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 :مستخلص الدراسة

لوم  الرورعية فوي هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على الكفايات التدريسية الالزمة لمعلمي الع

المرحلوة ابتتداييوة فوي  وما معوايير الوومى  وموده  مافرهوا لوديل ا موب  وال  اسئاتوة عوب ا سو لة 

 :اآل ية

موا الكفايوات التدريسوية الالزموة لمعلموي العلووم  الرورعية فوي المرحلوة ابتتداييوةا فوي  ووما  .1

 معايير الومى  ؟

ي العلم  الررعية في المرحلة ابتتدايية ما مده  مافر الكفايات التدريسية الالزمة لده معلم .2

 في  ما معايير الومى  ؟

هل يمئد  بايب تيب ف ات العينة في مده  مكنل  موب الكفايوات التدريسوية الالزموة فوي  وما  .3

 ؟المؤهلا الخبر ا الصف: للمتغيراتمعايير الومى   عزه 

راسوةا وتعود التل ود موب ولتحقيق هدف الدراسوة اوا  الباحوت تتصومي  ت ااوة مالحدوة  ولىا   للد

صدق ا ىا  وثبا لاا      بيقلا على عينة مب معلمي العلوم  الرورعية تالمرحلوة ابتتداييوة تمحافدوة 

مب موتمو  الدراسوة ا صوليا و مصولت الدراسوة إلوى ( ٪ 34.03)معلًما تنسبة ( 04)الزلفي تلغت 

 :عد  نتايج مب أهملا

الزموة لمعلموي العلوم  الرورعية فوي  وما معوايير التمصل إلى اايمة تالكفايوات التدريسوية ال .1

 . فاية( 30)الومى ا تلغت أرتًعا وثالثيب 

أظلوورت النتووايج أم المتمسووم العووا  لوميوو  موووابت ومعووايير الووومى  فووي ت ااووة المالحدووة  .2

 .ا وهذا يد  على أم ىرئة  مافر الكفايات التدريسية متمس ة(3.13)يساوي 

  للمووا  ا و  معوايير الوومى  المتعلقوة تالوانوخ الرخصوي أظلرت النتايج أم المتمسم العا .3

 (.3..3)يساوي 

أظلوورت النتووايج أم المتمسووم العووا  للموووا  الروواني معووايير الووومى  المتعلقووة تالوانووخ العلمووي  .0

 (.3.10)يساوي 

أظلرت النتايج أم المتمسوم العوا  للمووا  الرالوت معوايير الوومى  المتعلقوة تالوانوخ الترتومي  .3

 (.3.43)يساوي 

أظلرت النتايج عد  وئمى  بايب تويب ف وات العينوة فوي موده  مكونل  موب الكفايوات التدريسوية  .0

الالزمة في  ما معايير الومى  في  لك الموابتا  عمى ب تالف عدى سنمات  بور  عينوة 

 .الدراسة

أظلرت النتايج عد  وئمى  بايب تويب ف وات العينوة فوي موده  مكونل  موب الكفايوات التدريسوية  ..

 .الالزمةا في  ما معايير الومى  في  لك الموابتا  عمى ب تالف الصف الدراسي

وفوي  ووما النتووايج  مصوول الباحوت إلووى عوود   مصوويات لمعلموي العلووم  الروورعية والمسووؤوليب 

 .تمزرا  الترتية والتعلي ا و ذلك ااترح عد  ىراسات مستقبلية
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Abstract 

Title of Study: The Availability of Necessary Teaching Requirements for 

Religious Subjects Teachers at the Elementary Level in the light of quality 

standards. 

Researcher: Abdulaziz bin Abdullah bin Salem Alkhmshee. 

The purpose of this study was to identify the teaching competencies 

necessary for religious subject teachers at the elementary level on the light 

of quality standards and how to enable them, by answering the following 

questions: 

1 – What are the necessary teaching requirements for religious subjects 

teachers at the elementary level in the light of overall quality standards? 

2 - What is the availability of the necessary teaching skills in Religious 

science teachers at the elementary level in the light of the quality 

standards? 

3 - Is there a discrepancy between the sample classes in how to enable them 

to teaching skills necessary in the light of the quality standards due to 

variables: qualification, experience, class? 

To achieve the aim of the study, the researcher design note card as a tool 

for the study, and after making sure the sincerity of the tool and stability, 

have been applied to a sample of science teachers legitimate primary Zulfi 

reached (40) milestone by (50.63%) of the original study, and study 

reached several conclusions most important of which are: 

1.A list of the necessary teaching requirements for teachers of religious 

subjects in the light of overall quality standards stood at thirty-four (34) 

adequacy. 

 2. The results showed that the overall average for all areas and overall 

quality standards in the observation card equal to (3.18), and this shows the 

degree of mastery of medium-caliber faculty.  

3. The results showed that the overall average for the first quality standards 

relating to the personal side is equal to (3.73). 

 4. The results showed that the overall average for the second quality 

standards relating to the scientific side is equal to (3.16). 

5. The results showed that the overall average for the third area quality 

standards relating to the educational aspect equals (3.05). 

6. The results showed no differences between groups in the sample over 

enable them to teaching skills necessary in the light of the quality standards 
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in these areas, due to the different number of years of experience of the 

study sample. 

7. The results showed no differences between groups in the sample over 

enable them to teaching skills necessary in the light of the quality standards 

in those areas, belonging to different classroo 

In light of the findings the researcher to several recommendations for 

Religious science teachers and ministry of education officials and 

education, as well as several future studies have suggested . 

 : مقدمة

الحمد هلل رب العالميبا والصال  والسال  على  ير  لق هللا أئمعيبا سيد ا نا  و ا   النبييب 

    :محمد تب عبدا هلل وعلى آله وصحبه ومب  بعه إلى يم  الديبا أما تعد

فلم مب عند هللا العزيز الحكي  الذي  لق الكمم  افإم ىيننا اسسالمي الحنيف يعد منلًوا شامال

 .ئمي  المخلماات وفضله على اوأوئد اسنسام وأحسب  لقه اوأتدع

ولمووا  ووام هووذا الووديب العدووي  هووم مووا ار ضوواه هللا وا توواره للووذه ا مووة الكريمووة  فووإم العلووم  

و رتيته  رتية صالحة نلولا الكتواب والسونة  حتوى  اناا الموتم  الصالحالررعية هي وسيلة ا مة لب

يحافدما على هذا الديب فوي هوذا العوال  الملويا توالفتب والقالاول المتنمعوة موب فورق وموذاهخا هودفلا 

علووي ) .محارتتووه وإيلووا  اسنسووام تفقووره وعوووزها وأم  بعيتووه للترتيووة والفكوور الغرتووي أموور  مسوول   تووه

 (11ـا ص ه1020وآ روما 

وتقدر  مسك الموتمو  تلوذا المونلج الرتوانيا فوإم تلوك يتولوى فوي سوعاى ل  و ومافقل  وصوالح 

 . وتقدر تعده  عنه و فري ل  فيه  كمم النتيوة السلبية مب الق وشقاا وفساى اأمره 

وإتا  انت الترتية اسسالمية الصحيحة في البالى اسسالمية تلذا القدر الكبيور موب التولثير علوى 

الحكممات حكمموة المملكوة العرتيوة  فإم الحكممات اسسالمية أولتلا اهتماًما تالًغا ومب هذه االموتم 

السعمىية والقوايميب علوى التعلوي  فيلوا موب تدايوة  لسيسولاا وامتود هوذا ابهتموا  حتوى واتنوا الحا ورا 

ىية أم مووب أهووداف مووب وثيقووة سياسووة التعلووي  تالمملكووة العرتيووة السووعم( 34)فنصووت الموواى  الرالثوومم 

النصيحة لكتاب هللا وسنة رسمله وصيانتـلا ورعايوة حفدلمواا و علود علمملوـما والعمول تموا  :التعلي 

 (14هـا ص1010وزار  الترتية والتعلي ا . )ئـاا فيلا

ويعتبوور  علووي  العلووم  الروورعية فووي المرحلووة ابتتداييووة تووالز ا هميووةا إت  عووزز لووده ال ووالب 

ديب اسسالمي الحنيف وابعتزاز تها ويقضي تلك تضرور  العناية و ابهتما  تمب ابنتماا الكامل لل

يقم  تتدريس هذه المماىا ومعلم  أم المعل  ر يوز  ملموة موب ر وايز العمليوة التعليميوةا تول محمرهوا 

ا ساسووي والعنصوور المووؤثر فيلووا  وتلووك تمصووفه أحوود الر ووايز الفاعلووة فووي  حقيووق أهووداف العمليووة 

 .التعليمية

وندووًرا للت وومر الووذي  روولده المملكووة العرتيووة السووعمىية فووي مقووررات العلووم  الروورعيةا فقوود 

 غيرت الندر  للدور الذي يقم  ته معلو  العلوم  الرورعيةا فمعلو  اليوم  م الوخ تولىوار  ئديود   لودف 

 .ئميعلا إلى  فعيل ىور ال الخ في المماف الصفي

يميوة  فإنوه يحتوال إلوى أم  تومافر لديوه موممعوة موب ولكي يقم  المعل  تودوره فوي العمليوة التعل

الكفايووات التدريسووية التووي  سوواعده علووى القيووا  تووذلك الوودور علووى أ موول وئووها واوود أشووار  ريوور مووب 

الترتمييب إلى أم الكفايات التدريسية  حتل مكانة ملمة في الندا  التعليمي الحديت  وتلوك بهتماملوا 

 .ب القيا  تمائبا ه تااتدارتفاعلية التدريسا و مكيب المعل  م
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واد ىأتت وزار  الترتية والتعلوي  علوى عقود موممعوة موب الودورات التدريبيوة  موا فوي التعموي  

والمتضمب  كميب فريوق ( 32003.3/02: )هـ تي الرا 3/1032/.1الصاىر عب المزار  تتاريخ 

روع الرووامل لت وومير مووب المختصوويب فووي العلووم  الروورعية للقيووا  تتوولليف حقايووخ  دريبيووة عووب المروو

مروورفيب مووماى علوم  شوورعية مووب ئميوو  )المنواهج فووي العلووم  الرورعيةا و وودريخ موودرتيب مر وزييب 

ومووب ثوو  يقووم  الموودرتمم المر زيوومم تتوودريخ معلمووي العلووم  الروورعية علووى  لووك . عليلووا( المنووا ق

 .  المرروع تفاعليةالحقايخ  وتلك سعيًا مب المزار  لتزويد المعلميب تالكفايات الالزمة للتعامل م

و ؤ د العديد مب الدراسات على أهمية  ومفر الكفايوات لوده المعلو ا وأم التعلوي  الفعوا  يور بم 

ا (هوـ.102)ار با ًا وثيقًوا تكفواا  المعلو  عنود اياموه تولىواره المتعودى  والمتغيور ا  دراسوة المحمومى 

علوى أنوه بتود موب ( .هوـاص.102أماني الحوارثيا) ما  ؤ د ىراسة (. هـ1023)وىراسة الفمزام 

 زويد المعل  تقدر  اف  مب الكفاية العلميوة فوي مووا   خصصوها وتالملوارات التدريسوية التوي  ؤهلوه 

   .و مكنه مب  مصيل ماى ه العلمية تركل  مناسخ

الموؤ مر )و همية  فايات المعلميب في العملية التعليمية فقد أوصت عد  مؤ مرات تذلك فمنلا 

وب المعلو  مووب  :(84-38هوـا ص1043  للتعلوي  اسسوالمياالعوالمي ا و الوذي أوصوى تضورور   ُّمكا

اسلمووا  تلحوودت الت وومرات واب واهووات فووي موووا   خصصووها وزيوواى  مقدر ووه فووي   وومير  فايتووها 

 .و حسيب القدرات الملنية للمعلميبا والعمل على  قمي  مده  قد  المعل  تصفة  مستمر 

سعوداى معلو  التعلوي  العوا  تالمملكوة العرتيوة السوعمىيةا ئامعوة أ  المؤ مر الرواني ) ما أوصى 

مؤسسات إعداى المعلميب تزياى  ابهتموا  تاسعوداى القواي  علوى الكفايوات ( 240هـا ص1023القرها

 .و دريخ ال الب على   بيقلا واستخداملا االتعليمية

الترتميومما وتلوك  نلوا  عتنوي  و عد الومى  مب أترز وأه  اب واهات الحديرة التي يميل إليلوا

في مضممنلا تالداة وحسب التخ يم وا ىاا المتميزا وهذه ا ممر  عتبور اايوة فوي ا هميوة تالنسوبة 

 .للمعل 

ولقوود اهووت  اسسووال  توولمر الووومى  اهتماًمووا تالًغوواا وحووت عليلووا فووي  ريوور مووب اآليووات القرآنيووة 

   جت يب ىبچ  :ا  تالومى  واس قام في العمل امله  عالىابلتز وا حاىيت النبمية فمب اآليات التي  عزز
"  :هللا عليه وسل  صلى ومب ا حاىيت الرريفةا امله} 33:النمل{چ   جت جت مث جت يت جتمت     جت جت

لووذا فووإم علووى (. .12هووـا ص1010البيلقوويا".)إم هللا  عووالى يحووخ إتا عموول أحوود   عمووالً أم يتقنووه 

سوؤوليتها وب يتلواوم فوي أىاا ملاموه   نوه متعبود هلل تلوذه المعل  أم يسترعر اداسة ملنتوه وعدوي  م

 .الملنةا فكيف تمعل  مماى العلم  الررعية

(  2444ى ارا )و ؤ د موممعة مب المؤ مرات على   بيق الومى  في التعلي ا فمنلا مؤ مر 

هنود . )ةالذي أ د على  رور  معايير الومى  في التعلي    نلا  ساعد على حل المركالت الم روح

ا و ذلك مؤ مر الومى  في التعلي  العا ا والمنعقد فوي رحواب الومعيوة (382هـاص1023البرتريا 

الوذي يؤ ود أ وذ مبودأ (  .244)في ئامعوة الملوك سوعمى ( ئستب)السعمىية للعلم  الترتمية والنفسية 

 .إىار  الومى  الراملة في ا ندمة التعليمية

يوات التدريسوية  ا وعة لمعوايير الوومى  ومحققوة للوا  أم  كومم الكفا الوومى  فلسوفة و فور 

لتكمم أ رر فاعلية عند   بيقلا وأىق عند اياسلاا وتلك للمصم  تالمعلميب إلى رفو  مسوتمه أىايلو  

و قليل أ  ايل  مب من لق أىاا العمل الصحيح المتقبا وتالتالي ر ا مب ه  ىا ل العملية الترتميوة 

 (.143هـا ص1034الغامديا .)والمستفيديب منلا
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 : مشكلة الدراسة

مما سبق يتضح للباحت ا ثر الكبير الذي يحدثه المعل  في عملية التعلي ا  منوه أحود مكمنا لوا 

ا ساسيةا فكام لزاًما ا  ذ تيديه لت بيوق معوايير الوومى  فوي التعلوي ا و صمًصوا موا يتعلوق تمعوايير 

وهووذا مووا أ د ووه نتووايج العديوود مووب البحووومت  الووومى  للمعلموويبا والتووي مووب  الللووا  تحقووق الووومى ا

التوي أوصوت تضورور  و و  معوايير لقيوا  ( هوـ1023ترره العنزيا )والدراساتا ومنلا ىراسة 

 .ا ىاا المظيفي للمعل 

واد  بيّب للباحت أثناا عمله معلًما للعلم  الررعية في المرحلة ابتتدايية وئمى اصمر وا وح 

الرورعية لملوامل  وأىوارهو  التدريسوية فوي هوذه المرحلوةا وهوم موا في أىاا  رير موب معلموي العلوم  

فووي ىراسووته ايووا  ا ووواه معلمووي ( هووـ1022الغامووديا)أ د ووه موممعووة مووب الدراسوواتا فقوود  مصوول 

أم ا وواه معلموي الترتيوة : "الترتية اسسالمية نحم مماى  خصصل  وعالاة تلك تلىايل  التدريسي إلى

ترقيوف الوذا يا والتكامول الذا ياوالتوديود وابتتكوارا و وذلك نحوم العمول اسسالمية  ام متدنيًا نحوم ال

وهذه  عد مب أه  الكفايات التي يلز   مافرها في معل  العلم  الررعية لتحقيق أىاا  متميز  ". الوماعي

 .أثناا  دريسه

ا وىراسوة تاىارور (هوـ1010)ا ىراسوـة الغافوـري (هـ1013)ىراسة أتانمي  :وتينت ىراسات

ا وىراسوووـة الوليموووي (هوووـ.102)ا وىراسوووة المحمووومى (هوووـ.102)ا وىراسوووة البوووداح (هوووـ 1023)

ا وئوومى  ووعف فووي تعووا الكفايووات التدريسووية لمعلمووي (هووـ1023)ا وىراسووة الفوومزام (هووـ1023)

 . العلم  الررعية

مووب هنووا شووعر الباحووت تضوورور  إئووراا هووذه الدراسووة للماوومف علووى أهوو  الكفايووات التدريسووية 

مي العلم  الررعية في المرحلة ابتتدايية في  ما معايير الومى ا و حديودهاا والتل يود الالزمة لمعل

 .على أهميتلاا ومده  مافرها لده معلمي العلم  الررعية في المرحلة ابتتدايية

 :وفي  ما ما سبق يمكب  حديد مركلة الدراسة في ا س لة التالية

  :أسئلة الدراسة

 : عن األسئلة التاليةتسعى الدراسة إلى اإلجابة 

اييووة فووي مووا الكفايووات التدريسووية الالزمووة لمعلمووي العلووم  الروورعية فووي المرحلووة ابتتد :السؤؤلاا األ ا

 ؟ ما معايير الومى 

ما مده  مافر الكفايات التدريسية الالزمة لوده معلموي العلوم  الرورعية فوي المرحلوة : السلاا الثاني

 ؟ابتتدايية في  ما معايير الومى 

هل يمئد  بايب تيب ف ات العينة في مده  مكنل  مب الكفايات التدريسوية الالزموة فوي : لسلاا الثالثا

 ؟المؤهلا الخبر ا الصف: للمتغيرات ما معايير الومى   عزه 

 : أهداف الدراسة

 : تحا ا الدراسة تحقيق األهداف التالية

  ي المرحلة ابتتداييوة فوي  وما معوايير حصر الكفايات التدريسية الالزمة لمعلمي العلم  الررعية ف

 .الومى 

   الكرووف عووب مووده  وومافر الكفايووات التدريسووية الالزمووة لووده معلمووي العلووم  الروورعية فووي المرحلووة

 .ابتتدايية في  ما معايير الومى 
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   معرفة ما إتا  ام هناك  بايب تيب ف ات العينة في مده  مكونل  موب الكفايوات التدريسوية الالزموة فوي

 .المؤهلا الخبر ا الصف: عايير الومى   عزه للمتغيرات ما م

 : أهمية الدراسة

 : تتمثل أهمية الدراسة الحالية في

 : األهمية العلمية - أ

  ناولت هذه الدراسة الكفايات التدريسية للمعلميب وهم مم مع يل  الندا  التعليمي . 

  ومى  التي يسعى إليلا الندا  التعليمي   ا تيار اايمة الكفايات التدريسية تما يتناسخ م  معايير ال. 

   تمراعا  معل  العلم  الررعية لموممعة الكفايات التدريسية  فإم تلك سينعكس إيواتًوا علوى مسوتمه

 . الميذها وهذا هم اللدف ا سمى مب التعلي 

   سعى إلوى  قودي  اايموة موب الكفايوات التدريسوية  –حسخ ا الع الباحت  –عد  وئمى ىراسة علمية 

 . لمعلمي العلم  الررعية في المرحلة ابتتدايية في  ما معايير الومى 

 : األهمية العملية - ب

    اد  ساعد معلمي العلم  الررعية في المرحلة ابتتداييوة علوى  حسويب أىايلو  التعليمويا وتلوك تتقيوي

 . أىايل  تا يًا في  ما اايمة الكفايات الممئمى  في هذه الدراسة

  الترتمية في   مير  لك العمليوة موب  وال  النتوايج التوي  يب والقايميب على العمليةاد  ساعد المسؤول

  .ستتمصل إليلا الدراسة

   اوود  قوود  تعووا المقترحووات المناسووبة لتنميووة الكفايووات التدريسووية الالزمووة للمعلموويب عامووةً ولمعلمووي

 .العلم  الررعية تركل   اص

  بحريوة التوي يمكوب  ناوللوا فوي الدراسوات المسوتقبلية اد  فتح  مصيات هوذه الدراسوة تعوا القضوايا ال

 . تمر ز حم  معلمي العلم  الررعية

 : حد د الدراسة

 : تتمثل حد د الدراسة فيما يلي

ااتصرت الدراسوة علوى معرفوة الكفايوات التدريسوية الالزموة لمعلموي العلوم  : الحد د الموضوعية .1

 ووما معووايير الووومى ا ومووده  مافرهووا فووي الروورعية للصووفمف العليووا فووي المرحلووة ابتتداييووة فووي 

 .معلمي العلم  الررعية في المرحلة ابتتدايية

ااتصرت هذه الدراسة على معلمي العلم  الررعية للصفمف العليوا فوي المرحلوة  :الحد د المكانية .3

 .ابتتدايية في محافدة الزلفي

   .هـ1030-1033عا     إئراا هذه الدراسة في الفصل الدراسي ا و  ل: الحد د الزمانية .2

 :مصطلحات الدراسة

 : المعايير

 ويت  على  ميلا  قمي  مستميات ا ىاا المختلفة والحك  عليلا." 
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   المسووتميات أو المعووايير المقننووة التووي "  علووى أنلووا (1222  ص 3002لميؤؤاء أبؤؤو زيؤؤد  )تعرفهؤؤا

 موا ا ميواً و يفيواً وإئراييواً والتي ينبغي  مفيرهوا لقيوا  موده أىاا المعلو   ا اص لح عليلا عالمياً 

 ". عبر عما يتما  حدوثه في أىاا المعل  استلدافاً لتحقيق الومى  الراملة 

 : الجودة

  ىايوه و حسوينه العلوم  الرورعية معلو  إ قوام " :بأنهؤا إجرائيًؤا (التعلؤيم فؤي الجؤودة)الباحث  يعرف

 أ مل على ته المنم ة والتعلي  لا  الترتيةتم وايامه وائتماعيًاا وملنيًاا وعلميًاا شخصيًاا التدريسي

 .الومى  لمعايير وفقا وئه

 :اإلطار النظري

 :بهذه الدراسة الكفايات التدريسية في ضوء معايير الجودة لمعلمي العلوم الشرعية المتعلقة

معؤؤايير الجؤؤودة لمعلمؤؤي العلؤؤوم الشؤؤرعية فؤؤي المرحلؤؤة االبتدائيؤؤة المتعلقؤؤة بالجانؤؤ   :المجؤؤاا األ ا

 :ا و تضمب معياريب وهمالشخصيا

 : حلّي المعل  تالصفات اسيمانية والخلقية ويمرل هذا المعيار  فايتيب هما :المعيار األ ا

 .يدلر المعل  في الحصة ادو  حسنة ل الته -

 .يتحلى تالصبر و بم النفس في التعامل م  التالميذ -

 :ويمرل هذا المعيار أرت   فايات هي  ةامتالك المعل  للصفات الوسمية والصحي: المعيار الثاني

 .يعتني تحسب مدلره العا  -

 .سلي  الوس  مب العاهات التي  عيق أىااه الملني -

 .سلي  الن ق أثناا التحدت -

 .الملني نريم أثناا أىايه -

معؤايير الجؤودة لمعلمؤي العلؤوم الشؤرعية فؤي المرحلؤة االبتدائيؤة المتعلقؤة بالجانؤ   :المجاا الثؤاني

 :ويتضمب هذا الموا  معياراً واحداً هم لعلميا

 :الكفاا  العلمية في التخصص ويمرل هذا المعيار ثالت  فايات هي :المعيار

ُسلُّا -  .ااىر على  حقيق أهداف مماى العلم  الررعية التي يُدُّرِّ

 .متمكب مب الماى  العلمية تاب الع الماس  في موا  العلم  الررعية -

 .تيب مماى العلم  الررعية وتيب العلم  ا  ره ااىر على الرتم -

معؤايير الجؤودة لمعلمؤي العلؤوم الشؤرعية فؤي المرحلؤة االبتدائيؤة المتعلقؤة بالجانؤ   :المجاا الثالث

 :ويتضمب هذا الموا  معياريب هما التربوي

 :التمكب مب ملارات التدريس واد اس  هذا المعيار إلى ثالت ملارات وهي :المعيار األ ا

 :ويمرللا  مس  فايات هي (مهارات تخطيط الدرس) -أ

 .يصمغ أهداف الدر  تعبارات سلم ية صحيحة -

 .يحدى الخ مات التنفيذية للدر  -

 .يحدى النرا ات التعليمية التي سيمارسلا التالميذ أثناا الدر  -
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 .يحدى المسايل التعليمية المناسبة لعر  الدر  -

 .مة في الدر يحدى أساليخ التقمي  المستخد -

 :ويمرللا اثنتا عرر   فاية وهي( مهارات تنفيذ الدرس) -ب

 .يليئ تي ة الصف لعملية التدريس -

 .يليئ ئيًدا للدر  لوذب انتباه التالميذ و رميقل  له -

 .يستخد   رايق التدريس المناسبة للمناخ التدريسي -

 .يراعي التسلسل المن قي في  رح ماى  التدريس -

 . تمه الدر  على زمب الحصة المخصصيمزع مح -

 .يستخد  المسايل التعليمية المناسبة لعر  الدر  -

 .يقد  الماى  العلمية تما يناسخ  فكير التالميذ وادرا ل  العقلية -

 .يرو  التالميذ على المرار ة اسيواتية في الدر  -

 .ميذيفعل النرا ات التعليمية التي  سل  في إثار  التفكير عند التال -

 .يلت  تالوانخ العملي الت بيقي في عملية التدريس -

 .يزوى التالميذ تالتغذية الرائعة للدر  الذي يقدمه -

 .يستخد  ملارات  رح ا س لة تصمر  ئيد  -

 :ويمرللا  مس  فايات هي( مهارات تقويم الدرس) -ج

 .يرتم ا س لة التقميمية تا هداف التدريسية المتعلقة تالدر  -

 .يكلف التالميذ تمائبات منزلية -

 .يستخد  الحمافز التي  عزز استواتات التالميذ للدر  -

 (. تامي – تاتعي  – رخيصي )يستخد  أساليخ  قمي  متنمعة  -

 .يستخد  نتايج التقمي  في معالوة مما ب الضعف عند التالميذ و عزيز مما ب القم  -

  : ة الدر ا ويمرل هذا المعيار أرت   فايات هياسىار  الصفية و ندي  تي :المعيار الثاني

 .ابحترا  المتباى  م  التالميذ -

 .يتات  ما يدور ىا ل الصف تاهتما  -

 .يرو  التالميذ على العمل الوماعي م  المحافدة على الندا  -

 الدراسات السابقة : ثانياً 

دريسؤؤية لعاؤؤوات  اقؤؤا المهؤؤارات الت" : وهووي تعنوومام (:هؤؤ 1220)دراسؤؤة منؤؤى السؤؤبيعي 

التدريس بكلية العلوم التطبيقية في ضوء معايير الجودة الشاملة من  جهة نظر طالبات جامعؤة أم 

 لملوارات التودريس هي وة عضومات ممارسوة وااو  علوى التعورف إلوى هوذه الدراسوة هودفت " القؤر 

)  ت بيقيوةال العلوم   ليوة  البوات ندور وئلوة موب الوومى  الرواملة معوايير  وما فوي العلوم   ودريس

واسوتخد  الباحوت المونلج المصوفي المسوحي منلًووا  .القوره أ  توامعوة) الفيزيواا / ا حياا / الكيمياا

   الدراسة لدراستها و كمنت عينة
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 : اآل ي عب الدراسة نتايج واد أسفرت . البة (138) مب  

 فوي  وما وعيفة  تدرئوة العلوم   ودريس ملوارات العلم  تلاسا  التدريس هي ة عضمات مارست .1

 ممارسوة وهوذا معنواه أم الت بيقيوةا العلوم   ليوة  البوات ندور وئلوة موب الرواملةا الوومى  معايير

وهوم  الباحروة المقبوم  الوذي حدى وه المسوتمه يبلوز التدريسوية لو  للملوارات التدريس هي ة عضمات

 فوي  العلوم أاسا  في عضمات هي ة التدريس أىاا مستمه أم إلى يرير الذي ا مر ا(٪ 34..3)

 .الراملة الومى  مستمه عب انخفا التدريسية الملارات

 العلوم ا وئميعلوا  ودريس لملوارات التودريس هي وة عضومات ممارسوة ىرئوة فوي ا وتالف هنالوك .2

 .ا حياا اس  في التدريس هي ةعضمات  لصالح  انت

 ومب  و تفق هذه الدراسة م  الدراسة الحاليوة فوي عنايتوـلا تالملوارات التدريسوية الوذي  ود ل

الكفايات التدريسيةا  ما  تفق هذه الدراسة م  الدراسة الحالية في منلج البحت حيت اُسوتخد  المونلج 

المصفي لكال الدراستيبا و تفق هذه الدراسة م  الدراسة الحالية أيًضوا فوي  نواو  الدراسوتيب معوايير 

إم هوذه الدراسوة  بقوت  الومى ا و ختلف هذه الدراسة م  الدراسة الحالية فوي مرحلوة الت بيوق حيوت

على المرحلة الوامعيةا تينما الدراسة الحالية  بقت على المرحلة ابتتداييةا و ختلف معلا أيًضا في 

أم هووذه الدراسووة هوودفت إلووى إعووداى اايمووة تالملووارات التدريسووية لعضوومات التوودريس تكليووة العلووم  

إعداى اايمة تالكفايات التدريسية الالزموة  الت بيقية توامعة أ  القرها تينما الدراسة الحالية  لدف إلى

لمعلوو  العلووم  الروورعية فووي المرحلووة ابتتداييووةا ومووب ثوو    بيقلووا علووى معلمووي العلووم  الروورعية فووي 

المرحلة ابتتداييةا ومب أوئه اب تالف أيًضا أم عينة وموتم  هوذه الدراسوة  بقوت علوى ال البوات 

توامعووة أ  القوورها تينمووا  بقووت الدراسووة الحاليووة علووى  المتماوو   خوورئلب مووب  ليووة العلووم  الت بيقيووة

 .معلمي العلم  الررعية في المرحلة ابتتدايية تمحافدة الزلفي

الكفايؤات الالزمؤة لتؤدريس مقؤرر الرياضؤؤيات " : وهوي تعنومام (:هؤ 1221)دراسؤة العممؤري 

 لتودريس الالزموة الكفايوات  حديود إلوى الدراسوة هذه هدفت " المطور  درجة توافرها لد  المعلمين

 فوي الباحوت واسوتخد  .المعلمويب لوده  مافرهوا ىرئوة علوى الم ومرا والتعورف الريا ويات مقورر

 مقورر لتودريس الالزموة الكفايوات  ومافر ىرئوة علوى المسوحي للتعورف المصوفي المونلج ىراسوته

 للصوف الريا ويات معلمي مب عينة الدراسة و كمنت معلمي الريا ياتا لده الم مر الريا يات

 الدراسوة موتمو  موب (٪  30.0)تنسوبة  معلًموا (13) المخوما  وتلغوت تمحافدوة المتمسوم ا و 

  :أهملا مب نتايج عد  إلى الدراسة و مصلت .ا صلي

الم ومر  الريا ويات مقورر لتودريس بزموة  فايوة (8.)  ومافر  ورور  علوى المحكمويب ا فواق (1

 لمحومر  فايوات  فايوة (38) لتخ ويماا  فايوات  فايوة لمحومر (21: )التوالي النحوم علوى ممزعوة

 إلى مر فعة ماتيب هذه الكفايات أهمية نسبة و راوحت التقمي ا  فايات لمحمر  فاية( 18)التنفيذا 

 .ئًدا مر فعة

 معلموي لوده الم ومر الريا ويات مقرر لتدريس الالزمة والتقمي  والتنفيذ التخ يم  فايات  تمافر (2

ا (1.30)ا (1.33)الحسواتي  المتمسوم تلوز حيوت تمسو ةام المخما  تدرئة تمحافدة الريا يات

 .على التمالي( 1.31)

 حم  عينة الدراسة أفراى ىرئات متمس ي تيب 4.43 ≤ مستمه عند إحصاييًا ىا  فرق يمئد ب (3

 لوده المتمسوم للصوف ا و  الم ومر الريا ويات مقورر الالزموة لتودريس الكفايوات  ومافر ىرئوة

 .المؤهل التعليمي لمتغير يعزه التعليمية خما الم تمحافدة الريا يات معلمي

 عينوة الدراسوةا حوم  أفراى ىرئات متمس ي تيب 4.43 ≤ مستمه عند إحصاييًا ىا  فرق يمئد (0

 لوده المتمسوما للصوف ا و  الم ومر الريا ويات مقورر الالزموة لتودريس الكفايات  مافر ىرئة
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 والودورات الخدموةا عودى سونمات يورلمتغ يعوزه التعليميوة المخوما  تمحافدوة الريا ويات معلموي

 .الفصل في ال الب التدريبيةا وعدى

و تفق هذه الدراسة م  الدراسة الحالية في عنايتـلا تالكفايات التدريسية لده المعلمويبا و تفوق 

هذه الدراسة مو  الدراسوة الحاليوة فوي مونلج البحوت حيوت اُسوتخد  المونلج المصوفي لكوال الدراسوتيبا 

ة مو  الدراسوة الحاليوة فوي مرحلوة الت بيوقا حيوت إم هوذه الدراسوة  بقوت علوى و ختلف هذه الدراسو

المرحلة المتمس ةا تينما الدراسة الحالية  بقت على المرحلة ابتتداييةا و ختلف معلا أيًضا فوي أم 

الم ومرا تينموا  الريا ويات مقورر لتودريس هوذه الدراسوة هودفت إلوى إعوداى اايموة تالكفايوات الالزموة

لحاليووة  لوودف إلووى إعووداى اايمووة تالكفايووات التدريسووية الالزمووة لمعلمووي العلووم  الروورعية فووي الدراسووة ا

 المرحلة ابتتداييةا ومب أوئه اب تالف أيًضوا أم عينوة وموتمو  هوذه الدراسوة  بقوت علوى معلموي

المخما ا تينما  بقت الدراسة الحالية على معلموي العلوم   تمحافدة متمسم للصف ا و  الريا يات

 .لررعية في المرحلة ابتتدايية تمحافدة الزلفيا

الكفايؤات التدريسؤية الالزمؤة لمعلمؤات " : وهوي تعنومام (:هؤ 1223)دراسة نجالء الحصؤا  

هودفت الدراسوة إلوى التعورف  " رياض األطفاا في مدينة الرياض في ضوء معايير الجودة الشؤاملة

ا  فوي  وما معوايير الوومى  الرواملةا وموده على الكفايات التدريسية الالزمة لمعلمات ريا  ا  ف

 مافر  لك الكفايات التدريسية لمعلمات ريا  ا  فا  في مدينوة الريوا  فوي  وما معوايير الوومى  

الراملةا ومعرفة ما إتا  انت هناك فروق تات ىبلة إحصوايية فوي ىرئوة  ومافر الكفايوات التدريسوية 

ى  الروواملة  عووزه لمتغيوورات التخصووصا أو لووده معلمووات ريووا  ا  فووا  فووي  ووما معووايير الوووم

ولتحقيق أهداف الدراسة استخدمت الباحرة المنلج  .المؤهل العلميا أو الخبر ا أو الدورات التدريبية

معلموة موب معلموات ريوا  ا  فوا  ( 04)المصفي تلسلمب المالحدةا و كمنت عينوة الدراسوة موب 

و انت أترز نتايج الدراسة ما  .معلمة( 832) في مدينة الريا  مب موتم  الدراسة الذي يتكمم مب

 :يلي

    التمصل إلى اايمة للكفايات التدريسية الالزموة لمعلموات ريوا  ا  فوا  فوي  وما معوايير الوومى

 .الراملة

   أسوفرت نتوايج الدراسوة الميدانيووة عوب وئومى اصوومر وا وح فوي مسووتمه  ومافر الكفايوات التدريسووية

ي  وما معوايير الوومى  الرواملةا حيوت إم ىرئوة  ومافر ئميو  الالزمة لمعلمات ريا  ا  فا  ف

موابت الكفايات التدريسية في  ما معايير الومى  الراملة فوي هوذه الدراسوة  وعيفةا وتمتمسوم 

 (.2.00)حساتي عا  ادره 

  ام مستمه  مافر الكفايات التدريسية لده المعلمات على النحم التالي : 

لمسايل التعليميةا و حققت تدرئوة متمسو ةا وتمتمسوم حسواتي اودره موا   فايات ا نر ة وا: أ الً 

(2.03.) 

 (.2.03)موا   فايات التقمي ا و حققت تدرئة متمس ةا وتمتمسم حساتي ادره : ثانياً 

 (.2.01)موا   فايات التخ يم لدر ا و حققت تدرئة متمس ةا وتمتمسم حساتي ادره : ثالثاً 

 (.2.32) ا و حققت تدرئة  عيفةا وتمتمسم حساتي ادره موا   فايات التنفيذ لدر: رابعاً 

موووا   فايووات إىار  الفصوول والتفاعوول موو  ا  فووا ا و حققووت تدرئووة  ووعيفةا وتمتمسووم : خامسؤؤاً 

 (.2.43)حساتي ادره 

   في ىرئة  مافر الكفايات التدريسوية لصوالح ( 4.43)وئمى فروق تات ىبلة إحصايية عند مستمه

 .  ا  فا  في موا   فايات التخ يما والتنفيذا والتقمي المعلمات تات  خصص ريا
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   في ىرئة  مافر الكفايات التدريسوية لصوالح ( 4.43)وئمى فروق تات ىبلة إحصايية عند مستمه

المعلمووات الال ووي  بوور لب مووب  مووس سوونمات إلووى عروور سوونماتا فووي موووا   فايووات ا نروو ة 

 .والمسايل التعليمية

دراسووة الحاليووة فووي عنايتووـلا تالكفايووات التدريسوويةا  مووا  تفووق هووذه و تفووق هووذه الدراسووة موو  ال

الدراسوة موو  الدراسووة الحاليووة فوي موونلج البحووت حيووت اُسووتخد  المونلج المصووفي فووي  ووال الدراسووتيبا 

و تفووق هووذه الدراسووة موو  الدراسووة الحاليووة أيًضووا فووي  نوواو  الدراسووتيب معووايير الووومى ا و ختلووف هووذه 

ليوة فوي مرحلوة الت بيوق حيوت إم هوذه الدراسوة  بقوت علوى مرحلوة ريوا  الدراسة م  الدراسة الحا

ا  فووا ا تينمووا الدراسووة الحاليووة  بقووت علووى المرحلووة ابتتداييووةا و ختلووف معلووا أيًضووا فووي أم هووذه 

الدراسة هدفت إلى إعداى اايمة تالكفايات التدريسية الالزمة لمعلمات ريا  ا  فا ا تينموا الدراسوة 

ى إعووداى اايمووة تالكفايووات التدريسووية الالزمووة لمعلمووي العلووم  الروورعية فووي المرحلووة الحاليوة  لوودف إلوو

ابتتداييةا ومب أوئه اب وتالف أيًضوا أم عينوة وموتمو  هوذه الدراسوة  بقوت علوى معلموات ريوا  

ا  فا  في مدينة الريا ا تينما  بقوت الدراسوة الحاليوة علوى معلموي العلوم  الرورعية فوي المرحلوة 

 .ة تمحافدة الزلفيابتتدايي

 الجؤودة معؤايير تطبيؤق نحؤو المعلمؤين آراء " :وهوي تعنومام (:هؤ 1221)دراسؤة الطؤس 

إلوى  هوذه الدراسوة  لودف "بمدينة جدة  الثانوية بالمرحلة  البحث المكتبة مادة تدريس في الشاملة

 الباحت استخد و والبحتا المكتبة ماى   دريس في الراملة الومى  معايير   بيق أهمية على التعرف

 معلمي ئمي  مب الدراسة موتم  ىراستلاا و كمم المراى الداهر  لمصف التحليلي المصفي المنلج

و انوت  .معلًموا (134) عودىه  و وام تمودار  ئود  الحكممية الرانمية تالمرحلة والبحت المكتبة ماى 

 :هذه الدراسة نتايج أه 

الوامعيوة  الدرئوة علوى الحاصوليب المعلمويب بمو (٪.80.4) الدراسة عينة أفراى االبية أم يتضح (1

نسوبتل   حيوت تلغوت( سونمات 14 و 0)تويب   توراوح العمليوة الخبور  توي ا وموب(البكوالمريم )

 والبحت المكتبة ماى  مب معلمي (83.13)االبيتل   أم  ما أفراى الدراسةا موممع مب( 33.28)

 . دريبية واحد  ىور  عب يقل ب فيما شار ما

 معوايير: محواور موب لكول ا هميوة موب  بير  ىرئة هناك أم ا ضح الدراسة أفراى درن وئلة مب (2

 اصير معايير ئمى  التخ يم والبحتا المكتبة ماى  لتدريس الالزمة المده التخ يم  ميل ئمى 

 معوايير المكتبوةا  ودريس مواى  ئومى   نفيوذ معوايير والبحوتا مواى  المكتبوة لتودريس الالزمة المده

 .والبحت المكتبة ماى  يمائللا معل  وئمى صعمتات المدرسيةا المكتبة استخدا   فعيل ئمى 

معوايير ئومى   :محواور نحوم الدراسوة أفوراى ا واهوات فوي إحصوايية ىبلوة تات فوروق وئومى عود  (3

 اصوير ئومى  التخ ويم معوايير والبحوتا المكتبوة مواى  لتودريس الالزموة الموده  ميول التخ ويم

  عزه المكتبة ماى  يمائللا معل  التي الصعمتات المكتبةا ماى   دريس ئمى   نفيذ معايير المدها

 فروق فيلا ُوئد المدرسية المكتبة استخدا   فعيل ئمى  محمر معايير تينما العلميا المؤهل لمتغير

 موؤهالً  أعلى ه  مب لصالح الفروق العلميا حيت  انت لمتغيرالمؤهل  عزه إحصايية ىبلة تات

 .علميًا

 معوايير ئومى  :محواور نحوم الدراسوة أفوراى ا واهوات فوي إحصوايية ىبلوة تات فوروق ىوئوم عود  (0

 مواى   نفيوذ  ودريس ئومى  معوايير والبحوتا المكتبوة مواى  لتودريس الالزموة  ميل الموده التخ يم

 مواى  معلو  يمائللوا الصوعمتات التوي المدرسويةا المكتبوة  فعيول اسوتخدا  ئومى  معوايير المكتبوةا

 فوروق فيلا ُوئدت المده اصير معايير ئمى  التخ يم محمر تينما الخبر ا متغيرل  عزه المكتبة

 .. بر  أ رر ه  الفروق لصالح مب حيت  انت الخبر  لمتغير إحصايية  عزه ىبلة تات
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 :في اآلتي إيجازه  يمكن السابقة  الدراسات من االستفادة أ جه أبرز

  في الساتقة الدراسات ساعدت: 

 . ناولتلا التي المختلفة ي المفاه  حديد - 

 .الدراسة الحالية لمم مع المناسخ المنلج  حديد -

 .وإعداىه للدراسة الندري اس ار تناا في الساتقة الدراسات ساعدت -

 .الدراسة أىا  تناا -

 .الدراسة للذه الماليمة اسحصايية ا ساليخ  حديد -

  إليوه  مصولت موا  وما فوي و فسويرها لحاليوةاا الدراسوة تنتوايج السواتقة الدراسوات نتوايج مقارنوة 

 .الدراسات الساتقة

 :منهج الدراسة  إجراءاتها

 :منهج الدراسة

اسووتخد  الباحووت الموونلج المصووفي التحليلووي لمالامتووه لمم وومع الدراسووةا وتلووك تعوود أم اووا  

أحود )نلج تتحديد مركلة الدراسةا و حديد أس لتلاا واب الع على الدراسات السواتقةا إت يعود هوذا المو

أسوواليخ البحووت العلمووي الووذي يعتموود علووى ىراسووة المااوو  أو الدوواهر   مووا  مئوود فووي المااوو ا ويلووت  

 (.هـ1012)عبيدات وآ روم ( تمصفلا وصفاً ىايقاً ويعبر عنلا  عبيراً  يفياً أو  مياً 

 :مجتما الدراسة

تدايية في محافدة الزلفيا ابت موتم  الدراسة هم معلمم العلم  الررعية للصفمف العليا في المرحلة

 سووعة وسووبعيب معلًموواا ( 8.)دىه  هووـ والبووالز عوو1033/1030للفصوول الدراسووي ا و  لعووا  

وه   ل مب يتملى  دريس مقررات العلم  الررعية فوي المرحلوة ( مما  التكامل ابلكتروني )

 .ابتتدايية للصفمف العليا في أثناا فتر    بيق البحت

 :عينة الدراسة

ار عينة الدراسة ت ريقة عرمايية مب تيب معلموي العلوم  الرورعية تالمرحلوة ابتتداييوة    ا تي

 .مب موتم  البحت ا صلي( ٪34.03)معلًما تنسبة ( 04)تمحافدة الزلفي حيت تلز عينة المعلميب 

 : أداة الدراسة

 استخد  الباحت ا سلمب العلمي في تتاا ا ستبانة

 : ثبات األداة

احوووت تالتعوووديل النلوووايي لووويىا ا اوووا  تقيوووا  الربوووات تاسوووتخدا  أسووولمب ا فووواق تعووود أم اوووا  الب

 : المالحديب

علوى أم يالحوأ أ رور موب مالحوأ ( هوـ.104)ويقم  هذا ا سلمب  ما ت ر الم يل و المفتوي  

سلمك التدريس للمعل  نفسه م  استخدا  ندا  المالحدوة الموراى حسواب ثبا وها ويت لوخ ( عاى  اثنام)

 : اع الخ مات اآل يةا مر ا ب

ئلوم   وول مالحوأ فووي مكوام تالفصوول يتوويح لوه رسيووة المعلو  وسووماعه تم ومحا وأم يسووول معووه  .1

 .ملحمظا ه مستقالً عب المالحأ اآل ر
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 .أم يبدأ المالحدام تالتسويل وينتليام منه في وات واحد .2

 .أم يستخد   ل مب المالحديب الرممز والعالمات نفسلا لتسويل أىاا المعل  .3

تعد تلك يت  حساب عدى مرات اب فاق وعدى مرات اب تـالف تيب المالحدويبا و حسوخ نسوبة ث   .0

 : وهي( Coper,1979)اب فاق وفقًا للمعاىلة التي و علا 

 ( = متر)معامل الربات 
 عدى مرات اب فاق

 عدى مرات اب تالف+ عدى مرات اب فاق 

 : ار الربات مب  ال  الخ مات اآل يةو نفيًذا للذه ال ريقة اا  الباحت تت بيق ا تب

: ندوًرا لعوود   فورغ الباحووت سئوراا المالحدووة فقود ا تووار الباحوت مروورفيب  رتومييب وهمووا ا سووتات (1

سعمى تب صالح السيف مررفا الترتية اسسالمية تإىار  : سليمام تب عبدالرحمب ال مالةا وا ستات

 .المباشر  الترتية والتعلي  تمحافدة الزلفي سئراا المالحدة

التقووى الباحووت تووالمالحديب المختوواريبا وشوورح للمووا ئميوو  فقوورات الب ااووة و عليمووات المالحدووةا  (2

 .و  مات التسويل

 ذلك اا  الباحت تررح   مات إئراا الزيار  المروتر ة للمالحدويب وهوي الخ ومات التوي نوص  (3

منلما فوي مكوام  في ى م  الفصل في وات واحدا وئلم   ل( هـ.104)عليلا الم يل و المفتي 

منعووز  عنووه صوواحبه فووي الفصوولا يتوويح للمووا رسيووة مووا يقووم  تووه المعلوو ا وسووماع صووم ه تم وومحا 

 .ويقممام تبدا التسويل وابنتلاا في وات واحدا مستخدميب ت ااة المالحدة تصمر لا النلايية

 .واد اا  المالحدام تزيار   مسة مب المعلميبا سئراا الزيار  المرتر ة (0

حوت تعود تلوك تحسوواب ىرئوة الربوات وتلوك تحسواب نسووخ اب فواق لكول معيوار موب معووايير اوا  البا  (3

ث     حسواب متمسوم معوايير  ول مووا  ( Coper,1979)ت ااة المالحدة تاستخدا  معاىلة  متر 

 (..)وظلرت النتايج  ما يتضح مب الودو  تي الرا  

 :إجراءات تطبيق أداة الدراسة

 :إجراءات تطبيق البحث

ممئلًوا سىار  الترتيوة  حت على   اب  سوليل ملموة موب عميود  ليوة العلوم  ابئتماعيوةحصل الب (1

 ((.0)اندر الملحق را )والتعلي  تمحافدة الزلفي 

على   بيق ( إىار  الترتية والتعلي  تمحافدة الزلفي)حصل الباحت ممافقة الولة المعنية تالدراسة  (3

فمف العليا في المرحلة ابتتدايية والبالز عودىه  ت ااة المالحدة على معلمي العلم  الررعية للص

 ((.3)اندر الملحق را  )معلًما ( 04)

حصل الباحوت موب اسو  ابحتيوال والتمزيو  توإىار  الترتيوة التعلوي  تمحافدوة الزلفوي علوى البيانوات  (2

المؤهلا سونمات الخبور ا الصوفا ثو  اسوتكمل المالحدوام : المتعلقة تمتغيرات الدراسة التي  رمل

 .بيانات النااصة عب تعا المعلميب مب مديري المدار ا والمعلميب أنفسل ال

اا  الباحوت ترورح   ومات   بيوق المالحدوة للمالحدويبا وتلوك تزيوار  المودار  ومقاتلوة مودير  (2

المدرسووةا وإ العووه علووى مم وومع الدراسووة وهوودفلاا ثوو  اب ووالع علووى ئووداو  معلمووي العلووم  

زيوووار  لكوووال ( 04)معلًموووا تمااووو  ( 24)مرووورف تزيوووار   الرووورعية لتنسووويق الزيوووار ا واوووا   ووول

ا تعود إشوعار المعلو  تولم اللودف موب (حصوة ىراسوية واحود )المالحديبا لكول معلو  زيوار  واحود  

الزيار  هم البحت العلميا وأنه ب عالاة للا تتقميموه الومظيفيا ثو   و  الود م  علوى أفوراى العينوةا 
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ااوة المالحدوة وهوي الولوم  فوي مكوام يتويح سوماع موا واا  المالحدام تت بيق   مات  عب وة ت 

 .يقمله المعل ا ورسية ما يفعلها واد ااما تتعب ة ت ااة المالحدة في أثناا الحصة

أ ووود الباحوووت علوووى المالحدووويب تووولم يعووومىا للباحوووت إتا  ووورأ أمووور يستروووكل عليلموووا عنووود   بيوووق  (2

 .تايج المالحدةالمالحدة  وتلك لال فاق على حله  وحتى ب يؤثر سلبًا على ن

هوـا وانتليوا موب   بيقلوا يوم   13/12/1033واد تدأ المالحدام تت بيق الدراسة يوم  السوبت 

 .هـ 1/1030/.ا رتعاا 

 : األسالي  اإلحصائية

 : استخد  الباحت في ىراسته ا ساليخ اسحصايية اآل ية

 .لقيا  ثبات ا ىا ( Cooper)معاىلة  متر  .1

 .التكرارات والنسخ الم مية .2

 .المتمس ات الحساتية وابنحرافات المعيارية .3

لدبلووة ( ف)تووديل ا تبووار  حليوول التبووايب ا حوواىي ( kruskal-wallis)ويلووز  –ا تبووار  روسووكا   .0

 .الفروق تيب أ رر مب موممعتيب مستقلتيب

لدبلوووة الفوووروق تووويب مومووومعتيب ( ت)توووديل ا تبوووار ( (mann-whitneyو نوووي  -ا تبوووار موووام .3

 .مستقلتيب

 :نتائج  تفسيرها  مناقشتهاعرض ال

 : إجابة السلاا األ ا

مووا الكفايووات التدريسووية الالزمووة لمعلمووي العلووم  الروورعية فووي المرحلووة  :نؤؤص السؤؤلاا األ ا

 ابتتدايية في  ما معايير الومى  ؟

ولإلئاتة عب هذا السؤا  اا  الباحت تإعداى اايمة تالكفايات التدريسية الالزموة لمعلموي العلوم  

 :  فايةا و رمل ما يلي( 30)ة في المرحلة ابتتدايية في  ما معايير الومى  وعدىها الررعي

معووايير الووومى  لمعلمووي العلووم  الروورعية فووي المرحلووة ابتتداييووة المتعلقووة تالوانووخ  :المجؤؤاا األ ا

 :الرخصيا و تضمب معياريب وهما

 :هذا المعيار  فايتام هما  حلي المعل  تالصفات اسيمانية والخلقية ويمرل :المعيار األ ا

 .يدلر المعل  في الحصة ادو  حسنة ل الته -

 .يتحلى تالصبر و بم النفس في التعامل م  التالميذ -

 :ويمرل هذا المعيار أرت   فايات هي امتالك المعل  للصفات الوسمية والصحية :المعيار الثاني

 .يعتني تحسب مدلره العا  -

 .تي  عيق أىااه الملنيسلي  الوس  مب العاهات ال -

 .سلي  الن ق أثناا التحدت -

 .الملني نريم أثناا أىايه -
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معايير الومى  لمعلمي العلم  الررعية في المرحلة ابتتدايية المتعلقة تالوانخ العلمي  :المجاا الثاني

 :ويتضمب هذا الموا  معياراً واحداً هم

 :لمعيار ثالت  فايات هيالكفاا  العلمية في التخصص ويمرل هذا ا :المعيار

ُسلُّا -  .ااىر على  حقيق أهداف مماى العلم  الررعية التي يُدُّرِّ

 .متمكب مب الماى  العلمية تاب الع الماس  في موا  العلم  الررعية -

 .ااىر على الرتم تيب مماى العلم  الررعية وتيب العلم  ا  ره -

لروورعية فووي المرحلووة ابتتداييووة المتعلقووة تالوانووخ معووايير الووومى  لمعلمووي العلووم  ا :المجؤؤاا الثالؤؤث

 :الترتمي ويتضمب هذا الموا  معياريب هما

 :التمكب مب ملارات التدريس واد اس  هذا المعيار إلى ثالت ملارات وهي :المعيار األ ا

 :ويمرللا  مس  فايات هي (مهارات تخطيط الدرس) -أ 

 .يصمغ أهداف الدر  تعبارات سلم ية صحيحة -

 .يحدى الخ مات التنفيذية للدر  -

 .يحدى النرا ات التعليمية التي سيمارسلا التالميذ أثناا الدر  -

 .يحدى المسايل التعليمية المناسبة لعر  الدر  -

 .يحدى أساليخ التقمي  المستخدمة في الدر  -

 :ويمرللا اثنتا عرر   فاية وهي( مهارات تنفيذ الدرس) -ب

 .ية التدريسيليئ تي ة الصف لعمل -

 .يليئ ئيًدا للدر  لوذب انتباه التالميذ و رميقل  له -

 .يستخد   رايق التدريس المناسبة للمناخ التدريسي -

 .يراعي التسلسل المن قي في  رح ماى  التدريس -

 . يمزع محتمه الدر  على زمب الحصة المخصص -

 .يستخد  المسايل التعليمية المناسبة لعر  الدر  -

 .الماى  العلمية تما يناسخ  فكير التالميذ وادرا ل  العقليةيقد   -

 .يرو  التالميذ على المرار ة اسيواتية في الدر  -

 .يفعل النرا ات التعليمية التي  سل  في إثار  التفكير عند التالميذ -

 .يلت  تالوانخ العملي الت بيقي في عملية التدريس -

 .للدر  الذي يقدمهيزوى التالميذ تالتغذية الرائعة  -

 .يستخد  ملارات  رح ا س لة تصمر  ئيد  -

 :ويمرللا  مس  فايات هي( مهارات تقويم الدرس) -ج

 .يرتم ا س لة التقميمية تا هداف التدريسية المتعلقة تالدر  -

 .يكلف التالميذ تمائبات منزلية -
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 .يستخد  الحمافز التي  عزز استواتات التالميذ للدر  -

 (. تامي – تاتعي  – رخيصي )د  أساليخ  قمي  متنمعة يستخ -

 .يستخد  نتايج التقمي  في معالوة مما ب الضعف عند التالميذ و عزيز مما ب القم  -

  :اسىار  الصفية و ندي  تي ة الدر  ويمرل هذا المعيار أرت   فايات هي :المعيار الثاني

 .ابحترا  المتباى  م  التالميذ -

 .يدور ىا ل الصف تاهتما يتات  ما  -

 .يرو  التالميذ على العمل الوماعي م  المحافدة على الندا  -

 : إجابة السلاا الثاني

ما مده  مافر الكفايات التدريسية الالزمة لده معلمي العلم  الررعية : نص السلاا الثاني

 في المرحلة ابتتدايية في  ما معايير الومى  ؟

ستخد  الباحت التكراراتا والنسخ الم ميةا وابنحرافات ولإلئاتة عب هذا السؤا  ا

المعياريةا والمتمس ات الحساتيةا لتحليل تيانات ت ااة المالحدة وفقًا للموابت الرالثة التي 

 . ضمنتلا أىا  الدراسة

معووايير الووومى  لمعلمووي العلووم  الروورعية فووي المرحلووة ابتتداييووة المتعلقووة تالوانووخ  :المجؤؤاا األ ا

 :صيالرخ

 (1-2)جد ا رقم 

التكرارات  النس  المئوية  المتوسطات الحسابية  ترتيبها حس   ر دها في أداة المالحظة لمد  

تحلي المعلم بالصفات )توافر الكفايات التدريسية لد  أفراد العينة في الجان  الشخصي  فق معيار 

 (اإليمانية  الخلقية

 الكفايات م

المتوس (التحقق)درجة التوافر 

 ط

الحساب

 ي

االنحراف 

  المعياري
تي
تر
ال

 

كبيرة 

 جداً 
 كبيرة

متوسط

 ة
 ضعيفة

غير 

متحق

 قة

1 
يظهر المعلم في الحصة 

 قد ة حسنة لطالبه

 2 2 3 10 12 ت
3.33 1.43 1 

 ٪ 34.4 04.4 24.4 3.4 3.4 

2 

يتحلى بالصبر  ضبط 

النفس في التعامل ما 

 التالميذ

 3 3 10 10 0 ت

3.33 1.43 2 
 ٪ 14.4 04.4 33.4 ..3 ..3 

 2621 العام* المتوسط

 درجات 2المتوسط الحسابي من * 

 حلوي المعلو  تالصوفات اسيمانيوة والخلقيوة   مافر  فايتي معيوار (1-2)رقم  الجد ا مب يتضح

ا (3.01)تدرئة  بير  لده أفراى العينةا حيت حصول هوذا المعيوار علوى متمسوم حسواتي عوا  اودره 

 (.3.33 - 3.33)ت متمس ات  فايتي هذا المعيار ما تيب و راوح
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 :(1-2)رقم  الجد اوتالندر أيًضا إلى 

    في المر بوة ( يدلر المعل  في الحصة ادو  حسنة ل الته)والتي  نص على ( 1)نود أم الكفاية را

ويعوزو ا مما يد  على أم ىرئة التمافر  بيور  ئوًداا (3.33)ا ولىا حيت تلز المتمسم الحساتي 

الباحت تلك إلى أم معل  العلم  الررعية ار ضى لنفسه أم يكمم معلًما للعلم  الرورعية فوال تود لوه 

أم يكمم ادو  حسنة ل التها و عتبر هذه الكفاية مب أه  الكفايات لمعل  العلم  الررعية  ما  ؤ وده 

 (.هـ1034)ىراسة الغامدي 

    يتحلى تالصبر و بم الونفس فوي التعامول ) نص على  التي( 2)وئاات تالمر بة الرانية الكفاية را

ا ممووا يوود  علوى أم ىرئووة التومافر  بيوور ا ويعووزو (3.33)تمتمسوم حسوواتي يسواوي ( مو  التالميووذ

الباحت تلك إلى أم مب صفات معل  العلم  الررعية الصبر و بم النفس في التعامل م   الميذه  

 . نه يعتبر نفسه ادو ً ل الب

 (3-2)جد ا رقم 

التكرارات  النس  المئوية  المتوسطات الحسابية  ترتيبها حس   ر دها في أداة المالحظة لمد  

امتالك المعلم للصفات )توافر الكفايات التدريسية لد  أفراد العينة في الجان  الشخصي  فق معيار 

 (الجسمية  الصحية

 الكفايات م

 (التحقق)درجة التوافر 

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 عياريالم

 
تي
تر
ال

 

كبيرة 

 جداً 
 ضعيفة متوسطة كبيرة

غير 

متحقق

 ة

 يعتني بحسن مظهره العام 3
 1 1 0 13 10 ت

0.13 4.84 2 
 ٪ 04.4 03.4 14.4 2.3 2.3 

0 
سليم الجسم من العاهات 

 التي تعيق أداءه المهني

 1 2 2 . 23 ت
0.03 4.88 1 

 ٪ .4.4 1..3 3.4 3.4 2.3 

 النطق أثناء التحدث سليم 3
   2 3 24 14 ت

3.83 4.31 3 
 ٪ 23.4 34.4 24.4 3.4   

 نشيط أثناء أدائه المهني 0
 0 10 13 3 2 ت

2.33 1.40 0 
 ٪ 3.4 12.3 32.3 33.4 13.4 

 2622 العام* المتوسط

 درجات 2المتوسط الحسابي من * 

امتالك المعل  للصفات الوسمية والصحية   مافر  فايات معيار (3-2)رقم  الجد ا مب يتضح

 ا(8..3)تدرئة  بير  لده أفراى العينةا حيت حصول هوذا المعيوار علوى متمسوم حسواتي عوا  اودره 

 (.0.03 - 2.33) راوحت متمس ات  فايات هذا المعيار ما تيب  

 :(3-2)رقم  الجد اوتالندر إلى 

    فوي ( سو  موب العاهوات التوي  عيوق أىااه الملنويسلي  الو)والتي  نص على ( 0)فنود أم الكفاية را

ا مموا يود  علوى (0.03)المر بة ا ولى مب تيب  فايات هذا المعيارا حيت تلز المتمسوم الحسواتي 

أم ىرئووة التوومافر  بيوور  ئووًداا ويعووزو الباحووت تلووك إلووى أم الكرووف الصووحي ابوول  عيوويب المعلموويب 
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مب ( .3هـاص1013)ك ما ئاا في ىليل المعل  يستبعد اير الاليق صحيًا لملنة لتعلي ا ويؤ د تل

 .  رور  أم يتمت  المعل  تالصحة الويد 

    فوي المر بوة الرانيوةا حيوت ( يعتنوي تحسوب مدلوره العوا )والتي  نص علوى ( 3)وئاات الكفاية را

ا مما يد  على أم ىرئة التمافر  بير ا ويعزو الباحت تلك إلى أم (0.13)تلز المتمسم الحساتي 

المعلميب عاموة يعتنومم تمدلوره  العوا  فكيوف تمعلو  العلوم  الرورعية الم الوخ تولم يكومم  موتم 

 .ادو  حسنة لغيره

    في المر بة الرالروةا حيوت تلوز ( سلي  الن ق أثناا التحدت)والتي  نص على ( 3)وئاات الكفاية را

حوت تلوك إلوى ىور ا مما يد  على أم ىرئة التمافر  بيور ا ويعوزو البا(3.83)المتمسم الحساتي 

المقاتلة الرخصية والكرف ال بي ابل  عييب المعلميب الذي الل مب ى م  توي الن ق اير السلي  

 (.هـ1034)إلى سلك التعلي ا و تفق هذه النتيوة م  ىراسة منى السبيعي 

    لوز في المر بة الراتعةا حيوت ت( نريم أثناا أىايه الملني)والتي  نص على ( 0)وئاات الكفاية را

ا مما يد  على أم ىرئة التمافر  وعيفةا واود يعوزو الباحوت تلوك إلوى (2.33)المتمسم الحساتي 

سنةا وعد  وئمى محفزات  ميز ( 13)مب ممرلي العينة  دمتل  أ رر مب ( ٪ 3...)أم ما نسبته 

المعلمويب العوامليب موب ايوره  أىه إلوى فتومر  ريور موب المعلمويبا و تفوق هوذه النتيووة مو  ىراسوة 

ا ويرئ  الباحت تلك إلوى ا وتالف (هـ1023)ا و ختلف عب ىراسة تاىارر (هـ.102)لمحممى ا

اسووتخدمت أىا  ( هووـ1023)أىا  الدراسووة فالباحووت اسووتخد  أىا  المالحدووةا تينمووا ىراسووة تاىاروور 

 .ابستبانة

الوانووخ معووايير الووومى  لمعلمووي العلووم  الروورعية فووي المرحلووة ابتتداييووة المتعلقووة ت: المجؤؤاا الثؤؤاني

 :العلمي

 (2-2)جد ا رقم 

التكرارات  النس  المئوية  المتوسطات الحسابية  ترتيبها حس   ر دها في أداة المالحظة لمد  

الكفاءة العلمية في )توافر الكفايات التدريسية لد  أفراد العينة في الجان  العلمي  فق معيار 

 (التخصص

 الكفايات م

 (التحقق)درجة التوافر 

المتوسط 

 لحسابيا

االنحراف 

 المعياري

 
تي
تر
ال

 

كبيرة 

 جداً 
 ضعيفة متوسطة كبيرة

غير 

متحقق

 ة

2 

قادر على تحقيق أهداف 

مواد العلوم الشرعية التي 

َها سم  يمَدرِّ

 3 2 12 2 2 ت

2620 1612 1 
 ٪ 3060 1262 2060 1262 260 

2 

متمكن من المادة العلمية 

باالطالع الواسا في مجاا 

 .م الشرعيةالعلو

   2 12 10 2 ت

2632 0622 3 
 ٪ 1060 3260 2262 1262   

2 

قادر على الربط بين مواد 

العلوم الشرعية  بين العلوم 

 .األخر 

   12 12 2 3 ت

3620 0620 2 
 ٪ 260 3060 2260 2060   

 2612 العام* المتوسط

 درجات 2المتوسط الحسابي من * 
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 ومافر  فايوات معيوار الكفواا  العلميوة فوي التخصوص تدرئوة  (2-2)رقؤم  الجؤد ا موب يتضوح

ا (3.10)متمسوو ة لووده أفووراى العينووةا حيووت حصوول هووذا المعيووار علووى متمسووم حسوواتي عووا  اوودره 

 (.2.84 - 3.34)و راوحت متمس ات  فايات هذا المعيار ما تيب 

 :(2-2)الجد ا رقم وتالندر أيًضا إلى 

    اواىر علووى  حقيوق أهووداف موماى العلووم  الرورعية التووي )ي  ونص علووى والتوو( .)نوود أم الكفايووة راو

ُسولُّا رِّ فووي المر بوة ا ولووى موب توويب  فايوات هووذا المعيوارا حيووت تلوز المتمسووم الحسواتي يسوواوي ( يُدُّ

ا ممووا يوود  علووى أم ىرئووة التوومافر متمسوو ةا واوود يعووزو الباحووت تلووك إلووى  روور   وودريس (3.34)

 وودمتل  أ روور مووب ( ٪ 3...)م  الروورعية  إت يمروول مووا نسووبته معلمووي العلووم  الروورعية لمووماى العلوو

ُسمنلا( 13)  .سنةا زاى مب ادر ل  على  حقيق أهداف مماى العلم  الررعية التي يُدُّرِّ

    موتمكب موب المواى  العلميوة تواب الع الماسو  فوي مووا  )والتي  ونص علوى ( 3)وئاات الكفاية را

ا مما يد  على أم ىرئة (3.23)يت تلز المتمسم الحساتي في المر بة الرانيةا ح( العلم  الررعية

التمافر متمس ةا واد يعزو الباحوت تلوك إلوى  رور   ودريس معلموي العلوم  الرورعية لموماى العلوم  

سنةا و وذلك تسوا ة المعلمموة فوي ( 13) دمتل  أ رر مب ( ٪ 3...)الررعية  إت يمرل ما نسبته 

لمويب فوي المواى  العلميوةا وا تلفوت هوذه النتيووة عوب ىراسوة المرحلة ابتتداييةا زاى مب  مكوب المع

ا ويرئووو  الباحوووت تلوووك إلوووى ا وووتالف أىا  الدراسوووة فالباحوووت اسوووتخد  أىا  (هوووـ1023)الوليموووي 

 .استخدمت أىا  ابستبانة( هـ1023)المالحدةا تينما ىراسة الوليمي 

    العلم  الرورعية وتويب العلوم   ااىر على الرتم تيب مماى)والتي  نص على ( 8)وئاات الكفاية را

ا ممووا يوود  علووى أم ىرئووة (2.84)فووي المر بووة الرالرووةا حيووت تلووز المتمسووم الحسوواتي ( ا  ووره

التمافر متمس ةا واد يعزو الباحت تلك إلوى أم  بيعوة مم ومعات موماى العلوم  الرورعية  ع وي 

إت أم هوذه المم ومعات معل  العلم  الررعية ادر  على الرتم تينلوا وتويب موماى العلوم  ا  وره  

ا تينموا (هوـ1031)مر ب ة تحيا  الفرى مب ئمي  النماحيا و تفق هذه النتيوة مو  ىراسوة الُعموري 

ا ويرئ  الباحت هذا اب تالف إلى ا وتالف المرحلوة (هـ1034) ختلف عب ىراسة منى السبيعي 

موا الدراسوة الحاليوة اسوتلدفت المرحلوة الوامعيوةا تين( هوـ1034)المستلدفة فدراسة منوى السوبيعي 

ا وبشوك أم معلموي مراحول التعلوي  العوا  اواىروم علوى (التعلي  العا )استلدفت المرحلة ابتتدايية 

الوورتم توويب مووماىه  موو  مووماى العلووم  ا  ووره للتقووارب توويب هووذه المووماىا أمووا فووي مووماى المرحلووة 

 . الوامعية فإنلا أال ار با ًا تعضلا م  تعا

الووومى  لمعلمووي العلووم  الروورعية فووي المرحلووة ابتتداييووة المتعلقووة تالوانووخ  معووايير :المجؤؤاا الثالؤؤث

 :الترتمي
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 (2-2)جد ا رقم 

التكرارات  النس  المئوية  المتوسطات الحسابية  ترتيبها حس   ر دها في أداة المالحظة لمد  

ن من مهارات التمك)توافر الكفايات التدريسية لد  أفراد العينة في الجان  التربوي  فق معيار 

 (تخطيط الدرس -التدريس 

 الكفايات م

 (التحقق)درجة التوافر 

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 
تي
تر
ال

 

كبيرة 

 جداً 
 ضعيفة متوسطة كبيرة

غير 

متحقق

 ة

14 
يصوغ أهداف الدرس 

 بعبارات سلوكية صحيحة

 2 3 .1 . 0 ت
3.13 1.43 2 

 ٪ 13.4 1..3 02.3 24.4 3.4 

11 
يحدد الخطوات التنفيذية 

 للدرس

 3 10 .1 0   ت
2.03 4.33 3 

 ٪   13.4 02.3 33.4 ..3 

12 
يحدد النشاطات التعليمية 

التي سيمارسها التالميذ 

 أثناء الدرس

         04 ت

3.44 4.44 1 
 ٪ 

144.

4 
        

13 
يحدد الوسائل التعليمية 

 المناسبة لعرض الدرس

 1 23 14 0   ت
2.03 4..1 3 

 ٪   14.4 23.4 02.3 2.3 

10 
يحدد أسالي  التقويم 

 المستخدمة في الدرس

 3 10 10 3   ت
2.0. 4.33 0 

 ٪   12.3 33.4 04.4 12.3 

 2612 العام* المتوسط

 درجات 2المتوسط الحسابي من * 

 خ ويم  -رات التودريس ومافر  فايوات معيوار الوتمكب موب ملوا (2-2)رقؤم  الجؤد ا مب يتضح

تدرئة متمس ة لده أفراى العينة  حيت حصل هذا المعيار علوى متمسوم حسواتي عوا  اودره  -الدر 

 (.2.03- 3.44)ا و راوحت متمس ات  فايات هذا المعيار ما تيب (3.13)

 :(2-2)رقم  الجد اوتالندر أيًضا إلى 

    التعليمية التي سيمارسلا التالميوذ أثنواا يحدى النرا ات )والتي  نص على ( 12)نود أم الكفاية را

ا (3.44)في المر بة ا ولى موب تويب  فايوات هوذا المعيوارا حيوت تلوز المتمسوم الحسواتي ( الدر 

مما يد  على أم ىرئة التمافر  بير  ئًداا ويعزو الباحت تلك إلوى وئومى  تواب  واص تا نرو ة 

ميوة التوي سيمارسولا التالميوذ أثنواا الودر ا التعليمية وهوم  تواب النروا  محودى فيوه ا نرو ة التعلي

 .وهذه النتيوة  ميزت عب نتايج الدراسات الساتقة

    فوي ( يصمغ أهداف الدر  تعبارات سلم ية صوحيحة)والتي  نص على ( 14)وئاات الكفاية را

ا مموا يود  علوى أم ىرئوة التومافر متمسو ةا (3.13)المر بة الرانيةا حيت تلز المتمسم الحسواتي 

سونةا ( 13)موب ممرلوي العينوة  ودمتل  أ رور موب ( ٪ 3...)و الباحت تلك إلى أم موا نسوبته ويعز

و ذلك الدورات التدريبية الخاصة تإعداى الدرو  وهي  قا  تروكل  مسوتمر  موا أفواى أحود مرورفي 

الترتيووة اسسووالميةا ممووا سوواعد أفووراى العينووة علووى معرفووة  يفيووة صوويااة ا هووداف ترووكل صووحيحا 
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ا وا تلفوت مو  (هوـ1031)ا وىراسوة الُعموري (هوـ1023)النتيووة مو  ىراسوة تاىارور و تفق هذه 

 (.هـ1023)ىراسة الوليمي 

    فوي المر بوة الرالروةا ( يحدى الخ مات التنفيذيوة للودر )والتي  نص على ( 11)وئاات الكفاية را

ر هووذه ا ممووا يوود  علووى أم ىرئووة التوومافر متمسوو ةا و عتبوو(2.03)حيووت تلووز المتمسووم الحسوواتي 

ا وىراسووة الغاموودي (هووـ1023)النتيوووة اليلووة موو  أهميووة هووذه الكفايووة  مووا  ؤ ووده ىراسووة الوليمووي 

ا ويعزو الباحت تلك إلى الة ااتناع معلمي العلم  الرورعية تلهميوة التخ ويم واسعوداى (هـ1034)

 (.ـه1032)اوىراسة نوالا الحصام (هـ1031)الكتاتيا و تفق هذه النتيوة م  وىراسة الُعمري

    فووي ( يحوودى أسوواليخ التقوومي  المسووتخدمة فووي الوودر )والتووي  وونص علووى ( 10)وئوواات الكفايووة راوو

ا مموا يود  علوى أم ىرئوة التومافر  وعيفةا (.2.0)المر بة الراتعةا حيت تلز المتمسوم الحسواتي 

موا ويعزو الباحت تلك إلى الة ااتناع معلمي العلوم  الرورعية تلهميوة التخ ويم واسعوداى الكتواتي  

ا و كوواى أم  تفووق موو  (هوـ.102)ا و تفوق هووذه النتيوووة مو  ىراسووة المحموومى (11)فوي الكفايووة راوو  

ا حيت أ دت نتايولا أم  حديد أساليخ التقمي   عيفة ئًدا لوده (هـ1032)ىراسة نوالا الحصام 

 .أفراى عينتلا

    فوي ( يحدى المسايل التعليميوة المناسوبة لعور  الودر )والتي  نص على ( 13)وئاات الكفاية را

ا مما يود  علوى أم ىرئوة التومافر  وعيفةا (2.03)المر بة الخامسةا حيت تلز المتمسم الحساتي 

ا ويعزو الباحت تلك إلى الة ااتناع معلمي العلوم  الرورعية تلهميوة التخ ويم واسعوداى الكتواتي  مو

ا حيوت (هوـ.102)ا و كاى أم  تفق هذه النتيوة م  ىراسة المحمومى (10)و ( 11)في الكفاية را  

أ دت نتايولوا أم ا تيوار التقنيوات والمسوايل التعليميوة ايور متحققوة لوده أفوراى عينتلواا و تفوق مو  

ا ويرئو  الباحوت (هوـ1032)ا و ختلوف عوب ىراسوة نووالا الحصوام (هوـ1031)ىراسة الُعموري 

إلووى اب ووتالف فووي  وومفر  راسووة التخ وويم واسعووداى الكتوواتي مووب عدمووها فتبوويب للباحووت الووة تلووك 

اسووتخدا   راسووة التخ وويم واسعووداى الكتوواتي فووي الدراسووة الحاليووةا تينمووا أشووارت ىراسووة نوووالا 

 .إلى  مفر استخدا   راسة التخ يم واسعداى الكتاتي( هـ1032)الحصام 

 (2-2)جد ا رقم 

  المئوية  المتوسطات الحسابية  ترتيبها حس   ر دها في أداة المالحظة لمد  التكرارات  النس

التمكن من مهارات )توافر الكفايات التدريسية لد  أفراد العينة في الجان  التربوي  فق معيار 

 (تنفيذ الدرس -التدريس 

 الكفايات م

المتوس (التحقق)درجة التوافر 

ط 

الحساب

 ي

االنحراف 

تي المعياري
تر
ال

  

كبيرة 

 جداً 
 كبيرة

متوسط

 ة
 ضعيفة

غير 

متحق

 قة

13 
يهيئ بيئة الصف لعملية 

 التدريس

 2 3 .1 11 2 ت
3.43 4.80 2 

 ٪ 3.4 2..3 02.3 24.4 3.4 

10 
يهيئ جيًدا للدرس لجذب 

انتباه التالميذ  تشويقهم 

 له

 0 8 18 0 2 ت

2.33 4.83 . 
 ٪ 3.4 13.4 0..3 22.3 14.4 

1. 
يستخدم طرائق التدريس 

 المناسبة للمناخ التدريسي

 0 13 11 0 2 ت
2.33 1.43 12 

 ٪ 3.4 13.4 2..3 3..3 13.4 
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 الكفايات م

المتوس (التحقق)درجة التوافر 

ط 

الحساب

 ي

االنحراف 

تي المعياري
تر
ال

  

كبيرة 

 جداً 
 كبيرة

متوسط

 ة
 ضعيفة

غير 

متحق

 قة

13 
يراعي التسلسل المنطقي 

 في طرح مادة التدريس

 2 13 13 3 3 ت
2.84 1.14 3 

 ٪ 12.3 12.3 32.3 3..3 3.4 

18 
يوزع محتو  الدرس 

على زمن الحصة 

 المخصص

 2 11 13 14 0 ت

3.43 1.4. 2 
 ٪ 14.4 23.4 32.3 2..3 3.4 

24 
يستخدم الوسائل التعليمية 

 المناسبة لعرض الدرس

 1 13 12 3 0 ت
2.8. 1.43 0 

 ٪ 14.4 24.4 34.4 3..3 2.3 

21 

يقدم المادة العلمية بما 

يناس  تفكير التالميذ 

  قدراتهم العقلية

 3 .1 8 3 3 ت

2..3 1.14 8 
 ٪ ..3 24.4 22.3 02.3 ..3 

22 

يشجا التالميذ على 

المشاركة اإليجابية في 

 الدرس

 1 .1 11 8 2 ت

2.33 4.83 0 
 ٪ 3.4 22.3 2..3 02.3 2.3 

23 

يفعل النشاطات التعليمية 

التي تسهم في إثارة 

 التفكير عند التالميذ

 0 .1 11 0 2 ت

2.03 1.43 11 
 ٪ 3.4 13.4 2..3 02.3 14.4 

20 

يهتم بالجان  العملي 

التطبيقي في عملية 

 التدريس

 3 10 11 . 3 ت

2..3 1.4. 8 
 ٪ ..3 1..3 2..3 04.4 ..3 

23 
يز د التالميذ بالتغذية 

الراجعة للدرس الذي 

 يقدمه

 3 . 13 11 0 ت

3.23 1.13 1 
 ٪ 13.4 2..3 32.3 1..3 ..3 

20 
يستخدم مهارات طرح 

 سئلة بصورة جيدةاأل

 3 13 12 . 3 ت
2.34 1.4. 3 

 ٪ ..3 1..3 34.4 3..3 ..3 

 3622 العام* المتوسط

 درجات 2المتوسط الحسابي من * 

 نفيوذ  - ومافر  فايوات معيوار الوتمكب موب ملوارات التودريس  (2-2)رقؤم  الجؤد ا موب يتضوح

عيار علوى متمسوم حسواتي عوا  اودره تدرئة متمس ة لده أفراى العينة  حيت حصل هذا الم -الدر 

 (.2.33 - 3.23)ا و راوحت متمس ات  فايات هذا المعيار ما تيب (2.33)

 :(2-2)رقم  الجد اوتالندر أيًضا إلى 

    في ( يزوى التالميذ تالتغذية الرائعة للدر  الذي يقدمه)والتي  نص على ( 23)نود أم الكفاية را

ا مموا يود  علوى (3.23)المعيارا حيت تلز المتمسوم الحسواتي المر بة ا ولى مب تيب  فايات هذا 
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أم ىرئة التمافر متمس ةا ويعزو الباحت تلك إلى أم عدًىا مب معلمي العلم  الررعية ي لخ مب 

التالميذ حل أس لة الدر  الممئمى  في الكتاب المدرسوي فوي نلايوة الحصوة الدراسويةا إب أم هوذه 

هذه الكفايةا حيت إنلوا  وند  و ربوت الخبورات الوديود  لوده التلميوذا النتيوة  عتبر متدنية م  أهمية 

 (.هـ1034)ا و الغامدي (هـ1023) ما  ؤ د  لك ا همية ىراستا الوليمي 

    في المر بة الرانيوةا ( يليئ تي ة الصف لعملية التدريس)والتي  نص على ( 13)وئاات الكفاية را

  علوى أم ىرئوة التومافر متمسو ةا ويعوزو الباحوت ا مموا يود(3.43)حيت تلز المتمسم الحساتي 

تلك إلى إىراك معلمي العلم  الررعية أهمية هذه الكفاية وأم عملية التدريس لب  ت  إب تتلي ة تي ة 

 (.هـ.102)الصف ابل الرروع تالدر ا و تفق هذه النتيوة م  ىراسة المحممى 

    ( الدر  على زمب الحصوة المخصوصيمزع محتمه )والتي  نص على ( 18)وئاات الكفاية را

ا مموا يود  علوى أم ىرئوة التومافر (3.43)في المر بة الرانية مكررا حيت تلز المتمسوم الحسواتي 

معلمووي العلووم  الروورعية علووى التعاموول الويوود موو   متمسوو ةا ويعووزو الباحووت تلووك إلووى عوود  اوودر 

مكروف للتعامول معلوا تروكل   مقررات العلم  الررعية الوديد ا إت  حتال إلى  فايات عالية و دريخ

ا (هوـ1023)ئيدا  ما أفاى أحد مررفي الترتية اسسالميةا و تفق هذه النتيوة مو  ىراسوة تاىارور 

 (.هـ1034)وىراسة منى السبيعي 

    ( يسوتخد  المسوايل التعليميوة المناسوبة لعور  الودر )والتي  ونص علوى ( 24)وئاات الكفاية را

ا ممووا يوود  علووى أم ىرئووة التوومافر (.2.8)متمسووم الحسوواتي فووي المر بووة الراتعووةا حيووت تلووز ال

متمسوو ةا ويعووزو الباحووت تلووك إلووى الووة ااتنوواع معلمووي العلووم  الروورعية تلهميووة اسووتخدا  المسووايل 

التعليميةا تل يره تعضل  أم استخدا  المسايل مضيعة للماتا ويعزو الباحوت تلوك أيًضوا إلوى أم 

التقنيوة الحديروة أىه إلوى عوزوف تعوا المعلمويب عوب  عد  ادر  تعا المعلميب على التعامول مو 

ا وىراسوة (هوـ.102)استخدا  المسايل التعليميةا و كاى أم  تفق هذه النتيووة مو  ىراسوة المحمومى 

ا حيووت أ وودت نتايولمووا أم اسووتخدا  التقنيووات والمسووايل التعليميووة المناسووبة (هووـ1023)الوليمووي 

تفووق هووذه النتيوووة موو  ىراسووة نوووالا الحصووام لعوور  الوودر   ووعيفة لووده أفووراى عينتيلموواا و 

ا ويرئ  الباحوت تلوك إلوى ا وتالف أىا  (هـ1023)ا تينما  ختلف عب ىراسة تاىارر (هـ1032)

اسوووتخدمت أىا  ( هوووـ1023)الدراسوووة فالباحوووت اسوووتخد  أىا  المالحدوووةا تينموووا ىراسوووة تاىارووور 

 .ابستبانة

    فوي ( تسلسل المن قي في  رح ماى  التدريسيراعي ال)والتي  نص على ( 13)وئاات الكفاية را

ا مما يد  على أم ىرئة التمافر متمسو ةا (2.84)المر بة الخامسةا حيت تلز المتمسم الحساتي 

ويعزو الباحت تلك إلى أم عد  اسعداى الويد والتحضير الذهني للدر  أىه إلى عد   مكب المعل  

هوووذه النتيووووة مووو  ىراسوووة تاىارووور  موووب مراعوووا  التسلسووول المن قوووي فوووي  ووورح الووودر ا و تفوووق

ا (هوـ1023)ا و كواى  تفوق مو  ىراسوة المحمومى (هوـ1032)ا وىراسة نوالا الحصام (هـ1023)

ا حيووت أ وودت نتايولمووا أم مراعووا  التوودرل فووي عوور  المعلممووات (هووـ1023)وىراسووة الوليمووي 

 .ت ريقة من قية  عيفة لده أفراى عينتيلما

    ( يرو  التالميوذ علوى المروار ة اسيواتيوة فوي الودر )ص على والتي  ن( 22)وئاات الكفاية را

ا ممووا يوود  علووى أم ىرئووة التوومافر (2.33)فووي المر بووة الساىسووةا حيووت تلووز المتمسووم الحسوواتي 

متمس ةا ويعوزو الباحوت تلوك إلوى الوة ااتنواع تعوا  موب معلموي العلوم  الرورعية فوي  فعيول ىور 

يوروم أم ىوره ينحصور فوي  لقوي المعلمموةا مو  العلو  أم  التلميذ الحقيقي في العمليوة التعليميوةا إت

مقووررات العلووم  الروورعية الوديوود  تُنيووت  م يكوومم ىور التلميووذ هووم مووب يقووم  تالعمليووة التعليميووة 

تتمئيه  مب معلمها ويرئ  الباحت تلوك إلوى الوة  بور  المعلمويب فوي  يفيوة  فعيول التلميوذا أو لعود  

أهمية هذه الكفايوة  ( هـ1023)ابتتداييةا و ؤ د ىراسة الوليمي  ااتناعل  تقدرات  الميذ المرحلة

 .إت أنلا  عزز مرار ة المتعلميب  يلة الحصة الدراسية
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    ( يليئ ئيًدا للدر  لوذب انتباه التالميوذ و روميقل  لوه)والتي  نص على ( 10)وئاات الكفاية را

ا يوود  علووى أم ىرئووة التوومافر ا مموو(2.33)فووي المر بووة السوواتعةا حيووت تلووز المتمسووم الحسوواتي 

موب أفوراى ( ٪3..0)متمس ةا و عتبر هذه النتيوة متدنية مو  أهميوة هوذه الكفايوة  إت أم موا نسوبته 

ويعوزو الباحوت تلوك إلوى الوة اسعوداى الويود  العينة يحتوائمم لمتاتعوة مسوتمر  س قوام هوذه الكفايوةا

 (.هـ1032)ا الحصام والتحضير الذهني للدر ا و تفق هذه النتيوة م  ىراسة نوال

    فووي ( يسوتخد  ملوارات  ورح ا سو لة تصومر  ئيود )والتوي  ونص علوى ( 20)وئواات الكفايوة راو

ا مموا يود  علوى أم ىرئوة التومافر متمسو ةا (2.34)المر بة الرامنةا حيت تلز المتمسم الحساتي 

ة  بور  معلموي العلوم  و عتبر هذه النتيوة متدنية م  أهمية هذه الكفايةا ويعزو الباحت تلك إلوى الو

الروورعية تملووارات  وورح ا سوو لة تصوومر  ئيوود  إمووا أنلوو  لوو  يتلقووما التلهيوول الترتوومي الويوود أثنوواا 

ىراستل  الوامعية أو أنل  ل  يدرتما على  لك الملارات أثناا  دمتل ا  ما  ؤ ده ىراسوة الوليموي 

 (.هـ1034)ا و تفق هذه النتيوة م  ىراسة منى السبيعي (هـ1023)

    يقد  الماى  العلمية تما يناسخ  فكير التالميوذ واودرا ل  )والتي  نص على ( 21)وئاات الكفاية را

ا مما يد  على أم ىرئة التمافر (3..2)في المر بة التاسعةا حيت تلز المتمسم الحساتي ( العقلية

صوايص متمس ةا ويعزو الباحت تلك إلى الوة  بور  عودى  موب معلموي العلوم  الرورعية فوي فلو   

المرحلة العمرية لده التالميذ والفروق الفرىية تينل ا و ذلك الوة الودورات التدريبيوة التوي  م وح 

 صايص المراحل العمرية للتالميذ و يفية التعامل معل ا و تفق هذه النتيوة مو  ىراسوة الوليموي 

يووت ا ح(1034)ا ومنوى السوبيعي (هووـ.102)ا و كواى أم  تفوق موو  ىراسوتي المحمومى (هوـ1023)

أ دت نتايولما أم مراعا  الفروق الفرىية  وعيفة لوده أفوراى عينتيلمواا تينموا  ختلوف عوب ىراسوة 

ا ويرئووو  الباحوووت تلوووك إلوووى ا وووتالف أىا  الدراسوووة فالباحوووت اسوووتخد  أىا  (هوووـ1023)تاىارووور 

 .استخدمت أىا  ابستبانة( هـ1023)المالحدةا تينما ىراسة تاىارر 

    في ( يلت  تالوانخ العملي الت بيقي في عملية التدريس)تي  نص على وال( 20)وئاات الكفاية را

ا ممووا يود  علووى أم ىرئووة التوومافر (3..2)المر بوة التاسووعة مكووررا حيووت تلوز المتمسووم الحسوواتي 

متمس ةا ويعزو الباحت تلك إلى الة اسعداى الويد للوانخ الت بيقي لده تعا  مب معلمي العلم  

على أهمية هوذه الكفايوة  (هـ1034)عداى  مسبقا و ؤ د ىراسة الغامدي الررعية أو   بيقه تدوم إ

 .حيت أ دت نتايولا أم ابهتما  تالوانخ العملي الت بيقي عالية لده أفراى عينتلا

    يفعل النرا ات التعليمية التوي  سول  فوي إثوار  التفكيور )والتي  نص على ( 23)وئاات الكفاية را

ا مموا يود  علوى أم (2.03)لحاىية عررا حيت تلوز المتمسوم الحسواتي في المر بة ا( عند التالميذ

ىرئووة التوومافر متمسوو ةا ويعووزو الباحووت تلووك إلووى الووة الوودورات التدريبيووة التووي  م ووح للمعلموويب 

الكيفيووة الصووحيحة لتفعيوول النرووا ات التعليميووة التووي  ريوور  فكيوور التالميووذ ممووا أىه إلووى الووة  بوور  

عية مب النروا اتا ويعوزو الباحوت تلوك أيًضوا إلوى عود  ااتنواع تعوا المعلميب في  فعيل هذه النم

المعلموويب تقوودرات  الميووذ المرحلووة ابتتداييووةا والووبعا اآل وور يووره أم  نفيووذ النرووا ات التعليميووة 

يحتووال إلووى واووت  ميوول فيكتفووي تحللووا ترووكل  سووري   لوو ال يُحوورل موو  إىار  المدرسووة أو المروورف 

لتالميذا وم  وئمى  لل في إ قام هذه الكفايوة إب أم ىراسوة الغامودي الترتمي أو م  أولياا أممر ا

ا  ؤ د على أهميتلا  حيت أ دت نتايولا أم  فعيول النروا ات التعليميوة التوي  سول  فوي (هـ1034)

إثار  التفكير عند التالميذ عالية لده أفراى عينتلاا و كاى أم  تفق هذه النتيوة مو  ىراسوة الوليموي 

ت أ وودت نتايولوووا أم  قوودي  أنروو ة  سوواعد علوووى  نميووة التفكيوور استووداعي لوووده   حيوو(هووـ1023)

 .المتعلميب  عيفة لده أفراى عينتلا

    ( يسوتخد   رايوق التودريس المناسوبة للمنواخ التدريسوي)والتي  نص على ( .1)وئاات الكفاية را

أم ىرئوة التومافر ا مموا يود  علوى (2.33)في المر بة الرانية عرر ا حيت تلز المتمسوم الحسواتي 

 عيفةا ويعزو الباحت تلك إلى الة  بر  معلمي العلم  الررعية ت رايق التودريسا إموا  نلو  لو  
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يتلقما التلهيل الترتمي الويد أثناا ىراسوتل  الوامعيوةا أو أنلو  لو  يودرتما علوى  لوك ال رايوق أثنواا 

د ا وب يريود  غييرهوا  إموا  دمتل ا و ذلك يمئد تعا  مب المعلميب يكتفوي تاسوتخدا   ريقوة واحو

 م تعووا ال وورق  حتووال إلووى واووت وئلوود ولوويس لديووه اسووتعداى لووذلكا أو يووره أم اسووتخد  هووذه 

ا وىراسة منى السبيعي (هـ1023)و تفق هذه النتيوة م  ىراسة الوليمي .ال رايق مضيعة للمات

 (.هـ1034)

 (2-2)جد ا رقم 

ة  ترتيبها حس   ر دها في أداة المالحظة لمد  التكرارات  النس  المئوية  المتوسطات الحسابي

التمكن من مهارات )توافر الكفايات التدريسية لد  أفراد العينة في الجان  التربوي  فق معيار 

 (تقويم الدرس -التدريس 

 الكفايات م

المتوس (التحقق)درجة التوافر 

ط 

الحساب

 ي

االنحراف 

 المعياري

 
تي
تر
ال

 

كبيرة 

 جداً 
 كبيرة

متوسط

 ة
 ضعيفة

غير 

متحق

 قة

2. 
يربط األسئلة التقويمية 

باألهداف التدريسية 

 المتعلقة بالدرس

 3 3 10 3 3 ت

3.14 1.14 2 
 ٪ 12.3 24.4 04.4 24.4 ..3 

23 
يكلف التالميذ بواجبات 

 منزلية

 13       22 ت
3.24 2.42 1 

 ٪ 33.4       03.4 

28 

يستخدم الحوافز التي 

تجابات التالميذ تعزز اس

 للدرس

 3 10 8 3 0 ت

2.33 1.10 3 
 ٪ 14.4 24.4 22.3 04.4 ..3 

34 

يستخدم أسالي  تقويم 

 –تشخيصي )متنوعة 

 (ختامي –تتابعي 

 3 10 12 . 0 ت

2.33 1.11 0 
 ٪ 14.4 1..3 34.4 33.4 ..3 

31 

يستخدم نتائج التقويم في 

معالجة مواطن الاعف 

 تعزيز عند التالميذ 

 .مواطن القوة

 2 8 .1 . 3 ت

3.14 1.40 2 
 ٪ 12.3 1..3 02.3 22.3 3.4 

 2602 العام* المتوسط

 درجات 2المتوسط الحسابي من * 

 قومي   - ومافر  فايوات معيوار الوتمكب موب ملوارات التودريس  (2-2)رقؤم  الجؤد ا موب يتضوح

المعيار على متمسم حساتي عوا  اودره  تدرئة متمس ة لده أفراى العينة  حيت حصل هذا -الدر  

 (.2.33 - 3.24)ا و راوحت متمس ات  فايات هذا المعيار ما تيب (3.43)

 :(2-2)رقم  الجد اوتالندر أيًضا إلى 

    في المر بة ا ولى مب ( يكلف التالميذ تمائبات منزلية)والتي  نص على ( 23)نود أم الكفاية را

ا مموا يود  علوى أم ىرئوة التومافر (3.24)ز المتمسوم الحسواتي تيب  فايات هذا المعيوارا حيوت تلو

متمس ةا ويعوزو الباحوت تلوك إلوى أم عودًىا موب معلموي العلوم  الرورعية ي لوخ موب التالميوذ حول  



 1027عشر لسنة  لثامنالعدد ا                                       مجلة البحث العلمى فى التربية

 

332 

في المنز ا وعدًىا آ ر مب المعلمويب (  تاب ال الخ)أس لة الدر  الممئمى  في الكتاب المدرسي 

مية الممئمى  في  تاب النرا  في المنز ا ويحتج المعلممم تقلوة ي لخ إ ما  حل  النرا ات التعلي

حصص مماى العلم  الررعية  حيت يتراوح عدى حصص المواى  الماحود فوي ا سوبمع موب حصوة 

إلى حصتيبا وهذا ب يكفي لررح الدر  وحولِّ نروا ا ها حسوخ موا أفواى توه أحود مرورفي الترتيوة 

 (.هـ1023)تاىارر اسسالميةا و تفق هذه النتيوة م  ىراسة 

    يورتم ا سو لة التقميميوة تا هوداف التدريسوية المتعلقوة )والتي  نص علوى ( .2)وئاات الكفاية را

ا مما يد  على أم ىرئة التمافر (3.14)في المر بة الرانيةا حيت تلز المتمسم الحساتي ( تالدر 

يعتموودوم علووى ا سوو لة  متمسو ةا ويعووزو الباحووت تلووك إلووى أم عوودًىا مووب معلمووي العلووم  الروورعية

ا و تفوق هوذه النتيووة مو  ( تواب ال الوخ)الممئومى  فوي نلايوة  ول مم ومع فوي الكتواب المدرسوي 

 (.هـ1023)ىراسة تاىارر 

    يستخد  نتايج التقمي  في معالوة مما ب الضعف عنود )والتي  نص على ( 31)وئاات الكفاية را

ا (3.14)يوة مكوررا حيوت تلوز المتمسوم الحسواتي فوي المر بوة الران( التالميذ و عزيز مما ب القم 

ممووا يوود  علووى أم ىرئووة التوومافر متمسوو ةا ويعووزو الباحووت تلووك إلووى الووة إىراك عوودى  مووب معلمووي 

العلم  الررعية تملار  معالووة  وعف التالميوذ و عزيوز موما ب القوم  لوديل  عوب  ريوق التقومي ا 

ة  حيوت أ ودت نتايولوا أم يمظوف نتوايج ا على أهمية هذه الكفاي(هـ1031)و ؤ د ىراسة الُعمري 

 .التقيي  لتقدي   غذية رائعة لل الب ملمة تدرئة مر فعة ئًدا لده أفراى عينتلا

    رخيصويا  تواتعيا  -يسوتخد  أسواليخ  قومي  متنمعوة )والتي  نص علوى ( 34)وئاات الكفاية را 

ا يوود  علووى أم ىرئووة ا مموو(2.33)فووي المر بووة الراتعووةا حيووت تلووز المتمسووم الحسوواتي ( - تووامي 

التوومافر متمسوو ةا ويعووزو الباحووت تلووك إلووى الووة الوودورات التدريبيووة التووي  وودرب المعلموويب علووى 

استخدا  أساليخ  قمي  متنمعة  مما أىه إلى الة إىراك عدى  موب معلموي العلوم  الرورعية  سواليخ 

و كواى أم  تفوق مو  (. ـه1023)التقمي  و فعيللا تركل  ئيدا و تفق هذه النتيوة م  ىراسة تاىارر 

  (هوـ1031)ا وىراسوة الُعموري (هوـ1034)ا وىراسوة منوى السوبيعي (هـ.102)ىراسة المحممى 

 .حيت أ دت نتايج هذه الدراسات أم التنمع في استخدا  أساليخ التقمي   عيفة لده أفراى عينتلب

    تات التالميووذ يسووتخد  الحوومافز التووي  عووزز اسووتوا)والتووي  وونص علووى ( 28)وئوواات الكفايووة راوو

ا ممووا يوود  علووى أم ىرئووة (2.33)فووي المر بووة الخامسووةا حيووت تلووز المتمسووم الحسوواتي ( للوودر 

التمافر متمس ةا ويعزو الباحت تلك إلى إافا  عدى  مب معلمي العلم  الررعية استخدا  الحومافز 

فز فووي  علوو  فووي  عزيووز اسووتواتات التالميووذ  إمووا لعوود  إىرا لوو  أثوور الحووما( الماىيووة أو المعنميووة)

التالميذا وإما لقلة  بر ل  في  حفيز التالميذ تركل  ئيدا ويعزو الباحت تلك أيًضا إلى عد  وئمى 

مب وزار  الترتية والتعلي  لتحفيز ال البا وإم وئود تعوا الودع  ( ىع  ماىي)مخصصات مالية 

ا ويوره تعوا في تعا المدار  فلم إما مب حسواب المعلو  أو مودير المدرسوة أو أوليواا ا مومر

المعلميب أم  مفير الحمافز ليست مب ملا  المعل ا تل مب ملا  وزار  الترتيوة والتعلوي ا وهوذا  لوه 

أىه إلووى اسووتخدا  الحوومافز تمسووتمه أاوول مووب الم لوومب موو  أهميووة هووذه الكفايووة  مووا  ؤ وود ىراسووة 

 .أم استخدا  الحمافز يساعد على  عل  أفضل( هـ1023)الوليمي 
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 (2-2)جد ا رقم 

التكرارات  النس  المئوية  المتوسطات الحسابية  ترتيبها حس   ر دها في أداة المالحظة لمد  

اإلدارة الصفية  تنظيم )توافر الكفايات التدريسية لد  أفراد العينة في الجان  التربوي  فق معيار 

 (بيئة الدرس

 م
 الكفايات

 

المتو (التحقق)درجة التوافر 

سط 

الحسا

 بي

االنحرا

ف 

ارالمعي

 ي

 
تي
تر
ال

 

كبيرة 

 جداً 
 كبيرة

متوسط

 ة
 ضعيفة

غير 

متحق

 قة

32 
االحترام المتبادا ما 

 التالميذ

 1   0 3 34 ت
0.33 4.3. 1 

 ٪ .3.4 12.3 14.4   2.3 

33 
يتابا ما يد ر داخل 

 الصف باهتمام

 2 8 13 14 0 ت
3.22 1.12 2 

 ٪ 13.4 23.4 32.3 22.3 3.4 

30 

ميذ على يشجا التال

العمل الجماعي ما 

 المحافظة على النظام

 3 3 .1 8 0 ت

3.24 1.13 3 
 ٪ 13.4 22.3 02.3 ..3 12.3 

 2622 العام* المتوسط

 درجات 2المتوسط الحسابي من * 

 وومافر  فايووات معيووار اسىار  الصووفية و ندووي  تي ووة الوودر   (2-2)الجؤؤد ا رقؤؤم  يتضووح مووب

ا (.3.0)عينة  حيت حصول هوذا المعيوار علوى متمسوم حسواتي عوا  اودره تدرئة  بير  لده أفراى ال

 (.2.33 - 3.23)و راوحت متمس ات  فايات هذا المعيار ما تيب 

 :(2-2)الجد ا رقم وتالندر أيًضا إلى 

    فوي المر بوة ا ولوى موب ( ابحترا  المتباى  م  التالميذ)والتي  نص على ( 32)نود أم الكفاية را

ا مموا يود  علوى أم ىرئوة التومافر (0.33)ذا المعيوارا حيوت تلوز المتمسوم الحسواتي تيب  فايات ه

 بير  ئًداا واد يعزو الباحت تلك إلى الخبر  التي يتمتو  تلوا معلموي العلوم  الرورعية  إت يمرول موا 

سنةا ويد  تلوك إلوى  بور سوب المعلمويبا وهوذا مموا زاى ( 13) دمتل  أ رر مب ( ٪ 3...)نسبته 

  المتباى  تيب المعلميب وال البا فالمعلممم يرحممم التالميذ مرول أتنوايل ا وال والب مب ابحترا

يحترممم معلميل  تسبخ الفارق العمريا و عتبر هذه الكفاية ملمة في إنوواح اسىار  الصوفيةا ما 

 (.هـ1028) ؤ ده ىراسة الحرتي 

    فووي المر بووة ( لصووف تاهتمووا يتووات  مووا يوودور ىا وول ا)والتووي  وونص علووى ( 33)وئوواات الكفايووة راوو

ا مموا يود  علوى أم ىرئوة التومافر متمسو ةا ويعوزو (3.22)الرانيةا حيت تلز المتمسم الحسواتي 

الباحت تلك إلى أم عودًىا موب معلموي العلوم  الرورعية يوروم أم  والب المرحلوة ابتتداييوة  ريورو 

 (.هـ1034)الحر ة ويصعخ متاتعتل ا و تفق هذه النتيوة م  ىراسة منى السبيعي 

    يروو  التالميوذ علوى العمول الومواعي مو  المحافدوة )والتوي  ونص علوى ( 30)وئاات الكفايوة راو

ا مموا يود  علوى أم ىرئوة (3.24)في المر بوة الرالروةا حيوت تلوز المتمسوم الحسواتي ( على الندا 
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عل  التمافر متمس ةا ويعزو الباحت تلك للمفلوم  الخوا ئ لوده موممعوة موب المعلمويب موب أم الوت

 .يولخ الفم ى ويلدر المات ىا ل الصف( التعل  التعاوني)عب  ريق الموممعات 

 (2-2)جد ا رقم 

 المتوسطات الحسابية  االنحرافات المعيارية

 لمد  توافر الكفايات التدريسية لد  أفراد العينة

 ابنحراف المعياري الحساتي* المتمسم الموا /المعيار  

 1.42 3.01 يمانية والخلقية حلي المعل  تالصفات اس 1

 4.33 8..3 امتالك المعل  للصفات الوسمية والصحية 2

 .4.3 3..3 معايير الومى  المتعلقة تالوانخ الرخصي 3

 2..4 3.10 معايير الومى  المتعلقة تالوانخ العلمي 0

 4.33 3.13 ( خ يم الدر )التمكب مب ملارات التدريس  3

 4.02 2.33 ( نفيذ الدر )س التمكب مب ملارات التدري 0

 4.83 3.43 ( قمي  الدر )التمكب مب ملارات التدريس  .

 4.34 .2.8 التمكب مب ملارات التدريس 3

 4.82 .3.0 اسىار  الصفية و ندي  تي ة الدر  8

 4.00 3.43 معايير الومى  المتعلقة تالوانخ الترتمي 14

 0622 2612 الدرجة الكلية

 درجات 2المتوسط من *   

أم المتمسم العوا  لوميو  مووابت ومعوايير الوومى  فوي ت ااوة ( 2-2)الجد ا رقم يتضح مب 

ا وهذا يد  على أم ىرئة  مافر الكفايوات التدريسوية متمسو ةا حيوت تلوز (3.13)المالحدة يساوي 

تالك ا وتلوز المتمسوم لمعيوار امو(3.01)المتمسم لمعيوار  حلوي المعلو  تالصوفات اسيمانيوة والخلقيوة 

ا وتلز المتمسوم لمووا  معوايير الوومى  المتعلقوة تالوانوخ (8..3)المعل  للصفات الوسمية والصحية 

ا وتلوز (3.10)ا وتلوز المتمسوم لمووا  معوايير الوومى  المتعلقوة تالوانوخ العلموي (3..3)الرخصي 

يووار ا وتلووز المتمسووم لمع(3.13( ) خ وويم الوودر )المتمسووم لمعيووار الووتمكب مووب ملووارات التوودريس 

ا وتلوز المتمسوم لمعيوار الوتمكب موب ملوارات (2.33( ) نفيوذ الودر )التمكب موب ملوارات التودريس 

ا (.2.8)ا وتلووز المتمسووم لمعيوار الووتمكب موب ملووارات التوودريس (3.43( ) قوومي  الودر )التودريس 

ر ا وتلوز المتمسووم لمووا  معووايي(.3.0)وتلوز المتمسوم لمعيووار اسىار  الصوفية و ندوي  تي ووة الودر  

 (.3.43)الومى  المتعلقة تالوانخ الترتمي 

لمعلموي ...( مديريبا ومرورفيب)وهذا يرير إلى وئمب  كريف التمئيلات مب ابل المسؤوليب 

العلم  الررعية في المرحلة ابتتدايية لرف  مسوتمه أىايلو  وإ قوانل  الكفايوات التدريسوية الالزموة فوي 

 .  ما الومى 
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 :إجابة السلاا الثالث

هل يمئد  بايب تيب ف ات العينة في مده  مكنل  موب الكفايوات التدريسوية : لاا الثالثنص الس

 المؤهلا الخبر ا الصف؟: الالزمة في  ما معايير الومى   عزه ب تالف المتغيرات

 :الفر ق باختالف الملهل :أ الً 

ينوة الدراسوة في ىرئة  مافر الكفايات التدريسية الالزمة لوده ع ل  يق  الباحت تحساب الفروق

معوايير الوومى  المتعلقوة تالوانوخ الرخصويا معوايير الوومى  )في  ما معايير الومى  في المووابت 

  وتلوك  م ئميو  أفوراى (المؤهول المتعلقة تالوانخ العلمويا الوتمكب موب ملوارات التودريس توا تالف

ىتلوم  الكليوة  علوى علوى البكوالمريم ا عودا معلمويب  وانما موب الحاصوليب العينة  انما مب الحاصليب

الفروق تا تالف  ب يمكب حساب مب معلد المعلميب  لذا المتمس ةا ومعل  واحد حاصل على شلاى 

المؤهوولا ويعووزو الباحووت  روور  الحاصووليب علووى البكووالمريم  والووة الحاصووليب علووى الوودتلم  ومعلوود 

ريم  وتودأت توإاالق المعلميب  إلى أم  ليات المعلميب و الوامعات ا  وره فتحوت ترنوامج البكوالم

سوونةا و وذلك يعووزو الباحووت تلوك إلووى  مئووه وزار  23ترنوامج الوودتلم  ومعلود المعلموويب ابوول حومالي 

الترتيووة والتعلووي  تإعوواى   لهيوول المعلموويب الحاصووليب علووى ىتلووم  الكليووة المتمسوو ة ومعلوود المعلموويبا 

الحاصووليب علووى ىرئووة  وموونحل  فرصووة إ مووا  الدراسووة أثنوواا الخدمووة  ممووا  ووام لووه ا ثوور فووي  روور 

 .البكالمريم 

 :الفر ق باختالف عدد سنوات الخبرة :ثانيًا

لدبلوووة الفووروق فوووي ىرئوووة  ووومافر (( mann-whitneyو نوووي -اسووتخد  الباحوووت ا تبوووار مووام

الكفايووات التدريسووية الالزمووة لووده عينووة الدراسووةا فووي  ووما معووايير الووومى  تووا تالف عوودى سوونمات 

( ت)لة الفروق تيب موممعتيب مستقلتيبا تسبخ صعمتة   بيق ا تبوار لدب( ت)الخبر  تديل ا تبار 

و نوي -يسوتعام ا تبوار موام" تقملوه ( .13 ا ص 1884)لعد   مفر شرو ها ويؤ د تلك الرورتيني 

mann-whitney )) تيب عينتيب مستقلتيب حينما  كمم تيانات  ول عينوة فوي صومر  ر بيوة أو حملوت

المرولمر عنودما نعووز ( ت)يةا وهذا اب تبار يعد عمً ا عب ا تبار تيانا لا العدىية إلى صمر  ر ب

ا تبوواًرا ب معلميوواً (( mann-whitneyو نووي -ويعتبوور ا تبووار مووام( ت)عووب  وومفير شوورو  ا تبووار 

 ". اميًا

 (2-2)جد ا رقم 

  تني لداللة الفر ق في درجة توافر الكفايات التدريسية-اختبار ما 

 اسة في ضوء معايير الجودة باختالف عدد سنوات الخبرةالالزمة لد  عينة الدر

 العدد عدد سنوات الخبرة المجاا
متوسط 

 الرت 

مجموع 

 الرت 
 Uقيمة 

مستو  

 الداللة
 التعليق

معايير الومى  

المتعلقة تالوانخ 

 الرخصي

 123.34 10.23 8 سنة 13 – 11مب 
 اير ىالة 4.408 33.34

 081.34 22.31 31 سنة 13أ رر مب 

معايير الومى  

المتعلقة تالوانخ 

 العلمي

 102.44 3..13 8 سنة 13 – 11مب 
 اير ىالة ..4.1 44..8

 0.3.44 .21.3 31 سنة 13أ رر مب 

معايير الومى  

المتعلقة تالوانخ 

 الترتمي

 100.34 10.23 8 سنة 13 – 11مب 
 اير ىالة 4.223 141.34

 0.3.34 3..21 31 سنة 13أ رر مب 
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 العدد عدد سنوات الخبرة المجاا
متوسط 

 الرت 

مجموع 

 الرت 
 Uقيمة 

مستو  

 الداللة
 التعليق

الدرجة الكلية 

 لمعايير الجودة

 121600 12622 2 سنة 12 - 11من 
 غير دالة 06022 22600

 222600 33632 21 سنة 12أكثر من 

معوايير الوومى  المتعلقوة : )اير ىالوة فوي المووابت( يم)أم اي   (2-2)الجد ا رقم يتضح مب 

ا وفوي (الوتمكب موب ملوارات التودريس تالوانخ الرخصيا معوايير الوومى  المتعلقوة تالوانوخ العلمويا

الدرئة الكلية للمعايير الومى ا مما يرير إلى عد  وئمى  بايب تيب ف ات العينة فوي موده  مكونل  موب 

الكفايات التدريسية الالزمة في  ما معايير الومى  في  لك الموابتا  عمى ب وتالف عودى سونمات 

 . بر  عينة الدراسة

 :صف الدراسيالفر ق باختالف ال :ثالثًا

( ف)توووديل ا تبوووار  حليووول التبوووايب ا حووواىي ( kruskal-wallis)ويلوووز  –ا تبوووار  روسوووكا  

ا تقمله (.22 ا ص 1884)ويؤ د تلك الررتيني . لدبلة الفروق تيب أ رر مب موممعتيب مستقلتيب

تغوور  ( ئزايريوومم –عراايوومم  –سوومىانيمم )حينمووا يعتموود الباحووت علووى عوود  عينووات مسووتقلة " 

تعرف على ا واهات أفراى هذه العينات نحم اضية موب القضوايا فوي العلوم  اسنسوانية والكروف عوب ال

ىبلة الفروق تيب هذه العينات الرالت أو أ ررا حينما  كمم البيانات التي    ئمعلا فوي صومر  ر بيوة 

 .ألخ. (..kruskal-wallis) ويلز –أو حملت إلى صمر  ر بية  فإنه يلول إلى ا تبار  روسكا  

توووديل لتحليووول التبوووايب أحووواىي اب وووواه فوووي ( kruskal-wallis) ويلوووز –وا تبوووار  روسوووكا  

ا ساليخ البارامتريةا ويصلح هذا اب تبار للمقارنة تويب عود  عينوات مسوتقلة حوو   ول منلوا صوغير 

 ".ئًدا اد يصل واحًدا أو اثنيبا وب يت لخ  ساوي أحوا  العينات 

 (10-2)جد ا رقم 

  يلز لداللة الفر ق في درجة توافر الكفايات التدريسية-كر سكاا اختبار

 الالزمة لد  عينة الدراسة في ضوء معايير الجودة باختالف الصف الدراسي

 العدد الصف الدراسي المجاا
متوسط 

 الرت 
قيمة كا
3

 
مستو  

 الداللة
 التعليق

معايير الومى  المتعلقة 

 تالوانخ الرخصي

 13.33 12 الصف الرات 

 22.02 18 الصف الخامس اير ىالة 4.388 1.423

 18.33 8 الصف الساى 

معايير الومى  المتعلقة 

 تالوانخ العلمي

 24.43 12 الصف الرات 

 21.43 18 الصف الخامس اير ىالة 4.833 4.483

 18.33 8 الصف الساى 

معايير الومى  المتعلقة 

 تالوانخ الترتمي

 13.40 12 الصف الرات 

 18.03 18 الصف الخامس اير ىالة .4.34 2.304

 23.01 8 الصف الساى 

 غير دالة 06232 16322 12600 13 الصف الراباالدرجة الكلية لمعايير 
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 12622 12 الصف الخامس الجودة

 32622 2 الصف السادس

معووايير الووومى  : )الموووابت ايوور ىالووة فووي( 2 ووا)أم اووي   (10-2)الجؤؤد ا رقؤؤم يتضووح مووب 

ا (المتعلقة تالوانخ الرخصيا معايير الومى  المتعلقة تالوانخ العلميا التمكب مب ملوارات التودريس

وفي الدرئة الكلية لمعايير الومى ا مما يرير إلى عد  وئمى  بايب تيب ف ات العينة فوي موده  مكونل  

مى  فوي  لوك المووابتا  عومى ب وتالف الصوف مب الكفايات التدريسية الالزمة في  ما معايير الو

 .الدراسي

   :خالصة النتائج

 : مب أه  النتايج التي  مصل إليلا الباحت في ىراسته ما يلي

  التمصل إلى اايمة تالكفايات التدريسية الالزمة لمعلمي العلم  الرورعية فوي  وما معوايير .1

 . فاية( 30)الومى  تلغت أرتًعا وثالثيب 

أم المتمسوم العوا  لوميو  مووابت ومعوايير الوومى  فوي ت ااوة المالحدوة  أظلرت النتوايج .2

 .ا وهذا يد  على أم ىرئة  مافر الكفايات التدريسية لده أفراى متمس ة(3.13)يساوي 

أظلرت النتايج أم المتمسم العا  للموا  ا و  معايير الومى  المتعلقة تالوانخ الرخصي  .3

 (.3..3)يساوي 

ر  فايتي معيار  حلي المعل  تالصفات اسيمانية والخلقية تدرئة  بيور  أظلرت النتايج  ماف .0

 (.3.01)لده أفراى العينة  حيت حصل هذا المعيار على متمسم حساتي عا  ادره 

امتالك المعلو  للصوفات والصوحية تدرئوة  بيور  لوده  أظلرت النتايج  مافر  فايات معيار .3

 (.8..3)سم حساتي عا  ادره أفراى العينة  حيت حصل هذا المعيار على متم

أظلرت النتايج أم المتمسم العوا  للمووا  الرواني معوايير الوومى  المتعلقوة تالوانوخ العلموي  .0

 (.3.10)يساوي 

أظلرت النتايج  مافر  فايات معيوار الكفواا  العلميوة فوي التخصوص تدرئوة متمسو ة لوده  ..

 (.3.10)ه أفراى العينة  حيت حصل هذا المعيار على متمسم حساتي عا  ادر

أظلرت النتايج أم المتمسم العا  للموا  الرالت معايير الومى  المتعلقوة تالوانوخ الترتومي  .3

 (.3.43)يساوي 

 - خ وويم الوودر  -أظلوورت النتووايج  وومافر  فايووات معيووار الووتمكب مووب ملووارات التوودريس  .8

 تدرئووة متمسوو ة لووده أفووراى العينووة  حيووت حصوول هووذا المعيووار علووى متمسووم حسوواتي عووا  اوودره

(3.13.) 

تدرئووة  - نفيووذ الوودر  –أظلوورت النتووايج  وومافر  فايووات معيووار الووتمكب مووب ملووارات التوودريس  .14

 (.2.33)متمس ة لده أفراى العينة  حيت حصل هذا المعيار على متمسم حساتي عا  ادره 

تدرئووة  - قوومي  الوودر   –أظلوورت النتووايج  وومافر  فايووات معيووار الووتمكب مووب ملووارات التوودريس  .11

 (.3.43)أفراى العينة  حيت حصل هذا المعيار على متمسم حساتي عا  ادره  متمس ة لده

أظلرت النتايج  مافر  فايات معيار اسىار  الصفية و ندي  تي ة الدر  تدرئة  بير  لوده أفوراى  .12

 (..3.0)العينة  حيت حصل هذا المعيار على متمسم حساتي عا  ادره 
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لعينووة فووي مووده  مكوونل  مووب الكفايووات التدريسووية أظلوورت النتووايج عوود  وئوومى  بووايب توويب ف ووات ا .13

الالزمووة فووي  ووما معووايير الووومى  فووي  لووك الموووابتا  عوومى ب ووتالف عوودى سوونمات  بوور  عينووة 

 .الدراسة

أظلوورت النتووايج عوود  وئوومى  بووايب توويب ف ووات العينووة فووي مووده  مكوونل  مووب الكفايووات التدريسووية  .10

 .ا  عمى ب تالف الصف الدراسيالالزمةا في  ما معايير الومى  في  لك الموابت

 : التوصيات

 :في  ما ما أسفر عنه البحت مب نتايج يمصي الباحت تما يلي

 موب إعوداىها  و  التوي المالحدوة ت ااوة علوى العلم  الررعية في المرحلة ابتتدايية معلمي ا الع -1

 .المعل  لكفايات الذا ي في التقمي  منلا ابستفاى  أئل

 .الترتمييب   والتخ يم له مب ابل المعلميب والمتاتعة مب ابل المررفيبالعناية تاسعداى للدر -2

علووى المعلموويب ابهتمووا  تووالتنمي  فووي ال وورق المسووتخدمة فووي  وودريس مقووررات العلووم  الروورعيةا  -3

 .وئعل  رق التدريس مرماة ومرير  بهتما  التالميذ

 .قنيات الحديرةعلى المعلميب العناية تاستخدا  المسايل التعليميةا وتخاصة الت -0

على وزار  الترتية والتعلي   كريف التمعية تلهمية  رق وأساليخ التدريس والمسايل التعليمية موب  -3

 . ال  الدورات التدريبية

 .على المعلميب ابر قاا تلهداف التقمي  وأساليبه -0

 .اسفاى  مب المعلميب المتميزيب في  دريخ زماليل  والرف  مب مستماه  -.

تخصايص نمم  الب المرحلةا و دريبل  على مراعا  الفوروق الفرىيوة تيونل  موب   معية المعلميب -3

 . ال  الدورات التدريبية

تروكل   و  وميره ا ىاا  حسويب فوي توالمعلميب المتعلقوة الوومى  معوايير  معيوة المعلمويب تلهميوة -8

 .مستمر

ررات العلووم   كريووف الوودورات التدريبيووة الت بيقيووة وليسووت الندريووة فووي التعاموول الويوود موو  مقوو -14

 .الررعية الوديد 

علووى وزار  الترتيووة والتعلووي  إيووواى محفووزات للمعلموويب المتميووزييب لرفوو  أىاا المعلموويب المتوودني  -11

 .مستماه  الملني

على وزار  الترتية والتعلي   خصيص حمافز للتالميوذ  ع وى مودير المدرسوة لمسواعد  المعلمويب  -12

 .في رف  مستمه  حصيل التالميذ

  :ثالبحمقترحات 

 في  ما ما  مصل إليه البحت مب نتايج وتناا على ما  قد  مب  مصيات

 :يقترح الباحث إجراء الدراسات اآلتية

 .إئراا ىراسة مماثلة لمعلمي العلم  الررعية في الصفمف ا ولية .1

إئوراا .إئراا ىراسة فوي الكفايوات اسشورافية لمرورفي العلوم  الرورعية فوي  وما معوايير الوومى  .3

 .يلية لمقررات العلم  الررعية في  ما معايير الومى ىراسات  حل

 .إئراا ىراسات للكفايات التدريسية للمماى ا  ره .2
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إئراا ىراسة مسحية حم  العمايق التي  مائه وزار  الترتيوة والتعلوي  موب   بيوق معوايير الوومى   .2

 .على المعلميب

 .المدار  أو المعلميب إئراا ىراسة حم  ااتراح حلم  عملية لت بيق معايير الومى  على .2

 

 

 

 المراجا
 :المراجا العربية: أ الً 

الكفوااات الالزموة لمعلو  الترتيوة اسسوالمية تالمرحلوة الرانميوة فوي (. هوـ1013. )أتانميا محمد تب عبدالعزيز

 .ا الريا المملكة العرتية السعمىيةا رسالة مائستير اير منرمر ا  لية الترتيةا ئامعة الملك سعمى

ا 2  . الرواملة الوومى  معوايير  وما فوي المعلو   كوميب مندمموة(. هوـ1023. )الورزاق عبود محمود إتوراهي ا

 .الفكر ىار :ا رىم-عمام 

ا 2  . مبواى  القيووا  والتقومي  فوي الترتيووة(. هوـ1048. )إتوراهي ا محمود  وعزيووزا سوماره  وعصوا ا النموور

 .ىار الفكر: عمام

 .ىار الدعم : ا القاهر 0 . ا المعو  المسيم(هـ1020. )مإتراهي ا مص فىا وآ رو

 .ىار الحديت: القاهر . لسام العرب(. هـ1023. )اتب مندمرا أتم الفضل ئما  الديب

 .ا نولم مكتبة: القاهر  .النفسي التقمي (. هـ1010. )آما  صاىقا الل يفا عبد فؤاى ح خا أتم

مده  حقق معايير الوومى  فوي ترنوامج الترتيوة الميدانيوة (.  .244 ايمليم 20 – 23. )لمياا شعباما أتم زيد

ا القاي  وانعكا  تلك على ا ىاا التدريسي واب واه نحم الملنوة لوده ال البوات المعلموات تمن قوة القصوي 

:   ومير منوواهج التعلووي  فوي  ووما معوايير الووومى ا المولود الراتوو ا مصوورا الموؤ مر العلمووي التاسو  عروور

 .ئامعة عيب شمس

 .ىار الكتاب الوامعي:  كميب المعلميب مب اسعداى إلى التدريخا العيب(.  2443. )ا حمدا  الد  ه

إنتوال  موب المعلمويب  ليوات فوي المعلو  اسسوالمية الترتيوة  الخ  مكب مده (.هـ1023. )ى يل مفلح ا  لبيا

القورها مكوة  أ  لترتيوةا ئامعوةمنرومر ا  ليوة ا ايور مائسوتير رسالة التعلي ا و قنيات المسايل واستخدا 

 .المكرمة

 .الدولية الرروق مكتبة :ا مصر0  . المسيم المعو (. هـ1023. )أنيسا إتراهي ا وآ روم

الملووارات التدريسووية الالزمووة لمعلمووي العلووم  الروورعية فووي المرحلووة (. هووـ1023. )تاىاروورا علووي تووب عموور

  . ا  لية الترتيةا ئامعة الملك سعمىا الريا ا رسالة مائستير اير منرمر(ىراسة  قميمية)المتمس ة 

 .اليازوري ىار: ا رىم عماما .اآليزو و  بيقات التعلي  في الراملة الومى (.  2448. )نماف الباىيا

 .ىار الحديت: المسند الوام  الصحيح المختصرا القاهر . البخاريا محمد تب إسماعيل

مده  ومفر الكفايوات التعليميوة لوده معلموي الترتيوة اسسوالمية (. هـ.102. )البداحا فلد تب عبدالرحمب محمد

تالمرحلة ابتتدايية في المملكوة العرتيوة السوعمىيةا رسوالة مائسوتير ايور منرومر ا  ليوة الترتيوةا ئامعوة 

 .صنعااا الوملمرية اليمنية

العرتويا  الخلويج رسوالة. المعلمويب إعوداى فوي حديروة ا واهوات (. 1838/ هـ 1048. )هللا عبد حكمة البزارا

 .8ا   23ع

  وما فوي العلوم  معلو  المعلموات لسومات وال البوات المعلمات  صمرات(. هـ1023. )ئميل  مثر تلومما

 سوعمىا الملوك ئامعوة ا(ئستب)والنفسية  للعلم  الترتمية السعمىية الومعية مولة .الراملة معايير الومى 

  .333– 380عررا  السنمي الرات  اللقاا
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التميوز ومعوايير  مؤشورات تويب التعلوي  فوي الرواملة الوومى (.  2440. )وآ وروم حسويب  حسوب البويالويا

 .المسير  ىار :ابعتماىا عمام

 .ىار الفكر: السنب الكبرها تيروت(. هـ1010. )البيلقيا أحمد تب الحسيب

للعلوم   السوعمىية ةالومعيو مولوة. العوا  التعلي  مدار  في الومى (. هـ1023. )الررتيني أحمد هند البرتريا

 ..140-.142 عررا الرات  السنمي اللقاا سعمىا الملك ئامعة ا(ئستب)والنفسية  الترتمية

 تا اسوا  التودريس هي وة وأعضواا والمومئليب والموديريب المعلمويب آراا(. هوـ1010. )عوم  الربيتويا

 .33-33. 30العرتيا ع  الخليج رسالة .ال ايف مدينة في و قميمه المعل  ت ااة  مئيه الترتمية نحم

مكتبوة الملوك : الريوا . ترنامج  نمية  فايات إىار  الصف لده المعلو  والمعلموة(.  2441. )الواسرا عفاف

 .فلد

الكفايوات التدريسوية الالزموة لمعلو  المرحلوة ابتتداييوة فوي ىولوة (.  1833. )ئام ا حسبا والراهيبا فمزية

 .84-38ا (2) 1 لية الترتيةا  :المولة الترتميةا ئامعة الكميت. الكميت

توامعوة  الترتيوة  ليوة مولوة.  حليليوة ىراسوة المعلو   قومي  فوي ومعوايير ا واهوات(. هوـ1013. )حسوب ئوام ا

 .33-30(. 1) 0اسسكندريةا   

 ىار :ا الريوا 1  .  رتميوة   بيقوات -الرواملة الوومى  إىار (. هوـ1020. )سوعد توب  الود الوضوعيا

 .ي والتمز ا صحاب للنرر

الكفايووات التدريسووية الالزمووة لمعلمووي العلووم  الروورعية فووي (. هووـ1023. )الوليموويا أحموود تووب عبوودالرحمب

مولوة  ليوة الترتيوة . ومده ممارسوتل  للوا موب وئلوة ندور المرورفيب الترتومييب( عليا)المرحلة ابتتدايية 

 (. 133) 2توامعة ا زهرا 

 ودريس  ملوارات موب الترتية اسسالمية معلمات  مكب دهم(. هـ.102. )محمد تب سعد تنت أماني الحارثيا

 مائسوتير رسوالة. المقدسوة تالعاصومة المرحلوة ابتتداييوة موب ا  يور  الرالثة الصفمف في الكري  القرآم

 .القرها مكة المكرمة أ  الترتيةا ئامعة اير منرمر ا  لية

يوة فوي إعوداى و ودريخ المعلو  موب مندومر أسس الومى  التعليم(. هـ1028. )الحرتيا  الد تب سعيد تب أحمد

 .إسالميا رسالة مائستير اير منرمر ا  لية الترتيةا ئامعة أ  القرها مكة المكرمة

. الرواملة الوومى  فوي  وما المسوتقبل لمودار  اسىاريوة القيواىات إعوداى (.هوـ1023. )عمور رافد  الحريريا

 .الفكر ىار: ا رىم –عمام ا1 

 ا  فوا  ريوا  لمعلموات الالزموة التدريسوية الكفايوات(. هـ1032. )لعزيز محمدالحصاما نوالا تنت عبدا

الرواملةا رسوالة مائسوتير ايور منرومر ا  ليوة العلوم   الوومى  معوايير  وما فوي الريوا  فوي مدينوة

 .ابئتماعيةا ئامعة اسما  محمد تب سعمىا الريا 

 ا3  . السوعمىية العرتيوة المملكوة فوي ييابتتودا التعلوي  (.هوـ1013. )الورحمب عبود توب سوليمام الحقيولا

 .الريا 

 ىراسووة وصوفية لتحديوود الكفايووات الالزموة لمعلمووات اللغووة(. هووـ1023. )حلومانيا وفوواا تنوت هاشوو  تووب محمود

العرتية عند  دريسلب الحم في المرحلة المتمس ة في العاصمة المقدسةا رسالة مائستير ايور منرومر ا 

  .مكة المكرمة  لية الترتيةا ئامعة أ  القرها

. الترتيووة الميدانيووة وأسووا  التوودريس(. هووـ1010. )الحليوويا عبوودالل يف تووب حموود  وسووال ا ملوودي تووب محموود

 .مكتبة العبيكام: الريا 

تالمرحلوة  اسنوليزيوة اللغوة لمعلموات التدريسوي ا ىاا  قومي (. هوـ1032. )الحماىا ياسوميب تنوت حمواى محمود

التدريسا رسالة مائستير اير منرومر ا  ليوة الترتيوةا  ئمى  عاييرم  ما في حايل مدينة في المتمس ة

 .ئامعة اسما  محمد تب سعمىا الريا 
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مولووة رسووالة .  وودريخ المعلموويب المبنووي علووى أسووا  الكفايووة(.  1834. )الخ يووخا أحموودا والخ يووخا رىاح

 .04المعل ا عماما ص

يووة  اصووة مسووتقلة ابعتموواى ا  وواىيمي نحووم إنروواا هي ووة عرتيووة  ليو(.  1888. )الخ يووخا محموود شووحات

وراووة عموول مقدمووة إلووى المايوود  المسووتدير  والمنعقوود   وومب فعاليووات . المؤسسووات وتوورامج التعلووي  العووالي

النوودو  الخاصووة تووالمؤ مر العووالمي لليمنسووكم حووم  التعلووي  العووالي توويب المااوو  والتفعيوول فووي ىو  الخلوويج 

 .ئامعة ا ر: العرتيةا الدوحة

 ىار :الريوا . التعلوي  فوي ا  واىيمي وابعتمواى الرواملة الوومى (.  2443. )شوحات توب مودمح الخ يوخا

 .والتمزي  الخريوي للنرر

ىار  :ا رىم -ا عموام1  . العموالا و دموة الرواملة الوومى  إىار (.  2440. )سوليمام مولممم الدراى وةا

 .صفاا

 :نصور مدينوة الترتيوةا فوي اسسوالمية اتالتمئلو  وما في وأىاسه المعل  شخصية(. هـ.101. )علي راشدا

 .العرتي ىار الفكر

ا 1 . العرتوي فوي الوم ب العمول وأسوماق التعلوي  فوي الرواملة الوومى (.  2443. )محمود  الود الوزواويا

 .العرتية النيل موممعة: القاهر 

فوي  منةالمتضو المعلو  إعوداى لمعوايير نقودي  حليول(.  2440يمليوما 22-21. )الحميود عبود  موا  زيتومما

: التودريسا مصور و ورق للمنواهج المصورية الومعيوة .المعلو   كوميب -تمصور القمميوة للتعلوي  المعوايير

 .شمس عيب ئامعة

وااوو  الملووارات التدريسووية لعضوومات هي ووة التوودريس تكليووة العلووم  (. هووـ1034. )السووبيعيا منووى تنووت حميوود

تحوت مقود  لموؤ مر . ت ئامعوة أ  القورهالت بيقية في  ما معايير الومى  الراملة مب وئلوة ندور  البوا

 .ئامعة  يبةا المدينة المنمر . ا تعاى والت لعات. التعلي  العالي للفتا 

 ال والب  سورب مروكلة موب الحود في المعل  أىاا ئمى  فعالية(. هـ1023. )المهاب عبد محمد فيصل سعيدا

 للعلوم  السوعمىية الومعيوة مولوة. ليميوةالباحوة التع تمن قوة ابتتداييوة المرحلوة ومعلموم مرورفم  ما يراها

 .332-008 عررا الرات  السنمي اللقاا سعمىا الملك ئامعة ا(ئستب)والنفسية  الترتمية

 ورق  ودريس موماى العلوم  الرورعية فوي (. هوـ1018. )شحا ها زيب تب محمد  الوغيمواما عبودهللا توب محمود

 .اسسالمي الندو  العالمية للعال : ا حساا. المرحلة ابتتدايية

: القواهر . اسحصواا الالتوارامتري فوي العلوم  النفسوية والترتميوة وابئتماعيوة(.  1884. )الررتينيا ز ريوا

 .مكتبة ابنولم

البيوام   تواب. البلومغ حتوى ال فملوة موب راشود  إسوالمية  رتيوة نحوم(. هوـ1023. )شوا ر توب محمد الرريفا

  .نتدهالم أ ماا م ات  :البيام مولة عب  صدر سلسلة

 -نرول لا -السوعمىية المملكوة العرتيوة فوي ابتتداييوة المدرسوة(. هوـ.102. )سوليمام توب الرحمب عبد الرالشا

 .الرشد مكتبة :الريا  ا1  . مستقبللا -  مرها

. ومعلموة معلو  لكول اودو  وسول  عليوه هللا صولى ا و  المعلو (. هوـ.101. )العزيوز عبود توب فوؤاى الروللمبا

 .للنرر س القا ىار :الريا 

القورآم  مقورر  ودريس فوي مصواىر الوتعل  مر وز اسوتخدا  معماوات(. هوـ.102. )سوعيد عبدهللا سعيد شعالما

 محافدوة فوي الكوري  القورآم ومعلموي المرورفيب الترتومييب ندور وئلوة موب ابتتداييوة المرحلة في الكري 

 .ا مكة المكرمةالقره أ  الترتيةا ئامعة منرمر ا لية اير مائستير عبيد ا رسالة سرا 

ا 1310العوودى ا السونة الخامسوةا صوحيفة الوم با ا الوومى  فوي التعلووي ( 2443. )عوامر عبود هللاا الرولراني

 .المملكة العرتية السعمىية

 .العبيكام مكتبة :الريا  .والعرريب الحاىي للقرم المعل   رتية(. هـ1010)أحمد  وسعيدا محممى  شمقا

آراا المعلمويب نحوم   بيوق معوايير الوومى  الرواملة فوي  ودريس (. هوـ1028. )ال سا فيصل تب محمود عمور

ماى  المكتبة والبحت تالمرحلة الرانمية تمدينة ئد ا رسالة مائسوتير ايور منرومر ا  ليوة الترتيوةا ئامعوة 

 .أ  القرها مكة المكرمة
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تالمرحلوة المتمسو ة فوي   قمي  ا ىاا التدريسوي لمعلموي اللغوة العرتيوة(. هـ1032. )العايدا محمد تب سليمام

رسووالة ايوور منروومر ا  ليووة العلووم  ابئتماعيووةا ئامعووة اسمووا  محموود تووب .  وما معووايير الووومى  الروواملة

 .سعمى اسسالميةا الريا 

 تالمملكوة تكليوات الترتيوة التعلوي  و قنيوات وسوايل مقورر   ومير (. 2440. )السويد عبودالعزيز عبودالعزيزا

 ا(2) 10اسسوكندريةا  ئامعوة : ليوة الترتيوة مولوة .الرواملة الوومى  اييرمعو  وما فوي السعمىية العرتية

13.-243. 

الكتواب  ىار :ا رىم إرتودا. اسسوالمي الترتومي توالفكر والموتعل  المعلو  حقيقوة(. هوـ1020. ) امول عبودونيا

 .الرقافي

. العوا  روانميال لمودار  التعلوي  الرواملة الوومى  و ومام ابعتمواى (. .244. )حسونيب محمود العومويا

 .الوديد  الوامعة ىار :اسسكندرية -ا زاري ة

العرتيوة  المملكوة فوي المدرسوة ابتتداييوة (.هوـ.102. )فلود سوعاى والحوارثيا السوال ا عبود محمود العومويا

 .الرشد مكتبة: ا الريا 2 . مركال لا -وظايفلا -مفلمملا -السعمىية

 ىار :ا رىم -عموام العرتيوةا الرواملةا ال بعوة مى الوو إىار (. 2443. )المهواب عبود محمود العوزاويا

 .اليازوري

 .مكتبة العبيكام: ا الريا 3 . المد ل إلى البحت في العلم  السلم ية(. هـ1023. )العسافا صالح حمد

فاعلية ترنامج س ساب  لبة  ليات الموتم  ملارات التصومير الفم ومارافي فوي (.  1883. )ع يةا ئبريب

 .ى تمراه اير منرمر ا ئامعة حلماما القاهر رسالة . ا رىم

ىار الصووفاا للنروور : ا رىم. الووومى  الروواملة والوديوود فووي التوودريس(.  2448. )ع يووةا محسووب تووب علووي

 .والتمزي 

 فوي الممسو ة المرحلوة الرورعية فوي العلوم  معلموات  قومي  (.هـ.102. )محمد العزيز عبد تنت ري  العليا

 الترتيوةا ئامعوة منرومر ا  ليوة ايور مائسوتير رسوالة. التدريسوي ا ىاا مى لوو المقترحة  ما المعايير

 .الملك سعمىا الريا 

مكتبوة : الريوا  ا2 . والت بيقوات المفلوم -اسسوالمية الترتيوة(. هـ1020. )وآ روم إسماعيلا سعيد عليا

  .الرشد

الريا ويات الم ومر وىرئوة الكفايوات الالزموة لتودريس مقورر (. هـ1031. )الُعمريا محمد تب تلقاس  حسب

 . مافرها لده المعلميبا رسالة مائستير اير منرمر ا  لية الترتيةا ئامعة أ  القرها مكة المكرمة

 مولوة. العوا  التعلوي  الوومى  فوي معوايير  وما فوي المعل   فايات   مير(. هـ1023. ) لف ترره العنزيا

عرورا  الراتو  السونمي اللقواا الملوك سوعمىا ئامعوة ا(ئسوتب) والنفسوية الترتمية للعلم  الومعية السعمىية

128-108. 

الكفايوات الالزموة لمعلموي الترتيوة اسسوالمية تالمرحلوة الرانميوة (. هوـ1010. )سورور سوعد الغوافريا هاشول

تسل نة عمام وايا  مده  مافرها لده معلموي الترتيوة اسسوالمية فوي من قوة الدواهر ا رسوالة مائسوتير 

 .ترتية والعلم  اسسالميةا ئامعة السل ام ااتم ا سل نة عماماير منرمر ا  لية ال

أهمية معايير الومى  الراملة لمعلمي الترتية اسسوالمية فوي (. هـ1034. )الغامديا عاى  تب مرعل تب عزيز

المرحلة ابتتداييوة موب وئلوة ندور المختصويبا رسوالة مائسوتير ايور منرومر ا  ليوة الترتيوةا ئامعوة أ  

 .المكرمةالقرها مكة 

  خصصول  موماى نحوم الترتيوة اسسوالمية معلموي ا واهات ايا (. هـ1022. )يحيى علي تب فريد الغامديا

منرومر ا  ايور مائسوتير رسوالة .الباحوة للبنيب تمن قوة الرانمية المرحل في التدريسي تلىايل  وعالاة تلك

 .القرها مكة المكرمة الترتيةا ئامعة أ   لية

: ا رىم –عموام . ا ىاا -التودريخ -المفلوم -الكفايوات التدريسوية(.  2443. )ب  واظ الفتالويا سليلة محس

 . ىار الرروق للنرر والتمزي 

: ا الريوا 2 . أساليخ و رق  ودريس موماى الترتيوة اسسوالمية(. هـ1010. )الفرلا عبدالرحمب تب مبارك

 .ىار الحميضي
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-وسوايللا -أهودافلا -ابتتداييوة المدرسوة فوي ترتميوةال العمليوة(. هوـ1023. )حسويب محمومى إتوراهي  فال وها

 .البلاىر م ات  :المكرمة مكة. و قميملا

 المرحلوة فوي الكوري  القورآم لمعلموي الالزموة الكفايوات(. هوـ1031. )عبودالرحمب توب الفومزاما عبودالعزيز

ايور منرومر ا الريوا ا رسوالة مائسوتير  تمدينوة والمعلمويب الترتمييب المررفيب وئلة ندر مب الرانمية

 . لية الترتيةا ئامعة الملك سعمىا الريا 

 .الدولي النرر ىار: الريا  ا2   .المعل  وإعداى التدريس(. هـ1021. )عبدالرحمب يس انديلا

  مصويات(. هـ1013)السعمىيةا  العرتية المملكة في العا  التعلي  معل  سعداى الراني للمؤ مر العلمي الكتاب

 . لية الترتية: ا ئامعة أ  القره1ل. السعمىية تالمملكة العرتية العا  التعلي  معل  داىسع الراني المؤ مر

مؤسسووة : اسسووكندرية.  مئيلووات حديرووة فووي إعووداى معلوو  المسووتقبل(.   2448. )الكرموويا ئمووا  عبوودالمنع 

 .حمر  الدولية للنرر والتمزي 

 والود تمراها رسوايل المائسوتير   وم  تاتوة ىليول العليواا للدراسوات الكليوة و الوة ابئتماعيوةا العلوم   ليوة

 .  2411 /هـ 1032 اسسالمية سعمى تب محمد اسما  ئامعة: الريا 

ا ئامعووة (ئسووتب)الومعيووة السووعمىية للعلووم  الترتميووة والنفسووية (.  .244. )موؤ مر الووومى  فووي التعلووي  العووا 

 . الملك سعمى

 العالميوة التعليميوة اسسوالمية الموؤ مرات  مصويات(. هوـ1043. )اسسوالمي للتعلوي  ا و  العوالمي الموؤ مر

 .القره أ  ئامعة :مكة المكرمة. ا رت 

 المعلو  و دريبوه إعوداى تورامج لت ومير مقتورح ا  صومر( .244يمليوما  20 -023. )عبده محمد المخالفيا

 للومعيوة عرور  التاسو الوومى ا الموؤ مر العلموي معوايير  وما فوي اليمنيوة والوامعوات تكليوات الترتيوة

 .شمس عيب ئامعة: ا القاهر 1و رق التدريسا المولد  للمناهج المصرية

 .ىار الفرااما عمام. ا الكفايات التعليمية في  ما الند (هـ1043. )مرعيا  مفيق أحمد

 قوومي  أىاا معلمووي التوميوود فووي موودار   حفوويأ القوورآم الكووري  (. هووـ.102. )المحموومىا ياسوور تووب عبوود هللا

ييووة تالمملكووة العرتيووة السووعمىية فووي  ووما الملووارات التدريسووية الالزمووةا رسووالة مائسووتير ايوور ابتتدا

 .منرمر ا  لية الترتيةا ئامعة الملك سعمىا الريا 

 .عمام. نميته و دريبه –إعداى المعل  (.  2443)مص فىا عبدالسمي ا وسلير ا حماله 

ال معلموم المرحلوة ابتتداييوة إلوى إعواى  التودريخ عليلوا الكفايات التعليمية التي يحت(.  1883. )مفلحا اازي

 .رسالة مائستيرا  لية الترتيةا ئامعة ىمرق. في ىورات اللغة العرتية

 اوراا  :والمت لبوات والمبواى  المفلوم  العوا  التعلوي  فوي الرواملة الوومى  (.هـ1023. )صالح تدرية الميماما

 السونمي اللقواا سوعمىا الملوك ئامعوة (:ئسوتب)والنفسية  تميةالتر للعلم  السعمىية الومعية مولة.إسالمية

 .123-3.عررا  الرات 

. ئلوومى المملكووة العرتيووة السووعمىية فووي   وومير المنوواهج(.  2440ىيسوومبر  12-11. )نوودو    وومير المنوواهج

 . قرير مقد  لمرشة العمل اساليميةا مسقما عمام

- خ ي لووا -أولميا لوا -ملوارات الترتيوة اسسوالمية رايوق  ودريس (. هوـ.102. )اللاشوميا عاتود توب  مفيوق

 .مؤسسة الرسالة: تيروت. و  بيقا لا العملية -أنر تلا - قميملا

الكفايووات الرخصووية وا ىاييووة لمعلمووات ريووا  (.  2440. )اللوومليا عبيوور  وسوولمها توواار  القووالفا نبيوول

 .143مولة رسالة الخليج العرتيا ع . ا  فا  في  ما ا سلمب الم مر

التعلوي   فوي الرواملة لمعوايير الوومى  المعلمويب  قبول موده(. هوـ.102. )راشود توب محمود توب عودنام المرثواما

 .سعمىا الريا  الملك الترتيةا ئامعة منرمر ا  لية مائستير رسالة. ا حساا تمحافدة ىراسة ميدانية

ىار  :ا ئوود 0  . السووعمىية العرتيووة المملكووة فووي التعلووي  سياسووة(. هووـ1010. )الترتيووة والتعلووي  وزار 

 .ا صفلاني

 .العصر م ات  :الريا . -المعل  ىليل -السعمىية العرتية المملكة (.هـ1013. )والتعلي  الترتية وزار 
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 مر وز الت ومير. التعليميوة العمليوة لعناصور الترتميوة المعوايير مروروع(. هوـ1023. )والتعلي  الترتية وزار 

 .الترتميا الريا 

الت وومير الترتووميا اسىار  العامووة . معووايير عناصوور العمليووة التعليميووة(.  2443. )يووة والتعلووي وزار  الترت

 .للبحمتا الريا 

/ 3/ 2وزار  الترتيووووووووووووووووووة والتعلووووووووووووووووووي ا و الووووووووووووووووووة الوووووووووووووووووومزار  للت وووووووووووووووووومير الترتووووووووووووووووووميا

 (. http://www.ed.edu.sa/gproject/index.html)هـ1033

 –ا سووس  –العناصوور  –المفلووم   –المنوواهج (. هووـ.104. )الم يوولا حلمووي أحموودا والمفتوويا محموود أموويب

 .مكتبة ا نولم المصرية: ا القاهر 3 . الت مير –التنديمات

. وااعوه مروكال ه -نرول ه -العرتيوة السوعمىية المملكة في ابتتدايي التعلي (. هـ1023. )هللا عبد محمد اليحيىا

 .الرشد مكتبة الريا ا

 :الريوا . وإئرااا وه أسسوه -الترتومي التقومي  (.هوـ 1020. ) امل محخ الرافعيا إسماعيلا ماهر يمسفا

 .مكتبة الرشد
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