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  :امل=>ص

HIيــــة ملعلGـــF العلـــوم �ســــالمية مـــن وجDـــة نظــــر  ات التد اســـة اQRاليـــة إOــــN تقـــوIم الـــدو رUـــدفت الد رر

اســة مــن جميــع مــشرVW العلــوم �ســالمي راملــشرف[ن ال��بــوI[ن، وت]ــو مجتمــع الد ن ة WــV جميــع م]اتــب ّ

 F`ـــaا ة للعـــام الد ر�شـــراف ال��بـــو باملدينـــة املنـــو ر مـــشرفا، ونظـــرا لقلـــة ) 30(ه و#لـــغ عـــددUم 1442ي
ّ ًُ

اســــة كعينــــة لتمثيــــل مجتمـــــع  ـــار جميــــع أفــــراد مجتمــــع الد اســــة yصــــVw، فقــــد تــــم اختيـ ّمجتمــــع الد ر ّر

اسـة، وتـم اسـتخدم  ندام اسـ�بانة تت]ــو ملالءمتـھ لطبيعـة البحـث اQRـاVO باسـتخاملـن|� الوصـفي رالد

Iبة VW تنمية املستو امل�F ملعلFG العلوم �سالمية  ات التد ىمن قائمة بفقرات تق(س فاعلية الدو ر ر

اســـة أن  جDــة نظــر املـــشرف[ن ال��بــوI[ن، �عــد التحقــق مـــن صــدقDا وثبا��ــا،وأظDرت نتــائج الد رمــن و و

ــــ ـــF ملعلGـــــF العلـ ــــة املـــــستو امل�ــ HIيـــــة WـــــV تنميـ ات التد ىفاعليـــــة الـــــدو ر ِوم �ســـــالمية، مـــــن وجDـــــة نظـــــر ر
اسة راملشرف[ن ال��بوI[ن مرتفعة عند جميع محاو الد   .ر

HIيــــة، تنميـــة املــــستو امل�ــــF، معلمــــو :الBلمـــات املفتاحيــــة ات التد اء املــــشرف[ن ال��بـــوI[ن، الــــدو ى آ ر رر

  .العلوم �سالمية
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ABSTRACT 

The current study aimed to identify the views of educational 

supervisors about the effectiveness of training courses in developing 

the professional level of Islamic science teachers. The study 

population consisted of all Islamic science supervisors in all 
educational supervision departments in Al-Madinah Al-Munawarah 

during the academic year 1442 AH (totaling 30 supervisors). Due to 
the small number of the original study population, all members of the 

study community were selected as a sample to represent the study 
community, the descriptive approach was used for its relevance to the 

nature of the current research using a questionnaire consisting of a list 
of items that assess the effectiveness of training courses in developing 

the professional level of Islamic science teachers from the viewpoint 

of educational supervisors after verifying its validity and reliability. 

The results of the research showed the effectiveness of the training 

courses in developing the professional level of teachers of Islamic 

sciences from the point of view of the educational supervisors. 

Keywords: Opinions of Educational Supervisors, Training Courses, 

Professional Development, Teachers of Islamic Sciences. 



 نظر المشرفين التربويين من وجهة تقويم الدورات التدريبية لمعلمي العلوم اإلسالمية
  نايف بن حضيض الصاعدي

  عبد العزيز بن صالح متروك / د

 

 

510 

 :املقدمة

ســالة ك0ــ� لألمــة، واملعلــم بوجــھ عــام صــاحب سمـــات  ُ�عــد املعلــم صــاحب مDنــة نHيلــة و ى ر ُّ ُ

س التعليم العام، فـإن  د VW القواعد التنظيمية ملدا م ا�Rلق اQRسن وفقا ملا و روخصال �عتVw م]ا رر
ً

لاملعلم صاحب مDمة نHيلة، ومؤتمن عNw الطالب وUو املسئو yو عن تر#(تھ تر#ية ص اQRة تحقق ل
ف، . (غاية سياسـة التعليم VW اململكة وأUدافDا ة املعا ا رو ر  ).U17ـ، ص1420ز

 VــW ــا، خاصــةDيــاة بأكملQRمجــاالت ا VــW ات ات اQRاصــلة اليــوم مــن تطــو رونظــرا ملــا للتطــو ِر ً

رمجــال التقنيـــة والتطــو الرقGـــF الكب[ــ� الـــذي �ع(ــشھ العـــالم أجمــع، فقـــد فرضــت التقنيـــة اQRديثـــة  ّ

  .تعددة عNw التعليمأدوا��ا امل

ات  عة عwــN التعلـــيم �ـــش]ل عـــام وعwـــN الـــدو ات امل�ـــسا ة التغ[ـــ�ات والتطـــو روفرضــت ثـــو ر ر ر
فــع املــستو امل�ــF للمعلمــ[ن، عwــN اعتبــار أن املعلــم مــن  ة  HIيــة ملعلGــF العلــوم �ســالمية؛ ضــر ّتد ى ر ر ور

Uة التعلـــيم أ ا رأUـــم العناصـــر yساســـية WـــV العمليـــة التعليميـــة، ولقـــد أدركـــت و رميـــة دو املعلـــم لـــذا ز
�س،  ــــV مختلــــــف جوانبــــــھ، ودأبــــــت عwـــــN حــــــسن اختيـــــــار املعلمــــــ[ن للقيــــــام بمDــــــام التــــــد راUتمـــــت بــــــھ Wــ ُ

وإعدادUم �عداد ال]اVW من أجل إيجاد املعلم النا¦¥ الكـفء، خاصة معلFG العلوم �سالمية إذ 
ُيتأكد الدو الذي يقومو بھ، والصفات ال¨F يجب أن ي]ونوا عل§�ا فDم ا ن لــمثـل yعNw لغ[�Uم، وUم ر

ع العلــوم �ســالمية �س �عــض أو �ــل فــر واملــسئولو عــن تــد ر القــرآن الكــرIم، التفــس[�، اQRــديث، : (ن
  ). التوحيد، الفقھ

يوIـر البــدر  ّأن معلــم العلــوم �سـالمية ي�ــسم بخــصائص ومقومــات كث[ــ�ة ) 15، 2010(ى

Iاديــــة، وقـــدوة ونموذجـــا ومثـــاال ألنـــھ ¬�ـــصية قياديــــة و
ً ً

صـــيد و®ـــ�اء، وWـــV ر ر، وUـــو مـــصدر عطـــاء و
وظيفتھ ومDمتھ شبھ كب[� من وظيفـة yنHيـاء، لـذا �ـان البـد ملـن يقوم°�ـذه املDمـة مـن تـوافر صـفات 
ومقومات يتوقف عل§�ا نجاحھ VW مDمتـھ وتوفيقھ VW وظيفتھ من خالل إعداده قبـل ا�Rدمـة وأثنـاء 

اتـــــھ، وخ�0اتـــــھ عــــن فــــھ، ومDا ـــة معا را�Rدمــــة لـــــصقل وتنميــ س ر HIيــــة؛ ألنـــــھ يـــــد ات التد ر طرIـــــق الـــــدو ر ر
yّح]ام الشرعية و²داب وyخالق املستمدة من القرآن الكرIم والسنة النبوIة

ِ
ّ.  

اسـية ومنـا�� �عليميـة مـن أUـم املنـا��؛ أل�³ـا ��ـدف  ات د رو�عـد العلـوم �سـالمية كمقـر ر ّ

IدUم باألح]ام الشرعية إNO إعداد الطالب عNw عقيدة التوحيد وتµشئ¶�م التµشئة ال´Qيحة، وت وز
  ).2012الناجم، . (وyف]ار السليمة

HIيـــة ملعلGـــF العلـــوم �ســـالمية عwـــN عـــامل[ن أساســـي[ن Uمـــا ات التد رو�عتمـــد الـــدو زIـــادة : ر
ــF �ــــساعد عwــــU Nــــذا  الطلــــب عwــــN عمليــــة تطــــوIر yداء امل�ــــF، والتقنيــــات أو املن|¸يــــات اQRديثــــة ال¨ــ

Iر معلGـــF العلـــوم �ســـالمية معادلـــة تتمثـــل WـــV �عـــداد اR¸يـــد نوIواجـــھ القـــائمو عwـــN تطـــو. /تجـــاه
Iادة �قبال عNw استخدام التقنية وyساليب اQRديثة VW التعليم   . زللمعلم و

ة عwــN مواجDــة جميـــع  رإن أنظمــة �عــداد التقليديــة ملعلـــم العلــوم �ســالمية لــم �عـــد قــاد
  ) 123، ص2011إبراUيم،(علوم �سالمية تلك التوقعات املعاصرة واR¸ديدة VW إعداد معلFG ال

ىوWـV ضـوء مـا سـبق تظDــر أUميـة تنميـة املـستو امل�ـF ملعلGــF العلـوم �سـالمية مـن خــالل 
اكDـــم الطبيعـــة ا�Rاصــــة  �ـــسية وإد مـــة لDــــم مـــن أجـــل القيـــام باألعبــــاء التد HIيـــة الال ات التد رالـــدو ر ز ر ر

س إلكـساب املــتعلم حـصيلة مـ ّرللعلـوم �سـالمية ف«ــF ال تـد
ُ

ات فحــسب  ف وا0�Rـ�ات واملDـا رن املعـــا ر



 

 جامعة األزهر
 كلية التربية بالقاهرة

 مجلة التربية
 م2022 لسنة يناير، )3(، الجزء )193: (العدد

 

 

511 

 V¼املعلــم الـــس Nــwع Vب½ــµي، وعليـــھ في�انــب الوجــدا.ي والــسلو¸Rّولك¿�ــا فــو ذلــك ال بــد أن تـــرتبط با ق
ات املتالحقة VW العلم واملعرفة ات وyساليب وتطوIر ذاتھ ملسايرة التطو رالدائم إNO ال�Àود باملDا   .ر

اســات الــسابقة  ت العديــد مـن الد روقـد أشــا HIيـة للمعلــم حيــث ر ات التد رإOـN أUميــة الــدو ر
 VOـــاالت و#التـــا¸Áا Â¨شـــ VـــW مواكبـــة التغ[ـــ�ات Nـــwا ع �عـــد جـــزءا أساســـيا مـــن إعـــداده ح¨ـــÂ ي]ـــو قـــاد

ً ً ً
ر ن

ات متجـددة WـV إطـار سلـسلة مت]املـة  لياتھ، فيحتاج إNO مDا ه ومسؤ ّالتغ[� VW طبيعة مDامھ وأدوا ر ور ّ

Iب وشــاملة مـــن بـــرامج التنميـــة املDنيـــة املـــست رمرة ال¨ـــF �عتمـــد عwـــN التخطـــيط العلGـــF، وIتـــضمن تـــد
املعلمـ[ن إحــداث �غي[ـ� وتطــوIر وتحـس[ن WــV ¬�ـصي¶�م، واتجاUــا��م ومعلومـا��م، وســلوكDم لتلبيــة 
ـــــود بــــــالنفع عwـــــــN الفــــــرد واÁ¸تمـــــــع  ـــــا �عـ ـــــة واملــــــستقبلية بمــ س اQRاليـ راحتياجــــــا��م واحتياجــــــات املـــــــدا

) ،   ).300، ص2019يامل]او

اي  زوIر العزا HIية ملعلم العلوم �سالمية خاصة القائمة عNw ) 2010(ى ات التد رأن الدو ر ّ

ات  ف واملDا رالتحديد الدقيق للمعا ي إذ ال يمكن أن يتحقق �علم عصر بمجرد -تمثل أUمية كب[�ة -ر
ر�غي[� دو املعلم من الوقوف أمام املتعلم[ن، إNO الطباعة عNw لوحة املفاتيح، وإبقاء بقية العناصر 

HIيـــــة ّحيـــــث إن Iب يقـــــاس بمـــــدى �عـــــرف /حتياجـــــات التد ات يتوقـــــف عwـــــN تـــــد ر نجـــــاح Uـــــذه الـــــدو ر ر
FËI ال يبÂÊ عNw أسس علمية لن ت]و لھ قيمة ولن يجدي نوحصرUا وتجميعDا، وأن أي برنامج تد ُ ر َّ.  

  

HIية للمعلم[ن  �ساعد VW تطوIر yداء : لوVW ضوء ما سبق يمكن القو ات التد رإن الدو ر
HIية ملعلFG العلوم �سالمية استجابة امل�F ملعلم ال ات التد رعلوم �سالمية، كما تأ�ي أUمية الدو ر

 NـOات العلمية واملعرفية السر�عة واملتضاعفة، إضـافة إ ف املتغ[�ة ال¨F فرض¶�ا عل§�م التطو رللظر و
لالدو ال��بو الـذي يتوقعـھ اÁ¸تمـع مـن املعلمـ[ن، ومـن Uنـا يمكـن القـو ي Iب معلGـF ال: ر علـوم رإن تـد

�ســالمية أثنــاء ا�Rدمــة لــھ م0ــ�رات عامــة تفرضــDا طبيعــة العــصر، وم0ــ�رات خاصــة تفرضــDا مDنــة 
اسـة اQRاليــة وÍــV �عنــوان اء املــشرف[ن " رالتعلـيم، وUــذا مــا دفــع بإحـساس الباحــث نحــو إجــراء الد رأ
HIية VW تنمية املستو امل�F ملعلم[ن العلوم � ات التد ىال��بوI[ن حو فاعلية الدو رل   ".سالميةر

اسة   :رمشBلة الد

�سية داخل  سات التد HIية عنصر مDم VW تطوIر املعلم وتطوIر املما ات التد ر�عد الدو ر ر ر ُّ

اF`a، ومن ثم فإن إعداد معلFG العلوم �سالمية قبل ا�Rدمة ال يوفر لDم سو برامج  ىالفصل الد َّ ر
ســة عمليـــ ة التعلــيم، وعليــھ فـــإن رقبــل ا�Rدمــة، مثــل التأســـ(س الــذي �ــساعدUم عwـــN البــدء WــV مما

HIيــة أثنــاء ا�Rدمــة Uــو امتــداد طبي¼ــV لإلعــداد قبــل ا�Rدمــة، و�عÊــU Fــذا أن التعلــيم  ات التد رالــدو ر
HIيــة  ات التد راملـستمر بالµـسبة للمعلـم جـزء ال يتجـزأ مـن عمليـة إعـداده، ومـن منطلـق أUميـة الـدو ر

�س، أن عمليــة أثنـاء ا�Rدمــة �و�³ــا مــن املرتكــزات الرئ(ــسية لتغ[ـ� بµيــة ال��بيــة  روتحــس[ن طــر التــد ق
̧ـام¼V أو مــا قبلDـا فحــسب، بــل أصـبحت عمليــة مــستمرة  Rعــداد اy مرحلــة Nـwب ال تقتــصر عI رالتـد
Iب عن كيفية وضع النظرIات موضع  م املعلم عNw مدي اQRياة فال فائدة من �عليم ال �عقبھ تد رتال ز

ـــم �ـــــسبقھ عمليــــــة �علـــــيم ال¨ــــــF تـــــ Iب لـــ ــــات الفنيــــــة رالتطبيـــــق، وال فائـــــدة مــــــن تـــــد د املعلــــــم باملعلومـ وز
ة مQÐــة إOــN آليــات  ُاملتخصــصة وال¨ــF �عت0ــ� الرك[ــÀة yساســية WــV أدائــھ امل�ــF، ومــن ثــم فDنــاك ضــر ور َّ

ـــة متـــــصـلة  HIيــــة ملعلGـــــF العلـــــوم �ســــالمية كعمليــ ات التد ـــد عwــــN فاعليـــــة الـــــدو رعامــــة واÒـــــQة تؤكــ ر
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ة حتمية ال باإلعداد السابق وأ�³ا عملية مستمرة باستمرار املعلم ا ورملستو امل�F لذا أصبحت ضر ى
�س العلــوم �ســالمية، وWــU Vــذا الــصدد جــاءت نتــائج  ريمكــن /ســـتغناء ع¿�ــا، فــضال عــن أUميــة تــد

ً

Vwالية وم¿�ا ما يQRاسة ا اسات السابقة املرتبطة بموضوع الد روتوصيات العديد من الد   : ر

ــــاجم  اســـــة النــ ت د رأشـــــا ات تد) 2012(ر ة عقـــــد دو ــــر رإOـــــN ضــ رر ـــة للمعلمـــــ[ن ومعلمــــــات و HIيـــ
العلـــوم �ســـالمية أثنـــاء ا�Rدمـــة ن�يجـــة وجـــود ضـــعف اUتمـــام أUـــداف العلـــوم �ســـالمية بتوضــــيح 
كـزت  رطبيعة اÁ¸تمع السعودي فلم �عFÊ بالتغ[�ات ال¨F طرأت عليھ واملـشكالت ال¨ـF �عـا.ي م¿�ـا، و

ـــV وأغ ـــN جوانـــــب التـــــذكر والفDـــــم والتطبيــــق WـــــV اR¸وانـــــب املـــــستو املعرWـ فلـــــت جوانـــــب التحليـــــل ىعwـ
روال��كيـب وإصـدار yح]ـام واR¸انـب املDـار والوجـدا.ي، اكتظـاظ مقـر العلـوم �سـالمية بالقـضايا  ى

  .الفقDية والشرعية وÔعدUا عن القضايا /جتماعية

ـــة الليــــا�ي  اسـ ت د روأشــــا �س ) 2013(ر ـــÀ امل�Àايــــد عwــــN جــــودة تــــد رإOــــN أن بــــالرغم مــــن ال��ك[ـ
ــــــالمية، إال أن  ـــق العلـــــــــوم �ســـ ــــ[ن لتطبيــــــ ــــــداد املعلمـــــ ــــــو إعـــ ــــھ نحـــ ـــــــÀ موجـــــ ــــــن ال��ك[ــ ــــل مـــ ـــــــاك القليـــــ Uنــ

ة إلعداد معلFG العلوم �سالمية الستخدام  ور/س��اتيجيات التعليمية اQRديثة ومن ثم Uناك ضر
  .yساليب التعليمية اQRديثة واملبتكرة القائمة عNw البحوث

Uـــــران  ـــة  اســ زوأكـــــدت نتـــــائج د HIيـــــة ) 2016(ر ات التد رعwـــــN أن الـــــدو �عمـــــل عwـــــN تـــــصـحيح ر
صــدUا مــن قبــل املــشرف[ن  �س وال¨ــF يــتم  رyخطـاء ال¨ــF يقــع ف§�ـا �عــض الـمـعـــلم[ن أثـــناء عمليـة التــد ر
HIيـة  ات ا�Áتلفـة، ممـا �ـستلزم إعـداد بـرامج تد رال��بوI[ن أو فـي ضوء نتائج أداء الطـالب WـV /ختبـا ر

  .لDم ملساعد��م عNw تالVW تلك yخطاء

اسة  ت د ركذلك أشا HIية �ساعد املعلـم عwـN النمـو ) 2019(أبو قوIدر ر ات التد رأن الدو ر
FËI مخطـط يقـوم  رامل�F وترفع مـستو أدائـھ وتحقـق Uyـداف املµـشودة مـن خـالل وجـود .ـشاط تـد ى

HIية للمعلم[ن اسة علمية وعملية للتعرف عNw /حتياجات التد رعNw د   .ر

HIيـة أصــبح ات التد رومـن Uــذا املنطلــق يالحــظ أن الــدو ة إلعــداد معلGــF العلــوم ر ورت ضــر
ات ترفــع  I°�م وتــأUيلDم تقنيــا ومDنيــا وإكــسا�Øم إم]انــات ومDــا ر�ســالمية أثنــاء ا�Rدمــة، ومــن ثــم تــد ر

ً ً

تقــاء  ا��م �نتاجيــة، �Øــدف تحقيــق النمــو امل�ــF الــذا�ي املــستمر و/ رمــن مــستو أدا�Ùــم امل�ــF وقــد ر ى
Uم النفـــــF`Ú ىباملـــــستو العلGـــــF وامل�ـــــF والثقـــــاVW للمعلمـــــ[ن أ ـــا يحقـــــق طمـــــوحDم واســـــتقرا رنفـــــسDم بمــ

ات التعلــــيم ومــــشرVW املــــواد  ـــم، ومــــن الــــدوافع ال¨ــــF دفعــــت مــــسئوVO إدا اه عملDـ ضــــاUم امل�ــــF تجــــ رو ر
Iب معلFG العلوم �سالمية أثناء ا�Rدمة Uو ضعف مستوIات املعلم[ن  ر�سالمية إU/ NOتمام بتد

رو التقFÊ واملعرVW الـذي .ـشDده، باإلضـافة إOـN ضـعف من الناحية العلمية واملDنية، إNO جانب التط
  .برامج �عداد وتفاو��ا وعدم /Uتمام بتطوIرUا لتناسب متطلبات العصر

اء مــشرVW العلــوم  ئ(ــF`Ú إOــN معرفــة آ اســة Uادفــة �ــش]ل  رومــن Uنــا فقــد جــاءت Uــذه الد ر ر
HIيـة WـV تنميـة املـستو امل�ـF ملع ات التد ى�سالمية حو فاعلية الدو رل لGـF العلـوم �سـالمية، حيـث ر

اســة  أي مــشرVW العلــوم �ســالمية حــو فاعليــة – حــسب علمــھ –رلــم يجــد الباحــث د  NــOل تطرقــت إ ر ّ

HIية VW تنمية املستو امل�F ملعلFG العلوم �سالمية ات التد ىالدو ر   .ر

HIيــة ملعلGــF العلــوم  ات التد اســة WــV تقــوIم الــدو ت مــش]لة الد روعwــN ضــوء مــا ســبق بــر رر ز
اســـة WـــV محاولـــة �ســـال رمية مـــن وجDـــة نظـــر املـــشرف[ن ال��بـــوI[ن، وعليـــھ يمكـــن صـــياغة مـــش]لة الد

  :�جابة عNw ال�ساؤالت ²تية
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اسة   :رFساؤالت الد

GHس التــاJــساؤ الــرئLلال: FــGملعل Fتنميــة املــستو امل�ــ VــW يــةHI ات التد ى مــا مــدى فاعليــة الــدو ر ر
Iة نظر املشرف[ن ال��بوDسـئلة العلوم �سالمية من وجy ذا الـسؤال الـرئ(سU تفرع منIن؟ و]

  :الفرعية ²تية

HIيـــة WـــV تنميـــة املـــستو امل�ـــF ملعلGـــF العلـــوم �ســـالمية فيمـــا  .1 ات التد جـــة فاعليـــة الـــدو ىمـــا د ر رر
 ِيتعلق بالتخطيط، من وجDة نظر املشرف[ن ال��بوI[ن؟

HIيـــة WـــV تنميـــة املـــستو امل�ـــF ملعلGـــF ا .2 ات التد جـــة فاعليـــة الـــدو ىمـــا د ر لعلـــوم �ســـالمية فيمـــا رر
ة الصف، من وجDة نظر املشرف[ن ال��بوI[ن؟ ِيتعلق بإدا   ر

HIيـــة WـــV تنميـــة املـــستو امل�ـــF ملعلGـــF العلـــوم �ســـالمية فيمـــا  .3 ات التد جـــة فاعليـــة الـــدو ىمـــا د ر رر
  ِيتعلق بالتنفيذ، من وجDة نظر املشرف[ن ال��بوI[ن؟

HIيـــة WـــV تنميـــة املـــستو .4 ات التد جـــة فاعليـــة الـــدو رمـــا د ى امل�ـــF ملعلGـــF العلـــوم �ســـالمية فيمـــا رر
  ِيتعلق بالتقوIم والتطوIر، من وجDة نظر املشرف[ن ال��بوI[ن؟

اسة HIية VW تنميـة املـستو  Uدفت :رأOداف الد ات التد اسة إNO التعرف عNw فاعلية الدو ىالد ر رر ّ

  .امل�F ملعلFG العلوم �سالمية من وجDة نظر املشرف[ن ال��بوI[ن

ا اء :ســةرأOميـة الد اسـة والتحليــل وUــو آ اســة مـن أUميــة املوضـوع الــذي ت�ناولــھ بالد رتµبـع أUميــة الد ر ر
ــــوم  HIيــــــة WــــــV تنميــــــة املــــــستو امل�ــــــF ملعلGــــــF العلــ ات التد ـــــدو ـــة الـ ــ ىاملــــــشرف[ن ال��بــــــوI[ن حــــــو فاعليـ رل ر

  :�سالمية،وIمكن إجمال Uذه Uyمية VW النقاط التالية

اســا .1 اســة WــV ســد نقــص الد رقــد �ــسDم Uــذه الد HIيــة WــV ّر ات التد رت ا�Rاصــة بمجــال أثــر الــدو ر
  .ىتنمية املستو امل�F ملعلFG العلوم �سالمية

ات  .2 اســـــات اQÁليـــــة حــــو فاعليـــــة الـــــدو ـــة اQRاليـــــة WـــــV ســــد الـــــنقص WــــV الد اسـ رقــــد �ـــــسDم الد ل ر ر
ّ

HIية VW تنمية املستو امل�F ملعلFG العلوم �سالمية ىالتد  .ر

اسـة اQRاليــة تلبيـة ملـا أوصــت .3 ر�عـد الد اء ّ ة /Uتمـام بــآ اسـات واملـؤتمرات بــضر ر بـھ �عــض الد ر ور
HIيـــة WـــV تنميـــة املـــستو امل�ـــF ملعلGـــF العلـــوم  ات التد ىاملـــشرف[ن ال��بـــوI[ن حـــو فاعليـــة الـــدو رل ر

 .�سالمية

اسة  :رحدود الد

اء :ّا34ـــدود املوضـــوعية- ة عــــن اســـ�بانة ملعرفــــة آ اســـة عبـــا اســـة عwـــN بنــــاء أداة للد ر اقتــــصرت الد ر ر ر
HIية VW تنمية املستو امل�F ملعلFG العلوم �سالميةاملشرف[ن  ات التد ىال��بوI[ن حو فاعلية الدو رل   .ر

ة �علـيم املدينــة :ا34ـدود املBانيـة - اسـة اQRاليــة عwـN م]اتــب �شـراف ال��بـو WــV إدا ر تــم إجـراء الد ير
ة   .راملنو



 نظر المشرفين التربويين من وجهة تقويم الدورات التدريبية لمعلمي العلوم اإلسالمية
  نايف بن حضيض الصاعدي

  عبد العزيز بن صالح متروك / د

 

 

514 

اســـة اQRاليـــة عwـــN عين¶�ـــا مـــشرVW الع:ا34ـــدود الزمانيـــة  - ّ تـــم إجـــراء الد لـــوم �ســـالمية WـــV الفـــصل ر
  F`aا اF`a الثا.ي للعام الد رالد   .ه1442ر

اسة   :رمصط=3ات الد

ناملــشرفو ال��بو�ـــو ¬�ـــصية قياديــة تتـــوافر ف§�ـــا مقومـــات ال�ßــصية القياديـــة ال¨ـــF �ـــستطيع  " :ن
التأث[� VW املعلم[ن والطالب وغ[�Uم ممن لDن عالقة بالعملية ال��بوIة، و�عمل عNw تµسيق جDودUم 

ف، ". (ل تحس[ن تلك العملية وتحقيق أUدافDامن أج ة املعا ا رو ر   ).٤٠ه، ١٤٢١ز

ـــN تحقيـــــق الDـــــدف عـــــن طرIـــــق بلـــــوغ ا�Áرجـــــات املرجـــــوة  " :الفاعليـــــة ÍـــــV العمـــــل بأقـــــÂ`å اD¸Rـــــود إOــ
  ). 19،ص2003يالفتالو ، ". (وتقوIمDا بمعاي[� وأسس البلوغ 

ة معلGــــF العلـــوم �ســــالم:التعر�ـــف �جراUـــي للفاعليــــة ىية عwـــN تحقيـــق مــــستو م�ـــF عــــاVO ر ÍـــV قـــد
Iبة من وجDة نظر املشرف[ن ال��بوI[ن ات تد �F`Ú �عد حصولDم عNw دو ريتمثل VW أدا�Ùم التد   .رر

��يــة ات التد رالــدو ات املطلــوب إحــدا�æا لــدى املعلــم، واملتعلقــة  ":ر رÍــV مجموعــة التغ[ــ�ات والتطــو
�سية واتجاUاتھ  اتھ التد فھ ومDا ربمعا ر   ).11، ص2009خشاب، وسعيد، ". (ر

�ـسية ال¨ـF يقـوم املعلـم قبـل  " :ىاملستو امل�V للمعلمـ�ن رإم]انيـة أداء عمـل معـ[ن مـن yعمـال التد
  )٢٩، ص 2008عبد اQRميد،". (وأثناء وÔعد قيامھ بمساعدة املتعلم[ن عNw تحقيق Uyداف 

جـــ: ىالتعر�ـــف �جراUـــي للمـــستو املVـــ� للمعلمـــ�ن اســـة اQRاليـــة د ريقـــصد بـــھ WـــV الد ر ُ FـــGة أداء معل
�ــسية أداء ي�ـــسم بالدقـــة و�تقــان مـــع /ختــصار WـــV الوقـــت  ًالعلــوم �ســـالمية للمDــام وyعبـــاء التد ر

  .واD¸Rد، وIمكن مالحظتھ وقياسھ

  :ي�طار النظر

أوال
ً

 :ي�شراف ال��بو: 

  : يFعر�ف �شراف ال��بو

G\بو م^[ا ما ي�دت Fعر�فات متعددة لإلشراف ال� يو   : ر

سة ال¨F يقوم �Øا تر#وIو مختصو : " رIفھ بأنھحيث تم �ع نمجموعة من y.شطة املدر ن و
سا��م التعليمية والتقوIمية داخل غرفـة الـصف  رملساعدة املعلم[ن عNw تنمية ذا��م، وتحس[ن مما
ة، وتحقيـــق  ̈ــF تــواجDDم، ليتمكنــوا مــن تنفيــذ املنــا�� املقــر جDــا، وتــذليل جميــع الــصعو#ات ال روخا ر

  )73. ، ص2014طافش، ". (Iة املرسومة Uyداف ال��بو

بأنـــھ العمليـــة ال¨ـــF يـــتم ف§�ـــا " يإOـــN �شـــراف ال��بـــو ) 2019حـــس[ن والقثـــامي، (كمـــا أشـــار 
تقوIم وتطوIر العملية التعليمية، ومتا�عة �ل ما يتعلق �Øا لتحقيق Uyـداف ال��بوIـة، وUـو �ـشمل 

سـة، سـوا ر�شراف عNw جميع العمليـات ال¨ـF تجـر WـV املد سـة ي Iـة، WـV املد �ـسية أم إدا رء أ�انـت تد ر ر ً

جDا  سة وخا جDا، والعالقات بأي نوع من أنواع الµشاط ال��بو VW املد روخا ر   )236. ص". (ير

ة عـــن عمليـــة منظمـــة ومخططـــة ��ـــدف إOـــN تحـــس[ن النـــاتج  ركمـــا أن �شـــراف ال��بـــو عبـــا ي
 VـــW 0ـــ�ات املناســبة للمعلمـــ[ن والعــامل[ن�Rمــن خـــالل تقــديم ا FــGيئـــة التعلي�� Nــwس، والعمـــل ع راملــدا
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�س اR¸يد الذي يؤدي إNO نمو الطالب فكرIا وعلميـا واجتماعيـا ف املناسبة للتد ً�م]انات والظر ً ً ر . و
  )22. ، ص2020اQRاج، (

ًعملية إشرافية قيادية يقوم �Øا أحد yفراد املعدين إعدادا : ومن ثم �عرفھ الباحث بأنھ ّ

شاد املع رجيدا للقيام بتوجيھ وإ ً Fـداف عملي¨ـUلمـ[ن مـن أجـل تحـس[ن العمليـة التعليميـة وتحقيـق أ
ا��م والــذي يــنعكس عwــN تطــوIر عمليــة  ا��م وقــد Iب املعلمــ[ن وتحــس[ن مDــا رالتعلــيم والــتعلم، وتــد ر ر

  .التعليم

  : يتتمثل أساليب �شراف ال��بو فيما ي\G:يأساليب �شراف ال��بو

  :dساليب �شرافية الفردية، وFشمل

ة -   ).۲۰۰۸عا�ش، . ( الصفيةرالزIا

سية  - ة املد رالزIا   ).2015ا�Rطيب، (ر

ن، .  (اللقاء الفردي باملعلم - وQÒاو وآخر   )۲۰۱۳ي

ات ب[ن املعلم[ن -   .رتبادل الزIا

  ).۲۰۱۳أمر هللا، . (التعليم املصغر -

  :dساليب �شرافية اf4ماعية، وFشمل: ثانيا

  .الÐ¸ان العلمية املتخصصة -

 )۲۰۰۷، قاملعتو. (البحث والتجرIب -

-  VWاللقاء �شرا)VWجتماع �شرا/) .( ،   ). ۲۰۰۸يعطو

  ). ۲۰۱۳أمر هللا، . (الµشرات �شرافية ال��بوIة -

س التطبيقية  - س النموذجية(والدر   ) والدر

ات ال��بوIة -   .راملؤتمرات والدو

  .اQÁاضرات -

 القراءة املوجDة -

  )2015ا�Rطيب، . (/جتماع بالDيئة التعليمية -

شة ال��بو -   )2019ال��اب، ). (املشاغل ال��بوIة(Iة رالو

 Fسـاليب �شـرافية ال¨ــy أن �شـراف ال��بـو لـھ العديــد مـن ¥ñيومـن خـالل مـا سـبق يتــ
��ــــدف إOـــــN تحـــــس[ن العمليـــــة التعليميـــــة والوقــــوف عwـــــN �يجابيـــــات وتـــــدعيمDا، وتحديـــــد الـــــسلبيات 

ــــة، كمـــــا أن أســــــاليب وعالجDـــــا، وإمـــــداد املعلمـــــ[ن بـــــا�Rطط ال��بوIـــــة اQRديثــــــة WـــــV العمليـــــة  التعليميـ
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ي�شـراف ال��بـو �ع0ـ� عـن مجموعـة مـن أوجـھ الµـشاط يقـوم �Øـا املـشرف ال��بـو واملعلـم والتالميـذ  ي
س مـــن أجـــل تحقيـــق أUـــداف �شـــراف ال��بـــو و�ـــل أســـلوب مـــن أســـاليب �شـــراف  يومـــدير املـــدا ري

تعليGـ�ò Fـدف إOـN تحقيـق يال��بو ما Uو إال .شاط �عاو.ي مµسق ومنظم ومرتبط بطبيعة املوقف ال
  .Uyداف ال��بوIة املµشودة

ثانيا
ً

 :النمو امل�V للمعلم: 

  : مف%وم النمو امل�V للمعلم - أ 

ظDـــرت العديـــد مـــن التعرIفـــات للتنميـــة املDنيـــة للمعلمـــ[ن، حيـــث تبايµـــت تلـــك التعرIفـــات 
  :التعرIفات ما يVwلب�باين وجDات نظر العلماء والباحث[ن حو النمو امل�F للمعلم[ن، ومن ب[ن Uذه 

ف وســـلوكيات املعلـــم لي]ـــو : " إOـــN أنـــھ) 71، ۲۰۱۷(يأشـــار عـــس[�  ات ومعـــا نتطـــوIر مDـــا ر ر
سـة أو غ[�Uـا مـن املؤســسات  رأكóـ� كفـاءة وفاعليـة لـسد احتياجاتــھ املDنيـة مـن خـالل مـا تنظمــھ املد

  ".يميةًاملDنية من برامج لتنمية املعلم مDنيا بما يمكنھ من تحقيق أUداف العملية التعل

�س لي]و أك�ó كفـاءة وفعاليـة WـV مقابلـة " كما أنھ  نعمليات مؤسسية ��دف لتغي[� التد ر
سة واملعلم[ن أنفسDم  امان ". رحاجات �ل من املد  ,Thannimalai, & Raman, 2018(رثانيماالي و

p. 205.(   

أ.ــــشطة �ــــشاركيھ وعمليــــة مخطــــط لDــــا : " بأ�³ــــا) 309، 2019(و�عرفDـــا الــــسلFG والــــسقيھ 
ا��م وسلوكيا��م املDنية فDم ومDا ات املعلم[ن، وتحس[ن معا رومستمرة لتطوIر قد ر   ".ر

لمجموعـة ال0ـ�امج ال¨ـF تقـدم للمعلمـ[ن، وال¨ـF ت�نـاو : "بأنھ) 392، 2020(و�عرفھ �Øزادي 
ا��م املDنية وال�ßصية رجانبا نظرIا وجانبا علميا، و��دف إNO تنمية مDا

ً ً ً ً
 ."  

  :السابقة يتñ¥ أ�³ا اتفقت عNw أن النمو امل�F �شملومن خالل عرض التعرIفات 

  .yساليب والسلوكيات املتعلقة بالعملية التعليمية وال��بوIة -

Iة - ات ال��بوIة و�دا رمجموعة خ�0ات تر#وIة يµتج ع¿�ا �غي[� VW السلوك واك�ساب املDا   .ر

تھ عNw مواجDة املشكالت -   .رتطوIر كفايات املعلم، وتنمية قد

سات -   . وا�0�Rات ال��بوIة ال¨F يقوم �Øا القادة لتطوIر أداء املعلم[نراملما

  .اك�ساب أحدث الوسائل وyساليب ال��بوIة -

مجموعــة مــن Uyــداف ال¨ـــF ت�ــ�جم إOــN وســـائل وأ.ــشطة تر#وIــة مـــن أجــل التخطــيط والتقـــوIم  -
  .وحل املشكالت

ســـة :ومـــن ثـــم يمكـــن �عرIـــف النمـــو امل�ـــF بأنــــھ ومخطـــط لDــــا وعمليـــة تر#وIـــة منظمـــة ومدر
ات تر#وIــة و¬�ـــصية  Iــد املعلمــ[ن �Øــا مــن أجــل بنــاء مDــا ر�ــشمل جميــع خ0ــ�ات التعلــيم ال¨ــF يــتم تز و
سية، و/نتقال �Øم إOـN مـستو أفـضل  ىإلحداث �غي[� VW السلوك، ومساعد��م عNw أداء املDام املد ر

تقـــاء بمـــستو  ىمـــن مـــستواUم اQRـــاVO، وتحـــس[ن فعـــالي¶�م، لتحقيـــق غـــرض أســـÂG وUـــو / املتعلمـــ[ن ر
  .وتنمية العملية التعليمية
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  : أOمية النمو امل�V للمعلم�ن -ب 

ّللنمــو امل�ــF أUميــة ك0ــ� �RــصDا �ــل مــن  ، 2008، عابــدين، 3. ، ص2008أبــو عطــوان، (ى
ن، 2011،  القف¼V، 215. ص و، Uنداو وآخر ،  السلFG 185. ، ص2014، عزمي، 450. ، ص2009ي

  :تيةVW النقاط ²) 320. ، ص2019والسقيھ، 

رلھ دو كب[� VW تحس[ن العمل وتطوIره، وتحقيق أUداف العملية التعليمية وخاصـة أداء  -
العـــامل[ن ف§�ـــا، ثـــم انتقـــال Uـــذا yثـــر إOـــN تحقيـــق أUـــداف ذات أUميـــة كب[ـــ�ة مخطـــط لDـــا 
ــــده بــــــا�0�Rات  Iــ ــــم، وتز ومــــــسبقا، ومواجDــــــة املــــــشكالت التعليميــــــة ال¨ــــــF يتعــــــرض لDــــــا املعلــ ً

ات التعليمية ا ه التعليFG املتجددرواملDا   . رل¨F تمكنھ من القيام بدو

تبــاط املعلـم بمDنــة التعلـيم، كمــا �ــسDم WـV تأUيــل املعلمــ[ن  - ريـضمن النمــو امل�ـF اســتمرار ا
ات  ـــة وتµــــشيطية للمعلمـــــ[ن القــــدامى وتحـــــس[ن مDـــــا رغ[ــــ� املـــــؤUل[ن، وتقــــديم بـــــرامج إثرائيــ

س مــــن خــــال �س لــــد�òم، وتحــــس[ن املنــــاخ التعليGــــW FــــV املــــدا رالتــــد ح املعنوIــــة ر فــــع الــــر ول  ر
  .لد�òم

ا  - ات وأسـاليب العمـل والتعامـل معDــ ر�ـساعد النمـو امل�ـF عwـN اسـ�يعاب التغ[ـ�ات والتطـو
 . قو/نتفاع بما يصÐ¥ م¿�ا و�غي[� الفكر والفعل وyداء والسلوك وطر التفك[�

 لتــــوف[� اD¸Rــــد واملــــال وتحــــس[ن العمــــل، والتحــــو نحــــو اقتــــصاد املعرفــــة، و�عميــــق الــــوالء -
ـــراد، ومواجDـــــــة  ـــة بـــــــ[ن yفــــ Iـــــــادة الفاعليــــ زو/نتمـــــــاء امل�ـــــــF، و/نتمـــــــاء R¸ماعـــــــة العمـــــــل، و

  .الضغوط

ات و/تجاUـــات اQRديثـــة لـــدى املعلـــم فيمـــا يتعلـــق  - ر�ـــساعد عwـــN تجديـــد املعلومـــات واملDـــا
IدUم بما �سDم VW تطوIر أدا�Ùم   . وبطرائق التعليم وتقنياتھ، وتز

�س WــV العــصر اQRــديث، عــصر التقنيــة مــساعدة املعلــم عwــN تلبيــة متطلبــا - رت مDنــة التــد
  : الذي فرض عNw املعلم القيام بالعديد من yدوار م¿�ا

�سDا • رباحثا VW إنتاج معرفة جديدة مرتبطة بمجاالت اQÁتو ال¨F يقوم بتد ى
ً

.  

مصمما •
ً

  .حيث يقوم بتصميم جيد ملDام التعلم وy.شطة ال¨F يقدمDا لطالبھ: 

تقنيا •
ً ّ :NOدوات التكنولوجية املتاحةحيث يتوy مسئولية تصميم التعلم باستخدام .  

م(سرا ومرشدا •
ً ً

شاد املتعلم[ن:    .رحيث يقوم بتوجيھ وإ

مقوما للعملية التعلمية •
ً

  .ىمن خالل اختيار أنماط التقوIم املناسبة للمحتو: 

مـــديرا للعمليـــة التعليميـــة •
ً

راســــة وÍــــV الـــسلوكيات ال¨ـــF يقـــوم �Øــــا املعلـــم داخـــل قاعـــة الد: 
ا��م ات املتعلم[ن، ومواU°�م، ومDا رلتنظيم ب(ئة التعلم، وتنمية قد   . ر

ـــة ومواكبــــــة  - ــــة ال��بوIــ ــــاح العمليـ ـــيم ونواتجـــــھ، واملــــــساUمة WـــــV نجـ تحـــــس[ن مخرجـــــات التعلــ
عة، واملستجدات VW مجال التقوIم ات العلمية والتقنية امل�سا رالتطو   . ر
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ـــم �ــــس فــــع مـــــستو املـــــدخالت ومــــن خـــــالل مــــا ســـــبق يتــــñ¥ أن النمـــــو امل�ــــF للمعلــ  VـــــW مDى ر
 VــW داءy اتIر مــستوIتطــو Nــwاملنظومــة التعليميــة، كمــا يــنعكس إيجابــا ع VــW رجــات�Áوالعمليـات وا

ً

ح العمـــل اR¸مـــاVý، فـــالنمو امل�ـــF مطلـــب  لية، و#ـــث ر ومختلــف اÁ¸ـــاالت، وتحقيـــق /ل�ـــÀام واملـــسؤ و
F للمعلمــــ[ن، حيــــث أصــــبح �ــــش]ل لتحقيــــق اR¸ــــودة الــــشاملة، ولــــذا فقــــد وجــــب العنايــــة بــــالنمو امل�ــــ

ة مQÐـــة ملDنــــة التعلـــيم ملواكبـــة التقــــدم والتطـــو العلGـــF والتقÊــــF العـــالFG امل�ـــسارع، ومواكبــــة  رضـــر رو
تحديات العصر اQRاVO و�غ[�اتھ، �ي ال تزداد الفجوة ب[ن yجيال، فاملعلم Uو الذي يواجھ املتغ[�ات 

ل مـــع متطلبا��ــا، ومــن ثـــم فقــد وجــب /Uتمـــام /جتماعيــة و/قتــصادية والثقافيـــة وغ[�Uــا، وIتفاعــ
  .ًبإعداده وتنميتھ مDنيا

  :أOداف النمو امل�V للمعلم�ن  -ج 

، Avalos, 2011, p. 12(   النمـو امل�ــF للمعلمــ[ن لـھ أUــداف متعــددة، ذكرUـا  ي، الــشمر
  :تتمثل فيما يVw) 322، 2019، السلFG والسقيھ، 34. ، ص2019

ة املعلمــــ[ن عwــــN مواكبــــ - ايــــة تامــــة ب]ــــل رتنميــــة قــــد رة /نفجــــار املعرWــــV، ح¨ــــÂ يــــصبح عwــــN د
  .املستجدات

ـــات و/تــــصاالت، وال¨ــــF أدت إOــــN أن ي]ــــو العلــــم مدينـــــة  - ــV مجــــال تقنيــــة املعلومـ ة Wــ ـــو نالثـ ر
ة �سرعة Uائلة ف اR¸ديدة واملتطو رصغ[�ة تµتقل ف§�ا املعا   .ر

ا �ـــستجد عwـــN العمليـــة التعليميـــة مـــن تقنيـــات حديثـــ - ة تتطلـــب مـــن التقنيـــات ال��بوIـــة ومـــ
�سھ، وتجديد معلوماتھ راملعلم تطوIر طر وأساليب تد   . ق

عة VW مجال اس��اتيجيات التعلم -   .رمواكبة املستجدات امل�سا

ــــو تحقيـــــق اR¸ـــــودة الـــــشاملة حيـــــث إ�³ـــــا توجـــــھ عـــــالW FGـــــV العمليـــــة التعليميـــــة  - الـــــس¼V نحـ
  .والتعلمية، و/عتماد y�اديVW FG عملي¨F التعليم والتعلم

سة ال¨F �عملو �Øا�عزIز ثقة - ن وانتماء املعلم[ن بأنفسDم ومDن¶�م و#املد   .ر

  .التأكيد عNw املDنية و/ح��اف VW التعليم اQRديث واملساندة الطالبية -

رمواكبـــة �عـــدد yنظمـــة التعليميـــة وتنـــوع أســـاليب التطـــوIر والـــتعلم الـــذا�ي وفـــق التطـــو  -
  . والتنوع VW التقنيات املعاصرة

-  Nwب املعلم[ن عI أساليب التعلم والتقوIم الذا�ي، وتحس[ن اتجاUات املعلم[ن وتنمية رتد
ا��م التعليمية و�عديل سلوكDم وسلوك طال�Øم   . رمDا

ا  - ة عwــN /بت]ــار، و�عرIــف املعلمـــ[ن ب0ــ�امج الدولــة وخططDـــ ات التفك[ــ� والقـــد رتنميــة مDــا ر
ات ال¨F تحدث VW املنا�� املد رلتطوIر التعليم وتحديثھ، ومعرفة التطو Iب ر رسية، والتد

عwـــN كيفيـــة تنفيـــذUا بفاعليـــة، وســـبل التغلـــب عwـــN مـــشكالت التعلـــيم وأســـبا�Øا، وكيفيـــة 
  .عالجDا

ح العمـل التعـاو.ي، واملـساUمة  - و�عزIز �حساس باملسئولية الذاتيـة والوطنيـة، وتـدعيم ر
تقــاء بجــودة  ضــاUم الــوظيفي، و/ ا��م وتحــس[ن مــستو  رWـV إطــالق طاقــات yفــراد وقــد ر ىر
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ــــر الت ــــة، وتحـــــــس[ن طـــ ـــا�� التعليميـــ ــ ـــوIر املنــ ـــة، وتطــــ ــــا الـــــــوظيفي عـــــــن املDنــــ ـــــيم، والرضـــ قعلــ
ة عNw التواصل ات اQRديثة وتنمية القد �س، واك�ساب املDا رالتد ر   . ر

رومن ثم ي�ب[ن أن النمو امل�F للمعلم[ن �òدف إNO أن يواكب املعلم �ل تطو وتجديد، من 
سائلھ، وIنوع من شأنھ أن �سDم VW تطوIر العملية التعليمية، وت �سھ، وتقييمھ، و وطوIر طرIقة تد ر

طر عرضھ للمعلومات ح¨Â يناسب جميع فئات الطالب، وأن يحرصـوا دائمـا عwـN ال�ـÀود باألسـس 
ً

ق
سال¶�م بالش]ل yمثل   .رال¨F �ساعدUم عNw أداء 

ثالثا
ً

��ية ملعل�� العلوم �سالمية أثناء ا4>دمة:  ات التد رأسس الدو  :ر

Iب معلFG العلوم �سالمية فيما يVwتتمثل yسس ال   :ر¨F يقوم عل§�ا تد

ســـة WــV تحديـــد حاجاتــھ وتـــصميم برامجــھ وتنفيـــذUا  - رإعطــاء امليـــدان الــدو yك0ـــ� وخاصــة املد ر
  . ومتا�ع¶�ا

- FËI ر�ش]ل حاجات املعلم[ن yساس ألي برنامج تد
ّ

.  

Iب -   .رتوظيف التقنية VW عملية التد

ة ال��بية والتعليم، . (ميمDااعتماد مبدأ تجرIب yف]ار قبل �ع - ا رو   )33. ، ص2005ز

-  VW�0ة، و�Rا Nwقة إثرائية قائمة عIا��م بطر فDم ومDا ردعم معلFG العلوم �سالمية لتنمية معا ر
  .ًب(ئات �علم متنوعة، سواء بطرIقة فردية أو جماعية

أن �شتمل خطة التطوIر عNw مجموعة متنوعة مـن اسـ��اتيجيات الـتعلم ال¨ـF �غطـي م -
ّ

جـاالت 
ــــدث، و/ســــــــتدالل،  ســــــــة، واQRــــ Iب واملما ــــد رالتعلـــــــيم املباشــــــــر، و/ســــــــتµتاج، واملناقــــــــشة، والتــــ ر

  .واملشاركة

ات التفكر العليا لد�òم - يأن �س¶�دف تطوIر معلم العلوم �سالمية تنمية مDا   . ر

ك معلم العلوم �سالمية WـV سلـسلة مـن املDـام املتناسـقة  - رتوف[� ب(ئة �علم واقعية بحيث �شا
IوUات الواقعية   .رذات الس(نا

قال��ك[ـÀ عwـN الطــر ال¨ـF �ــسDم مـن خــالل التقنيـة WـV دعــم وتحـس[ن yداء امل�ــF ملعلGـF العلــوم  -
  .�سالمية

ات معلFG العلوم �سالمية حو أسس التعليم  - لتنمية مDا تحديد أUداف التعلم، وتخطـيط (ر
�ـــــF`Ú عنـــــد ّاســـــ��اتيجيات الـــــتعلم وتقوم§�ـــــا، ومتا�عـــــة تقـــــدم الطالـــــب، و ر�عـــــديل yســـــلوب التد

ة   .)ورالضر

- Výما¸Rز أسس التعليم التعاو.ي واIعز�.  

ة عwــــN التنو�ــــع WــــV طــــر العــــرض واســــتخدام أســــاليب  - قإكــــساب معلــــم العلــــوم �ســــالمية القــــد ر
  .التعلم، و#(ئات التعلم ا�Áتلفة
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�ـسية - ات تد رتوف[� الفرض التنموIة ملعلFG العلوم �سالمية من خالل اك�ـساب مDـا  جديـدة، ر
 VـW ات استخدام الكمبيـوتر رومزIد من املعرفة حو العلوم �سالمية، باإلضافة إNO تنمية مDا ل

، والتنمية املDنية العملية للمعلم[ن   ). 2016الناجم، . (لالفصو

HIيــة املقدمــة ملعلGــF العلــوم �ســالمية يµب½ــV أن تؤســس  رومــن ثــم يتــñ¥ أن ال0ــ�امج التد
ات وال Iـة، باإلضـافة إOـN اك�ـساب رعwـN اك�ـساب املDـا ات املعرفيـة والوجدانيـة، وال��بوIـة، و�دا رقـد ر

ات العامليـة، وأيـضا إكـسا�Øم الطـر و/ســ��اتيجيات  ات التكنولوجيـة ملـسايرة الواقـع والتطـو قاملDـا ً ر ر
 Nــwـم، وع�Øمـستو طال Nـwالتعلـيم، وتنميـة حـصيل¶�م املعرفيـة بالـش]ل الـذي يـنعكس ع VـW ديثـةQRىا

تعليمية أيضاالعملية ال
ً

 .  

اسات السابقة   :رالد

ـــة داغـــــر  اسـ اء ) 2017(رد رUـــــدفت إOـــــN تطـــــوIر أنمــــوذج لتنميـــــة املعلمـــــ[ن مDنيـــــا WـــــV ضـــــوء آ
املــــشرف[ن واملــــديرIن ال��بــــوI[ن، مــــن خــــالل �عــــرف واقــــع التنميــــة املDنيــــة للمعلمــــ[ن، مــــن وجDــــة نظــــر 

اســة مــن . املــديرIن واملــشرف[ن ال��بــوI[ن س إقلــيم مــدي) 482(روت]ونــت عينــة الد ررا ومــشرفا مــن مــدا
 F`ــــــ اaـــ ــــــام الد دن، للعـــ y Vـــــ رالوســـــــــط Wــــ ــــــــتخدمت ). 2015/ 2014(ر ــــة، اسـ اســـــ ـــــــل بيانـــــــــات الد رولتحليــ

Iــــة، واختبــــار  اســــة أن تقــــدير )ت(راملتوســــطات اQRــــسابية، و/نحرافــــات املعيا ر، وأظDــــرت نتــــائج الد
س إقلــــيم الو اســــة لواقــــع التنميــــة املDنيــــة للمعلمــــ[ن WــــV مــــدا رأفــــراد عينــــة الد ـــاء ر دن، حـ y VــــW رســــط

ق دالــــة إحـــصائيا WــــV واقــــع التنميـــة املDنيــــة للمعلمــــ[ن WــــV )مرتفعـــا( و، كمــــا أظDــــرت النتـــائج وجــــود فــــر
دن، �عـز ملتغ[ـ�  y VW س إقليم الوسط ىمدا ر ) اR¸ـµس(وملتغ[ـ� -)املـديرIن(، ولـصاR¥ )نـوع الوظيفـة(ر

 ¥Rـــات(ولـــصاIتطـــو)املـــديرات واملـــشرفات ال��بو NـــOاســـة إ Iر أنمـــوذج لتنميـــة املعلمـــ[ن ر، وتوصـــلت الد
  .مDنيا

اسة Iب أثناء  (Hyasinta C.F. Kessy,2017) رUدفت د رإNO التعرف عNw مدى فاعلية التد
ـــو  ـــة، مــــن أجــــل تــــوف[� معلومــــات دقيقــــة حـ س كــــسولو الثانوIـ لا�Rدمــــة عwــــN أداء املعلمــــ[ن WــــV مــــدا ر

Iب أثنـــاء ا�Rدمـــة، تـــم اســـتخدام /ســـتHيان اســـة مـــ. رالتـــد معلـــم للمرحلـــة ) 70(ن رت]ونـــت عينـــة الد
Iب لـــدى املعلمــــ[ن  س بمنطقـــة كـــسولو، ت	Àانيــــا، أظDـــرت النتـــائج  فاعليـــة التـــد رالثانوIـــة �ـــست مـــدا ر
ة  ـــو#ية وإدا ـــق بـــــاملن|� وتكنولوجيــــا املعلومـــــات اQRاســ Iبات ال¨ــــF تتعلــ ـــV تلقـــــي التـــــد ريرغبــــو �ـــــشدة Wـ ر ن

سـة يق�ـ�ح املعلمــو إجـراء تحليـل لالحتياجــات للتخطـيط جيـدا للتــ. راملد
ً Iبن تـم اسـتخدام املــن|� . رد

Iبات املعلمـ[ن أثنـاء  ا كب[�ا من املعلومات حو تد اسة اQRالة والذي قدم قد رالنوVý مع تصميم د ر لر ً ً

اسة . ا�Rدمة س ثانوIـة) 70(رو#لغ عدد املشارك[ن VW الد رمعلما من سـت مـدا تـم اسـتخدام طرIقـة . ً
اســــــة  اســــــة R¸مــــــع البيانــــــات توصــــــلت الد ـــذه الد ر/ســــــتHيان WــــــU Vـــ ــــ[ن الســــــتخدام ر إOــــــN إتقــــــان املعلمــ

ات ال��بوIــــــة  Iب عwــــــN إتقــــــان املDــــــا ــــر التــــــد Iب، أثــ �ــــــسية �عــــــد التــــــد ــــة التد WــــــV العمليــ رالتكنولوجيــــــا  ر ر ر
، تحــس[ن yداء  Iب أثنـاء ا�Rدمــة عwــN انـضباط املعلمــ[ن WـV اQRــضو س، تـأث[� التــد رللتخطـيط للــد ر ر

Iب كمـــا أوصـــت بـــ س الثانوIـــة �عـــد التـــد رy�ـــاديFG ملعلGـــF املـــدا Iب املعلمـــ[ن عwـــN ر ة يجـــب تـــد رضر ور
ــــــة   ـــــــــوفر اQR]ومــــ ـــــة، وأن تـ ــــــتعلم اQRديثـــــ ــــــات الــــ ـــــيم و من|¸يــــ ــ ــــصاالت والتعلـــ ــة املعلومــــــــــات و/تــــــ تقنيــــــــ
ـــاء  Iب أثنـــ ـــة والتعلـــــيم والعلـــــوم والتقنيـــــة ل�ÀوIــــــد املعلمـــــ[ن بالتـــــد ة ال��بيـــ ا را�Áصـــــصات املاليـــــة لـــــو ر ز

  .ا�Rدمة

اسـة  Iب أثنـاء ا�Rدمــة إOـN التعـرف عwـN فاعليـة (Muhammad,2017)  رUـدفت د ر التـد
Iب أثناء ا�Rدمة، يمكن تحس[ن أداء املعلم[ن فيما  رعNw أداء املعلم[ن، وأن تنفيذ �عض برامج التد
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ا��م املDنيـــة ومعـــرف¶�م وخ0ـــ���م �ـــش]ل كب[ـــ� اســـة املعلمـــ[ن الـــذين . ريتعلـــق بمDـــا رتـــضمن مجتمـــع الد
Fب امل�ـــI ريقـــدمو خـــدما��م WـــU Vيئـــة ســـنده للتعلـــيم الفÊـــF والتـــد ، ح]ومـــة ســـنده، إقلـــيم كرا�ـــ�`F ن

 100=  ، م 150= ن (رباستخدام yسئلة املغلقة، تم التعرف عNw تصو وخ0ـ�ة املعلمـ[ن . بباكستان
اسـة ) 50= ، ف  Iب أثناء ا�Rدمـة، وأظDـرت نتـائج الد رالذين استفادوا من فرصة اQRصو عNw تد ر ل

Iب أثنـاء ا�Rدمـة عwـN أداء امل ركمـا أظDـرت أيـضا التـصو �يجـاÔي . علمـ[نرyثر �يجاÔي ل0ـ�امج التـد
ً

Fم امل�ـU Iب أثنـاء ا�Rدمـة وفقـا . رللمعلم[ن فيما يتعلـق بتطـو اسـة بتقـديم بـرامج التـد وأوصـت الد
ً

ر ر
HIيـــة للمعلمــ[ن أثنــاء ا�Rدمـــة  اaــ`F، ولـــ(س �ــش]ل عــام، أوصـــت بتفعيــل ال0ــ�امج التد رللمحتــو الد ر ى

Fلتحس[ن جودة التعليم امل� FÊبالتعليم الف .  

اسة الغامدي  HIية من حيث تحديد ) 2018(ركذلك د رUدفت إNO �عرف واقع ال�0امج التد
#[ن وتــــــصميم ال0ــــــ�امج  HIيــــــة واختيــــــار املــــــد #[ن لل0ــــــ�امج التد ـــد ــيح املتـــ ــــة وترشــــ HIيــ ر/حتياجــــــات التد ر ر ر
ة التعلــيم  HIيـة وتقييمDـا مـن وجDـة نظـر املـشرف[ن واملـشرفات WـV قـسم �شـراف ال��بـو WـV إدا رالتد ير

ق بــ[ن متوســطات تقــدير . محافظــة ا�Rــرجب وكمــا Uــدفت إOــN الكــشف عــن الداللــة �حــصائية للفــر
 Fــم وال¨ــDيــة املقدمــة لHI ة التعلــيم بمحافظــة ا�Rــرج لواقـع ال0ــ�امج التد راملـشرف[ن واملــشرفات WــV إدا ر
ى�عـــز ملتغ[ــــ� اR¸ــــµس،  واســــتخدمت الباحثـــة املــــن|� الوصــــفي املــــس�W VـــV وصــــف الظــــاUرة موضــــوع 

اســ اســة مــن رالد اســات، وقــد ت]ــو مجتمــع الد رة وتحليــل بيانا��ــا ملناســHتھ ملثــل Uــذا النــوع مــن الد نر
 F`aا ة التعليم بمحافظة ا�Rرج خالل العام الد راملشرف[ن واملشرفات VW قسم �شراف ال��بو بإدا ر ي

اســـة عwـــN عينـــة ) ١٤٥(Uــــ، والبـــالغ عــددUم ١٤٣٩/ Uـــ ١٤٣٨ رمـــشرف ومـــشرفة، واشـــتملت عينــة الد
اســـــة%) ٣١(بµـــــسبة )  مــــشرف ومـــــشرفة٤٥(ية طبقيـــــة عــــشوائ ـــق . رمــــن مجمـــــوع مجتمــــع الد ولتحقيــ

اسة تم بناء أداة R¸مع البيانـات  اسـة إOـN عـدد مـن النتـائج �ـان )اسـ�بانة(رأUداف الد ر، توصـلت الد
جـة منخفـضة: م¿�ا HIيـة بد اقـع تقيـيم ال0ـ�امج التد HIيـة و رجاء واقع تحديد /حتياجـات التد ر جـاء . ور

جــة واقــع تر HIيــة بد #[ن وتــصميم ال0ــ�امج التد اقــع اختيــار املــد HIيــة و #[ن لل0ــ�امج التد رشــيح املتــد ر ر ر ور
ق ذات داللـــة إحـــصائية عنـــد املـــستو  ىمتوســطة وجـــود فـــر HIيـــة Wـــα0.05 V≥و ر WـــV واقـــع ال0ـــ�امج التد

اسة وفقا ملتغ[� اµ¸Rس ة التعليم بمحافظة ا�Rرج من وجDة نظر أفراد الد رإدا ق WـV. ر  وو�انت الفـر
#[ن(�عد واحد وUو  اسـة ) راختيار املـد رلـصاR¥ املـشرفات ال��بوIـات،   وWـV ضـوء النتـائج خلـصت الد

HIيــة : إOــN عــدد مــن التوصــيات �ــان مــن أUمDــا راعتمــاد معــاي[� علميــة متنوعــة WــV تقيــيم ال0ــ�امج التد
ـــN مراحـــــل  ــــا، وأن يــــــتم التقيـــــيم عwـــ ــــد مــــــدى فعالي¶�ـ Iب لقيــــــاس أ(لتحديـ ـــد التـــــد ـــاء وÔعـــ ــــل وأثنــ ثــــــر رقبــ

Iب HIيــة للمــشرف[ن واملــشرفات و/ل�ــÀام ). رالتــد ة التخطــيط لعمليــة تحديــد /حتياجــات التد رضــر ور
  .بمعاي[� علمية VW ذلك

اســة البح[ــ�  يUـدفت د مــة ملعلGــF القــرآن ) 2018(ر HIيــة الال زإOــN تحديــد /حتياجـات التد ر
�س الطالب من ذو /حتياجات ا�Rاصة، ولتحقيق أUداف البح يالكرIم لتد ث استخدم الباحـث ر

 Nــــwثالثــــة محــــاو) ٣٤(املــــن|� الوصــــفي، ومــــن خــــالل اســــ�بانة اشــــتملت ع Nـــ عــــة عwـ ربنــــدا مو ز تنفيــــذ : ً
اء عينة م]ونة من  �س، وال��بية ا�Rاصة، والوسائل والتقنيات التعليمية، تم استطالع آ رالتد ) ٦٢(ر

يمعلمــا مـــن معلGـــF القـــرآن الكـــرIم ومعلما��ـــا لـــذو /حتياجـــات ا�Rاصـــة،وأظ ً
Dرت نتـــائج البحـــث أن 
̧ــاالت الــثالث نالــت  Áا VــW اصــة�Rم لــذو /حتياجــات اIالقــرآن الكــر FــGيــة ملعلHI ي/حتياجــات التد ر
�س �انــت فيمـــا يتعلـــق  جــات /حتيـــاج WــV مجـــال تنفيــذ التـــد جــة كب[ـــ�ة أو متوســطة، وأن أعwـــN د رد ر ر

Qيح النطــــق ومــــ ة الــــصف، وتـــ́ـ �س ذو /حتياجــــات ا�Rاصــــة، وإدا ربطرائــــق تــــد شكالتھ، أمــــا WــــV ير



 نظر المشرفين التربويين من وجهة تقويم الدورات التدريبية لمعلمي العلوم اإلسالمية
  نايف بن حضيض الصاعدي

  عبد العزيز بن صالح متروك / د
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HIيــة ÍــV تلــك ال¨ــF ت�نــاو تــصميم ال�0نـــامج  لمجــال ال��بيــة ا�Rاصــة فقــد �ــان أبــر /حتياجــات التد ر ز
يال��بـو الفــردي وتطبيقاتــھ، والنظرIــات ال��بوIــة املـؤثر WــV �علــيم ذو /حتياجــات ا�Rاصــة وكــذلك  ي

جــات بــرامج تــأUيلDم، أمــا WــV مجــال وســائل التعلــيم وتقنياتــھ فقــد أظDــرت نتــائ رج البحــث أن أعwــN د
�س  ـــات اQRاســـــوب و#رمجياتــــھ WـــــV تـــــد Iب املتــــضمنة اســـــتخدام تطبيقـ ـــد ر/حتيــــاج �انـــــت بــــرامج التــ ر
يالقـرآن الكـرIم لــذو /حتياجـات ا�Rاصــة، وكـذلك املــصاحف املكتو#ـة بلغــة برايـل، واســتخدامات 

�س القرآن الكرIم ئج البحث وجود ولم تظDر نتا. رأنظمة الصوت التعوIضية لضعاف السمع VW تد
HIيــــة بـــــاختالف  ـــ[ن اســـــتجابات أفــــراد العينـــــة نحــــو احتياجـــــا��م التد ق ذات داللــــة إحـــــصائية بـ رفــــر و

  .متغ[�ات البحث

اســة العــا.ي  إOــN الكــشف عــن فاعليــة برنــامج مق�ــ�ح WــV التنميــة املDنيــة ) 2018(رUــدفت د
�ــF`Ú ملعلGــF الف[Àيــاء بــالعراق اســتخدم البحــث املــن|� . رقــائم عwــN مــدخل الــنظم لتطــوIر yداء التد

FËIونت مجموعة البحث من . الوصفي، واملن|� التجر[العـراق ) 36(وت VـW يـاءÀ]الف FـGمعلمـا مـن معل
ً

ة ال��بيــــة العراقيــــة، وتــــم تقــــسيمDم بال�ــــساو عwــــN اÁ¸موعــــة الــــضابطة والتجرHIيــــة،   ا س و يبمــــدا ر زر
�ـF`Ú ملعل GـF الف[Àيـاء، واملـادة التعليميـة روتمثلت أدوات البحـث WـV إعـداد بطاقـة مالحظـة yداء التد

ق دالــة إحـصائيا بــ[ن متوســط أداء . ل�0نـامج التنميــة املDنيـة املق�ــ�ح وأثب�ــت نتـائج البحــث وجـود فــر
ً

و
كـذلك . اÁ¸موعة التجرHIية VW التطبيق القبVw والبعدي لبطاقة املالحظة لـصاR¥ التطبيـق البعـدي

ـــــ[ن متوســــــط أداء اÁ¸موعــــــ ـــــة ومتوســــــط أداء اÁ¸موعـــــــة تبــــــ[ن وجــــــود داللــــــة إحــــــصائية بـ ة التجرHIيـ
Ôعـــــة  y ــــا �ـــــF`Ú بمجاال��ـ رالـــــضابطة Wـــــy Vداء التد ــــسDا (ر �ـ ات تد �س الف[Àيـــــاء ومDـــــا ــــد رالتخطـــــيط لتـ ر ر

الفعال، وطرائـق �علـيم الف[Àيـاء و�علمDـا، وتقـوIم معلـم الف[Àيـاء لطلبتـھ، والتقنيـات ال��بوIـة لتعلـيم 
ـــا ت النتــــائج إOــــN تطــــوIر أداء معلGــــF الف[Àيــــاء .لــــصاR¥ اÁ¸موعــــة التجرHIيــــة) الف[Àيــــاء و�علمDـ ر، وأشــــا

إOـــN عــدة عوامـــل وأUمDـــا برنــامج التنميـــة املDنيـــة املق�ــ�ح والقـــائم عwـــN مـــدخل ) اÁ¸موعــة التجرHIيـــة(
ىالنظم الذي تم تطبيقھ عل§�م، واستخدام أساليب التنمية املDنية VW تنفيذ محتو ال�0نامج املق��ح 

لية للتعامل مع وال¨F ت�يح ملعلFG الف[Àياء  وبناء معرVW ومDار وÔش]ل منطقي تجعلھ VW موقع املسؤ ى
 VـW داثـةQRداف التعليمية �ش]ل دقيـق ومواكبـة اUy ة لتحققQÒاملواقف التعليمية بخطوات وا

�F`Ú، وأ.شطة ال�0نامج املق��ح لـذلك أظDـرت النتـائج فاعليـة ال�0نـامج املق�ـ�ح مـن خـالل . رأدائھ التد
Ôعــــة إال أنــــھ �ــــان أكóـــ� وضــــوحا WــــV مجـــال طرائــــق �علــــيم الف[Àيــــاء داللتـــھ �حــــصائي y مجاالتـــھ VــــW ة

ً
ر

�سDا الفعال ات تد �س الف[Àياء ومDا رو�علمDا، والتخطيط لتد ر   .ر

 Àـــــــ	اســــــة الع ـــــدفت د يUـ ــــيات ) 2019(ر HIيــــــة ملعلGــــــF الرIاضـــ ــــات التد ـــــرف /حتياجـــ رإOــــــN �عـ
جDـة نظـر باملرحلة /بتدائية VW مدينة تبوك WـV ضـوء املعـاي[� امل وDنيـة املعاصـرة مـن وجDـة نظـرUم و

 F`aا اسـة املـن|� الوصـفي، وت]ونـت . ه1438 -1439راملشرف[ن ال��بوI[ن خالل العام الد راتبعـت الد
اســة مــن  Uم بالطرIقــة العــشوائية ومــن ) 79(رعينــة الد Uم ) 8(رمعلمــا تــم اختيــا رمــشرف[ن تــم اختيــا

ـــة قــــــصدية، ولتحقيــــــق أUــــــداف صــــــدقDا وثبا��ــــــا،  أ ــــة تقيــــــيم بطرIقـــ جــ اســــــة أن د ـــائج الد ـــــرت نتـــ رظDـ ر
HIية ملعلFG الرIاضيات باملرحلة /بتدائية VW مدينة تبوك VW ضوء املعـاي[� املDنيـة  ر/حتياجات التد
HIيــة للمجــال[ن  جــة تقيـيم /حتياجــات التد جــة كب[ــ�ة، كمـا �انــت د راملعاصـرة �ــش]ل عــام جـاءت بد ر ر

�س الر( ة الــصف، وتوظيــف اســ��اتيجيات تــد رإدا ةر جــة كب[ــ�ة، WــV حــ[ن جــاءت ) رIاضــيات املطــو ربد
HIية املرتبطة باÁ¸االت  جة تقييم /حتياجات التد رد نالتكنولوجيا، وتقوIم yداء، وامل]و املعرVW (ر

جة متوسطة) Á¸االت الرIاضيات، والتنمية املDنية املستدامة اسة وجود . ربد ركما أظDرت نتائج الد
ق ذات داللة إحصائية عند مس اسـة WـV تلبيـة ). 0.05(يتو داللة وفر رأوصت باإلفادة مـن نتـائج الد

HIية ملعلFG الرIاضيات   .ر/حتياجات التد
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اسات السابقة   :رالتعليق ع\h الد

اء املشرف[ن ال��بوI[ن حو  ليالحظ من العرض السابق تنوع املوضـوعات التـي بحثـت فـي أ ر
HIيـــة عديـــدة م¿�ـــا ات التد رفاعليـــة الـــدو اســـات تناو:ر قلـــت الطـــر ال¨ـــF يمكـــن للمعلمـــ[ن مـــن خاللDـــا رد

HIيــة أثنـــاء ا�Rدمـــة، وأثـــر  ات تد اaـــ`F وتحــصيل الطـــالب ÍـــV تلقـــي دو رتحــس[ن أ.ـــشطة الفـــصل الد رر
Iب أثنــاء ا�Rدمــة  س كــسولو الثانوIــة، وأثــر التــد Iب أثنــاء ا�Rدمــة عwــN أداء املعلمــ[ن WــV مــدا رالتــد ر ر

Iب أثنـاء ا�Rدمـة من املعتقد �ـش]ل عـام أنـھ مـن خـ. عNw أداء املعلم[ن رالل تنفيـذ �عـض بـرامج التـد
اســــة اســــة)(Muhammad,2017رمثــــل  د اســــات تناولــــت )(Hyasinta C.F. Kessy,2017ر، د ر،ود

جة توافر املعاي[� الوطنية لتنمية املعلم[ن من وجDة نظر املشرف[ن ال��بوI[ن VW محافظة  رالتعرف د
س التعلــيم العــام رالعاصــمة ، دو �شــراف �لك��و.ــي WــV تحقيــق التنميــة ر املDنيــة للمعلمــ[ن WــV مــدا

ســاء yقـسام بدولــة ال]وIــت اء .ؤمـن وجDــة نظــر ر ر، أنمــوذج مطــو لتنميـة املعلمــ[ن مDنيــا WــV ضــوء آ
ً

ر
WــــV قـــــسم )2017(املــــشرف[ن واملــــديرIن ال��بــــوI[ن، داغــــر ـــة  HIيـ اســــات تناولــــت واقــــع ال0ــــ�امج التد ر،ود ر

ة �علـيم ا�Rـرج مـن وجDـ ر�شـراف ال��بـو بـإدا اء املعلمـ[ن ي رة نظـر املـشرف[ن ال��بـوI[ن واملـشرفات، وآ
انية التعليمية حو أسباب �غيب املعلم[ن عن العمـل وعالقـة  ّواملشرف[ن ال��بوI[ن VW منطقة الفر ل و

HIيــة ملعلGــF الرIاضـــيات : ذلــك بــبعض املتغ[ــ�ات الديموغرافيـــة اســة ميدانيــة، و/حتياجـــات التد رد ر
 تبــوك WــV ضــوء متطلبــات تحقيــق املعــاي[� املDنيــة املعاصــرة مــن وجDـــة باملرحلــة /بتدائيــة WــV مدينــة
اســــــة  الغامــــــدي.  نظــــــرUم واملــــــشرف[ن ال��بــــــوI[ن ـــ�ح لــــــدو )2018(رد اســــــات تناولــــــت تــــــصو مق�ـــ ر، ود ر ر

HIيـة  ، /حتياجـات التد ر�شراف ال��بو املتنوع VW تطـوIر أداء املعلـم WـV ضـوء خ0ـ�ات �عـض الـدو ل ي
ة /بتدائيـــة WـــV مدينـــة تبـــوك WـــV ضـــوء متطلبـــات تحقيـــق املعـــاي[� املDنيـــة ملعلGـــF الرIاضـــيات باملرحلـــ

 À	اسة الع ياملعاصرة من وجDة نظرUم واملشرف[ن ال��بوI[ن د اسة اQRالية )2019(ر ر، VW ح[ن أن الد
HIيـــــة WـــــV تنميـــــة  ات التد ـــو فاعليـــــة الـــــدو اء املـــــشرف[ن ال��بـــــوI[ن حــ ــــل آ اســـــة والتحليـ رت�نـــــاو بالد ر رر ل ل

Fاسات السابقة مـن ىاملستو امل� اسة اQRالية مع الد ر ملعلم[ن العلوم �سالمية، كما اختلفت الد ر
  .حيث العينة

ثانيا
ً

  :أوجھ kتفاق: 

اسـات اQÁــو  اسـة اQRاليــة مـن حيــث yدوات واملـن|� املــستخدم مـع أغلــب د راتفقـت الد ر ر
اسـات ال¨ـF سـبقت �شـا رyو فمن حيث املن|� املستخدم اتفقت مع جميع الد ر ة إل§�ـا وUـو املـن|� ل

اســات الــسابقة WــV اســتخدامDا لالســ�بانة  رالوصــفي ومــن حيــث yدوات أيــضا اتفقــت مــع جميــع الد
  .�أداة R¸مع البيانات

اسات السابقة اسة ا34الية من الد رأوجھ استفادة الد  :ر

اســة  اســات الـسابقة املرتبطــة بموضـوع الد رWـV ضـوء مــا تقـدم مــن اسـتعراض لـبعض الد ر
ا" اQRاليــــة HIيــــة WــــV تنميــــة املــــستو امل�ــــF ملعلGــــF العلــــوم رآ ات التد ىء املــــشرف[ن حــــو فاعليــــة الــــدو رل ر

اســــــات "�ســــــالمية  ـــتفادة مــــــن تلــــــك الد ــــا يمكــــــن حــــــصر أوجــــــھ /ســـ ــــا ومحتوIا��ــ ر، ومراجعــــــة أديبا��ــ
VOالتــا�تنميـــة : VــW يــةHI ات التد اء املـــشرف[ن حــو فاعليــة الــدو رمعرفــة ا�Rلفيــة النظرIــة املرتبطــة أ رر ل
ى امل�ـــF ملعلGـــF العلـــوم �ســـالمية، �عـــرف املن|¸يـــة العلميـــة املـــستخدمة، /ســـتفادة م¿�ـــا WـــV املـــستو

اســة واملــن|� املــستخدم، تحديــد yســاليب �حــصائية املناســبة ملعاR¸ــة البيانــات  رإعــداد أدوات الد



 نظر المشرفين التربويين من وجهة تقويم الدورات التدريبية لمعلمي العلوم اإلسالمية
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اء املــشرف[ن  اســات الــسابقة املرتبطــة آ اســة، �عــرف نتــائج وتوصــيات الد را�Rاصــة بµتــائج الد ر لحــو ر
 VـــW العلـــوم �ســـالمية، و/ســـتفادة م¿�ـــا FـــGملعل Fتنميـــة املـــستو امل�ـــ VـــW يـــةHI ات التد ىفاعليـــة الـــدو ر ر

  .يتدعيم �طار النظر وتحليل وتفس[� نتائج

اسة وإجراءاm[ا   :رمنfoية الد

اسة اسة املن|� الوصفي؛ ملالءمتھ لطبيعة البحث اQRاVO: رمنpo الد   .راتبعت الد

اسـ اسـة مـن جميـع مـشرVW العلـوم �سـالمية WـV جميـع :ةرمجتمع وعينـة الد ر يت]ـو مجتمـع الد ن ّ

 F`aا ة للعام الد رم]اتب �شراف ال��بو باملدينة املنو ر اaـ`F الثـا.ي 1442ي ) ه1442(ره بالفـصل الد
اســـة yصـــVw، فقـــد تـــم اختيـــار جميـــع أفـــراد ) 30(والبـــالغ عـــددUم  ّمـــشرفا، ونظـــرا لقلـــة مجتمـــع الد ر

ّ ً ً

اسة كع اسةرمجتمع الد رينة لتمثيل مجتمع الد ّ.  

اســـة اســـة وÍـــV : رأداة الد اســـة قـــام الباحـــث بتـــصميم أداة للد مـــة ملوضـــوع الد رR¸مـــع البيانـــات الال ر ز
الــــسابقة WــــV إعدادUا،وســــوف تت]ـــــو أداة  اســــات  ـــ�بانة مــــن خــــالل /طــــالع عwــــN الد ة عــــن اسـ نعبــــا ر ر

اسة من جزأين Uما :  وسنوات ا�0�Rة،اR¸زء الثا.ياملؤUل العلFG: معلومات عامة: لاR¸زء yو :رالد
HIيـة WـV تنميـة املـستو امل�ـF ملعلGـF العلـوم �سـالمية مـن  ات التد ىقائمة بفقرات عن فاعلية الدو ر ر

عـة عwـN ) 54(وجDـة نظـر املـشرف[ن ال��بـوI[ن، وقــد بلـغ عـدد فقـرات /ســ�بانة  رمحــاو ) 4(زفقـرة، مو
VOالنحـو التــا Nـwو:عy ـوQÁلا ة، اQÁـو الثـا.ي) 13(نو مـن رمحـو التخطــيط وت]ـ: ر رعبــا ة : ر رمحــو إدا ر

ة، اQÁو الثالث) 15(نالصف وت]و من  رعبا نمحـو التنفيـذ وت]ـو مـن : ر ة، اQÁـو الرا�ـع) 16(ر رعبـا : ر
نمحو التقوIم والتطوIر وت]و من  ة) 10(ر   .رعبا

 :صدق وثبات dداة

أوال
ً

  :تم التحقق من صدق yداة من خالل:صدق dداة: 

�س WـــV اR¸امعـــة عرضـــھ عwـــN م - رجموعـــة مـــن اQÁكمـــ[ن ا�Áتـــص[ن مـــن أعـــضاء Uيئـــة التـــد
�س العلـوم �سـالمية؛ للتأكـد  ر�سالمية وجامعة طي°�من ا�Áتـص[ن باملنـا�� وطـر تـد ق
ضوح الفقرات ومدى مالءم¶�ا للغرض الذي أعدت لھ، وقد أجرIت  ومن دقة الصياغة و

مة VW ضوء مالحظات اQÁكم[ن، و# نذلك ي]و قد تم التحقق من صدق زالتعديالت الال
  .اQÁكم[ن لألداء

تباط  - ركما تم التحقق من صدق /�ساق الداخVw لالختبار، من خالل إيجاد معامالت /
 Nwجات ع ات(رب[ن الد ات ال¨F تق(س ) رالعبا اء املشرف[ن ال��بـوI[ن حـو فاعليـة الـدو رآ ل ر

HIيـة WــV تنميــة املــستو امل�ــF ملعلGــF العلــوم �ســ ىالتد جــة ال]ليــة عwــN اQÁــو المية ر روالد ر
اســــة امل]ونــــة مــــن  ات، وذلــــك بتطبيــــق yداة عwــــN عينــــة الد رالــــذي تµتGــــF إليــــھ العبــــا  30ر

Iداو ا ومشرفا تر#و¸Rذه النتائج) 1(لاU ¥Òتو. 
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  )1(لجدو 

ات محـــــو  جات عwـــــN عبــــا تبــــاط ب[�ســـــو بــــ[ن الــــد رمعامــــل ا ر ر HIيـــــة WــــV تنميـــــة نر ات التد رفاعليــــة الــــدو ر
جة) رمحو التخطيط(مل�F ملعلFG العلوم �سالمية ىاملستو ا  ر ال]لية للمحو روالد

ة  رالعبا
تباط  رمعامل ا

 نب[�سو
 الداللة

ات العلوم �سالمية) 1 رتحديد yسس ال¨F بFÊ عل§�ا محتو مقر ى ُ. .780** .000 

ات العلوم �سالمية) 2  000. **694. .رتحليل كتب مقر

اF`aإعداد خطة فصلية من واق) 3 رع تحليل املقر الد  000. **633. .ر

Iــــة ) 4 �ـــسية ل�ـــشمل اÁ¸ـــاالت املعرفيـــة واملDا رتحديـــد Uyـــداف التد ر
 .والوجدانية

.762** .000 

 000. **808. .صياغة Uyداف السلوكية �ش]ل إجرا�ي قابل للقياس) 5

س العلوم �سالمية) 6 اسية يومية لدر وإعداد خطة د  004. **507. .ر

س VW العلوم �سالميةإعد) 7  000. **613. .راد ال¶�يئة املناسبة ل]ل د

س) 8 راختيار التنظيم املناسب لعرض محتو الد  000. **766. .ى

ات الطالب) 9  000. **782. .رإعداد خطة لتنظيم خ�0ات التعلم بما يتالءم مع قد

س) 10  000. **855. .رتحديد y.شطة والوسائل التقنية ال¨F تحقق أUداف الد

 000. **822. .تنو�ع أساليب التقوIم ب[ن ��ßيF`å و#نا�ي وختامي) 11

ــــا يــــــتالءم مــــــع تحقيــــــق ) 12 ــــھ بمــ �عــ ــاء خطــــــة لتنظــــــيم الوقــــــت وتو زبنــــ
�سية  .رUyداف التد

.760** .000 

13 (F`aا  000. **745. .رإعداد خطط عالجية للطالب yقل VW التحصيل الد

تبــــاط ب[�ســــو أنجميــــع معــــام) 1(لنالحــــظ مــــن اR¸ــــدو  نالت ا ات ر جات عwــــN عبــــا ربــــ[ن الــــد ر
ـــــة WــــــV تنميـــــــة املـــــــستو امل�ــــــF ملعلGـــــــF العلــــــوم �ســـــــالمية رمحــــــو  HIيــ ات التد ـــة الــــــدو ىفاعليــــ ر رمحـــــــو (ر

جة) التخطيط ) α=0.01(ى�لDا دالة إحصائيا عند مستو الداللـة �حـصائية ر ال]لية للمحو روالد
لQو yو والـــذي يقـــ(س ، ممـــا �عكـــس صـــدقاÁ)0.01حيـــث أن الداللـــة أقـــل مـــن ( ات ر رفاعليـــة الـــدو

HIية VW تنمية املستو امل�F ملعلFG العلوم �سالمية  ىالتد   ).رمحو التخطيط (ر
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  )2(لجدو 

جات عNw محو  تباط ب[�سو ب[ن الد رمعامل ا ر HIيـة WـV تنميـة املـستو امل�ـF نر ات التد ىفاعليـة الـدو ر ر
ة الصف(ملعلFG العلوم �سالمية  رمحو إدا جة ال]لية للمحو)ر ر والد   :ر

ة  رالعبا
تباط  رمعامل ا

 نب[�سو
 الداللة

ة الصف) 14  000. **659. .رالتمي[À ب[ن /س��اتيجيات املتعددة إلدا

ة دافعية الطالب للتعلم) 15  000. **775. .رتحديد أساليب إثا

16 (F`aا ة الصف الد روضع قواعد تنظيمية إلدا  000. **618. .ر

 045. *369. .يات املرغو#ة والسلوكيات ا�Áلة بالنظامتحديد السلوك) 17

ة السلوك ا�Áل بالنظام) 18  003. **519. .راستخدام إدا

 000. **793. .استخدام أساليب ال¶�يئة املناسبة للطالب) 19

س) 20 ق الفردية ب[ن الطالب VW الد رمراعاة الفر  000. **679. .و

�ع yسئلة ) 21 اسيةزتو  000. **719. .ر�عدالة عNw الطالب أثناء اQRصة الد

22 ( Vـــــــ ـــالب Wـــ ـــات الطــــــ ة مجموعـــــــ ــــــبة إلدا ـــاليب املناســـ رتحديـــــــــد yســـــــ
 .الصف

.752** .000 

ة الصف) 23  000. **599. .راستخدام أساليب التعزIز املناسبة إلدا

ـــة الراجعــــــة ) 24  ــــة"تقــــــديم التغذيـــ ــــة واملؤجلــ Iــ ـــد إجابــــــات " رالفو �عـــ
 .الطالب

.666** .000 

اســـتخدام التواصـــل اللفظـــي وغ[ـــ� اللفظـــي املناســـب WـــV �عـــديل ) 25
 .أخطاء الطالب

.726** .000 

 000. **834. .تصميم برامج إثرائية للطالب املتفوق[ن) 27

28 ( VـــــW ـــن مـــــشكالت ــــانو مــ ــــر الطـــــالب الـــــذين �عـ ـــل مـــــع أسـ نالتواصــ
F`aا  .رالتحصيل الد

.669** .000 

ات أن جميـــع) 2(لنالحـــظ مـــن اR¸ـــدو  جات عwـــN عبـــا تبـــاط ب[�ســـو بـــ[ن الـــد ر معـــامالت ا ر نر
HIيــة WــV تنميــة املــستو امل�ــF ملعلGــF العلــوم �ســالمية  ات التد ىفاعليــة الــدو ر ة الــصفرمحــو (ر ) رإدا
جـة ال]ليـة للمحــو �لDـا دالــة إحـصائيا عنــد مـستو الداللــة �حـصائية  ىوالد ر حيــث أن ) (α=0.01(ر

HIية VW فاعلية ر اQÁو الثا.ي والذي يق(س ، مما �عكس صدق)0.01الداللة أقل من  ات التد رالدو ر
ة الصفرمحو (ىتنمية املستو امل�F ملعلFG العلوم �سالمية     ).رإدا
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  )3(لجدو 

جات عNw محو  تباط ب[�سو ب[ن الد رمعامل ا ر HIيـة WـV تنميـة املـستو امل�ـF نر ات التد ىفاعليـة الـدو ر ر
جة ال]لية للمحو)فيذرمحو التن(ملعلFG العلوم �سالمية  ر والد   ر

ة  رالعبا
تباط  رمعامل ا

 نب[�سو
 الداللة

�س القائمة عNw التعلم الµشط) 29 التنوع VW طر التد
ّ

ر  000. **661. .ق

س العلوم �سالمية) 30 وتنظيم عرض محتو در  000. **699. .ى

اسية yخر) 31 ىتحقيق الت]امل ب[ن محتو املادة واملواد الد  000. **702. .رى

دة VW الكتاب املقر) 32 رإثراء املادة العلمية الوا  000. **717. .ر

F`a بفاعلية VW اQRصة) 33  000. **797. رتوظيف الكتاب املد

�س العلوم �سالمية) 34  000. **838. .رتوظيف املستجدات التقنية VW تد

ـــــــN البحـــــــــــث ) 35 ـــــــــة عwــــ ــــتعلم القائمــ ــــــــشطة الـــــــ ــــــف وأ.ـــ ــــــــصميم مواقـــــ تــ
 .و/ستكشاف

.803** .000 

ات التفك[� الناقد) 36  000. **867. .رتوف[� مناخ �عليFG فعال �ساعد عNw مDا

س) 37  000. **742. .رإشراك جميع الطالب VW تنفيذ أ.شطة الد

ـــــشطة ) 38 ـــــذ y.ــ ـــاء تنفيــ ـــــ[ن الطـــــــالب أثنــــ ـــشة بفاعليـــــــة بــ ة املناقـــ رإدا
اسية  .رالد

.840** .000 

Iب الطــــالب عwــــN اســــتخدام مــــصادر الــــت) 39 علم بفاعليــــة وم¿�ــــا رتــــد
)،VO² اسبQRاملكتبة، ا.(.... . 

.776** .000 

ـــبكة املعلومــــــات ) 40 �س )/ن��نـــــت(اســـــتخدام شــ ــــV تــــــد ر، بفاعليــــــة Wـ
 .العلوم �سالمية

.678** .000 

س ) 41 س التفاعليـــة WـــV تنفيـــذ در و/ســـتعانة ب0ـــ�امج تـــصميم الـــدر و
 .العلوم �سالمية

.866** .000 

ـــــديم واجبــــــات ) 42 ات تقـ ـــا ــــساعد عwــــــN تنميــــــة مDـــ رم	Àليــــــة مناســــــبة �ــ
 .الطالب

.906** .000 

ات yقل أداء) 43 جة لتنمية مDا رإعداد خطة متد  000. **732. .ر

متا�عـــة املــــستجدات عwــــN الــــساحة WــــV مجــــال العلــــوم �ســــالمية ) 44
 .و/ستفادة م¿�ا

.849** .000 

تبــــاط ب[�ســــو ) 3(لنالحــــظ مــــن اR¸ــــدو  نأنجميــــع معــــامالت ا ات بــــ[ر جات عwــــN عبــــا رن الــــد ر
ـــــــــالمية   ـــــــــوم �ســ ـــــــF العلــ ــــF ملعلGــــ ـــــــــستو امل�ـــــــ ـــــــــة املــ ـــــV تنميــ ــــــــة Wــــــ HIيـــ ات التد ـــــــــدو ـــــة الــ ىفاعليــــــ ر ـــــــو (ر رمحــــ

جـــة ال]ليـــة للمحـــو )التنفيــذ روالد ) α=0.01(ى�لDـــا دالــة إحـــصائيا عنـــد مـــستو الداللـــة �حـــصائية ر
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ات فاعر، ممــا �عكــس صــدقاQÁو الثالــث والــذي يقــ(س )0.01حيــث أن الداللــة أقــل مــن ( رليــة الــدو
HIية VW تنمية املستو امل�F ملعلFG العلوم �سالمية   ىالتد  ).رمحو التنفيذ(ر

  )4(لجدو 

جات عNw محو  تباط ب[�سو ب[ن الد رمعامل ا ر HIيـة WـV تنميـة املـستو امل�ـF نر ات التد ىفاعليـة الـدو ر ر
جة ال]لية للمحو)رمحو التقوIم والتطوIر(ملعلFG العلوم �سالمية  ر والد  ر

ة  رالعبا
تباط  رمعامل ا

 نب[�سو
 الداللة

 000. **752. .تقوIم جميع عناصر العملية التعليمية)45(

ــــــالب ) 46 ـــــــشطة الطــ ـــــع WـــــــــV تقــــــــوIم أ.ــ ــــــة، (التنو�ـــ ـــــــصية، بنائيـــ ��ßيــ
 .للتأكد من تحقيق Uyداف) عالجية

.852** .000 

 000. **826. .التنوع VW طرح yسئلة الصفية بمستوIا��ا ا�Áتلفة) 47

ــــفا��ا واشــــــ��اطاUا ) 48 ات التحـــــصيلية وفـــــق مواصـ ـــا رإعـــــداد /ختبــ
 .العلمية

.796** .000 

ــــــوIم ) 49 ـــــV تقــ ــــصفية الســـــــتخدامDا Wــ ـ ــــــة الـــ إعـــــــداد بطاقـــــــات املالحظـ
 .التعلم

.755** .000 

 000. **908. .إعداد أ.شطة تقوIمية لقياس مستوIات التفك[� املتنوعة) 50

51 (I000. **865. .م الصفيالتأكد من صدق وثبات أدوات التقو 

Iب الطالب عNw التقوIم الذا�ي ألنفسDم) 52  000. **906. .رتد

ـــــة ) 53 ــــV �عزIــــــز جوانــــــب القــــــوة، ومعاR¸ـ ـــــوIم Wــ ـــــائج التقـ توظيــــــف نتـ
 .رجوانب القصو VW �عليم الطالب

.862** .000 

�س بناء عNw نتائج التقوIم) 54 ًتطوIر اس��اتيجيات التد  000. **881. .ر

Rتبــــاط ب[�ســــو ) 4(ل¸ــــدو نالحــــظ مــــن ا نأنجميــــع معــــامالت ا ات ر جات عwــــN عبــــا ربــــ[ن الــــد ر
HIيــة WـV تنميـة املــستو امل�ـF ملعلGـF العلــوم �سـالمية رمحـو  ات التد ىفاعليـة الـدو ر رمحـو التقــوIم (ر

جــة ال]ليـة للمحــو )والتطـوIر روالد ) α=0.01(ى�لDـا دالــة إحـصائيا عنــد مـستو الداللــة �حــصائية ر
ات ر، ممــا �عكـــس صــدقاQÁو الرا�ــع والــذي يقــ(س )0.01قــل مــن حيــث أن الداللــة أ( رفاعليــة الـــدو

HIية VW تنمية املستو امل�F ملعلFG العلوم �سالمية   ىالتد  ).رمحو التقوIم والتطوIر(ر

نبـاخ ألفــا، وعwـN الــرغم  :ثبـات dداة وتـم التحقــق مـن ثبــات yداة عـن طرIــق اسـتخدام معامــل كر
 VW معامـل من أن قواعد القياس Nـwـصو عQRصو عل§�ـا غ[ـ� محـددة، إال أن اQRلالقيمة الواجب ا ل

ل�عد VW الناحية التطبيقية VW العلوم �.سانية �ش]ل عام مقبو% 70ثبات أك�0 من ُ.  

HIيـة روجاءت قيم معامالت الثبات R¸ميع محاو yداة ال¨F تقـ(س  ات التد رفاعليـة الـدو ر
  ). 5(ل كما يوDQÒا اR¸دو  �سالميةىVW تنمية املستو امل�F ملعلFG العلوم
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   )5(لاR¸دو

نباخ الفا    ومعامالت الثبات لألداة اQÁسو#ة بطرIقة كر

ات راQÁو نباخ الفا رعدد العبا  ومعامل كر

 0.93 13 التخطيط

ة الصف  0.91 15 رإدا

 0.96 16 التنفيذ

 0.95 10 التقوIم والتطوIر

 y 54 0.98داة �املة

̧ــــدو  Rــــر اDـــاخ الفــــا تراوحــــت بــــ[ن  )5(ليظ نبـ و أن معــــامالت الثبــــات اQÁــــسو#ة بطرIقــــة كر
جة ثبات ) 0.98 – 0.91( رلألداة �ش]ل عام وعند جميع محاو yداة ، وVÍ �عFÊ أن yداة تتمتع بد ر

  .عالية

�Oا�اسة ومناقش{[ا وتفس   :رنتائج الد

أوال
ً

  :النتائج: 

ات الت :لالـــسؤال dو جـــة فاعليـــة التخطـــيط للـــدو رمـــا د HIيـــة WـــV تنميـــة املـــستو امل�ـــF ملعلGـــF ر ىد ر
 ِالعلوم �سالمية فيما يتعلق بالتخطيط، من وجDة نظر املشرف[ن ال��بوI[ن؟

Iة الستجابات لإلجابة السؤال yو  رتم حساب املتوسطات اQRسابية و/نحرافات املعيا
ات محو التخطيط والنتائج يوDQÒا اR¸دو  لأفراد البحث عNw جميع عبا ر   ):6(ر

  )6(لاR¸دو 
HIية VW تنمية املـستو امل�ـF ملعلGـF العلـوم �سـالمية، النتائج املتعلقة  ات التد جة فاعلية الدو ىد ر رر

 ).رمحو التخطيط(ِمن وجDة نظر املشرف[ن ال��بوI[ن 

ترت(ب 
ة  رالعبا

ة  املتوسط رالعبا
/نحراف 

 ياملعيار

  .سبة 

 املوافقة

جة   رد

 الفاعلية

1 
ـــة ) 6 س العلـــــــوم إعــــــداد خطــــ ـــدر ـــة لــــ اســـــــية يوميـــ ود ر

 .�سالمية
4.27 0.69 

85.4 
مرتفعة 

 جدا

2 
س WــــــV العلـــــــوم ) 7 ــــبة ل]ــــــل د ـــة املناســـ رإعــــــداد ال¶�يئـــ

 .�سالمية
4.20 0.76 84.00 

مرتفعة 
 جدا

3 
ـــشمل اÁ¸ـــــاالت ) 4 �ـــــسية ل�ــ ـــداف التد رتحديـــــد Uyــ

Iة والوجدانية  .راملعرفية واملDا
 مرتفعة 81.33 0.74 4.07
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ترت(ب 
ة  رالعبا

ة  املتوسط رالعبا
/نحراف 

 ياملعيار

  .سبة 

 املوافقة

جة   رد

 الفاعلية

4 
ــــ) 13 ــــV إعـــــ ــــــــل Wــــــ ـــــة للطــــــــــالب yقـ ــ داد خطــــــــــط عالجيــ

F`aا  .رالتحصيل الد
 مرتفعة 80.67 0.85 4.03

5 
�عــھ بمــا يــتالءم ) 12 زبنــاء خطــة لتنظــيم الوقــت وتو

�سية  .رمع تحقيق Uyداف التد
 مرتفعة 78.67 0.87 3.93

5 
ـــــــو ) 8 ــــــب لعـــــــــــرض محتــــ ـــار التنظـــــــــــيم املناســــ ىاختيـــــــ

س  .رالد
 مرتفعة 78.67 0.98 3.93

5 
لتنظـــيم خ0ـــ�ات الـــتعلم بمـــا يـــتالءم إعـــداد خطـــة ) 9

ات الطالب  .رمع قد
 مرتفعة 78.67 0.91 3.93

8 
تحديد y.شطة والوسـائل التقنيـة ال¨ـF تحقـق ) 10

س  .رأUداف الد
 مرتفعة 78.00 0.96 3.90

9 
ات ) 1 رتحديـــد yســـس ال¨ـــF بÊـــF عل§�ـــا محتـــو مقـــر ى ُ

 .العلوم �سالمية
 مرتفعة 76.67 0.83 3.83

10 
 أســـاليب التقـــوIم بـــ[ن ��ßيـــF`å و#نـــا�ي تنو�ـــع) 11

 .وختامي
 مرتفعة 76.00 1.10 3.80

10 
صــياغة Uyــداف الــسلوكية �ــش]ل إجرا�ــي قابــل ) 5

 .للقياس
 مرتفعة 76.00 0.89 3.80

10 
ـــع تحليــــــل املقــــــر ) 3 ـــصلية مـــــن واقـــ ـ رإعـــــداد خطــــــة فــ

F`aا  .رالد
 مرتفعة 76.00 0.85 3.80

ات العلوم �سال) 2 13  مرتفعة 73.33 0.96 3.67 .ميةرتحليل كتب مقر

 مرتفعة 78.72 0.65 3.94 التخطيط

HIيــــة WــــV تنميــــة املــــستو امل�ــــF أن ) 6(لنالحــــظ مــــن اR¸ــــدو  ات التد جــــة فاعليــــة الــــدو ىد ر رر
�ـش]ل عـام مرتفعـة )رمحـو التخطـيط(ِملعلFG العلوم �سـالمية، مـن وجDـة نظـر املـشرف[ن ال��بـوI[ن 

و#µــسبة فاعليــة ) 0.65(يبــانحراف معيــار ) 3.94 (�ــش]ل عــامرحيـث بلــغ املتوســط اQRــساÔي للمحــو 
ات املتعلقـة بقيـاس %). 78.72( ركما يب[ن اR¸دو أن جميع العبا HIيـة ل ات التد جـة فاعليـة الـدو رد رر

WِـــــV تنميـــــة املـــــستو امل�ـــــF ملعلGـــــF العلـــــوم �ســـــالمية، مـــــن وجDـــــة نظـــــر املـــــشرف[ن ال��بـــــوI[ن  رمحـــــو (ى
جة ف)التخطيط   ). مرتفعة إNO مرتفعة جدا(اعلية ت��اوح ب[ن ر �انت �ش[� إNO د

-  NOة �ش[� إ HIية VW تنمية املستو امل�F ملعلFG العلـوم رو�انت أعNw عبا ات التد ىفاعلية الدو ر ر
قـــم ) رمحـــو التخطـــيط(ِ�ســـالمية، مـــن وجDـــة نظـــر املـــشرف[ن ال��بـــوI[ن  ة  رالعبـــا إعـــداد ) (6(ر

ــــالمية س العلـــــوم �سـ اســـــية يوميـــــة لـــــدر وخطـــــة د ) 4.27(يـــــث بلـــــغ املتوســـــط اQRــــــساÔي ، ح)ر
 NـOة �ـش[� إ رو#مستو فاعلية مرتفع جدا، ب(نما �انت أوسط عبا HIيـة ى ات التد رفاعليـة الـدو ر

VWِ تنمية املستو امل�ـF ملعلGـF العلـوم �سـالمية، مـن وجDـة نظـر املـشرف[ن ال��بـوI[ن  رمحـو (ى
قــــم ، )التخطـــيط ة  رالعبــــا ات إعـــداد خطــــة لتنظــــيم خ0ـــ�ات الــــتعلم ) (9(ر ربمــــا يـــتالءم مــــع قــــد
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ىو#مــستو فاعليــة مرتفــع، وفيمــا �انــت أقــل ) 3.93(، حيــث بلــغ املتوســط اQRــساÔي .)الطــالب
 NOة �ش[� إ HIية VW تنميـة املـستو امل�ـF ملعلGـF العلـوم �سـالمية، رعبا ات التد ىفاعلية الدو ر ر

قم ،)رمحو التخطيط(ِمن وجDة نظر املشرف[ن ال��بوI[ن  ة  ر العبا ات تحلي) (2(ر رل كتب مقر
  .ىو#مستو فاعلية مرتفع) 3.67(، حيث بلغ املتوسط اQRساÔي .)العلوم �سالمية

HIيــة WــV تنميــة املــستو امل�ــF ملعلGــF  :الــسؤال الثــا�ي ات التد جــة فاعليــة التخطــيط للــدو ىمــا د ر رر
ة الصف، من وجDة نظر املشرف[ن ال��بوI[ن؟ ِالعلوم �سالمية فيما يتعلق بإدا   ر

Iة الستجابات  سؤال الثا.يإلجابة ال رتم حساب املتوسطات اQRسابية و/نحرافات املعيا
ة الصف والنتائج يوDQÒا اR¸دو  ات محو إدا لأفراد البحث عNw جميع عبا ر   ):7(رر

  ) 7(لجدو 
HIية VW تنمية املـستو امل�ـF ملعلGـF العلـوم �سـالمية، النتائج املتعلقة  ات التد جة فاعلية الدو ىد ر رر

Dن ِمن وج]Iة الصف(ة نظر املشرف[ن ال��بو رمحو إدا   )ر

  ترت(ب

ة  رالعبا
ة  املتوسط رالعبا

/نحراف

 ياملعيار

  .سبة

 املوافقة

جة   رد

 الفاعلية

1 
تحديـــد الـــسلوكيات املرغو#ــــة والـــسلوكيات ا�Áلــــة ) 17

 .بالنظام
 مرتفعة جدا 84.00 6103. 4.200

2 
املناسب استخدام التواصل اللفظي وغ[� اللفظي ) 25

 .VW �عديل أخطاء الطالب
 مرتفعة 82.00 0.76 4.10

2 
Iــة واملؤجلــة"تقــديم التغذيــة الراجعــة ) 24  �عـــد " رالفو

 .إجابات الطالب
 مرتفعة 82.00 0.71 4.10

س) 20 2 ق الفردية ب[ن الطالب VW الد رمراعاة الفر  مرتفعة 82.00 0.84 4.10 .و

5 
ة ) 22 ـــبة إلدا ــــــاليب املناســــــــ ـــد yســـــ ــــ ــــــــــات رتحديــــ مجموعـ

 .الطالب VW الصف
 مرتفعة 81.33 0.87 4.07

ة دافعية الطالب للتعلم) 15 5  مرتفعة 81.33 0.64 4.07 .رتحديد أساليب إثا

 مرتفعة 80.67 0.89 4.03 .استخدام أساليب ال¶�يئة املناسبة للطالب) 19 7

7 
ة ) 14 ـــددة إلدا ــــــــ ــــ��اتيجيات املتعـــ ــــــــ ــــــــ[ن /ســ ــÀ بــــــ ــــــــ رالتمي[ــــ

 .الصف
 مرتفعة 80.67 0.89 4.03

9 16 (F`aا ة الصف الد روضع قواعد تنظيمية إلدا  مرتفعة 80.00 0.91 4.00 .ر

10 
ة ) 23 ــــــبة إلدا ــــــز املناســــــــ ـــــــاليب التعزIــــــــ ــــــــتخدام أســـــــ راســـــ

 .الصف
 مرتفعة 79.33 0.76 3.97

11 
�ـــع yســـئلة �عدالـــة عwـــN الطـــالب أثنـــاء اQRـــصة ) 21 زتو

اسية  .رالد
 مرتفعة 78.67 0.91 3.93
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  ترت(ب

ة  رالعبا
ة  املتوسط رالعبا

/نحراف

 ياملعيار

  .سبة

 املوافقة

جة   رد

 الفاعلية

12 
ــــل ) 28 ـــر الطــــــالب الــــــذين �عــــــانو مـــــــن التواصــ نمــــــع أســـ

F`aا  .رمشكالت VW التحصيل الد
 مرتفعة 73.33 1.09 3.67

ة السلوك ا�Áل بالنظام) 18 13  مرتفعة 72.67 0.96 3.63 .راستخدام إدا

14 
إعداد خطة طوIلـة yجـل ملـساعدة الطـالب الـذين ) 26

F`aا ر�عانو من مشكالت VW التحصيل الد  .ن
 ةمرتفع 69.33 1.11 3.47

 متوسطة 66.67 1.18 3.33 .تصميم برامج إثرائية للطالب املتفوق[ن) 27 15

ة الصف  مرتفعة 78.20 0.60 3.91 رإدا

HIية VW تنمية املستو امل�F ملعلFG أن ) 10(لنالحظ من اR¸دو  - ات التد جة فاعلية الدو ىد ر رر
ة الــــرمحــــو (ِالعلــــوم �ســــالمية، مــــن وجDــــة نظــــر املــــشرف[ن ال��بــــوI[ن   �ــــش]ل عــــام )صفرإدا

) 0.60(يبــانحراف معيــار ) 3.91 (رمرتفعــة حيــث بلــغ املتوســط اQRــساÔي للمحــو �ــش]ل عــام
ات املتعلقــــة بقيــــاس %). 78.20(و#µــــسبة فاعليــــة  ركمــــا يبــــ[ن اR¸ــــدو أن جميــــع العبــــا جــــة ل رد

HIيـــة WـــV تنميـــة املـــستو امل�ـــF ملعلGـــF العلـــوم �ســـالمية  ات التد ىفاعليـــة الـــدو ر ة رمحـــو (ر رإدا
جـــــة فاعليـــــة ت�ـــــ�اوح بـــــ[ن ِ مـــــن وجDـــــة نظـــــر املـــــشرف[ن ال��بـــــوI[ن ،)الـــــصف ـــN د ر�انـــــت �ـــــش[� إOــ

  ).متوسطة إNO مرتفعة(

HIية VW تنمية املستو امل�F ملعلFG العلـوم  - ات التد ة �ش[� إNO فاعلية الدو ىو�انت أعNw عبا ر رر
ــــوI[ن  ـــر املــــــشرف[ن ال��بـ ــــة نظـــ ة الــــــصف(ِ�ســـــالمية، مــــــن وجDــ ـــو إدا رمحـــ قــــــم ) ر ة  ـــا رالعبـــ ) 17(ر

، حيـــث بلـــغ املتوســـط اQRـــساÔي )تحديـــد الـــسلوكيات املرغو#ـــة والـــسلوكيات ا�Áلـــة بالنظـــام(
ات ) 4.20( ة �ــش[� إOــN فاعليــة الــدو رو#مــستو فاعليــة مرتفــع جــدا، ب(نمــا �انــت أوســط عبــا ر ى

ــــن وجDـــــة نظـــــر املــــــشرف[ن  HIيـــــة WـــــV تنميـــــة املـــــستو امل�ـــــF ملعلGـــــF العلـــــوم �ســـــالمية، مـ ِالتد ى ر
ة الصفرمحو(ال��بوI[ن  قم )ر إدا ة  ر، العبا ة ) (14(ر رالتمي[À ب[ن /س��اتيجيات املتعددة إلدا

ىو#مــستو فاعليــة مرتفــع، وفيمــا �انــت أقــل ) 4.03(، حيــث بلــغ املتوســط اQRــساÔي .)الــصف
HIية VW تنميـة املـستو امل�ـF ملعلGـF العلـوم �سـالمية،  ات التد ة �ش[� إNO فاعلية الدو ىعبا ر رر

ة الــصف(رف[ن ال��بــوI[ن ِمــن وجDــة نظــر املــش رمحــو إدا قــم )ر ة  ر، العبــا تــصميم بــرامج ) (23(ر
 .ىو#مستو فاعلية متوسط) 3.33(، حيث بلغ املتوسط اQRساÔي .)إثرائية للطالب املتفوق[ن

HIيـة WــV تنميـة املــستو امل�ـF ملعلGــF  :الـسؤال الثالـث ات التد جـة فاعليــة التخطـيط للــدو ىمــا د ر رر
  ِعلق بالتنفيذ، من وجDة نظر املشرف[ن ال��بوI[ن؟العلوم �سالمية فيما يت

Iـة السـتجابات إلجابة السؤال الثالث رتم حساب املتوسطات اQRسابية و/نحرافات املعيا
ات محو التنفيذ والنتائج يوDQÒا اR¸دو  لأفراد البحث عNw جميع عبا ر   ):8(ر
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  ) 8(لجدو 

W يةHI ات التد جة فاعلية الدو رالنتائج املتعلقة د ىV تنمية املـستو امل�ـF ملعلGـF العلـوم �سـالمية، رر
  )رمحو التنفيذ(ِمن وجDة نظر املشرف[ن ال��بوI[ن 

ترت(ب 
ة  رالعبا

ة  املتوسط رالعبا
/نحراف 

 ياملعيار
.سبة 

 املوافقة
جة  رد

 الفاعلية

دة VW الكتاب املقر) 32 1 رإثراء املادة العلمية الوا  مرتفعة 82.67 0.63 4.13 .ر

س العلوم �سالمية) 30 1 وتنظيم عرض محتو در  مرتفعة 82.67 0.68 4.13 .ى

F`a بفاعلية VW اQRصة) 33 3  مرتفعة 80.67 0.85 4.03 رتوظيف الكتاب املد

3 
ــــتعلم ) 29 ــــة عwـــــــN الـــ �س القائمـــ ـــــر التـــــــد WـــــــV طــ التنـــــــوع 

ّ
ر ق

 .الµشط
 مرتفعة 80.67 0.72 4.03

5 
ة املناقــــشة بفاعليـــــة بـــــ[ن الطــــالب ) 38 أثنـــــاء تنفيـــــذ رإدا

اسية  .رy.شطة الد
 مرتفعة 80.00 0.69 4.00

6 
تقــديم واجبـــات م	Àليـــة مناســـبة �ـــساعد عwـــN تنميـــة ) 42

ات الطالب  .رمDا
 مرتفعة 79.33 0.89 3.97

6 
ـــــواد ) 31 ــــــادة واملــــــ ـــــو املـــــ ــــ[ن محتــــــ ـــــل بـــــــ ـــــق الت]امــــــ ىتحقيــــــ

اسية yخر ىالد  .ر
 مرتفعة 79.33 0.81 3.97

8 
ـــ) 34 �س العلـــــوم توظيـــــف املـــــستجدات التقنيــ ــV تـــــد رة Wـــ

 .�سالمية
 مرتفعة 78.67 0.87 3.93

س) 37 9  مرتفعة 78.00 0.76 3.90 .رإشراك جميع الطالب VW تنفيذ أ.شطة الد

10 
، بفاعليـة WـV )/ن��نـت(استخدام شبكة املعلومـات ) 40

�س العلوم �سالمية  .رتد
 مرتفعة 76.67 0.95 3.83

11 
حة WــV مجــال العلــوم متا�عــة املــستجدات عwــN الــسا) 44

 .�سالمية و/ستفادة م¿�ا
 مرتفعة 76.00 1.10 3.80

ات yقل أداء) 43 12 جة لتنمية مDا رإعداد خطة متد  مرتفعة 74.67 0.91 3.73 .ر

13 
ــــتعلم ) 39 Iب الطـــــــالب عwـــــــN اســــــتخدام مـــــــصادر الـــ ــــد رتــ

 ).املكتبة، اQRاسب VO²(بفاعلية وم¿�ا 
 مرتفعة 74.00 1.12 3.70

13 
ات ) 36 ـــــا ــــN مDــ ـــال �ــــــساعد عwــ ــــوف[� منــــــاخ �عليGــــــF فعــــ رتــ

 .التفك[� الناقد
 مرتفعة 74.00 0.88 3.70



 نظر المشرفين التربويين من وجهة تقويم الدورات التدريبية لمعلمي العلوم اإلسالمية
  نايف بن حضيض الصاعدي

  عبد العزيز بن صالح متروك / د
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ترت(ب 
ة  رالعبا

ة  املتوسط رالعبا
/نحراف 

 ياملعيار
.سبة 

 املوافقة
جة  رد

 الفاعلية

15 
41 ( Vـــ س التفاعليـــــة Wــ و/ســــتعانة ب0ـــــ�امج تـــــصميم الـــــدر

س العلوم �سالمية  .وتنفيذ در
 مرتفعة 73.33 1.12 3.67

15 
35 ( Nـــ ــــــشطة الـــــــتعلم القائمـــــــة عwــــ ـــــصميم مواقـــــــف وأ.ـ تــ

 .البحث و/ستكشاف
 مرتفعة 73.33 0.88 3.67

 مرتفعة 77.75 0.68 3.89 التنفيذ

HIيــــة WــــV تنميــــة املــــستو امل�ــــF أن ) 8(لنالحــــظ مــــن اR¸ــــدو  ات التد جــــة فاعليــــة الــــدو ىد ر رر
 �ــش]ل عــام مرتفعــة )التنفيــذرمحــو (ِملعلGــF العلــوم �ســالمية، مــن وجDــة نظــر املــشرف[ن ال��بــوI[ن 

و#µــسبة فاعليــة ) 0.68(يبــانحراف معيــار ) 3.89 (رحيــث بلــغ املتوســط اQRــساÔي للمحــو �ــش]ل عــام
ات املتعلقـة بقيـاس %). 77.75( ركما يب[ن اR¸دو أن جميع العبا HIيـة ل ات التد جـة فاعليـة الـدو رد رر

ِ، من وجDة نظر املشرف[ن ال��بوI[ن )التنفيذرمحو (ىVW تنمية املستو امل�F ملعلFG العلوم �سالمية 
جة فاعلية   ).مرتفعة   (ر�انت جميعDا �ش[� إNO د

 NـــOة �ـــش[� إ HIيـــة WـــV تنميـــة املـــستو امل�ـــF ملعلGـــF رو�انــت أعwـــN عبـــا ات التد ىفاعليـــة الـــدو ر ر
قـم )التنفيذرمحو (ِالعلوم �سالمية، من وجDة نظر املشرف[ن ال��بوI[ن  ة  ر العبا إثـراء املـادة ) (32(ر

دة WــV الكتــاب املقــر رالعلميــة الــوا ىو#مــستو فاعليــة مرتفــع ) 4.13(، حيــث بلــغ املتوســط اQRــساÔي .)ر
 NـOة �ـش[� إ HIيـة WـV تنميـة املـستو امل�ـF ملعلGــF رجـدا، ب(نمـا �انـت أوسـط عبـا ات التد ىفاعليـة الـدو ر ر

ـــــذرمحـــــــو (ِالعلــــــوم �ســـــــالمية، مــــــن وجDـــــــة نظـــــــر املــــــشرف[ن ال��بـــــــوI[ن  ــــف ) (34(رقـــــــم ، )التنفيـ توظيـــ
�س العلـوم �ســالمية ىو#مــستو ) 3.93(ســط اQRـساÔي ، حيـث بلـغ املتو)راملـستجدات التقنيـة WــV تـد
 NـOة �ـش[� إ HIيـة WـV تنميـة املـستو امل�ـF رفاعلية مرتفع، وفيمـا �انـت أقـل عبـا ات التد ىفاعليـة الـدو ر ر

قـــم ، )التنفيـــذرمحـــو (ِملعلGـــF العلـــوم �ســـالمية، مـــن وجDـــة نظـــر املـــشرف[ن ال��بـــوI[ن  ة  رالعبـــا ) 35(ر
، حيـث بلـغ املتوسـط اQRـساÔي )ستكشافتصميم مواقف وأ.شطة التعلم القائمة عNw البحث و/(
  .ىو#مستو فاعلية متوسط) 3.67(

HIيــة WــV تنميــة املــستو امل�ــF ملعلGــF : الــسؤال الرا�ــع ات التد جــة فاعليــة التخطــيط للــدو ىمــا د ر رر
 ِالعلوم �سالمية فيما يتعلق بالتقوIم والتطوIر، من وجDة نظر املشرف[ن ال��بوI[ن؟

Iة الستجابات تم حسإلجابة السؤال الرا�ع راب املتوسطات اQRسابية و/نحرافات املعيا
ات محو التقوIم والتطوIر والنتائج يوDQÒا اR¸دو  لأفراد البحث عNw جميع عبا ر   ):9(ر
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  ) 9(لجدو 
HIية VW تنمية املـستو امل�ـF ملعلGـF العلـوم �سـالمية،  ات التد جة فاعلية الدو ىالنتائج املتعلقة د ر رر

  )رمحو التقوIم والتطوIر(ظر املشرف[ن ال��بوI[ن ِمن وجDة ن

ـــــــــب  ترت(ـــــ
ة  رالعبا

ة  املتوسط رالعبا
/نحراف 

 ياملعيار
  .سبة

 املوافقة
جة  رد

 الفاعلية

1 
ـــــــستوIا��ا ) 47 ـــــــئلة الــــــــــصفية بمـــ ـــــرح yســـ ــــــV طـــــ ـــوع Wــــ التنـــــــ

 .ا�Áتلفة
 مرتفعة 78.67 0.78 3.93

2 
ــــق مواصــــــــفا��ا) 48 ات التحــــــــصيلية وفـــ  رإعـــــــداد /ختبـــــــا

 .واش��اطاUا العلمية
 مرتفعة 75.33 0.94 3.77

3 
ــــز جوانـــــب القـــــوة، ) 53 ــــوIم WـــــV �عزIـ توظيـــــف نتـــــائج التقـ

 .رومعاR¸ة جوانب القصو VW �عليم الطالب
 مرتفعة 74.00 0.95 3.70

4 
ـــV تقــــــوIم أ.ــــــشطة الطــــــالب ) 46 ــــع Wـــ ��ßيــــــصية، (التنو�ـ

 .للتأكد من تحقيق Uyداف) بنائية، عالجية
 مرتفعة 73.33 1.12 3.67

4 
ـــائج ) 54 ـــــN نتـــــ ـــــاء عwـــ �س بنـــ ــــوIر اســــــــ��اتيجيات التــــــــد ًتطــــ ر

 .التقوIم
 مرتفعة 73.33 0.84 3.67

6 
49 ( VــــW اDإعـــداد بطاقـــات املالحظــــة الـــصفية الســـتخدام

 .تقوIم التعلم
 مرتفعة 72.00 1.07 3.60

7 
إعــداد أ.ـــشطة تقوIميـــة لقيــاس مـــستوIات التفك[ـــ� ) 50

 .املتنوعة
 عةمرتف 71.33 1.07 3.57

 مرتفعة 71.33 0.97 3.57 .تقوIم جميع عناصر العملية التعليمية) 45 7

Iب الطالب عNw التقوIم الذا�ي ألنفسDم) 52 9  مرتفعة 69.33 1.07 3.47 .رتد

 متوسطة 66.67 1.12 3.33 .التأكد من صدق وثبات أدوات التقوIم الصفي) 51 10

 مرتفعة 72.6 0.84 3.63 التقوIم والتطوIر

HIيــــة WــــV تنميــــة املــــستو امل�ــــF أن ) 9(لحــــظ مــــن اR¸ــــدو نال ات التد جــــة فاعليــــة الــــدو ىد ر رر
 �ـش]ل عـام )التقـوIم والتطـوIررمحـو (ِملعلFG العلوم �سالمية، مـن وجDـة نظـر املـشرف[ن ال��بـوI[ن 

و#µــسبة ) 0.84(يبـانحراف معيـار ) 3.63 (رمرتفعـة حيـث بلـغ املتوســط اQRـساÔي للمحـو �ـش]ل عــام
ات املتعلقـــة بقيـــاس %). 72.6(فاعليـــة  ركمـــا يبـــ[ن اR¸ـــدو أن جميـــع العبـــا ات ل جـــة فاعليـــة الــــدو رد ر

HIيــة WــV تنميــة املــستو امل�ــF ملعلGــF العلـــوم �ســالمية  ىالتد ِ، مــن وجDـــة )التقــوIم والتطــوIررمحــو (ر
جة فاعلية نظر املشرف[ن ال��بوI[ن   ). مرتفعة(ر�انت جميعDا �ش[� إNO د

ة �ـــش[�  HIيـــة WـــV تنميـــة املـــستو امل�ـــF ملعلGـــF إOـــN رو�انــت أعwـــN عبـــا ات التد ىفاعليـــة الـــدو ر ر
التنوع VW ) (47(رقم ) التقوIم والتطوIررمحو (ِالعلوم �سالمية، من وجDة نظر املشرف[ن ال��بوI[ن 

ىو#مستو فاعلية ) 3.93(، حيث بلغ املتوسط اQRساÔي )طرح yسئلة الصفية بمستوIا��ا ا�Áتلفة
ة �ـش[� إOــN مرتفـع جـدا، ب(نمــ HIيـة WـV تنميــة املـستو امل�ــF را �انـت أوســط عبـا ات التد ىفاعليـة الــدو ر ر

قم ، )التقوIم والتطوIررمحو (ِملعلFG العلوم �سالمية، من وجDة نظر املشرف[ن ال��بوI[ن  ة  رالعبا ر
ــــتخدامDا WــــــV تقـــــوIم الـــــتعلم) (49( ــــات املالحظــــــة الـــــصفية السـ ، حيــــــث بلـــــغ املتوســــــط .)إعـــــداد بطاقـ
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ة �ـــــش[� إOـــــÔ)3.60 ( Nي اQRـــــسا رو#مـــــستو فاعليـــــة مرتفـــــع، وفيمـــــا �انـــــت أقـــــل عبـــــا ات ى رفاعليـــــة الـــــدو
HIيـــة WــــV تنميــــة املــــستو امل�ــــF ملعلGــــF العلـــوم �ســــالمية، مــــن وجDــــة نظــــر املــــشرف[ن ال��بــــوI[ن  ِالتد ى ر

قـــم ، )التقـــوIم والتطـــوIررمحـــو ( ة  رالعبـــا ، )التأكـــد مـــن صـــدق وثبـــات أدوات التقـــوIم الـــصفي) (51(ر
  .ىو#مستو فاعلية مرتفع) 3.47( بلغ املتوسط اQRساÔي حيث

ثانيا
ً

� ومناقشة النتائج: � :تفس

NـــOأن جـــاءت النتــــائج �ــــش[� إ  Fتنميـــة املــــستو امل�ــــ VــــW يــــةHI ات التد جــــة فاعليــــة الـــدو ىد ر رر
�ـش]ل عـام مرتفعـة ) رمحـو التخطـيط(ِملعلFG العلوم �سالمية، من وجDة نظر املـشرف[ن ال��بـوI[ن 

و#µــسبة فاعليــة ) 0.65(يبــانحراف معيــار ) 3.94(راملتوســط اQRــساÔي للمحــو �ـش]ل عــام حيـث بلــغ 
ات املتعلقـة بقيـاس %). 78.72( ركما يب[ن اR¸دو أن جميع العبا HIيـة ل ات التد جـة فاعليـة الـدو رد رر

WِـــــV تنميـــــة املـــــستو امل�ـــــF ملعلGـــــF العلـــــوم �ســـــالمية، مـــــن وجDـــــة نظـــــر املـــــشرف[ن ال��بـــــوI[ن  رمحـــــو (ى
جــة فاعليــة ت�ــ�اوح بــ[ن )طالتخطــي جــة فاعليــة ،)مرتفعــة اOــN مرتفعــة جــدا(ر �انــت �ــش[� إOــN د ر أن د

HIيــــة WــــV تنميــــة املــــستو امل�ــــF ملعلGـــF العلــــوم �ســــالمية، مــــن وجDــــة نظــــر املــــشرف[ن  ات التد ِالـــدو ى ر ر
ر�ـــش]ل عـــام مرتفعـــة حيــــث بلـــغ املتوســـط اQRـــساÔي للمحـــو �ـــش]ل عــــام ) رمحـــو التنفيـــذ(ال��بـــوI[ن 

ات املتعلقـــة بقيـــاس %)77.75(و#µـــسبة فاعليـــة ) 0.68(ي بــانحراف معيـــار )3.89( ر، أن جميــع العبـــا
HIية VW تنمية املستو امل�F ملعلFG العلـوم �سـالمية  ات التد جة فاعلية الدو ىد ر ، )رمحـو التنفيـذ(رر

جة فاعلية  رمن وجDة نظر املشرف[ن ال��بوI[ن �انت جميعDا �ش[� إNO د جةأن ، )مرتفعة( ِ  فاعلية رد
HIيــــة WــــV تنميــــة املــــستو امل�ــــF ملعلGـــF العلــــوم �ســــالمية، مــــن وجDــــة نظــــر املــــشرف[ن  ات التد ِالـــدو ى ر ر

ة الصفرمحو (ال��بوI[ن  ر �ش]ل عام مرتفعة حيث بلغ املتوسط اQRساÔي للمحو �ش]ل عـام )رإدا
ات املتع%)78.20(و#µـــسبة فاعليـــة ) 0.60(يبــانحراف معيـــار ) 3.91( لقـــة بقيـــاس ر، أن جميـــع العبـــا

HIيــــة WـــV تنميـــة املـــستو امل�ــــF ملعلGـــF العلـــوم �ســـالمية  ات التد جـــة فاعليـــة الـــدو ىد ر ة رمحــــو (رر رإدا
جـة فاعليـة ت�ـ�اوح بـ[ن ِ مـن وجDـة نظـر املـشرف[ن ال��بـوI[ن ،)الصف متوسـطة إOـN (ر�انـت �ـش[� إOـN د
HIية VW تنمية املستو امل�F مل، أن )مرتفعة ات التد جة فاعلية الدو ىد ر ِعلFG العلوم �سالمية، من رر

 �ــش]ل عــام مرتفعــة حيــث بلــغ املتوســط )التقــوIم والتطــوIررمحــو (وجDــة نظــر املــشرف[ن ال��بــوI[ن 
أن جميـع %). 72.6(و#µـسبة فاعليـة ) 0.84(يبـانحراف معيـار ) 3.63(راQRـساÔي للمحـو �ـش]ل عـام 

ات املتعلقــة بقيــاس  HIيــة WــV تنميــرالعبــا ات التد جــة فاعليــة الــدو رد ىة املــستو امل�ــF ملعلGــF العلــوم رر
�انــت جميعDـــا �ــش[� إOـــN ِ مـــن وجDــة نظـــر املــشرف[ن ال��بـــوI[ن ،)التقـــوIم والتطــوIررمحــو (�ســالمية 

جة فاعلية    ).مرتفعة(رد

اســة �ــل مــن  ٍوتتفــق Uــذه الن�يجــة مــع د اســةر أظDــرت )  Hyasinta C.F. Kessy,2017(رد
Iبات ال¨ـــF تتعلـــق بـــاملن|� وتكنولوجيـــا املعلومــــات نالنتـــائج أن املعلمـــ[ن يرغبـــو �ـــشدة WـــV تلقـــي ال رتـــد

اسة  سة واتفقت مع ما توصلت إليھ د ة املد راQRاسو#ية وإدا ر  وال¨F أظDرت (Muhammad,2017)  ر
Iب أثنـاء ا�Rدمـة عwـN أداء املعلمـ[ن ركمـا أظDـرت أيـضا التـصو �يجـاÔي . رyثر �يجاÔي ل0ـ�امج التـد

ً

Uم ا اسـة داغـر رللمعلم[ن فيما يتعلق بتطو WـV ) 2017(رمل�F، وVW السياق نفسھ اتفقت مع نتائج  د
اء املــشرف[ن واملــديرIن ال��بــوI[ن، وأظDــرت  اسـ¶�ا تطــوIر أنمــوذج لتنميــة املعلمــ[ن مDنيــا WـV ضــوء آ رد ر
 VـW س إقلـيم الوسـط اسـة لواقـع التنميـة املDنيـة للمعلمـ[ن WـV مـدا رالنتائج أن تقدير أفـراد عينـة الد ر

دن، حـاء  yمرتفعـا(ر(Àـ	اسـة الع ي، وجـاءت Uـذه النتـائج متفقـة مـع د وال¨ـF أظDـرت نتائجDــا ) 2019(ر
HIية ملعلFG الرIاضيات باملرحلة /بتدائية VW مدينة تبوك VW ضوء  جة تقييم /حتياجات التد رأن د ر
جــــة تقيــــيم /حتياجــــات  جــــة كب[ــــ�ة، كمــــا �انــــت د راملعــــاي[� املDنيــــة املعاصــــرة �ــــش]ل عــــام جــــاءت بد ر
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ـــال[ن التد ة(رHIيــــة للمجـ �س الرIاضــــيات املطــــو ة الــــصف، وتوظيــــف اســــ��اتيجيات تــــد رإدا ر جــــة ) ر ربد
اسة الناجم ال¨F وتوصلت إy NOثر �يجاÔي ) 2016(ركب[�ة، كما اتفقت Uذه الن�يجة مع ما أكدتھ د

ات التقنيــة الرقميــة وتحــس[ن اتجاUــا��م  نحــو رلل�0نــامج املق�ــ�ح WــV إتقــان املعلمــ[ن عينــة البحــث ملDــا
  .استخدامDا

اســـة الغامــــدي وال¨ــــF ) 2018(رب(نمـــا اختلفــــت Uــــذه الن�يجـــة مــــع مــــا توصـــلت إليــــھ نتــــائج د
اقـع تقيـيم ال0ـ�امج : توصلت إNO عدد من النتائج �ان م¿�ا HIيـة و وجاء واقـع تحديـد /حتياجـات التد ر

جـــة منخفـــضة HIيـــة بد رالتد اقـــع اخت. ر HIيـــة و #[ن لل0ـــ�امج التد وجـــاء واقـــع ترشـــيح املتـــد ر #[ن ر ريـــار املـــد
ت إليــھ  جــة متوســطة، كمــا جــاءت Uــذه النتــائج مختلفــة مــع مــا أشــا HIيــة بد روتــصميم ال0ــ�امج التد ر ر

Àــ	اســة الع ينتــائج د HIيــة املرتبطــة ) 2019(ر جــة تقيــيم /حتياجــات التد روال¨ــF أظDــرت نتائجDــا أن د ر
ـــÁ V¸ـــــاالت الرIاضـــــ(باÁ¸ـــــاالت  يات، والتنميـــــة املDنيـــــة نالتكنولوجيـــــا ، وتقـــــوIم yداء، وامل]ـــــو املعرWــ
اســـة الغامــــدي ) املـــستدامة جـــة متوســــطة، كمـــا اختلفــــت Uـــذه الن�يجــــة مـــع مــــا  توصـــلت إليــــھ د ربد ر

جـــة منخفـــضة) 2018( HIيـــة بد اقـــع تقيـــيم ال0ـــ�امج التد HIيـــة و رأن واقـــع تحديـــد /حتياجـــات التد ر . ور
#[ن وتــــص اقــــع اختيــــار املــــد HIيــــة و #[ن لل0ــــ�امج التد رجــــاء واقــــع ترشــــيح املتــــد ر HIيــــة ور رميم ال0ــــ�امج التد

ق ذات داللة إحصائية عند املستو  جة متوسطة وجود فر ىبد و HIية α0.05≥ر ر VW واقع ال�0امج التد
اسة وفقا ملتغ[� اµ¸Rس ة التعليم بمحافظة ا�Rرج من وجDة نظر أفراد الد رVW إدا ق . ر وو�انـت الفـر

#[ن(VW �عد واحد وUو    .لصاR¥ املشرفات ال��بوIات) راختيار املد

Vwعدة أسباب م¿�ا ما ي NOا إDجاع   :روIمكن تفس[� Uذه النتائج من وجDة نظر الباحث وإ

•  NـــOـــذه الن�يجـــة إU ىقـــد �عـــز
ُ

Vـــýجـــة كب[ـــ�ة مـــن و ات رتـــوفر د ر املـــشرف[ن ال��بـــوI[ن ألUميـــة الــــدو
HIية VW تنمية املستو امل�F ملعلFG العلوم �سالمية ىالتد   . ر

•  NــOــذه الن�يجــة إU ىقــد �عــز
ُ

HIيــة WــV تنميــة املــستو امل�ــF ملعلGــF أUميــة فاع ات التد ىليــة الــدو ر ر
Iة و/تجاUية ب[ن ال��بية �سالمية من خالل  ر�غي[� VW سلوكDم وسد الفجوات املعرفية واملDا

  .ىyداء اQRاVO وyداء عNw املستو املطلوب

•  NــOـــذه الن�يجــة إU ىقــد �عــز
ُ

Fتنميــة املــستو امل�ـــ VـــW يــةHI ات التد ىأUميـــة الــدو ر  ملعلGــF ال��بيـــة ر
 VـW ـا��م نحــو �سـالميةUــادة معلومـا��م وتحـس[ن سـلوكيا��م واتجاI ا��م و ات وقـد زتنميـة مDـا ر ر

 .ناملDام التعليمية ال¨F يقومو �Øا

•  NOذه الن�يجة إU ية تتوافق مع /حتياجات الفعليةىقد �عزHI ات التد رأن الدو  ملعلFG ال��بية ر
HIيــــة �ســــالمية، ات التد ر وأن الــــدو مخططــــة ول(ــــست عــــشوا�ي و�ــــستخدم الوســــائل التقنيــــة ر

 .ّاملتنوعة

HIيــة ملعلGــF ال��بيــة �ســالمية  • ات التد رأن الــدو مــن وجDــة نظــر املــشرف[ن ال��بــوI[ن ��ــدف إOــN ر
ا��م املDنية  فDم وقد رتحس[ن معا  ر

• NـــOإ VOـــاQRال��بيـــة �ســـالمية ت�ـــيح فرصـــة /نتقـــال مـــن الوضـــع ا FـــGيـــة ملعلHI ات التد رأن الـــدو  ر
IـــدUم  ومــستو أفــضل، مـــن خــالل اطالعDـــم عwــN �ـــل مــا Uــو جديـــد WــV مجـــال تخصــصDم، وتز ى

 .قبالطر و/س��اتيجيات اQRديثة VW مجال التعليم، وتحديث معلوما��م
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•  NـــOـــذه الن�يجـــة إU ىقـــد �عـــز
ُ

HIيـــة ملعلGـــF ال��بيـــة �ســـالمية تحـــدث �غي[ـــ�ات  ات التد رأن الـــدو ر
ـــــا��م، وإكـــــــسا ـــــV ســـــــلوكDم واتجاUــ ا��م وصـــــــقل إيجابيـــــــة Wــ ـــة قـــــــد ـــة اR¸ديـــــــدة، وتنميــــ ر�Øم املعرفــــ

ــV اتجاUــــــا��م، وتطــــــوIر العــــــادات وyســــــاليب ال¨ــــــF �ــــــستخدمو�³ا للنجــــــاح  ا��م، والتــــــأث[� Wــــ رمDـــــا
ات العاملية، كما أنھ من  روالتفو VW العمل، باإلضافة إNO إعدادUم ملواجDة التغي[�ات والتطو ق

ـــلوب  ـــة �أســـ HIيـــ ات التد ــــستخدم تلــــــك الـــــــدو راملمكــــــن أن �ــ ـــاليب التحف[ــــــÀ وال�ـــــــß¸يع ر مـــــــن أســـ
ًللمعلم[ن، فت]و دافعا لDم عNw التقدم، وال��قية  .ن

•  NـOـذه الن�يجـة إU ىقـد �عـز
ُ

HIيـة ملعلGـF ال��بيـة �سـالمية لDـا أUميـة وفاعليــة  ات التد رأن الـدو ر
سـة املDنـة ول(ـست إعـدادا  ًكب[� ألن برامج �عداد قبل ا�Rدمة ال تتعدى أن ت]و مـدخال ملما ر

ً
ن

اء التغي[� الـسر�ع الـذي �ـشDده العـالم WـV �³ائ ما إ زيا لھ، �عد �عداد والنمو املستمرIن أمرا ال ًز ًً ّ

  .ًمختلف اÁ¸االت والذي يؤثر حتما VW املDنة

HIية ملعلFG ال��بية �سالمية  • ات التد اسة بأن الدو اك املشرف[ن ال��بوI[ن أفراد عينة الد رإد ر رر
Iب –تعليم ال(�عد أحد عناصر عملية التعلم    ). التطوIر–ر التد

•  NــــOــــذه الن�يجــــة إU ىقـــد �عــــز ُ
اســــة بــــأن املعلـــم مــــن أUــــم عناصــــر العمليــــة  روýـــV أفــــراد عينــــة الد
Iب أثنـــاء ا�Rدمـــة ي�ناســـب مـــع الـــدو الـــذي  رالتعليميـــة، فإنـــھ يحتـــاج إعـــداد جيـــد وتأUيـــل وتـــد ر

 .يµب½V أن يقوم بھ

Iب معلGـF ال��بيـة �سـالمية ٍوجود الوVý ال]اف من وجDة نظر املـشرف[ن ال��بـوI[ن ب • رأUميـة تـد
جـة  سـة مDنـة التعلـيم، لي]ونـوا عwـN د I°�م إلكسا�Øم الكفايات yساسـية ملما رعن ��يئ¶�م وتد ر ر

ة والكفاءة  . رعالية من املقد

 :التوصيات
HIية ال¨F تقوم عNw التجديد و/بت]ار وفق ما تتطلبھ طبيعة  • ات التد ة ال��ك[À عNw الدو رضر رر و

Gالعلوم �سالميةعمل معل F.  

ِال بد من مشاركة معلFG العلوم �سالمية VW التصميم والتخطيط والتنفيذ والتطوIر لل�0امج  •
ّ

HIية؛ �ي ت]و نتائجھ Uدفا لÐ¸ميع، مما يزIد VW فاعلية ال�0امج VW تحقيق أUدافھ نالتد   .ر

HIيـة ملعلGـF العلـوم �سـالمية • ات التد ة /ستمرار WـV تقيـيم الـدو رضر رر ، حيـث �ـساعد عمليـة و
Iب رالتقييم املستمرة عNw تالVW أوجھ القصو ال¨F تµشأ أثناء التد   .ر

#طDــا بال��قيــات الوظيفيــة،  • ة مــنح معلGــF العلــوم �ســالمية املــشارك[ن حــوافز ماليــة، و رضــر ور
Iب وحسب مدة ال�0نامج   .روذلك من خالل وضع نقاط عNw �ل برنامج تد

اسات املق��حة   :رالد
•  Nـwالتعـرف ع Fتنميـة املـستو امل�ــ VــW يـةHI ات التد اء املــشرف[ن ال��بـوI[ن حـو فاعليــة الـدو ىآ رل رر

  .ملعلمات العلوم �سالمية

•  Fتنميـة املـستو امل�ــ VــW يـةHI ات التد اء املــشرف[ن ال��بـوI[ن حـو فاعليــة الـدو ىالتعـرف عwـN آ رل رر
 .يملعلFG التخصصات العلمية، و#يان أثرUا عNw امليدان ال��بو

ات معلFG العلوم �سالمية VW ضوء احتياجا��م املDنيةبرنامج  • FËI مق��ح لتنمية مDا رتد  .ر
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  املراجع

  :املراجع العر�ية: أوال

Iــــة ملواكبــــة املنــــا�� متطلبــــات عــــصر –منــــا�� التعلــــيم العــــام WــــV امل[ــــÀان ): 2011(إبــــراUيم، مجــــدي عزIــــز  ؤ ر
ة املعرفيـــــة  "–املعرفـــــة والتكنولوجيـــــا  ــــو ـــيم والثـ والتكنولوجيـــــة املعاصـــــرة، املـــــؤتمر رمنـــــا�� التعلــ

 . يوليو اR¸معية املصرIة ، القاUرة ، جامعة ع[ن شمس24 – 25العلFG الثالث عشر، 

Iب املعلم[ن أثناء ا�Rدمة وسبل التغلـب عل§�ـا بمحافظـات غـزة). 2008(أبو عطوان، مصطفى  . رمعوقات تد
ة، اR¸امعة �سالمية �غزة، فلسط[ن رسالة ماجست[� غ[� مµشو  .ر

HIيــة ملعلGـــF اللغــة �نجل[Àيـــة WــV ضـــوء دمـــج ): 2019(أبــو قوIـــدر، ســالم عـــزام عبــد املعطـــي  ر/حتياجـــات التد
ســالة ماجــست[�، جامعــة الــشر  قالتكنولوجيــا WــV التعلــيم مــن وجDــة نظــرUم WــV لــواء القو�ــسمة،  ر

 . yوسط

Iة، مصر. ي�شراف ال��بو). 2013(أمر هللا، سDام دمحم  س الدوليةمؤسسة : ر�سكند  . رحو

، دمحم حامـــد دمحم  �س مقـــر القـــرآن الكـــرIم للطـــالب ذو ) 2018(يالبح[ــ� مـــة لتــد HIيـــة الال ي/حتياجـــات التد ر ر ز ر
/حتياجــــات ا�Rاصــــة، مجلـــــة جامعــــة امللـــــك خالــــد للعلــــوم ال��بوIـــــة، مجلــــة جامعـــــة امللــــك خالـــــد 

 2 - 1، 1ع, 29للعلوم ال��بوIة، مج

، دمحم عبد هللا املDدي  .دار القلم: دÔي. دليل املعلم VW ال��بية �سالمية املنـ|� والطرIقـة). 2010. (يالبدر

[ن بدولـــــة ). �Ø)2020ـــــزادي، �لثـــــوم حـــــس[ن  ـــ الرIـــــادة /ســـــ��اتيجية كمـــــدخل لتطـــــوIر التنميـــــة املDنيـــــة للمعلمــ
 . 478 -389، )125(27مستقبل ال��بية العر#ية، املركز العرÔي للتعليم والتنمية، . ال]وIت

ان ال�ــ�ا رب، منـــصو بـــد WـــV التعامـــل مـــع املــشكالت ال¨ـــF تواجـــھ معلGـــF ال��بيـــة ). 2019(ر يدو �شـــراف ال��بــو  ر
 . رسالة ماجست[�، �لية العلوم ال��بوIة، جامعة آل الب(ت. ا�Rاصة VW دولة ال]وIت

س ). 2020(قاQRاج، سمر عبد الراز  ي WـV مـدا رواقع تطبيـق �شـراف ال��بـو التطـو ر ا"ي افظـات بمح" وyونـر
 . رسالة ماجست[�، �لية ال��بية، جامعة yقÂ`å، غزة. غزة وسبل تحس(نھ

رتـــصو مق�ـــ�ح لتطبيــــق نمـــوذج �شــــراف املـــدمج مــــن ). 2019(حـــس[ن، بانقاطـــھ، والقثــــامي، دمحم بـــن دســــمان 
مجلـــة العلـــوم النفـــسية . وجDـــة نظـــر املعلمـــ[ن واملـــشرف[ن ال��بـــوI[ن WـــV ضـــوء /تجاUـــات اQRديثـــة

 .254 -232، )1(8وال��بوIة، 

�س ): 2009(خشاب، أديب وسعيد، Uشام  HIيـة ألعـضاء Uيئـة التـد رنحـو بنـاء أداة لتقـدير /حتياجـات التد ر
Iة العراقية  ).3(26، مجلة اتحاد اR¸امعات العر#ية، "رللتعليم الفVW FÊ اR¸مDو

Iــة اللبنانيــة، . ني�شــراف ال��بــو وفــق yدوار اR¸ديــدة للمعلمــ[). 2015(ا�Rطيـب، طالــب عبــد هللا  راR¸مDو
ات العر#ية املتحدة  .دار الكتاب اR¸ام¼V: ر�ما

Uار خضر  اء املـشرف[ن واملـديرIن ال��بـوI[ن، ) 2017(زداغر، أ رأنموذج مطو لتنمية املعلم[ن مDنيا WـV ضـوء آ
ً

ر
ـــــدس  ـــــسية، جامعــــــة القــ ــــات ال��بوIــــــة والنفـ اســ ـــاث والد ـــــة لألبحــــ ــــة جامعــــــة القــــــدس املفتوحـ رمجلــ

  127 – 111، 18ع, 5جاملفتوحة، م
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F ا�Rـــاص عwـــN ). 2016(زUــران، صـــاR¥، حــس[ن Iب أثنـــاء ا�Rدمــة ملعلGـــF التعلـــيم yساaـ̀ـ رتطـــوIر بـــرامج التــد
Uــــر، العــــدد y ليــــة ال��بيــــة، جامعــــة�يــــة، مجلــــة HI زضــــوء احتياجــــا��م التد )  اR¸ــــزء الرا�ــــع١٧١: (ر

 .د�سم�0

س ). 2019(السلFG، ابراUيم بن عطية، والصقيھ، عبد هللا بن فDد  س لـدى قـادة مـدا رالنمط القيادي املما ر
اســات الــشرعية . مدينـة برIــدة وعالقتــھ بالتنميــة املDنيــة للمعلمــ[ن مـن وجDــة نظــرUم رمــسالك للد

 .350 -301، 4واللغوIة و�.سانية، ع

، ثــــا.ي حــــس[ن،  [ن). 2019(يالــــشمر ـــV التنميــــة املDنيــــة للمعلمــــ  اÁ¸لــــة العر#يــــة للعلــــوم. ردو الــــتعلم الرقGــــW Fـ
 . 42 -25، 7ال��بوIة والنفسية، ع

Iـن العابـدين، والء دمحم، وعبـد هللا، عيـد ابـراUيم  ، بيـومي دمحم، و زQÒاو يجـودة �شـراف ال��بـو WـV ). 2013(ي
�ع: مصر). اتجاUات عاملية(مؤسسات ال��بية ا�Rاصة   .زمؤسسة إبداع لل��جمة والµشر والتو

سية�بداع VW �شراف ال). 2014(طافش، محمود  ة املد ر��بو و�دا ر  .دار الفرقان: عمان. ي

س العر#يـة داخـل ا�Rـط yخـضر مـن وجDـات ) 2008(عابدين، دمحم  HIيـة للمعلمـ[ن WـV املـدا ر/حتياجات التد ر
 .185-210،)2(9مجلة العلوم ال��بوIة والنفسية،. نظر املديرIن واملعلم[ن

WـV التنميـة املDنيـة قـائم عwـN مـدخل الـنظم لتطـوIر yداء برنـامج مق�ـ�ح ) .2018(العا.ي، دمحم عبـدالقDار داود 
�F`Ú ملعلFG الف[Àياء بالعراق ، جامعـة عـ[ن شـمس   اR¸معيـة املـصرIة للقـراءة - �ليـة ال��بيـة -رالتد

 .183واملعرفة، ع

دن-عمان. يتطبيقات VW �شراف ال��بو). 2008(عا�ش، أحمد جميل  y دار املس[�ة: ر . 

يمـــدى وýـــV معلGـــF ذو /حتياجـــات ا�Rاصـــة باململكـــة العر#يـــة الـــسعودية ). 2008(زIـــدان عبـــد اQRميـــد، دمحم 
مجلــة البحـوث النفــسية . بتوظيـف مــستحدثات تكنولوجيـا التعلــيم واتجاUـا��م نحــو اسـتخدامDا

 .203 -154، )3(23 مصر، - �لية ال��بية جامعة املنوفية -وال��بوIة 

اي، فـاتن دمحم  ي�ـ�ح لتفعيـل دو معلGــF التعلـيم الثـانو العـام باسـتخدام تكنولوجيــا رتـصو مق).  2010(زالعـزا ر
 مـستقبل إصـالح التعلـيم العرÔـي Á¸تمـع املعرفـة -املؤتمر الدوVO ا�Rـامس. املعلومات و/تصاالت
ؤ  ب ومعــــاي[� و ىتجــــا ر ، واR¸امعــــة )أســــد(املركــــز العرÔــــي للتعلــــيم والتنميــــة : ، القــــاUرة٢ مــــصر، -ر
  )1082 -١٠١٥اUرة، العر#ية املفتوحة بالق

 .دار الفكر العرÔي: القاUرة. تكنولوجيا التعليم /لك��و.ي) 2014(عزمي، نHيل جاد 

، مDــــدي بـــــن مــــا.ع  مجلــــة البحـــــث العلGــــW FـــــV . أســـــاليب التنميــــة املDنيـــــة ومعوقــــات تنفيـــــذUا). 2017(يعــــس[�
 .18، ع 7ال��بية، �لية البنات لآلداب والعلوم وال��بية، جامعة ع[ن شمس، ج

، جودت عزت  ة التعليمية و�شراف ال��بو). 2008(يعطو ي�دا  .دار الثقافة: عمان. ر

ايد مط[�ان   ، À	زالع HIية ملعلFG الرIاضيات باملرحلـة /بتدائيـة WـV مدينـة تبـوك WـV ).2019(ي ر/حتياجات التد
Iم واملــشرف[ن ال��بــوUــة نظــرDنيــة املعاصــرة مــن وجDن، مجلــة ضــوء متطلبــات تحقيــق املعــاي[� امل]

 73 - 3،57ع, 35 �لية ال��بية،مج-�لية ال��بية، جامعة أسيوط 

حاب بµت حمود بن حامد  ة �علـيم ).2018(رالغامدي،  HIية VW قسم �شـراف ال��بـو بـإدا رواقع ال�0امج التد ير
ــW FـــV ال��بيــــة، ع , 19ا�Rـــرج مـــن وجDــــة نظـــر املــــشرف[ن ال��بـــوI[ن واملـــشرفات، مجلــــة البحـــث العلGــ

 .16ج

، سDيلة الفت �س): ٢٠٠٣(يالو دن. ركفايات التد y ،ق رالطبعة yوNO، دار الشر  .و
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 .ىأم القر
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 .ند الثامن والستو ـ د�سم�0اÁ¸لة ال��بوIة ـ العد
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 .�لية ال��بية، جامعة الشقراء

Áز عبداIسن الناجم، دمحم عبدالعزQ)2016.( م املـادة السـتخدامIمعـاي[� تقـو Nـwقـائم ع FËI رفاعلية برنـامج تـد
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 .141ع, 37لا�Rليج العرÔي، مكتب ال��بية العرÔي لدو ا�Rليج، س
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