اتـــھ،ل ــــذارلقد اليقـــوم العـــادة ـــ و ذاتيـــا عملـــھ يقــــوم أن ـــستطيع و

آدائھ ن وتحس اتھ قد ر تطو إ س الذي املعلم إال قة الطر أو   . رسلوب

نتـائجتقو-٣ خالل من املعلم نتاجيـة:طالبـھم مـستو أسـاس ـ ع قـة الطر ـذه ىعتمـد
ـــللمعلـــم، ع كـــم ل أساســـا تمثـــل لطالبـــھ معلوماتـــھ توصـــيل ـــ ع املعلـــم ة قـــد ـــ إ ـــش والـــذي

ً
ر

سية التد اتھ رقد ـا"ر مؤدا قديمـة ـة و تر نظـرة يمثـل أنـھ إال سـاس ذا مية أ من الرغم وع
يقـ س التـد عقـورأن ـ إ الكتـاب مـن أو طالبـھ عقـو ـ إ املعلـم عقـل مـن املعلومـات نقـل عـل لوم ل

ـ.الطالب الطـالب ومـشاركة والطـالب املعلـم ن بـ التفاعل مثل أخر جوانب مال إ يتم التا ىو
فيھ م ام وإس م وإيجابي س يم(رالد   ).  ١١٩ ،١٩٨٩ :إبرا
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ا ـــ التالميـــذ نمـــو أن قـــة الطر ـــذه ســـلبيات وتـــرتبطومـــن مـــستمرة عمليـــة املختلفـــة ـــاالت
مــن محــدود قــدر إال ــا ف واحــد س ملــد ــو ي ال ة ــ كث رعوامــل ،ن ةالتــأث صــعو ــ إ باإلضــافة ــذا

املتعلقة الطالب قياس خر وانب ا س،ىفصل باربالتد س س التد و ي ال ال مو و
ً

ر ن ر
ــــا، تحـــــصيلل أســــاس ـــــ ع املعلـــــم ـــــ ع كــــم ا ـــــو ي نـــــا دقيـــــقنو ـــــ غ حكمــــا تالميـــــذه

ً
يط(  الـــــر

:٢٨-١٤٢٥،٢٧(.   

ملـــف-٤ قــة م:املعلــمطر التقــو ميـــدان ــ ديثـــة ا ــات تجا أحـــدث مــن ـــ عت ،و بـــو يال
متعـــددة جوانــب ــ و حقيقيـــة عينــات ــ ع بنـــاء املعلــم أداء بقيــاس ـــتم تقليديــة ــ غ أداة ــ عت و

املعلـــمللمعلــم، ــ ملا دقيقــا وصـــفا عــد ــو باألدلـــةره،وحاضــو متبوعــا مــستقبال عليـــھ و نوملــاي
مجـال ـ املعلـم ات إنجـا يـصف وكـذلك و الوصـف ة ـ تؤكـد ـ ال والعملية ة النظر نات زوالب

  ).  ٢٠٠١،٢٢٩ :اشم(التعليم

املعلــــم-٥ أو: مالحظــــة ــــسلوكھ يتعلــــق فيمــــا خــــصوصا املعلــــم م تقــــو أســــاليب ــــم أ ــــو ــــذا و
ً

ــــ أك مــــن ــــ و ، ــــ التد ــــارأدائــــھ وم والــــسلوكية جرائيــــة وانــــب ا م تقــــو ــــ دقــــة ســــاليب
اسة الد غرفة داخل التد املعلم أداء ربالطبع   .ر

مالحظة قوائم أو بطاقات خالل من سھ تد أثناء للمعلم املنتظمة املالحظة تتم ما   روغالبا

التـد عمليـة م وتقـو وتنفيـذ تخطـيط ـ املعلـم ات ـا م تقدير ا خالل من ريمكن تـتم. سر وقـد
ـــ غ ل ـــش املعلـــم املــــشرفمنـــتظم،مالحظـــة يفعـــل مثلمـــا مالحظـــة بطاقـــات ـــ ع عتمــــاد نودو

س التد خالل م معلم الطالب يراقب مثلما أو س التد أثناء املعلم مع يجلس عندما بو رال ر   .ي

املعلـــم ملــف ــ املعلــم م تقـــو ــ ســاليب ـــم أ مــن أن للباحــث ن بــ إنجــاز(و )ماملعلـــملــف
والتعليميـة ـة بو ال العمليـة ـ املعلـم تقـدم مـدى ن تبـ دة ومـشا ملموسـة أدلـة يقـدم ألنھ وذلك

ة ا و عليھ عتمد ال ائز الر أحد و رو   .التعليمز

م التقو ة(معاي ا رو التعليمالتعليم، ز ائزة التفس   :  )للتميالدليل

ــار ــ ــــتخدام: لواملعيـ ماســ ــــو تقــ وأدوات ــــاليب ــــبةمناأسـ ــــشتمل. سـ ــ ــو ــ ــ ع ــــار املعيـ
التالية   :املؤشرات

املعرفيـــة-١ ات للمـــستو وفقـــا ســـئلة ـــع تنو مـــع واملناقـــشات ـــة ر والتحر ة الـــشفو ســـئلة ينـــوع
ن   .للمتعلم

لة-٢ مــــش مواقــــف ــــ م يــــضع بحيــــث اليوميــــة املــــشكالت حــــل مواقــــف ــــ الطــــالب أداء يالحــــظ
وعنا بنود تحديد مع ا حل م آدا قبلوتقييم داء ملالحظة   .ذلكصر

ميفعل-٣ تقو املتعلم إنجاز ملف    .داءاستخدامات

م-٤ التقو مراحل جميع ،ينفذ ، القب ي ي، وال ي والبنا ا   .وال
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ياملعيــــار متحليــــل: الثــــا التقــــو انتــــائج ــــشتمل. وتفــــس املؤشــــراتو ــــ ع املعيــــار
  :التالية

إحــصائية-١ أســـاليب واملنـــوالــستخدم ات والتكـــرا ي ــسا ا واملتوســـط الوســيط مثـــل رمناســـبة
ات ومستو أداء لتحديد ت، ش ال س نومقاي   .املتعلم

برنـــامج-٢ أي أو كـــسل برنـــامج مثــل م التقـــو بيانـــات ـــة معا ــ املناســـبة مجيـــات ال ــستخدم
  .آخر

البديلة-٣ ات والتصو القوة نقاط لتحديد ن املتعلم استجابات ـريحلل ذلـك تمثـل و الـتعلم ـ
ــ متقدمــة بــرامج االتحليــل،اســتخدام وتقــديم النتــائج ضــوء ــ ــي الطال املرشــد مــع والتواصــل

نتائج تحليل البيانية الرسوم واستخدام مستمر ل ش مللمدير   .التقو

ناتخــــاذ: الثالــــثاملعيــــار لتحــــس املناســــبة ات ــــشتمل. الــــتعلمرالقــــرا ــو ــ ع املعيــــار
التاليةاملؤشرا   :ت

عـــن-١ أو ـــاتف بال أو طابـــات با كتابيـــا ـــان ســـواء ن املتعلمـــ علـــم عـــة ملتا ســـرة مـــع يتواصـــل
يد بال بالتواصل أو الواجبات ل ق يطر و   .لك

وأســاليب-٢ بــرامج مــستخدما التخــصص مــادة علــم ــ الــضعف جوانــب بحيــثعــا عالجيــة،
ـــ ع ــا طبق و امج ـــ ال ــذه املعلـــم عـــنيــضع اجعــة غذيـــة تقــديم مـــع للطــالب املختلفـــة ــاالت را

العالقة ذات ات ل   .املتعلم

ــد-٣ وتز أمــره ــ و أو للطالــب ــان ســواء ن للمعنيــ التخــصص مــادة علــم تقييمــات نتــائج ــشر وي
ذه سة املد ة وإدا ي الطال راملرشد   .النتائجر

ذو-٤ ن باملتعلم يختص فيما ي الطال املرشد اصةحتياجاتيشرك   .ا

عاملعيار م:الرا التقو يتفعيل التالية. الذا املؤشرات ع املعيار شتمل   :و

دوات-١ ر وتطـو دوات ـذه ل الـسابقة ب التجـا ـ ع طـالع مع ي الذا للتقييم أدوات ريصمم
   .املصممة

وإتاحـــــة-٢ باســـــتمرار مالئـــــھ و متعلميـــــھ ـــــ ع اتـــــھ وقرا أفعالـــــھ آثـــــار ع زيتـــــا ميـــــعر ا أمـــــام الفرصـــــة
اتھ،ملناقشة غرقرا اتھ قرا عدل ثم رومن ِ

   .الصائبةّ

  

  

  

  

  

  



 

 جامعة األزھر
 كلیة التربیة بالقاھرة

 مجلة التربیة
 م٢٠٢١ لسنة یولیو، )الثاني(، الجزء )١٩١: (العدد

 

 

41 

السابقة: ثالثا اسات  :رالد

ــــ إ الباحـــث توصــــل فقـــد البحـــث موضــــوع تناولـــت ــــ ال البحـــث أدبيـــات اســــتقراء خـــالل مـــن
ـ ع انـت و ـة بو ال ـوائز ا وكـذلك ن املعلمـ م تقـو تناولـت ـ ال العلميـة اسـات الد النحـورعـض

  :التا

العبـودي-١ ناصـر ـد ف اسـة ضـوء"عنـوان   )١٤٣١(رد ـ سـالمية بيـة ال معلمـي أداء م تقـو
التعلـــيم نـــة م ــــدفت" أخالقيـــات ضــــوءو ـــ ســـالمية بيـــة ال ــــ معل أداء معرفـــة ـــ إ اســـة رالد

والتعـــــــرف ن بـــــــو ال ن واملـــــــشرف س املــــــــدا مـــــــدير نظـــــــر ـــــــة وج مــــــــن التعلـــــــيم نـــــــة م رميثـــــــاق ــــــــي ع
بيــــة ال معلـــــم ـــــا ـــــ يتم ـــــ ال والـــــصفات ــــصائص ومعرفـــــةا معـــــايســـــالمية، صـــــياغة ميـــــة أ

أفــــراد اء آ ن بــــ حــــصائية الداللــــة ذات ق الفــــر ــــ ع التعــــرف وكــــذلك امليثــــاق ــــ داء م رلتقــــو و
ات ملتغ وفقا اسة،العينة وأبرواستخدم رالد املس الوصفي املن   :النتائجزالباحث

حيــثأن- مــن ســالمية بيــة ال ملعلــم داء لرســالة(ىمــستو ،وأدائــھالتعلــيم،إنتمائــھ ــ امل
واملجتمع بطالبھ ،وعالقتھ  .جيد )باألسرةوعالقتھراملد

أخالقيـــات- ضـــوء ـــ املعلـــم أداء م لتقـــو معـــاي صـــياغة ميـــة أ جوانـــب أبـــر اســـة الد ـــت زبي ر
نة   .التعليمم

أحمـد -٢. عــدنان اسـة ثـانرد الو راشــد ــودة"عنــوان،)١٤٢٧(ر ا ملعــاي ن املعلمـ تقبــل مـدى
التعلــــيم ــــ اســــة ،"الــــشاملة الد ــــدفت ــــ رو ــــودةالتعــــرف: إ ا ملعــــاي ن املعلمــــ تقبــــل مــــدى ــــ ع

بمحافظـــــة التعلـــــيم ـــــ ـــــودةحـــــساء،الـــــشاملة ا معـــــاي تقبـــــل ـــــ ع م ع ـــــ ـــــ ال والعوامـــــل
ا واملعوقــات التعلــيم ــ مالــشاملة تقــبل تفعــل ــ ال حــات واملق املعــاي ــذه ل م تقــبل مــن تحــد ــ ل

طـــــوات ا مـــــن التعلــــيم ـــــ الــــشاملة ـــــودة ا ملعــــاي ن املعلمـــــ تقبــــل مـــــدى معرفــــة ـــــو نللمعــــاي
الشاملة ودة ا تحقيق ة ازوأبر. ورالضر   :نتائج

ــ- ع بــاملعلم املتعلقــة التعلــيم ــ الــشاملة ــودة ا معــاي جميــع مــنحظيــت ة ــ كب جــة بد رتقبــل
حساء بمحافظة والتعليم بية ال ة بإدا ن املعلم  رقبل

التقبـل- جـات د ـ أع ـ ع عليـھ واملحافظـة بـھ والتقيـد املالئم التعلي املناخ توف معيار رحصل
التعليم الشاملة ودة ا معاي لبقية سبة   بال

النــوح-٣ ســالم ــز العز عبــد اســة والتعلــيم"انعنــو  )٢٠١٢(رد بيــة ال ــائزة ميــة تقو اســة رد
الـــــسعودية يـــــة العر ـــــ-باململكـــــة املتم املـــــدير مـــــدى"  فئـــــة ـــــ ع التعـــــرف ـــــ إ اســـــة الد ـــــدفت رو

س املـــــدا مـــــدير نظـــــر ـــــة وج مــــن ـــــ املتم ســـــة املد ملـــــدير والتعلــــيم بيـــــة ال جـــــائزة معـــــاي رمناســــبة ير
ـــ إ ــــدفت كمــــا ــــاض الر بمدينــــة ن بــــو ال ن جــــائزةواملـــشرف معــــاي ميــــة ا مــــدى ــــ ع التعــــرف

ـــ املتم ســـة املد ملـــدير والتعلـــيم بيـــة ن،رال واملـــشرفي س املـــدا مـــدير نظـــر ـــات وج ـــ ع روالتعـــرف ي
ــاض الر بمدينــة ن بــو ـــ،ال املتم ســة املد ملــدير والتعلــيم بيـــة ال جــائزة معــاي مناســبة مـــدى رــ

اســــة الد ات ــــ متغ ـــا( ربـــاختالف ا العلوامل،العمــــل ــــل الوظيفيــــة،ؤ ة ــــ واســــتخدمت) . وا
الوصفي ،املن   :إوتوصلتاملس



ومعلمات درجة توفر معاییر جائزة وزارة التعلیم في معلمي 
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ـــــة- بو ال القيـــــادة معـــــاي ان ـــــ ع اســـــة الد عينـــــة أفـــــراد ةالفعالـــــة،روافـــــق ـــــشاو ال رومعـــــاي
ـــــ التغ ة إدا ومعـــــاي ر والتطـــــو ـــــ التغ ة إدا ومعـــــاي ـــــ املح بـــــاملجتمع ابط والـــــر العالقـــــة روتوثيـــــق ر و

أفـرادوالتطو وافـق كمـا عاليـة جـة بد مناسـبة الرقمية ة دا ومعاي التعلم ئة ب ة إدا ومعاي رر ر ر
متوسطة جة بد مناسبة اتي س التخطيط معاي أن ع اسة الد رعينة  .ر

مــــدى-  نحــــو اســــة الد عينــــة أفــــراد إجابــــات ن بــــ إحــــصائية داللــــة ذات ق فــــر نــــاك رالتوجــــد و
ســ التخطــيط معــاي ــمناســبة املتم املــدير معــاي مــن ــو لت الــتعلم ئــة ب ة إدا ومعــاي ناتيجية ر

ماجست ل مؤ لصا وذلك العل ل املؤ ملتغ   .وفقا

ســـــان-٤ الر محمـــــد ـــــدى اســــة ود انيـــــا"عنـــــوان،)٢٠١٠(ر امللكـــــة جـــــائزة مة مـــــسا جـــــة رد ر
دن س مـــــدا ـــــ التعليمـــــي داء ن تحــــــس ـــــ ـــــ املتم رللمعلـــــم ــــــدفت" ر جــــــةللو د ـــــ ع رتعـــــرف

اشـمية ال دنيـة اململكة التعلي داء ن تحس املتم للمعلم انيا امللكة جائزة مة رمسا ر
نظر ة وج نمن محافظـة.املعلم ات مـدير ـ س املـدا ـ معل جميـع مـن اسـة الد مجتمع و روت ر ن

البــــالغ ـــد م) ٤٧٥(رإ مـــن عــــشوائيھ طبقيــــة عينـــة اختيــــار وتــــم ومعلمـــة بلــــغمعلمــــا ن املعلمــــ جتمــــع
ا ا) ٣١٢(عدد مقدا ة مئو سبة ممن%) ٥٦(رب مـ اسـتجاب ة مدير ومعلمـة) ٢٦٦(ل معلمـا

من ونت ت بانة اس إعداد مجاالت) ٨٢(وتم عشرة ع عة مو ا .زفقرة نتائج   :زوأبر

ن- تحــــــس ــــــ ــــــ املتم للمعلــــــم انيــــــا امللكــــــة جــــــائزة لــــــدو س املــــــدا ــــــ معل تقــــــدير جــــــة د رإن ر داءرر
جة د وقدرالتعلي ة ع كب بلـغحصلت ي حـسا ـ) ٣.٨٦(متوسـط القـيم مجـال جـاء وقـد

ــ ــ املح املجتمــع خدمــة مجــال جــاء ن حــ ــ م التقــو مجــال الثانيــة املرتبــة ــ تــاله ــ و املرتبــة
ة خ   املرتبة

املعلمــ- اسـتجابات متوسـطات ن بــ إحـصائية داللـة ذات ق فــر وجـود امللكــھوعـدم جـائزة لـدو رن
نمــــا ب ة ــــ وا ـــ العل ــــل املؤ ـــ متغ ــــ إ عـــز ــــ التعلي داء ن تحـــس ــــ ـــ املتم للمعلــــم يانيـــا ى ر
مقابـــــل نـــــاث ولـــــصا جتمـــــا النـــــوع ـــــ متغ ـــــ إ عـــــز إحـــــصائيھ داللـــــة ذات ق فـــــر ىوجـــــدت و

و   .رالذ

السابقة اسات الد ع   :رالتعقيب

ختالف:أوال و تفاق اساتأوجھ والد ا ا البحث ن   :السابقةرب

ـــــودة- ا معــــاي ــــ إ مــــا تطرق ـــــ ثــــان الو اشــــد أحمــــد عــــدنان اســـــة د مــــع البحــــث ــــذا رــــشابھ ر ر
املعلم لدى داء ن   وتحس

والتعلـيم- بيـة ال جـائزة ـ البحـث ـ النـوح سـالم ـز العز عبد اسة د مع أيضا البحث ذا راتفق
  للتم

ــذا - دوافــق ـــذهرالبحــث ومعــاي ــ التم ــوائز ــا تطرق ــ ــس إد ســـان الر محمــد ــدى راســة و
وائز   .ا

عـــن- الكـــشف يحــاو البحـــث ـــذا بــأن ثـــان الو أحمـــد عــدنان اســـة د عنـــد البحــث ـــذا ليختلــف ر ر
نظــــر ـــة وج مــــن بتدائيـــة املرحلــــة معلـــم ـــ ــــ للتم والتعلـــيم بيــــة ال جـــائزة معــــاي تـــوفر مـــدى

ال واملـــــشرفات ن تقبــــــلاملـــــشرف مـــــدى ـــــ ع الــــــضوء ســـــلطت فقـــــد ثــــــان الو اســـــة د أمـــــا ن ربــــــو ر
الشاملة ودة ا ملعاي عام ل ش ن مناملعلم مالتعليم نظر ة   .وج
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ملعلـم- م اسـةتقو الد ـذه ـو النـوح سـالم ـز العز عبـد اسة د عن البحث ذا يختلف روكذلك نر
ا ا وضـع ــ ال املعــاي ضــوء ـ بتدائيــة املرحلــة النــوح .ــائزةومعلمـة ــز العز عبــد اسـة د رأمــا
ــ للتم والتعلــيم بيــة ال جــائزة م بتقــو خاصــة اســة د ــ املــدير(رف ميــة) فئــة وأ مناســبة ومــدى

سة املد ملدير املعاي   رذه

ـــذه- أن ــ وكــذلك اســة الد عينــة ــ ســان الر محمـــد ــدى اســة د عــن البحــث ــذا ختلــف رو ور
معــاي تــوفر مــدى ــ ع ركــزت اســة املرحلــةرالد ومعلمــة معلــم ــ ــ للتم والتعلــيم بيــة ال جــائزة

انيــا امللكــة جــائزة مة مــسا مــدى ــ ع ــا ترك ــان فقــد ســان الر ــدى اســة د أمــا ربتدائيــة ور
التعلي داء ن تحس املتم   للمعلم

اسات:ثانيا الد من البحث إستفادة   :السابقةرمدى

قيمة فوائد السابقة اسات الد منرأعطت لعل اللباحث   :بي

بانة-١ ســ وتــصميم إعــداد كيفيــة ــ اســات الد ـذه مــن ــستفاد وكــذلك البحــث مــن رإختيـار
ا نود و ا   ومجاال

املرحلـــة-٢ ومعلمـــة بمعلـــم يتعلـــق فيمـــا للبحـــث النظـــر طـــار يتعلـــقبتدائيـــة،يإعـــداد فيمـــا أو
املعاي ذه ومؤشرات والتم ودة ا   .بمعاي

الطـر-٣ دتحــصائية،قمعرفـة و ــ ال حـات واملق التوصــيات مـن سـتفادة و النتــائج روتحليـل
اسات الد   رذه

وتحديد-٤ البحث عينة اإختيار ا   .متغ

عا امليدانية: را اسة الد   رإجراءات

اسةمن   .رالد

وامليد النظر ا شق استھ د الوصفي املن باستخدام الباحث يقام َّ
ير   . ا

املـــن أو":الوصــــفو نوعيــــة ة صــــو ــــ ع محــــدد موضــــوع أو رة لظــــا وتفــــصي دقيــــق روصــــف
قمية در" ( ركمية   ).١٤٢١،١٨٣:يدو

التا النحو ع املن استخدام ان   :و

مجتمـــــع -١ خـــــصائص اســـــة بد الباحـــــث ســـــة،وعينـــــةالبحـــــث،رقـــــام املـــــشرفورالدا ـــــم نو
املدينـــة ـــ ة،واملـــشرفات جواراملنـــو املرتبطـــةوجميـــع ـــا ســـة،ن صـــفةربالدا ـــ واملتمثلـــة

نوعھ أو مشرفة(املستجيب أو وس،والتخصص،)مشرف الو ةرالب ـ ا وسـنوات
بو ال   يشراف

اســـــات د مـــــن تـــــم مـــــا خـــــالل مـــــن تـــــھ وعي البحـــــث مجتمـــــع اســـــة د تمـــــت روقـــــد ِر
وأبحـــــاث،ّ

اتعلمية،وندوات ـ اديميـة،وخ واأ اسـات الد عـن نـتج مـا توصـياتروكـذا مـن لبحـوث
لة ي بناء الباحث ا م اسةأفاد  .رالد

مجتمع -٢ أفراد بتحديد الباحث اسة،قام املجتمعرالد ذلك تمثل ال العينة اختار ِثم
ّ

ِ
ّ.  
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البيانـــات -٣ جمـــع ـــ ا اســـتخدم ـــ ال اســـة الد أداة بتحديـــد الباحـــث مـــة،رقـــام ـــذهزالال ل
اسة، لرالد املناسبة العلمية الطر قمستخدما

ً
ا وثبا ا صدق من  .لتأكد

التحليـل -٤ مـن ــا إل توصـل ــ ال النتـائج وصـف ــ إ الباحـث ي،َّعمـد تلــكحــصا وتفـس
املناسبة العلمية الطر وفق  .قالنتائج

اسة الد   :رمجتمع

لــــــسلك م ـــــسا ان بحكـــــم ن بـــــو ال واملـــــشرفات ن املـــــشرف امليدانيـــــة اســـــة الد مجتمـــــع رـــــشمل
بيــــــــة ات والتعلــــــــيم،ال ــــــــا الز م مــــــــ مروم وتقــــــــو املرحلــــــــةامليدانيــــــــة ــــــــ واملعلمــــــــات ن املعلمــــــــ أداء

نبتدائية، للمعلم التد لألداء م ع التاواملعلمات،رومتا دو ا   :لوفق

  )١(لجدو

ة املنو املدينة واملشرفات ن املشرف عدد   ريو

سلسل امل ن  الرقم املشرف املشرفات  عدد   عدد

٣٣٣  ٣٥٠  ١  

تـــوفر  مـــدى ملعرفـــة ـــدف امليدانيـــة اســـة الد ــو ل نظـــرا البحـــث مجتمـــع الباحـــث اختـــار روقــد ن
ً

مـــن ة املنــو باملدينــة بتدائيــة املرحلـــة ومعلمــات ــ معل ــ ـــ للتم والتعلــيم بيــة ال جــائزة رمعــاي
ن املــشرف نظــر ــة شــكوممــاواملــشرفات،وج فــإنال مــدىفيــھ بيــةمعرفــة ال جــائزة معــاي تــوفر

ن املــشرف نظــر ــة وج مــن ة املنــو باملدينــة بتدائيــة املرحلــة ومعلمــات ــ معل ــ ــ للتم روالتعلــيم
  واملشرفات

ــشة املعا فــإن مــنوكــذا ات ــا نروالز للمعلمــ واملــشرفات ن املــشرف فــإنقبــل س ذلـــكرواملــدا
املعلمـ عمـل ـ ع كـم ا م قـد و والطـالب س املدا بطبيعة ملام و يمتل م ريجعل ر ـمن اك وإد رن

م عمل   .لطبيعة

اسة الد   :رعينة

ن فئتـــ ــــ ع ســــة الدا عينــــة ن:مــــاراشـــتملت ــــ.واملــــشرفاتاملــــشرف ع الباحــــث حــــرص وقـــد
الــذين العينــة إجمـا بلــغ وقــد ة املنـو املدينــة س مــدا عامـة فيــھ نــاو ي ل ـش بانات ســ ـع رتو رز ل

اســـــة الد أداة بانة ســـــ عـــــن مـــــستجييا،) ٢٣٨(رأجـــــابوا
ً

م ً) ١٢١(مـــــ ، مـــــشرفة ) ١١٧(و، مـــــشرفا
سة الدا عينة توصيف ن تب التالية داو روا ّ   ل

قم رجدو   )٢(ل

النوع ملتغ تبعا ة املئو ا س و العينة ع   زتو

املتغ  املتغ ة  )ن(العدد  فئات املئو سبة   ال

  50.8 121  ذكر
  النوع

  49.2 117 أن

 100.0  238 جما
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اسة الد   :رأداة

ا مـــناســـتخدم ي امليـــدا انـــب با املتعلقـــة املعلومـــات مـــع أداة بانة ســـ لباحـــث
ً

اســـة؛ رالد
لطبيعة ا اسةملالءم   .رالد

بانة ســ ن":ــو معــ بواقــع مرتبطــة وحقــائق يانــات و معلومــات ــ ع ــصو ل مالئمــة " لأداة
نعبيدات( ي.. )١٤٢٦،١٠٤:ووآخر ما وفق الباحث ا أعد   :َّوقد

أدبيــــــا -١ ــــــ إ ــــــذهالرجــــــوع ل النظــــــر طــــــار وفــــــق ــــــ والتم داء و والتعلــــــيم بيــــــة ال ــــــ البحــــــث يت
اسة، السابقةرالد اسات الد ع طالع عد   .روكذا

ختـصاص -٢ ـل أ ،سـؤال ومعــايـ ـوائز وا بـالتم املتعلـق املجـال نفـس ـ ة ـ ا ـل أ وكـذا
ودة  .ا

بتــصميم الباحــث قــام ســبق مــا ــ ع نــاء بانة،و ــوقــســ ع ائيــة ال ا صــو ــ اشــتملت رد
 :ماي

و  - أ ــزء وليـــة: لا البيانــات ـــشمل اســةللمــستجيب،و الد ات ـــ متغ ل ــش س ـــ وتتمثـــل، روال
املستجيب: لباألو ي، )مشرفة، مشرف(صفة الثا ي: (التخصص: و   ). عل، أد

بوسنوات: والثالث ال شراف ة منو ، -١٠ -٦ومن، ٥منأقل(يا   ).١٠أك

ـــــزء  - ب يا محـــــاو:الثـــــا تمثـــــل ات عبـــــا ـــــشمل رو بانة،ر مــــــنســـــ اســـــة الد بانات اســـــ ـــــو روتت ن
التا و و صدار للتم التعليم جائزة مجاالت من ن   :لمجال

  

  )٣(رقملجدو

ل تمثل ال ات العبا قام وأ بانة س مجاالت دو ا ريو ر امجال،ل يتضم ال لواملعاي
  مجال

املجال املجال عدد  ىمحتو
  املعاي

ات العبا قام رأ ر
للمجال   املمثلة

عدد
ات   رالعبا

التعلم  -١ ئة ب ة   ١٨  ١٨ - ١من  معاي٣  رإدا

م  -٢   ١٣  ٣١ -١٩من  معاي٤  التقو

  ٣١  املجموع

مقيــــاس الباحــــث اســــتخدم اســــة" ليكــــرت"وقــــد الد أداة ات عبــــا ــــ ع جابــــة ــــ ــــ ما را ر
  :التا

جدا ة كب
ً

ة   متوفرة  قليلة  متوسطة  كب   غ

١  ٢  ٣  ٤  ٥  
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جــائزة معــاي تــوافر مــدى ــ ع التعــرف نحــو اســة الد عينــة اســتجابات جــة د ــ ع روللتعــرف ر
نظـــر ـــة وج مـــن ة املنـــو باملدينـــة بتدائيـــة املرحلـــة ومعلمـــات ـــ معل ـــ ـــ للتم والتعلـــيم بيـــة رال

واملـشرفات ن ـ، املشرف التعب تـم خـاللفقـد مـن كميـا املوافقـة جات لـد ـ ما ا املقيـاس عـن
ً

ِ
ّ ر

التا دو   :لا

قم رجدو   )٤(ل

داة املستخدم التدرج وفق الفئات ع   زتو

املتوسطات  ستجابة   مدى

جدا ة كب جة بد   ٥.٠٠ – ٤.٢١  رمتوفر

ة كب جة بد   ٤.٢٠ – ٣.٤١  رمتوفر

متوسطة جة بد   ٣.٤٠ – ٢.٦١  رمتوفر

بد ضعيفةرمتوفر   ٢.٦٠ – ١.٨١  جة

متوفر   ١.٨٠ – ١.٠٠  غ

بانة) داة(صدق  .س

ن قت بطر ا صدق من بالتحقق بانة س تطبيق قبل الباحث   :قام

ن -١ املحكم   :صدق
ن للمـــشرف املقدمـــة بانة ســـ ـــودةواملـــشرفاتإن قيـــاس وثيقـــة عـــن ة عبـــا التعلـــيم،رـــ

ا   وأ

التعلـــيم ة ا و عــــن ة صــــاد رمعـــاي داءزر م تقــــو أو للقيــــاس قابلــــة الـــسعودية يــــة العر اململكــــة ــــ
ا معاي حسب ن ة، واملعلم ا الو بية ال مجال مختصة ان ا أعد روقد فقد، ز ذلك ومع

بانة س عرض ـ(تم للتم التعلـيم جائزة ومؤشرات ومعاير مجاالت مـن)وال مجموعـة ـ ع
التد يئة ال من ن امعـاتراملحكم با بيـة سية ال مجـال مالئمـة، ـ مـدى ـ ع لالطمئنـان وذلـك

اســـــة الد ـــــداف أل ن، ردوات املحكمـــــ مـــــن س التـــــد يئـــــة أعـــــضاء ن بـــــ وقـــــد ـــــم ا آ إبـــــداء روكـــــذا ّر

للتطبيـــــق ة صــــــا أداة ـــــا بأ بانة ــــــات، لالســـــ ا قبـــــل مـــــن أصــــــال محكمـــــة معـــــاي وثيقــــــة ـــــا أ و
ً ّ

ة ا الـو ـ راملختـصة نـوا، ز قبـلو مـن املعتمـدة ا بـصو ة صـا ـ اسـة للد كـأداة بانة سـ رأن ر
ة ا رالو  .ز

الداخ -٢   الصدق
ــا قوام اســتطالعية عينــة ــ ع بانة ســ طبقــت الــداخ ــساق صــدق مــن) ٤٠(ــساب

ن بــ الــصدق مــن عـال معــدل ــ ع النتـائج ودللــت ة، املنــو باملدينـة ن بــو ال واملــشرفات ن راملـشرف
املجـــاالت وكـــذلكـــل الفرعيـــة، ـــا ا وعبا املحـــاو رأو املجـــاالتر ن مجملـــة،بـــ بانة ســـ و املحـــاو رأو

تو التالية داو  .ذلكلوا

  

  



 

 جامعة األزھر
 كلیة التربیة بالقاھرة

 مجلة التربیة
 م٢٠٢١ لسنة یولیو، )الثاني(، الجزء )١٩١: (العدد

 

 

47 

قم رجدو   )٥(ل

الفرعية واملجاالت بانة س إجما ن ب سو ب تباط ا نمعامل   )٤٠=ن(ر

تباط  راملحو   رمعامل

و   ٠.٩٥٩**   لاملجال

ي الثا   ٠.٩٣٠**   املجال

مستو**  عند مستو     * ٠.٠١ىدال عند   ٠.٠٥ىدال

ـ بانة لالسـ الثبـات معامـل أن الـسابق دو ا من مـن، ) ٠.٩٣٠، ٠.٩٥٩(ليت يتـ و
عالية ثبات معامل ذات اسة الد مجا أن السابق دو را ا، ل عل عو   .لو

قم رجدو  )٦(ل

للمجال جما و ات العبا ن ب سو ب تباط ا رمعامل   )٤٠=ن(لونر

  املؤشر املعيار م
معامل

  رتباط

علــم-١ ئــة ب عيــوفر ــ وتــدعمآمنــة املــسئولية تحمــل
 .التعلم

 **٠.٨٥٦ 

ي-٢ والتعاو الفردي التعلم  ٠.٨٣٨**   .يفعل

نفـــسيا-٣ ن املتعلمـــ تـــدعم علـــم ئـــة ب ـــ مي لـــد ـــو نوت
متمايزة   صيات

 **٠.٨٨٧ 

ام-٤ ح و للموضوعية مناخا يوجد
ً

   **٠.٨٣٩ 

آمنة-٥ ونية الك علم ئة ب  ٠.٨٢٣**   .يوفر

التعلم-٦ ئة ب داخل العدالة ح ر  ٠.٨٤٠**   .وشيع

و
ار

عي
امل

ل   

ن
لم

تع
امل

لم
ع

عم
تد

نة
آم

لم
ع

ئة
ةب

يئ
. 

بأســـــــــلوب-٧ ـــــــــا وقف و املالئمــــــــة ـــــــــ غ الـــــــــسلوكيات يحــــــــدد
  .مناسب

 **٠.٨٨١ 

مناسبة- ٨ وتقنيات متنوعة مصادر  ٠.٨٧٧**  .يحدد

ن-٩ للمتعلم محفزة عليمية وسائط تكر  ٠.٨٥١**   ي

ونية-١٠ لك للمكتبات ن املتعلم استخدام  ٠.٨٦٤**   .يفعل

الث
ار

عي
امل

ي
ا

  

ت
وما

عل
امل

در
صا

م
وف

ت
ية

قن
الت

و
 

املحلية-١١ ئة الب خامات من علم وسائل تج  ٠.٨٨٤**   .ي
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  املؤشر املعيار م
معامل

  رتباط

املعرفــــــــــة-١٢ ـــــــــ ع ـــــــــصو ل ن املتعلمـــــــــ وجـــــــــھ و ليحفـــــــــز
متنوعة مصادر من م   .بأنفس

 **٠.٨٩٢ 

ــــ-١٣ س التــــد ــــداف أ لتحقيــــق بكفــــاءة الوقــــت ع ريــــو ز
اسية الد صة  .را

 **٠.٨٩٢ 

التعلم-١٤ وقت ثمر  ٠.٩١٦**   .س

املتعلمينظم-١٥ وارنمشاركة  ٠.٨٦٨**   ا

لتحقيـــق-١٦ الـــتعلم ئـــة ب داخـــل تـــصال عمليـــات يـــدير
املعلومات سيابية   .ا

 **٠.٩٣٨ 

بفاعلية-١٧ الصفي املتعلم سلوك  ٠.٨٩٧**   يدير

ث
ثال

ال
ار

عي
امل

  

ية
عل

وفا
ءة

فا
بك

لم
تع

ال
ت

وق
ة

دا
إ

ر
جميــــــع-١٨  ن بــــــ يجابيــــــة التفــــــاعالت ع نــــــ املتعلمــــــ

دعم مو   .عاو
 **٠.٨٨٨  

مستو**  عند مستودا     * ٠.٠١ىدال عند   ٠.٠٥ىل

سو ب معامل أن السابق دو ا من ر نيظ الـداخ(ل ـسبة) الصدق ـسبة ، ٠.٩٥٩بلغـت ـ و
جدا عالية ا، ثبات عل عو   .لو

قم رجدو   )٧(ل

ي الثا للمجال جما و ات العبا ن ب سو ب تباط ا رمعامل   )٤٠=ن(نر

  املؤشر املعيار م
معامــــــــــــــــــــــــــل

  رتباط

واملناقشات-١٩ ة ر والتحر ة الشفو سئلة  ٠.٧٩٠**  .ينوع

املـــــــــشكالت-٢٠ حـــــــــل مواقـــــــــف ـــــــــ ن املتعلمـــــــــ أداء يالحـــــــــظ
  .اليومية

 **٠.٨٧٥ 

م-٢١ تقــــــــو ـــــــ املـــــــتعلم إنجـــــــاز ملـــــــف اســـــــتخدامات ِّيفعـــــــل

  .داء
 **٠.٨٩٠ 

و
ار

عي
امل

ل   

ست
ا

ب
الي

س
مأ

دا
خ

ت
دوا

وأ
م

قو
ت

بة
س

منا
 

م-٢٢ التقــــــو مراحــــــل جميــــــع ،: ينفــــــذ ــــــ يــــــالقب وال
ي ا وال ي   .والبنا

 **٠.٩١٦ 

ار
عيــــــ

امل
ي

لثا
ا

يل  
حل

ت
ئج

نتا
م

قو
الت

ا
س

تف
و

 

أداءات-٢٣ لتحديـــد مناســـبة إحـــصائية أســـاليب ـــستخدم
ن املتعلم ات  ومستو

 **٠.٩٤١ 
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  املؤشر املعيار م
معامــــــــــــــــــــــــــل

  رتباط

بيانــــــــات-٢٤ ــــــــة معا ــــــــ املناســــــــبة مجيــــــــات ال ــــــــستخدم
م   .التقو

 **٠.٩٣٣ 

اســـــتجابات-٧٦٢٥ القـــــوةيحلــــل نقـــــاط لتحديـــــد ن املتعلمـــــ
التعلم البديلة ات   .روالتصو

 **٠.٩١٦ 

ن-٢٦ املتعلم علم عة ملتا سرة مع  ٠.٧٩٥**  .يتواصل

التخـــــــصص-٢٧ مـــــــادة علـــــــم ـــــــ الـــــــضعف جوانـــــــب عـــــــا
عالجية وأساليب برامج مستخدما

ً
.  

 **٠.٨٤٨ 

ن-٢٨ للمعني التخصص مادة علم تقييمات نتائج شر  ٠.٨٤٧**   .ي

ث
ثال

ال
ار

عي
امل

  

بة
س

ملنا
تا

راا
لق

ذا
خا

ات
ر

لم
تع

ال
ن

س
ح

لت
ذو-٢٩  ن بـــاملتعلم يخـــتص فيمـــا ـــي الطال املرشـــد يـــشرك

اصة ا التعليمية   حتياجات
 **٠.٨٠٦ 

ي-٣٠ الذا للتقييم أدوات  ٠.٩١٣**   يصمم

ع
لرا

را
عيا

امل
م  
قو

الت
يل

فع
ت

ي
ذا

ال
 

أفعالــــــــھ-٣١ آثــــــــار ع مالئــــــــھيتــــــــا و متعلميــــــــھ ــــــــ ع اتــــــــھ زوقرا ر
  .باستمرار

 **٠.٨٩٤ 

مستو**  عند مستو     * ٠.٠١ىدال عند   ٠.٠٥ىدال

سو ب معامل أن السابق دو ا من ر نيظ الـداخ(ل ـسبة) الصدق ـسبة ، ٠.٩٣٠بلغـت ـ و
جدا عالية ا، ثبات عل عو  لو

حصائية ات   .املعا

بيانا ة معا الباحث ساليباستخدم عض اسة الد وطبيعةحصائية،رت تتفق   ال

اســـــــــــة، ـــــــــــارالد ا للعلـــــــــــوماملختلفـــــــــــة،ومتغ حـــــــــــصائية زمـــــــــــة ا برنـــــــــــامج اســـــــــــتخدام تـــــــــــم وقـــــــــــد
تـــــــم،)١٦(صـــــــدار) spss(جتماعيـــــــة البيانـــــــاتوقـــــــد حـــــــصائيةتحليـــــــل ســـــــاليب باســـــــتخدام

   .املناسبة
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وم : خامسا اسة الد ارنتائج   .ناقش

نتائج عرض ع اشتمل اسة،وقد اسةرالد الد نتائج   رومناقشة

امليدانية اسة الد نتائج  .رعرض

وفقا امليدانية ا لنتائج الفصل من زء ا ذا اسة الد عرض
ً

التار ب ت  :لل

ع:أوال العينة أفراد استجابات ئة: لواملجالنتائج ب ة    التعلمرإدا

انتائج:ثانيا ع العينة أفراد ياستجابات الثا م: ملجال   التقو

الفـصل ايـة عرض ثم بياناتھ م أل بتوضيح متبوعا داو ل الباحث عرض وسوف
ً

ل
النتائج م أل صا م

ً
ا، يوتفس فيما بيانھ تم س   :كما

املجال ع العينة أفراد استجابات عنتائج ئة: الرا ب ة   التعلمرإدا

قم رجدو   )٨(ل

مؤشرات ع ة املئو ا س و العينة أفراد التعليم":لواستجابات ئة ب ة   "رإدا

متوفر   غ
جة ربد

  ضعيفة
جة ربد

  متوسطة
ة كب جة   ربد

ة كب جة ربد
  م  املعيار  م  جدا

ط  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت
س

تو
امل

ار  
عي

امل
ف

را
ح

ن
ي

ب
ت

ال
  

1 2 0.8 25 10.5 108 45.4 68 28.6 35 14.7 3.46 0.90 5 

2  2 0.8 23 9.7 90 37.8 98 41.2 25 10.5 3.51 0.84 2 

3  5 2.1 40 16.8 117 49.2 56 23.5 20 8.4 3.19 0.89 6 

4  1 0.4 22 9.2 103 43.3 81 34.0 31 13.0 3.50 0.85 3 

5  21 8.8 61 25.6 88 37.0 49 20.6 19 8.0 2.93 1.07 7 

6  2 0.8 21 8.8 84 35.3 95 39.9 36 15.1 3.60 0.88 1 
و

ار
عي

امل
ل ع  
عم

تد
نة

آم
لم

ع
ئة

ةب
يئ

ن
لم

تع
امل

لم
. 

7  2 0.8 25 10.5 94 39.5 87 36.6 30 12.6 3.50 0.88 4 

8 8 3.4 35 14.7 104 43.7 74 31.1 17 7.1 3.24 0.91 1 

9  21 8.8 50 21.0 97 40.8 50 21.0 20 8.4 2.99 1.06 4 

10  37 15.5 73 30.7 67 28.2 43 18.1 18 7.6 2.71 1.16 5 

ي 3 1.08 3.09 9.7 23 25.6 61 36.6 87 20.2 48 8.0 19  11
ثا

ال
ار

عي
امل

  

ت
ما

لو
ملع

را
اد

ص
م

وف
ت

ية
قن

لت
وا

 

12  8  3.4 46 19.3 99 41.6 64 26.9 21 8.8 3.18 0.96 2 

13 1 0.4 28 11.8 98 41.2 80 33.6 31 13.0 3.47 0.88 3 

ث
ثال

ال
ار

عي
امل

ت
وق

ة
دا

إ
ر

ءة
فا

بك
لم

تع
ال

ية
عل

فا
و

 

14  1 0.4 30 12.6 93 39.1 88 37.0 26 10.9 3.45 0.86 4 
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متوفر   غ
جة ربد

  ضعيفة
جة ربد

  متوسطة
ة كب جة   ربد

ة كب جة ربد
  م  املعيار  م  جدا

ط  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت
س

تو
امل

ار  
عي

امل
ف

را
ح

ن
ي

ب
ت

ال
  

15  4 1.7 29 12.2 99 41.6 77 32.4 29 12.2 3.41 0.91 5 

16  8 3.4 30 12.6 98 41.2 69 29.0 33 13.9 3.37 0.98 6 

17  1 0.4 27 11.3 94 39.5 80 33.6 36 15.1 3.52 0.90 2 

18  2 0.8 22 9.2 96 40.3 81 34.0 37 15.5 3.54 0.89 1 

  13.3 3.32 11.4 487 30.4 1301 40.1 1716 14.8 635 3.4 145  مجـ

و املجـال العينــة السـتجابة ي ـسا ا املتوســط أن الـسابق ـدو ا ن لبـ ل التعلــيم"َّ ئـة ب ة رإدا
أ، ) 3.32(بلغ، "  إ ش ذا جائزةو معاي توافر ن ير ومشرفات ن مشرف من اسة الد عينة ون ر

بمجـال يتعلـق بمـا متوسـطة جـة بد بتدائيـة املرحلـة ومعلمـات ـ معل ـ للتم والتعليم بية رال
التعليم" ئة ب ة ـدو" رإدا ا ـ ا متوسـطا مـع واملعـاي و املجـال مؤشـرات الباحـث ن ب لوسـ ل

  :التا

قم رجدو   )٩(ل

و املجال مؤشرات ع العينة أفراد التعليم:"لاستجابات ئة ب ة   "رإدا

ات  م  املعيار  م   رالعبا

ط
س

تو
امل

  

ب
ت

ال
  

1 
علــــــم ئــــــة ب عيــــــوفر ــــــ وتـــــــدعمآمنــــــة املــــــسئولية تحمــــــل

 .التعلم
3.46 

5 

والتعا  2 الفردي التعلم ييفعل  2 3.51 .و

3  
م لـــــــد ـــــــو وت نفـــــــسيا ن املتعلمـــــــ تـــــــدعم علـــــــم ئـــــــة ب ـــــــ ني

متمايزة  صيات
3.19 

6 

ام  4 ح و للموضوعية مناخا يوجد
ً

 3.50 3 

آمنة  5 ونية الك علم ئة ب  7 2.93 .يوفر

التعلم  6 ئة ب داخل العدالة ح ر  1 3.60 .وشيع

و
ار

عي
امل

ل   

ن
لم

تع
امل

لم
ع

عم
تد

نة
آم

لم
ع

ئة
ةب

يئ
و  7 . املالئمة غ السلوكيات مناسبيحدد بأسلوب ا  4 3.50 .وقف

يا ر درال لو
ملع

ا
ت

مناسبة 8ما وتقنيات متنوعة مصادر  1  3.24 .يحدد
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ات  م  املعيار  م   رالعبا

ط
س

تو
امل

  

ب
ت

ال
  

ن  9 للمتعلم محفزة عليمية وسائط تكر  4 2.99 ي

ونية  10 لك للمكتبات ن املتعلم استخدام  5 2.71 .يفعل

ال  11 خامات من علم وسائل تج املحليةي ئة  3 3.09 ب

12  
من م بأنفس املعرفة ع صو ل ن املتعلم وجھ و ليحفز

متنوعة  .مصادر
3.18 

2 

13 
ــصة ا ـ س التــد ـداف أ لتحقيــق بكفـاءة الوقــت ع ريـو ز

اسية  .رالد
3.47 

3 

التعلم  14 وقت ثمر  4 3.45 .س

ن ينظم  15 املتعلم وارمشاركة  5 3.41 ا

16  
لتحقيــــــــــق الــــــــــتعلم ئـــــــــة ب داخــــــــــل تـــــــــصال عمليــــــــــات يـــــــــدير

املعلومات سيابية  .ا
3.37 

6 

بفاعلية  17 الصفي املتعلم سلوك  2 3.52 يدير

ث
ثال

ال
ار

عي
امل

  

ية
عل

وفا
ءة

فا
بك

لم
تع

ال
ت

وق
ة

دا
إ

ر
 18  

جميــــع ن بــــ يجابيــــة التفــــاعالت ع ــــدعمــــ و ن املتعلمــــ
م  .عاو

3.54 
1 

  3.32   مجـ

ــدو ا مــن املؤشــرّيتــ أن الــسابق الــتعلم):" ٦(ل ئــة ب داخــل العدالــة ح ر ضــمن.." وــشيع
ن " :لواملعيــــــار املتعلمــــــ علــــــم تــــــدعم آمنــــــة علــــــم ئــــــة ب ــــــ،  ." يئــــــة جــــــة د ــــــ أع ــــــ ع رحــــــصل

ــع الرا املجـــال ــ ع مــس ا التعلــيم: :"ســتجابات ئــة ب ة أن،  3.60بمتوســـط" رإدا ـــ إ ــش ــو و
مش من العينة ـأفراد للتم بيـة ال جـائزة معـاي تـوفر مـدى ـ ع باملوافقـة أجـابوا ومشرفات ن رف

ة العبا ع ة كب جة ربد التعلم:ر ئة ب داخل العدالة ح ر   .وشيع

املؤشــرات حــصلت نمــا ة) ٢٠، ١٩، ١٥، ١٤، ١٣، ٧، ٤، ٢، ١(ب ــ كب جــة د ــ وأمـــاأيــضا،رع
بمواف سـتجابة انـت ف املجـال ـ املؤشـرات مـنبـا العينـة أفـراد أن ـ إ ـش ـ و متوسـطة قـة

متوسـطة جـة بد ـ للتم بيـة ال جـائزة معـاي تـوفر مـدى ـ ع باملوافقة أجابوا ومشرفات ن رمشرف
يخص التعليم" :مجالفيما ئة ب ة إدا   "رمجال

املؤشــــــر ونيــــــة" ):١٠(وجــــــاء لك للمكتبــــــات ن املتعلمــــــ اســــــتخدام 2.83بمتوســــــط."  يفعــــــل
مت جة يربد الثا املعيار ع موافقة جة د كأقل والتقنية:" روسطة املعلومات مصادر   ".توف
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امس: ثانيا ا املجال ع العينة أفراد استجابات م: نتائج   التقو

قم رجدو   )١٠(ل

املجال مؤشرات ع ة املئو ا س و العينة أفراد امساستجابات م":ا  "التقو

متوفر   غ
جة ربد

  يفةضع
جة ربد

  متوسطة
ة كب جة   ربد

ة كب جة ربد
  جدا

  ماملعيار  م

ط  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت
س

تو
امل

ار  
عي

امل
ف

را
ح

ن
ي

ب
ت

ال
  

19 0 0.0 14 5.9 97 40.8 88 37.0 39 16.4 3.64 0.82 1 

20  5 2.1 42 17.6 110 46.2 55 23.1 26 10.9 3.23 0.94 2 

21  9 3.8 49 20.6 97 40.8 52 21.8 31 13.0 3.20 1.03 3 

و
ار

عي
امل

ل   

ب
لي

سا
مأ

دا
خ

ست
ا

ت
وا

أد
و بة

س
نا

م
م

قو
ت

 22  9 3.8 54 22.7 87 36.6 65 27.3 23 9.7 3.16 1.01 4 

23 29 12.2 78 32.8 76 31.9 32 13.4 23 9.7 2.76 1.13 2 

24  46 19.3 71 29.8 65 27.3 40 16.8 16 6.7 2.62 1.17 3 

ي
ثا

ال
ار

عي
امل

  

م
قو

لت
جا

تائ
لن

حلي
ت

ا
س

تف
و

 25  32 13.4 60 25.2 89 37.4 39 16.4 18 7.6 2.79 1.10 1 

26 13 5.5 52 21.8 96 40.3 49 20.6 28 11.8 3.11 1.05 3 

27  6 2.5 35 14.7 111 46.6 61 25.6 25 10.5 3.27 0.93 2 

28  20 8.4 46 19.3 90 37.8 56 23.5 26 10.9 3.09 1.09 4 
ث

ثال
ال

ار
عي

امل
  

بة
س

نا
امل

ت
اا

قر
ال

اذ
خ

ات
ر

لم
تع

ال
ن

س
ح

لت
 29  4 1.7 29 12.2 91 38.2 80 33.6 34 14.3 3.47 0.94 1 

30 26 10.9 65 27.3 89 37.4 37 15.5 21 8.8 2.84 1.09 2 

ع
لرا

را
يا

ملع
ا

  

ي
ذا

ال
م

قو
لت

لا
عي

تف
 

31  29 12.2 49 20.6 99 41.6 38 16.0 23 9.7 2.90 1.11 1 

  10.8 3.08 10.8 333 22.4 692 38.7 1197 20.8 644 7.4 228  مجـ
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ي الثــا املجــال ــ ع العينــة الســتجابة ي ــسا ا املتوســط أن الــسابق ــدو ا ن لبــ م: "َّ ، " التقــو
جــائزة، ) 3.08(بلــغ معــاي تــوافر ن يــر ومــشرفات ن مــشرف مــن اســة الد عينــة أن ــ إ ــش ــذا وو ر

ـ معل ـ للتم والتعليم بية بمجـالال يتعلـق بمـا متوسـطة جـة بد بتدائيـة املرحلـة رومعلمـات
م"  التا، " التقو دو ا ا متوسطا مع واملعاي ي الثا املجال مؤشرات الباحث ن ب   :لوس

قم رجدو   )١١(ل

م التقو ي الثا املجال ات عبا ع العينة أفراد  راستجابات

  املؤشرات  م  املعيار م

ط
س

تو
امل

  

ب
ت

ال
  

واملناقشات ١٩ ة ر والتحر ة الشفو سئلة  1 3.64 .ينوع

71  
املـــــــــشكالت حـــــــــل مواقــــــــف ـــــــــ ن املتعلمـــــــــ أداء يالحــــــــظ

 .اليومية
3.23 2 

72  
م تقـــــــو ـــــــ املـــــــتعلم إنجـــــــاز ملـــــــف اســـــــتخدامات ِّيفعـــــــل

 .داء
و 3 3.20

ار
عي

امل
ل   

ب
الي

س
مأ

دا
خ

ست
ا

ت
دوا

وأ
م

قو
ت

بة
س

منا
 

73  
ال مراحــــــل جميــــــع مينفــــــذ ،: تقــــــو ــــــ يــــــالقب وال

ي ا وال ي  .والبنا
3.16 4 

74 
أداءات لتحديـــد مناســـبة إحــصائية أســـاليب ــستخدم

ن املتعلم ات  ومستو
2.76 2 

75  
بيانــــــــات ــــــــة معا ــــــــ املناســــــــبة مجيــــــــات ال ــــــــستخدم

م  .التقو
2.62 3 

ي
لثا

را
عيا

امل
  

م
قو

الت
ئج

نتا
يل

حل
ت

ا
س

تف
و

 
76  

امل اســــــــتجابات القــــــــوةيحلــــــــل نقــــــــاط لتحديــــــــد ن تعلمــــــــ
التعلم البديلة ات  .روالتصو

2.79 1 

ن 77 املتعلم علم عة ملتا سرة مع  3 3.11 يتواصل

78  
التخـــــــصص مـــــــادة علــــــم ـــــــ الــــــضعف جوانـــــــب عــــــا

عالجية وأساليب برامج مستخدما
ً

. 
3.27 2 

ش  79 ني للمعني التخصص مادة علم تقييمات نتائج  4 3.09 .ر

ث
ثال

ال
ار

عي
امل

  

بة
س

ملنا
تا

راا
لق

ذا
خا

ات
ر

لم
تع

ال
ن

س
ح

لت
 80  

ذو ن بـــاملتعلم يخـــتص فيمـــا ـــي الطال املرشـــد يـــشرك
اصة ا التعليمية  حتياجات

3.47 1 

ي 81 الذا للتقييم أدوات  2 2.84 يصمم

ع
لرا

را
عيا

امل
م  

قو
الت

يل
فع

ت
ي

ذا
ال

 

82  
و متعلميــــــــھ ـــــــ ع اتــــــــھ وقرا أفعالـــــــھ آثــــــــار ع زيتـــــــا مالئــــــــھر

 .باستمرار
2.90 1 

  3.08   مجـ
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املؤشر أن السابق دو ا من ليت واملناقشات):" ١٩(ّ ة ر والتحر ة الشفو سئلة " ينوع
و،  املعيـار مناسـبة: " لضـمن م تقــو أدوات و أسـاليب ــ،  " اســتخدام جـة د ــ أع ـ ع رحــصل

ـامس ا املجــال ـ ع مــس ا م:"سـتجابات العينــة، 3.64سـطبمتو" التقــو أفــراد أن ـ إ ــش و
ة ـ كب جـة بد ـ للتم بيـة ال جـائزة معـاي تـوفر مـدى ع باملوافقة أجابوا ومشرفات ن مشرف رمن

ة عبا يخص واملناقشات:"رفيما ة ر والتحر ة الشفو سئلة   ".تنوع

املؤشــــر حــــصل نمـــا ة) ٢٩(ب ــــ كب جـــة د ــــ املجــــاأيــــضا،رع ــــ املؤشــــرات بـــا انــــتوأمــــا ف ل
أجـــــابوا ومــــشرفات ن مــــشرف مــــن العينـــــة أفــــراد أن ــــ إ ــــش ـــــ و متوســــطة بموافقــــة ســــتجابة

يخص فيما متوسطة جة بد للتم بية ال جائزة معاي توفر مدى ع م" :مجالرباملوافقة التقو
"  

املؤشــــــــر م" ):٢٤ (وجـــــــاء التقــــــــو بيانــــــــات ـــــــة معا ــــــــ املناســــــــبة مجيـــــــات ال بمتوســــــــط."ــــــــستخدم
ي2.62 الثا املعيار ع موافقة جة د كأقل متوسطة جة ربد ا:" ر وتفس م التقو نتائج   ".تحليل

اسة الد نتائج    :رمناقشة

ن نقطتـــ ضــمن الـــسابقة النتــائج مناقـــشة بالباحــث يجــدر امليدانيـــة اســة الد نتـــائج عــرض رعــد
نتائج:ما م أ يص اسة،ت يرالد كما ا تفس ثم  :ومن

أوال
ً

بأ:  ص نتائجم اسةم   .رالد

بانة .١ ســــــــ ــــــــ ع ــــــــا نتائج ــــــــ اســــــــة الد نمجملــــــــة،رتوصــــــــلت مــــــــشرف مــــــــن العينــــــــة أفــــــــراد أن
جةومشرفات، بد ن عنرموافق ـمتوسطة للتم والتعليم بية ال جائزة معاي توفر مدى

باملدينـة بتدائيـة املرحلـة ومعلمـات ـ ة،معل مراملنـو اسـتجابا جـات د متوسـط بلـغ رحيـث
ستجابة) ٣.٢٤( فئة يقع و   .متوسطةو

ئـة .٢ ب ة إدا مجـال مـن ـل ـ متوسـطة جـة بد متوافرة التم جائزة معاي رأن مجـالالـتعلم،ر
م، ةالتقــــو عبــــا متــــوفرة:ىأخــــررو ــــ التم جــــائزة معــــاي أن ن يــــر واملــــشرفات ن املــــشرف وفــــإن

إ مجــــال ــــ ة املنــــو املدينــــة ومعلمــــات ــــ معل ــــ متوســــطة جــــة ربد ومجــــالر الــــتعلم ئــــة ب ة ردا
م  .التقو

ة .٣ وج من املدينة ومعلمات معل للتم والتعليم بية ال جائزة معاي مجاالت ب ترت أن
أوال جاء واملشرفات ن املشرف التعليم"نظر ئة ب ة مجال، "رإدا م"ثم  .التقو

ـــــ .٤ م التقــــو مجـــــال مؤشـــــرات أقــــل ـــــ" أن معا ـــــ املناســــبة مجيـــــات ال بيانـــــاتـــــستخدم ة
م، نالتقو املتعلم ات ومستو أداءات لتحديد مناسبة إحصائية أساليب  . ستخدم

ثانيا    
ً

سة:  الدا نتائج   .رتفس

أن -١ مــــن امليدانيــــة اســـة الد نتــــائج إليــــھ توصـــلت مــــا تفــــس ن:" ريمكـــن مــــشرف مــــن العينــــة أفـــراد
ال، ومشرفات جـائزة معـاي تـوفر مـدى عـن متوسطة جة بد ن ـرموافق ـ للتم والتعلـيم بيـة

ة املنــو باملدينـــة بتدائيـــة املرحلــة ومعلمـــات ــ م، رمعل اســـتجابا جـــات د متوســط بلـــغ رحيـــث
متوسـطة) ٣.٢٤( سـتجابة فئـة ـ يقع و جـة، و بد متـوفرة ـ التم معـاي فـإن أخـر ة عبـا رو ىر

ة املنـــو املدينـــة ومعلمـــات ـــ معل ـــ واملـــ، رمتوســـطة ن املـــشرف ـــة ر املدينـــةؤحـــسب ـــ شرفات
ة أن، راملنو ضـوء ن:" ـ املعلمـ ـ ة ـ املتم وانـب ا س لتقـ وضـعت واملؤشـرات ـذا، املعـاي ول
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ن املعلم افة ع منطبقة ائزة ا و فت عالية جة بد يجة الن تأت نلم ـائزة، ر ا تفقد ذا و
لت ـــــس ـــــدف ـــــو و ـــــ التم ــــو و لـــــھ وضـــــعت الـــــذي صـــــل و ـــــا وقيم ــــا مي مجتمـــــعِأ حقيقـــــھ

ن متوســـــــطة، املعلمــــــ جـــــــة بد جـــــــاءت يجـــــــة الن ـــــــو رو جـــــــة، ) ٣.٢٤(ن الد ـــــــ ـــــــسبة ـــــــ أع ـــــــ رو
ــ ــ ال ــا، ) ٣(املتوســطة تطبيق ممكــن ــائزة ا أن ــ ع يــدل ــذا ا، و ــداف أ تحقيــق مكــن و

ن   .املعلم
أن -٢ من امليدانية اسة الد نتائج إليھ توصلت ما تفس جـائزة:" ريمكن معاي متـوافرةأن ـ التم

ن املجـــــال مـــــن مجــــال ـــــل ـــــ متوســـــطة جــــة الـــــتعلم (،ربد ئــــة ب ة إدا م، رمجـــــال التقـــــو ، ) مجـــــال
أخـــــــر ة عبــــــا ىو جـــــــة: ر بد متـــــــوفرة ــــــ التم جـــــــائزة معـــــــاي أن ن يــــــر واملـــــــشرفات ن املـــــــشرف رفــــــإن و

ة املنو املدينة ومعلمات معل أن،رمتوسطة يجـة:" ضوء الن عـن فـرع ـ يجـة الن ذه
املجملــة واملؤشــرات، الـسابقة املعــاي مــن عــددا يجمــع ــائزة ا مجـاالت مــن مجــال ــل أن كمــا

ليحقـق ـا لتحقيق املعلـم ـدف ـ ال ـداف مـن ـ الكث ـشمل ـامال مت جانبـا منـھ تجعـل ـ ال
ً

والتعلــيم بيـة ال ـداف وأ نظـرة وفـق ـ التم مــن، ـا عـدد ـ ع الواحـد املجـال اشـتمال أن كمـا
ـ، عايامل ـامال مت كـال املجـال ذا من يجعل املؤشرات من عدد ع الواحد املعيار واشتمال

ً ً

انــب ا ـــشمل، ــذا معيــار ضــمن مؤشــر ــ عاليــة جــة د ــ ع املعلــم حــصو ــ ع ال التــا رو ل
لھ املجال ه تم ذا ع ال ة كث  . مؤشرات

 "بيانـ ـة معا ـ املناسـبة مجيـات ال مـستخدم التقـو اســتجابة" ات قـل املؤشـرات ضـمن
ضــــوء ــــ املؤشــــرات لبــــا ــــسبة مــــواملعلــــم: أنبال أن ريــــر مجيــــاتالتقنيــــة،ى ال وإدخــــال

سـة املد سياسة ضمن تدخل قد ة واملتطو املستجدة ية اسو را ضـمنالتعليميـة،ر ـ ح أو
بيــة ال ة ا و رسياســة التدوالتعلــيم،ز ات الــدو قلــة ــ إ عــز ركمــا التخــصصو مرحلــة ــ يــة ر

ثانيا، أوال س التد نة م مزاولة وقت ا ند رثم  .ر

 "ن املتعلمـــــــــ ات ومــــــــــستو أداءات لتحديـــــــــد مناســـــــــبة إحــــــــــصائية أســـــــــاليب ضــــــــــمن" ـــــــــستخدم
أن ضــوء ــ املؤشــرات لبــا ــسبة بال اســتجابة قــل امج :املؤشــرات بــال يكتفــو ن ناملعلمــ

ا ا وامل جات الد لرصد ونية رلك مثلر ة ا الو ا تقدم ال رت نو:" ز أن، "ربرنامج يـر ىكمـا
التالميـــذ ومــــستو أداء لقيـــاس التقنيـــة ـــذه مثــــل تحتـــاج ال بتدائيـــة عــــز، ىاملرحلـــة وكمـــا

القيم غرس متھ م أن ير املعلم أن إ سن، ىالباحث ا يتطل ال املناسبة واملعلومات
ـ والزم ــ العق ومـستواه امجوال، التلميـذ ــ ال ـذه مثــل ـ إ ــ، يحتــاج إ الباحـث عــز وكمـا

أيضا الطموح ضمن يدخل ذا و، أن ي أن يجب ما ضمن س  .نول
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املراجع  قائمة

يم محمـــد،إبـــرا ســـيد باســـتخدام) " ١٩٨٩(أحمـــد يـــة العر اللغـــة ـــ ملعل ـــ التد داء م رتقـــو
فالندر بية،"نموذج ال لية أسيو،مجلة   .٥ع،طجامعة

الو ن،يأبــــو ســــالمية " ،)١٩٩٩(أمــــ بيــــة ال ملعلــــم ي الــــذا ي،الــــدمام،"التقيــــيم ـــــو ا ابــــن زدار
ع والتو شر   .  زلل

ــــــز،رالــــــد العز عبــــــد ن املعلــــــم " ،)١٩٩٦(حــــــس م رة"تقــــــو القــــــا لإلمتحانــــــات،، القــــــومي املركــــــز
بو ال م  . يوالتقو

يط ـــد، الـــر ف بـــن ســـليمان بـــن الـــرحمن الـــوظيفي،)١٤٢٥(عبـــد داء م تقـــو نتـــائج ن بـــ العالقـــة
فالنــــدر أداء ــــ اللفظــــي التفاعــــل ــــسب و العــــام التعلــــيم مراحــــل ــــ ــــ املتم زللمعلــــم ّ " ،

ة ـــــشو م ـــــ غ جـــــست مـــــا رســـــالة بيـــــة، ر ال امللـــــك، ليـــــة جامعـــــة ـــــة بو ال ة دا رقـــــسم
 .سعود

محمـــد،حـــسن كمـــا) ٢٠٠٥(محمـــود الـــتعلم ئـــة ب خـــصائص نعـــض املعلمـــ ليـــة طـــالب ا يـــدرك
م لد بالتعلم ستمتاع و باإلندماج ا وعالق مـج،بالرس العلميـة ليـة، ١ع، ٢١املجلة

بية يناير،ال آسيوط،  . ٢٠٠٥جامعة

سان محمد،والر داء،)٢٠١١(دى ن تحس املتم للمعلم انيا امللكة جائزة مة مسا جة رد ر
دن س مـــــــــــــدا ـــــــــــــ ـــــــــــــ رالتعلي ةرد،ر ـــــــــــــشو م علميـــــــــــــة للبحـــــــــــــوث،راســـــــــــــة مؤتـــــــــــــة مجلـــــــــــــة

اسات جتماعيــــــــة،روالد و ــــــــسانية العلــــــــوم ، الكــــــــرك، ردن،٦ع،٢٦مــــــــج،سلــــــــسلة
سم   .د

ات عـــواد،الز ـــ" ،)م٢٠٠٧(محمــد والعامليـــة يــة العر امعـــات ا عــض ب لتجـــا تحليليـــة اســة رد ر
ـــــــــــادي عتمــــــــــــاد و ـــــــــــودة ا للمتلقـــــــــــ،"تحقيـــــــــــق مقدمــــــــــــة عمـــــــــــل قــــــــــــة ــــــــــــيرو العر ي

ي واملجتمع،الثا امعة ية،ا املغر اط،اململكة  .الر

عبـاس،الـسنا نظــر "، )٢٠١٢(ســامية ـة وج مــن املعـدل املعلــم أداء كفـاءة م تقــو نظـام فاعليــة
ــــت و بال املتوســــطة الرحلــــة ــــ جتماعيــــات ومعلمــــات ــــ جامعــــة،"معل بيــــة ال ليــــة

ت و  .١ع،ال
دي ـ،الـسو ع بتدائيــة " ،)١٩٩٨(وضـ املرحلـة ـ ســالمية بيـة ال ملعلـم مـة الال زالكفايــات

قطر تحليلية"بدولة اسة قطر،رد بية، جامعة ال س،لية التد وطر املنا رقسم   .ق
بھ "،)١٩٨٩(عبدهللا،الشيخ وتد املعلم ت"رإعداد و ال ت، ، و ال ع   .مطا

إســــــماعيل،يصــــــ ر م "، )١٤٢٩(   مــــــا وإجراءاتــــــھالتقــــــو أســــــسھ بــــــو ــــــاض"يال الر مكتبــــــة،،
  ٢ط،الرشد

ناصـــر،العبـــودي ـــد نـــة " ، )١٤٣٠(ف م أخالقيـــات ضـــوء ـــ ســـالمية بيـــة ال ـــ معل أداء م تقـــو
سالمية،"التعليم امعة الدعوة،ا بية،لية ال   .قسم

عصمت،مطاوع يم بية"، )١٩٨٣(إبرا ال ط"لأصو رة ، ٣، ا،  القا فدار  .رملعا
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ســــالم،النــــوح ـــــز العز يـــــة، )٢٠١٢(عبــــد العر باململكــــة والتعلـــــيم بيــــة ال ـــــائزة ميــــة تقو اســـــة رد
ـ-الـسعودية املتم املـدير ،،فئـة ـشو م ــ عل رةربحـث القــا والتنميـة، الثقافـة ،  مجلـة

 .مايو،٥٦ع

الــــدين،اشــــم ومــــھ ): "١٤٢١(كمال مف بــــو ال م ديثــــةت-مجاالتــــھ-أســــاليبھ-"يالتقــــو ا اتــــھ ،وج
الرشد   .٢ط،مكتبة

ثــان اشــد،رالو التعلــيم "،)١٤٢٧(رأحمــد ــ الــشاملة ــودة ا ملعــاي ن املعلمــ تقبــل بحــث،"مــدى
ـــة بو ال للعلـــوم الـــسعودية معيـــة ل عـــشر ــع الرا الـــسنو للقـــاء مقـــدم ، ـــشو م ــ يعل ر
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