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	س وطال��م   راملناخ التعلي"! الفعال من وج�ة نظر أعضاء �يئة التد

  )رصو مق,+حت (

  
  عصام دمحم عبد القادر 

	س،  رقسم املنا23 وطر التد �ر;لية ال,+بية بن:ن بالقا�رة،ق   ز جامعة >

  eg.edu.azhar@100Dresam: الC+يد Aلك,+و?ي

  :ملخص

ة املناخ ال�دف � صياغة تصو مق��ح يصف بدقة صو�ر البحث ا! ا�� إ تعلي/. الفعال وفق آليات ر

89ا املتنوعـة، وال5ـ. أكـدت  رتنفيذية تCسم بالوظيفية، و@ل?. �ذا توصيات =دبيات الـسابقة :ـ� صـو

 �Dامعية، عE!8دفة لطالب املرحلة اKات التعليمية املس�MNOسية املانحة لQ رأ�مية توف�T البSئة التد

ات تد Qس مــــن مUــــا ــا يمتلكــــھ أعــــضاء �يئــــة التــــد رواســــCثمار مــ رQــــسية تحقــــق نــــواتج الــــتعلم النوعيــــة ر

 (Mixed Methods Research)تبgــf البحــث ا! ــا��  مــنde البحــوث اNbتلطــة املaــشودة، ومــن ثــم 

� جمع وتحليل ومزج البيانات الكيفية والبيانات الكمية معا؛ لالستفادة من ممwTات Dالذي ~عتمد ع
ً

 �، ومجتمــع البحــث �ــم نتــائج أفـضل وأعمــقلكال�مـا، وتال:ــ� عيو�8مــا منفــردة، بمـا يمكــن الوصــو إ�ــ

Qس وطال�8ــم با!Eامعــات املــصر@ة أعــضاء ًعــددا مــن ، وعينــة البحــث تحــددت :ــ� رأعــضاء �يئــة التــد

Qس والطــالب با!Eامعـــات املــصر@ة، والـــذين شـــار�وا :ــ� �ســـتجابة عDــ� أداة البحـــث مـــن  ر�يئــة التـــد

ز، وأبـر مـا توصـل إليـھ (Google Form Application)خـالل مواقـع التواصـل �جتمـا�� عMـ� تطبيـق 

� أ�م املشكالت ال5. تحدث خلال متوقعا :� توافر املناخ البحث من نتائج،Dتوافقت عينة البحث ع 

�ا لCـــشمل  ة املؤســـسة ا!Eامعيـــة _ =ســتاذ(رالتعلي/ــ. الفعـــال وصــنفت املـــشكالت وفـــق مــصد _ رإدا

مــة للمنــ)الطالــب اخ التعلي/ــ. الفعــال، واb ــددة :ـــ� ز، كمــا حــددت عينــة البحــث أ�ــم املقومـــات الال

Qــ��. _ قواعــد حفــظ النظــام بالبSئــة التعليميــة ( ة املوقــف التد ردو =ســتاذ :ــ� إدا ر ة املوقــف _ ر رإدا

ة )التعلي/. بنجاح ر، وتمت �ستفادة من النتائج سالفة الذكر :� وضع تـصو مق�ـ�ح ~عكـس الـصو ر

تبط بھ  التعلي/. الفعال ع�M آليات تنفيذه املأمولة للمناخ راستلت من الفكر الفلسفي للبحث وما ا

ؤ@ــــة بحثيــــة تمخــــضت عــــن ا!MNــــ�ة :ــــ� اEbــــال، باإلضــــافة إ�ــــ� نتــــائج  ـــابقة و اســــات سـ رمــــن بحــــوث ود ر

  .التطبيق امليدا¥ي للبحث

Qسية، ا!�MNات التعليمية، املناخ التعلي/. الفعال :الWلمات املفتاحية   ، رتصو مق��ح ر، البSئة التد
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ABSTRACT: 
The aim of the current research is to formulate a suggested proposal 
that prescribes the effective educational climate and develop functional 
mechanisms for its implementation. It is also inspired by the 
recommendations of the previous literature, which emphasized the 
importance of providing a teaching environment that grants targeted 
educational experiences to the undergraduate students, and investing in 
the teaching skills possessed by faculty members that achieve the 
desired qualitative learning outcomes. The current research made use 
of the mixed methods research, which depends on the collection, 
analysis, and mixing of qualitative data and quantitative ones together 
to take the advantage of both, and to avoid their defects individually, 
in order to be able to achieve comprehensive results. The research 
community included the faculty members at the Egyptian universities, 
and the research sample was determined by a number of faculty 
members in the Egyptian universities, who participated in the response 
on the research instruments through social networking sites, namely 
(Google Form Application). The most prominent findings of the 
research revealed that the research sample agreed on the most 
important problems that cause an expected defect in the availability of 
an effective educational climate and the problems were classified 
according to their source to include (professor - management of the 
university institution - student). The research sample identified the 
most important components necessary for an effective educational 
climate, specified in (the rules of maintaining order in the educational 
environment - the role of the professor in managing the teaching 
situation - managing the educational situation successfully). The 
above-mentioned results were utilized in developing a proposed vision 
that reflects the promising image of the effective educational climate 
through its implementation mechanisms that were extracted from the 
philosophical framework of research and the related research and 
previous studies and research vision that resulted from experience in 
the field, in addition to the results of the field implementation of the 
research. 

Keywords: Effective Educational Climate, Suggested Proposal. 
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Qس وطال�8م   )رتصو مق��ح(راملناخ التعلي/. الفعال من وجUة نظر أعضاء �يئة التد

  :مقدمة البحث وخلفيتھ النظرXة

يقــوم التعلــيم :ــ� مكنونــھ عDـــ� مــسلمة ©عــديل الــسلوك لـــدى املــتعلم :ــ� �تجــاه املرغـــوب 
ه، ح5ــــf تكCــــسب خMــــ�ة الــــتعلم، ومــــن ثــــم تز@ــــد ثقــــة الطالــــب ب ة لتكــــرا رفيــــھ، بــــل �نــــاك ضــــر نفــــسھ ور

Qـــ��. ~ـــش�T عMـــ� مفرداتـــھ إ�ـــ� معـــضلة فحوا�ـــا أن الطالـــب لـــم ~عـــد  روتقـــديره ألســـتاذه، والواقـــع التد
خمــھ، ومــن ثــم  ا مثــابرا مــتحمال، كمــا �ــان مــن ذي قبــل؛ نCيجــة للCــسارع التقgــ. الــذي ~عــSش  زصــبو

ً ً ً
ر

ة البحـــث عــن آليــات ©ــساعد :ـــ� إيجــاد منــاخ ©عل ي/ـــ. وريفقــد تركTــwه لف�ــ�ات طو@لـــة؛ لــذا توجــب ضــر
ه  Qس، و@جgــــ. ثمـــــا ـــة التــــد ـــ� معــــاي�T وتخطــــيط مــــسبق يقتنـــــع بمكنونــــھ أعــــضاء �يئـ رفعــــال يقــــوم عDـ ر
ات سـو العمــل اD bـ� و®قلي/ــ. والعــال/.؛  قطال�8ـم، بمرحلــة ©عليميـة تؤ�ــل خر@ج°8ـا المــتالك مUــا ر

ولــــة ليتأكــــد لــــدى القــــائمTن عDــــ� العمليــــة التعليميــــة باملرحلــــة ا!Eامعيــــة ال�ــــwامUم بمــــا تنــــادي بــــھ الد
املـــصر@ة ا! بSبــــة بتحقيــــق تنميــــة مــــستدامة :ــــ� مجــــاالت العلــــم والعمــــل لتحقيــــق غايــــة ©ــــس²� إل°8ــــا 

  .اEbتمعات قاطبة، و³� امتالك مفردات جودة ا! ياة

و@تطلـــب املنـــاخ التعلي/ـــ. الفعـــال تـــوافر بSئــــة فwTيقيـــة مكتملـــة مـــن حيـــث مناســـبة م´ــــان 
8ا، مع توافر ®ضاءة وال8Kو@ة واملواد و=دوات التعلم !Nصائص الطالب وطبيعة املUام ال5. تؤدى �

مة لتحقيق أ�داف التعلم؛ فيلزم القيام ببعض =¥شطة توافر عدد مـن  زوالوسائل والتقنيات الال
ش أو أي م´ان  راملتطلبات، وال5. :� مقدم8Kا تجwTU م´ان التنفيذ سواء باb اضرة أو باملعمل أو الو

̧ـــ� عDـــ� =ســـتاذ تنظـــيم البSئـــة الفwTيقيـــة بمـــا يفـــي يـــرتبط باملؤســـسة التعليميـــة، و:ـــ�  ضـــوء ذلـــك يaب
� سºيل املثال ال ا! صر مراجعة ®ضـاءة والوصـالت Dباحتياجات عملي5. التعليم والتعلم، وم«8ا ع
مة لCشغيل الوسائل التعليميـة أو =جUـزة املعمليـة أو التقنيـات التكنولوجيـة، كـذلك  زالكUر½ية الال

ات وترتSب أماك«8م، والتأكد من فعالية املواد وعمـل =جUـزة والتقنيـات، وغTـ� تنظيم عمل اEbموع
ذلــك مــن =مــو ال5ــ. ©ــساعد عDــ� إنجــاز مUــام =¥ــشطة التعليميــة اNbطــط لUــا ســلفا، و½مــا ال يــدع 

ً
ر

� نحو ~ـسUم :ـ� Dع .��Q ة املوقف التد � إداDن �ل من =ستاذ وطالبھ عTرمجاال للشك فإن ذلك ~ع ر
ً

  .�داف التعليمية املس8Kدفةإنجاز =

تباطيـــة بــــTن  �ت نتائجUـــا إ�ــــ� العالقـــة  اســـات الــــسابقة ال5ـــ. أشـــا روتتعـــدد البحـــوث والد ر ر
اسة �ل من  ��Q. وجودة نواتج التعلم املaشودة، وم«8ا د ة املناخ التعلي/. و=داء التد رصو ر أحمد، (ر

، 2008؛ الــسيد، 2009 ، 2019؛ �امــل، 2012؛ الفـــضD�، 2021؛ عوQــ��f، 2021ي؛ العمـــر wـــTل؛ املن
ــــيم، 1999 �، و�ــــــشام، 2014؛ �ال�ــــــ�، 2006؛ النعــÆ2018؛ ونــــــو ،��؛ حيــــــث )1982؛ ~ــــــس، والكر½ــــــو

ة وقـت  ات إدا Qـ��.؛ باإلضـافة ملUـا ات =داء التد ة امـتالك =سـتاذ ا!Eـام²� ملUـا رأكدت عDـ� ضـر ر ر ر ور
ىالتعلم، كما يرتبط ذلك أيضا بمستو دافعية الطالب للتعلم

ً
.  

ة املنـاخ التعلي/ـ. الفعـال ا!Eانـب الـسي´ولوÇ� للطـالب، والـذي يرا�ـ� مــن وتتـضمن  رصـو
ا8Èــــم وتقـــدير جUـــود�م، و½ـــث الطمأنSنـــة فيمـــا بيـــ«8م، بمــــا  رقبـــل =ســـتاذ :ـــ� ©عاملـــھ معUـــم واح�ـــ�ام آ
ات التواصــل  ر~ـEÉعUم عDـ� املـشاركة ®يجابيــة، و@حـسن مـن العالقـات �جتماعيــة، و@ز@ـد مـن مUـا

̧ـ� عDـ� =سـتاذ أن يحفـز طالبـھ ملعا~ـشة الكD� فيما بي«8 يم، كما يقـو الثقـة بـالنفس لـد8Êم؛ لـذا يaب
½طUا بما لد8Êم من خ�Mات سابقة، و�ذا ما يؤدي  Qس Ëغية اكCساب خ�Mات جديدة و رأحداث التد ر
إ�ــ� كــسر الر�بــة ال5ــ. ©ع�ــ� Ëعــض الطــالب، وال5ــ. قــد تــصل إ�ــ� حــد ا!Nــوف أحيانــا :ــ� ©عــاملUم مــع 

ً
ي

ا أو اعتقادا بأن =ستاذ ال ~سمح أستاذ�م :� ��Q.؛ حيث يaتاب البعض م«8م، شعو  املوقف التد
ً ً

ر ر
 �D8م ®قبال عÍ8م؛ وذلك يجنKطأ من ناحيN!بمجادلتھ أو الرد عليھ أو املداخالت ال5. قد ~شو�8ا ا
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ب أو واملـــشاركة وتفـــضيل �ســـتماع أو �نـــصات ألســـتاذ�م، وأحيانـــا يـــصل =مـــر ببعـــضUم إ�ـــ� الUـــر
ً

 
اء�ـــم وتخلـــصUم مـــن  ر�¥ـــÎ اب مـــن املناقـــشة وا! ـــوار، وعليـــھ توجـــب الـــسماح لUـــم التعبTـــ� عـــن أ

  .لالتمركز حو ذوا89م

ة املنـــاخ التعلي/ـــ. الفعـــال ب8Kيئـــة ا!Eانـــب املعر:ـــ� لـــدى الطـــالب الســـتقبال  روتكتمـــل صـــو
ض بــTن مـا يمتلكــھ الطـالب مـن خMــ�ات ومـا يــود =سـت را!MNـ�ات ا!Eديـدة دو تــوتر أو ©عـا اذ إكــسابھ ن

لUـــم؛ ألن ذلـــك يـــؤدي بدايـــة إ�ـــ� صـــراع معر:ـــ� قـــد يـــؤدي بالتبعيـــة إ�ـــ� إخفـــاقUم :ـــ� الUـــدف املرتقـــب 
 �: ÐÑد واUجملتھ إما أن ~سمح للطالب ببذل ج �لالوصو إليھ، ومن املالحظ أن املناخ التعلي/. :

ضـــوء طبيعـــة املUمـــة ال5ـــ. ي´لـــف �8ـــا وأن ~ـــستقبل مـــن أســـتاذه الرســـالة متمعنـــا تفاصـــ
ً

يلUا، وإمـــا أن 
ســالة أســـتاذه ��تمــام املطلـــوب؛ لــذا البـــد أن يتأكــد =ســـتاذ قبـــل  ر~عــزف عـــن املــشاركة أو ال ~عTـــ� 
Qس مـــن تـــوافر مؤشـــرات املنــــاخ التعلي/ـــ. ®يجـــاÒي والـــداعم لتحقيـــق أ�ـــداف موضــــوع  روأثنـــاء التـــد

التعلم، وال شك أن ذلك يتطلب تخطيطا مسبقا لبعض م´وناتھ، ومراجعة مستمر
ً ً

ة لبSئـة الـتعلم، 
ة إجرائيـة، بـأن يـوفر البــديل  رليعمـل عDـ� ا! ـد مـن الـصعو½ات أو التحـديات ال5ــ. قـد تواجUـھ بـصو
ئـSس مـن  رمثال عند صعو½ة توافر متطلب ما، و@مكن القو بأن املناخ التعلي/. الفعال ~عد م´ـو  ن ل ً

��Q. يجب أن يؤخذ ËعTن �عتبار من قبل =ستا ة املوقف التد ة إدا رمUا ر   .ذر

ـــتاذ  Qــــــ��. لــــــدى =ســــ ـــــات الــــــسابقة بأ�ميــــــة تنميـــــــة =داء التد اســ روتوÓــــــ�. البحــــــوث والد ر
ا!Eــــام²�؛ �ــــي يــــتمكن مــــن إيجــــاد منــــاخ ©علي/ــــ. فعــــال، يكــــسب مــــن خاللــــھ الطــــالب خMــــ�ات الــــتعلم 

اســــة  ، (راملـــس8Kدفة، وم«8ـــا د ؛ 2007؛ أبـــو قــــد~س، 2019؛ أبــــو ســـليم، 2016ىإبـــرا�يم، و الديرشـــو
، بــاجب�T، ا! مــدي، و بــ اÕــ�f، 2018؛ الــدعSس، 2020لامرحو ؛ معمر@ــة، و 2021؛ لفتــة، 2013ر؛ 

اســـات إ�ـــ� صـــعو½ة حـــدوث تنميـــة مUنيـــة ذات أثـــر لـــدى )2008خـــزار،  ت نتـــائج �ـــذه الد ر، كمـــا أشـــا ر
ـــاتھ  ســــ ــــسUم دو شــــــك :ــــــ� تنميــــــة مما @ºيــــــة مقــــــصودة، ©ــ ــــرامج تد ر=ســــــتاذ ا!Eــــــام²�Ë ،عيــــــدا عــــــن بــ نر

ً

ة فعالة Qسية بصو رالتد   .ر

Qس الفعـــال وQعــد معرفــة  تــھ عDــ� التــد ر=ســتاذ ا!Eـــام²� بالتوج°8ــات ال5ــ. ©ــسUم :ـــ� مقد ر
��Q. وفق مفرداتھ الداعمة، وال5. م«8ا  ة املوقف التد � نجاحھ :� إدا�رأمرا مUما؛ حيث يؤدي ذلك إ ر

ً ً

تيaية ال5. تحدث امللل :ـ� نفـوس  � تجنب =عمال الرDوا! رص ع ،.gدو الزمE!ام باwل��ة  وضر لو ر
، ومراعاة طالبھ، و � العدالة :� جميع =موDاملشكالت الطالبية مبكرا، مع التأكيد ع �Dرالسيطرة ع

ً

Qـ��.،  مـة لـضبط املوقـف التد ق الفردية بTن طالبھ، ومشارك8Kم :� وضع قواعد النظام، الال رالفر ز و
� غ�T ذلك من =�رمو ال5ـ. وتجنب التميwT والعقاب ا!Eما��، واملغاالة :� العقاب أو حf5 الثواب، إ

� ت´و@ن مناخ ©علي/. يCسم بالفعاليةDعمل ع©.  

وتCباين املشكالت ال5. قد تحدث خلال متوقعا :� توافر املناخ التعلي/. الفعال؛ فم«8ا ما 
 ��ىيكمن :� جمود اb تو التعلي/. الذي قد يaتج عن ©عـدد املUـام امللقـاة عDـ� عـاتق =سـتاذ، و½التـا

ـــل مــــا �ــــو جديــــد ة مطالعتــــھ ل´ـ ـــة، ممــــا قــــد يــــؤدي إ�ــــ� ثبــــات ا!Eانــــب رنــــد  عMــــ� بنــــوك املعرفــــة الرقميـ
ق=�ادي/. لديھ، وضعف مواكبة أ�داف املادة املتعلمة ملتطلبات سو العمـل اD bـ� والعـال/.، وال 
منــاص �نــا عــن مز@ــد مــن مطالعــة مــصادر ومراجــع علميــة حديثــة أجنºيــة وعر½يــة ذات صــلة باملــادة 

� وظيفية املعرفة املقدمة مـن خـالل محتوا�ـا العل/ـ.، وصـعو½ة املتعلمة، ومن ثم يaب¸� التأكيDد ع
اسية وÒعضUا البعض يتأ©ى من صعو½ة  رالر½ط الوظيفي بTن أجزاء موضوعات املادة و½Tن املواد الد
@ة والوجدانية لدى الطالب من قبل =ستاذ، ومن تجا�ل  رالر½ط بTن جوانب التعلم املعرفية واملUا

Tـــا حـــصر أوجـــھ الغمـــوض بـــUاجعـــة مخطـــط ل اســـية ودعمUـــا بتغذيـــة  رن ثنايـــا موضـــوعات املـــواد الد ر
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ة الدافعيـة لـدى  89ا ضـعف ��تمـام بإثـا ��Q. و:� صـدا � مشكالت =داء التد�رمسبقا؛ باإلضافة إ ر ر
ً

��Q.، وQعمل  رالطالب مما يحد من جذب انCبا�Uم باستمرار نحو موضوع التعلم أثناء املوقف التد
الية :ــ�  تــھ، وال5ــ. م«8ــا الCــسرب الفكــر أو الــسرحان أو �¥ــشغال مــع الغTــ� أو عDــ� حــدوث إشـ́ـ يإدا ر

إشـــغال الغTـــ�، أو الCـــسºب :ـــ� إحـــداث قالقـــل، و�ـــذا يحـــتم عDـــ� =ســـتاذ الرجـــوع إ�ـــ� عوامـــل جـــذب 
ن�نCبـــاه، كطـــرح أســـئلة عDـــ� الطـــالب دو تحديـــد مـــن الـــذي ســـيجيب ع«8ـــا، وجعـــل عمليـــة �ختيـــار 

الب بأنھ مس8Kدف فيaشط فكره ليصل لإلجابة عـن الـسؤال، أو ينCبـھ عشوائية، و�نا ~عتقد �ل ط
 �Tيحة، أيضا طلـب تفـس Ûختيار، ليقار إجابتھ باإلجابة ال�إلجابة أحد أقرانھ الذي وقع عليھ 

ً
ن

لــبعض املواقــف، أو =حــداث، أو =ف´ــار املتناقــضة، واملرتبطــة بموضــوع الــتعلم ~عمــل عDــ� جــذب 
Qس بمعgـf أن يaتقـل =سـتاذ مـن ®لقـاء إ�ـ� املناقـشة وا! ــوار أو �نCبـاه، والتنوQـع :ـ� ات التـد ر مUـا ر

العــرض العمDــ� أو تقــديم ©غذيــة مرتجعـــة لــسؤال يــصعب ®جابــة عنـــھ، إ�ــ� غTــ� ذلــك مـــن =داءات 
Qسية املتمwTة   .رالتد

 �Qس ا!Eام²� إ�ـ اسات السابقة ال5. ا�تمت ببSئة التد روقد خلصت نتائج البحوث والد ر
اسـة �ـل مـن أن ة واÑـ ة عDـ� فعاليـة املنـاخ التعلي/ـ.، وم«8ـا د ر �ناك مشكالت متنوعة تؤثر بـصو ر

ــــى، 2019ا! ـــــداد، ( ــــ�، 2016؛ ا! ر@ـــــز، 2018؛ ا! رÒـــــي، 2015؛ ا! رÒـ ، و 1991؛ ا!NليDـ ي؛ الــــــشمر
، 2019مز½ــان،  ى، كمــا أكــدت نتائجUــا عDــ� أن مـــستو )2020؛ مكناÝــ�.، و قاســ/f، 2021ي؛ العمــر

 واتجا�ــا89م ®يجابيــة قــد تقــل :ــ� ضــوء تفــاقم املــشكالت ال5ــ. تحــد مــن فاعليــة املنــاخ رضــا الطــالب
ئSس للمـشاركة الطالبيـة والدافعيـة نحـو  Ë .��Qش´ل كب�T، وأن ا!Eانب الوجدا¥ي ~عد عامل  رالتد ر

 .املز@د من التعلم

لو@قـع الطــالب :ــ� إشـ´الية واÑــ ة عنــد تبــاين الـرأي حــو قــضية مـا، تتمثــل :ــ� التعــصب 
ة املوقـــف، وتوجـــب عDــــ� و ك خطــــو را! ـــدة :ـــ� التنـــاو قــــد تaتÞـــ. بـــصدام، ومــــن ثـــم يaب¸ـــ� أن نتـــدا ر ل

ــــــأن  ـــة بـ ـــا، كمـــــــا توجـــــــب القناعــــ ـــــد أن يراع°8ــــ ــــ. ال بــ ــــــوار ال5ـــ =ســـــــتاذ التـــــــذك�T بقواعـــــــد املناقـــــــشة وا! ـ
لالديمقراطيــة تقتــ�à. قبــو ßخــر، وأن �قتنــاع يaب¸ــ� أن يقــوم عDــ� أدلــة ال خــالف عل°8ــا، و@ــرتبط 

ـــوانTن وقواعـــــد ولـــــوائح متعلقـــــة بـــــذلك ج Ëعـــــض الطـــــالب عـــــن =عـــــراف ا!Eامعيـــــة أو قــ و مـــــسألة خـــــر
Ëـــسلوكيا89م؛ حيـــث إن التغاÕـــ�. عـــن =خـــذ �8ـــا وتطبيقUـــا عDـــ� جميـــع الطـــالب Ëعدالـــة، ~عـــد دعـــوة 
ت´ــاب املز@ــد مــن =خطــاء واNbالفــات، و@aتقــل ذلــك دو  تجــال وQــEÉع عDــ� ا �نصـر@حة للفوÕــ�f و ر ر

� إدا�½ة إ رموا ��Q.ر   .رة املوقف التد

ف عل°8ا  تھ املتعا ��Q. بالبSئة ا!Eامعية ال ينفك عن صو روحر بالذكر أن املوقف التد رر ي
سات ال5. يؤكد  تجال؛ فUناك املما �Qس، وال5. قطعا ال ©سمح بالفوf�Õ و رلدى أعضاء �يئة التد ر ر

Qـــ��.، وال5ـــ. يحـــث مـــن خاللUـــا طالبـــھ بأ� ة املوقـــف التد رعل°8ـــا القـــائم عDـــ� إدا ميـــة تبـــادل �ح�ـــ�ام، ر
اء و=ف´ـار مـع تجنـب نقـد أáـ ا�8ا، وإم´انيـة البنـاء عDـ� تلـك  ß ود، وتقبـلUE!وتقدير ا ، روالتعاو ن
Qسية  ة �ل�wام بمواعيد اللقاءات التد � ضر�� املشاركة باإلضافة إDم عUيعEÉ©اء و=ف´ار، و ßر ر ور

@ºيـة وجــدولUا الزمgــ.، و�ـذا مــا يCــيح الفرصـة � ه رأو التد Qس أدوا س عـضو �يئــة التــد راملــة ألن يمــا ر ر
  .املنوطة بھ، وكذلك طالبھ، و½التا�� تتحقق نواتج التعلم املرتقبة

ات  ̧ـ� أن يـؤدي إ�ـ� تنميـة مUـا Qس :� املرحلة ا!Eامعيـة يaب � أن التدDرو@تفق ال��بو@و ع ر ن
ص عــن املناقـــشة التفكTــ� العل/ــ. لــدى الطــالب وفــق اEbــال التعلي/ـــ. النــو��، ومــن ثــم فإنــھ ال منــا

�ح�ــ�ام،  �وا! ــوار وفــق أســس وقواعــد وآداب معلنــة تــضبط ســ��Tا وتحقــق فعالي8Kــا، و©ــساعد عDــ
و©سUم :� تبـادل ا!MNـ�ات، و©عمـل عDـ� إشـاعة منـاخ مـن الديمقراطيـة، و½التـا�� تـذوب الر�بـة وتز@ـد 
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ث املشاركة الطالبية، و:� املقابل تصوب املعتقدات ا!Nطأ نحو املناخ التعلي/. ر القائم؛ حيث يتوا
Qس ا! ــــزم والــــشدة  ســــة عــــضو �يئــــة التــــد ـــائد يتمثــــل :ــــ� مما ـــة معتقــــد سـ رطــــالب املرحلــــة ا!Eامعيـ ر
��Q. تجاه أي سلوك أو تصرف ي´و بقصد أو ËغTـ� قـصد  ناملفرطة ال5. ~ستخدمUا :� املوقف التد ر

ات @ا دحــض مثــل �ـذه التــصو رقـد يــصدر عـن الطالــب، وال يتقبلــھ أسـتاذه؛ لــذا بــات ضـر  ا!Nطــأ، رو
ــــاملودة والرحمــــــة  ـــ��. يوصــــــف باإليجـــــاÒي، و@Cــــــسم بـ وذلـــــك بالعمــــــل عDـــــ� إيجــــــاد منـــــاخ اجتمــــــا�� ونفــ
ة ت´و@ن �تجا�ات ®يجابية لدى الطالب نحو مادة التعلم والقائم  وروالCسامح، بما يضمن بالضر

QسUا � تدDرع.  

اسـات والبحـوث الـسابقة :ـ� نتائجUـا إ�ـ� أ�ميـة املنـاخ التع ت الد روقد أشا لي/ـ. :ـ� تنميـة ر
اسـة �ـل مـن  ، (رأنماط التفك�T اNbتلفة لدى الطالب باملرحلة ا!Eامعيـة، وم«8ـا د رأبـو دف، ومنـصو

، و½وشـو، 1997؛ أبو عوف، وقطامى، 2011 ؛ 2020؛ عبـد املالـك، 2020؛ صـا!Ð، 2020ر؛ بن عمـو
، وخيــــــاطي،  ، 2018يالعــــــسر ــــضUا إ)2011؛ !Nــــــشم، 2009ي؛ الفــــــاخر ــــائج Ëعــ �ــــــ� ، كمــــــا توصــــــلت نتــ

ات  ات التفك�T العليا لدى الطالب وتلبية متطلبات ومUـا تباطية املوجبة بTن تنمية مUا �رالعالقة  ر ر
ة وظيفية ات القر ا! ادي والعشر@ن بصو ة امتالك مUا رسو العمل، ومن ثم أوصت بضر نو رق   .ر

و:ــ� ضــوء مــا تقــدم يــصعب حــصر مقومــات املنــاخ التعلي/ــ. الفعــال؛ إال أن لUــا مؤشــرات 
س تيaيـة، وحرصـھ عDـ� رومما ة تجنبـھ القيـام باألعمـال الر وات يؤد8Êا أستاذ املادة ال تنفك عـن ضـر رو

ل�ل�wام با!Eـدو الزمgـ.، وتبaيـھ لفكـرة العدالـة النـاجزة، ومـن ثـم الـسيطرة املبكـرة عDـ� املـشكالت، 
� =ستاذ أيضا أDاملشاركة الطالبية، و@توجب ع �Dق الفردية، والتأكيد ع ن يتأكد من وومراعاة الفر

مناسبة البSئة الفwTيقية، و8Êتم بتوظيف التقنيات الرقمية مع تمكنھ من ا!Eانب =�ادي/. للمادة، 
ات التواصــل الكDــ�، ومــن ثـــم  @ا التaبــؤ بــردود أفعــال الطــالب، والعمــل عDــ� تفعيــل مUــا رو½ــات ضــر ر

ً
و

ليا89م، مع =خذ :� ات و©ساؤالت الطالب، وتحديد مسؤ و��تمام باستفسا �عتبار تجنب ©عميم ر 
ة �ل�ــwام  ورالعقــاب ا!Eمــا��، والتميTــw بــTن الطــالب، وتأكيــده عDــ� أ�ميــة موضــوع الــتعلم، مــع ضــر
Qس وان8Kائــھ، وتحليــھ بالثبــات �نفعــا��، والــذي يظUــر تقبلــھ الســتجابات  ربوقــت بــدء فعاليــات التــد

  .الطالب، وتجنبھ املغاالة :� العقاب والثواب

Qسية ا!Eامعية؛ حيث ©عمل و@ؤدي توظيف التقن ا فاعال :� البSئة التد ريات الرقمية دو
ً ً

ر
Qـــ��.  ات =داء التد رعDــ� تلبيــة احتياجـــات الطــالب، و©عــز مـــن أنمــاط ©علمUــم، و½ـــالطبع تثقــل مUــا ر ز

اسـات الـسابقة، وم«8ـا  ت إليـھ نتـائج البحـوث والد رلـدى =سـتاذ، و�ـذا مـا أشـا ؛ حــاج 2019جـرار، (ر
، و أبو بكر،  ابحية، 2017؛ حسTن، 2015؛ ا! سن، 0172رمنصو ؛ طراد، 2016و؛ سطوطاح، و ر

ل؛ لـــذا جـــاءت توصـــيا89ا حـــو العمـــل عDـــ� تنميـــة )2016؛ وادفـــل، 2017؛ الفـــضل، 2017و بخـــوش، 
ة مــستمرة،  ات =سـتاذ ا!Eـام²� :ـ� توظيـف واسـتخدام التقنيـات واملـستحدثات الرقميـة بـصو رمUـا ر

ه :� فعالية العملية التعليمية ا!Eامعيةبما يضمن مواكبة �ل ما �و جديد يم   .ركن اسCثما

Qـسية ثر@ـة  Qس ألن يقيمـوا فعاليـات تد رو@ؤ�ل املناخ التعلي/. الفعال أعـضاء �يئـة التـد ر
ف؛ لـــذا توجـــب علــــ°8م  ث :ـــ� نفـــوس الطـــالب امللــــل والعـــز وËعيـــدا عـــن النمطيـــة والتقليديـــة ال5ــــ. تـــو ر

ً

Qس الفعالــــة، وال5ــــ. ©ــــسUم  ات التــــد رامــــتالك مUــــا Qــــ��. ر ة املوقــــف التد 89م عDــــ� إدا ر:ــــ� ©عز@ــــز مقــــد ر ر
مــــTن، وال ضــــ�T مــــن أن ذلــــك يـــرتبط باb افظــــة عDــــ� قواعــــد العمــــل :ــــ� البSئــــة  زبكفـــاءة واقتــــدار متال
 ��التعليمية واملتفق عل°8ا مسبقا مع الطالب؛ لضمان إشاعة مناخ يوصف بالنظامي، يؤدي حتما إ

ً ً

 املرتبطـة بموضـوع الـتعلم، و�ع�ـ�اف بتعـدد املـشكالت فاعلية البSئـة التعليميـة، وتحقيـق =�ـداف
� مناخ ©علي/. فعال، ~عـد نقطـة �نطـالق نحـو وضـع تـصو مق�ـ�ح Dا! صو ع �رال5. تقف حائال : ل ً



المناخ التعليمي الفعال من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس 
  )تصور مقترح( وطالبهم

 
ر عصام دمحم عبد القاد/ أ د  

  

 

 

18 

Qس وطال�8م؛ لتت´امل آليات  ريوÐÑ مالمح املناخ التعلي/. الفعال من وجUة نظر أعضاء �يئة التد
سات تنفيذه :� البSئة التعليم   .ية ا!Eامعية املنتجةرومما

  :مشWلة البحث

ة تـوافر املنـاخ التعلي/ـ. الفعـال الـذي ~ـش´ل  ر~عـا¥ي =سـتاذ والطالـب عDـ� الـسواء مـن نـد
ة ال منــاص ع«8ــا :ــ� اكــساب الطالــب خMــ�ات الــتعلم املتنوعــة بواســطة مــا يمتلكــھ =ســتاذ مــن  ورضــر

ا قــد ~عــد معوقــا :ــ� تحقيــق نــواتج ©ع Qــسية فاعلــة، ممــ ات تد مUــا
ً

ر @ــة ال5ــ. يتطل8Íــا ر رلــم تCــسم باالبت´ا
89ا العاملية، وترتبط دومـا بCنميـة مـستدامة تتـضم«8ا  @ة :� صو حتما سو عمل ال ينفك عن املعيا

ً ً
ر ر ق

خطـــة الدولـــة �ســـ��اتيجية وت��جمUـــا ا!Nطـــة �ســـ��اتيجية للمؤســـسة ا!Eامعيـــة، ومـــن ثـــم يتطلـــب 
مية الكشف عن مدى توافر مقومات املناخ =مر مراجعة مفردات العملية التعليمية محددة :� أ�

ة املوقف  رالتعلي/. الفعال، واملتمثلة :� قواعد حفظ النظام بالبSئة التعليمية، ودو =ستاذ :� إدا ر
ة التعـرف عDـ� أ�ـم املـشكالت  ة املوقـف التعلي/ـ. بنجـاح، و@تطلـب ذلـك أيـضا ضـر ��Q.، إدا رالتد ر ور

ً

التعلي/ــ. الفعــال، و�ــذا مــا دعــا إ�ــ� التوجــھ نحــو صــياغة ال5ــ. تحــدث خلــال متوقعــا :ــ� تــوافر املنــاخ 
Qس  رتـــصو مق�ـــ�ح قـــد ~ـــسUم :ـــ� تـــوف�T املنـــاخ التعلي/ـــ. الفعـــال مـــن وجUـــة نظـــر أعـــضاء �يئـــة التـــد ر
ة  روطال�8ــم، بمـــا قـــد ~ــساعد :ـــ� تحقيـــق أ�ــداف العمليـــة التعليميـــة بمرحلــة التعلـــيم ا!Eـــام²� بـــصو

ة اسـتفUامية محـددة فاعلة؛ لذا تم صياغة السؤال الرئSس الذي ~ رع�M عن مش´لة البحث :ـ� صـو
ـــر أعــــضاء �يئـــــة (مفاد�ــــا ـــن وجUــــة نظــ رمـــــا التــــصو املق�ـــــ�ح الــــذي يحقـــــق املنــــاخ التعلي/ـــــ. الفعــــال مــ

Qس وطال�8م؟   :، و:� طياتھ امكن صياغة الCساؤالت الفرعية التالية)رالتد

:ـــ� تـــوافر املنـــاخ التعلي/ـــ. ال .1 فعـــال مـــن مــا أ�ـــم املـــشكالت ال5ـــ. تحـــدث خلـــال متوقعـــا 
�ا  ـــ. مــــصد ة املؤســـــسة _ =ســــتاذ(روجUــــة نظــــر الطــــالب باملرحلــــة ا!Eامعيـــــة وال5ـ رإدا

  ؟)الطالب_ ا!Eامعية 
Qس باملؤسسة  .2 رما مقومات املناخ التعلي/. الفعال من وجUة نظر أعضاء �يئة التد

ردو =ســـتاذ :ـــ� _ قواعـــد حفـــظ النظـــام بالبSئـــة التعليميـــة (ا!Eامعيـــة، واb ـــددة :ـــ� 
ة امل ��Q. رإدا ة املوقف التعلي/. بنجاح_ روقف التد   ؟)رإدا

ق اb تملة لبعض املتغ�Tات التصaيفية  .3 :ـ� �سـتجابة عـن ) ال´ليـة_ النوع (وما الفر
رصد أ�م املـشكالت ال5ـ. تحـدث خلـال متوقعـا :ـ� تـوافر املنـاخ التعلي/ـ. الفعـال مـن 

  وجUة نظر الطالب؟
ق اb تملــــــة لــــــبعض املتغTــــــ�ات التــــــصaيفية .4 جــــــة العلميــــــة  (ومــــــا الفــــــر _ ال´ليــــــة _ رالد

:ــ� �ســتجابة عــن مقومــات املنــاخ التعلي/ــ. الفعــال مــن وجUــة نظــر ) سـنوات ا!MNــ�ة
Qس؟   رأعضاء �يئة التد

رما التصو املق��ح الـذي يحقـق املنـاخ التعلي/ـ. الفعـال وآليـات تنفيـذه املنºثقـة عـن  .5
ؤ@ة البحث ونتائجھ امليدانية؟ ر®طار الفكر و   ي

  :أ�داف البحث

� تحقيق =�داف التاليةس�²� البحث ا! ا�� إ: 

Qس ا!Eام²� .1 روضع إطار فكر مختصر ملفردات املناخ التعلي/. الفعال :� بSئة التد  .ي

� أ�م  .2Dتوافر املناخ التعلي/. الفعالالوقوف ع �املشكالت ال5. تحدث خلال متوقعا : �ـ: 
اسة  Qس ا!Eام²� من وجUة نظر الطالب من خالل الد ربSئة التد  .امليدانيةر
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ـــــ  .3 قواعـــد حفـــظ النظـــام (الكــشف عـــن أ�ـــم مقومـــات املنــاخ التعلي/ـــ. الفعـــال، واملنوطـــة بـ
��Q. _ بالبSئة التعليمية  ة املوقف التد ردو =ستاذ :� إدا ر ة املوقف التعلي/ـ._ ر  مـن )رإدا

Qس وجUة نظر  اسة امليدانيةرأعضاء �يئة التد  .رع�M الد

ق اb تملة لبعض  .4 � الفرDيفية والتعرف عaات التص�Tستجابة ) ال´لية_ النوع (املتغ� �:
صــد أ�ــم املــشكالت ال5ـ. تحــدث خلــال متوقعــا :ــ� تـوافر املنــاخ التعلي/ــ. الفعــال مــن  رعـن 

روجUة نظر الطالب، والوصو لتفس�Tات ©سUم :� ©عضيد آليات تنفيذ التصو املق��ح   .ل
ق اb تملــــة لــــبعض املتغTـــ�ات التــــصaيفية  .5 _ ال´ليــــة _ رجــــة العلميــــة الد(واستقـــصاء الفــــر

�ستجابة عن مقومات املناخ التعلي/. الفعال من وجUة نظر أعضاء ) سنوات ا!�MNة �:
Qس؛ Ëغية استaتاج ما ي�å آليات تنفيذ التصو املق��ح ر�يئة التد ي  .ر

ضـــع آليــــات  .6 ة املنـــاخ التعلي/ـــ. الفعـــال و وصـــياغة التـــصو املق�ـــ�ح الـــذي قـــد يحقــــق صـــو ر ر
  .فيةلتنفيذه تCسم بالوظي

  :أ�مية البحث

  �Dفيما ي ��ت أ�مية البحث ا! ا  :رتبلو

تنــاو البحــث ا! ــا�� موضــوعا مUمــا يــرتبط بتفعيــل إحــدى الوظــائف الرئSــسة لEOامعــة؛  .1
ً ً

ل
ة جليــة للمنــاخ التعلي/ــ.  رحيــث ~عــو عDــ� صــياغة تــصو مق�ــ�ح قــد ~ــسUم :ــ� وضــع صــو ر ل ّ ُ

Qس وطال�8م  .رالفعال يCسق مع وجUة نظر أعضاء �يئة التد

ة ما يمثلھ املناخ التعلي/. املرتبط بإكساب الطالب  .2 وراستمد �ذا البحث أ�ميتھ من ضر
ا ©ــستمد اEbتمعــات الطاقــات الºــشر@ة الفاعلــة  خMــ�ات الــتعلم النوعيــة، وال5ــ. عDــ� أثر�ــ

ات القر ا! ادي والعشر@ن نال5. تمتلك مUا  .ر

ـــ. نــــا .3 اســــات و=دبيــــات الــــسابقة ال5ـ دت بأ�ميــــة تـــــوف�T ر®ذعــــان لتوصــــيات البحــــوث والد
ـــة ا!Eامعيـــــــة،  ـــــالب املرحلـــ ـــة املـــــــس8Kدفة لطـ ــــ�ات التعليميـــ ـــة لMNOــ البSئــــــة التعليميــــــة املانحــــ
Qـــسية تحقـــق نـــواتج الـــتعلم  ات تد Qس مـــن مUـــا رواســـCثمار مـــا يمتلكـــھ أعـــضاء �يئـــة التـــد ر ر

 .النوعية املaشودة

@و�ات مــستقبلية ملواجUــة مــا ~ــستجد مــن مــشكالت ©عليميــة قــد  .4 ر تــؤثرإتاحــة وضــع ســSنا
ة املناخ التعلي/. الفعال بمرحلة التعليم ا!Eام²� � صوDرسلبا ع

ً
. 

ات مق��حـــــة لMـــــ�امج مUنيـــــة مـــــستقبلية ©ـــــسUم :ـــــ� التوعيـــــة ب .5 مقومـــــات املنـــــاخ روضـــــع تـــــصو
ة وظيفيــــة وفــــق اEbــــال  رالتعلي/ـــ. الفعــــال باملرحلــــة ا!Eامعيــــة و©عــــضيد العمــــل �8ــــا بــــصو

 .النو�� لألستاذ ا!Eام²�

6. E!ة التعليم ا ك :ـ� رتصو@ب صو رام²� :� ذ�ن طالبھ؛ حيث ¥ـشر ثقافـة التفاعـل والCـشا
تحقيــق نواتجـــھ املــس8Kدفة، ومـــن ثــم املـــسا�مة الفاعلــة :ـــ� التغلــب عDـــ� مــا قـــد يطــرأ مـــن 

 .تحديات وصعو½ات تواجھ املوقف التعلي/.

ة  .7 89ا الÛ يحة ال5ـ. تـؤدي بالـضر Qس :� صو ات التد رتمكTن =ستاذ ا!Eام²� من مUا ر ور ر
  .©علي/. داعم للعملية التعليميةلتوف�T مناخ 
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  :أدا`ي البحث

�Dع ��  : اشتمل البحث ا! ا

اســـCبانة اســـ8Kدفت الكـــشف عـــن مـــدى موافقـــة عينـــة مـــن الطـــالب باملؤســـسة ا!Eامعيـــة  .1
 .واملرتبطة باملشكالت ال5. تحدث خلال متوقعا :� توافر املناخ التعلي/. الفعال

Qس باملؤســـسةاســCبانة عمــدت التعــرف عDــ� مــدى موافقــة عينــة مــن  .2  رأعــضاء �يئــة التــد
  .ا!Eامعية، واb ددة :� مقومات املناخ التعلي/. الفعال

  : حدود البحث

�Dما ي �Dع ��  :اقتصر البحث ا! ا

�ا  .1 راملـــشكالت ال5ـــ. تحـــدث خلـــال متوقعـــا :ـــ� تـــوافر املنـــاخ التعلي/ـــ. الفعـــال، وال5ـــ. مـــصد
ة املؤسسة ا!Eامعية _ =ستاذ(  ).الطالب نفسھ_ رإدا

قواعد حفظ النظام بالبSئة التعليمية (وال5. حددت :� ت املناخ التعلي/. الفعال مقوما .2
 _ .��Q ة املوقف التد ردو =ستاذ :� إدا ر ة املوقف التعلي/. بنجاح_ ر  ).رإدا

Qس .3 ـــــة التــــــد ـــــضلوا باملــــــشاركة :ــــــ� رأعــــــضاء �يئـ  با!Eامعــــــات املــــــصر@ة وطال�8ــــــم، الــــــذين تفـ
 Google)ع التواصـل �جتمـا�� عMـ� تقنيـة �سـتجابة عDـ� أدا©ـي البحـث مـن خـالل مواقـ

Form).  

  : من2b البحث

� جمع ) Mixed Methods Research(تم تبg. منde البحوث اNbتلطة Dالذي ~عتمد ع
وتحليل ومزج البيانات الكيفية والبيانات الكمية معا؛ لالستفادة من ممwTات كال�ما، وتال:� 

ً

� نت�، و:� البحث )Creswell, 2014, P. 43(ائج أفضل وأعمق لعيو�8ما منفردة، بما يمكن الوصو إ
� املشكالت ال5. قد تحدث خلال �ة إ ة املناخ التعلي/. الفعال، ومن ثم تمت ®شا رتم تحديد صو ر
متوقعا :� توافر املناخ التعلي/. الفعال، كما تم التنو@ھ عن Ëعض مقومات املناخ التعلي/. الفعال 

الكشف عن مدى موافقة عينة اسCبانة اس8Kدفت الكيفي، ثم طبقت الرئSسة، و�ذا يمثل ا!Eانب 
من الطالب باملؤسسة ا!Eامعية واملرتبطة باملشكالت ال5. تحدث خلال متوقعا :� توافر املناخ 

� التعلي/. الفعال، كما طبقت �الكشف عن مدى موافقة عينة من أعضاء ىاسCبانة أخر عمدت إ
Qس باملؤسسة ا!Eامعية،  واb ددة :� مقومات املناخ التعلي/. الفعال، ومن ثم صياغة ر�يئة التد

تھ ال«8ائية رالتصو املق��ح :� صو   .ر

  :مصطcdات البحث

  :تضمن البحث املصطO ات التالية

  Effective Educational Climate               :املناخ التعلي"! الفعال

ة داخل البSئة التعليمية وصف املناخ التعلي/. الفعال بأنھ طبيعة =جواء السائد
� طبيعة العالقات القائمة بTن طر:� �املنظمة، واملتعلقة بنوعية املشاعر السائدة، باإلضافة إ

  ).149، 2005ا!NليD�، (العملية التعليمية من جانب، واملتعلمTن فيما بي«8م من جانب أخر 
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ي تتم فيھ التفاعالت وذكر املناخ التعلي/. الفعال بأنھ ®طار النف��. و�جتما�� الذ
ف البيíية =�اديمية والعاطفية  وبTن طر:� العملية التعليمية واملادة املتعلمة، أو الظر

_ طالب _ أستاذ (و�جتماعية ال5. ©سود البSئة التعليمية وال5. تولد�ا م´ونات العملية التعليمية 
�ا �ستجابات فيما بي«8م )بSئة مادية_ مادة متعلمة    ).2002طامي وقطامي، ق(ر، وتصو

سم املناخ التعلي/. الفعال بأنھ ~ع�M عن ا!Eو العام الذي ~سود البSئة التعليمية  وو
ه العالقات �جتماعية بTن طر:� العملية  راملقصودة، و@تضمن املناخ املادي والنف��.، وتصو

�ا أثناء فعالية العملية  التعليمية و©سUم �ذه زالتعليمية :� إطار املUام التعليمية ال5. يتم إنجا
العالقات �جتماعية املنضبة :� تحقيق =�داف التعليمية املرسومة سلفا 
ً

 ).1987بلقSس، (

ة العالقات  رو@قصد بمصطÐO املناخ التعلي/. الفعال إجرائيا :� �ذا البحث بأنھ صو
ً

اف ا!Eامعية وتحكمUا =عر) طالب_ أستاذ (�جتماعية املنظمة بTن طر:� العملية التعليمية 
 �Dتحد من املشكالت ال5. قد تؤثر ع ��وقواعد العمل ال5. يقر�ا الطالب مع أستاذ�م، و½التا
سا89م ملا يو�ل إل°8م من مUام لأل¥شطة التعليمية،  روجدانيات الطالب، ومن ثم تضعف من مما

� مقومات ©سUم :� إثرائھ ودعمھ لتحقيق أ�Dئة املناخ التعلي/. الفعال عSوتقوم ب �دافھ وتتمثل :
��Q. _ قواعد حفظ النظام بالبSئة التعليمية ( ة املوقف التد ردو =ستاذ :� إدا ر ة املوقف _ ر رإدا

؛ حيث ضمانة اكCساب ا!�MNات املقصودة ال5. خطط لUا =ستاذ مسبقا وفق )التعلي/. بنجاح
ً

  .النواتج املس8Kدفة من طالبھ

  Suggested Proposal          :رتصو مق,+ح

ة  ريقـصد بمـصطÐO تــصو مق�ـ�ح إجرائيــا :ـ� �ــذا البحـث بأنــھ اNbطـط الــذي يـصف صــو ر
ً

Qــسية ا!Eامعيــة، وفــق مMـــ�رات وفلــسفة ومنطلقــات وأ�ـــداف  راملنــاخ التعلي/ــ. الفعــال بالبSئـــة التد
ســم إجــراءات تنفيذيــة ~عMــ� ع«8ــا بآليــات تفعيــل  روحــدود ومتطلبــات تنفيــذ عامــة وخاصــة، ومــن ثــم 

د مــن املــشكالت ال5ــ. تحــدث خلـال متوقعــا :ــ� تــوافر املنــاخ التعلي/ــ. الفعــال تـضمنت مق��حــات ا! ــ
ة ال´لية، والطالب نفسھ، ومن ثم وضع مق��حات أخر شملت قواعد  �ا =ستاذ وإدا ىوال5. مصد ر ر
ة املوقـــف  ة إدا Qـــ��.، وصـــو ة املوقـــف التد رحفــظ النظـــام بالبSئـــة التعليميـــة، ودو =ســـتاذ :ـــ� إدا ر رر ر

  . ©عد متطلبات مقومات املناخ التعلي/. الفعالالتعلي/.، وال5.

  :إجراءات البحث

:� ضوء ©ساؤالت البحث تم اتباع ا!Nطوات ®جرائية آنية الذكر لتحقيق أ�دافھ؛ فمن 
� نتائج تمكن من وضع تصو �� وجUة نظر عينة البحث للوصو إDعتماد ع�رخالل أدواتھ تم  ل

مق��ح للمناخ التعلي/. الفعال اسCنادا
ً

Qس وطال�8م � وجUة نظر أعضاء �يئة التدDر ع .  

� اسCبانة Dع ��الكشف عن استجابات عينة من اس8Kدفت وقد اشتملت أداة البحث =و
الطالب باملؤسسة ا!Eامعية حو املشكالت ال5. تقف عائقا لتوف�T املناخ التعلي/. الفعال،

ً
 وال5. ل

�ا  ة املؤسسة ا!Eامعية _ =ستاذ(رمصد جة املوافقة :� )ب نفسھالطال_ رإدا ر، �ذا وقد تمثلت د
@جUا ا!Nما�Ý. لCشمل مدى املوافقة  كب�Tة جدا (رتد

ً
  ).ضعيفة جدا_ ضعيفة _ متوسطة _ كب�Tة _ 

 �Dالكشف عن واشتملت أداة البحث الثانية ع ��عينة من استجابات اسCبانة عمدت إ
Qس باملؤسسة ا!Eامعية، حو مقومات املناخ  لأعضاء �يئة التد  وال5. حددت التعلي/. الفعال،ر

��Q. _ قواعد حفظ النظام بالبSئة التعليمية (:�  ة املوقف التد ردو =ستاذ :� إدا ر ة املوقف _ ر رإدا
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@جUا ا!Nما�Ý. لCشمل مدى املوافقة  وتبايaت )التعلي/. بنجاح جة املوافقة :� تد رد كب�Tة جدا (ر
ً

 _
  ).ضعيفة جدا_ ضعيفة _ متوسطة _ كب�Tة 

  :ي البحثصدق أدا`

ة =ولية ألدا©ي البحث تم عمل ®جراءات ا!Nاصة  رËعد �ن8Kاء من إعداد الصو
مة تم حساب صدق اb تو أو  ىبتقني«8ما، وللتأكد من الدقة العلمية، وإجراء التعديالت الال ز
 �Dدف الذي اعدت من أجلھ، كما اعتمد عUات أن ت´و ممثلة لل �� :� العبا ؛ حيث ر ناملضمو رن و

ي الظا�ر :� تحديد صدق أدا©ي البحث عن طر@ق اb كمTن، من أستاذة ال��بية وعلم الصدق
ة  مة، كما تم عرض الصو اء، أجر@ت التعديالت الال رالنفس، و:� ضوء ما أبداه اb كمو من آ ز ر ن
� مجموعة من اb كمTن املتخصصTن؛ حيث تم إعادة صياغة Ëعض Dال«8ائية ألدا©ي البحث ع

ات وحذف الب ات جديدة؛ لتصبح أدا©ي البحث صا! ة للتطبيقرالعبا   .رعض ßخر، وأضيفت عبا

جة ال´لية ألدا©ي البحث، وقد أظUرت  ة والد تباط بTن �ل عبا �روتم حساب معامالت  ر ر
ا89ما داللة إحصائية عند مستو  تباط لعبا �ىمعامالت  ر ، و½ذلك أصبحت أدا©ي )0.05، 0.01(ر

�جة عالية من  ©ساق الداخD�، كما تم حساب الثبات باستخدام معامل ألفا رالبحث تتمتع بد
� عينة استطالعية قوامUا Dما عUعد تطبيقË ،مباخ Qس، و) 95(وكر من ) 205(رعضو �يئة التد

جة الثبات )Google Form(الطالب بواسطة  �، و½لغت ) 0.96_ 0.97(ر، وقد بلغت د�لالسCبانة =و
جة الثبات لالسCبانة الثانية  ، و�و ما حقق وظيفية استخدام أدا©ي البحث :� )0.94 _ 0.95(رد

  .تحقيق الUدف م«8ما

@ة ل´ل مفردة وال5. شملت  روتم تفرQغ بيانات أدا©ي البحث باستخدام ا!Eداو التكرا ل
كب�Tة جدا (�ستجابات 

ً
، ثم حساب �نحراف )ضعيفة جدا_ ضعيفة _ متوسطة _ كب�Tة _ 

جات واملتو راملعيار ومجموع الد ن الaس?. ثم استخدام اختبار حسن ي زسط الذي يمثل الو
:� إجراء تلك ) SPSS( لقياس دالالت التباين، وقد تم استخدام ال�Mنامج ®حصاðي 2املطابقة �ا

��  :لالعمليات، وحدد مدى �ستجابة من خالل ا!Eدو التا

  )1(لجــدو 
  ىمستو ومدى املوافقة لWل استجابة عvw أدا`ي البحث

جة املو   ضعيفة جدا  ضعيفة  متوسطة  كب:+ة  كب:+ة جدا  افقةرد

  1.8< م  ≤ 1  2.6< م  ≤ 1.8  3.4< م  ≤ 2.6  4.2< م  ≤ 3.4  5≤ م  ≤ 4.2  املــــدى

  :عينة البحث

Qس با!Eامعات املصر@ة، والذين  رتمثلت عينة البحث من الطالب وأعضاء �يئة التد
ابط التالية)ogle FormGo(شار�وا ع�M مواقع التواصل �جتما�� باالستجابة  � الرDو ع:  

  الطالب

9GHyqFW9AxACobY2F/gle.forms://https  

Qس   رأعضاء �يئة التد

6uc4XXH5Dq8MEvzm2/gle.forms://https  
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�� يوÑــÐ أعــداد وتــصaيف عينــة البحــث مــن الطــالب وأعــضاء �يئــة لو@وÑــÐ ا!Eــدو التــا
�Dعتبار فيما ي�Qس وفق Ëعض املتغ�Tات التصaيفية ال5. أخذت :�    :رالتد

  )2(لجدو 

	س وفق �عض املتغ:+ات التص�يفية   رتص�يف عينة البحث من الطالب وأعضاء �يئة التد

  ا��موع  العدد  املتغ:+ات التص�يفية  العينة

  1730  رذكو
  نوعال

  1936  إناث

  2366  عملية
  الطالب

  الWلية
  1300  نظرXة

3666  

  324  أستاذ

  416  أستاذ مساعد
جة  رالد
  العلمية

س   378  رمد

  819  عملية
  الWلية

  299  نظرXة

)1 _ 5(  398  

)6 _ 10(  309  

أعضاء �يئة 
	س   رالتد

سنوات 
  ا��C+ة

  411  )قفما فو _ 11(

1118  

  :تائج البحثن

تبطت با!Eزء امليدا¥ي؛ فقد تم تناولUا وفق  رلإلجابة عن ©ساؤالت البحث الفرعية وال5. ا
�D8ا كما يÍترتي:  

أوال 
ً

أ�م املـشكالت ال ـ! تحـدث خلـال متوقعـا �ـ� تـوافر املنـاخ التعلي"ـ! الفعـال مـن _ 
  :وج�ة نظر الطالب

للإلجابة عن ال£ساؤ >و للبحث ا�cا¡� �لDما أ�م املشكالت ال5.  ( والذي نص ع
تحــدث خلــال متوقعـــا :ــ� تــوافر املنـــاخ التعلي/ــ. الفعــال مـــن وجUــة نظــر الطـــالب باملرحلــة ا!Eامعيـــة 

�ا  ة املؤســسة ا!Eامعيــة _ =ســتاذ(روال5ـ. مــصد الكــشف عــن اســتجابات ؟؛ فقــد تــم ) الطالــب_ رإدا
� تـوافر املنــاخ التعلي/ــ. أ�ــم املـشكالت ال5ــ. تحـدث خلــال متوقعـا :ــعينـة البحــث فيمـا يــرتبط برصـد 

�ا لCـشمل  ة املؤسـسة ا!Eامعيـة _ =سـتاذ(رالفعال، وصنفت املـشكالت وفـق مـصد ؛ )الطالـب_ رإدا
ن الaس?. ومستو املوافقة وقيمة لذا  ىتم حساب الو   :لوال5. تت�Ð :� ا!Eداو التالية) �2ا(ز

  



المناخ التعليمي الفعال من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس 
  )تصور مقترح( وطالبهم

 
ر عصام دمحم عبد القاد/ أ د  

  

 

 

24 

�ا >ستاذ_ أ    :رمشكالت مصد

�ا =ســتاذ وتحــدث خلــال متوقعــا :ــ� ل~ــستعرض ا!Eــدو التــا�� أ�ــم املــشكالت ال ر5ــ. مــصد
�Dة مفصلة فيما ي   :رتوافر املناخ التعلي/. الفعال بصو

  )3(لجــدو 

ن ال�س¥! ومستو املوافقة وقيمة  ىالو �ا >ستاذ) 2;ا(ز  وتحدث خلال رللمشكالت ال ! مصد
  3666= من وج�ة نظر عينة البحث         ن متوقعا �� توافر املناخ التعلي"! الفعال 

ات رالعبا  
ن  زالو

 ال�س¥!
2;ا  

ىمستو 
 املوافقة

لصعو§ة تلبية Aحتياجات املعرفية لدى الطالب حو 
  .موضوع التعلم

 كب:+ة 1519.58 3.8017

اســــية ال ــــ!  رضــــعف مواكبــــة �عــــض أ�ــــداف املــــادة الد
  .قيقدم�ا >ستاذ بمتطلبات سو العمل

ًكب:+ة جدا 3775.56 4.2755  

ة مطالعة >سـتاذ لWـ ل مـا �ـو جديـد مـرتبط باملـادة رند
اسية عC+ بنوك املعرفة الرقمية   .رالد

ًكب:+ة جدا 3697.48 4.2960  

ــــ+ة مـــــــن  ـــــ+ات كب:ـــ ــــية لف,ــ اســـ 	س املـــــــادة الد رإســـــــناد تـــــــد ر
  .الوقت ألستاذ �عينھ

 كب:+ة 2026.26 3.8421

Xــــة امللقـــــاة  	ــــسية و¬شـــــرافية و¬دا ر`عــــدد امل�ـــــام التد ر
  .التعليميةعvw عاتق >ستاذ داخل املؤسسة 

ًكب:+ة جدا 3218.37 4.2  

ة ا�تمــام >ســتاذ باتجا�ــات الطــالب نحــو محتــو  ىنــد ر
اسية من قبل >ستاذ   .راملادة الد

 كب:+ة 1924.78 3.9157

ضـــــعف قناعـــــة الطـــــالب بـــــأن أســـــتاذ املـــــادة ال يـــــضيف 
	سھ ا²±! املقر أثناء تد رجديد للمحتو الد رر   .ى

ًكب:+ة جدا 4055.27 4.3074  

ـــــات ال�ــــــ 	س املتبــــــع مــــــن قبـــــــل الثبـ ـــــد رس¥! ألســــــلوب التــ
ـــــو  ـــــــاين ا�cتـــــــ ــــــــــوة ب£بـــــ ــــــ+ أســ ــــــــذي ال يتغ:ــــــ ــــــتاذ والــــ ى>ســــــ

  .التعلي"!
 كب:+ة 1629.40 3.8350

ضـــــعف ا�تمـــــام >ســـــتاذ بـــــردود أفعـــــال الطـــــالب أثنـــــاء 
	س   .رالتد

 كب:+ة 1267.58 3.6326

ــــت  ـــــم الوقـــــ ــــــــة ¬لقــــــــاء معظـــ ـــــــv عمليـ ترك:ــــــــ· >ســــــــتاذ عwـ
	س   .را��صص للتد

ًكب:+ة جدا 4097.37 4.2600  

ضعف ا�تمام >ستاذ بالتقوXم البنا¹ي للطـالب أثنـاء 
	س ملعرفة مدى اس£يعا��م   .رالتد

ًكب:+ة جدا 4330.99 4.2750  

ـــــتاذ عــــــن الــــــشرح أثنــــــاء عمليـــــــة  ا مــــــا يتوقــــــف >سـ نــــــاد
ً
 كب:+ة 2641.07 3.9752ر
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	س ب�ºة تواتر >فWار   .رالتد

wس ا��ام«� يقوم ع	 v طـرح راعتقاد >ستاذ بأن التد
لعنــاوXن موضـــوعات �عي¼�ـــا `ــستكمل بج�ـــود مطالعـــة 

  .الطالب
 كب:+ة 1896.69 3.9231

صــــعو§ة متا�عــــة الطــــالب �cــــديث >ســــتاذ؛ ممــــا ي�ــــتج 
  .يعنھ ال£سرب الفكر لكث:+ م¼�م

 كب:+ة 2277.40 3.8977

	س  را?ــــشغال >ســــتاذ بــــأمو ال تــــرتبط بموضــــوع التــــد ر
  .`سÀب ال£ش£ت الذ�¾! لدى الطالب

 كب:+ة 2805.49 4.1427

Xـة �عيـدة  را�تمام >ستاذ بالتعليق عvw >حـداث ا��ا
	س، وال ـــ! `ـــس�Ãلك املزXـــد مـــن  رالـــصلة بموضـــوع التـــد

  .الوقت ا��صص
ًكب:+ة جدا 3872.28 4.2368  

ـــتاذ للـــــر§ط الـــــوظيفي بـــــ:ن أجـــــزاء  ضـــــعف مراعـــــاة >ســ
	س   .رموضوع التعلم أثناء التد

ًكب:+ة جدا 5603.98 4.4678  

	س ن�Åاو ر >ستاذ �� تطبيـق قواعـد العمـل أثنـاء التـد
ات من قبل �عض الطالب   .زبما يؤدي ملزXد من التجاو

ًكب:+ة جدا 3239.91 4.2  

ضـعف ا�تمــام >سـتاذ بتوضــيح أوجـھ الغمــوض ال ــ! 
اســــــية أثنــــــاء  ــــو املــــــادة الد رت�تــــــاب �عــــــض أجــــــزاء محتــ ى

	س   .رعملية التد
 كب:+ة 2742.16 4.1462

§ــــــط >ســــــتاذ ــــعو§ة   بــــــ:ن جوانــــــب الــــــتعلم املعرفيــــــة رصــ
Xة والوجدانية لدى الطالب   .روامل�ا

ًكب:+ة جدا 4817.03 4.4525  

ة تصميم >?شطة التعليمية ال ! تتطلب مشاركة  رند
  .طالبية من قبل >ستاذ

 كب:+ة 1680.91 3.8513

 vــــ ات الطـــــالب إ¡ـ ــــساؤالت واستفـــــسا رتأجيـــــل >ســـــتاذ `ـ
	س   .ر�Èاية الوقت ا��صص للتد

ًكب:+ة جدا 4263.76 4.3849  

	س من  را�cد من تبادل >فWار ب:ن الطالب أثناء التد
  .قبل >ستاذ

ًكب:+ة جدا 3104.20 4.2  

ــــالب أثنـــــــاء  ــــذب Aن£بـــــــاه للطـــ ة التحف:ـــــــ· وســـــــبل جـــ رنـــــــد
	س من قبل >ستاذ   .رالتد

ًكب:+ة جدا 4502.59 4.3317  

فشل >ستاذ �� تكوXن مناخ اجتما�Ë فعال بÊنھ و§:ن 
	سطال   .ربھ أثناء التد

 كب:+ة 1656.35 3.8524
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ات التواصــــل الكwـــ� بــــ:ن >ســـتاذ وطالبــــھ  رضـــعف م�ـــا
	س   .رأثناء التد

 كب:+ة 1378.99 3.7507

ة اسـ£ثمار ج�ـود وطاقـات الطـالب مـن خـالل م�ــام  رنـد
	س من قبل >ستاذ   .روتWليفات ترتبط بموضوع التد

ًكب:+ة جدا 4088.52 4.3914  

	س سرعة فعالية ال�Ãد ريد �� ضبط النظام أثناء التد
  .من قبل >ستاذ

 كب:+ة 1763.50 3.8857

ــــــاء  ات امل£ـــــــــسرعة أثنـــ ــــرا ــــــ+ مـــــــــن القـــــ ــــن كث:ـــ رال,+اجـــــــــع عـــــ
	س من قبل >ستاذ   .رالتد

 كب:+ة 1503.57 3.8096

زXـادة الـضغوط و>عبــاء ا�cياتيـة عwــv >سـتاذ تجعلــھ 
	س   .ركث:+ Aنفعال أثناء التد

 كب:+ة 1473.71 3.7338

ضعف قناعة >ستاذ بما يبذل من ج�ود لتوف:+ مناخ 
  .`علي"! للطالب

 كب:+ة 2408.59 4.0120

ن الaس?. لUذه  صده من بيانات للو زباستقراء استجابات عينة البحث، و:� ضوء ما تم  ر
  :ل�ستجابات يمكن القو بأن

:ـــ� كثTـــ� مــــن =حيـــان يaـــشأ لــــدى الطـــالب احتياجـــا معرفيــــا مO ـــا؛ قـــد يرجــــع - 
ً ً ً

 للبحـــث عــــن 
نالت´امـل بـTن مــا لـد8Êم ومــا يaب¸ـ� أن يتــوافر؛ لـذا يaب¸ـ� أن ي´ــو =سـتاذ كثTــ� �طـالع :ــ� 
مادة تخصصھ، وما قد يرتبط �8ا من خ�Mات ©سا�م :� سد احتياجات طالبھ التعليمية، 
ة تؤكــــد لـــد8Êم مــــدى تمكنــــھ مـــن مادتــــھ تمامـــا، و@حــــدث ذلــــك مناخـــا يCــــسم بالثقــــة  بـــصو

ً ً
ر

  .و�ستقرار

 - �Qــ��. مــع تبgــ. نمــط  ة �لقــاء :ــ� املوقــف التد رعتمـاد الــرئSس مــن قبــل =ســتاذ عDــ� مUــا ر
الCـــسرQع لـــضيق الوقـــت اNbـــصص، قـــد يaـــتج عنـــھ صـــعو½ة متاËعـــة الطـــالب لـــھ، ممـــا قـــد 
، ممـا يتطلـب مـن =سـتاذ الوسـطية :ـ�  � ©ـسر�8م فكر@ـا أو ا¥ـشغالUم بـأمو أخـر�ىيؤدي إ ر

ً

عDـــ� تفعيـــل املـــشاركة عMـــ� مناقـــشة وحـــوار مـــنظم وفعـــال، ®لقـــاء بمـــا يناســـ8Íم، والعمـــل 
ــ. فكــــرة التقــــو@م الت´ــــو@g. ملــــساعدتھ :ــــ� الكــــشف عــــن مــــدى متاËعــــة الطــــالب  كــــذلك تبgــ

 .واسCيعا�8م ملوضوع التعلم

ـــتاذ  -  ــــــضعف ا�تمـــــــام =ســــ ـــة لـ ـــــ��. نCيجــــ Qــ ـــــف التد ــــاء املوقــ ـــــاط أثنـــ تبــ �ــــ�f و رتaـــــــشأ الفوÕـــ ر
ـــ. ومــــ مgـ زبــــالتخطيط املــــسبق Ebر@اتــــھ وفــــق جــــدو  لة مــــن قبــــل ل وشاركة محــــسو½ة مــــسؤ

الطـــالب؛ لتحقيـــق أ�ـــداف الـــتعلم املaـــشودة، و�ـــذا مـــا يـــؤدي لـــتمكن =ســـتاذ مـــن الـــر½ط 
الوظيفي بTن ما يتضمنھ موضوع التعلم من قضايا و½fg معرفية سابقة والحقة، و�ذا ما 

 .ل~س/Ë fسالسة التناو
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ئـSس لفعاليـة -  ة =سـتاذ عDـ� جـذب انCبـاه طالبـھ معـو  ربـات مقـد  املنـاخ التعلي/ـ.؛ حيـث لر
تــھ عDــ� تبgــ. أســاليب  Qس، ومــن ثــم مقد تــھ عDــ� تنوQــع اســ��اتيجيات وطرائــق التــد رمقد ر ر

� حفز أذ�ان الطالب نحو قضايا موضوع التعلمDباه وال5. ©عمل عCن� .متباينة !Eذب 

@ـــب أن تبgـــ. فكـــرة ال8Kديـــدات ال5ـــ. تقابـــل �نحـــراف عـــن الـــسلوك املرغـــوب فيـــھ أثنـــاء  -  رال 
�بة وخوف لدى كث�T من الطالب، بما يؤدي إليجاد مناخ غ�T امل ��Q. تحدث  روقف التد ر

ة لبث الطمأنSنة ع�M تبg. فكرة تفعيـل قواعـد العمـل  ورفعال وغ�T ص��؛ لذا �ناك ضر
.��Q ة املوقف التد ك الطالب :� صياغ8Kا كدستو حاكم ومنظم إلدا رال5. شا ر  .رر

ـــا�� لألســــتا -  ـــات �نفعـ ذ ~ــــش´ل �Eــــر الزاو@ــــة لت´ــــو@ن منــــاخ ©علي/ــــ. يحــــر بالــــذكر أن الثبـ
فعال، ومن ثم يaب¸� أن يCسم =ستاذ بالثبات �نفعا�� و�دوء املزاج �ي ~ستقر موقف 
التعلم، وال ~عرض طالبھ ملواجUة تناقض السلوك؛ ألن ذلك يCسºب :ـ� إشـ´الية تحـدث 

��Q. حتما ة املوقف التد تبا�ا عند إدا ا
ً ً

ر ر  . ر

�ا إد_ ب  ة املؤسسة ا��امعيةرمشكالت مصد   :را

ة املؤسسة ا!Eامعية وتحدث خلال  �ا إدا ريCناو ا!Eدو التا�� أ�م املشكالت ال5. مصد ر ل ل
�Dة مفصلة فيما ي   :رمتوقعا :� توافر املناخ التعلي/. الفعال بصو

  )4(لجــدو 

ن ال�س¥! ومستو املوافقة وقيمة  ىالو ة املؤسسة ) 2;ا(ز �ا إدا رللمشكالت ال ! مصد ر
من وج�ة نظر عينة البحث         وتحدث خلال متوقعا �� توافر املناخ التعلي"! الفعال ية ا��امع

  3666= ن 

ات رالعبا  
ن  زالو

 ال�س¥!
2;ا  

ىمستو 
 املوافقة

	س ال `ستوعب أعداد الطالب؛ مما يحدث  رقاعات التد
  .تكدس ��ا

 كب:+ة 1690.70 3.8535

ة  ــــــد ــــــــة لنـــــ 	س ضـــــــــــعيفة؛ ن£يجــ ـــــد ــــــات التـــــ ـــــــ·ات قاعـــــ رتج�:ـــ ر
  .لتقنيات ا�cديثة ��اا

 كب:+ة 2723.71 4.1421

ـــــــية مزدحمــــــــــة بمواعيــــــــــد ا�cاضــــــــــرات  اســـ ـــــــداو الد را��ـــ ل
Xبات ال ! يصعب عvw جميع الطالب Aل,·ام ��ا   .روالتد

 كب:+ة 1453.37 3.8025

اسـة ال ت£ناسـب  اسية �� �عض �Íرات الد راملقاعد الد ر
  .مع الطبيعة العمرXة للطالب ا��ام«�

 كب:+ة 3064.90 4.1143

ــــة لألســــــتاذ �ــــــ� العديــــــد مــــــن  ة الWليــ ــــعف مــــــشاركة إدا رضــ
اسة ر>مو التنظيمية ا��اصة بأماكن الد   .ر

 كب:+ة 1515.10 3.8159

ة اســ£ثمار الوحــدات ذات الطــا�ع ا��ــاص باملؤســسة  رنـد
ة  رالتعليمية وتوظيف�ا �� خدمة العملية التعليمية بصو

 كب:+ة 1478.98 3.7215
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ات رالعبا  
ن  زالو

 ال�س¥!
2;ا  

ىمستو 
 املوافقة

  . مباشرة

ة الرعايــــــة  ــــة الفعالــــــة رنـــــد النفـــــسية وAجتماعيــــــة والطبيـ
  .للطالب داخل املؤسسة التعليمية

 كب:+ة 1782.22 3.8909

ــــــام باملــــــــشكالت ا�cياتيــــــــة ال ــــــــ! يواج��ــــــــا  ــــــعف �Aتمــ ضــ
ة الWلية الطالب خارج املؤسسة التعليمية من قبل   .رإدا

ًكب:+ة جدا 3944.84 4.3486  

شاد >;ادي"! املوجھ للطالب م ن قبل رضعف فعالية ¬
  .الوحدات ا��صصة لذلك

ًكب:+ة جدا 2944.64 4.2046  

ضعف ا�cافز املادي املقدم للطالب املتم:·ين وأcÑاب 
ة الWلية   .رAحتياج من قبل إدا

 كب:+ة 2653.12 4.1331

ة >?شطة ا��تلفة خارج أسوار الWلية ال ! `س�م ��  رند
ات ا��تلفــــة لــــدى الطــــالب؛  راســــ£يعاب الطاقــــات والقــــد

£يجة لتكدس ا�cاضرات و>?شطة العمليـة واملعمليـة ن
  .املرتبطة ��ا

ًكب:+ة جدا 4549.18 4.3194  

ــــــة؛ تجنــــــــب ــــــھ املتنوعــ  >ســــــــتاذ اســــــــتقبال مــــــــشكالت طالبــ
ة الWلية   .رقناعة منھ بأ�Èا من م�ام وظيفة إدا

 كب:+ة 1543.31 3.7392

ة الWليـة �عــض أنمـاط الــسلوك غ:ـ+ املرغــوب  رتجا�ـل إدا
  .رل �عض الطالب ال?شغال�ا بأمو أكÓ+ أ�ميةفيھ من قب

 كب:+ة 2838.20 4.1238

ـــــv جميــــــــع الطــــــــالب  ـــــــة ال تطبــــــــق عwـــ ـــــوائح الWليـ قواعــــــــد ولـــ
  .�عدالة

 كب:+ة 1315.28 3.7179

ة الWليــة لكث:ــ+ مــن مخالفــات الطــالب للقواعــد  رصــد إدا ر
تباك وÕعموم  A د منXراملنظمة ولوائح املؤسسة، مما يز

Ö±×الفو.  
 كب:+ة 1540.86 3.7632

ة الWليــــة للطــــالب بقيــــادة  ة عقــــد نــــدوات تنظم�ــــا إدا رنــــد ر
ــــالق  ــــيم و>خـــ ـــــق القـــ ـــــاتذة ذو ا��Cـــــــ+ة لتعميــ ي�عــــــض >ســ
ا�cميــــدة لــــد�Øم، وحــــض�م عwــــv تجنــــب الــــسلوكيات غ:ــــ+ 

  .املرغو§ة

 كب:+ة 3087.21 4.1015

ة الWليــــة  رمـــستو ا��ـــدمات التعليميـــة ال ـــ! تقـــدم�ا إدا ى
  .مل�شودةللطالب ال تحقق >�داف ا

ًكب:+ة جدا 3811.68 4.2853  

ــــوف:+ الــــــدعم اللوجــــــس ! للمؤســــــسة؛ لÊــــــساعد  ــــعف تــ ضــ
	Ù±! منذ البداية عwـv نحـو  ة املوقف التد ر>ستاذ �� إدا ر

  .سليم
 كب:+ة 1905.93 3.9373
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ات رالعبا  
ن  زالو

 ال�س¥!
2;ا  

ىمستو 
 املوافقة

ة  رانتظام العملية التعليمية ال يبدأ مبكرا ال?شغال ¬دا
ً

  .الفھل�� تج�:· مقوما�Åا من جداو وأعمال صيانة وخ
 كب:+ة 1159.20 3.6713

ة الWليـة �cـل  رضعف قنوات التواصـل بـ:ن الطـالب وإدا
Xــة ليــنعكس مباشــرة عwــv فعاليــة  ة فو رمــشكال�Åم بــصو ر

  .العملية التعليمية
 كب:+ة 1374.52 3.8257

ضــــعف توعيــــة الطــــالب بــــاألعراف ا��امعيــــة مــــن خـــــالل 
ــــة للطــــــالب  ة الWليــــــة خاصــ ــــة تنظم�ــــــا إدا رلقــــــاءات توعوXــ

  .جديناملست
 كب:+ة 2809.81 4.0979

ة الWليـة مـع الطـالب حــال  رضـعف التواصـل مـن قبـل إدا
ف خاصة   .وتكرار غيا��م لظر

 كب:+ة 1262.73 3.7087

ـــــتجابات عينــــــة البحــــــث حــــــو املــــــشكالت  ة املؤســــــسة لبــــــالنظر إ�ــــــ� اسـ �ا إدا رال5ــــــ. مــــــصد ر
صـده مـن بيانـات ، و:� ضوتحدث خلال متوقعا :� توافر املناخ التعلي/. الفعالا!Eامعية  روء ما تم 

ن الaس?. لUذه �ستجابات يمكن القو بأن لللو   :ز

ة التنظيميـــة للعمليـــة التعليميـــة، Ëغـــض  -  ة املؤســـسة ا!Eامعيـــة بالـــصو رتركTـــw ا�تمـــام إدا ر
النظر عن ��تمام بإيجاد مناخ ©علي/. فعال ع�M توف�T مقومات ©ساعد :� ذلك، و�ـذا 

�ة  � تـزامن ورأمر يحتاج ملراجعة؛ حيث ضرDم من يؤكدو عUاء ال��بية؛ ف�Mنستعانة بخ
توافر الدعم اللوجس5. مع الدعم النف��.، مما يaتج عنھ مستو@Tن من الرضـا، أحـد�ما 

  .~ش´ل الرضا الوظيفي لألستاذ، و=خر يضمن الرضا التعلي/. لدى الطالب

ة قــ -  ة املؤســسة التعليميـة والطــالب ~عــد ضـر ر©عـدد قنــوات التواصـل بــTن إدا ، يــتم ور ىصو
ىمـن خاللUـا إقبــال الطـالب عDــ� طـرح مــا يواجUـو مــن معوقـات، وتقبــل تقـو@مUم ملــستو  ن
ـــع =داء املؤســـــ��.  ة جليـــــة عـــــن واقــ ـــو ــــة املقدمـــــة، ومـــــن ثـــــم ت´ـــــو@ن صــ را!Nدمـــــة التعليميـ
ـــراف العمليـــــة  تھ املقبولـــــة لـــــدى أطــ :ـــــ� صـــــو ـــو املنـــــاخ التعلي/ـــــ.  ربحياديـــــة، ومـــــن ثـــــم يت´ــ ن

 .التعليمية داخل املؤسسة

يــــة العمــــل عDـــــ� تنميــــة و�ــــ� الطـــــالب بــــاألعراف ا!Eامعيــــة أو قـــــوانTن وقواعــــد ولـــــوائح أ�م - 
ة  شــــاد الطالÒــــي املنCــــسبة إلدا رالــــسلوك، عMــــ� بــــرامج ونــــدوات ثقافيــــة تؤد8Êــــا وحــــدات ® ر
املؤســـسة التعليميـــة، و@ـــدعم ذلـــك العدالـــة اEbتمعيـــة داخـــل املؤســـسة، و½التـــا�� يجنـــب 

تجال والبعـد عـ �ن �ـل مـا يخـالف =عـراف واللـوائح املنظمـة، و�ـذا رمسºبات الفوf�Õ و
د الºشر بCباين م´وناتھ تھ الفاعلة ال5. يتمنا�ا املو يما يدعم املناخ التعلي/. :� صو ر  .ر

ة التعليمية وما يرتبط �8ا من  -  ة املؤسسة التعليمية بفقھ نظر@ات ®دا رإن تمتع أفراد إدا ر
ليات، ~عمــــل عDــــ� إيجـــــاد منــــا خ ©علي/ــــ. فعـــــال قــــائم عDــــ� أســـــس ومجــــاالت ومUــــام ومـــــسؤ

د الºشر@ة  روقناعات علمية تCسم بالثبات والرغبة :� ت´و@ن شرا�ات فاعلة مع �افة املوا
  . باملؤسسة
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�ا الطالب_ جــ    :رمشكالت مصد

�ا الطالـب وتحــدث خلـال متوقعــا :ــ�  ر~ـستعرض ا!Eــدو التـا�� أ�ــم املـشكالت ال5ــ. مــصد ل
ة    :مفصلة فيما يD�رتوافر املناخ التعلي/. الفعال بصو

  )5(لجــدو 

ن ال�س¥! ومستو املوافقة وقيمة  ىالو �ا الطالب ) 2;ا(ز وتحدث خلال رللمشكالت ال ! مصد
  3666= من وج�ة نظر عينة البحث         ن متوقعا �� توافر املناخ التعلي"! الفعال 

ات رالعبا  
ن  زالو

 ال�س¥!
2;ا  

ىمستو 
 املوافقة

الطالب عند بدء >سـتاذ تزايد >حاديث ا��انÀية ب:ن 
  .بالشرح؛ ن£يجة لضعف التواصل

 كب:+ة 3138.24 4.1536

	س؛  رضعف مشاركة الطالب مـع أسـتاذ�م أثنـاء التـد
  .رن£يجة قصو التفاعل بي¼�ما

 كب:+ة 2110.11 3.9662

ضــعف معرفــة قواعــد العمــل أو النظــام داخــل البÊئــة 
ھ التعليميـة مـن قبـل الكث:ـ+ مــن الطـالب، ممـا ي�ـتج عنــ

  .حدوث اضطرابات غ:+ مقصودة من �عض الطالب
 كب:+ة 4480.10 2 .4

رمعانــاة �عــض الطــالب مــن حــب الظ�ــو ��ــذب ان£بــاه 
ة  	س بــصو رÚخــرXن، ممــا قــد يــؤثر عwــv مجرXــات التــد ر

  .مباشرة
 كب:+ة 1707.85 3.8652

	س  ر?ـــشوب �عـــض ا��الفـــات بــــ:ن الطـــالب أثنـــاء التــــد
ا قــــد ي�ــــتج عنــــھ رألمــــو ال تــــرتبط بموضــــوع الــــتعلم، ممــــ

  .ا?شغال�م لبعض الوقت
 كب:+ة 1665.81 3.8887

ع علــــــــ�Ûم  ــــالب عنــــــــدما يـــــــو ــــــاو بــــــــ:ن الطـــ ـــــعف التعـ زضــ ن
�ا زأ?شطة تتطلب التعاو �� إنجا   .ن

 كب:+ة 1341.35 3.7640

ضــعف العالقــات Aجتماعيــة بــ:ن الطــالب، ممــا ي�ـــتج 
  .عنھ ضعف �� تبادل ا��C+ات بي¼�م

 كب:+ة 2116.36 3.9935

ر صــو ومالمــح ا��الفــات بــ:ن الطــالب واملتمثلــة ت£بـاين
ن�� الغ:+ة أو تجا�ل �عض�م البعض أو ضعف التعاو 

  .بي¼�ما أو تجنب تبادل ا��C+ات أو ا�cدة �� التعامل
 كب:+ة 2001.11 3.8402

اعتيــاد �عــض الطــالب عwـــA vنفعــال والتعــصب لرأيـــھ 
مـالؤه حـو  لخاصة عندما يدو نقاش بÊنھ و§:ن أحـد  ز ر

  .تحتمل الرأي والرأي >خرقضية 
 كب:+ة 2210.39 3.9662

تجنــب �عــض الطــالب املناقــشات وا�cــوار مــع �عــض�م 
 vالــبعض خــشية ا��ــالف الــذي قــد يــؤدي بــالبعض إ¡ـــ

 كب:+ة 1832.04 3.7946
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ات رالعبا  
ن  زالو

 ال�س¥!
2;ا  

ىمستو 
 املوافقة

  .التعصب للرأي

ـــــد و>ســـــــس املرتبطـــــــة  ة ا�تمـــــــام الطـــــــالب بالقواعــ رنـــــــد
 أثنـــاء باملناقــشة وا�cـــوار و§التـــا¡� ضـــعف �Aتمـــام ��ـــا

	س   .رالتد
 كب:+ة 1684.58 3.8074

ع¾! أن تتحدث بما  اعتقاد الطالب بأن الديمقراطية̀ 
	س   .ر`شاء أثناء س:+ إجراءات التد

 كب:+ة 1750.85 3.8020

ال,ــــ·ام �عــــض الطــــالب بقناعــــات ال ت£ــــسق مــــع Ñــــcيح 
 v¡ؤ متطرفــة أو مغــا اء و ىالعلــم، ممــا قــد ي�ــتج ع¼�ــا آ ر ر

  .ف�Ûا
+ةكب: 1885.55 3.8631  

ة اعتيــاد الطــالب عwــv تب¾ــ! >ســتاذ الســـ,+اتيجيات  رنــد
ـــــسية  	ـــ ــــة التد ـــــس�م �ــــــــ� تفعــــــــل البÊئــــ ـــ ــــ!̀  	س ال ــــ رالتــــــــد ر

  .وتحقق أ�داف�ا امل�شودة
 كب:+ة 1807.05 3.8148

ا مـــا يتكـــو لـــدى الطـــالب اتجا�ـــات إيجابيـــة نحـــو  ننـــاد
ً
ر

أســــتاذ�م ومادتــــھ؛ ن£يجــــة للمنــــاخ غ:ــــ+ ¬يجــــاÕي أثنــــاء 
	س   .رالتد

 كب:+ة 1452.57 3.6994

رشـــعو �عـــض الطـــالب بال�Ãديــــد حيـــال تطبيـــق قواعــــد 
Xبا�Åم، �غـــــض النظــــر عـــــن  را�cــــضو �cاضـــــرا�Åم وتــــد ر

  .مدى استفاد�Åم
 كب:+ة 1438.06 3.7583

ضعف مشاركة الطالب �� التخطيط املـستقب�w مل�ـام 
  .>?شطة التعليمية حينما يطلب م¼�م >ستاذ ذلك

 كب:+ة 1759.11 3.8672

ف �عــــــــــض ــــــــرا�Åم وعــــــــــز ـــــالب عــــــــــن حــــــــــضو محاضــ ر الطـــــ
س�م العملية؛ ن£يجة للكثافة العددية للطالب   .وودر

 كب:+ة 1409.18 3.6978

ــــية املرتبطـــــــــة  اســـــ ــــاة الطـــــــــالب بتعـــــــــدد امل�ـــــــــام الد رمعانـــــ
ا�Åم، ومن ثم قد يتجا�لو أداء �عض�ا نبمقر   .ر

 كب:+ة 2014.89 3.9332

تبــــــاك بــــــ:ن الطــــــالب عنــــــد إعــــــادة  A ــــن رظ�ــــــو حالــــــة مــ ر
  .س�م بطرXقة يرا�ا >ستاذ مناسبةتنظيم جلو

 كب:+ة 1883.67 3.9564

ــــالب ملزXـــــــد مـــــــن املـــــــصادر العلميـــــــة  ــــة الطـــ ة مطالعـــ رنـــــــد
اسية   .راملتخصصة املرتبطة باملادة الد

 كب:+ة 830.53 3.5215

�ا الطالب نفسھ، وال5. قد لباستقراء استجابات عينة البحث حو املشكالت  رال5. مصد
ن ر املنـــاخ التعلي/ــ. الفعـــالتحــدث خلـــال متوقعــا :ـــ� تــواف صـــده مــن بيانـــات للـــو ز، و:ـــ� ضــوء مـــا تــم  ر

  :لالaس?. لUذه �ستجابات يمكن القو بأن
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��تمـــــام بتحقيـــــق =�ـــــداف الرئSـــــسة ملوضـــــوعات الـــــتعلم، وتـــــرك اEbـــــال للطـــــالب ألداء  - 
=�داف الفرعية Ëعد وقت التعلم الرس/.؛ ليحقق الت´امـل الـوظيفي بـTن مفـردات تلـك 

ســـة فاعليـــة مـــن نـــاحي8Kم؛ املوضـــو 89ا العميقـــة عMـــ� مما رعات و@كـــس8Íم ا!MNـــ�ات :ـــ� صـــو ر
Qــ��.، ومــن ثـم تتحقــق الفعاليــة املرتقبــة  رفقـد يaــتج عــن ذلـك تخفيــف حــدة املوقـف التد

  .ملناخ التعلم

Qــــسية حقيقيــــة يــــتم  -  ئSــــسا لبSئــــة تد ـــTن =ســــتاذ وطالبــــھ داعمــــا  ر©عــــد املــــشاركة الفاعلــــة بـ ر
ً ً

 �العديــــد مــــن الــــسلبيات، وال5ــــ. :ــــ� مقــــدم8Kا ت´ــــو@ن �تجا�ــــات التغلــــب مــــن خاللUــــا عDــــ
الــسلبية نحـــو =ســـتاذ ومادتـــھ، ومــن ثـــم الCـــسرب الـــذ�g.، أو الغيــاب غTـــ� املMـــ�ر، كـــذلك 

  .السلبية املفرطة تجاه املؤسسة وأ¥شط8Kا املتنوعة

�ح�ــ�ام املتبــادل عMــ� �ل�ــwام بقواعــد وآداب ا! ــوار فيمــا بيــ«8م -  � مــن ©عو@ــد الطــالب عDــ
ـــن  ــــد عــ ــــأ�� واملـــــودة والبعـ ــا يـــــضمن ا! ـــــب والتـ ــــن جUـــــة أخـــــر بمـــ ــــع أســـــاتذ89م مـ يجUـــــة ومـ

ه  .رالتعصب ب´ل صو

تبg. =ستاذ ملسار تنمية اEbال الوجـدا¥ي لـدى الطـالب ~ـش´ل الـسياج الـواÆ� مـن Ëعـض  - 
وثـات ا!Nطـأ مثــل الغTـ�ة بــTن الطـالب أو تجا�ــل ËعـضUم الــبعض أو ضـعف التعــاو  ناملو ر

 تبادل ا!�MNات أو ا! دة :� التعامل، وغ��Tا مما ~سºب ضعف العالقات بي«8ما أو تجنب
�جتماعية فيما بي«8م. 

Qـ��. يقـوم  -  رمواجUة تف��. ظا�رة =حاديـث ا!Eانºيـة مـن قبـل الطـالب أثنـاء املوقـف التد
 �89م عDـــ ة الوقـــوف عDـــ� أســـبا�8ا، وال5ـــ. م«8ـــا موثوقيـــة الطـــالب :ـــ� مـــدى مقـــد رعDـــ� ضـــر ور

علم املس8Kدفة، أو العكس، و�ذا يتطلب من =ستاذ أن يقدم �ل ما اكCساب خ�Mات الت
ة ��تمام بمفردات املوقف التعلي/.   . ور�و جديد :� مجالھ، بما ~شعر�م بضر

ثانيا 
ً

	س_    :رمقومات املناخ التعلي"! الفعال من وج�ة نظر أعضاء �يئة التد

مــا مقومــات املنــاخ ( والــذي نــص عDــ� للإلجابــة عــن ال£ــساؤ الثــا?ي للبحــث ا�cــا¡�
Qس باملؤســسة ا!Eامعيــة، واb ـددة :ــ�  قواعــد (رالتعلي/ـ. الفعــال مـن وجUــة نظــر أعـضاء �يئــة التـد

Qـ��. _ حفـظ النظـام بالبSئـة التعليميـة  ة املوقـف التد ردو =سـتاذ :ـ� إدا ر ة املوقـف التعلي/ـ. _ ر رإدا
مقومـات املنـاخ  عـن الكـشف عـن اسـتجابات عينـة البحـث فيمـا يـرتبط بالكـشف؟؛ فقد تم )بنجاح

Qس، واb ـددة :ـ�  قواعـد حفـظ النظـام بالبSئـة (رالتعلي/. الفعال من وجUة نظـر أعـضاء �يئـة التـد
��Q. _ التعليمية  ة املوقف التد ردو =ستاذ :� إدا ر ة املوقف التعلي/. بنجاح_ ر تم حساب ؛ لذا )رإدا

ن الaس?. ومستو املوافقة وقيمة  ىالو   :لاو التاليةوال5. تت�Ð :� ا!Eد) �2ا(ز

  :قواعد حفظ النظام بالبÊئة التعليمية_ أ 

ليCناو ا!Eدو التا�� أحد أ�م مقومات املناخ التعلي/. الفعال واملرتبطـة بقواعـد حفـظ  ل
�Dة مفصلة فيما ي   :رالنظام بالبSئة التعليمية بصو
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  )6(لجــدو 

ن ال�س¥! ومستو املوافقة وقيمة  ىالو "! الفعال واملرتبطة ملقومات املناخ التعلي) 2;ا(ز
  1118= من وج�ة نظر عينة البحث         ن  بقواعد حفظ النظام بالبÊئة التعليمية

ات رالعبا  
ن  زالو

 ال�س¥!
2;ا  

ىمستو 
 املوافقة

ـــذ م�ــــام أ?ـــــشطة  نالتعــــاو بــــ:ن الطـــــالب أثنــــاء تنفيــ
  .التعلم ا��ماعية

 كب:+ة 335.32 3.7111

اء ÚخرXن أثناء التعلم ًكب:+ة جدا 984.36 4.2129  .راح,+ام آ  

ًكب:+ة جدا 927.84 4.2013  .تقدير الفكرة ولÊس >�ßاص  

ـــــــــــم  ــــــــن ثـ ـــــار الطــــــــــــالب، ومــــ اء وأفWـــــــ ـــــــــــع آ ــــــل جميـ ــــ رتقبــ
  .مناقش�Ãم ف�Ûا

 كب:+ة 425.56 3.7227

اء ÚخرXن أثناء التعلم  كب:+ة 729.96 4.0197  .رالبناء عvw آ

ــــ:ن  ــــشات البنـــــــــاءة بـــــ ـــــل املناقـــــ ــــــv تفعيــــ ــــــرص عwـــ ا�cـــ
  .بھ>ستاذ وطال

 كب:+ة 359.42 3.6941

Xبات  ــــرة والتـــــــد رال,ــــــ·ام الطــــــالب بمواعيــــــد ا�cاضــ
ش العمـــل، ومــــن ثـــم Aل,ــــ·ام با��ـــدو الزم¾ــــ!  لو ور

  .املعلن مل�ام أ?شط�Ãا
ًكب:+ة جدا 1078.40 4.2478  

ـــــرة أو  ــــــــــاء ا�cاضـــــــ ــــــصراف الطـــــــــــالب أثنــ ـــــــــب انــــــ تجنــ
ش العمل Xبات أو و رالتد   .ر

 كب:+ة 414.21 3.7674

ة العمــــــل ا� ـــــيط ورضــــــر ـــــل التخطـ ـــــ� مراحـ ــــا�Ë �ـ �مــ
والتنفيــــذ والتقــــوXم للعمليـــــة التعليميــــة مــــن قبـــــل 

  .الطالب مع أستاذ�م
 كب:+ة 250.74 3.5072

	س و�ــ�  رالتقليــل مــن املــؤثرات التقنيــة أثنــاء التــد
مقدم�Ãا غلق ا��وال أو جعلھ صامتا
ً

.  
ًكب:+ة جدا 1109.83 4.2147  

املنــــاخ التعلي/ــــ. الفعــــال واملرتبطــــة لبــــالنظر إ�ــــ� اســــتجابات عينــــة البحــــث حــــو مقومــــات 
ن الaـــس?. لUـــذه  صـــده مــن بيانـــات للــو زبقواعــد حفـــظ النظــام بالبSئـــة التعليميـــة، و:ــ� ضـــوء مــا تـــم  ر

  :ل�ستجابات يمكن القو بأن

لية تنفيـذ �ـذه القواعـد، ال5ـ. ©عـد بمثابـة الدسـتو  -  ريتحمل �ل من =ستاذ وطالبھ مـسؤ و
��Q.، وال ة املوقف التد راملنظم إلدا ذي يCناغم مع فلسفة وأ�داف املؤسسة التعليمية، ر

  .و@تمخض ع«8ا ثمرة بSئة ©عليمية توصف باملالئمة والفعالة

� فلسفة �عتماد ®يجاÒي :� إنجـاز مUـام =¥ـشطة  - Dن الطالب عTنتقوم فلسفة التعاو ب
التعليمية، مـن خـالل تبـادل =دوار فيمـا بيـ«8م، ونجـاح ذلـك ~عتمـد عDـ� تخطـيط مـسبق 
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مــــن =ســــتاذ؛ ليــــضع فرصــــة املــــشاركة أمــــام جميــــع طالبــــھ، ممــــا يحــــدث =ثــــر الطيــــب :ــــ� 
ه اNbتلفة   .رنفوسUم، و@ولد لد8Êم الرغبة :� التواصل املستمر بصو

اء ßخــر@ن أثنــاء الــتعلم عDــ� مبــدأ النقــد البنــاء؛ �ــي نتجنــب �حباطــات  -  ريؤســس اح�ــ�ام آ
ف الـذي يتـأ©ى مـن ا تھ وال5. قد تحدث ومن ثم العز رلنقـد الUـدام أو �سـتخفاف :ـ� صـو

  .املرفوضة

Qــــسية 89ــــدف لــــذلك، ~ــــسUم :ــــ�  -  رتبgــــ. حفــــز الUمــــم و�ــــ ذ =ذ�ــــان عMــــ� اســــ��اتيجيات تد
اســـتمطار =ف´ــــار مــــن قبـــل الطــــالب، ومــــن ثـــم يبعــــد�م عــــن احتماليـــة ت´ــــو@ن اتجا�ــــات 

 .سالبة نحو املادة

زاو@ـــة :ـــ� ت´ـــو@ن اتجا�ـــات حــرص أســـتاذ املـــادة عDـــ� ســـالمة البgـــf املعرفـــة ~ـــش´ل �Eـــر ال - 
� املز@د من التعلم وفقا ملبدأ حب �ستطالعDإيجابية نحوه، ومن ثم يحرص طالبھ ع

ً
. 

تبg. فكرة ت´امل ا!UEود ال5. يبذلUا الطالب أثناء الشراكة :� تنفيذ مUام أ¥شطة التعلم  - 
اء الـــذي نيــؤدي إ�ــ� الــرأي أو الفكــرة أو ®جابــة الـــÛ يحة، ممــا يحفــز فكــرة التعــاو البنــ

� تنظيم وتخطيط مسبقDيؤسس ع. 

Qس ا!Eـام²�  -  تھ التقليديـة أو الـسائدة :ـ� بSئـة التـد ريقوم تحسTن مـسار ®لقـاء مـن صـو ر
ة؛ حيـث املناقـشة البنـاءة بـTن =سـتاذ وطالبـھ  ة التفاعليـة أو مـا ~ـس/f بـاملطو � الـصو�رإ ر

� ©عز@ز حـب�ة منضبطة ومخططة سلفا من =ستاذ تؤدي حتما إ بصو
ً ً

�سـتطالع نحـو ر 
 .موضوعات

ة الوقــت، و©عو@ـد طالبــھ عDــ� اح��مـھ مــن خــالل  -  ات إدا ر حـرص =ســتاذ عDــ� امـتالك مUــا ر
ـــد ~ــــسUم :ــــ� ©ـــــEÉيع  ل�ل�ــــwام با!Eــــدو الزمgــــ. ألداء مUــــام =¥ــــشطة التعليميــــة، و�ــــذا قـ
الطــالب عDــ� املــشاركة ®يجابيــة، وQعمــل عDــ� اســCثمار طاقــات جميــع الطــالب، ومــن ثــم 

 . احتياجا89م التعليميةتلبية

�ســـCثمار الــــوظيفي للتقنيـــة الرقميــــة :ـــ� تلبيــــة �حتياجــــات  -  �حـــرص =ســــتاذ وطالبـــھ عDــــ
 .التعليمية، ع�M التطبيقات ال�Mامجية املفيدة

	Ù±!_ ب  ة املوقف التد ردو >ستاذ �� إدا ر   :ر

ريCنــاو ا!Eـــدو التــا�� أحـــد مقومــات املنـــاخ التعلي/ــ. الفعـــال واملرتبطــة بـــدو  ل =ســتاذ :ـــ� ل
�Dة مفصلة فيما ي ��Q. بصو ة املوقف التد رإدا ر   :ر
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  )7(لجــدو 

ن ال�س¥! ومستو املوافقة وقيمة  ىالو رملقومات املناخ التعلي"! الفعال واملرتبطة بدو ) 2;ا(ز
	Ù±! من وج�ة نظر عينة البحث         ن  ة املوقف التد ر>ستاذ �� إدا   1118= ر

ات رالعبا  
ن  زالو

 ال�س¥!
2ا;  

ىمستو 
 املوافقة

!±Ù	 ًكب:+ة جدا 1088.40 4.2  .رالتخطيط املسبق لفعاليات املوقف التد  

 كب:+ة 549.81 3.8309  .صياغة قواعد العمل

 كب:+ة 460.69 3.7513  .تفعيل قواعد العمل

 كب:+ة 323.77 3.6440  .إيجاد مناخ إيجاÕي

 كب:+ة 582.41 3.9088  .تنمية ثقة الطالب بأنفس�م

 كب:+ة 752.68 4.0501  . استجابات الطالب`عزXز

ًكب:+ة جدا 1246.09 4.3148  .توف:+ مناح `عاو?ي  

 كب:+ة 863.69 4.1297  .توف:+ مواد وأدوات التعلم

 كب:+ة 616.18 4.0018  .تنظيم بÊئة التعلم

ًكب:+ة جدا 1331.26 4.3828  .تقوXم نواتج التعلم  

 كب:+ة 307.95 3.6574  .روضع التصو املستقب�w ملوضوعات التعلم

ربالتأمل :� استجابات عينة البحث حو مقومات املناخ التعلي/. الفعال واملرتبطة بدو  ل
ن الaـــــس?. لUــــــذه  ـــن بيانـــــات للــــــو صـــــده مـــ ــــ� ضــــــوء مـــــا تــــــم  Qــــــ��.، و:ـ ــــف التد ة املوقـ ــــ� إدا ز=ســـــتاذ :ــ ر ر ر

  :ل�ستجابات يمكن القو بأن

Qــسية ال5ـ. تحــرص عDـ� تفعيــل قواعـد الع -  مــل خاللUـا تكــسب طال�8ـا ا!MNــ�ات رالبSئـة التد
التعليميــة ال5ــ. ©ــسUم :ــ� إشــباع شــغفUم للــتعلم و©عمــل عDــ� ســد احتياجــا89م التعليميــة 
، ومن ثم تكس8Íم الثقة بالنفس وتن/. اتجا�ا89م وميولUم نحو املـادة املتعلمـة :ـ�  ى=خر

89ا ®يجابية   .رصو

قـع حـدو�8ا مـن الطـالب يتـأ©ى عMـ� واملتو ضمانة الوقاية من السلوكيات غ�T املرغوب ف°8ـا - 
ة القــــدوة بمـــا ~ــــساعد :ـــ� ت´ــــو@ن مفــــا�يم  رتفعيـــل قواعــــد العمـــل؛ حيــــث استحـــضار صــــو

 .á يحة عن العدالة

Qسية الواقعية عندما يبذل جUدا مضaيا :�  -  يحقق =ستاذ املناخ ®يجاÒي :� البSئة التد
ً ً

ر
غبــة أكيــدة :ــ� تطبيقUــا ومحا �ــا Ëعــد تقييمUــا روضــع خطــة لتــوف�T �ــذا املنــاخ، و رولــة تكرا

 �ضـــع مق��حـــات ~عـــا!d �8ـــا تلـــك التحـــديات، ليـــصل إ�ـــ صـــد مـــا يواجـــھ مـــن صـــعو½ات و وو ر
� املشاركة والعمل :� ظل �ذا املناخ ®يجاÒيDعود طالبھ عQمبتغاة و. 
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حــرص =ســـتاذ عDـــ� التنميــة املUنيـــة و=�اديميـــة يـــؤدي إ�ــ� تنميـــة ثقتـــھ :ــ� ذاتـــھ، ومـــن ثـــم  - 
8Kسب طالبھ ثقCشودةيكaيحقق أ�داف التعلم امل �Dم جراء مناخ ©علي/. تفاعUم بأنفس. 

تحفwT تكرار السلوك املرغوب فيھ من قبل =ستاذ، مقابل ©عديل السلوك غ�T املرغوب  - 
ة للتعز@ز تث�T دافعية الطالب نحو التعلم، بل وQعضد نتائج ©علمUم  .رفيھ، ~عد صو

ة إلكساب الطالب -   خMـ�ات الـتعلم :ـ� مجاال89ـا اNbتلفـة؛ لـذا ور~ش´ل املناخ التعاو¥ي ضر
� توف�Tه ب´ل مناشط التعلمDيحرص =ستاذ ع. 

Qسية منظمة ©عتمد  -  رالدعم اللوجس5. لEOانب املUار ~عد ضمانة لتحققھ، وفق بSئة تد ي
 �ق الفرديـة للطـالب وحرصـھ عDـ Qع مUام الـتعلم :ـ� ضـوء الفـر ة =ستاذ :� تو � مقدDوع ز ر

اجعــــة ع ي الســــتجابا89م رتقـــديم ©غذيـــة  رنـــد ا! اجــــة إل°8ـــا، ومـــن ثــــم تـــوف�T التعز@ــــز الفـــو
 .الÛ يحة

ة املوقف التعلي"! بنجاح_ جــ    :رإدا

ة املوقــــف  ريCنـــاو ا!Eــــدو التــــا�� أحـــد مقومــــات املنــــاخ التعلي/ــــ. الفعـــال واملرتبطــــة بــــإدا ل ل
�Dة مفصلة فيما ي   :رالتعلي/. بصو

  )8(لجــدو 

ن ال�س¥! ومستو املوافقة وقيمة ىالو ة ) 2;ا (ز رملقومات املناخ التعلي"! الفعال واملرتبطة بإدا
  1118= املوقف التعلي"! من وج�ة نظر عينة البحث         ن 

ات رالعبا  
ن  زالو
 ال�س¥!

2;ا  
ىمستو 
 املوافقة

تي�ية ًكب:+ة جدا 1170.82 4.2782  .وتجنب القيام باألعمال الر  

 كب:+ة 760.25 4.0832  .لAل,·ام با��دو الزم¾!

ًكب:+ة جدا 1480.98 4.2075  .العدالة الناجزة  

 كب:+ة 377.73 3.6914  .السيطرة املبكرة

ق الفردية  كب:+ة 260.97 3.5814  .ومراعاة الفر

ًكب:+ة جدا 1129.79 4.3354  .املشاركة الطالبية  

�Ëكب:+ة 524.59 3.7880  .تجنب `عميم العقاب ا��ما 

 كب:+ة 383.96 3.7048  .تجنب التمي:· ب:ن الطالب

 كب:+ة 280.41 3.5528  .وضوح التعليمات

 كب:+ة 671.14 3.8649  .تأكيد أ�مية موضوع التعلم

	س وإن�Ãائھ ة Aل,·ام بوقت بدء التد رضر  كب:+ة 361.90 3.7048  .ور

ات  كب:+ة 698.95 4.0707  .را�cرص عvw انتقاء العبا
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ات رالعبا  
ن  زالو
 ال�س¥!

2;ا  
ىمستو 
 املوافقة

 كب:+ة 289.78 3.6351  .الثبات Aنفعا¡�

 كب:+ة 897.11 4.0197  .بات الطالبتقبل استجا

	ــÙ±! مــع لـــوائح  ة املوقــف التد ̀ــساق قواعــد إدا را ر
  .العمل بالWلية

3.7317 369.16 
 كب:+ة

 كب:+ة 323.78 3.6020  .تجنب املغاالة �� العقاب والثواب

 كب:+ة 387.44 3.7174  .التأكد من مناسبة البÊئة الف:·يقية

ـــــات الرق ــــائل والتقنيـــ ــــــف الوســــ ة توظيــ ـــــر ميــــــــة ورضــ
  .التعليمية

4.2701 1059.65 
ًكب:+ة جدا  

 كب:+ة 785.48 4.1297  .إعالم الطالب بالسلوك غ:+ املرغوب فيھ

 كب:+ة 665.15 4.0349  .التمكن من ا��انب >;ادي"! للمادة

ًكب:+ة جدا 1198.95 4.2182  .الت�بؤ بردود أفعال الطالب  

�wات التواصل الك +ةكب: 277.96 3.5376  .رتفعيل م�ا  

ات و`ساؤالت الطالب  كب:+ة 781.12 4.0224  .ر�Aتمام باستفسا

لية الطالب  كب:+ة 264.00 3.5635  .وتحديد مسؤ

 كب:+ة 315.66 3.6199  .مراعاة خصائص الطالب

 كب:+ة 781.83 4.0054  .م�dص نتائج م�ام أ?شطة التعلم

ة لبفحـص اسـتجابات عينـة البحـث حـو مقومـات املنـاخ التعلي/ـ. الفعـال ر واملرتبطـة بـإدا
ن الaـس?. لUـذه �سـتجابات يمكـن القـو  صـده مـن بيانـات للـو لاملوقف التعلي/.، و:� ضوء مـا تـم  ز ر

  :بأن

Qس  -  :ـــــ� ا! فـــــاظ عDـــــ� الوقـــــت اNbـــــصص للتـــــد ـــسة ~ـــــساعد  ــــشطة الرئSــ ــــ� =¥ـ رال��كTـــــw عDـ
 .نو@ضمن الس�T :� خطواتھ دو توقف

� جميع املUام التعليمية - Dع العادل للوقت عQ � ا! د من �¥غمـاس :ـ� أداء زالتوDعمل ع~ 
لية تحقيق �افة املUام ومUمة Ëعي«8ا دو مراعاة باÆ� املUام، و@حمل ا!Eميع مسؤ  .ن

أ�ميــة العمــل عDــ� معا!Eــة الــسلوكيات غTــ� املرغــوب ف°8ــا، بمز@ــد مــن الرعايــة واملالحظــة  - 
Qس ة بما يضمن سالمة س�T إجراءات التد روتقديم النÐÛ واملشو  .ر

 - �Qــــ��. العمــــل عDــــ ة املوقــــف التد ة :ــــ� إدا ر إيجــــاد بSئــــة ©عليميــــة تفاعليــــة ~ــــسUم بالــــضر ر ور
ق الفرديــــة عنــــد اكCــــساب خMــــ�ات الــــتعلم  وبكفــــاءة، ومــــن ثــــم ~عمــــل عDــــ� ا! ــــد مــــن الفــــر

 .اNbتلفة لدى الطالب
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ا! ـــرص عDـــ� التعز@ــــز ®يجـــاÒي للـــسلوكيات املرغــــوب ف°8ـــا يـــضمن املــــشاركة الطالبيـــة :ــــ�  - 
�ا املتباينة  .رصو

Qــع مUــام =¥ــشطة عدالــ -  زة =ســتاذ وتطبيقــھ للقواعــد عDــ� جميــع الطــالب دو تفرقــة وتو ن
Ëعيـــدا عــــن التميTـــw بيــــ«8م، وتجنـــب امليــــل لطالــــب Ëعينـــھ، ~ــــش´ل حمايـــة قو@ــــة لNÉــــصية 

ً

=ستاذ ودعما سابرا لتصرفاتھ
ً ً

. 

ة التخـاذ قـرار سـليم غTـ -  � ر~سUم الثبات �نفعا�� :� اسCيعاب املوقف و@لUم =ستاذ مقد
مCـسرع، ممــا يaـتج عنــھ حــل املـش´لة أو معا!Eــة ا!Nلـل الــذي أعــاق سـ�T أحــداث املوقــف 

.��Q  .رالتد

حــث الطــالب عDــ� مطالعــة اللــوائح والقــوانTن املنظمــة للعمــل داخــل املؤســسة التعليميــة  - 
Qـــــسية، و�ــــذا ~عـــــرف الطالــــب حقوقـــــھ  ـــة للعمـــــل بالبSئــــة التد ن8Kــــا بالقواعـــــد املنظمـ رومقا ر

 fgسCي f5اجباتھ ح � نحو ما يجب عليھ القيام بـھ، ومـن ثـم ووDام عwل��لھ املطالبة �8ا و
 .مراعاة =عراف والتقاليد ا!Eامعية

ة =ســـتاذ عDــ� توجيـــھ ©ــساؤالت ©عمــل عDـــ� �ــ ذ أذ�ـــان الطــالب واســـتمطار  -  رتنميــة مقــد
=ف´ار لد8Êم، واستقبال �ستجابات ال5. تكشف لھ عن مدى á ة ما يمتلكھ الطالب 

ف  . وخ�Mات مرتبطة �8ارمن معا

نتجنـــب تــــرك الطــــالب ملواجUــــة صــــعو½ات أو مـــشكالت دو دعــــم أســــتاذ�م؛ ألن ذلــــك قــــد  - 
يـــؤدي إ�ـــ� اكCـــساب أنمـــاط فUـــم خطـــأ لـــد8Êم، وأقلUـــا خطـــرا ضـــعف تمكيـــ«8م مـــن تحقيـــق 

ً

 .أ�داف موضوع التعلم

Qـ��.، باإلضـافة إ�ـ� عـبء تنوQـع =¥ـشطة -  ة =سـتاذ عDـ� تنوQـع أدائـھ التد رتنمية مقـد  ومـا ر
  .ييرتبط �8ا من مUام يؤد8Êا الطالب وفق تفاو89م املعر:� واملUار والوجدا¥ي

ــا  ثالثــ
ً

ــة لــــبعض املتغ:ــــ+ات التــــص�يفية _  ق ا�cتملــ ــة ) الWليــــة_ النــــوع (والفــــر ا��اصــ
  :باستجابات الطالب

ق اb تملــة ( والــذي نــص عDــ� للإلجابــة عــن ال£ــساؤ الثالــث للبحــث ا�cــا¡� ومــا الفــر
صــد أ�ــم املــشكالت ال5ــ. تحـــدث ) ال´ليــة_ النــوع (التــصaيفية لــبعض املتغTــ�ات  ر:ــ� �ســتجابة عــن 

لتـم تنــاو �ـل متغTــ� ؛ فقــد )خلـال متوقعــا :ـ� تــوافر املنـاخ التعلي/ــ. الفعـال مــن وجUـة نظــر الطـالب؟
�Dحدة، يتم توضيحھ فيما ي �Dع:  

 :متغ:+ النوع_أ 

ق بTن ع ويقدم ا!Eدو التا�� عرضا مختصرا لنتائج الفر ً ً لينة البحث حو محك املوافقة ل
�Dالنوع فيما ي �Tيوال5. يمكن أن ©عز ملتغ: 
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  )9(لجدو 

جـــــات أفــــراد عينــــة البحــــث ملتغTـــــ� النــــوع " ت " قيمــــة  ق بــــTن متوســــطي د رللفــــر عDـــــ� ) إنــــاث_رذ�ــــو (و
�سCبانة 

 املتوسط العدد النوع
Aنحراف 

 ياملعيار
ا��طأ 

 ياملعيار
جات  رد
 ا�cرXة

 ت
  ىمستو الداللة

)0.05( 

 35903. 14.93328 294.4289 1730  رذكو

 32826. 14.44334 294.9344 1936  إناث
دالة إحصائياغ:+  298. 3664

ً
 

ق ذات داللـة إحـصائية عنـد مـستو  ىيت�Ð من بيانات ا!Eدو السابق أنھ ال توجد فـر ول
جـــات أفـــراد عينـــة البحـــث ملتغTـــ� النـــوع ) 0.05( �ســـCبانة، ممـــا عDـــ� ) إنـــاث_رذ�ـــو (ربـــTن متوســـطي د

��  .يؤكد أن متغ�T النوع ال يدخل كمؤثر بالبحث ا! ا

 :متغ:+ الWلية_ ب 

ق بTن عينة البحث حو محك املوافقة  ليقدم ا!Eدو التا�� عرضا مختصرا لنتائج الفر ول ً ً

�Dال´لية فيما ي �Tيوال5. يمكن أن ©عز ملتغ:  

  )10(لجدو 

جات أفراد ع" ت " قيمة  ق بTن متوسطي د رللفر � ) نظر@ة_عملية(ينة البحث ملتغ�T ال´لية وDع
�سCبانة 

 املتوسط العدد الWلية
  Aنحراف 

 ياملعيار

  ا��طأ 

 ياملعيار

جات    رد

 ا�cرXة
 ت

  ىمستو

   الداللة

)0.05( 

 30042. 14.61280 294.7921 2366  عملية

 41038. 14.79645 294.5208 1300  نظرXة 
3664 .592 

  دالةغ:+ 

 إحصائيا
ً

 

ق ذات داللـة إحـصائية عنـد مـستو يت ى�Ð من بيانات ا!Eدو السابق أنھ ال توجد فـر ول
جات أفراد عينـة البحـث ملتغTـ� ال´ليـة ) 0.05( �سـCبانة، ممـا ) نظر@ـة_عمليـة (ربTن متوسطي د �عDـ

��  .يؤكد أن متغ�T ال´لية ال يدخل كمؤثر بالبحث ا! ا

اËعـا 
ً

ق اb تملـة لــبعض املتغTـ�ات التــصa_ ر جـة العلميــة (يفية والفــر ) ســنوات ا!MNــ�ة_ ال´ليـة _ رالد
Qس   :را!Nاصة باستجابات أعضاء �يئة التد

 �ق اb تملـة لــبعض (للإلجابـة عـن الCــساؤ الراËـع للبحـث ا! ــا�� والـذي نــص عDـ ومـا الفــر
جة العلمية (املتغ�Tات التصaيفية  �سـتجابة عـن مقومـات املنـاخ ) سنوات ا!�MNة_ ال´لية _ رالد �:
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Qس؟التعل لتـم تنـاو �ـل متغTـ� عDـ� حـدة، يـتم ؛ فقـد )ري/. الفعال من وجUـة نظـر أعـضاء �يئـة التـد
�Dتوضيحھ فيما ي: 

جة العلمية_ أ   :رمتغ:+ الد

ق بـــTن عينـــة البحـــث حـــو محـــك  ليقـــدم ا!EـــدولTن التـــاليTن عرضـــا مختـــصرا لنتـــائج الفـــر و ً ً

�Dجة العلمية فيما ي راملوافقة وال5. يمكن أن ©عز ملتغ�T الد   :ي

  )11(لجدو 

@ة عن نتائج عينة البحث وفق  جة العلمية(راملتوسطات و�نحرافات املعيا � محك ) رمتغ�T الدDع
  املوافقة باالسCبانة

 يا!Nطأ املعيار ي�نحراف املعيار املتوسط العدد  ال´لية

 47038. 8.46677 184.0340 324  أستاذ

 39825. 8.12269 184.0168 416 أستاذ مساعد

س  56375. 10.96054 184.3360 378 رمد

ق بـTن متوســطات عينــة البحــث وفــق متغTــ�  �Ð مــن بيانــات ا!Eــدو الــسابق أن الفــر ويتـ ل
جــــة العلميــــة( ق دالــــة ) رالد وعDــــ� محــــك املوافقــــة غTــــ� متباينــــة، ممــــا قــــد ~ــــش�T إ�ــــ� أنــــھ ال توجــــد فــــر

ىإحصائيا، وللتأكد من دالل8Kا عند مستو  ق للكشف عن) ف(تم حساب قيمة ) 0.05(ً و داللة الفر
�Dموعات فيما يEbن تلك اTب:  

  )12(لجدو 

ق عـــن نتــائج عينـــة البحــث وفـــق  جـــة العلميــة(ونتــائج تحليـــل التبــاين لتوضـــيح الفــر عDـــ� ) رمتغTــ� الد
  محك املوافقة باالسCبانة

  مجموع املرÕعات  مصدر التباين
جات  رد
  ا�cرXة

متوسط 
  املرÕعات

  )التباين(

  )ف(قيمة 
الداللة 

  ¬حصائية

 868. 12.177 2 24.355  :ن ا��موعاتب

 85.942 1115 95825.839  داخل ا��موعات

  1117 95850.194 ا��موع

.142 
 غ:+ دالة

ـــ� قيمــــة  ىبا!Eــــدو الــــسابق، وجــــد أ�8ــــا غTــــ� دالــــة إحــــصائيا عنــــد مـــــستو ) ف(بــــالنظر إ�ـ ًل

ق دالة إحصائيا؛ مم)0.142(؛ حيث بلغت قيم8Kا )0.05( � أن متغTـ� و، وعليھ ال توجد فرDا يدل ع
��جة العلمية ال يدخل كمؤثر بالبحث ا! ا   .رالد
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 :متغ:+ الWلية_ ب 

ق بTن عينة البحث حو محك املوافقة  ليقدم ا!Eدو التا�� عرضا مختصرا لنتائج الفر ول ً ً

�Dال´لية فيما ي �Tيوال5. يمكن أن ©عز ملتغ: 

  )13(لجدو 

جات أفراد ع" ت " قيمة  ق بTن متوسطي د رللفر � ) نظر@ة_عملية(ينة البحث ملتغ�T ال´لية وDع
�سCبانة 

 املتوسط العدد الWلية
Aنحراف 

 ياملعيار
ا��طأ 

 ياملعيار
جات  رد
 ا�cرXة

 ت
  ىمستو الداللة

)0.05( 

 29091. 8.32527 184.0403 819  عملية

 66269. 11.45901 184.3746 299  نظرXة
دالة إحصائياغ:+  594.  1116

ً
 

ق ذات داللـة إحـصائية عنـد مـستو يت�Ð من بيا ىنات ا!Eدو السابق أنھ ال توجد فـر ول
جات أفراد عينـة البحـث ملتغTـ� ال´ليـة ) 0.05( �سـCبانة، ممـا ) نظر@ـة_عمليـة (ربTن متوسطي د �عDـ

��  .يؤكد أن متغ�T ال´لية ال يدخل كمؤثر بالبحث ا! ا

 :متغ:+ سنوات ا��C+ة_ جــ 

ق بـــTن عينـــة البحـــث حـــو محـــك ًيقـــدم ا!EـــدولTن التـــاليTن عرضـــا ل مختـــصرا لنتـــائج الفـــر و ً

�Dة فيما ي�MN!سنوات ا �Tياملوافقة وال5. يمكن أن ©عز ملتغ:  

  )14(لجدو 

@ــة عــن نتــائج عينــة البحــث وفــق  عDــ� محــك ) متغTــ� ســنوات ا!MNــ�ة(راملتوســطات و�نحرافــات املعيا
  املوافقة باالسCبانة

 يا!Nطأ املعيار يملعيار�نحراف ا املتوسط العدد  سنوات ا!�MNة

 41792. 8.33751 184.4221 398   سنوات5- 1

 45531. 8.00358 183.6764 309  سنوات10 -6

 53607. 10.86778 184.1873 411 ق فما فو-11

ق بـTن متوســطات عينــة البحــث وفــق متغTــ�  �Ð مــن بيانــات ا!Eــدو الــسابق أن الفــر ويتـ ل
� محك املوافقة غ�T متب(Dة ع�MN!ق دالة إحصائيا، سنوات ا � أنھ ال توجد فر�ًاينة، مما قد ~ش�T إ و

ق بـTن تلـك اEbموعـات ) ف(تـم حـساب قيمـة ) 0.05(ىوللتأكد من دالل8Kا عنـد مـستو  ولداللـة الفـر
�Dفيما ي: 
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  )15(لجدو 

ق عن نتائج عينة البحث وفق  � محك ) متغ�T سنوات ا!�MNة(ونتائج تحليل التباين لتوضيح الفرDع
   باالسCبانةاملوافقة

  مصدر التباين
مجموع 
  املرÕعات

جات  رد
  ا�cرXة

متوسط 
  املرÕعات

  )التباين(

  )ف(قيمة 
الداللة 

  ¬حصائية

 562. 49.448 2 98.897  ب:ن ا��موعات

 85.876 1115 95751.297  داخل ا��موعات

  1117 95850.194 ا��موع

.576 
 غ:+ دالة

ـــ� قيمــــة  ى، وجــــد أ�8ــــا غTــــ� دالــــة إحــــصائيا عنــــد مـــــستو لبا!Eــــدو الــــسابق) ف(بــــالنظر إ�ـ ً

� أن متغTـ� )0.562(؛ حيث بلغت قيم8Kا )0.05(Dق دالة إحصائيا؛ مما يدل ع و، وعليھ ال توجد فر
��  .سنوات ا!�MNة ال يدخل كمؤثر بالبحث ا! ا

  :رالتصو املق,+ح

ال، Ëعد املناخ التعلي/. الفعالذي يحقق  ر~عرض ا!Eزء التا�� من البحث التصو املق��ح
�ستفادة من استجابات عينة البحـث وال5ـ. عMـ�ت عـن وجUـة نظـر�م بموضـوعية، � كمـا اسـCند عDـ

اسـة امليدانيـة، و�ـو مـا يجيـب  تبطـت بالد ر®طار الفلسفي للبحث، وما تم التوصل إليھ من نتائج ا ر
 �ل وآليـات رمـا التـصو املق�ـ�ح الـذي يحقـق املنـاخ التعلي/ـ. الفعـا(لعن ©ساؤ البحث الذي نـص عDـ

ؤ@ـــــة البحــــث ونتائجـــــھ امليدانيــــة؟ رتنفيــــذه املنºثقـــــة عــــن ®طـــــار الفكــــر و ، و½التـــــا�� يحقــــق الUـــــدف )ي
��  .الرئSس من البحث ا! ا

  :رمC+رات التصو املق,+ح

� Ëعض امل�Mرات ومن أ�مUاDرقام التصو املق��ح ع:  

− Q ة إجرائية أل�م مقومات املناخ التعلي/. الفعال :� بSئة التد رتبg. صو  .س ا!Eام²�ر

ج بحلـــو إجرائيـــة ©ـــسUم :ـــ� التغلـــب عDـــ� املـــشكالت ال5ـــ. تحـــدث خلـــال متوقعـــا :ـــ�  − لا!Nـــر و
 .توافر املناخ التعلي/. الفعال

ة املنـــــاخ  − @اديــــة تنافــــسية تتوقـــــف عDــــ� صــــو ات  راســــ8Kداف نــــواتج ©عليميــــة تتـــــضمن مUــــا ر ر
 .التعلي/. بالبSئة ا!Eامعية

�ــن مUــام أ¥ــشطة ©عليميــة وظيفيــة اســCثمار الطاقــات الºــشر@ة :ــ� ا! ــرم ا!Eــام²� بــ − رات 
تحقق أ�داف مرسومة سلفا :� إطار مناخ ©علي/. يCسم بالفعالية :� مجمل م´وناتھ

ً
. 

ن=ســـتاذ املبتكـــر :ـــ� البSئـــة ا!Eامعـــة ~ـــس8Kدف ا!Eمـــع بـــTن امل´ـــو =�ـــادي/. واملـــ. :ــــ� آن  −
ات القر ا! ادي والعشر@ن نواحد، وتثمر عن خر@ج يمتلك مUا  .ر
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ات التـــصدي للمـــشكالت التعليميـــة املتجـــددة بـــات م´ـــو امـــتالك = − نســـتاذ ا!Eـــام²� مUـــا ر
لئSس من ا!Eانب امل. لديھ، ومعو لنجاحھ :� تحقيق ما ~س8Kدف من غايات  .ر

تأكيـــد أ�ميـــة التنميـــة املUنيـــة لألســـتاذ ا!Eـــام²� والMـــ�امج التوعو@ـــة للطـــالب فيمـــا يـــرتبط  −
Qسية :� بفوائد توف�T املناخ التعلي/. الفعال؛ لتحق ريق أق��f استفادة من العملية التد

89ا ®جرائية  .رصو

؛ )طالـــب_ أســـتاذ (إيجـــاد املنـــاخ التعلي/ـــ. الفعـــال يتوقـــف عDـــ� طر:ـــ� العمليـــة التعليميـــة  −
حيث الشراكة :� توف�T مقوماتھ، ومن ثم �ل�wام باألدوار املنوطة بكال�ما؛ Ëغية التغلب 

� ما قد يطرأ من مشكالت متباينة املDصدرع . 

  :رفلسفة ومنطلقات التصو املق,+ح

ــــادئ  ــــة واملبــ ـــ� املنطلقــــــات الفكر@ــ ــــا�� عDـــ راعتمــــــدت فلــــــسفة التــــــصو املق�ــــــ�ح بالبحــــــث ا! ــ
� أن اكCساب خ�Mات التعلم :� مجاال89ا اNbتلفة و:� ضوء تنوع التخصص Dساسية ال5. تؤكد ع=

� مقومات املناخ التعلي/. الفعالDة ع ات ، ومـا يمتلكـھور=�اديمية يتوقف بالضر ر =سـتاذ مـن مUـا
@ــة ال5ــ.  Qـسية، وعDــ� و�ــ� الطالــب بالــدو املنــوط بــھ؛ لـضمان تحقيــق نــواتج ©علــم تCــسم باالبت´ا رتد رر

89ا العامليــــة @ــــة :ــــ� صــــو ريتطل8Íــــا حتمــــا ســــو عمــــل ال ينفــــك عــــن املعيا ر ق
ً

، و½نــــاء عDــــ� مــــا تقــــدم �نــــاك 
  :رمنطلقات واÑ ة للتصو املق��ح، م«8ا

ة املناخ الت − Qـسية ثر@ـة رصو رعلي/. الفعال تمكن أساتذة ا!Eامعـة ألن يقيمـوا فعاليـات تد
مــــTن :ــــ� نفــــوس  ف املتال ث م«8ــــا امللــــل والعــــز ة الــــسائد، وال5ــــ. قــــد يــــو زËعيــــدا عــــن الــــصو و ر ر

ً

 .الطالب

امتالك مقومات التنمية املUنية لألستاذ ا!Eام²� بات أمـرا ال منـاص منـھ؛ حيـث يتوقـف  −
ً

ة املو � مدى تمكنھ من إداDنرعTم ��Q. بكفاءة واقتدار متال زقف التد  .ر

املدخل الرئSس ملناخ ©علي/. فعال يرتبط حتما بتفعيل =ستاذ لقواعد العمـل :ـ� البSئـة  −
ً

التعليمية واملتفق عل°8ا مسبقا مع الطالب
ً

. 

التغاÕـ�. عـن املـشكالت املفتعلـة أو ال5ـ. تـتمخض عـن مفـردات العمليـة التعليميـة يقـف  −
�لحـــائال :ــــ� ا! ــــصو عDــــ ً

 منــــاخ ©علي/ــــ. فعـــال ~ــــسUم :ــــ� اكــــساب الطــــالب خMــــ�ات الــــتعلم 
 .املaشودة

ة توافر املناخ التعلي/ـ. الفعـال الـذي ~ـش´ل معوقـا واÑـ ا :ـ�  − � ند�الواقع ا! ا�� ~ش�T إ
ً ً

ر
@ة  .رتحقيق نواتج ©علم تCسم باالبت´ا

ـــل قواعــــد حفـــــظ النظـــــام − تباطــــا وثيقـــــا بتفعيــ مقومــــات املنـــــاخ التعلي/ــــ. الفعـــــال تـــــرتبط ا
ً ً

 ر
تھ  ��Q.، ومن ثم مقد ة املوقف التد � دو =ستاذ :� إداDئة التعليمية، وا! فاظ عSربالب ر ر ر
ة املوقـــف التعلي/ـــ. بنجـــاح، والـــسماح بالـــشراكة الفاعلـــة بSنـــھ و½ـــTن طالبـــھ عMـــ�  رعDـــ� إدا

 .أ¥شطة ©عليمية مقصودة
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فعليــة يتوقــف نجــاح بــرامج التنميــة املUنيــة لألســتاذ ا!Eــام²� عDــ� تحديــد �حتياجــات ال −
للفئــة املـــس8Kدفة، ومـــن ثـــم الوقـــوف عDــ� املـــشكالت ßنيـــة واملـــستقبلية وحـــصر مقومـــات 

Qسية ه املرتقبة :� البSئة التد راملناخ التعلي/. الفعال وأدوا  .ر

ات التفك�T العل/. لدى الطالب وفق اEbال التعلي/. النو�� لUا Ëعيدا  − يصعب تنمية مUا
ً

ر
Qـــسية عــن إيجـــاد منـــاخ ©علي/ــ. يCـــسم بالفعا رليـــة وفــق مـــا يتـــاح مــن مقومـــات بالبSئـــة التد

اNbطط لUا سلفا
ً

. 

ة املنــاخ التعلي/ــ. الفعــال عMــ� قناعــة  − ســم صــو ر©عــد أدوار =ســتاذ والطالــب مت´املــة :ــ�  ر
يذاتيــة بتلـــك =دوار تـــؤدي إ�ـــ� تحقيــق نـــواتج ©علـــم تCـــسم بــالعمق، وتåـــ� حـــب �ســـتطالع 

E!ئة اSالعملية التعليمية بالب �امعيةلدي طر:. 

اكـساب خMــ�ات الــتعلم :ـ� مجاال89ــا النوعيــة، ~عـد ©عــديال لــسلوك الطالـب ا!Eــام²� وفــق  −
ً

  .معاي�T املناخ التعلي/. الفعال

  :رأ�داف التصو املق,+ح

ة واÑـــ ة املالمـــح للمنـــاخ التعلي/ـــ. رتمثـــل الUـــدف الـــرئSس للتـــصو املق�ـــ�ح :ـــ�  رســـم صـــو ر
  :ض عن ذلك Ëعض =�داف الفرعية تمثلت :�، وتمخالفعال ع�M آليات تنفيذية قابلة للتحقيق

نتفعيل �ل م´ـو مـن م´ونـات املنـاخ التعلي/ـ. لSـستمد مـن ترابطUـا فعاليتـھ الوظيفيـة :ـ�  −
Qس ا!Eام²�، بما ~سUم :� تحقيق أ�دافھ املرتقبة  .ربSئة التد

ا! د من املشكالت ال5. قد تحدث خلال متوقعا :� توافر املناخ التعلي/. الفعال :� بSئـة  −
Qس ا!Eــــام²�؛ حيــــث تبgــــ. أدوار أكåــــ� فعاليــــة لطر:ــــ� العمليــــة التعليميــــة  _ أســــتاذ (رالتــــد

 ).طالب

ـــــداخل  − ــــــع :ـــــــ� مـــ ـــــام²�؛ Ëغيـــــــة التنوQـ ــــتاذ ا!Eــ ـــــة املUنيـــــــة لألســـ تبgـــــــ. بـــــــرامج ©ـــــــس8Kدف التنميــ
ة  ة الـسائدة للـصو Qس؛ حيث �نتقال من الـصو رواس��اتيجيات وطرائق وأساليب التد ر ر

Dالعملية التعليمية التفاعلية وال5. ©عتمد ع �ن طر:Tالشراكة ب � ).طالب_ أستاذ (

ـــالعمق  − ـــة تCـــــسم بــ ـــ� بنـــــاء خMـــــ�ات ©عليميــ اســـــCثمار طاقـــــات الطـــــالب واســـــتغالل مـــــوا�8Íم :ــ
@ـــة عMــــ� منــــاخ ©علي/ـــ. فعــــال يحقــــق فيـــھ الطــــالب ذوا89ــــم واســـتقاللي8Kم ومــــن ثــــم  رو�بت´ا

لية ©علمUم  .وتحملUم مسؤ

سسة ا!Eامعيـة؛ حيـث الفعاليـة التعليميـة ال5ـ. تـؤ©ي رتحقيق الدو الرئSس من أدوار املؤ −
 �@ــــادة املؤســــسة وتلبي8Kــــا ملتطلبــــات ســــو العمــــل عDــــ �ــــا عMــــ� نــــواتج ©عليميــــة ©ــــش´ل  قثما ر ر

 .املستو@Tن اD b� والعال/.

@ب الرق/. ألساتذة ا!Eامعـات والـذي ~ـس8Kدف مقومـات املنـاخ التعلي/ـ.  − رتبg. مسار التد
ـــددة :ــــ�  ـــة قواعــــد ح(الفعــــال، واb ـ ة _ فــــظ النظــــام بالبSئــــة التعليميـ ردو =ســــتاذ :ــــ� إدا ر

Qـــ��.  ة املوقـــف التعلي/ـــ._ راملوقـــف التد ؛ حيــــث إ�8ـــا تمثـــل =ر�ـــان الرئSـــسة للمنــــاخ )رإدا
 .التعلي/. ا!Eام²� الفعال
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©عــضيد ثقافـــة التقيــيم الـــذا©ي لألســتاذ ا!Eـــام²� والـــذي يوجــھ مـــسار تفكTــ�ه نحـــو آليـــات  −
Qس الفعال، ع�M بSئـة  ©عليميـة مخطـط لUـا سـلفا، ©ـساعد :ـ� تحقيـق نـواتج ©عليميـة رالتد

ً

ة يتقبلUا، وتCسق مع �NصSتھ  .رمaشودة، و©عمق عالقتھ مع طالبھ بصو

Qسية واملرتبطة بـھ، ©عـد لبنـة أساسـية  − رنجاح =ستاذ :� استكشاف مشكالت البSئة التد
@و�ات مر � بنـاء سـSناDتھ ع � التغلب عل°8ا؛ حيث تنمية مقدDرللعمل ع نـة ©ـس8Kدف ذلـك ر

ة وظيفية  .ربصو

Qـــــــ��.، وتلبيـــــــة  − ـــــل املوقـــــــف التد ــــــ� تفعيــ تـــــــھ عDـ ــــادة مقد ـــــسھ بز@ـــ ــــة =ســـــــتاذ بنفــ رتنميـــــــة ثقـــ ر
ـــم ملــــستو �بت´ــــار :ــــ� مجــــاال89م التعليميــــة  ى�حتياجــــات التعليميــــة لطالبــــھ والوصــــو �8ـ ل

 .النوعية

لتعلــيم تنميــة ثقافــة الطالــب �ونــھ شــر@ك أصــيل نحــو أ�ميــة تــوف�T بSئــة داعمــة لعمليــة ا −
�ا، ومــــن ثــــم  روالـــتعلم؛ حيــــث ~ـــسا�م :ــــ� التغلــــب عDـــ� املــــشكالت ال5ـــ. ي´ــــو أحــــد مـــصاد ن
لية ©علمــھ بمز@ــد  ة مرضــية لــھ، و@تحمــل مــسؤ ويــتمكن مــن اكCــساب خMــ�ات الــتعلم بــصو ر

مالؤه وأستاذه زمن التعاو مع   .ن

�ا  − ة املؤســـسة ا!Eامعيـــة، وا! ـــرص عDـــ� رالعمـــل عDـــ� مراجعـــة الـــسلبيات ال5ـــ. مـــصد رإدا
 .ف°8ا بمز@د من الدعم اللوجس5. مل´ونات املناخ التعلي/. ليصبح أك�å فعاليةتال

  :رحدود التصو املق,+ح

�Dرجاءت حدود التصو املق��ح فيما ي:  

اســـة  − @ـــة ا!Nاصـــة للبحـــث، ونتـــائج الد راعتمــد التـــصو املق�ـــ�ح عDـــ� ®طـــار الفلــسفي والر ؤ ر
�ا � أال يتجاوDزامليدانية، وحرص ع.  

Qس راعتمـــــد التـــــصو امل − ــــد ــــث مــــــن الطـــــالب وأعــــــضاء �يئـــــة التــ اء عينــــــة البحـ رق�ــــــ�ح عDـــــ� آ ر
ــــع التواصـــــــل �جتمــــــــا��  نبا!Eامعـــــــات املـــــــصر@ة دو غTــــــــ��م، والـــــــذين شــــــــار�وا عMـــــــ� مواقــــ

� النموذج الرق/. Dباالستجابة ع)Google Form (قمية ابط  رواb ددة بر   .و

را�� التصو املق��ح السياق الداخD� الذي ~عمل :� ضوئھ، وصالحيتھ  − للتطبيق :� البSئة ر
 .ا!Eامعية املصر@ة

−  �Tس لتــوفSئــ نــة آليــات تنفيــذه، وأكــد عDــ� أن نجاحــھ متطلــب  رتمTــw التــصو املق�ــ�ح بمر و ر
مناخ ©علي/. فعال ~سUم :� اكساب الطالب بمرحلة التعليم ا!Eام²� ا!�MNات الوظيفية 

8Íـــو العمــــل، ومــــن ثــــم يكــــس ات سـ قللمــــسار =�ــــادي/.، و@مكــــ«8م مــــن اتقــــان مUــــا م الثقــــة ر
ة áـ يحة ©ـساعده  � تحقيق التنمية املUنيـة لألسـتاذ ا!Eـام²� بـصوDعمل عQربالنفس، و

سالتھ السامية، وتن/. لديھ جودة ا! ياة =�اديمية  .ر:� تحقيق 
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  :رمتطلبات تنفيذ التصو املق,+ح

  :راملتطلبات العامة لتنفيذ التصو املق,+ح

Qس بمختلف : متطلبات Ëشر@ة − جا89م العلمية، خ�Mات ذو =داء رأعضاء �يئة التد يد ر
ات أعضاء �يئة  جUا، طالب ا!Eامعة، املUتمو بCنمية قد رامل. من داخل ا!Eامعة وخا نر

Qس با!Eامعات املصر@ة   .رالتد

Qسية ا!Eامعية ال5. تCناسب وخصائص : متطلبات مؤسسية − رمتطلبات البSئة التد
@ة، منCسب°8ا، التقنيات الرقمية املتنوعة، املنصات ال @ب املعيا ررقمية، أماكن التد ر

@ب امل. وال5. ©ستو:� مقومات املناخ التعلي/. الفعال بالبSئة ا!Eامعية  .ربرامج التد

@ب باملنظومة ا!Eامعية، عقد : متطلبات ©شرQعية − رتفعيل القوانTن واللوائح املنظمة للتد
@ب الر@ادية،  تفعيل عقود راتفاقيات وشرا�ات فاعلة بTن ا!Eامعة ومؤسسات التد

��Q. لدى أعضاء �يئة  رالشراكة بTن �ليات ا!Eامعة وال��بية :� تنمية =داء التد
Qس والUيئة املعاونة  .رالتد

توف�T الدعم اللوجس5. الذي ~سUم :� توف�T املتطلبات املادية للمناخ :  ماديةمتطلبات −
  .التعلي/. الفعال

  :راملتطلبات ا��اصة لتنفيذ التصو املق,+ح

مناخ ©علي/. فعال بالبSئة ا!Eامعة يتوجب توافر مقومات �ذا املناخ، والتغلب إليجاد 
� املشكالت ال5. ©عو توافرهDقع.  

  ):آليات التفعيل(رالتنفيذية للتصو املق,+ح  ¬جراءات

� التصدي Dعض املق��حات ال5. ©عمل عË رتتضمن ®جراءات التنفيذية للتصو
�ا =ستاذ أو إ ة رللمشكالت ال5. مصد ة املؤسسة ا!Eامعية أو الطالب، كما تحدد صو ردا ر

ردو _ قواعد حفظ النظام بالبSئة التعليمية : (مقومات املناخ التعلي/. الفعال، واملتمثلة :�
 .��Q ة املوقف التد ر=ستاذ :� إدا ة املوقف التعلي/. بنجاح_ ر   .، وتفاصيلUا فيما يD�)رإدا

ــ ــا �ـــ� تـــوافر املنـــاخ التعلي"ـــ! مق,+حـــات ا�cـــد مـــن املـــشكالت ال ـــ! تحـــدث خلـ ال متوقعـ
�ا >ستاذ   :رالفعال وال ! مصد

ف وخMــــــ�ات قائمــــــة  − ــــادي/. مــــــن معــــــا ــــا يــــــرتبط بمــــــادة التخــــــصص =�ــ رمطالعــــــة =ســــــتاذ مــ
ومــستحدثة؛ ليCــسfg لــھ تلبيــة احتياجــات طالبــھ التعليميــة، ومــن ثــم يتأكــد لــد8Êم تمكنــھ 

 .العل/. م«8ا

اسـية، وفــق متطلبــات اسـتدامة =ســتاذ عDـ� التجديــد بإعـاد − رة صــياغة أ�ـداف مادتــھ الد
 .قومتغ�Tات واحتياجات سو العمل :� صيغتھ اb لية والعاملية

اســية لـدى طالبـھ عMــ�  − ات التفكTـ� العليــا املرتبطـة بمادتـھ الد ر©عـضيد =سـتاذ تنميــة مUـا ر
 .مUام أ¥شطة ©عليمية مقصودة

ة − Qس، وال5ــ. ©ــسUم بــصو ات التــد رتمكــTن =ســتاذ مــن مUــا ر  مباشــرة :ــ� اكCــساب الطـــالب ر
 .ل�MNOات املرتبطة بموضوع التعلم
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Qـ��.؛ بمـا يمكنـھ مـن �ل�ـwام با!Eـدو الزمgـ.  − ة املوقف التد ات إدا لإكساب =ستاذ مUا ر ر ر
ـــذي يـــــدعم آليـــــة  ـــق الـــــضبط، والــ ـــد العمـــــل ال5ـــــ. تـــــضمن تحقيــ ـــل قواعــ اعتمـــــادا عDـــــ� تفعيــ

 .اكCساب خ�Mات من قبل الطالب

ة =ســتاذ ع − ة الدافعيــة لــدى طالبــھ، بمز@ــد مــن =¥ــشطة ال5ــ. تتــضمن رتنميــة مقــد رDــ� إثــا
ة فردية أو جماعية � مشاركة معظمUم بصوDام وت´ليفات ©عمل عUرم. 

لية  − ســـــة =ســـــتاذ ألنمــــــاط التعز@ـــــز وتفعيــــــل قواعـــــد العمـــــل وتحميــــــل الطـــــالب مــــــسؤ ومما ر
الب، ومـن ©علمUم، ضمانة إليجاد مناخ اجتما�� فعـال ~ـسUم :ـ� تبـادل ا!MNـ�ات بـTن الطـ

 .ثم يحقق أ�داف التعلم املaشودة

ــــات �نفعــــــا�� ونتائجـــــھ ®يجابيـــــة :ـــــ� تجـــــاو املــــــشكالت  − ـــتاذ بأ�ميـــــة الثبـ ــــ� =ســ زتنميـــــة و�ـ
��Q.، بمـا يـضمن اسـCثمار طاقـات الطـالب، :ـ� ضـوء مـا يتخـذه  راملتجددة :� املوقف التد

ات صائبة أثناء فعاليات العملية التعليمية  .ر=ستاذ من قرا

ــا �ـــ� تـــوافر املنـــاخ التعلي"ـــ! مق,+حـــ ات ا�cـــد مـــن املـــشكالت ال ـــ! تحـــدث خلـــال متوقعـ
ة الWلية �ا إدا رالفعال وال ! مصد   :ر

Qس ال5ـ. تCناسـب مـع الكثافـة الطالبيـة، أو العمـل بنظـام اEbموعـات  − رتوافر قاعـات التـد
اسية املتتالية   .روالف��ات الد

− TUتج �Tتوف �م :Uتمعية ال5. ©سEbس مـن التقنيـات تفعيل الشرا�ات اQ رwات قاعات التـد
  .ال5. تضمن فعالي8Kا

ــــرات  − ـــــد اb اضــ تفعيــــــل العمــــــل بنظــــــام الــــــساعات املعتمــــــدة، وال5ــــــ. تــــــضمن تــــــوف�T مواعيـ
فUم ا!Nاصــة، و½التــا�� العمــل :ــ� مجموعــات  �ــا الطــالب وفــق ظــر @بات ال5ــ. يختا ووالتــد ر ر

  . صغ�Tة

ك ف°8ا أعضاء �يئ − Qس، ومن ثم يقـدمو رتفعيل عمل الEOان التنظيمية ال5. ~شا نة التد ر
اسة داخل املؤسسة راملق��حات Ëشأن =مو التنظيمية ا!Nاصة بفعاليات الد   .ر

ــــاص باملؤســــــسة  − ــــاËع ا!Nــ ـــــدات ذات الطــ ـــCثمار الوحـ ـــــة لــــــضمان اســـ ـــــط الفاعلـ ـــع ا!Nطـ وضـــ
ة مباشرة   . رالتعليمية وتوظيفUا :� خدمة العملية التعليمية بصو

فـــسية و�جتماعيـــة والطبيــــة املـــستمرة للطــــالب تفعيـــل الوحـــدات ال5ــــ. تقـــدم الرعايــــة الن −
ـــا  ـــام باملــــشكالت املتنوعــــة ال5ــــ. يواجUUـ ة ��تمـ ورداخــــل املؤســــسة التعليميــــة؛ حيــــث ضــــر

  .الطالب خارج املؤسسة التعليمية

−  �شــاد =�ـــادي/. املوجـــھ للطــالب، والعمـــل عDـــ ســات تـــضمن فعاليـــة ® روضــع آليـــات ومما ر
�ا اNbتلفة لل   .متمwTين وألá اب ا! اجة م«8مرتقديم ا! وافر :� صو

وضــع ا!Nطــط التنفيذيــة ال5ــ. ©ــساعد :ــ� تفعيــل =¥ــشطة املتنوعــة خــارج أســوار ال´ليــة،  −
ات اNbتلفـــــة لــــدى الطـــــالب، وت�ــــ� ملز@ـــــد مـــــن  ـــ. ©ـــــسUم :ــــ� اســـــCثمار الطاقــــات والقـــــد روال5ـ

ات وفق التخصص النو��   .ر�بت´ا

ة قناعــة املؤســسة والعــاملTن ف°8ــا بقــضية املثــا − برة عDــ� ©عــديل أنمــاط الــسلوك غTــ� ورضــر
  .املرغوب فيھ؛ حيث ©عد الرسالة السامية ال5. ©س²� لUا املؤسسات ال��بو@ة قاطبة
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ــــوائح ال´ليـــــة، ومطالعـــــة =عــــــراف  − ـــد ولـ ة تفعيـــــل قواعــ ـــر ورتنميـــــة الـــــو�� الطالÒـــــي نحـــــو ضــ
89ا النــــاجزة لEOميــــع دو اســــت�ناءات  نا!Eامعيــــة، وال5ــــ. تــــضمن تحقيــــق العدالــــة :ــــ� صــــو ر

تباك والفوf�Õ املؤسسيةتذ �ركر، كما تضمن البعد عن صو    .ر

��تمــام Ëعقــد الMـــ�امج والنــدوات ال5ــ. ©عمـــل عDــ� ©عميــق القـــيم و=خــالق ا! ميــدة لـــدى  −
� السلوكيات الÛ يحة ال5. يaشد�ا اEbتمعDالطالب، وتحض ع. 

� توف�T الدعم اللوجس5.؛ لضم −Dعة انتظام العملية التعليمية، والعمل عË8ا متاKان فعالي
  .وتقديم ا!Nدمات املستمرة ل´ل من الطالب و=ستاذ

ة ال´ليـة؛ للتغلـب عDـ� صــو  − رتفعيـل قنـوات التواصـل املباشـرة والرقميـة بـTن الطـالب وإدا ر
ـــوالء  ـــ� التعليميــــة، بمـــــا يــــضمن �نتمــــاء والــ املــــشكالت ال5ــــ. تــــواجUUم التعليميـــــة م«8ــــا وغTـ

سال8Kا املنوطة بتحقي   .قUارللمؤسسة وQعضد من 

ــ!  ــا �ـــ� تـــوافر املنـــاخ التعلي"ـ مق,+حـــات ا�cـــد مـــن املـــشكالت ال ـــ! تحـــدث خلـــال متوقعـ
�ا الطالب نفسھ   :رالفعال وال ! مصد

� العمل −Dع �Tئة توفSيقية بwTللطالب مناسبة ف. 

 معلنــــة وقواعــــد مـــسبق تخطــــيط وفــــق واملناقـــشات املUــــام أداء :ــــ� الطـــالب مــــشاركة تفعيـــل −

 .نجاحUا تضمن

ات لطــــرح الفرصـــة اتاحـــة حيــــث التفاعليـــة؛ اضــــرةاb  آليـــات تبgـــ. −  والCــــساؤالت ر�ستفـــسا

 =سـتاذ نحـو إيجابيـة اتجا�ـات ت´ـو@ن :ـ� وQـسUم ®لقاء، سلبية من يقلل منظم مسار وفق

 .ومادتھ

ة واملــستمرة الدقيقـــة املتاËعــة عDـــ� ا! ــرص −  مـــا حـــل لــضمان الطـــالب؛ بــTن العالقـــات رلـــصو

 أو ن©عـاو ضـعف أو مMـ�رة غTـ� غTـ�ة أو خطـأ فUـم أو تجا�ـل عـن تaـتج قـد مـشكالت مـن يطـرأ

 .ا!� ... مقصودة غ�T التعامل :� حدة

 بـــــTن الفعـــــال التواصـــــل مـــــن بمز@ـــــد الطـــــالب؛ بـــــTن ا!Eانºيـــــة =حاديـــــث ظـــــا�رة عDـــــ� التغلـــــب −

 النظـام ضـبط قواعـد وتفعيـل الـسابرة و=سئلة املستمرة الت´ليفات حيث وطالبھ؛ =ستاذ

 .ا!� ... الطاقات واسCثمار

89ا :ــ� ا!MNــ�ات اكCــساب عDــ� باالعتمــاد التفاصــيل :ــ� الطــالب إغــراق تجنــب −  الرئSــسة رصــو

@ة ثـــم ومــن الـــضغوط، مـــن ا! ـــد يـــضمن بمــا  تنميـــة :ـــ� ~ـــسUم نحـــو عDــ� الـــتعلم :ـــ� ر�ســـتمرا

 .الطالب لدى �ستطالع حب
ة − @بات اb اضــــرات أثنـــاء واملناقــــشة ا! ـــوار وآداب قواعــــد تبgـــ. ورضـــر  تماعــــاتو�ج روالتـــد

ـــؤتمرات والرقميـــــة املباشـــــرة واملنتــــديات  للـــــرأي التعـــــصب نبـــــذ إ�ـــــ� يـــــؤدي بمـــــا الطالبيـــــة، واملــ

 .ßخر وتقدير واح��ام

مق,+حــات قواعــد حفــظ النظــام بالبÊئــة التعليميــة ;أحــد متطلبــات مقومــات املنــاخ 
  :التعلي"! الفعال

Qــ��. عDــ� وضــع أ¥ــش − طة تتــضمن ريaب¸ــ� أن يحــرص =ســتاذ عنــد تخطيطــھ للموقــف التد
Qــع =دوار عDـــ� تلـــك  ة ت´امليـــة؛ حيـــث يتطلــب ف°8ـــا تو زمUــام فرعيـــة يؤد8Êــا الطـــالب بــصو ر

 .املUام
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 .نالتعاو بTن الطالب أثناء تنفيذ مUام أ¥شطة التعلم ا!Eماعية −
مراعاة تبديل =دوار بTن الطالب Ëعد �ل مUمة لتعضيد التواصل بTن اEbموعات، و�ذا  −

�عتماد ®يجا �� .Òي فيما بي«8ميؤدي إ

 .إبداء قدر كب�T من �ح��ام والتقدير نحو ما يصدر من استجابات −
ـــر  − ـــھ، أو يجــ ـــTن أحـــــد طالبــ يا! ـــــرص عDـــــ� عقـــــد املنـــــاظرات بـــــTن طـــــالبTن أو مـــــع =ســـــتاذ و½ــ

  .مناقشة وحوار Ëش´ل منظم ومخطط لھ

طار تقدير الفكـرة بالنقـد لإلفـادة م«8ـا، و�ـذا مـا يجـب أن يحـض عليـھ =سـتاذ قبـل اسـتم −
ــــن  ـــن قبـــــل الطـــــالب، لـــــضمان تجنـــــب مـــــا قـــــد يـــــؤدي إ�ـــــ� ©ـــــشCي8Kم أو عـــــدولUم عـ ـــار مــ =ف´ــ

  .ر®فصاح بما يدو :� آفاق أذ�ا�8م من أف´ار

ات ا!Nطــــــأ ال5ــــــ. قــــــد  − ــــن التــــــصو ــــشف عــ ـــتمكن مــــــن الكــ رتقبــــــل أداء الطــــــالب و=ف´ــــــار، للـــ
  .يمتل´و�8ا

اء ßخر@ن أثناء التعلم − � آDرالبناء ع. 
ة تقدير ما يبذل م −  .ن جUود مقدمة من الزمالءورضر
يا! ــرص عDــ� ت´ــو@ن �تجا�ــات ®يجابيــة نحــو املــادة وأســتاذ�ا، و@åــ� عمليــات التفكTــ�  −

 .العليا لدي الطالب

ات التواصـــل الكDـــ�، والCـــEÉيع عDــ� املـــشاركة بفاعليـــة، وتـــصو@ب مـــا يمتلكـــھ  − رتنميــة مUـــا
@ـــادة حـــب  ��ســـتطالع نحـــو زالطــالب مـــن اعتقـــادات خطـــأ، و©عميـــق الـــتعلم، والعمــل عDـــ 

  .التعلم

@ºية − رال�wام الطالب بمواعيد اb اضرة و½ا!Eدو الزمg. املعلن ملUام =¥شطة التد  .ل
تبــاك أو الفوÕــ�f أو ©ـــشتSت  − �رتجنــب دخــو الطالــب متـــأخرا ممــا قــد ~ــسºب حالـــة مــن 

ً
ل

املتاËعTن ألسـتاذ�م، ومـن ثـم اسـ8Kالك وقتـا إلعـادة اb اضـرة ! الـة �سـتقرار ال5ـ. �انـ
ً

ت 
  .عل°8ا

@ب −  .رتجنب انصراف الطالب أثناء اb اضرة أثناء فعاليات التد
تجنب مخالفة =عراف والتقاليد ا!Eامعيـة، وال5ـ. تتـضمن تقـدير واح�ـ�ام أسـتاذ املـادة،  −

  .وفق حwT الـتأدب الثابت :� الوسط ا!Eام²�

� املشاركة واملسا�مة مع ËعضUم البعض عند أداء املUام امل −Dيع الطالب عEÉ©نوطة �8م. 
ة العمل ا!Eما�� عند إنجاز مUام =¥شطة؛ Ëغية تبادل ا!�MNات وتحسي«8ا −  .ورضر
تجنب توظيف التقنيات ال5ـ. تـؤثر سـلبا عDـ� تركTـw الطـالب، خاصـة عنـدما يلقـي =سـتاذ  −

ً

 .معلومات مUمة أو يؤدي الطالب Ëعض املUام ال5. تتطلب تجنب املشCتات

	ــÙ±! ;أحـــد متطلبــات مقومـــات رمق,+حــات تفعيــل دو >ســـتاذ �ــ�  ة املوقـــف التد رإدا ر
  :املناخ التعلي"! الفعال

Qـسية وتحـد مـن الـسلوكيات غTـ�  − روضع =ستاذ قواعد للعمل ©سUم :� تنظيم البSئة التد
ات  � املشاركة وتبادل ا!�MNات و©ساعد :� عقد مناقشات وحواDع عEÉ©راملرغوب ف°8ا، و

� عصف أذ�ان الطالب السD8م من أف´ارمثمرة ©عمل عÊتمطار ما لد. 
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ا8Èم دو خـــوف أو وجـــل، وتجنـــب ا!Nـــشية مـــن  − نتمكـــTن الطـــالب مـــن املـــشاركة و®دالء بـــآ ر
ا، و@تولد لد8Êم حرصا واÑ ا للوصو ملستو عميق من الفUم ملز@د  ىإعادة اb اولة مرا ل

ً ً ً
ر

 .من التعلم
� أن يل�wم طالبھ بقواعد تم وضعUا بمشارك8Kم، و@aب¸ـ −Dـر حرص =ستاذ عUأيـضا أن يظ �

ً

ال�wامــھ �8ــا، و�ــذا يحـــدث توافقــا :ــ� الــسلوك بSنـــھ و½ــTن الطــالب، ممــا يز@ـــد مــن ثقــ8Kم :ـــ� 
ً

�Nصھ و@كس8Íم اح��اما وتقديرا لھ
ً ً

. 
ة إشــاعة منـــاخ يCــسم بــاملودة واb بـــة و=لفــة والCــسامح والتعـــاطف، مــع مز@ــد مـــن  − ورضــر

 .طالبالديمقراطية والعالقات �جتماعية ®يجابية بTن ال

ة  − ه :ــــ� إدا ا مUمــــا مــــن أدوا رعمــــل =ســــتاذ عDــــ� تنميــــة ثقــــة الطــــالب بأنفــــسUم وQــــش´ل دو ر
ً ً

ر
Qــ��.، كمــا أن ثقـــة الطالــب بنفــسھ تــزداد نCيجـــة الح��امــھ وتقــديره، والـــذي  راملوقــف التد
أيھ و=خذ بھ عند التأكد من á تھ وقبو  ليتأ©ى من إتاحة املشاركة لھ والسماح بإبداء  ر

مالئھتبادل ا!�MNات  .ز مع 
Qـــ��.؛ حيــث ~ــسUم :ــ� حفـــز�م  − رالعمــل عDــ� ©عز@ــز اســـتجابات الطــالب أثنــاء املوقــف التد

ة دافعيــ8Kم نحـــو الــتعلم، كمـــا ~ــساعد :ـــ� ©عــديل الـــسلوك غTــ� املرغـــوب فيــھ لـــد8Êم،  روإثــا
� تكرار السلوك املرغوب فيھDو@حفز ع. 

− Tبـ �مـا�E!منـاخ ~ـسوده التعـاو والعمـل ا �Tتـوف �Dن الطـالب، وال يقتـصر نعمل =ستاذ ع
�ا اNbتلفة، من  � ا!Eانب العمD�، والذي تظUر من خاللھ آليات التعاو :� صوDرذلك ع ن
مالحظــة وتنظـــيم و©ــEÎيل للنتـــائج وعرضـــا مختــصرا لUـــا، لكـــن يمكــن لألســـتاذ أن يـــصمم 

ً ً

ة جماعية � إعمال الذ�ن :� حلUا بصوDرأ¥شطة تقوم ع. 
ناســبة واملتطلبــة لتحقيــق أ�ــداف الــتعلم، و@تــضمن العمــل عDــ� تــوف�T املــواد و=دوات امل −

ـــة التعليميـــــة،  ــــ� توظيـــــف املـــــستحدثات التكنولوجيـــــة :ـــــ� العمليــ ـــتاذ عDـ ذلـــــك حـــــرص =ســ
@ــادة جــذب الطــالب نحــو الــتعلم، كمــا ين/ــ. اتجا�ــا89م نحــو املــشاركة :ــ�   �زو@ـؤدي �ــذا إ�ــ

ة وظيفية  .رأ¥شطة التعلم بصو

نطــالب وطبيعــة املUــام ال5ــ. ســي´لفو �8ــا، ومــن تنظــيم بSئــة الــتعلم لتناســب مجموعــات ال −
ة نتـــائج ©علــم تتطلـــب مراجعـــة مــن =ســـتاذ عنـــد  راملعلــوم أن مـــا يقــوم بـــھ الطـــالب :ــ� صـــو
��Q. ل´ي يقدم التغذية الراجعة ال5. تصوب ما قد يقع فيھ الطالب  تھ للموقف التد رإدا ر

  .من خطأ

ة املوقــف التعلي"ــ! بنجــاح ;أحــد متطلبــات مقو مــات املنــاخ التعلي"ــ! رمق,+حــات إدا
  :الفعال

ا  − تيaيــة ال5ــ. قــد تحــدث :ــ� بSئــة الــتعلم، وال5ــ. م«8ــ ويaب¸ــ� عDــ� =ســتاذ تجنــب =عمــال الر
Qـ��. ! ـTن تواجـد�ا،  رطلب إحضار أدوات ومواد ©عليميـة وتوقـف فعاليـات املوقـف التد

ل أو توصيل أجUزة أو تقنيات خالل وقت التعلم اNbصص، مما يثË �Tعض املشكالت مث
تباك أو فوf�Õ أو ©شتSت ألذ�ان الطالب  .ر=حاديث ا!Eانºية أو إحداث ا

مE! .gميع مUام أ¥شطة التعلم ملوضوع التعلم، فكمـا �ـو  − ة لالل�wام بجدو  ز�ناك ضر لر و
مـن محـدد،  زمخطـط لـھ مـن قبـل =سـتاذ يجـب أن يـضع ل´ـل إجـراء يؤديـھ أو أحـد طالبـھ 

ة جدو توضع  لو@صاغ ذلك إجرائيا :� صو ر
ً

فيھ املUمة أو ®جراء املرتقـب حدوثـھ وأمامـھ 
م لتنفيذه  .زالزمن الال
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�ناك مواقف تتطلب ا! زم مع العدل، و@را�� =ستاذ ف°8ا محددات العمليـة التعليميـة  −
ة إ�ـــ� أن تلـــك املواقـــف متعـــددة ومتباينـــة، فم«8ـــا مـــثال  Qـــ��.، ونـــود ®شـــا :ـــ� املوقـــف التد
ً

ر ر
زUمــة موحــدة بمــستو إتقــان تــم إعالنــھ، فــال يجــو ىعنــدما يــر½ط =ســتاذ مــستو إنجــاز م ى

ـــاÆ� اEbموعــــات، إال إذا اختلفــــت املــــواد املــــساعدة، أو  نالعــــدو عنــــھ مــــع مجموعــــة دو بـ ل
ك أ�مي8Kا أستاذ املادة  .راملصادر، أو التغذية الراجعة املقدمة، ألسباب يد

عند حدوث نزاع أو خالف بTن الطالب ال بـد مـن سـيطرة =سـتاذ عليـھ مبكـرا −
ً

، ل�ـwع فتيـل 
مة قد تتفاقم  .زأ

Qــ��.،  − ة املوقــف التد ق الفرديــة بــTن الطــالب ~ــساعد عDــ� إدا ة التعــرف عDــ� الفــر رضــر ر ور و
ـــش´ل ذلــــك دعمــــا لUــــؤالء الطــــالب؛ حيــــث يــــتم تنوQــــع مUــــام أ¥ــــشطة الـــــتعلم  ـــع ~ـ و:ــــ� الواقـ

ً

ق :ــــ� دعــــم بSئــــات الــــتعلم  ق، كمــــا يمكــــن اســــCثمار �ــــذه الفــــر QعUــــا وفــــق تلــــك الفــــر ووتو و ز
صــــو جميــــع املــــشاركTن ا!Eما لعيــــة التعاونيــــة، وال5ــــ. يــــتم مــــن خاللUــــا تبــــادل ا!MNــــ�ات و و

 .ىللمستو املرغوب تحقيقھ

لية  − Qــــــ��.، و8Êــــــدف ذلــــــك إ�ــــــ� تحمــــــيلUم مــــــسؤ ة املوقــــــف التد ـــع قواعــــــد العمــــــل إلدا ووضـــ ر ر
� تجنب خرقUاDا بمز@د من ا! رص عUاح��ام �� .نتنفيذ�ا دو مقاومة، كما يؤدي إ

 !Nطأ قد يرتكبھ Ëعض الطالب، فكثTـ�ا مـا يـصدر سـلوكيات غTـ� تجنب العقاب ا!Eما�� −
ً

عـاج أو ©ـشCت جميـع الطـالب، وقـد  زمرغوب ف°8ا من شـأ�8ا أن تحـدث فوÕـ�f أو ©ـسºب إ
ـــات أو قواعــــد العمــــل املتفـــــق عل°8ــــا مـــــع  :ـــــ� مخالفــــة التعليمــــات أو التوج°8ــ يتمثــــل ا!Nطــــأ 

 .الطالب
 نحــو طالــب Ëعينــھ ~عــد أمــرا مرفوضــا مــن لالتميTــw بــTن الطــالب أو توجيــھ امليــو ®يجابيــة −

ً ً

ث  رقبـــل =ســــتاذ، و@aب¸ــــ� ا! ــــذر منـــھ، ألن ذلــــك يحــــدث فرقــــة وشـــقاق بــــTن الطــــالب و@ــــو
� ت´و@ن اتجا�ات سلبية نحو =ستاذ� .أحقاد وكرا�ية و@ؤدي إ

ة :ـــ� إيـــضاح التعليمـــات ا!Nاصـــة بقواعـــد العمـــل أو ضـــبط النظـــام داخـــل املوقـــف  − ورضـــر
Qــــ��. ح5ــــf يتــــذكر� ـــاة الــــضاغطة ســــواء عDـــــ� رالتد ًا جميــــع الطــــالب دومــــا، فأحــــداث ا! يـ ً

ن=ســــتاذ أو طالبــــھ وســــرعة =داء داخــــل املؤســــسة ا!Eامعيــــة قــــد تجعلUــــم يCناســــو تلــــك 
 .التعليمات

��Q. و@ؤكد مدى  − رأ�مية إظUار =ستاذ حماسھ عند تناو موضوع التعلم :� املوقف التد ل
� اكCساب خ�Mات التDعلم املرتبطة بھأ�ميتھ ليحفز الطالب ع. 

Qس مـن =سـتاذ وطالبـھ أمـرا مUمـا ~ـسUم :ـ� تمكيـ«8م مـن تحقيــق  − �ل�ـwام بوقـت بـدء التـد
ً ً

ر
ا!Eدو الزمg. أل¥شطة التعلم اNbطط لUا سلفا
ً

 .ل
شـــادات أو  − ات أو =لفـــاظ أو ال´لمـــات عنــد إعطـــاء التعليمـــات أو توجيـــھ ® رانتقــاء العبـــا ر

� اسCيعا�8ا وتنفيذ�ا دو مقاومة تذكر تÛ يح =وضاع للطالب �ل ذلك ~ساعDند�م ع
 .م«8م

ة لتوافر الثبات �نفعا�� عند حدوث مش´لة أو خلل ما أثناء سـ�T إجـراءات  − ور�ناك ضر
� =ستاذ أن يرسم ابCسامتھ و@ضفي Ëعض املرح، مما قد ~ساعد Dفع ،.��Q راملوقف التد

 .:� ا! د من �ذه املش´لة أو يقلل من وطأ89ا
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ة يaب¸ـــــ� تقبـــــل − حـــــب وتجنـــــب مـــــصاد ر اق��احـــــات ومـــــشار�ات ومـــــداخالت الطـــــالب بـــــصدر  ر
ــــماح  ، ومراعــــــاة ســ ــــة لتلــــــك =مـــــو ــــد املنظمـ راســـــتجابا89م، و�ــــــذا شـــــر@طة اتبــــــاعUم القواعــ

 .=ستاذ ببدء تلقي املق��حات أو املداخالت
ة فعاليات العملية التعليمية  − ريجب مراعاة ا©ساق قواعد العمل أو القواعد املنظمة إلدا

قواعــد ولــوائح العمــل املنظمــة للمؤســسة التعليميــة؛ حيــث يحــرص =ســتاذ بمــشاركة مــع 
ض مــــع لــــوائح ال´ليــــة أو ©عليمــــات  ـــد إعــــداد أو صــــياغة تلــــك القواعــــد أال تتعــــا رطالبــــھ عنـ

89ا  .رإدا

ة حــرص =ســتاذ :ــ� تجنــب املغــاالة للعقــاب أو الثــواب، كمــا يحــتم عليــھ أال تتجــاو  − زضــر ور
 . حدود اللوائح والقوانTن املؤسسيةالعقو½ات املوجUة لطالبھ

يجب توظيف الوسيلة التعليمية أو املستحدث التكنولوÇ� بطر@قة á يحة مع مراعـاة  −
 .الت´امل والCسلسل اNbطط لھ وفق أ�داف موضوع التعلم

ة إلعالم الطالب بالسلوك غ�T املرغوب فيھ من قبل أستاذه، فإذا صدر من  − ور�ناك ضر
الطالــب ســلو�ا غTـــ� مرغــ

ً
وب فيــھ الحظـــھ جميــع الطـــالب أعلمــھ أســتاذه بـــھ عالنيــة وقـــدم 

ه مالئھ منھ الع�Mة و@تجنبوا تكرا ر©عز@زا مناسبا لتعديلھ، ليأخذ  ز
ً ً

. 
� العطاء ©عg. تمكن =ستاذ من ا!Eانب =�ادي/. للمـادة، و½كåـ�ة املطالعـة :ـ�  −Dة ع راملقد

�ـ� الثقافـة العامـة ىالتخصص وما لھ عالقة بالتخصص من تخصصات أخـر باإلضـافة إ
 .ال5. تز@د من ثقة =ستاذ ا!Eام²� بنفسھ

دود أفعـال الطـالب وا!Eا�ز@ــة ملواج8KUـا سـواء بـالتعز@ز أو التغذيـة الراجعــة  − ًيaب¸ـ� توقـع  ر
أو با!Nطة البديلة، ول´ي يتمكن =ستاذ من تحقيق ذلك يتطلب تخطيطھ مسبقا
ً

. 

ــــل الكDـــــ� لألســـــتا − ات التواصــ ــــد مــــــن فاعليـــــة العمليــــــة ريaب¸ـــــ� الـــــتمكن مــــــن مUـــــا ـــا يز@ـ ـ ذ، ممــ
ة املوقف التعلي/. Ëش´ل سليم � إداDساعد عQرالتعليمية، و. 

د فعل واÐÑ تجـاه مـا  − ات و©ساؤالت الطالب، وإبداء  ة لإلجابة عن استفسا ر�ناك ضر ر ور
نيـــصدر عـــ«8م مـــن اســـتجابات، وتـــذليل مـــا يتعرضـــو لـــھ مـــن صـــعو½ات ومـــشكالت تتعلـــق 

 .بموضوع التعلم

� بذل أق��f ما لد8Êم من جUد إعالم الطالب −� بما تتوقعھ م«8م أمرا مUما؛ ألنھ يحفز�م إ
ً ً

لية تحقيق ذلـك، و�ـذا يCـسق أيـضا مـع أ�ميـة إعالمUـم بأ�ـداف موضـوع  و@حملUم مسؤ
ً

و
 .التعلم

أ�مية ©عرف خصائص الطالب :� اختيار بدائل التعلم املناسبة لUم، وQعد ذلك غاية :�  −
ق الفرديــة فيمــا بيــ«8م، كمــا ©عــا!d ر=�ميــة؛ ألن دو تلــك البــدا وئل تتمثــل :ــ� مراعــاة الفــر

 .الصعو½ات اb تمل مواج8KUا

ه، أو ل´ــل جــزء مــن موضــوع الــتعلم  − ة تقــديم مNOــص ل´ــل ¥ــشاط ©علي/ــ. يــتم إنجــا زضــر ور
 wـــــTـــادة ترك @ـ Qس املتبعـــــة؛ ففــــي الواقـــــع ~ــــسUم ذلــــك :ـــــ�  زيــــتم تناولــــھ أثنـــــاء إجــــراءات التــــد ر

� مراD89م ع  .لجعة أوجھ الغموض مما يدفعUم للCساؤ أو �ستفساررالطالب، ومقد
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  :مق,+حات البحث

 .�Óضوء ما أسفرت عنھ نتائج البحث، وما تم عرضھ من مفردات التصو املق��ح، يو �ر:
�D8دف ما يKاسات والبحوث ال5. ©س   :ربمز@د من الد

Qـــ��. ألعـــضاء  -  @ºيـــة ال5ـــ. ©ـــسUم :ـــ� تنميـــة =داء التد رفاعليـــة الMـــ�امج التد Qس ر ر�يئـــة التـــد
 .والUيئة املعاونة با!Eامعات املصر@ة

الكشف عن املشكالت ال5. تحـد مـن فعاليـة املنـاخ التعلي/ـ. ا!Eـام²� املـرتبط با!Eوانـب  - 
Qـــــــسية ( ـــــة_ البحثيـــــــة _ رالتد @و�ات العالجيـــــــة )اEbتمعيــ ـــــد مـــــــن الـــــــسSنا ـــــة تبgـــــــ. مز@ــ ر؛ Ëغيــ

 .املناسبة

@ة _ املعرفية ( مجاال89ا تقو@م الفعالية التعليمية بالبSئة ا!Eامعية :� -  ) الوجدانية_ راملUا
@ة العاملية  .ربأدوات تCسم باملعيا

ـــ��اتيجية لaـــــشر ثقافـــــة التقيـــــيم الـــــذا©ي ل´ـــــل مـــــن  -  ــــل _ الطالـــــب _ =ســـــتاذ (تبgـــــ. اســ الUي´ـ
 . ؛ Ëغية �نطالق نحو الر@ادة املؤسسية)ي®دار

Qسية وال5. ثºت -  Qس رتبg. املداخل و�س��اتيجيات والطرائق التد ر فعالي8Kا :� مجال التـد
اسات البحثية املتخصصة  .را!Eام²�، ونالت قدر من الد

رتـصو مق�ــ�ح لفكــرة املركــز ا!Eـام²� للتنميــة املUنيــة وال5ــ. يقـوم عDــ� عــاتق �ليــات ال��بيــة  - 
  .با!Eامعات املصر@ة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



المناخ التعليمي الفعال من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس 
  )تصور مقترح( وطالبهم

 
ر عصام دمحم عبد القاد/ أ د  
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  املراجع

  :املراجع العر§ية: أوال

، عبــد امل ة ). U) .2016ــيمن عبــد ا! كــيمىإبــرا�يم، آالن جميــل، والديرشــو رأثــر برنــامج مق�ــ�ح لــدو
Qـــــــــسية  ات اb اضـــــــــر@ن التد ــــــــ� تنميـــــــــة مUـــــــــا @ب ا!Eـــــــــام²� :ـ ــــــد Qس والتـــ ـــــد رطرائـــــــــق التــــ ر ر ر

اسات سمات دار :املتخصصة الدولية ال��بو@ة اEbلة. واتجا�ا89م بجامعة د�وك  رللد
  ).97 _ 83(، 4ع ،5مج و=بحاث،

¥ ، وف عبــد الUــاديرأبــو دف، محمــود خليــل صـــا!Ð، ومنــصو ردو =ســـتاذ ). 2011. (ؤعمــة عبــد الـــر
 مجلـة. ا!Eام²� :� ©عز@ز م«8اج التفك�T السليم لدى طلبتھ :� ضوء املعاي�T ®سالمية

 البحـــــث نشـــــئو - Ëغـــــزة ®ســـــالمية ا!Eامعـــــة :®¥ـــــسانية للبحـــــوث ®ســـــالمية ا!Eامعـــــة
اسات العل/.   ).133 _ 67(، 1ع ،19مج العليا، روالد

ــــليم،  ــــسTنأبــــــو ســ Qس ). 2019. (إيمــــــان حــ ــــد ـــام²� الســــــ��اتيجيات التــ س ا!Eـــ ــــد ردو اســــــتخدام املــ ر ر
ات الطالبــات املعلمـــات :ــ� ال��بيـــة ا!Nاصــة :ـــ�  راملتمركــزة حـــو الطالــب :ـــ� تطــو@ر مUـــا ل

Qس اللغــة العر½يــة  غــزة، للبحــوث القــومي املركــز :والنفــسية ال��بو@ـة العلــوم مجلــة. رتـد
  ).26 – 1(، 3ع ،3مج

ق  :ـــ� تنميـــة ). 1997. (عبـــد الـــرحمن، وقطـــامي، يوســـفوأبــو عـــوف، فـــار ه  Qس ا!Eـــام²� ودو رالتـــد ر
ـــ� ــــــو املــــــــؤتمر. التفكTـــــ ـــــات - ل=و يال��بــ ـــديات ال��بيــــــــة اتجا�ـــ ــــستقبل وتحـــــ ــــــة :املــــ  جامعـــ

ـــة ال��بيـــــة : ، مـــــسقط3 مـــــج ال��بيـــــة، �ليـــــة - قـــــابوس الـــــسلطان  جامعـــــة الـــــسلطان -�ليــ
  ).66 _ 34(قابوس، 

ة الصف ا!Eام²� من وجUة نظر �ل ).2007. (أبو قد~س، محمود دمحم سات املفضلة :� إدا ر املما ر
اسات. من أساتذة ا!Eامعة الUاشمية وطال�8ا دنيـة ا!Eامعـة :ال��بو@ـة العلوم - رد  - ر=

  ).410 _ 389(، 2 ع ،34 مج العل/.، البحث عمادة

 ضــوء معــاي�T التخطــيط لت´ــو@ن املعلــم ا!Eــام²� با!Eما��Tيــة :ــ�). 2009. (أحمــد، عبــد هللا فرغDــ�
 ال��بيـة �ليـة - أسـيوط جامعـة :الر@اضـية ال��بيـة نوفنـو لعلوم أسيوط مجلة . ا!Eودة

  ).332 _ 297(، 3 ج ،28 ع الر@اضية،

Ð!عمــر صـــا ، ك، و بـــامرحو لبــاجب�T، عبـــد القــادر عـــوض دمحم، ا! مــدي، عبـــد الــرحيم حميـــد مبــا . ر
Qس ا!Eام²� الفعال لدي). 2020( ات التد رمدى امتالك مUا ن أسـاتذة جامعـة سـSئو ر

 ®¥ـــسانية للعلـــوم =نـــدلس مجلـــة. �ليـــة ال��بيـــة أنموذجـــا: مـــن وجUـــة نظـــر�م وطلبـــ8Kم
  ).194 _ 142(، 36ع والتقنية، للعلوم =ندلس جامعة :و�جتماعية

ة الصف وتنظيم التعلم، ). 1987(بلقSس، أحمد دمحم  رالتفاعل اللفظي الصفي وتوظيفھ :� إدا
ا، اليو¥س´و، عمانمفا�يمھ وأصناف ا   .ولكالم املستخدم فيھ، معUد ال��بية، =نر

، ســم�T، و بوشــو، جميلــة أثــر املنــاخ التنظي/ــ. ®بــدا�� عDــ� التفكTــ� ®بــدا�� ). 2020. (ربــن عمــو
نة بTن =ساتذة ذو التفك�T ®بدا�� املرتفع و=سـاتذة : لألستاذ ا!Eام²� اسة مقا يد ر ر

@ــة -ض يذو التفكTــ� ®بــدا�� املــنخف ر جامعــة املديــة �ليــة العلــوم �قتــصادية والتجا
�TسيCبة جامعة :=عمال القتصاديات الر@ادة مجلة. وعلوم الSبن حس �Dالشلف بوع 

ـــ� - ـــة مخMــ ــــصغ�Tة املؤســـــسات تنافــــــسية تنميـــ ـــ� ا!Eزائر@ـــــة واملتوســــــطة الــ  الــــــصناعات :ـــ
  ).96 _ 78(،  3ع ،6مج البديلة، اb لية
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ردو تفعيــل تقنيــات التواصـــل �جتمــا�� :ــ� الـــتعلم الفعــال للـــشباب ). 2019. (يجــرار، أمــا¥ي غـــاز
د¥ي اسة حالة: را!Eام²� = حة مجلة. رد حة دار :®¥سانية للعلوم و=طر  للaشر و=طر

  ).59 _ 45(، 2ع ،4س العل/.،

.gت عبــدالغ @حــاب دمحم ثـر ة حـسن فــتح الــرحمن، و أبـو بكــر،  ، عــا وحـاج منــصو رر تنميــة ). 2017. (ز
Qس ا!Eــام²� عDـــ� اســتخدام املـــستحدثات التكنولوجيــة :ـــ� رمUــا رات عـــضو �يئــة التـــد

�بت´ار ��Qس ا!Eام²� للوصو إ لالتد  :®¥سانية للعلوم =حمر البحر جامعة مجلة. ر
  ).110 _ 73(، 4ع =حمر، البحر جامعة

 مجلة.  ليºيااملشكالت والصعو½ات ال5. تواجھ التعليم ا!Eام²� :�). 2019. (ا! داد، عطية سالم
  ).476 _ 455(، 13ع ßداب، �لية - سرت جامعة :أبحاث

Qس ا!Eــام²� لطــالب املـنح كمــا يرا�ـا أعــضاء �يئــة ). 2015. (ا! رÒـى، دمحم بــن جـزاء رمــشكالت التـد
Qس با!Eامعة ®سالمية اسات �لية - القا�رة جامعة :ال��بو@ة العلوم. رالتد  العليا رالد

  ).672  _624(، 1ع ،23مج لل��بية،

تقيــــيم املــــشكالت �نفعاليــــة لــــدى طــــالب �ليــــة ). 2018. (ا! رÒـــي، عSــــ��f بــــن جــــود هللا بــــن حميــــد
Qس ا!Eام²�  اEbلة. رال��بية وßداب :� جامعة تبوك وعالق8Kا بتقدير�م لفاعلية التد

اسات سمات دار :املتخصصة الدولية ال��بو@ة   ).51 _ 30(، 11ع ،7مج و=بحاث، رللد

: ردو البSئة التعليمية ®لك��ونية :� تطو@ر التعليم ا!Eام²�). 2016. (اء جاسم دمحما! ر@ز، خaس
� ا!Eامعات العراقيةDاسة ميدانية بالتطبيق ع اسات العلمية اEbلة. رد @ة رللد  رالتجا

ة �لية - السوQس قناة جامعة :والبيíية  ).642 _ 612( ،7مج باإلسماعيلية، رالتجا

Qـــس كمتـــ مـــدى فاعليـــة تقنيـــات ا!Eيـــل الثـــا¥ي للـــتعلم ®لك��و¥ـــي ). 2015. (رورا! ـــسن، عـــصام إد
ــــا التعلـــــــيم  ـــر اختـــــــصا�Ó. تكنولوجيـــ Qس ا!Eـــــــام²� مـــــــن وجUـــــــة نظــــ ــــ� التـــــــد ــــاعD� :ـــ رالتفـــ

 ®¥ـــسانية، للعلـــوم ال��بيـــة �ليـــة - بابـــل جامعـــة :�¥ـــسانية العلـــوم مجلـــة. واملعلومـــات
  ).1305 _ 1287(، 3ع ،22مج

ـــد ال ـــاححــــسTن، أحمـــــد بــــن دمحم عبــ ـــو دو التقنيـــــات ا!Eديــــدة :ـــــ� ال«8ـــــوض ). 2017. (فتــ رb ــــات حــ ل
، 9ع ßداب، �ليــة - الــسوQس جامعــة :ßداب �ليــة مجلــة.  ا!Eــام²�-بالبحــث الــصفي 

)188 _ 223.(  

�Ý.، عمان). 2005(ا!NليD�، أمل عبد السالم  ة الصف املد رإدا   .دار صفاء: ر

Qس ا!Eــــ). 1991. (ا!NليDــــ�، خليـــــل يوســـــف ـــة نظـــــر أعـــــضاء الUيئـــــة رمـــــشكالت التـــــد ام²� مـــــن وجUــ
Qـسية :ـ� جامعـة ال�Tمـوك اسـات. رالتد ، 35 ج ،6مــج ا! ديثـة، ال��بيـة رابطـة :تر½و@ـة رد

)277 _ 295.(  

Qس ا!Eــام²� لــدى أعـــضاء ). 2018. (الــدعSس، صــفية نــاÇ� إســـماعيل ات التـــد جــة تــوافر مUــا رد ر ر
ـــــــنعاء ـــــــة صــ ــــــة ال��بيــــــــــة جامعــ Qس ب´ليـــ ــــة. ر�يئـــــــــة التـــــــــد ــــــــل مجلــــــ ـــــوم جيـ ـــــسانية® العلــــ  ¥ـــــ

  ).90 _ 77(، 38ع العل/.، البحث جيل مركز :و�جتماعية
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�ـــو جبـــار  ،fــ�Õرا ز ات معلــم ال��بيـــة الفنيـــة ). 2013. (ر Qس التــأمD� لتطـــو@ر مUـــا رأثــر أنمـــوذج التـــد ر
 =ساسية، ال��بية �لية - املسCنصر@ة ا!Eامعة :=ساسية ال��بية �لية مجلة. ا!Eام²�

   ).330 _ 315( ،80ع

ابحيــة، مــر@م ســطوطاح،  اقــع اســتخدام التقنيــات ). 2016. (وســم�Tة، و ر والتجديــد التكنولــوÇ� و
��اســـة ميدانيـــة بجامعـــة بـــاÇ� مختـــار : ا! ديثـــة :ـــ� التعلـــيم العـــا  القطـــب ا!Eـــام²� -رد

اسات للبحوث جرش. البو¥ي   ).131 _ 111(، 1ع ،17مج جرش، جامعة :روالد

ناخ التنظي/. وعالقتھ بجـودة =داء التعلي/ـ. امل). 2008. (السيد، عبد العظيم السعيد مصطفى
 ثقافــــة :ــــ� املعلوماتيــــة توظيــــف مــــؤتمر .رمنظــــو معلومــــا©ي: :ــــ� �ليــــات ال��بيــــة النوعيــــة

ـــة =جيـــــال ـــز العرÒـــــي للتعلـــــيم : القـــــا�رة والتنميـــــة، للتعلـــــيم العرÒـــــي املركـــــز :العر½يــ املركــ
ـــيم املفتـــــــوح والت ــــة للتعلــــ ـــــSناء والـــــــشبكة العر½يـــ ــــــد، والتنميـــــــة وجامعـــــــة ســ علـــــــيم عـــــــن Ëعـ

)119_202.(  

غـــد عبــــدالكر@م ، نºيـــل �ـــاظم �T8ــــ�، و مز½ـــان،  رالـــشمر مـــشكالت اســـتخدام تكنولوجيــــا ). 2019. (ي
QـــسيTن :ـــ� �ليـــة ال��بيـــة للعلـــوم  Qس ا!Eـــام²� مـــن وجUـــة نظـــر التد راملعلومـــات :ـــ� التـــد ر

 -  البصرة جامعة :®¥سانية للعلوم البصرة أبحاث مجلة. ®¥سانية :� جامعة البصرة
  ).241 _ 220(، 2ع ،44مج ®¥سانية، للعلوم ال��بية �لية

اســـتخدام أســاليب املناقــشة ا!Eماعيـــة وتنميــة التفكTــ� ®يجـــاÒي ). 2020. (صــا!Ð، نجــالء دمحم دمحم
اســات مجلــة. لــدى الــشباب ا!Eــام²�  �ليــة - حلــوان جامعــة :�جتماعيــة ا!Nدمــة :ــ� رد

  .)846 _ 819(، 3ج ،49ع �جتماعية، ا!Nدمة

، و بخـوش، وليـد عبـدالعز@ز ردو التقنيــات :ـ� تحقيـق جـودة التعلـيم العــا�� ). 2017. (قطـراد، طـار
ر خaـشلة: من وجUة نظر =ستاذ ا!Eام²� اسة ميدانيـة بجامعـة عبـاس لغـر ود  مجلـة. ر

اســـات سوســـيولوجيا  �ليــــة - ا!Eلفـــة رعاشـــو ز@ــــان جامعـــة :�جتماعيـــة والبحــــوث رللد
  ).65 _ 48(، 3ع والديمغرافيا، �جتماع علم قسم - اعيةو�جتم ®¥سانية العلوم

ات التفكTــ� ). 2020. (عبــد املالــك، �ــدى حــسن أحمــد @?. مق�ــ�ح قــائم عDــ� تنميــة مUــا ربرنــامج تــد ر
ـــ� بحــــوث. النقــــدي كمــــدخل لتحــــسTن جــــودة ا! يــــاة لــــدى الــــشباب ا!Eــــام²�  ال��بيــــة :ـ

  ).775 _ 747 (،37ع النوعية، ال��بية �لية - القا�رة جامعة :النوعية

، فتيحة، وخياطي، منصو رالعسر ات التفك�T لـدى ). 2018. (ي ردو =ستاذ ا!Eام²� :� تنمية مUا ر
 الر@اضـــية للعلـــوم الباحـــث مجلـــة. نطالبـــھ :ـــ� ضـــوء تحـــديات القـــر الواحـــد والعـــشر@ن

  ).154 _ 137(، 3ع ا!Eلفة، رعاشو ز@ان جامعة :و�جتماعية

شــيد حمــزة ، حيــاة بaــت  رالعمــر مــشكالت البSئــة الــصفية ال5ــ. تواجــھ طالبــات جامعـــة ). 0212. (ي
اÝـــ�. ا!Eــــام²� رطيبـــة وعالق8Kـــا بمــــستو الرضـــا العـــام عــــن املنـــاخ الد  الدوليــــة اEbلـــة. ى

اســــات اســــات رفــــاد مركــــز :والنفــــسية ال��بو@ــــة رللد  _ 487(، 2ع ،9مــــج و=بحــــاث، رللد
514.(  

 العلـوم مجلـة . � ظـل معـاي�T ا!Eـودةخـصائص وأدوار =سـتاذ ا!Eـام²� :ـ). 2021. (عوf��Q، كمـال
  ).529 _ 521(، 1ع ،6مج ا!Eلفة، رعاشو ز@ان جامعة :و�جتماعية القانونية
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ـــــالم عبـــــــد هللا ســـــــعيد ، ســ ـــاخر ــــــة التفكTـــــــ� ). 2009. (يالفــــ ـــــام²� :ـــــــ� تحفTـــــــw وتنميـ ـــــتاذ ا!Eــ ردو =ســ
ـــــدا�� ـــ. املـــــــؤتمر. ®بــ  يـــــــةرعا - واملتفـــــــوقTن املو�ـــــــو½Tن لرعايـــــــة الـــــــسادس العرÒـــــــي العل/ــــ

ـــو½Tن ة املو�ــــــ ـــر ـــھ ورضـــــــ ـــي ملــــــــــستقبل حتميــــــ ـــــــي اEbلـــــــــس :أفــــــــــضل عرÒــــــ ــــــــو½Tن العرÒـــ  للمو�ــ
دن للـتعلم : ، عمان2 ج واملتفوقTن، اجUـة = راEbلـس العرÒـي للمو�ـو½Tن واملتفـوقTن و و

  ).76 _ 59(والتبادل الثقا:�، 

ـــــد). 2017. (الفــــــضل، دمحم إبــــــرا�يم دمحم ـــة ا! ديثــــــة :ــــــ� التـ ـــع توظيــــــف التقنيــــــات التعليميـــ Qس رواقـــ
 كردفــــان، غــــرب جامعــــة :و®¥ــــسانيات للعلـــوم كردفــــان غــــرب جامعــــة مجلــــة. ا!Eـــام²�

  ).212 _ 189(، 13ع

ة املنـــاخ الـــصفي وفـــق متطلبـــات ). 2012. (الفـــضD�، مgـــf عبـــد اb ـــسن عبـــد الـــرحمن رمـــستو إدا ى
 -الــتعلم الaــشط لــدى الطالبــات املعلمــات :ــ� =قــسام العلميــة و=دبيــة ب´ليــة ال��بيــة 

 للـــدو العرÒـــي ال��بيـــة مكتـــب :العرÒـــي ا!Nلـــيج رســـالة. مللـــك عبـــد العز@ـــز بجـــدةجامعـــة ا
  ).341_291(، 125 ع ،33 س ا!Nليج،

ة الصفوف، عمان). 2002(قطامي، يوسف، وقطامي، نايفة   .دار الفكر: رإدا

: تقييم الطالب ألداء =ستاذ ا!Eـام²� :ـ� ضـوء معـاي�T ا!Eـودة). 2019. (�امل، علياء ا! سTن دمحم
اسة ميدانية :� =ن�åو½ولوجيا �جتماعية  عـTن جامعـة :شمس عTن آداب حوليات. رد

  ).513 _ 487(، 47مج ßداب، �لية - شمس

 أعمـــال. ردو =ســـتاذ ا!Eـــام²� :ـــ� تنميـــة التفكTـــ� ®بـــدا�� عنـــد الطلبـــة). N!) .2011ـــشم، قـــسمية
اسة :ثةا! دي املنظمات :� التنظي/. والتغي�T ®بداع الدو�� امللتقى ب وتحليل رد  رتجا
 الCسي�T، وعلوم �قتصادية العلوم �لية - البليدة دحلب سعد جامعة :ودولية وطنية

 جامعـة سـعد دحلـب البليـدة، -�لية العلوم �قتصادية وعلـوم الCـسي�T : ، البليدة2ج
)1027 _ 1037.(  

Qس ا!Eــــام²� النــــا�Ð). 2012. (لفتــــة، دمحم ســــعدي مــــة للتــــد ات الال راملUــــا ز  للعلــــوم =ســــتاذ مجلــــة. ر
  ).462 _ 447(، 202 ع رشد، ابن ال��بية �لية - Ëغداد جامعة :و�جتماعية ®¥سانية

ـــام²�). 2008. (معمر@ــــــة، Ëــــــش�T، و خــــــزار، عبدا! ميــــــد Qس ا!Eـــ ات التــــــد رمUــــــا ـــولUا النظر@ـــــــة : ر أصـــ
ســـا89ا العمليـــة ، 12ع ®ســــالمية، العلـــوم �ليـــة - 1 باتنــــھ جامعـــة :®حيـــاء مجلــــة. رومما

)459 _ 480.(  

ـــ/f، صـــــونيا املـــــشكالت البيداغوجيـــــة وتأث��Tـــــا عDـــــ� التحـــــصيل ). 2020. (مكناÝـــــ�.، أمTـــــ�ة، و قاســ
اســـة ميدانيــــة: =�ـــادي/. لـــدى الطالـــب ا!Eـــام²�  القــــادر عبـــد =مTـــ� جامعـــة مجلـــة. رد

 _ 605(، 2ع ،34مـــج ®ســـالمية، للعلــوم القـــادر عبـــد =مTــ� جامعـــة :®ســـالمية للعلــوم
643.(  

، عبـــد هللا فـــالحامل wـــTه الطلبـــة وأعـــضاء ). 1999. (لن راملنـــاخ الـــصفي املفـــضل والـــواق²� كمـــا يتـــصو
دنيــــــــة ــــة با!Eامعـــــــة = Qـــــــسية :ــــــــ� �ليـــــــة العلــــــــوم ال��بو@ـــ رالUيئـــــــة التد اســـــــات. ر ــــــة رد  تر½و@ــ

  ).199_ 171(، 2 ع ،5 مج ال��بية، �لية - حلوان جامعة :واجتماعية
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خصائص املعلم ا!Eام²� كما يـدركUا طالـب وطالبـات ). 2006. (النعيم، عبد الرحمن بن عبد هللا
اســة ميدانيــة: �ليــة ال��بيــة بجامعــة امللــك فيــصل  جامعـــة :واملعرفــة القــراءة مجلــة  .رد

  ).199_178(، 55 ع واملعرفة، للقراءة املصر@ة ا!Eمعية - ال��بية �لية - شمس عTن

@?. قــائ). 2014. (�ال�ــ�، �ــدى دمحم محمــود @ºيــة لتنميــة رفاعليــة برنــامج تــد �حتياجــات التد �رم عDــ
ات التواصــل اللغــو لــدى املعلــم ا!Eــام²� :ــ� ضــوء الــتعلم الــذا©ي يمUــا  :ال��بيــة مجلــة. ر

�ر جامعة   ).208_163(، 4ج ،159ع ال��بية، �لية - ز=

Qس ا!Eـام²� باسـتخدام التعلـيم ®لك��و¥ـي). 2016. (وادفل، دمحم  أعمـال. راستعمال تقنيات التـد
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