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ال كأخي نار عمى تكفيقو بإتماـ ىذا البحث ،فيك – عز كجؿ– أحؽ بالشكر
فإنني أشكر ا﵀ العمي القدير أك ن
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عمي
الشكر كالتقدير لمدكتور الفاضل /عبد الكريم محمد لبد المشرؼ عمى ىذه الرسالة ،كالذم لـ يبخؿ ٌ
ال ا﵀ – عز كجؿ -أف يديـ عميو الصحة كالعافية كأف يجزيو
بالجيد كالتكجيو فكاف نعـ المرشد كالمكجو ،سائ ن
عني خير الجزاء ،إنو سميع مجيب.
كما أتكجو بخالص الشكر كالتقدير إلى كؿ مف الدكتور القدير /راشــد أبو صـــواوين ،كالى الدكتور
الفاضل /خالــــد عبــد الدايــم عمى تفضميما بقبكؿ مناقشة الرسالة ،كالحكـ عمييا ،كاثرائيا بمالحظاتيما السديدة
رغـ أعبائيما األكاديمية كاإلدارية.
كما أتقدـ بالشكر كالتقدير كالعرفاف إلى جامعتي جامعة األزىر كعمادة كمية التربية متمثمة بعميدىا
الدكتور /محمد عميان ،كالى أعضاء الييئة التدريسية بقسـ مناىج كطرؽ التدريس ،لما قدمكه مف مساعدة
لي ،ككافة الخبراء المحكميف ألدكات الدراسة ،ككذلؾ األستاذة /ىند األسطل ،عمى المراجعة المغكية كالتنقيح
لمرسالة.
الدم حفظيما ا﵀ كزكجتي الغالية ككافة األىؿ كاألقارب
كيطيب لي أف أقدـ الشكر الجزيؿ لك َّ
كاألصدقاء ،ككؿ مف عاكف كساىـ في إخراج ىذا الجيد المتكاضع مف طكر التفكير إلى الكاقع العممي؛ لكي
يرل النكر.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
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ملخص الدراشُ
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى الكفايات التعميمية الالزمة لتدريس المقررات الشرعية بالمرحمة الثانكية

كدكر برنامج اإلعداد الجامعي في إكسابيا لمطمبة المعمميف ،كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة تمت صياغة أسئمتيا
عمى النحك التالي:
 .1ما الدرجات التقديرية لمكفايات التعميمية الالزمة لتدريس المقررات الشرعية بالمرحمة الثانكية كدكر برنامج
اإلعداد الجامعي في إكسابيا مف كجية نظر الطمبة المعمميف؟

 .2ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ( )α≤0.05بيف متكسطات تقديرات الطمبة
المعمميف لمكفايات التعميمية الالزمة لتدريس المقررات الشرعية بالمرحمة الثانكية كدكر برنامج اإلعداد
الجامعي في إكسابيا مف كجية نظر الطمبة المعمميف تعزل لمتغير الجنس؟

 .3ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ( )α≤0.05بيف متكسطات تقديرات الطمبة
المعمميف لمكفايات التعميمية الالزمة لتدريس المقررات الشرعية بالمرحمة الثانكية كدكر برنامج اإلعداد
الجامعي في إكسابيا مف كجية نظر الطمبة المعمميف تعزل لمتغير عدد الساعات المجتازة؟

 .4ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ( )α≤0.05بيف متكسطات تقديرات الطمبة
المعمميف لم كفايات التعميمية الالزمة لتدريس المقررات الشرعية بالمرحمة الثانكية كدكر برنامج اإلعداد
الجامعي في إكسابيا مف كجية نظر الطمبة المعمميف تعزل لمتغير المعدؿ التراكمي؟

ىذا كقد استخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي ،حيث تـ تطبيؽ الدراسة عمى جميع الطمبة المعمميف

في قسـ الدراسات اإلسالمية في جامعة األزىر في محافظة غزة ،كالمسجميف لمساؽ التربية العممية في

المستكل الرابع ،كعددىـ ( )65طالبنا كطالب نة عف طريؽ المسح الشامؿ لجميع أفراد المجتمع اإلحصائي.

كلإلجابة عف أسئمة الدراسة تـ استخداـ األساليب اإلحصائية األتية :التك اررات كالنسبة المئكية كاألكزاف
النسبية ،كالمتكسطات الحسابية كاإلنحراؼ المعيارم ،كمعامؿ سبيرماف براكف ،كمعامؿ ألفا كركنباخ ،كمعامؿ
ارتباط بيرسكف ،كاختبار  Tلعينتيف مستقمتيف ،كاختبار تحميؿ التبايف األحادم.
ىذا وقد توصمت الدراسة إلى النتائج اآلتية :أف الدرجات التقديرية لمكفايات التعميمية الالزمة لتدريس
المقررات الشرعية بالمرحمة الثانكية كدكر برنامج اإلعداد الجامعي في إكسابيا مف كجية نظر الطمبة المعمميف
لجميع مجاالت االستبانة جاءت بكزف نسبي يساكم ( ،)%62.42فقد حصؿ مجاؿ كفاية التخطيط ألىداؼ

تدريس المقررات الشرعية عمى الترتيب األكؿ ،بكزف نسبي يساكم ( ،)%66.38يميو مجاؿ كفاية التمكف مف

التخصص ،بكزف نسبي يساكم ( ،)%64.33ثـ مجاؿ كفاية إدارة الصؼ ،كالمكقؼ التعميمي ،بكزف نسبي
ي

يساكم ( ،)% 64.27ثـ مجاؿ كفاية استخداـ الكسائؿ كالتقنيات التعميمية في المرتبة قبؿ األخيرة ،بكزف نسبي
يساكم ( ،)%59.07كأخي نار جاء مجاؿ كفاية التقكيـ ،بكزف نسبي يساكم (.)%58.08

كأظيرت النتائج عف عدـ كجكد فركؽ دالة إحصائيان في استجابات الطمبة المعمميف تعزل لمتغير الجنس،

كعدد الساعات المجتازة ،كالمعدؿ التراكمي عمى مجاالت الكفايات التعميمية الالزمة لتدريس المقررات الشرعية

بالمرحمة الثانكية كدكر برنامج اإلعداد الجامعي في إكسابيا.

وفي ضوء ما توصمت إليو الدراسة من نتائج ،تم وضع التوصيات التالية :االىتماـ بمراجعة كتقكيـ

برامج اإلعداد الجامعي لمعمـ المقررات الشرعية بالجامعة بشكؿ مستمر مف حيث الترابط كالتتابع كارتباطيا
بحاجات الطمبة ،كضركرة اىتماـ القائميف عمى برنامج اإلعداد الجامعي لمعمـ تدريس المقررات الشرعية عمى
الجكانب التطبيقية العممية ،كعدـ االكتفاء بالجانب النظرم فقط فييا ،كضركرة االىتماـ بجكانب الممارسة
لممعمكمات التربكية في مجاؿ تدريس المقررات الشرعية ،كاالىتماـ بتنفيذ الطمبة لمميارات التدريسية ،كالتدرب
عمييا ،كاالىتماـ بإكساب معممي المقررات الشرعية ميارات عمى استخداـ كافة تطبيقات الحاسكب كبرامجو

كشبكات االنترنت.
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Abstract
The study aimed to identify the required educational competencies to teach the legal
courses at high schools and the role of university preparation programme in its acquisition
to teacher students.
As to achieve the study objectives, the researcher has coined three questions as
follows:

1. What are the estimated grades of the required educational competencies to teach the
legal courses at high schools and the role of university preparation programme in its
acquisition on the light of teacher students ?
2. Are there any significant differences at the level of significance (0.05α≤) between the
mean estimates of teacher students to the required educational competencies to teach
legal course at high schools and the role of university preparation programme in its
acquisition on the light of teacher students due to sex variable ?
3. Are there any significant differences at the level of significance (0.05α≤) between the
mean estimates of teacher students to the required educational competencies to teach
legal course at high schools and the role of university preparation programme in its
acquisition on the light of teacher students due to the number of ended hours variable?
4. Are there any significant differences at the level of significance (0.05α≤) between the
mean estimates of teacher students to the required educational competencies to teach
legal course at high schools and the role of university preparation programme in its
acquisition on the light of teacher students due to the Cumulative average variable ?
Therefore; the researcher used the descriptive analytical method, the study was
applied at all teacher students at Islamic studies department at Al-Azhar University in
Gaza City who are registered for a practical education course in the fourth level, and their
number were (65) students through a comprehensive survey of all members of the
statistical community.
To answer the study questions, the following statistical methods have been
applied:
duplicates and the percentage relative weights, the arithmetic mean and standard
deviation, and coefficient of Spearman Brown, and the coefficient alpha Cronbach, and
Pearson correlation coefficient, and test T for two independent samples, and test one-way
analysis of variance.

ل

The study has concluded a number of findings, the most importantly are as
follows:
The estimated grades of required educational competencies to teach the legal courses
at high schools and the role of university preparation program in its acquisition on the
light of teacher students at all areas of the questionnaire was a relative weight equal to
(62.42%), the competency of goals planning for teaching legal courses has got the first
arrangement, a relative weight equal to (66.38%), followed by the competency of
specialization, a relative weight equal to (64.33%), then the competency of classroom
management, and the position of education, a relative weight equal to (64.27%), then the
competency of using the educational techniques in place before the last, a relative weight
equal to (59.07%), and finally the competency of the calendar, a relative weight equal to
(58.08%).
The results showed that no statistical significant differences in the responses of
teacher students due to sex variable, and the number of ended hours, and the cumulative
average on the fields of the required educational competencies to teach the legal courses
at high schools and the role of university preparation programme in its acquisition.
The study has concluded findings, the most importantly are as follows:
More attention to review and evaluate continuously the university preparation
programs for teachers legal courses in terms of coherence and relay and its relation to
student's needs , and the need for more attention of those in charge of university
preparation program for the teacher of legal courses on practical aspects of the process,
not only the theoretical side, and the need to focus on practical aspects of educational
information in the field of teaching legal courses, and attention to the fulfillment of
students' skills teaching, the acquisition of skills to legal courses teachers on the use of
computer applications, programs and networks online.
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الفصل األول
اإلطار العام لمدراسة
المقدمة:
يعد التعميـ مف أجؿ األعماؿ كأعظميا كأقربيا إلى ا﵀ -سبحانو كتعالى -فقد بعث ا﵀ -عز كجؿ-

ِ
س ًول ِّمن ُك ْم
س ْم َنا في ُك ْم َر ُ
معمما ألمتو كلمبشرية جمعاء ،فا﵀ -تعالى -يقكؿَ  :ك َما أ َْر َ
رسكلو الكريـ محمد ( )ن
ِ
ي ْتمُو عمَ ْي ُكم ِ
ون( البقرة ،آية ،)151 :كقاؿ
اب َوا ْل ِح ْك َم َة َوُي َعمِّ ُم ُكم َّما لَ ْم تَ ُكوُنوا تَ ْعمَ ُم َ
آيات َنا َوُيَزِّكي ُك ْم َوُي َعمِّ ُم ُك ُم ا ْلكتَ َ
َ ْ َ
َ
-عميو الصالة كالسالـ" -آال إف ربي أمرني أف أعممكـ ما جيمتـ مما عممني" (ركاه مسمـ) .كقاؿ – أيضان":-

معمما " (ركاه البخارم كمسمـ).
إنما بعثت ن
كتبرز مكانة التربية اإلسالمية مف سمك كرفعة أىداؼ التربية اإلسالمية ،فالغاية مف التربية اإلسالمية
س إِلّ ِل َي ْع ُب ُد ِ
ون( الذاريات ،آية،)56:
ىي الغاية نفسيا مف خمؽ اإلنساف قاؿ تعالىَ :و َما َخَم ْق ُت ا ْل ِج َّن َواإل ْن َ
كعمى ىذا األساس فإف التربية اإلسالمية ىي الكسيمة الكحيدة لتحقيؽ منيج ا﵀ كسنة رسكلو ،فيي تيتـ بتنشئة
الفرد كتككينو إنساننا متكامالن مف مختمؼ جكانبو الجسمية كالعقمية كالركحية كاألخالقية في ضكء المبادئ كالقيـ

كاالتجاىات التي جاء بيا اإلسالـ ،فقد اىتمت التربية اإلسالمية اىتمامان كبي انر باألىداؼ كالغايات اإلسالمية،
كلذلؾ تستمد التربية اإلسالمية أىدافيا مف القرآف الكريـ كالسنة المطيرة (الحكمي1425 ،ق ،)14:كلقد كانت
مدرسة النبي ىي المدرسة األكلى لممسمميف أجمعيف ،كىي التي تعد المرشد التربكم األكؿ لجميع التربكييف

المسمميف ،فمقد اىتمت مدرسة النبكة بالتربية اىتمامان كبي انر كجعمت ليا مجمكعة مف األىداؼ كالغايات الكاضحة
التي تسعى إلى بمكغيا في شخصية الفرد المسمـ؛ كذلؾ إلدراكيا بأف األىداؼ أمر ضركرم في ممارسة

العمؿ التربكم ،فاألىداؼ ىي التي تكجو ىذا العمؿ كتضمف لو االستمرار كالفعالية سكاء في حياة الناشئيف أك

حياة الشباب كالمجتمع بصفة عامة (المانع.)46:2007،

كفي ضكء ىذا الفيـ لحقيقة التربية اإلسالمية ،كمكانتيا ،كأىمية أىدافيا ،البد مف اإلشارة إلى أمر ميـ

كىك أنو ال يمكف ألية مدرسة أف تقكـ برسالتيا إال إذا تكفر المعمـ الكؼء ،فالمعمـ ىك أحد الركائز األساسية

في المنظكمة التعميمية ،فيك الذم يقكـ بالعبء األكب ر في تحقيؽ أىدافيا ،كىك المسئكؿ المباشر عف نجاح
أك فشؿ أم مخطط خاص بالعممية التعميمية ،كمف ثـ فإف نجاح أم نظاـ تعميمي أك فشمو يعتمد إلى حد كبير

ال جيدنا؛ ليتكلى مسئكلية تحقيؽ النمك المتكامؿ لممتعمميف في ظؿ مفيكـ
عمى كجكد المعمـ المؤىؿ تأىي ن

العكلمػة ،كالذم يركز عمى تطكير دكر المعمـ(الشديفات كآخركف ،)96:2012،كمف ثـ ينبغي عمى مؤسسات
إعداد المعمـ أف تغير مف سياستيا كبرامجيػا بما ينعكس إيجابيػان عمى برامج اإلعداد التربكم لممعمـ؛ كذلؾ
1

إلتاحة الفرصة لمطالب المعمميف أف يتزكدكا بما يمكنيـ مف القياـ بأدكارىـ كما ينبغي أف يككف؛ أم القياـ
بأدكارىـ التي تفرضيا عمييػـ تحديات العكلمػة" (آؿ ابراىيـ.)132:2002 ،

كالمعمـ ىك المؤىؿ كالقادر إذا تـ إعداده بشكؿ سميـ عمى تحقيؽ أىداؼ المناىج كجعميا كاقعان مممكسان

عمى أرض الكاقع ،ألنو يؤثر في طالبو بأقكالو كأفعالو كمظيره كسائر تصرفاتو التي ينقميا الطالب عنو أحياننا
بطريقة شعكرية أك ال شعكرية .كلما كاف لممعمـ ىذه األىمية في العممية التربكية ،فمف الضركرم أف يناؿ مف

العناية كاالىتماـ بالقدر الذم يتناسب مع الدكر الخطير الذم يقكـ بو في إعداد النشء كتككينيـ ،كنتيجة لذلؾ

يحتاج األمر إلى مكاصمة الجيكد لتحسيف نكعية المعمـ كاعداده حتى يستطيع أف يككف ذا فعالية إيجابية في
العممية التربكية(الكمثـ.)24:2007،

لقد أصبحت قضية إعداد كتأىيؿ المعمميف تمثؿ الصدارة بيف مشركعات التطكير التربكم في

مؤسسات التعميـ العالي في العديد مف دكؿ العالـ ،فقد أكلت المجتمعات الدكلية عمى اختالؼ فمسفاتيا،

كأىدافيا ،كنظميا االجتماعية ،كاالقتصادية ،كالسياسية ميمة االرتقاء باألطر التربكية كبمينة التعميـ ،فاالرتقاء

ببرامج إعداد المعمـ يزيد مف فاعمية النظاـ التربكم ،كيسيـ في تحديد نكعية مستقبؿ األجياؿ.

(الناقة)8:2009 ،

بناء عمى ما سبؽ ،فإف التحدم األكبر لمعمـ التربية اإلسالمية خالؿ فترة إعداده ،كأثناء فترة
ك ن
الخطى في العمكـ كالتقنية
الخدمة ،ال بد أف يككف قاد انر عمى مكاكبة شتى المتغيرات في عصر يتميز بتسارع ي
التي تيغير الكثير مف أنماط الحياة ،فأصبح المعمـ يحتاج إلى ميارات متجددة لمالحقة ىذه المتغيرات،
كميارات ال تكتسب بالصدفة ،كال يمكف اكتسابيا بدراسة برنامج محدد ،بؿ بدراسة سمسمة متكاممة كشاممة مف
برامج التنمية المستمرة ،التي تعتمد عمى التخطيط العممي.

البد لبرامج تنمية المعمـ منطمقات لتككيف ميارات جديدة ليذا النمك الذم ال غنى لو عنو ،فمف
ك ى
المعمكـ أف " برامج إعداد المعمـ ميما كانت عمى درجة مف الجكدة ال يمكف ليا في عصر كعصرنا ىذا يحفؿ
بالتطكرات كالتغيرات المستمرة أف تمد المعمـ بحمكؿ لممشكالت العديدة التي تكاجيو ،كال تستطيع أف تسد

الفجكة التي يحدثيا التفجير المعرفي سكاء في مجاؿ التخصص العممي ،أك في الجانب التربكم ،فالتطكرات

السريعة في مادة التخصص كطرؽ تدريسيا ،كفي العمكـ التربكية عمى كجو العمكـ تحتاج إلى برامج تدريب
مستمرة لممعمـ ،كتحتاج ،بالدرجة األكلى ،إلى تزكيده بمقكمات النمك الذاتي" (كتش.)75:2001 ،

كلقد أكصت المؤتمرات كالندكات التي اىتمت بقضايا إعداد المعمـ كفؽ االتجاىات الحديثة بأف يتـ

مناقشة كتطكير الئحة مينية ألخالقيات التدريس ،كترسيخ قكاعد المينة ،كتحديد ممارسات المعمميف حياؿ

قضايا شائكة في عصر العكلمة ،منيا :التزاـ المعمـ تجاه تالميذه ،المعرفة المينية كالممارسة العممية ،القيادة
2

كبناء الثقة ،الترقي كالتأىيؿ الذاتي ،تطكير بيئات التعمـ كالمشاركة في كافة الجيكد التي تستيدؼ ىذا
التطكير(مصطفى.)48:2009،

كما دعت بعض الدراسات إلى تطكير عممية إعداد المعمـ؛ لكي تتمشى مع مطالب العصر الحديث،

عمى اعتبار أف المعمـ "سيظؿ ركنان أساسيان في العممية التعميمية ،كلف يتمكف النظاـ التعميمي مف مكاجية
تحديات العكلمة المعاصرة دكف إعطاء المعمـ أكلكية العناية كاالىتماـ اختيا انر ،كاعدادنا ،كتدريبان لغرض الرفع
مف مستكاه ،كالعمؿ عمى مساعدتو في تحقيؽ التفاعؿ الالزـ كالتكيؼ المطمكب مع المستجدات المعاصرة".

(الركيشد كآخركف)34:2002،

كجدير بالذكر أف ىذه التكصيات السابقة نبعت مف كاقع عممية إعداد المعمميف في مؤسسات اإلعداد،

حيث ذكرت إحدل الدراسات أنو بعد مراجعة خطط إعداد المعمميف في كميات التربية ككميات البنات يتضح
حجـ المكاد النظرية المعطاة لمطالب مقابؿ المكاد العممية إضافة إلى كثافة المتطمبات العامة بما يؤثر عمى

إتقاف التخصص ،كما ال تعني ىذه الخطط مف قريب أك بعيد بتييئة معمميف قادريف عمى المنافسة في سكؽ
عمؿ متغير ،كما ال تؤكد عمى ميارات العمؿ الجمعي كالتكاصؿ (الخميس.)30:2004،

كتعتبر برامج كميات إعداد المعمميف إحدل الكميات الميمة التي ال غنى عنيا ألم مجتمع كاف ،حيث

إنيا الكمية المعنية بإعداد المعمميف لمتدريس في كافة المراحؿ ،كطالما أف المعمـ يعتبر ركف الزاكية في العممية

التربكية ،كالتعميمية فإف إعداده بما يتكاكب مع المستجدات كالمتغيرات التربكية مف األىمية بمكاف(العيسكم
كالخكالدة ،)102:2005،كبقدر ما يككف إعداد المعمـ جيدنا بقدر ما ينعكس ذلؾ إيجابنا عمى المخرجات
ال في تحقؽ
التعميمية ،كمف ثـ عمى المجتمع بشكؿ عاـ؛ لذلؾ يركز المسئكلكف عمى برامج إعداد المعمميف أم ن
اليدؼ المنشكد منيا ،كالمتمثؿ بحسف إعداد المعمـ مف كافة الجكانب ،لذلؾ فإف مف المفترض أف تخضع

ىذه البرامج لمتطكير كالتحديث المستمر.

كمف الدكافع التي أدت إلى تطكير برامج كميات التربية بالعالـ العربي ،كدعت لألخذ باالتجاىات

الحديثة " كثرة الشككل عالمينا كعربينا مف ضعؼ المستكل العممي كالثقافي ،ليس لممعمميف فقط ،بؿ لمعظـ

العامميف في مجاؿ التعميـ ،مما فرض عمى كثير مف المجتمعات إعادة النظر في أىداؼ كبرامج كميات التربية
بيا السيما كأف الدكر المتزايد لممعمـ يمعب دك انر في ذلؾ؛ حيث تؤكد بعض الدراسات التربكية أف  ٪60مف
نجاح العممية التربكية يقع عمى عاتؽ المعمـ ،بينما يتكقؼ  ٪40الباقية مف النجاح عمى اإلدارة كظركؼ

التالميذ العائمية كامكانيات المؤسسة التعميمية" (خزعمي كمكمني.)552:2010 ،كىذا يدؿ عمى أف المعمـ

يتحمؿ الجزء األكبر مف نجاح عممية التعميـ ،فمذلؾ ىك يحتاج دائمنا إلى التأىيؿ عمى أفضؿ المستكيات

كتطكير برامج تأىيمو.
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كيمكف القكؿ أف "بمداف العالـ المتقدمة تشيد اآلف حركة إصالح في برامج إعداد المعمميف تتركز حكؿ
إنشاء عالقات كثيقة بيف المدارس كبرامج إعداد المعمميف ،كتشتمؿ ىذه العالقات عمى دمج جيكد أساتذة

الجامعة ،كمعممي المدارس ،كمشرفي المكاد باإلضافة إلى جيكد المعمميف المتدربيف أنفسيـ بحيث تنصير
ىذه الجيكد جميعان في بكتقة كاحدة تسمح بالمشاركة ،كالعمؿ ،كالنمك الميني لجميع ىذه األطراؼ"(راشد،

)87:2002؛ لذا فإف الحرص عمى مكاكبة االتجاىات العالمية المعاصرة في إعداد المعمـ البد أف تؤدم إلى

إعادة النظر جذرينا في أىداؼ كميات التربية كبرامجيا.

كما أف زيادة تعقيدات الحياة المعاصرة كاقترانيا بزيادة معايير التكقعات التربكية لمخرجات العممية

التربكية تؤكد عمى ضركرة تعديؿ كتطكير برامج إعداد كتأىيؿ المعمميف بشكؿ مستمر؛ لتتالءـ مع األصكؿ
التربكية كمستجدات الكاقع كتحديات المستقبؿ(سالـ1424 ،ق.)88:

كبالنسبة لمجامعات الفمسطينية تقكـ بعمميات إعداد كتدريب المعمميف قبؿ الخدمة بآليات تراعي

التطكر كالتقدـ في كافة المدخالت ،كعمميات التعميـ؛ كذلؾ لتحقيؽ الجكدة في عمميات التعميـ بما ينعكس

عمي تحسيف كافة المخرجات التعميمية ،كىذه الدراسة تحاكؿ أف تبيف الصكرة المقترحة إلعداد معمـ التربية

اإلسالمية في كميات المعمميف ،في ظؿ المتغيرات الثقافية العالمية المعاصرة.

كلمتقكيـ نماذج متعددة ،كلكؿ نمكذج إيجابياتو كلو حدكده ،كلممقكـ الحرية في اختيار النمكذج الذم

يالئـ احتياجاتو كظركؼ التقكيـ .كأم برنامج البد مف تقكيـ كاقعو ،كمدخالتو كعممياتو ،كمخرجاتو؛ ألنيا
تشكؿ مجاالت التقكيـ ،كلتقكيـ كؿ جزء مف األجزاء السابقة البد مف معرفة الغرض مف التقكيـ كبالتالي تتحدد

األساليب التي يمكف إتباعيا لجمع البيانات كتحميميا كتفسيرىا (البطاينة.)371:2007،

كتقدـ جامعة األزىر في غزة مجمكعة مف البرامج التربكية التي تيدؼ إلى إعداد ككادر متخصصة

في مجاالت متعددة تربكية كتعميمية كأكاديمية ،كيعد برنامج إعداد المعمـ أحد ىذه البرامج ،فقد أنشئت كمية

التربية عاـ 1991ـ .كذلؾ تمبية الحتياجات المجتمع كالنظاـ التربكم الفمسطيني لممعمميف المؤىميف تربكيا
كأكاديميا في كافة العمكـ المعارؼ ،كتتككف الخطة الدراسية مف مجمكعة مف المكاد التي تضـ المساقات

التربكية األساسية إلعداد المعمـ كىى :مدخؿ في العمكـ التربكية كالسمككية ،التربية اإلسالمية ،كالنمك كالصحة
النفسية ،كمناىج البحث العممي ،كأساسيات المناىج ،كعمـ النفس التربكم ،كاألصكؿ النفسية كالفمسفية
كاالجتماعية لمتربية ،كتكنكلكجيا التعميـ ،كالقياس كالتقكيـ ،كادارة الصؼ ،كالتربية المقارنة ،كمتطمبات

التخصص تظير في طرؽ تدريس مادة التخصص العممي أك األدبي مف خالؿ مساقي طرؽ التدريس
كميارات التدريس ،ككذلؾ التدريب الميداني في التدرب عمى تدريس مادة التخصص عممينا.
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مشكمة الدراسة:
إف معمـ التربية اإلسالمية يقع عميو عبء كبير جدان عند أدائو لرسالتو التربكية  ،فيك مطالب قبؿ

اآلخريف بتطبيؽ ما يعممو لطالبو ،فيك القدكة ليـ كىك بحكـ خبرتو كتخصصو يمكنو مكاجية متغيرات عديدة،

فعميو أف يتعامؿ معيا بكؿ ىدكء كثقة  ،فالمعمـ يكاجو في عمره الكظيفي متغيرات شتى ،ال يمكف مكاكبتيا

إال بالتزكد بالخبرات التي تؤىمو لذلؾ.

كلقد بدأ االىتماـ ببرنامج إعداد معمـ التربية االسالمية في كميات التربية منذ افتتاح الفرع الشرعي في

المرحمة الثانكية ،فكاف ال بد مف االىتماـ بمناىج الكمية كنشاطاتيا ،إضافة إلى رفد المجتمع الفمسطيني
بمتخصصيف كككادر تربكية مؤىمة لمعمؿ في سمؾ التعميـ في الفرع الشرعي في المرحمة الثانكية.

إف الفرع الشرعي في المرحمة الثانكية قد يشيد تطك انر ممحكظان في الكـ كالنكع في السنكات المقبمة ،فقد

استشعر الباحث أىمية تقكيـ برامج إعداد المعمميف مف كجيو نظر الخريجيف أنفسيـ مف حيث اكسابيـ

الكفايات التدريسية الالزمة لتدريس طمبة الفرع الشرعي في المرحمة الثانكية أثناء دراستيـ الجامعية بيدؼ
تحسيف البرنامج كتطكيره .كبناء عمى ما سبؽ تتحدد مشكمة باإلجابة عف التساؤؿ الرئيس التالي:

ما الكفايات التعميمية الالزمة لتدريس المقررات الشرعية بالمرحمة الثانوية ودور برنامج اإلعداد

الجامعي في إكسابيا لمطمبة المعممين؟

كينبثؽ عف السؤاؿ الرئيس األسئمة الفرعية التالية:
 .1ما الدرجات التقديرية لمكفايات التعميمية الالزمة لتدريس المقررات الشرعية بالمرحمة الثانكية كدكر برنامج
اإلعداد الجامعي في إكسابيا مف كجية نظر الطمبة المعمميف؟

 .2ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ( )α≤0.05بيف متكسطات تقديرات الطمبة

المعمميف لمكفايات التعميمية الالزمة لتدريس المقررات الشرعية بالمرحمة الثانكية كدكر برنامج اإلعداد

الجامعي في إكسابيا مف كجية نظر الطمبة المعمميف تعزل لمتغير الجنس؟

 .3ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ( )α≤0.05بيف متكسطات تقديرات الطمبة

المعمميف لمكفايات التعميمية الالزمة لتدريس المقررات الشرعية بالمرحمة الثانكية كدكر برنامج اإلعداد

الجامعي في إكسابيا مف كجية نظر الطمبة المعمميف تعزل لمتغير عدد الساعات المجتازة؟

 .4ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ( )α≤0.05بيف متكسطات تقديرات الطمبة
المعمميف لمكفايات التعميمية الالزمة لتدريس المقررات الشرعية بالمرحمة الثانكية كدكر برنامج اإلعداد

الجامعي في إكسابيا مف كجية نظر الطمبة المعمميف تعزل لمتغير المعدؿ التراكمي؟
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أىداف الدراسة:
تيدؼ ىذه الدراسة إلى:

 .1تحديد الكفايات التعميمية الالزمة لتدريس المقررات الشرعية بالمرحمة الثانكية.
 .2التعرؼ إلى دكر برنامج اإلعداد الجامعي في إكساب الطمبة المعمميف ىذه الكفايات.
 .3التعرؼ إلى الفركؽ في تقدير الكفايات التعميمية لدل الطمبة المعمميف الالزمة لتدريس المقررات الشرعية
بالمرحمة الثانكية كدكر برنامج اإلعداد الجامعي في إكسابيا تعزل لمتغير الجنس.
 .4التعرؼ إلى الفركؽ في تقدير الكفايات التعميمية لدل الطمبة المعمميف الالزمة لتدريس المقررات الشرعية
بالمرحمة الثانكية كدكر برنامج اإلعداد الجامعي في إكسابيا تعزل لمتغير عدد الساعات المجتازة.
 .5التعرؼ إلى الفركؽ في تقدير الكفايات التعميمية لدل الطمبة المعمميف الالزمة لتدريس المقررات الشرعية
بالمرحمة الثانكية كدكر برنامج اإلعداد الجامعي في إكسابيا تعزل لمتغير المعدؿ التراكمي.
 .6تقديـ بعض التكصيات المقترحة لتدعيـ برنامج اإلعداد الجامعي في إكساب الطمبة المعمميف لمكفايات
التعميمية الالزمة لتدريس المقررات الشرعية بالمرحمة الثانكية.

أىمية الدراسة:
تتمثؿ أىمية الدراسة فيما يمي:
 .1تعد ىذه الدراسة – في حدكد عمـ الباحث -مف أكائؿ الدراسات التي تيتـ بدراسة برنامج إعداد معمـ

المقررات الشرعية في إكساب الطمبة المعمميف الكفايات التدريسية الالزمة لمتدريس في المرحمة الثانكية مف

كجيو نظر خريجي قسـ الدراسات اإلسالمية؛ لمعرفة قدرة ىذه البرامج في تحقيؽ األىداؼ كمستكل الجكدة
فييا.

 .2قد تساىـ نتائج ىذه الدراسة بإعطاء تصكر كاضح لمقائميف عمى بناء البرنامج حكؿ كاقع برنامج إعداد

معمـ التربية االسالمية بكميات التربية مف كجيو نظر الطمبة المعمميف في المستكل الرابع بقسـ الدراسات

اإلسالمية مما قد يسيـ في تحسيف البرنامج كتطكيره.

 .3قد تفيد ىذه الدراسة الباحثيف كالمختصيف في مجاؿ إعداد المعمـ عامة ،كاعداد معمـ المقررات الشرعية

(التربية اإلسالمية) خاصة ،فتكضح ليـ الصكرة الكاممة لعممية إعداد المعمـ لتدريس المقررات الشرعية،

كمككنات برنامج إعداده .حيث تفتح المجاؿ أماميـ إلثراء المجاؿ التربكم لمقياـ بدراسات أخرل حكؿ إعداد

معمـ التربية االسالمية كفؽ االتجاىات الحديث لمكاجية المتغيرات الثقافية المعاصرة لجميع التخصصات.
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حدود الدراسة:
تـ تحديد إطار ىذه الدراسة بالحدكد اآلتية:

 حد الموضوع :تقتصر الدراسة عمى الكفايات التعميمية الالزمة لتدريس المقررات الشرعية بالمرحمة الثانكيةكدكر برنامج اإلعداد الجامعي في اكسابيا لمطمبة المعمميف.

 الحد البشري :كافة طمبة قسـ الدراسات اإلسالمية ممف ىـ في المستكل الرابع كقد أكشككا عمى إنياءمتطمبات التخرج في برنامجيـ األكاديمي كمعمـ لمتربية اإلسالمية.

 الحد المؤسسي :اقتصرت الدراسة عمى كمية التربية في جامعة األزىر. -الحد المكاني :محافظات غزة.

 -الحدد الزماني :تـ تطبيؽ الدراسة في الفصؿ الدراسي الثاني مف العاـ الدراسي (2015-2014ـ).

مصطمحات الدراسة:
يعرؼ الباحث مصطمحات الدراسة إجرائينا عمى النحك التالي:
برنامج اإلعداد الجامعي لمعمم المقررات الشرعية:
يعرؼ الباحث برنامج اإلعداد الجامعي لمعمم المقررات الشرعية إجرائياً بأنو :العمميات كاألنشطة

كالمناىج الدراسية المصممة كالمخططة إلعداد الطالب المعمـ في قسـ الدراسات اإلسالمية في المرحمة

الجامعية (البكالكريكس) كالتي يتزكد مف خالليا بالمعرفة في التخصص كالميارات الالزمة لمينة التدريس.
الكفايات ):(Competencies

يعرؼ الباحث الكفاية إجرائياً بأنو :ىي القدرات كاإلمكانيات كالميارات التي يمتمكيا الطمبة المعمميف في

قسـ الدراسات اإلسالمية بكمية التربية بجامعة األزىر ،كىي أفضؿ مستكل يحتمؿ أف يصؿ إليو الطالب المعمـ
إذا حصؿ عمى أنسب تدريب أك تعميـ ،كيمكف مالحظتيا كقياسيا ،كتجعمو قاد انر عمى تحقيؽ أىداؼ العممية
التعميمية بفاعمية كاتقاف.
الطالب المعمم:

يعرؼ الباحث الطالب المعمم إجرائياً بأنو :ىك الطالب المعمـ الذم يدرس بكمية التربية -جامعة األزىر

تخصص تربية إسالمية كانخرط في برنامج التربية العممية.
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المقررات الشرعية:
يعرؼ الباحث المقررات الشرعية إجرائياً بأنيا :مجمكعة المكاد الدراسية التي قررت ك ازرة التربية

كالتعميـ الفمسطينية تدريسيا باعتماد نظاـ التكجييي الشرعي كفرع مف فركع الثانكية العامة ،كالمتمثمة في
المكاد الشرعية المتعمقة بالقرآف الكريـ ،كالحديث الشريؼ ،كالفقو ،كسيرة السمؼ؛ كييدؼ النظاـ إلى تخريج

نكعية مختصة مف الطمبة المتميزيف دينيان كعمميان كاخالقيان ،قادريف عمى نشر العمكـ الشرعية كابراز الكجو

المشرؽ لمدعكة االسالمية في فمسطيف كالعالـ ،كيطمؽ عمييا أيضنا التربية اإلسالمية.
المرحمة الثانوية:

يعرؼ الباحث المرحمة الثانوية إجرائياً بأنيا :التعميـ النظامي الذم يمتد بعد الصؼ العاشر األساسي

كمدتيا سنتاف ،كتشمؿ ىذه المرحمة طمبة الصفيف األكؿ كالثاني الثانكم تتراكح أعمارىـ بيف ( )18-16سنة.
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الفصل الجاىٌ
اإلطــار اليــظرٍ
املبحح األول :معله تدريض املكررات الشرعًُ
املبحح الجاىٌ :برىامج اإلعداد اجلامعٌ
املبحح الجالح :الهفايات التعلًنًُ
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الفصــــــــل الثـــــــــاني
اإلطــار النظـــري
يتناكؿ الباحث في ىذا اإلطار جانبان نظريان لمكضكعات الد ارسة الحالية ،حيث يتعمؽ المبحث األكؿ

بمعمـ المقررات الشرعية ،كالمبحث الثاني ببرامج اإلعداد الجامعي ،كالمبحث الثالث كاألخير يتعمؽ بالكفايات

التعميمية ،كذلؾ مف خالؿ تتبع جيكد العمماء كالباحثيف السابقيف فيما يتعمؽ بمفردات اإلطار النظرم ليذه

الدراسة ،فالحكـ عف الشيء فرع عف تصكره ،كالتصكر يككف بالنظر كالتأمؿ كاعماؿ العقؿ كالتفكر في

المكضكع الكاحد مف أكثر مف زاكية ،كطرح أكثر مف رأم لمالحقة األفكار كاآلراء ،كالمقارنة بيف تمؾ اآلراء.

كما قاـ الباحث بالتعميؽ عمى ىذه األدبيات كطرح كجية نظره حكؿ ما يحتاج منيا إلى تعميؽ

كمناقشة .كقد تـ تقسيـ الفصؿ الثاني كالمتعمؽ باإلطار النظرم لمدراسة مف ىذا الفصؿ إلى ثالثة محاكر

رئيسية ىي:

المبحث األكؿ :معمـ تدريس المقررات الشرعية.
المبحث الثاني :برامج اإلعداد الجامعي.
المبحث الثالث :الكفايات التعميمية.

املبحح األول :معله تدريض املكررات الشرعًُ
إ ف اإلنساف ترتفع مكانتو كتسمك برفعة كسمك ما يحممو مف عقيدة كأفكار ،كالتربية اإلسالمية تربية

ربانية المصدر ،فقد نبعت مكانتيا العالية نتيجة انتسابيا إلى اإلسالـ؛ فاإلسالـ ىك ديف ا﵀ ،قاؿ تعالى :إِ َّن
ِّين ِع ْن َد المَّ ِو ِْ
س َال ُم(آؿ عمراف،آية ،)19:كنتيجة لذلؾ فإف مف يقكـ بتعميـ الديف اإلسالمي كنشره،
الد َ
اإل ْ
كتطبيؽ تعاليمو ىك مف يستحؽ أف يحصؿ عمى تمؾ المكانة الرفيعة كالسامية.
فمعمـ تدريس المقررات الشرعية لو مكانتو بيف المعمميف كفي مجتمعو؛ نتيجة لما يحممو مف عقيدة كفكر

عمميا في حياة أبنائنا الطالب ،كال يككف
اقعا
ن
إسالمي راقي ،يطمح إلى نقمو لطالبو حتى يصبح ىذا الديف ك ن
ذلؾ إال مف خالؿ كجكد معمـ لديو مف الصفات الشخصية كالمينية ،ما يساعده عمى قيامو بتمؾ الميمة.
كمعمـ تدريس المقررات الشرعية ىك ذلؾ المعمـ المتحمي باألخالؽ اإلسالمية كالمتصؼ بأفضؿ

الصفات البشرية؛ ألف ربو ىك ا﵀ عز كجؿ ،كرسكلو كقدكتو ىك محمد ( ،)كدينو اإلسالـ خير األدياف؛

لذلؾ يرل أنو مف األىمية أف يتناكؿ المحكر المكاضيع اليامة ،كىي :أىمية دكر معمـ تدريس المقررات

الشرعية ،صفات معمـ المقررات الشرعية ،كخصائص كمقكمات معمـ تدريس المقررات الشرعية.
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أولً :أىمية دور معمم تدريس المقررات الشرعية:

إف اإلنساف ال يكلد عالمان ،كلكنو يأخذ العمـ ممف سبقو ،حتى أف سيدنا آدـ أخذ العمـ مف رب العالميف،

قاؿ تعالى وعمم آدم األسماء كميا(البقرة،آية .)31:كمف خير إعمار الدنيا كاإلستخالؼ فييا ،كربما تمر

بيذا اإلنساف بعض الصعكبات التي يحتار فييا عقمو ،أك تختمط عميو المفاىيـ التي كاف يعتبرىا كاضحة
لديو ،كلكف مع كثرة المتغيرات كسرعتيا في ىذه الحياة الدنيا يصاب الفرد أحياننا بنكع مف بعض زعزعة ثقتو

في شيء قد كاف لديو فيو إيماننا راسخنا .كىنا يأتي دكر معمـ المقررات الشرعية الذم ىك عنكاف لمخير

كالصالح لمفرد كالمجتمع عف طريؽ العمـ الشرعي كالخبرة التربكية التي يحمميما " ،فالمعمـ في المجتمع المسمـ
ليس مجرد صاحب مينة أك كظيفة كانما ىك داعية كصاحب فكر كقضية كلذلؾ فإف عممو ال يتكقؼ أبدان ،بؿ
يستمر حتى الممات"(الغامدم1423،ق )80:بؿ إف معمـ المقررات الشرعية ميمتو األكلى ىي تربية النفكس

كتزكيتيا ،كقدكتنا الحسنة في ذلؾ رسكؿ ا﵀ ( ،)فيك معمـ البشرية جمعاء ،قاؿ تعالىَ :رَّب َنا َو ْاب َع ْث ِفي ِي ْم
ِ
ِ
رس ًول ِم ْنيم ي ْتمُو عمَ ْي ِيم ِ
يم( البقرة،آية.)129:
اب َوا ْل ِح ْك َم َة َوُيَزِّكي ِي ْم إِ َّن َك أَ ْن َت ا ْل َع ِز ُ
آيات َك َوُي َعمِّ ُم ُي ُم ا ْلكتَ َ
َ ْ َ
ُْ َ
َ ُ
يز ا ْل َحك ُ
فمقد بعث ا﵀

محمدان()

مف بيف القكـ الذم كاف كاحدنا منيـ ،كلقد كاف قريبنا منيـ كمعركنفا لدييـ

بأخالقو كأمانتو ،فمما أرسؿ بالرسالة الربانية ،حرص كؿ الحرص عمى إنقاذ أمتو ،كدعكتيـ إلى تكحيد ا﵀ عز
ِ
ِ
وف
سو ٌل ِّم ْن أَنفُ ِس ُك ْم َع ِز ٌ
ين َر ُؤ ٌ
يص َعَم ْي ُكم ِبا ْل ُم ْؤ ِم ِن َ
يز َعَم ْيو َما َعنتُّ ْم َح ِر ٌ
كجؿ ،قاؿ تعالىَ :ل َق ْد َجاء ُك ْم َر ُ
ِ
يم( التكبة،آية ،)128:كما حث النبي ( )أمتو عمى العمـ ،كعمى تعممو ،كعمى تعميمو ،كأف ىذا مما
َّرح ٌ
سيمحؽ بالعبد بعد مكتو .فعف أبي ىريرة -رضي ا﵀ عنو -قاؿ :قاؿ رسكؿ ا﵀ (" :)إف مما يمحؽ المؤمف

كمصحفا كرثو ،أك مسجدان بناه ،أك بيتنا
صالحا تركو،
مف عممو كحسناتو بعد مكتو ،عممان عمَّمو كنشره ،ككلدان
ن
ن
البف السبيؿ بناه ،أك ني انر أجراه ،أك صدقة أخرجيا مف مالو ،في صحتو ،كحياتو ،يمحقو بعد مكتو" (ماجو،

ب.ت .)46:كعندما كاف الرسكؿ ()

ىك المربي ،كالمعمـ ،ككاف الصحابة رضكاف ا﵀ عمييـ ىـ المجتمع

كالطالب ،كانت النتيجة ىي أعظـ نتيجة مرت عمى التاريخ ،فنعـ المربي.

كبذلؾ خرج لنا جيؿ فريد ،ىك جيؿ الصحابة ،الذم ال تزاؿ األمة منذ عقكد طكيمة تطمح أف يتكرر

فييا ىذا الجيؿ ،أك أف يخرج لنا جيؿ شبيو بو .فمقد كاف

() 

ىك المعمـ كالمربي ليذا الجيؿ الفريد ،فيك

اإلماـ في الصالة ،كىك المعمـ لمجاىؿ ،كىك المعيف لمضعيؼ ،كىك القاضي بيف المتخاصميف ،كىك الداؿ
عمى الخير ،كالمكجو لألمة .كمف ىنا بدأت أىمية المعمـ ،كاتضحت أىمية معمـ المقررات الشرعية ،فيك مف
كرثة األنبياء كما أعظـ ميراث األنبياء ،إنو العمـ كالعمؿ الصالح.
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كمعمـ المقررات الشرعية ليس كبقية المعمميف ،يقدـ معرف نة كعممنا فقط ،بؿ ىك يقدـ العمـ كالعمؿ ،فيك

كمكقفا حينا ،كقدكة مشاىدة ،ذا أثر كبير عمى المتعمميف ،عاطفينا
المعمـ كالقدكة ،كلذلؾ فيك أنمكذجنا بشرينا،
ن
كسمككينا كدينيان ،يحمؿ عمى عاتقو ىـ التربية كالتزكية ،كتعاىد األفراد باإلصالح كالتنشئة ،كىك الذم تمقي إليو

األمة بفمذات أكبادىا ،كأغمى ما لدييا ليتعيدىـ بالتربية كاإلصالح (الغامدم1423 ،ق.)76:

إضافة إلى ذلؾ فإف العمماء ىـ كرثة األنبياء ،كمعمـ المقررات الشرعية معني بيذه الكراثة عمى كجو

الخصكص ،ليقيننا " أف العالـ العامؿ خير مف العابد الذم يصكـ النيار ،كيقضي الميؿ في العبادة كالصالة،

عظيما في ممككت
كقد بيف أحد العمماء منزلة العمـ كالعمماء فقاؿ ":فمف عمـ كعمؿ بما عمـ ،فيك الذم يدعى
ن
السماء ،فكأنو كالشمس تضيء لغيرىا كىي مضيئة في نفسيا ،ككالمسؾ الذم يطيب عبيره كىك طيب ،كمف
جسيما ،فميحفظ آدابو ككظائفو فيك األب الركحي لممتعمـ".
كخطر
نا
عظيما
أمر
اشتغؿ بالتعميـ فقد تقمد نا
ن
ن
(اإلبراشي)134:1985،

كالطالب اليكـ ال يريدكف أف يتعممكا مف معمـ المقررات الشرعية المعمكمات الشرعية فقط ،بؿ يريدكنىا

كاقعنا عممينا مشاىدنا أماميـ في معمميـ القدكة الحسنة .كالعمـ الصادؽ ال يككف إال إذا صاحبو العمؿ
آم ُنوا
المخمص .كبالعمـ يتفاكت الناس في المكانة كالرفعة عند ا﵀ عز كجؿ ،قاؿ تعالىَ  :ي ْرفَ ِع المَّ ُو الَِّذ َ
ين َ
ين أُوتُوا ا ْل ِع ْمم َدرج ٍ
ات( المجادلة ،آية .)11:فبيف ا﵀ أف أىؿ العمـ ليـ مكانة رفيعة عنده،
ِمن ُك ْم َوالَِّذ َ
َ ََ
كيفضميـ عف بقية عباده بالدرجات العميا.

جدا ،فيك المعمـ كالمربي كالعالـ
فمف ىنا يمكف القكؿ أف ميمة معمـ تدريس المقررات الشرعية كبيرة ن
كالقدكة  ،كلقد رأل بعضيـ أف "ميمة العالـ تشبو إلى حد ما ميمة الرسالة ،فكالىما إنقاذ لممتعمـ مف الجيالة
كتنكير لو ككاف الرسؿ معمميف ألقكاميـ ،ككاف الممكؾ كاألمراء يقربكف العمماء مف مجالسيـ كيستشيركنيـ كما

كانت العامة تجميـ كتكقرىـ كتعتبرىـ أئمتيـ كقادتيـ ،كالى عيد قريب كانت تحرص كؿ أسرة أف يككف مف

بينيا عالـ  ،فذلؾ يرفع مف شأنيا كينشر ذكرىا" (الغزيكات.)327:2005،

أيضا عمى أف معمـ
كلما كانت لمعالـ كمعمـ المقررات الشرعية مكانة رفيعة في اإلسالـ ،فإف ذلؾ يدؿ ن
ئيسا في مينة التربية كالتعميـ فيك "يعتبر األساس في تحقيؽ أىداؼ ىذه
المقررات الشرعية يعتبر ن
ركنا ر ن
العممية ،كتطبيؽ خططيا ،كتنفيذ مناشطيا عمى الكجو األكمؿ لمكصكؿ بيا إلى المستكل الالئؽ بيا كالمعمـ
في ىذه المينة عميو مسؤكليات كتبعات تكمف في تنمية صفات شخصية كثيرة لدل األفراد ،كعميو العمؿ عمى

تنمية كؿ ما يمكف أف يساعدىـ عمى السمكؾ اإلسالمي الصحيح ،بمعنى أف المعمـ عميو مسؤكلية إعداد جيؿ
سميـ مف كؿ النكاحي ،إذ لـ يعد عممو يقتصر عمى تمقيف المعمكمات ،كتركيز العناية عمى تحصيؿ الحقائؽ
كالمفاىيـ كالتأكد مف مدل حفظ التالميذ ليا"(الشافعي.)263:1409 ،
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كيمخص الباحث أىمية دكر معمـ تدريس المقررات الشرعية مف خالؿ أمكر ،مف أىميا:

 .1إف السنة قامت عمى تمقي العمـ عف األشياخ كالمعمميف ،منذ عيد النبي ()

فيك الجدير بأف يتصؼ

بما اتصفكا بو مف ذلؾ  ،كىكذا كاف شأف السمؼ الصالح.

 .2إف العمكـ الشرعية عمكـ تكقيفيو نقميو ،كىي عمكـ تتعمؽ بالحالؿ كالحراـ كصحة العبادات كبطالنيا؛ لذا
فال غنى لممتعمـ عمف يكجيو كيأخذ بيده؛ لئال يزؿ كينزلؽ.

 .3إف العمكـ الشرعية ليست قاصرة عمى المعارؼ ،بؿ تشمؿ اليدم كالسمكؾ ،كمف ثـ فال غنى لممتعمـ عف

معمـ قدكة تتمثؿ فيو آثار العمـ؛ قاؿ عبد الرحمف بف زيد" :سألنا حذيفة رضي ا﵀ عنو عف رجؿ قريب

السمت كاليدم مف النبي ( )حتى نأخذ عنو؟ فقاؿ :ما أحد أقرب سمتان كىديان كداالن بالنبي ()

مف

ابف أـ عبد" (ركاه البخارم.)3762 :

كليس ثمة خالؼ عمى أف األمـ تنسب تقدميا كتطكرىا كرقييا إلى تقدميا في تعميميا كفي حرصيا

عمى العمـ كالتعمـ ،كالعممية التعميمية لف تككف ناجحة إال إذا كجد المعمـ الكؼء ،فالمعمـ لو أىمية كبيرة في
العممية التعميمية ،ذلؾ أف نجاح عممية التعميـ أك فشميا كما بينيما مف مستكيات التقدـ أك اإلخفاؽ يعتمد

أساسا عمى المعمـ ذاتو.
ن

كيعتبر المعمـ مف أىـ عناصر العممية التعميمية ،كدكره أساسي ،كميـ جدنا ،كلقد كاف

الرسكؿ()

المربي كالمعمـ األكؿ في اإلسالـ ،كقديما أدركت األمة اإلسالمية دكر المعمـ ،كاىتمت بو في جميع العصكر
اإلسالمية ،كحظي بدراسات تربكية كثيرة كلقد دأبت الدكؿ كالحككمات عمى حسف اختيار الذيف يقكمكف

بالتدريس ،كأعدتيـ اإلعداد الكافي ،في سبيؿ إيجاد المدرس الناجح الكؼء (يحي ،كالمنكفي1419 ،ق.)279

كاذا كاف ىذا الكالـ ينطبؽ عمى المعمـ بكجو عاـ فمف باب أكلى أف ينطبؽ عمى معمـ تدريس المقررات

الشرعية بكجو خاص ،إذ يتأكد الدكر الذم يقكـ بو كالصفات التي يجب أف يككف عمييا؛ فيك المثؿ األعمى
لغيره بؿ كلما يجب أف يتحمى بو المعمـ عمكمان.

مما يدلؿ عمى أىمية دكر المعمـ أف أم تقدـ أك تميز أك نبكغ في األفراد في أم مجتمع مف

المجتمعات ،كفي أم عصر مف العصكر؛ إنما ينسب الفضؿ في ذلؾ ٌكمو إلى معممييـ الذيف ساىمكا في
إعدادىـ كتخريجيـ لممجتمع ليفيد منيـ .كيؤكد ذلؾ ما تحقؽ لممسمميف األكائؿ مف تفكؽ عممي عميؽ إنما

تحقؽ ليـ ذلؾ بفضؿ المعمـ األكؿ صمكات ا﵀ كسالمو عميو (كزاف1419 ،ق.)105:

كتأسيسان عمى كؿ ما سبؽ يمكف القكؿ أف المعمـ ىك القادر بإذف ا﵀ إذا يحسف إعداده ،عمى تحقيؽ
مممكسا عمى أرض الكاقع ،فالمعمـ ىك الرجؿ الذم يرتكز عميو بناء الطالب،
اقعا
ن
أىداؼ المناىج ،كجعميا ك ن
كبو يشمخ ىذا البناء أك يتياكل .فقد يككف المنيج الدراسي في غاية الجكدة ،إال أف ىذه الجكدة تذركىا الرياح
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إذا قاـ عمى تنفيذىا معمـ غير مؤىؿ جيدنا .كقد يككف التكجيو التربكم كاإلدارة التعميمية في أكج االمتياز ،كلكف

جيدا لعممو (شكؽ.)5:2001 ،
ىذا االمتياز يعصؼ بو معمـ غير مؤىؿ تأىي ن
ال ن
كمعمـ تدريس المقررات الشرعية ىك مف يقكـ بتدريس بعض أك كؿ فركع العمكـ الشرعية (القرآف الكريـ،

التفسير ،الحديث ،التكحيد ،الفقو) في المرحمة الثانكية ،كيككف حاصالن عمى شيادة جامعية في مجاؿ

التخصص كيحمؿ مؤىالن تربكينا في الغالب.

ثانياً :سمات وصفات معمم المقررات الشرعية:

لكؿ مينة مف الميف صفات يجب أف يتصؼ بيا المنتسبكف ليذه المينة ،كمينة التدريس ىي إحدل

الميف التي تميزت عمى الميف األخرل بأف جعمت ىناؾ متطمبات كصفات خاصة البد مف تكفرىا في المعمـ

المنتسب ليا ،ذلؾ َّ
ألف "المعمـ يتعامؿ مع اإلنساف الذم ىك مشاعر كأحاسيس كعكاطؼ كنفسيات تختمؼ مف

إنساف آلخر ،فمعمـ المقررات الشرعية يحتاج إلى ميزات كخصائص حتى يككف معممنا ناجحنا كقدكة لطالبو،

كيؼ ال؟ كىك يتعامؿ مع كتاب ا﵀ عز كجؿ كمع حديث رسكؿ ا﵀ ( ،)كالتعامؿ معيما يحتاج إلى إنساف

خاص مميز" (الغامدم1423 ،ق ،)86:ذلؾ ألف الطالب "يتأثركف بمظيره كشكمو ،كحركاتو كسكناتو

كاشاراتو ،كايماءاتو كألفاظو التي تصدر عنو ،كسمككو الذم يبدك منو" (األىكاني.)196:1983،

آم ُنوا
كفي ضكء ما سبؽ بيانو مف مكانة كأىمية لممعمـ ،استنادان إلى قكؿ ا﵀ تعالىْ  :يرفَ ِع المَّ ُو الَّ َ
ذين َ
ٍ
ِ
َّ
ون ( المجادلة ،آية ،)11 :كقكلو تعالى  يق ٍؿ ىى ٍؿ
بما تَ ْع َممُ َ
ِم ْن ُك ْم َوالَّ َ
ذين أُوتُوا الع ْم َم َدَر َجات إِ َّن الم َو َخ ٌ
بير َ
َّ
َّ
كف( الزمر ،آية ،)9 :كقكلو تعالى ش ِي َد المَّ ُو أ ََّن ُو ل إلَ َو إلَّ ُى َو
ذيف ال ىي ٍعمى يم ى
كف ىكال ى
ذيف ىي ٍعمى يم ى
ىي ٍستىكم ال ى
الق ِ
ِ
ِِ ِ
ِ
َّ
كيم( آؿ عمراف ،آية.)108 :
الع ُ
زيز َ
َوالمالئ َك ُة َوأُولُوا العمم َقائماً ِب ْ
سط ل إَِل َو إِل ُى َو َ
الح ُ
إف معمـ المقررات الشرعية ال يصبح معممنا إال إذا ىك نفسو كاف أحد طمبة العمـ ،كىك الذم شعر

بفضؿ العمـ كفضؿ طمبو ،الذم قاؿ عنو رسكؿ ا﵀ (" )طمب العمـ فريضة عمى كؿ مسمـ كطالب العمـ
يستغفر لو كؿ شيء حتى حيتاف البحر" (البر ،ب.ت.)7:

كبسبب ىذه المكانة الرفيعة لممعمـ األىمية العظيمة لدكره في عممية التربية كالتعميـ ،كاف البد عمى

معمـ المقررات الشرعية أف يجمع كككبة مضيئة مف الصفات الشخصية كاألخالقية كالمينية ،التي تككف عكننا

لو بعد ا﵀ عز كجؿ في أداء ميمتو.

كقد تككف ىذه الصفات كاجبان تكفرىا في كؿ المعمميف عمى اختالؼ تخصصاتيـ ،كلكنيا في حؽ معمـ

المقررات الشرعية أكثر ضركرة ،كأكثر أىمية ،ككؿ ذلؾ يرجع إلى أىمية المقررات الشرعية التي يمثميا ذلؾ

المعمـ.
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كبياف تمؾ الصفات عمى النحك اآلتي:

 -1الصفات الخمقية:

الصفات األخالقية التي يجب أف يتصؼ بيا معمـ المقررات الشرعية كثيرة جدان ،فكؿ خمؽ حسف يمزـ

بأف يككف المعمـ ىك األكلى أف يتصؼ بو ،ككؿ خمؽ سيء يمزـ معمـ المقررات الشرعية بأف يككف ىك األكلى

أف يتركو .كفي ضكء ىذا الفيـ لحقيقة كضركرة الخمؽ الحسف ،فإنو يمكف عرض أبرز تمؾ الصفات األخالقية

التي ينبغي أف يتحمى بيا معمـ المقررات الشرعية كذلؾ عمى النحك التالي (عمي1414،ق:)195:
 -القدكة.

 التكاضع كليف الجانب. -الصبر.

 التقكل كالكرع. اإلخالص. الرحمة. -العدؿ.

 -األدب.

 صحبة المعمـ لممتعمـ. -الحب.

 -2الصفات الشخصية:
عمف سكاه  ،كيقصد بالصفات الشخصية
لكؿ معمـ صفات شخصية يختص بيا عف غيره  ،كتميزه َّ

لممعمـ ىي جميع "الصفات المتصمة بذات معمـ المقررات الشرعية كطبيعتو التي فطر عمييا ،كيقصد بيا

الصفات الجسيمة كالعقمية كالنفسية كالتي قد تككف مكتسبة نتيجة لتأثره بالبيئة المحيطة بو كغيرىا".

(الحكمي1425 ،ق)50:

كىذا التفرد في الشخصية لدل المعمـ سكاء في الصفات الفطرية أك الصفات المكتسبة لو حد أدنى ال
ينبغي النزكؿ عنو ،لمف أراد العمؿ في مجاؿ التربية كالتعميـ .حيث إف ىذه الصفات الشخصية تتعمؽ بمظير

المعمـ العاـ ،كحسف المنطؽ كالفصاحة .كيمكف تناكؿ ذلؾ عمى النحك اآلتي (الخطيب-:)424:2005،
 -العناية بالمظير العاـ.

 -حسف المنطؽ كالفصاحة.

 اإللقاء بالمغة العربية الفصيحة.15

 الحديث بأسمكب مفيكـ. االبتعاد عف التكمؼ في اإللقاء. -التريث في اإللقاء.

 -أف يككف اإللقاء مترابطان.

 البعد عف كؿ ما يسبب الممؿ لممتعمـ. -3الصفات المينية:
"إف التدريس مينة ليا قكانينيا ،كليا أسسيا ،فيي عممية مخططة كمنظمة ،كلذلؾ البد أف يتصؼ
المعمـ الممتحؽ بيا بصفات مينية محددة تساعده لمكفاء بحؽ ىذه المينة عمالن كانجا انز".

(المالكي1424،ق)267:

كتمثؿ الصفات المينية محاكر الرغبة الصادقة في التدريس كاإليماف بجدكاه في خدمة المجتمع ،كبيا

يتحقؽ فيـ المبادئ التي يخضع ليا التعميـ السميـ ،كمعرفة الميارة في استخداـ الطرؽ كاألساليب كالكسائؿ
التربكية ،فيي تساعد المعمـ عمى القياـ بكظيفتو كمسؤكلياتو خير قياـ ،كنحف حينما نفكر في الصفات المينية
كنضعيا محؿ اعتبار ،فإف ذلؾ يعكد إلى تمؾ الحقيقة التي تقكؿ :إنو لـ يعد أمر تحصيؿ المعمكمات كاجادتيا
مف قبؿ المعمميف ىي األساس في إعدادىـ لمينة التدريس ،بؿ إف األمر يقتضي النظر إلى إعداد المعمـ

نظرة أكسع كأشمؿ مف ذلؾ ،فمسؤكليات المعمميف في ىذا الميداف تقتضي التعرؼ عمى الطرؽ كاألساليب

التي يستطيعكف بيا تمكيف الحقائؽ كالمفاىيـ المراد تدريسيا(حسف .)52:2004،كيمكف تناكؿ الصفات
المينية لمعمـ التربية اإلسالمية عمى النحك التالي (الغامدم1423 ،ق:)288:
 اإللماـ بطرؽ التدريس المختمفة. التمكف مف المادة العممية. -فيـ طبائع المتعمميف.

 التمكف مف ميارات ككفايات التدريس.مما سبؽ يخمص الباحث بأف معمـ المقررات الشرعية لو مف الصفات الخاصة ،حتى تكتمؿ شخصيتو

كتؤىمو لتدريس المقررات الشرعية خاصة المرحمة الثانكية .إف المعمـ عندما يتصؼ بصفات يخمقية كيجعؿ
القرآف خمقو ،كعندما يتصؼ بصفات شخصية كصفات مينية عالية؛ فإف النجاح سيككف حميفو في عممو بإذف
ا﵀ تعالى ،بؿ سيبقى أثر ىذا المعمـ عمى طالبو مستم نار طكاؿ حياتيـ ،فال يذكر إال كتذكر أخالقو الحميدة،
كعممو الغزير ،كأسمكبو الشيؽ المؤثر.
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إف المعمـ شخصية مككنة مف عدة عناصر ،فال العمـ الكثير يغني عف األسمكب الصحيح في تكصيمو،
كال األساليب التعميمية كالكسائؿ تغني عف األخالؽ .إننا في حاجة لمعمـ يجمع بيف الحسنييف ،كما أننا بحاجة

لمعمـ ييعمـ طالبو بأفعالو قبؿ أقكالو .لذلؾ كانت القدكة الحسنة ىي أكؿ صفة نريد مف المعمـ أف يتصؼ بيا،
فيي مفتاح قبكؿ العمـ عند المتعمميف.

ثالثاً :خصائص ومقومات معمم المقررات الشرعية:

المعمـ بصفة عامة كمعمـ تدريس العمكـ الشرعية بصفة خاصة ىك شخصية قيادية ريادية ،كىك قدكة

كنمكذج كمثاؿ كىك مصدر عطاء كرصيد كسخاء ،كفي كظيفتو كميمتو شبو كبير مف كظيفة األنبياء؛ لذا
كاف البد لمف يقكـ بيذه الميمة مف تكافر صفات كمقكمات يتكقؼ عمييا نجاحو في ميمتو كتكفيقو في

كظيفتو.

كمف أىـ خصائص كمقكمات معمـ العمكـ الشرعية ما ذكره (البدرم1410 ،ق ،)17-15:كىي

كاآلتي-:

 .1القدرة كالتمكف في العمكـ اإلسالمية كخاصة تمؾ التي سيقكـ بتدريسيا كمعرفة مصادرىا التي يستقي منيا

ككيفية الرجكع إلى تمؾ المصادر عند الحاجة.

 .2االطالع عمى مكاد العمكـ األخرل كلك في حدكد القكاعد األساسية كالمبادئ األصيمة فييا كالخطكط

العريضة ليا إلى جانب تكفير حصيمة غنية مف الثقافة اإلنسانية كالمعمكمات العامة كذلؾ ألف الديف يتناكؿ
أمكر الحياة كميا سكاء منيا ما يتعمؽ بالككف المرئي أك غير المرئي.

 .3أف تتكافر لديو االتجاىات كالقيـ كالمثؿ الدينية مع انطباع شخصيتو بيا كاقتناعو بفعاليتيا في تككيف

الشخصية اإلسالمية كاإلنسانية المتكاممة.

 .4أف يتكافر فيو المقكمات الخمقية لمشخصية المؤثرة التي تأسر مف يتحدث إلييا كالتي تحكز احتراـ

المجتمع الذم يحيط بو في المدرسة كخارجيا.

 .5أف يككف سميمنا مف العاىات المنفرة أك المثيرة لضحؾ الطالب كسخريتيـ مثؿ عيكب النطؽ كالسمع
...الخ.

 .6أف يككف مقتنعان بدكره في تدريس مادة التربية اإلسالمية ،سعيدنا الضطالعو بيذه الميمة الصعبة غير

تكاؽ إلى التخمص منيا ما سنحت لو فرصة عمؿ أخرل ،راضينا بعيشتو الحالؿ عف طريقيا.

 .7أف يمـ إلمامنا كافينا بالطرؽ التربكية المختمفة في تدريس المادة كالنظريات القديمة كالحديثة منيا دكف أف

يمزـ نفسو بأم منيا ،بؿ يجب أف يككف لو أسمكبو الخاص مف خالليا كطريقتو المبتكرة التي تجمع محاسف
ىذه الطرؽ في معالجة الدرس.
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 .8أف يككف عمى عمـ كاؼ بعمـ النفس التربكم؛ ليتمكف مف معرفة طبيعة الطالب التي سيتعامؿ معو مف
حيث مستكل قد ارتو كحاجاتو كميكلو كمدل نمكه المعرفي.

 .9إدراؾ الطبيعة الخاصة لمادة التربية اإلسالمية فيي ال تدرس إلكساب المتعمـ حصيمة مف المعارؼ

كالخبرات كالميارات فحسب ،كلكنيا فكؽ ذلؾ ركح تسرم في القمكب كتحرؾ المشاعر كالكجداف ،كتثير

العكاطؼ كاألحاسيس ،كترتبط كؿ االرتباط بالسمكؾ كاألخالؽ.

 .10السعي الدائـ إلى التزكد ،كالتطمع المستمر نحك الكماؿ ،كعدـ القناعة بما ىك عميو مف العمـ كالعمؿ،
فذلؾ شأف المسمـ عمكمنا كشأف المعمـ كالداعية القدكة عمى كجو الخصكص (العمي.)77:2007،

كيرل الباحث أف دكر معمـ المقررات الشرعية بالمرحمة الثانكية يزداد كيكبر في نجاح العممية التعميمية

إذا أحسف إعدادىا ،كيعمؽ عميو آماالن كبيرة  ،ذلؾ ألنو يعمؿ عمى ترسيخ العقيدة كالشريعة اإلسالمية في

نفكس الطمبة كتبصيرىـ بدينيـ ،كتكجيو سمككيـ في الحياة بما ينمي لدييـ مف اتجاىات دينية يقكدىـ إلى

عمؿ الخير كيصرفيـ عف الش ر ،كىذا مرىكف باإلعداد الجامعي لو بإكسابو المعارؼ كالميارات العممية
كالمينية التي تجعمو أكثر كفاءة في أداء أدكاره التربكية كالتعميمية.

املبحح الجاىٌ :برىامج اإلعداد اجلامعٌ
إف المعمـ ىك حجر الزاكية في العممية التعميمية التعممية ،بؿ ىك القمب النابض في جسد الحياة

المدرسية كما حكليا ،كاذا سممنا بأف التربية في جكىرىا ىندسة بشرية فإف المعمـ بناء عمى ذلؾ يصبح أىـ
ميندس بشرم؛ ألنو يبني العقكؿ البشرية كعمى أكتافو تقع المسؤكليات الكبرل في بناء أفراد األمة؛ لذا ال بد

مف االىتماـ بإعداد المعمـ إعدادان يجعمو رمز قكة األمة كعنكاف حضارتيا.

كلقد بمغت أىمية المعمـ مكانة جعمت الخبراء يقركف ،بأنو لك أتيح ليـ مجاؿ كاحد ،يطكركف مف خاللو

العممية التعميمية كيجددكنيا الختاركا مجاؿ إعداد المعمـ كتككينو ،كيجمع الخبراء عمى أف جكدة أم عممية

تعميمية إنما تقاس بكفاءة المعمميف الذيف يقكمكف بيا ،كأف نكع التعميـ الذم يتيحكنو لمطالب إنما يعتمد عمى

صفات ككفايات المعمميف (الناقة.)24:2004،

كنتيجة لألىمية الكاضحة لإلعداد المتميز لممعمـ ،فقد اىتـ المختصكف في التربية باإلعداد الشامؿ

لممعمـ اىتمامان كبي انر  ،فأجريت دراسات متنكعة عمى مستكل العالـ العربي في محاكلة لبناء تصكر متكامؿ،
كشامؿ لألسس كالضكابط التي ينبغي أف تقكـ عمييا ىذه البرامج ،بؿ كاف الحاجة إلى مزيد مف البحث
كالدراسة ال زالت قائمة ،كمستمرة حتى يمكف بناء كتطكر برامج إعدادية تحقؽ األىداؼ المرجكة  ،كيمكف
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تحديد بعض الضكابط التي ال بد مف مراعاتيا عند بناء كتقكيـ كتطكير برامج اإلعداد في كميات التربية في
الجامعات التي تعنى بتخريج المعمميف كىي (المطركدم1423،ق )115:ك( السنبؿ-:)119:2002،
 .1التأكيد عمى استمرار انطالؽ مؤسسات إعداد المعمـ مف األصؿ اإلسالمي نصنا في سياستيا ،كتطبيقنا
في مناىجيا ،كضركرة في تكحيدىا.

 .2تأصيؿ المقررات التربكية كالنفسية كتنقيتيا مما قد يعمؽ بيا مف نظريات تخالؼ األصكؿ اإلسالمية

الصحيحة.

 .3أال تقؿ فترة إعداد المعمـ عف خمس سنكات لجميع مراحؿ التعميـ كفقان لمنظاـ التكاممي لمحصكؿ عمى
درجة البكالكريكس لممارسة التدريس ،عمى أف يككف تخصص السنة الخامسة لمتدريب العممي عمى مكاقؼ

التدريس كالتفاعؿ مع المدرسة ،كعمى أال تقؿ فترة التربية العممية عف فصؿ دراسي كامؿ ،كلمدة خمسة أياـ
ال لمتدريس في المدرسة.
في األسبكع ،يتفرغ خالليا الطالب المعمـ تفرغنا كام ن

 .4زيادة اىتماـ مؤسسات إعداد المعمـ بضركرة إتقاف الطالب المعمـ ميارات المغة العربية.
 .5زيادة اىتماـ مؤسسات إعداد المعمـ بتدريس الكفايات التعميمية كتدريب الطالب عمى تطبيقيا
كاستخداميا.

 .6تتضمف برامج إعداد المعمـ مساقات تساعد الطالب المعمـ عمى تقكيـ النمك الفكرم (االبتكارم كالناقد)

لدل طالبو.

 .7ضركرة ربط محتكل برامج إعداد المعمـ بما يدرس في مراحؿ التعميـ العاـ مف مقررات دراسية تحت اسـ
مناىج التخصص العاـ في التعميـ العاـ.

 .8تتضمف برامج إعداد المعمـ مقررات تيتـ كتركز عمى ما يمي(حسف:)56:2004،
أ .إنتاج كاستخداـ الكسائؿ التعميمية بجميع أنكاعيا.
ب .استخداـ الحاسب اآللي في مجاؿ التدريس.

ج .التدريب عمى مكاقؼ إرشاد كتكجيو الطالب داخؿ الصؼ الدراسي كخارجو.
د .التدريب عمى التعمـ كالتقكيـ الذاتي أثناء اإلعداد كالخدمة.

ق .ضركرة التفاعؿ مع اإلدارة المدرسية كالتعايش مع مشكالت الطالب ،كعالج كؿ مكقؼ بحسب
حالتو.

ك .التأكيد عمى استخداـ الطرؽ التربكية الجديدة كالمعاصرة ،كالتعرؼ عمى مصادرىا بيدؼ إبراز
شخصية المعمـ كالمتعمـ؛ لمساعدتيما عمى االبتكار.

ز .التدريب عمى ميارات االتصاؿ التعميمي كالتعامؿ مع اآلخريف.
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كمما تجدر اإلشارة إليو أف ىذه الضكابط التي ذكرناىا ،كالتي ينبغي األخذ بيا حيف بناء برامج إعداد
المعمـ جاءت نتيجة لبعض المعطيات اليامة التي ينبغي النظر إلييا ،كىذه المعطيات كاآلتي:

 .1إف المعمـ ىك الركيزة األساسية في بناء التعميـ كتطكيره ،كالبد لو مف أف يأخذ دكره عمى الكجو األكمؿ.
 .2إف نجاح العممية التربكية بأبعادىا المختمفة كعناصرىا المتعددة ،كالكتب الدراسية ،كالكسائؿ التعميمية...
يرتبط بكجكد معمـ كؼء أعد إعداد جيدان ،كمف دكف ىذا المعمـ الكؼء فمف تستطيع العممية التربكية بمكغ
مجمؿ أىدافيا.

 .3لقد أصبحت مينة التعميـ في عصرنا الحاضر تنطكم عمى كثير مف الحقائؽ كالمبادئ العممية
كالفمسفية كالتربكية ،كالتي ال تكتسب بالممارسة فقط كانما البد مف تكفر الدراسة المنظمة.

(المطركدم1423،ق)117:

كبناء عمى ما سبؽ مف أىداؼ لبرامج اإلعداد الجامعي لممعمميف ،يستدعى القائميف عمى مؤسسات

إعداد المعمـ إلى التفكير باستمرار في تطكير برامج إعداد المعمـ" ،أف ما كضع مف ضكابط عند بناء كتقكيـ
كتطكير ىذه البرامج؛ فإف المتتبع لما حدث مف تطكر لبرامج إعداد المعمـ يالحظ في السنكات األخيرة أف

تكاليؼ التعميـ الجامعي قد زادت زيادة كبيرة كمطردة ،كمع ذلؾ فإف ىناؾ إحساسان قكيان بأف مستكل الخريج
الجامعي لـ يزد زيادة تتناسب مع ىذه التكمفة"(أبك عالـ ،)21:1997،بؿ يعتقد البعض أف مستكل الخريج قد

انخفض.

التجاىات الحديثة في مجال اإلعداد الجامعي لممعمم:
لقد تعددت االتجاىات كالفمسفات التي ارتكزت عمييا برامج إعداد المعمـ المختمفة ،كذلؾ لتعدد الفمسفات

التربكية التي تتبناىا تمؾ الدكؿ ،كالتبايف في درجات تطكرىا كامكاناتيا كظركفيا ،كنتيجة ذلؾ فقد حظي
مكضكع إعداد المعمـ كتدريبو قبؿ الخدمة كفي أثناءىا باالىتماـ الكبير مف المربيف؛ كتنبع أىمية ىذا االىتماـ
مف أىمية المعمـ كمكانتو ،فيك مركز العممية التعميمية التعممية ،كالمصدر األساسي لممعرفة ،كىك المساىـ في

تطكير المجتمع ،كما أنو منظـ كميسر لمعممية التعميمية؛ لذا فإف قضية إعداد المعمـ تمثؿ أكلكية خاصة في

الكقت الحاضر؛ ألنيا تمثؿ طبيعة كنكعية األجياؿ القادمة.

كساعدت الثكرة اليائمة في المعمكمات عمى ظيكر أساليب كتكجيات تربكية جديدة في مجاؿ إعداد

المعمـ كتدريبو ،منيا ما ركز عمى الخصائص الالزمة لممعمـ الجيد ،كمنيا ما ركز عمى السمكؾ التدريسي لدل
المعمـ ،كمنيا ما ركز عمى التفاعؿ المفظي كغير المفظي بيف المعمـ كالطالب ،كما أف منيا ما ركز عمى
الكفايات التدريسية لممعمـ (عبد السميع ،كحكالة.)25:2005 ،
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إ ف عممية تدريب الطالب المعمميف ال تعتمد عمى أسمكب تدريبي كاحد؛ بؿ ىناؾ أساليب متعددة منيا
أسمكب األداء كالتمكف مف األداء ،كاألسمكب القائـ عمى منيج النظـ كتحميؿ النظـ كالتدريب العممي كالممارسة
الميدانية ،كاذا كاف إتقاف الطالب المعمـ لميارات التدريس ضركريان حتى يصبح مؤىالن لمينة التعميـ ،فإف
اإلتقاف كحده ال يكفي لذلؾ ،بؿ ىك بحاجة إلى حيازة اتجاىات قكية نحك ممارسة ىذه المينة حتى يتمكف مف

ممارستيا كالنجاح فييا (عسقكؿ.)110:1999 ،

كتجدر اإلشارة إلى أىمية تطكير برامج إعداد المعمـ كخاصة معمـ المرحمة الثانكية ،حيث إننا بحاجة

إلى معمـ مف طراز جديد يمتمؾ الكفايات التي تؤىمو لمكاجية التحديات الحديثة ،بحيث يتـ إعداده إعدادنا
مالئمان كمناسبان لمسؤكلياتو الحالية كالمستقبمية كالمتمثمة في تربية األعداد الكبيرة كاالىتماـ بالنمك المتكامؿ

لشخصية كؿ متعمـ ،كمراعاة استعداد ىذا المتعمـ كخصائصو ،كما يككف بينو كبيف أقرانو مف فركؽ فردية،

كيربط بيف النظرية كالتطبيؽ ،كيستخدـ أساليب متنكعة في تدريسو (راشد .)17:2002،كيضاؼ لمشكمة

األعداد الكبيرة مف الطالب برزت إلينا مشكالت اجتماعية ،كتغيرات ثقافية ،كما برزت أيضنا قضايا اإلرىاب،

مما يستدعي أف تتناكؿ المناىج الدراسية بعض ما يستجد داخؿ المجتمع حكؿ ىذه القضايا ،كتضمينيا في

ال عالينا يتكاكب مع كؿ ىذه التطكرات،
المقررات الدراسية كمعالجتيا .كىذا األمر يستمزـ كجكد معمـ مؤىؿ تأىي ن
ككؿ ذلؾ يدفع القائميف عمى برامج إعداد المعمميف إلى تعديؿ كتطكير برامجيـ الخاصة.

كبناء عمى ما سبؽ فإف مكضكع اإلعداد الجامعي لممعمـ في المرحمة الثانكية خاصة ىك مف المكاضيع
ن
التي حرص التربكيكف عمى بياف أىميتو في عممية النيكض بالعممية التعميمية التعممية .كلقد تفاكتت برامج

إعداد المعمـ بشكؿ كبير في مختمؼ مؤسسات اإلعداد مف جامعات ككميات ،فيناؾ مف يركز عمى اإلعداد

العاـ كالجامعة األخرل تركز عمى اإلعداد األكاديمي ،كثالثة يتـ إعداد المعمـ في كميات التربية ،كجامعة

أخرل ال يتـ إعداده إال مف خالؿ سنة كاحدة يدرس فيو الطالب المعمـ كؿ ما يتعمؽ بالعممية التربكية كيحصؿ

عمى درجة الدبمكـ العاـ في التربية -لمحاصميف عمى درجة البكالكريكس في التخصص األكاديمي الذم تمنحو
الكميات المختمفة -ككؿ ذلؾ التفاكت ىك محاكلة مف أجؿ الكصكؿ إلى أفضؿ برنامج إلعداد المعمـ .كمف
ىنا البد مف االىتماـ بأمر المعمـ الثانكم خاصة معمـ المقررات الشرعية ،كالعمؿ عمى إعداده مينينا كعممينا
في ضكء االتجاىات كالمتغيرات الحديثة.

كأكدت الكثير مف الدراسات العممية عمى أىمية تطكير كاعداد المعمـ ،فمكضكع إعداد المعمـ ىك

الشغؿ الشاغؿ لممسئكليف كالميتميف بالتربية ،كالتعميـ(عبد السميع ،كحكالة .)29:2005 ،كيؤكد ذلؾ سعي
الدكلة الحثيث ،كتصدرىا لالتجاىات الحديثة في التدريس كالتعميـ ،كاالىتماـ بأمر إعداد المعمـ ،كجعؿ ذلؾ
مف أكلكياتيا.
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كفمسطيف تيتـ بالعمـ كالتعميـ ،فقد أكلت المعمـ اىتماميا كعنايتيا؛ فأنشأت الجامعات كالكميات
المتخصصة التي تعنى بإعداد المعمميف؛ ليقينيا بأف إعداد المعمـ داللة أكيدةن عمى الرغبة في مكاصمة مسيرة
النماء كالتطكر كالبناء المثمر ،كليقينيا بأف إعداد المعمـ يعكس كعيان حضاريان ينبئ عف فيـ الدكر الريادم
كالقيادم لممعمـ بصفتو الفاعؿ كالمؤثر في المكاقؼ التعميمية التي تتحقؽ مف خالليا أفضؿ النتائج عممينا

كتربكينا.

كيرل الباحث أف المعمـ الفمسطيني لـ تعد أدكاره كميامو مقتصرة عمى مجرد إيصاؿ الحقائؽ

كالمعمكمات كالمفاىيـ لمطمبة ،بؿ اتسعت كتنكعت ىذه المياـ كاألدكار لتكاجو التطكرات المستمرة كالسريعة
كالثكرة العممية كالتكنكلكجية كاالنفجار المعرفي ،كظيكر التقنيات التربكية الجديدة في مياديف األىداؼ

كالمناى ج كطرائؽ التدريس كالكسائؿ التعميمية كاإلدارة كالتقكيـ؛ فأدكاره اليكـ تدفع لمقكؿ بأنو معمـ كقائد،

و
كمرب ،كمساىـ في البحث كاالستقصاء.
كمكجو،

أساسيات ينبغي مراعاتيا في برامج إعداد المعمم:
مف خالؿ الندكات كالبحكث كالمناقشات أكصى العديد مف الباحثيف خالؿ المؤتمر العممي التاسع

لمجمعية المصرية العامة لممناىج كطرؽ التدريس( )2004أنو ينبغي مراعاة أساسيات في برامج إعداد المعمـ،
كما يمي-:

 .1يراعي في المكاد التربكية التكامؿ كالكظيفة مع تقميؿ نسبتيا في البرنامج.

 .2االىتماـ بالتربية العممية مع مراعاة استخداـ التكنكلكجيا الحديث في تدريب الطالب.
 .3االىتماـ بالمكضكعية في بطاقة المالحظة.

 .4االىتماـ بتعميـ المكاد الثقافية العامة ،كبالذات المغات األجنبية.

 .5يقكـ الطمبة المعممكف بمشركعات بحثية يشرؼ عمييا األساتذة في التخصصات المختمفة.
 .6الربط بيف المكاد التربكية التي تدرس كالتربية العممية.

 .7إعادة النظر باستمرار في برنامج إعداد المعمـ ،إذ أثبتت معظـ الدراسات أف المستجدات التربكية تتطمب
دائمان إعادة النظر فيما ىك مكجكد.

ال لممعرفة ،بؿ أصبح المعمـ
يحتؿ إعداد المعمـ أىمية كبرل؛ ألف دكر المعمـ لـ ييعد يممقننا كتقميدينا كناق ن
يميس انر كمنظمان كشارحان لمعممية التعميمية ،كقاد نار عمى ممارسة األدكار كالمياـ الممقاة عمى عاتقو عمى اعتبار
أف المعمـ ىك الخبير ،كالمكجو ،كالمرشد ،كالمشرؼ ،كالمتفاعؿ مع الطالب لمساعدتيـ عمى النمك المتكامؿ
في العممية التعميمية التعممية ،كىك المكاكب لتطكرات العصر الحديث ،لذلؾ يجب عمى كميات التربية أف تقدـ
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مقررات إلكساب الطالب المعمـ في قسـ التربية اإلسالمية الكفايات كالمعمكمات الالزمة لمساعدتو عمى أداء
عممو التدريسي الميني في تدريس المقررات الشرعية في المرحمة الثانكية عمى أكمؿ كجو.

 -1جوانب إعداد الطالب المعمم:
يتـ إعداد المعمـ في معاىد ككميات خاصة ميمتيا تقديـ ب ارمج لتككينو التككيف المناسب لمينتو ،كمف ىنا نجد
المرحؿ في المستكل الجامعي ىما:
أف ىناؾ نظاميف أساسييف إلعداد معممي جميع ا

 النظام التكاممي :حيث تتكامؿ فيو جميع أنكاع الخبرات الخاصة بكؿ مف التككيف التخصصي كالمينيكالثقافي في برنامج مكحد يدرسو الطالب الذم يعد لمينة التعميـ ،حيث يبدأ مع بداية المرحمة الجامعية
كينتيي بنيايتيا.

 النظام التتابعي :حيث يبدأ اإلعداد الميني بعد االنتياء مف اإلعداد التخصصي في الجامعة كالحصكؿعمى الدرجة الجامعية األكلى -البكالكريكس أك الميسانس  -كيتمكه اإلعداد الميني بعد ذلؾ.

(شكؽ كمحمكد)25:1997،

يتضح مما سبؽ أف النظاـ التتابعي يركز عمى أكلكية اإلعداد العممي ،لمتأىيؿ ثـ يترؾ التأىيؿ التربكم

لمتدريب أثناء الخدمة أك الممارسة الفعمية لمعمؿ ،أما اإلعداد التكاممي فيركز عمى إعداد المعمـ كتأىيمو عممينا
كتربكينا .كىذا يؤكد ما ذكرناه سابقان أف اإلعداد التربكم الجامعي يركز عمى التأىيؿ العممي ،كالثقافي لمطمبة

المعمميف عمى حساب التأىيؿ الميني األدائي ،مخصصان ذلؾ في ساعات قميمة اقتصرت عمى التربية العممية،
كخير دليؿ عمى ذلؾ ما نالحظو مف قصكر في أداء المعمميف الجدد ،الذيف يككنكف بحاجة إلى تأىيؿ ميني،
فيتـ إلحاقيـ بالدكرات التدريبية المختمفة.

كبالرغـ مف االختالفات في اتجاىات إعداد المعمـ كالتبايف في التركيز عمى جكانب مختمفة إال أنو يكجد

اتفاؽ عمى ضركرة تضميف برامج إعداد المعمميف ثالثة مجاالت أساسية ىي:

 -اإلعداد العممي األكاديمي :الذم يشمؿ دراسة مساقات عممية تخصصية(عممية كنظرية).

 اإلعداد الميني :الذم يتضمف دراسات تربكية كنفسية (نظرية كعممية) تمكف المعمـ مف تنظيـ المكاقؼالتعميمية التعممية ،كمكاجية المكقؼ الدائـ التغير كالتطكر.

-

اإلعداد الثقافي العام :الذم يتضمف دراسة المعمـ لممساقات التي تزكده بثقافة عامة تساعده عمى معرفة
حاجات البيئة كالمجتمع ،كيتفؽ التربكيكف عمى أىمية المجاالت الثالثة كلكنيـ يختمفكف في األىمية
النسبية لكؿ مجاؿ (أبك دقة ،كالمكلك.)4:2005،
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كعمى الرغـ مف اختالؼ جكانب برنامج إعداد المعمـ باختالؼ النظرة إليو مف قبؿ مخططيو .إال أف
ىناؾ أربع جكانب إلعداد المعمـ ،كىذه الجكانب ىي(شكؽ ،كمحمكد ،)74:1995،ك(عبد السميع كحكالة،

:)31:2005

 اإلعداد التخصصي  :كيتراكح نصيبو مف كقت برنامج إعداد المعمـ ما بيف ( ،)%72-%48كيعنكف بوالخبرات التي ينبغي أف يكتسبيا الطالب المعمـ في المجاؿ الذم سكؼ يقكـ بتدريسو ،كيختمؼ الكقت

ال :يككف الكقت المخصص ليذا
المخصص ليذا البرنامج بناء عمى المرحمة التي ييعد لمتدريس فييا ،فمث ن
البرنامج أطكؿ في حاؿ اإلعداد لمتدريس في المرحمة الثانكية ،عنو في حاؿ اإلعداد لمتدريس في المرحمة

االبتدائية.

اإلعداد الميني  :كيككف نصيبو مف كقت البرنامج حكالي( ،)%27كيعني بو الخبرات المتعمقة

بالميارات التدريسية التي ينبغي أف يكتسبيا المعمـ ،كىناؾ آراء أخرل تكزع كقت برنامج إعداد المعمـ عمى

النحك التالي  )%30(:إعداد عاـ ،ك( )%50إعداد تخصصي ،ك( )%20إعداد ميني ،كىناؾ مف يطمؽ
عمى اإلعداد العاـ :اإلعداد الثقافي ،كىناؾ مف يطمؽ عميو :متطمبات الجامعة كيطمؽ عمى اإلعداد

التخصصي :متطمبات الكمية .كيطمؽ عمى اإلعداد الميني :اإلعداد التربكم ،إذ أف جميع جكانب برنامج
إعداد المعمـ ىي إعداد تربكم لممعمـ.

 اإلعداد الثقافي  :كنعني بو الخبرات التي ينبغي أف يكتسبيا المعمـ في مرحمة إعداده ،بيدؼ تثقيفو ثقافةعامة في شئكف الحياة عمى كجو العمكـ ،كفيما يخص مجتمعو كنمكه الميني عمى كجو الخصكص.
 اإلعداد الشخصي  :ييعد اإلعداد الشخصي مف األمكر الميمة في مجاؿ إعداد معمـ المستقبؿ ،فالمعمـ قدكةلتالميذه كتنعكس شخصيتو عمييـ ،كالسمات الشخصية لممعمـ تنطبع بدكرىا عمى السمات الشخصية
لتالميذه ،لذلؾ يجب عمى المعمـ أف يتحمى بالسمات الشخصية اإليجابية.

كلإلعداد التربكم أىمية كبيرة " فمقد مضى العيد الذم كاف يعتقد فيو بأف إتقاف المعمـ لمادة تخصصو
كاؼ لجعمو منو معممنا صالحنا ،بؿ أصبح مف المسمـ بو أف إعداده مينينا ال يقؿ أىمية عف إعداده عممينا

كثقافيان .كمما يزيد مف أىمية اإلعداد الميني في العصر الحاضر ،تطكر كتعدد العمكـ التي تككف مضمكف

التعميـ مف جية ،كاألدكار كالمسؤكليات التي يضطمع بيا المعمـ المعاصر كتنكعيا مف جية أخرل".

(الزىراني)186:2004،

كيقصد باإلعداد التربكم الميني ىك" تمؾ المقررات التي تعمؿ عمى إكساب المعمـ المعمكمات كالميارات

كاالتجاىات الالزمة لممارسة مينة التدريس"(قنديؿ.)186:2004،
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كيعرؼ أيضنا اإلعداد التربكم بأنو "المعرفة الصحيحة التي يحتاجيا المعمـ في أصكؿ مينة التدريس،
ي
كأكضاعيا كأساليبيا حتى يتمكف مف التعامؿ الفعاؿ في عممية اإلعداد" (شكؽ.)304:2001،
عمى الرغـ مف أف الدكؿ العربية قد تختمؼ في مسميات ىذه المكاد ،إال أف ىناؾ تشابيان كبي انر في

محتكاىا ،بحيث يمكف القكؿ أف معظـ مؤسسات تأىيؿ المعمميف كالمعممات في األقطار العربية تتضمف برامج

إعدادىا مقررات في أصكؿ التربية كعمـ النفس كالتقكيـ كالقياس كطرؽ التدريس كتكنكلكجيا التعميـ كما تحتكم
جميع ىذه البرامج عمى التربية العممية (المجادم.)84:1996،

كيسعى اإلعداد التربكم بكميات المعمميف إلى تحقيؽ األىداؼ التالية (أبك زينة:)4:1990 ،

 .1تزكيد الطالب بحصيمة فكرية مف المعمكمات كالمفاىيـ األساسية في عمكـ التربية كعمـ النفس.
 .2تعريؼ الطالب بأىداؼ التربية كاالتجاىات التربكية كتطكيرىا.

 .3إتاحة الفرصة لمممارسة العممية لمتدريب في المكاقؼ التعميمية المختمفة.

 .4التعريؼ بكاقع المدرسة مف حيث األىداؼ كالنظـ كاألجيزة الفنية كاإلدارية كبرامج التكجيو كاإلرشاد

الطالبي كالنشاط المدرسي.

تعرؼ الفركؽ الفردية بيف الطالب ككيفية التعامؿ معيا.
ٌ .5
 .6تنمية الميارات في إيصاؿ المعمكمات كالمفاىيـ العممية إلى الطالب مف خالؿ طرؽ التدريس كالتربية

العممية.

 .7اكتساب الميارات كالمبادئ كالمفاىيـ األساسية المستخدمة في االختبارات كالقياس كالتقكيـ.
 .8الكقكؼ عمى المستحدثات التربكية كالمينية كالمعرفية.

 .9الكقكؼ عمى طرؽ تنظيـ كتطكير كبناء المنيج كالمشاكؿ التي تعترض ذلؾ كأساليب التغمب عمييا.
 .10اكتساب األساليب المختمفة كالطرؽ التي تسيطر عمى عممية صناع الق اررات.

مف خالؿ ما سبؽ يرل الباحث أف التكامؿ في إعداد الطالب المعمـ المتميز يساعد المعمـ عمى إتقاف
أدائو التدريسي كالميني ،كاثراء معرفتو كثقافتو بمجاؿ تخصصو ،كاكتسابو سمات شخصية تجعمو قدكة

لتالميذه ،باإلضافة إلى اكتسابو بعض الخبرات المتعمقة باألنشطة المصاحبة لممنياج التي مف شأنيا أف تعمؿ

عمى تطكير أدائو الميني؛ لذا عمؿ القائمكف عمى برامج إعداد الطالب بكميات المعمميف عمى تضمينيا مكادان

مينيان؛ يمكنيـ مف أداء ميماتيـ التعميمية عمى الكجو
تربكية تسيـ في إعداد الطالب الممتحقيف بيا إعدادان ٌ
األفضؿ.
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 -2إعداد الطالب المعمم والتعميم العالي في كميات التربية في فمسطين:
المعمـ ىك العنصر األساسي في أم تجديد تربكم ألنو أكبر مدخالت العممية التربكية كأىميا بعد

الطمبة باعتباره دعامة أساسية لتنشئتيـ كنمكىـ في شتى المجاالت .كمكاف المعمـ في النظاـ التعميمي تتحدد
أىميتو مف حيث أنو مشارؾ رئيسي في تحديد نكعية التعميـ كاتجاىو كبالتالي نكعية مستقبؿ األجياؿ كحياة

األمة ،فطمبة المرحمة الثانكية كقكد الكطف كعمكده لتحقيؽ التنمية في المستقبؿ.

لقد أصبحت قضية إعداد كتأىيؿ المعمميف تمثؿ الصدارة بيف مشركعات التطكير التربكم في مؤسسات

التعميـ العالي في العديد مف دكؿ العالـ؛ فقد أكلت المجتمعات الدكلية عمى اختالؼ فمسفاتيا كأىدافيا كنظميا
االجتماعية كاالقتصادية كالسياسية ميمة االرتقاء باألطر التربكية كبمينة التعميـ.

(أبكدقة ،كالمكلك)3:2005 ،

كبما أف اإلنساف ىك ثركة الكطف كىك كسيمة التنمية كغايتيا ،كلو دكر ميـ بارز في تقدـ المجتمعات،

كاف ال بد أف يتميز ىذا اإلنساف بالمستكل كالجكدة الكيفية كالكمية ،كال بد أف تككف مدخالت كمخرجات
العممية التعميمية ذات نكعية متميزة قادرة عمى التطكر كالتغير اإليجابي (نجـ.)69:2010،
مف ىنا يأتي االىتماـ بالمتعمـ كنكعيتو كاعداده إعدادان جيدنا ،كلتحقيؽ ذلؾ يتطمب المعمـ المميز

اإلعداد كالتككيف العممي كاألدائي المعمؽ ،مما يتطمب امتالكو لكفايات عممية تخصصية تيترجـ إلى أساليب
تدريس تشجع عمى النشاط كتنمي ميارات التفكير لدل المتعمـ الذم ىك ىدؼ التعميـ ،لمكصكؿ إلى اإلنساف
الصالح العابد (حمادة.)504:2002 ،
كنظ انر ألف المعمـ ييعد المحكر المؤثر في العممية التعميمية ،كيقع عميو العبء األكبر في نجاحيا
كتحقيؽ أىدافيا؛ لذا فإف االىتماـ بإعداده إعدادان جيدان خالؿ مرحمة دراستو سينعكس عمى أدائو الميني،
كسيمكنو مف تحقيؽ الجكدة في التعميـ العاـ (النجار.)6:2007 ،

لذا يرل الباحث أنو مف الضركرم أف تيتـ كميات التربية ،كمعاىد إعداد المعمميف إكساب معمـ المرحمة
الثانكم الكفايات المينية األدائية التي يحتاجيا مف أجؿ التكامؿ بيف الجانب النظرم كالجانب العممي؛ ألف
النجاح في التدريس يتحقؽ بالخبرة المينية ،كالممارسات الفعمية ،كالترجمة العممية عمى أرض الكاقع كذلؾ مف
خالؿ كرش عمؿ ،كدركس مصغرة ،كاعطاء فرص كافية ليؤالء الطمبة لممارسة ما تعممكه داخؿ الحرـ
الجامعي قبؿ البدء بفعاليات التربية العممي.
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إف الحاجة إلى تطكير نكعية التعميـ في فمسطيف كاف ليا دك نار كبي نار في قياـ التربكييف بإعداد

المخرجات
استراتيجية ،ىدفيا تطكير عممية التعميـ كالبرامج التربكية بحيث ينعكس ذلؾ إيجابنا عمى
ي
(الخريجيف) ،فجاءت بمفيكـ جديد (ك ازرة التربية كالتعميـ العالي الفمسطينية) كىك منح الطالب المعمـ قبؿ
تخرجو شيادتاف األكلى الشيادة األكاديمية كالثانية أطمؽ عمييا شيادة مزاكلة مينة التدريس ،تمؾ الشيادة

تضمف لمقائميف عمى العممية التربكية أف ىذا الطالب المعمـ (الخريج) قادر عمى مزاكلة المينة داخؿ أسكار
المدارس .كىنا يظير دكر كميات التربية في الجامعات الفمسطينية التي يتكجب عمييا تطكير إعداد المعمميف

قبؿ الخدمة ،كتحسيف إعداد الخريجيف بما يتناسب مع احتياجات المدارس.

(ك ازرة التربية كالتعميـ العالي ،استراتيجية إعداد المعمميف)2008 ،

 -3إعداد الطالب في كمية التربية في جامعة األزىر بغزة:
جامعة األزىر بغزة ىي مؤسسة لمتعميـ العالي ،تأسست في ( ،)1991كبدأت الجامعة مسيرتيا

ً
مباف في المعيد الديني األزىرم الثانكم بغزة ،كمجمكعة مف العامميف
التعميمية بجيد اليمقؿ عمى بقايا

المخمصيف األكفياء ليذا الكطف مف أكاديمييف كادارييف كعامميف ،حيث بدأت الجامعة بكميتي :التربية،
كالشريعة كالقانكف ،في طابقيف قديميف بمعيد فمسطيف الديني األزىرم (دليؿ كمية التربية.)3:2002،

الجامعة مركز إشعاع لنكر العمـ كالعمماء كترسيخ لألخالؽ الكريمة كالقيـ الركحية ،كمصدر كؿ جديد

في الفكر كالمعرفة ،كمنبر تنطمؽ منو آراء المفكريف كاألحرار ،كركاد اإلصالح كالتطكير ،كىي أبرز
المؤسسات التعميمية التي تضطمع بميمة تثقيؼ طالبيا كاعدادىـ لتقمد مناصب العمؿ كالدكلة ،باإلضافة إلى

إيقاظ الفكر كبناء الشخصية الحرة الكاعية بما ليا مف حقكؽ ،كما عمييا مف كاجبات ،كالجامعة أيضان ىي
عقؿ األمة كمعيار مجدىا كدليؿ شخصيتيا الثقافية ،كىي الحصف المنيع لت ارثيا الحضارم كاإلنساني ،فيي
ال عالينا لمتعامؿ مع مقتضيات العصر كتحدياتو (أحمد.)4:2005،
كذلؾ بفضؿ ككادرىا المؤىميف تأىي ن

إف الجامعات الفمسطينية ىي مؤسسات التعميـ العالي التي أسست عمى األرض الفمسطينية ،كتمنح

درجة البكالكريكس في مختمؼ التخصصات ،كتكسعت لتمنح درجة الماجستير في بعض الكميات.

(العاجز كحماد)61:1999،
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 -4قسم الدراسات اإلسالمية بجامعة األزىر بغزة:
أنشئ قسـ الدراسات اإلسالمية بكمية التربية بجامعة األزىر -غزة في عاـ 1992/1991ـ  ،كقد كانت

ال كثابتنا مف ثكابت الحضارة
نشأتو استجابة لتطمعات الجامعة التي ترل في الثقافة اإلسالمية ىدفان أصي ن

اإلسالمية.

كيختص قسـ الدراسات اإلسالمية بتدريس مقررات ،كىي :القرآف الكريـ ( ،)1دراسات في الفقو ،دراسات في
الحديث كعمكمو ،القرآف الكريـ ( ،)2دراسات في العقيدة اإلسالمية ،القرآف الكريـ ( ،)3دراسات في التفسير

كعمكـ القرآف(مكقع جامعة األزىر اإللكتركني) http://www.alazhar.edu.ps:2015 ،

كما يقكـ القسـ بتدريس جميع مقررات التخصص لشعبة التربية اإلسالمية كأساليب تدريسيا.

 أىداف قسم الدراسات اإلسالمية:أ .تخريج جيؿ مف المعمميف القادريف عمى تدريس مادة التربية الدينية في المدارس االبتدائية كاإلعدادية
كالثانكية ،كبما يتناسب مع متطمبات الكاقع كمقتضيات العصر.

ب .المساىمة الجادة في تطكير التعميـ عف طريؽ تنمية العمكـ اإلسالمية كترشيدىا.

ج .االطالع عمى نشأة العمكـ اإلنسانية كآراء المذاىب اإلسالمية في القضايا المطركحة ،كالتي تمس الحياة
االجتماعية كالثقافية كالسياسية.

د .ربط األمة بتاريخيا كحضارتيا اإلسالمية عف طريؽ االرتباط بالقرآف الكريـ ،كالشريعة اإلسالمية دراس نة

كثقافة كالتزامان كسمككان.

ق .تخريج جيؿ مف الدعاة كالكعاظ القادريف عمى ترشيد مسيرة األمة ،كتكجيييا نحك فيـ الككف كأس ارره
كسننو الثابتة كنكاميسو ككنكزه الدفينة كالبحث كالتدبر في القرآف الكريـ كآياتو.

(مكقع جامعة األزىر اإللكتركني) http://www.alazhar.edu.ps:2015 ،

كيختص قسـ الدراسات اإلسالمية بتدريس مقررات اإلعداد التربكم لمعمـ التربية اإلسالمية في كمية

التربية بجامعة األزىر ،كتمتد فترة اإلعداد لفترة زمنية مقدارىا أربع سنكات (ثمانية فصكؿ) ،يكمؿ فيو الطالب
المعمـ منو مئة كخمسيف ساعة ( )150ساعة معتمدة ،كما يمي :مقررات جامعية ( )12ساعة معتمدة،
مقررات تربكية ( )44ساعة معتمدة ،كمقررات متطمبات التخصص ( )94ساعة معتمدة؛ يحصؿ بعدىا

الطالب المعمـ عمى بكالكريكس في التربية تخصص دراسات إسالمية (دليؿ كمية الترربية ،)1:2002،كفي
السنة األخيرة يتـ تدريب الطالب المعمـ في إحدل المدارس ،يككف خالليا تحت إشراؼ مدير المدرسة ،كمرافقة
معمـ مشيكد لو يتدرب خالليا عمى التدريس ،كيمارس أنماط النشاط المدرسي ،كال يمنح درجة البكالكريكس إال

بعد انتياء سنة التدريب.
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كمف الجدير ذكره ،أف غالبية الد ارسات السابقة (أبك صكاكيف( ،)2010 ،دركيش ،كحرب،)2009،
ك(الناقة ،)2009 ،ك(أبك دقة ،كالمكلك ،)2005،ك(سالمة )2001 ،اتفقت عمى أف ساعات التربية العممية
التي يتمقاىا الطالب بعد إعداده النظرم ىي في غاية األىمية ،كتكسبو كفايات كميارات أدائية ،مف حيث
تطبيؽ المكاد النظرية التي تعمميا بشكؿ ميني أدائي ،إال أنيـ أجمعكا بأف ىذه الساعات قميمة كال تتناسب مع

عدد الساعات النظرية كالتي أدت إلى قصكر في األداء الميني لدل المعمميف خاصة الجدد منيـ ،فكانت مف

إحدل اقت ارحاتيـ ىك االىتماـ بالكفايات التعميمية كالمينية األدائية ليؤالء الطمبة المعمميف ،كىذا ما سعى إليو
الباحث في دراستو الحالية.

املبحح الجالح :الهفايات التعلًنًُ
تعد الكفايات التعميمية مف أبرز ما تكصمت إليو التربية في مجاؿ تأىيؿ المعمميف مينيان ،كلقد حظي

القرف الحادم كالعشركف باىتماـ كاسع مف قبؿ جميع الفئات كخاصة التربكييف ،إذ يتميز ىذا العصر الذم
نحياه بالتسارع المعرفي ،كالتطكر التكنكلكجي في شتى المجاالت ،كىك الشيء الذم دفع الكثير مف الدكؿ

لمراجعة ب ارمجيا التربكية ،كمحاكلة النيكض بيا ،كاعتبارىا استثما نار است ارتيجينا ،حيث ظيرت حركة قكية تدعك

إلى إعداد المعمـ كتدريبو في ضكء الكفايات ،كخاصة معمـ المرحمة الثانكية كذلؾ نظ نار لممسؤكليات كاألعباء
التي تقع عمى عاتقو ،فال بد مف إعداده اإلعداد المناسب ،كاكسابو المعرفة المينية ،كالكفايات الالزمة لمقياـ

بالدكر الباني الذم يؤمؿ منو تحقيقو ،كتييئة البيئة التعميمية التعممية التي يتفاعؿ معيا التالميذ الستثمار
إمكاناتيـ كطاقاتيـ الكامنة إلى أقصى ما تسطيعو قدراتيـ.

إف متطمبات مجتمع القرف الحادم كالعشريف ،الذم يقكـ عمى التكنكلكجيا كالتقنيات الحديثة ،بحاجة إلى

معمـ ييدرؾ أك متفيـ لمتطمبات العصر قادر عمى استيعاب الحقائؽ كالمعارؼ كالمتغيرات الجديدة ،كمنجزات
الثكرة العممية كالتكنكلكجية التي تعتمد عمى المعارؼ العممية الدقيقة ،كاستخداـ المعمكمات المنظمة ،كما أف
التغير االجتماعي المتسارع الذم يشمؿ جميع المؤسسات االجتماعية كالقيـ كالعالقات المختمفة
(الكساسبة .)88:2003،كيحتاج إلى معمـ متسمح بالتفكير العممي المنظـ ،كالمعرفة الشاممة ،كاالنفتاح

اإلعالمي في حدكد الشريعة اإلسالمية السمحة ،فالحدكد مفتكحة أماـ كسائؿ االتصاؿ الحديثة كالمتنكعة التي

تصؿ إلى جميع بقاع العالـ.
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مفيوم الكفايات (:)competence
إف مصطمح الكفاية مف المصطمحات الشائع استخداميا في الكقت الحالي في األكساط التربكية ،إال أف

تحديد مصطمح الكفاية لـ يتفؽ عميو في أم مف ىذه الد ارسات ،كانما كاف تحديد ىذا المصطمح يختمؼ مف
باحث إلى آخر تبعنا ليدؼ الد ارسة التي يجرييا الباحث.

كال تفرؽ الكثير مف الد ارسات بيف لفظي الكفاية كالكفاءة رغـ أف الكفاية تمثؿ الحد األدنى الذم ينبغي

تكفره في شيء كشرط لقبكلو ،بينما الكفاءة تمثؿ الحد األقصى لألداء في عمؿ ما(كرـ.)305:2002 ،

كمف أجؿ إيضاح الصكرة أكثر عف مكضكع حركة إعداد المعمـ القائمة عمى الكفايات ،يحسف عرض

المعنى المغكم كاالصطالحي لمفيكـ الكفايات عمى النحك التالي:
 -1المعنى المغوي لمكفاية:
كرد في لساف العرب (مادة كفى) أف الكفاية مف :كفى يكفي كفاية إذا قاـ باألمر .كيقاؿ  :استكفيتو أم نار

فكفانيو ،كيقاؿ كفاؾ ىذا األمر أم حسبؾ ،ككفاؾ ىذا الشيء ،ككفاه ما أىمو كفاية ،ككفاه مؤكنتو كفاية،
ككفاؾ الشيء يكفيؾ كاكتفيت بو ،كرجؿ كاؼ ككفي :مثؿ سالـ كسميـ (ابف منظكر ،ب.ت.)225:

كفي المعاجـ العربية :كفئو الشيء :يكفي كفاية ،فيك و
كاؼ إذا حصؿ بو االستغناء عف غيره .كاكتفيت

بالشيء :استغنيت بو ،ككؿ شيء ساكل شيئنا حتى صار مثمو فيك مكافئ لو(الرازم ،ب.ت.)573:
 -2المعنى الصطالحي لمكفاية:

الكفاية تعني "القدرة عمى تحقيؽ األىداؼ كالكصكؿ إلى النتائج المرغكب فييا بأقؿ التكاليؼ؛ مف كقت

كجيد كماؿ ،كما تعني النسبة بيف المخرجات إلى المدخالت" (زيتكف.)54:2001،

كعرفيا العيكني(1413ق )8:أيضان بأنيا "مجمكعة مف الميارات كالقدرات التي يمكف أف يكتسبيا المعمـ

في أثناء فترة اإلعداد ،أك مف خالؿ الخبرة كالتكجيو ،تساعده عمى القياـ بالتدريس الناجح".

كعرفت أيضان بأنيا " قدرة الفرد عمى ممارسة عمؿ أك مجمكعة مف األعماؿ نتيجة لإلعداد العممي أك

الخبرة العممية كالعممية" (البطاينة.)377:2007،

ككما عرفت بأنيا ":قدرة المعمـ كتمكنو مف أداء سمكؾ معيف يرتبط بما يقكـ بو مف مياـ تربكية

كتعميمية في التدريس ،بحيث تشمؿ المعارؼ كالميارات كاالتجاىات المرتبطة بالتدريس ،كتؤدل بمستكل كامؿ
اإلتقاف

ينعكس

أثره

عمى

المعمـ"(حمداف.)160:2004،

سمكؾ

التالميذ

بشكؿ
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يمكف

مالحظتو

في

سمكؾ

أك

أداء

كىناؾ مف عرؼ الكفاية بأنيا " :قدرة المعمـ عمى استعماؿ ميارة أك عدة ميارات كظيفية ،استجابة
لمتطمبات مكقؼ تربكم محدد " (فخرك1422،ق.)147:

كتيعد الكفايات مجمكعة مف المعمكمات كالميارات كاالتجاىات التي تمكف المعمـ مف التحضر لممكقؼ
التعميمي (شنطاكم)45:2007 ،
كيعرفيا بركات ،كحسف ( )2011بأنيا ما ىي إال األىداؼ السمككية المحددة تحديدان دقيقان ،كالتي

تصؼ كؿ المعارؼ كالميارات كاالتجاىات التي يعتقد أنيا ضركرية لممعمـ أك أنيا األىداؼ العامة التي

تعكس الكظائؼ المختمفة التي عمى المعمـ أف يككف قاد نار عمى أدائيا.

كيرل  )1973:3( Goodبأف الكفاية ىي القدرة عمى انجاز النتائج المرغكب فييا مع االقتصاد في

الكقت كالجيد كالنفقات.

كعرفيا الف ار ( )41:1989بأنيا مجمؿ سمكؾ المعمـ الذم يتضمف المعارؼ كالميارات كاالتجاىات بعد

المركر في برنامج ينعكس أثره في أدائو ،كيظير ذلؾ مف خالؿ أدكات قياس خاصة تعد ليذا الغرض.

أما الفتالكم ( )42:2003فعرفت الكفاية بأنيا قدرات تعبر عنيا بعبارات سمككية تشمؿ مجمكعة مياـ

(معرفية ،ميارية ،كجدانية) تككف األداء النيائي المتكقع إنجازه بمستكل معيف مرضي مف ناحية الفاعمية،

كالتي يمكف مالحظتيا كتقكيميا بكسائؿ المالحظة المختمفة.

كيرم لكيس( )Louis, 1995: 133أف الكفاية ىي القدرة عمى إنجاز النتائج المرغكبة مع اقتصاد في

الجيد كالكقت كالنفقات.

كيعرفيا مرعي ( )16:2003بأنيا المقدرة عمى عمؿ شيء بمستكل مف اإلتقاف بكفاءة كفعالية.

كيعرفيا أبك حرب ( )66:2005بأنيا مجمكعة مف المعارؼ كالمياـ التدريسية يمتمكيا معمـ ،تمكنو مف

عمؿ مطابؽ لممكاصفات المطمكبة أك يتجاكزىا ،كيككف ذلؾ باستخداـ األدكات أك اآلالت أك األجيزة ،أك

دكنيا شريطة أف تككف الكفاية معرفة بشكؿ كاضح ،ليا معايير كمكاصفات إنجاز كاضحة ،كقابمة لمتطبيؽ.

كمف خالؿ التعريفات السابقة يمكف تحديد بعض المميزات كالخصائص التي احتكت عمييا التعريفات

السابقة كىي عمى النحك التالي:

 .1قدرة المعمـ عمى أداء عمؿ معيف أك إحداث نتائج متكقعة.

 .2ميارات أك معارؼ يكتسبيا المعمـ لإلنجاز بكفاءة كفعالية.
 .4قدرة تتطمب مف المعمـ ميارات مناسبة لمعمؿ المطمكب.
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كيعرفيا الباحث إجرائينا بأنيا :القدرات كاإلمكانات كالميارات التي يمتمكيا الطمبة المعممكف في قسـ

الدراسات اإلسالمية بكمية التربية بجامعة األزىر ،كىي أفضؿ مستكل يحتمؿ أف يصؿ إليو الطالب المعمـ إذا

حصؿ عمى أنسب تدريب أك تعميـ ،كيمكف مالحظتيا كقياسيا ،كتجعمو قاد انر عمى تحقيؽ أىداؼ العممية

التعميمية بفاعمية كاتقاف.

المبادئ التي يقوم عمييا برنامج اإلعداد الجامعي لممعممين القائم عمى الكفايات التعميمية:
إف اإلعداد الجامعي لممعمـ في ضكء الكفايات لـ تنشأ مف فراغ ،بؿ ىي مرتبطة بحركات ثقافية أخرل،

كال بد مف برنامج إعداد المعمميف االستناد إلييا كأخذىا بعيف االعتبار ،كذلؾ عمى النحك التالي(خزعمي
كآخركف ،)561:2010،ك(مرعي:)31:2003،
ال مف المعرفة :فأصبح المطمكب ىك تمكف المعمـ تطبيقينا مف الكفاية ،كليس معرفتيا
 .1اعتماد الكفاية بد ن
بيا فقط.

 .2منح الشيادات القائمة عمى الكفايات :بيدؼ التأكيد عمى األداء كالتطبيؽ أكثر مف المعرفة ،فاالنتقاؿ
مف مستكل آلخر ،كالشيادة الجامعية تمنح بعد تكفر كفايات محددة لدل الطالب المعمـ.

 .3تطكر التكنكلكجيا التربكية :التي أدخمت بعض التقنيات الحديثة في العممية التربكية ،كالتي أصبح مف

الضركرم جدنا تمكف المعمـ مف استخداميا بشكؿ سميـ.

 .4حركة تحديد األىداؼ السمككية ،فأصبحت األىداؼ أكثر كضكحنا كدقة ،كأصبح قياسيا أم نار كاضحنا

كسيالن  ،فاختفت العمكمية في العممية التدريسية.

 .5حركة التجريب :ففتح المجاؿ لتجربة استخداـ طرؽ تدريسية جديدة ،فعمى المعمـ أف يككف قاد انر عمى
التعامؿ مع كؿ جديد أثبت فعاليتو في التدريس.

 .6التدريب المكجو نحك العمؿ :حيث أصبح إعداد المعمـ يتـ قبؿ الخدمة كأثناءىا ،كبالتالي أصبحت
عممية إعداد المعمـ عممية مستمرة ،ال تتكقؼ إال بعد التقاعد عف العمؿ التدريسي.

 .7حركة تفريد التعميـ :فكؿ طالب لديو اإلمكانات كالقدرات التي تجعمو يسبؽ أقرانو ،أك يتأخر عنيـ،
كبالتالي فإف عممية اإلعداد كالتعميـ أصبحت تسير كفؽ قدرات كؿ دارس.

قكـ مف خالؿ حضكره كدفتر تحضيره ،بؿ أصبحت عممية
 .8تطكر تقكيـ المعمميف :فمـ يعد المعمـ يي ٌ
التقكيـ أكثر شمكلية ،كتعدد األفراد الذيف يقكمكف بعممية التقكيـ ،كلـ تعد محصكرة في شخص كاحد
كالمشرؼ التربكم.
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 .9إف فمسفة الكفاءة في األداء ىي استجابة طبيعية لالتجاىات الحديثة في اقتصاديات التعميـ –
المسؤكلية – ؛ كذلؾ ألف المعمميف الذيف يحققكف الكفاءة في األداء يككنكف أكثر فاعمية  ،كتمؾ خطكة ىامة
نحك المسئكلية االجتماعية.

 .10إف التطكر الفعاؿ لمتعميـ جاء متأخ انر بالنسبة لمتطكر الصناعي كاالقتصادم :كلقد بدأت النظرة إلى
التعميـ تتكيؼ بفمسفة النظرة إلى اآللة ،فاليدؼ ىك الفاعمية في التدريس المبني عمى اإلنتاج كالقياس.

 .11لقد تأثر الرأم العاـ بكجية النظر القائمة  :إف إعداد المعمـ ليقكـ بأداء عممو بفاعمية غير كاؼ  ،كمف
األمكر التي ال يمكف إنكارىا إف كفاءة المعمـ ىي أحد العكامؿ الكثيرة التي تؤثر تأثي نار مباش نار في مستكيات

تحصيؿ تالميذه.

كما أف ىناؾ عكامؿ أخرل كاف ليا دكر في نشأة برامج اإلعداد الجامعي لممعمميف القائمة عمى أساس

الكفايات ،كمف ىذه العكامؿ" :االتجاه نحك تحكيؿ النظريات كاألسس العممية إلى كفاءات تعممية يظير أثرىا
في أداء المتعمـ ،أم ترجمة النظريات كالمعمكمات إلى قدرات كميارات ،يجب االىتماـ بيا في البرنامج

التعميمي ،ككذلؾ االستناد إلى الحاجات المينية لممتعمـ كامكانية تحديد ىذه الحاجات ،مف خالؿ تحميؿ المياـ
كالمطالب كاألدكار المنكط بو أداؤىا بعد تخرجو" (البطاينة.)379:2007،

كالكفايات التعميمية لممعمـ شأنيا شأف الكفايات في أم مينة دقيقة ،ال يمكف الكصكؿ إلى ىذه الكفايات

إال عبر إعداد متكامؿ كمتناسؽ كمتجانس كمتكافؽ مف خالؿ استيعاب محتكيات المكاد العممية كالثقافية
كالمينية كاالىتماـ بالجكانب المختمفة لممادة العممية ،كميارات التدريس كالدافعية الشخصية كالقدرات المختمفة

في استخداـ است ارتيجيات ،كأساليب حديثة في عرض المادة العممية ،كالقدرة عمى التعامؿ مع الطالب قميميـ

ككثيرىـ (الجكاد.)14:2000 ،

كاذا ما تـ لنا تحديد أدكار المعمـ كمسئكلياتو كالخصائص الشخصية ،كالكفايات المينية المتصمة بتمؾ

األدكار ،كطريقة إعداد المعمـ كتأىيمو ،كأساليب تدريبو أثناء الخدمة ،فإنو يمكنا عمى ضكء ما تقدـ ،كضع
معايير كقكاعد لمينة التعميـ تميزىا عف غيرىا مف الميف ،كيشترط في صاحبيا مكاصفات ال يمكنو اكتسابيا

إال إذا تمقى إعدادنا كتدريبنا خاصيف كبذلؾ تختص مينة التعميـ بالمزيد مف اعتراؼ المجتمع كتقديره.

(المقكسي)14:2000،

أنواع الكفايات:

تصنؼ الكفايات إلى أنكاع كثيرة كمتعددة فمنيا الكفايات الشخصية ،كالتخصصية ،كالمعرفية ،كاألدائية،

كاالنفعالية ،كالتدريسية ،كالمغكية ،ككفايات النتائج .كىناؾ مف قسميا إلى تقسيمات أخرل حسب مككناتيا،
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كيمكف تكضيح ذلؾ عمى النحك التالي (عبد السميع ،كحكالة ،)21:2005،ك(غزالة ،كمصطفى،
1413ق ،)150:ك(بريكت:)41:1424،
 .1الكفايات الشخصية:
كىي التي تتناكؿ الخطكط العامة لشخصية المعمـ كالخصائص الجسمية ،كالعقمية ،كاألخالقية،

كالقيادية .كما تتضمف ىذه الكفايات أخالقيات مينة التعميـ كالتي تجعؿ المعمـ يحرص عمى أخالقيات مينة

التعميـ حرصان شديدنا ،كأف يككف قدكة حسنة لزمالئو ،كيكاظب عمى الدكاـ في العمؿ ،كيمتزـ بمكاعيده،
كيتصرؼ في المكاقؼ الطارئة باتزاف كحكمة دائمان ،كأف ييتـ بمظيره دائمان .كما تشمؿ ىذه الكفايات كفاية

التعاكف كالتكاصؿ ،كالتي تجعؿ المعمـ يبادر إلى التعاكف مع زمالئو كادارة المدرسة ،كيحرص عمى العمؿ
ال إيجابينا مع المدرسػة كالمجتمع المحمي ،كيتفيـ كيتقبؿ التكجييات دائمنا.
بركح الفريؽ ،كيتفاعؿ تفاع ن

 .2الكفايات العممية:
كىي القدرة عمى ممارسة عمؿ أك مجمكعة مف األعماؿ ،كىذه الكفايات تشمؿ المعمكمات كالحقائؽ
كاستخداـ أدكات المعرفة في المياديف العممية .كتنمك ىذه الكفايات نتيج نة لمعكامؿ مثؿ :المؤىؿ الدراسي ،الخبرة
العممية ،القياـ بأبحاث عممية كنشر نتائجيا .كالكفايات العممية تجعؿ المعمـ قاد نار عمى أف يظير معرفة

متعمقة ك مترابطة بمادتو التي يدرسيا؛ كيثرم خبرات التالميذ بخبرات معرفية متميزة ،كيقدـ أدلة كشكاىد

عمى حداثة مادتو العممية ،كتجعمو قاد انر عمى أف يكظؼ المادة في مكاقؼ حياتية .كما أف ىذه الكفايات

المعرفية تكجد لدل المعمـ الثقافة التربكية التي تجعمو يبدم كعيان متمي انز باألىػداؼ ،كاألساليب ،كالمصطمحات

التربكية ،كخصائص نمك التالميذ .كتجدر اإلشارة إلى أف الكفايات المعرفية ليست كحدىا كافية لتمكيف المعمـ
مف ممارسة عممو بفعالية بؿ البد مف تكفر كفايات أدائية تمكف المعمـ مف أداء متطمبات العمؿ.

 .3الكفايات التدريسية:
كيقصد بالكفايات التدريسية ىي :السمككيات التدريسية كالقدرات التي يستطيع المعمـ اكتسابيا؛ لتصبح

جزءنا مف سمككو كيستطيع أداءىا بنجاح في المكقؼ التدريسي .كتشمؿ ىذه الكفايات قدرة المعمـ عمى إظيار

سمكؾ كاضح في المكاقؼ التعميمية التدريبية كالحقيقية ،كىي تتعمؽ بأداء المعمـ باإلضافة إلى المعرفة،
كمعيار تحقؽ الكفاية ىنا ىك قدرة المعمـ عمى القياـ بأداء المياـ التعميمية المطمكبة.

ككجكد ىذه الكفايات التدريسية يمكف المعمـ مف :تحديد األىداؼ السمككية ،كاختيار الكسيمة التعميمية

المالئمة كحسف استعماليا ،كتييئة أذىاف التالميذ لمكضكع الدرس ،كتشجيعيـ عمى المشاركة كطرح األسئمة،

كعرض عناصر الدرس عرضنا منطقينا ،كتكزيع الكقت كتنكيع طرؽ التدريس ،كالتمكف مف ميارات طرح
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األسئمة عمى الطالب ،كتمخيص الدرس ،كاالستفادة مف الكتاب المدرسي ،كاإلشارة لمصادر المعمكمات،
كتعزيز استجابات الطالب ،كالقدرة عمى التطبيؽ العممي لممكضكعات  ،كالعناية بتحديد الكاجبات المدرسية

كمتابعتيا.

 .4كفايات النتائج:
كيقصد بيا أف المعمـ قادر عمى إحداث نتيجة مرغكبة ،أك تغير مرغكب في أداء طالبو .كىذا ىك اليدؼ

األساسي لمتعميـ ،كتتميز الكفايات اإلنتاجية بالقدرة عمى الكصكؿ إلى النتائج .كىذه الكفايات تحتـ عمى المعمـ
أف يسعى إلى تنمية الميارات األدائية ك العقمية لدل الطالب ،فيسعى إلى أف يكسب المتعمميف ميارات أدائية

كعقمية متنكعة بشكؿ متميز ،كينمي القي ػػـ كاالتجاىات لدييـ ،كأف يحرص عمى إكساب المتعمميف أنماطا

سمككية مرغكبنا فييا كبأساليب متنكعة ،كأف يحرص عمى المستكل التحصيمي لممتعمميف فيجعؿ مستكل
التحصيؿ الدراسي لممتعمميف متمي ناز  ،كيحرص عمى رفعو باستمرار فيجعمو يتراكح بيف (.)%100 - % 85

كأف يساىـ المعمـ في التطكير كاالبتكار عف طريؽ المبادرة دائمان لتقديـ أفكار تطكيرية لمعمؿ .كأف يساىـ في

البرامج كالمشركعات التطكيرية بفاعمية.
5ـ الكفايات المغوية:

كيقصد بيا المعرفة كالقدرات المغكية الضركرية التي يجب أف يكتسبيا المعمـ ،كتساعده عمى القياـ

بالتدريس في المرحمة االبتدائية ،ككجكد ىذه الكفايات المغكية تمكف المعمـ مف البعد عف األلفاظ العامية،

كاستخداـ المغة العربية ،كالنطؽ السميـ لمكممات ،كالقدرة عمى استعماؿ المغة بتأثير كفعالية ،كتشجيع الطالب

عمى التمقائية في التعبير ،كالقدرة عمى تغيير نبرات الصكت كقكتو بتغيير المكقؼ ،كتنمية ميارات تنظيـ

األفكار في التعبير لدل التالميذ ،كتككيف اتجاىات إيجابية ليـ نحك المغة العربية ،كتنمية قدرتيـ عمى الكتابة

العربية الصحيحة ،كمساعدة الطالب عمى اكتساب الميارات القرائية ،كتنمية التذكؽ المغكم كاإلحساس بجماؿ

المغة العربية ،كتنمية حب المطالعة لدل ال تالميذ ،كتنمية قدراتيـ عمى استعماؿ أدكات الربط المختمفة ،كعمى
فيـ المكضكعات كتمخيصيا.
كيجمع عيد( ،)71:2004كشنطاكم ( )121:2007عمى أف مككنات الكفايات ،ىي:

 المكون المعرفي :كيشير إلى المعمكمات كالعمميات المعرفية ،كالقدرات العقمية كالكعي كالميارات الفكريةالضركرية ألداء الفرد لميامو في شتى المجاالت ،كاألنشطة المتصمة بيذه المياـ ،كىذا الجانب يتعمؽ
بالحقائؽ كالعمميات كالنظريات كالفنيات ،كيعتمد مدل كفاية المعمكمات في ىذا الجانب عمى است ارتيجية

المؤسسة التعميمية في الجانب المعرفي.
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 المكون السموكي :كيشير إلى كفايات األداء التي يظيرىا الفرد كتتضمف الميارات النفس حركية فيحقكؿ المكاد التكنكلكجية ،كالمكاد المتصمة بالتككيف البدني كالحركي ،كأداء ىذه الميارات يعتمد عمى ما

حصمو الفرد سابقان مف كفاءات معرفية كتتطمب عرضان يستطيع الطالب أف يقدمو كيؤديو مستفيدان فيو مف
كؿ الكسائؿ كاألساليب كالفنيات.

 المكون الوجداني :كيشير إلى آراء الفرد كاستعداداتو كميكلو كاتجاىاتو كقيمو كمعتقداتو كسمككواالجتماعي ،كالذم يؤثر عمى أدائو لعمؿ ما ،كىذه تعطي جكانب كثيرة ،كعكامؿ متعددة مثؿ :حساسية
الفرد كتقبمو لنفسو ،كاتجاىاتو نحك المينة ،كتسيـ الدراسات اإلنسانية كمعامؿ التفاعؿ اإلنساني في

تحقيؽ ىذه الكفايات.

كيرل الباحث أف المككف المعرفي كالمككف السمككي كالمككف الكجداني ىي مف األسباب الالزمة كالميمة

ألداء المعمـ ألدكاره الحالية كالمستقبمية..

إيجابيات اإلعداد الجامعي لممعمم وفق الكفايات:
إف برنامج تربية المعمميف المبني عمى الكفايات ظير في السبعينات مف القرف الماضي ،نتيجة لمتقدـ

العممي كالتكنكلكجي ،كلقد جاءت الحاجة إليو كرد فعؿ لألساليب التقميدية التي كانت تسكد كميات المعمميف
كمعاىدىـ ،تمؾ األساليب التي تستند إلى المفيكـ التقميدم لتربية المعمميف ،كالذم مؤداه أف أبرز خصيصة

لممعمـ الكؼء ىي اكتسابو المعمكمات كالمعارؼ النظرية المتعمقة بمينة التعميـ(العمي.)21:2007،

كرغـ ما يكجد مف تبايف بيف البرامج التقميدية التي تعتمد عمى المقررات الد ارسية ،سكاء في مكاد

التخصص أك المكاد التربكية كالنفسية إلى جانب التربية العممية ،أك البرامج الحديثة القائمة عمى الكفايات،

كرغـ محاكالت الباحثيف كضع حدكد فاصمة ،كاختالفات جكىرية بيف ب ارمج الكفايات كالبرامج التقميدية ،إال
أنيا تسير نحك غاية كاحدة.

كيؤكد ذلؾ  ، )1976:31( Barretteحيث يشير إلى أف " االختالؼ بيف برامج الكفايات كالبرامج

التقميدية يكمف فقط في العمميات التي تستخدـ لبمكغ األىداؼ ،كفي التنظيـ الذم يأخذه شكؿ البرنامج".

كلعؿ أغمب عيكب البرامج التقميدية في تربية المعمميف؛ تركيزىا الكاضح عمى اكتساب الطالب المعمـ

لممعمكمات النظرية المتصمة بالمادة الد ارسية مع معرفة نظرية في التربية كعمـ النفس عمى اعتبار أف ىذه
المعرفة كافية ألف يصبح الطالب المعمـ قاد انر عمى تعميـ طمبتو الحقائؽ ،كالمعمكمات التي يتضمنيا الكتاب
المدرسي بطرؽ التدريس التقميدية في أغمب األحياف (نشكاف.)74:2000 ،
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كيعد اتجاه تربية المعمميف القائـ عمى أساس الكافيات مف االتجاىات الحديثة ،كقد ظيرت د ارسات عدة
كاف اليدؼ منيا تطكير برامج إعداد المعمميف كتدربييـ أثناء الخدمة عمى أساس الكفايات؛ الرتباطيا بحاجة

اإلنساف المعاصر ،كقدرتو عمى مجابية كاقع العصر الذم يعيش فيو كاحداثو ،حيث تستخدـ نماذج أك عينات
مف الكفايات المطمكب التدرب عمييا مف المتدرب؛ ليقكـ بتقميدىا مع تزكيده بالتغذية ال ارجعة المستمدة لمسمكؾ

أك األداء الذم يؤديو المتعمـ في المكقؼ التعميمي (الفتالكم.)29:2003،

كقد اقتبس برنامج إعداد المعمميف القائـ عمى الكفايات مف بعض المؤسسات المينية غير التربكية،

حيث كاف ىذا النظاـ متبعنا في كميات الطب كالقانكف كاليندسة كالطيراف في الكاليات األمريكية ،ككاف يتـ
تدريب الطالب في ىذه الكميات عمى اكتساب كفايات معينة ،تتطمبيا مينيـ (العبرم.)90:2002 ،

كال شؾ أف االىتماـ بالكفايات التعميمية قد كلد ما سمي فيما بعد بحركة التربية القائمة عمى الكفايات

Competency-based teacher educationالتي نشأت نتيجة عدد مف العكامؿ كالحركات تمثمت في

االىتماـ المتزايد بتطبيؽ مبدأ المسؤكلية في التربية ،عمى اعتبار أف المعمـ الجيد ،ىك الذم يستطيع طالبو
القياـ باألعماؿ التي خطط ألف يقكـ بيا (أبك صكاككيف.)365:2010،

كيرل الباحث أف برامج اإلعداد الجامعي لممعمميف القائمة عمى الكفايات عمى اختالؼ أنكاعيا،

كفمسفاتيا تعد في غاية األىمية؛ كذلؾ لتزكيدىا المعمـ بخبرات كميارات التعميـ كالتعمـ التي بدكرىا تؤىمو ألف
يككف قاد انر عمى أداء المياـ المككمة إليو ،باإلضافة إلى أنيا تزكده بميارات النمك الميني كالحركي
كالشخصي ،كما كتيتـ برفع كفاية جميع الطمبة المعمميف إلى أعمى المستكيات ،كذلؾ مف خالؿ ما تقدمو مف
معارؼ كمعمكمات كميارات كاتجاىات كقيـ.

مف خالؿ العرض السابؽ لبرنامج اإلعداد الجامعي القائـ عمى الكفايات نستطيع الكقكؼ عمى بعض

اإليجابيات التي تكمف في ىذا البرنامج ،كيمكف تكضيح ىذه اإليجابيات عمى النحك التالي

(الجنديؿ ،)28:2006،ك(فخرك1422،ق )148:ك(عبد السميع كحكالة:)33:2005،

 .1يعتمد برنامج اإلعداد الجامعي لممعمـ كفؽ الكفايات عمى اتجاىات تربكية حديثة ،مثؿ :التعمـ مف أجؿ

اإلتقاف ،كالتعميـ بالتعزيز المباشر.

 .2إف معايير التقدـ كالنمك في برنامج اإلعداد الجامعي كفؽ الكفايات ،ىي ظيكر الكفايات المطمكبة في
سمكؾ الطالب المعمـ ،كليس مجرد معرفتو ليا دكف تطبيؽ.

 .3يتبع اإلعداد الجامعي لممعمـ كفؽ الكفايات خطة منيجية لتحديد الكفايات كالتدرب عمييا.
 .4اىتماـ اإلعداد الجامعي لممعمـ كفؽ الكفايات بالتدريب ،الذم يبنى عمى أساس الكفاية.
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 .5يراعي اإلعداد الجامعي لممعمـ كفؽ الكفايات المبادئ التعميمية الحديثة مثؿ تفريد التعميـ ،حيث يراعي
ىذا البرنامج الفركؽ الفردية بيف المتعمميف كقدراتيـ.

 .6يؤكد برنامج اإلعداد الجامعي لممعمـ كفؽ الكفايات عمى ارتباط التعمـ كالتدريب بأىداؼ البرنامج.
 .7التقكيـ في اإلعداد الجامعي لممعمـ كفؽ الكفايات يتـ في ضكء معايير محددة لألداء.

 .8إف اإلعداد الجامعي لممعمـ كفؽ الكفايات فتحت المجاؿ لمباحثيف ،حيث أثارت خالفان حادنا بيف المربيف،
مما أدل إلى مزيد مف البحث كالتجريب.

 .9إف اإلعداد الجامعي لممعمـ كفؽ الكفايات ساعدت عمى تحديد معايير التعميـ الفعاؿ ،ككسائؿ تقكيـ
فعالو.

 .10إف اإلعداد الجامعي لممعمـ كفؽ الكفايات ساىمت في تكجيو البحكث نحك دراسة السمكؾ التعميمي.

 .11إف اإلعداد الجامعي لممعمـ كفؽ الكفايات كجيت حركة األىداؼ السمككية تكجييان تامان نحك النتاجات

التعميمية .

 .12ساىـ اإلعداد الجامعي لممعمـ كفؽ الكفايات في تزكدينا بمعايير لممسئكلية.
 .13إف اإلعداد الجامعي لممعمـ كفؽ الكفايات جعمت المدرسة أكثر فاعمية.

 .14إف اإلعداد الجامعي لممعمـ كفؽ الكفايات كجيت تربية المعمميف نحك األنشطة العممية ،كنحك تخفيؼ
الجكانب النظرية في العممية التدريسية.

 .15إف اإلعداد الجامعي لممعمـ كفؽ الكفايات ليا انعكاس عمى منح الشيادات في الشكؿ كالمضمكف،
فجعمتيا مرتبطة بإتقاف المعمـ بممارسة كفايات محددة في التدريس.
وان من أبرز خصائص البرنامج القائم عمى الكفايات ما يمي:
 تحديد األىداؼ في كؿ مجاالت الكفاية بشكؿ سمككي ،كتكضع تحت تصرؼ المتعمـ في مستيؿ

البرنامج.

 تعيف مستكيات التمكف المطمكبة كطرؽ التقكيـ.

 تصميـ النشاطات التعميمية التي تقكـ عمى المعارؼ كالميارات لتحقيؽ أىداؼ البرنامج.

 يستند التقدـ في البرنامج عمى تحقيؽ الكفايات المطمكبة ،كيقكـ عمى تنكع معدالت التحصيؿ.
 استخداـ تفريد التعمـ كالتعمـ الذاتي ،الذم يعمؿ عمى تنكع خمفيات المتعمـ كقدراتو.

ال عف تقدمو.
 يستخدـ في البرنامج أسمكب التقكيـ الذاتي ،كالذم يجعؿ المتعمـ مسئك ن

 يبنى نظاـ التقكيـ في البرنامج عمى إجراء المتابعة مف القائميف عميو ،كعمى قياس العالقات القائمة بيف

أداء المعمـ كتحصيؿ التالميذ (الخميس.)178:2003،
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 يقكـ البرنامج عمى كجكد تغذية ارجعة ليحصؿ المتعمـ عمى معمكمات منظمة كمستمرة مف خالؿ تقدمو
في البرنامج ،كفي الكقت نفسو يعطي فرصة لمتعبير عف انطباعاتو الشخصية ،كعف مدل مالئمة البرنامج

لو).(Hale, 1975: 258

أما مرعي ( )77:2003فيرل كؿ منيما أف الب ارمج القائمة عمى الكفايات تتسـ بعدة سمات ،ميزتيا

كجعمتيا مف الب ارمج الميمة كالمطمكبة ،كىذه السمات عمى النحك التالي:

 األىداؼ التعميمية :بحيث تككف األىداؼ محددة سمفنا كبشكؿ كاضح ،يشترؾ المتعمـ في تحديدىا أك

العمـ بيا عمى األقؿ.

 أساليب اإلعداد :كال بد ألجؿ ذلؾ ،مف تكفير الفرص الخاصة بالتدرب عمى الكفايات في المجاؿ

الميداني ،كمراعاة الظركؼ المؤدية إلى ذلؾ مع التركيز عمى الممارسة العممية ،بيدؼ امتالؾ القدرة عمى
العمؿ.

 الدكر الفعاؿ لممتعمـ :بحيث تدكر حركة الكفايات عمى المتعمـ كتؤكد عمى طرؽ التعمـ المختمفة ،كىي:

التعمـ بالمجابية ،كالم ارسمة ،كالكسائؿ السمعية كالبصرية ،كالتعمـ المكجو ذاتينا.

 التقكيـ :بحيث تتـ عممية التقكيـ بداللة األىداؼ ،كالقدرة عمى العمؿ دكف النظر إلى الكقت في ىذه

العممية.

ميز البرامج القائمة عمى الكفايات؛ تركيزىا الكاضح عمى األىداؼ السمككية ،كاظيار المعمـ
كمما ي ي
الكفايات المطمكبة المعرفية كاألدائية في نياية البرنامج ،مف خالؿ سمككيات كأداءات محددة ،فخصائص
المعمـ الناجح تتكقؼ عمى مدل إتقانو كاظياره لمكفايات الالزمة لممكقؼ التعميمي ،كبالمادة الد ارسية ،التي
يعمميا ،بغية التخمص مف نكاحي الضعؼ التي تقؼ أماـ ب ارمج إعداد المعمميف(الكساسبة.)123:2003،

أما  )25:2002( Kennedyفيعتقد أف مف يطبؽ برنامج تربية المعمـ القائـ عمى الكفايات باىتماـ

كبشكؿ جيد كفعاؿ ،فإنو ال يمكف أف يعكد إلى البرامج التقميدية ،كالسبب في ذلؾ ىك كضكح األىداؼ،
كتحديدىا ،كقياميا عمى التعميـ الفردم ،كالتحديد المسبؽ لمكفايات الم ارد اكتسابيا.

كمف خالؿ العرض السابؽ يخمص الباحث لخصائص البرامج القائمة عمى الكفايات التعميمية فيما يمي:

 .1ضركرة التحديد الدقيؽ لمكفايات المينية التي يشمميا البرنامج ،كصياغتيا في صكرة عبارات سمككية قابمة

لمقياس كالمالحظة.

 .2قياس مدل نجاح الطالب المعمـ في تحقيؽ األىداؼ المرجكة.

 .3ضركرة التنكيع في استخداـ األنشطة كاألساليب المناسبة ،كخاصة الحديثة منيا بما يناسب المكقؼ

المحدد ليا.
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 .4ضركرة إعالـ الطالب المعمـ بأف المسئكلية تقع عمى عاتقو لمكصكؿ إلى أىداؼ البرنامج.
 .5لضماف سير نجاح ىذه البرامج ال بد مف الجمع ما بيف المعرفة كاألداء ،كال تقتصر عمى كاحدة منيـ
دكف األخرل.

 .6ضركرة إعالـ الطالب المعمـ بأنو ىك المحكر األساسي كالفعاؿ في البرنامج؛ لذا عميو إحداث تغيرات
مرغكبة بما يحقؽ اليدؼ المنشكد.

 .7ضركرة استخداـ أدكات التقكيـ منذ البداية ،كحتى النياية كالتنكع في ىذه األدكات بما يفي الغرض

المطمكب ،باإلضافة إلى تزكيد الطالب المعمـ بالتغذية ال ارجعة عف طبيعة أدائو.

آرئيـ عمى ىذه األىداؼ عمى
 .8إشراؾ كؿ مف لو عالقة بالعممية التعميمية في صياغة األىداؼ أك إبداء ا

األقؿ.

كيرل الباحث مما سبؽ أف مف أفضؿ االتجاىات التي ييبنى عمييا إعداد المعمـ في العصر الحديث،
ىك االتجاه القائـ عمى أساس الكفايات ،كلذلؾ ينبغي أف يتـ االىتماـ بيذا المفيكـ كتحميمو كالعمؿ عمى تطكيره
بما يتناسب مع مستجدات كتطكرات العصر ،كمكاكبة كؿ ما ىك جديد حتى يصبح المعمـ متمكنان مف مينتو،
كيعرؼ شيء عف كؿ شيء كأف يقطؼ مف ً
كؿ يبستاف كردة ،كأال تقتصر المعارؼ كالمعمكمات عمى المبحث

الذم يقكـ بتدريسو فقط.

مف خالؿ ما سبؽ يتضح أف برنامج اإلعداد الجامعي القائـ عمى الكفايات يركز عمى حيكية عممية

التعميـ إال أنو يتعامؿ مع المعمـ كآلة لتجاىمو الجكانب اإلنسانية لممتعمـ كاىماليا كعدـ االىتماـ بيا ،كال يعني
ذلؾ أف ىذه البرامج ال فائدة منيا ،بؿ ىي في غاية الضركرة.

سمبيات برامج اإلعداد الجامعي لممعمم وفق الكفايات:
عمى الرغـ مف تمؾ اإليجابيات الكثيرة التي تكمف في برنامج إعداد المعمـ القائـ عمى الكفايات لممرحمة
الثانكية ،إال أف ىناؾ العديد مف السمبيات التي تكمف في ىذا النظاـ ،كالتي ينبغي التنبو إلييا ،كلعؿ أىـ ىذه

السمبيات (شكؽ ،)136:2001،ك(خزعمي كآخركف:)566:2010،

 .1تعتبر برامج اإلعداد الجامعي لممعمـ القائمة عمى الكفايات حركة غير عممية  ،فيي ال تثؽ بالمعمـ عندما

تخطط لو كؿ شيء ،فأصبح التعميـ آلينا كالمعمـ يعمـ مادة كال يعمـ إنساننا.

 .2إف برامج اإلعداد الجامعي لممعمـ القائمة عمى الكفايات تفترض افتراضان خاطئان ،كىك أف األساليب
األخرل إلعداد المعمـ لـ تؤسس عمى كفايات.
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 .3إف برامج اإلعداد الجامعي لممعمـ القائمة عمى الكفايات تفتت التدريس إلى أداءات صغيرة ،سيمة
المالحظة ،مما جعؿ تقكيميا ينزؿ إلى مستكل التسجيؿ كالعد.

 .4إف برامج اإلعداد الجامعي لممعمـ القائمة عمى الكفايات ال تساعد في عممية التقكيـ لألىداؼ غير
السمككية كغير مالحظة بشكؿ مممكس.

 .5إف برامج اإلعداد الجامعي لممعمـ القائمة عمى الكفايات تعتمد عمى أف مخرجات المدرسة يمكف تحديدىا
مسبقنا ،كما لـ يحدد مقدما فيك ال يستحؽ العناية.

 .6إف برامج اإلعداد الجامعي لممعمـ القائمة عمى الكفايات جعمت المعمـ محددنا في مجمكعة مف األفعاؿ
الميكانيكية ،كىذا ال يمكف القبكؿ بو.

 .7يعتقد البعض بأف شرعية برامج اإلعداد الجامعي لممعمـ القائمة عمى الكفايات مكضع شؾ ،فقد ارتبطت
منذ نشأتيا بأغراض المسئكلية المرتبطة باألغراض السياسية ،كلـ ترتبط بتربية المعمميف نفسيا.

 .8ارتبطت برامج اإلعداد الجامعي لممعمـ القائمة عمى الكفايات بالمدرسة السمككية ارتباطنا كثيقنا ،كبالتالي
اعتبرت كؿ السمبيات المكجكدة في المدرسة السمككية ىي –أيضنا -سمبيات مكجكدة في ىذا النظاـ.

 .9يكجد في برامج اإلعداد الجامعي لممعمـ القائمة عمى الكفايات صعكبة في االىتماـ بتطبيؽ الكفايات
الكثيرة العدد جدان ،كال يمكف أف تتطكر الكفاية دكف أف يككف ىناؾ اىتماـ كاؼ بالتطبيؽ كىذا ليس باألمر

السيؿ.

 .10في برامج اإلعداد الجامعي لممعمـ القائمة عمى الكفايات ال نستطيع الفصؿ بيف امتالؾ الكفاية

كمحتكل ىذه الكفاية.
كبعد عرض برنامج إعداد المعمـ كفؽ الكفايات يتضح أنو برنامج جيد في مفيكمو ،كأسمكبو ،كلكف

مثاليتو الزائدة عف الحد المعقكؿ ،ككثرة تقسيمات الكفاية فيو ،كتعددىا ،جعؿ مف الصعكبة تطبيقو ،أضؼ إلى
ذلؾ أنو يحتاج إلى أعضاء ىيئة تدريس بمؤسسات اإلعداد مؤىميف لمتعامؿ معو ،كما يحتاج إلى إمكانات

مادية كبشرية لتنفيذه يصعب تكفيرىا في الكقت الحالي ،فقمة إعداد أعضاء ىيئة التدريس جعؿ بعضيـ يقكـ

بتدريس مقررات تربكية في غير تخصصو الدقيؽ ،كبسبب كثرة اإلعداد الممتحقة بمؤسسات إعداد المعمـ
جعمت القاعات الدراسية ممتمئة فكؽ قدرتيا االستيعابية ،مما جعؿ الطابع النظرم يغمب عمى المقررات

التربكية ،كىذا ال يمكف قبكلو إذا تـ استخداـ برنامج إعداد المعمـ القائمة عمى الكفايات.
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الحاجة إلى إعداد معمم المقررات الشرعية وفق الكفايات:
عمى الرغـ مف تبايف البحث التربكم في تقييـ العكامؿ المدرسية األكثر تأثي نار كفاعمية في تطكير مستكل

تحصيؿ الطمبة ،يزداد عدد الد ارسات التي تؤكد أف المعمـ ىك أىميا جميعنا .فالمعمـ ينبغي أف يظؿ ىك

األساس ،كستبقى النقاشات الدائرة حكؿ السياسات التعميمية شكمية كمفرغة مف أية قيمة عممية إذا كاف
المعممكف -كىـ أداة التدريس الرئيسية – غير قادريف عمى أداء مياميـ بكؿ كفاءة كاقتدار.

كيفترض آخركف أف كفاءة المعمـ في المرحمة الثانكية كفعاليتو تستند إلى قدرتو عمى تكفير البيئة

الصفية المتقدمة لمطالب .كقد ظير اتجاه في الكقت الحاضر ينظر إلى كفاءة المعمـ الثانكم عمى أساس
قدرتو عمى االستخداـ ،أك التكظيؼ الماىر لمجمكعة مف الكفايات التعميمية استخدامان مناسبان؛ ليساعده عمى

اتخاذ الق اررات المناسبة فيما يتعمؽ بالعممية التعميمية (عبد السميع ،كحكالة.)34:2005،

االسترتيجيات التي ظيرت في ىذا
ا
كتعد برامج إعداد المعمـ عمى أساس الكفاية مف أىـ الفمسفات ك

المجاؿ ،كقد ارتبط ظيكرىا بالعديد مف المصطمحات السيككلكجية كالتربكية الحديثة ،كاالىتماـ باألىداؼ

السمككية ،كاستخداـ أساليب كمفاىيـ المنحى النظامي في عمميتي التعميـ كالتعمـ كتطكر التكنكلكجيا التربكية

كانعكاساتيا عمى التعمـ ،كظيكر التعمـ التقني كغيرىا ،تعمؿ برامج إعداد المعمـ القائمة عمى الكفايات عمى

إيجاد نكع مف العالقة بيف ب ارمج اإلعداد مف ناحية ،كالمياـ ،كالمسؤكليات ،كالكاجبات التي سكؼ يكاجييا
المعمـ في الميداف مف ناحية أخرل (عيد.)274:2004 ،

إف المعمميف الذيف لدييـ معرفة أكثر كضكحنا كتنظيمان بتخصصاتيـ ينزعكف إلى تدريس يتميز بت اربط

المعارؼ ككضكحيا كتنكعيا ،كما أف المناقشات التي يقكدىا ىؤالء المعممكف تتميز بالحيكية ،كاستثارة االىتماـ
عند الطالب بمختمؼ مستكياتيـ ،كلقد كجد أف المعمميف أصحاب المعرفة غير المنظمة بشكؿ جيد ،يقدمكف

تدريسا غير فعاؿ في معظـ األحياف.

كعمى الرغـ مف أىمية معرفة المعمميف بالمادة الد ارسية بشكؿ جيد ،نجد أف ىذا غير كاؼ لتحقيؽ تعمـ

فعاؿ لدل الطالب ،فمف الضركرم تكافر القدرة لدل المعمـ عمى تحكيؿ المحتكل المعرفي إلى أشكاؿ تسيؿ
فيـ الطالب لو ،كىذا ما يطمؽ عميو الميارات التربكية.

إف إحداث أم تغيير تربكم ىادؼ ،أك تحديث في المناىج كطرؽ التدريس ال يتـ بدكف معمـ عمى قدر

مف الكفاية ،تمكنو مف إحداث ىذا التغيير ،فالمعمـ كاف كال ي ازؿ صاحب الدكر األساس في العممية التعميمية؛
إذ يقع عمى عاتقو تحقيؽ األىداؼ التربكية.

كلكي يقكـ معمـ تدريس المقررات الشرعية بدكره في العممية التعميمية ،فإنو يحتاج إلى أف تتكافر لديو

مجمكعة مف الميارات التدريسية الضركرية؛ كلذلؾ أصبح مف أىـ االتجاىات الحديثة في إعداد المعمـ تحديد
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الميارات التدريسية أك الكفايات التدريسية الالزمة لو ،كاتخاذىا عند إعداده بمعاىد ككميات إعداد المعمـ ،كعند
تدريبو.

كيعد تقكيـ كفاءة المعمـ كظيفة ضركرية لكؿ نظاـ تربكم ينشد التطكير كالسعي نحك األفضؿ ،كعممية

تقكيـ كفاءة المعمـ بكؿ أبعادىا مكقؼ مف المكاقؼ األساسية ألم طمكح فعمي لتطكير النظاـ التربكم؛ كذلؾ

ألف اليدؼ األساس مف التقكيـ ىك التحسيف كالتطكير (جعنيني.)58:2000 ،

كلقد أصبح مكضكع كفايات معمـ تدريس المقررات الشرعية مف المكضكعات الميمة في العممية

ال لممعمـ في ضكء حداثة التخصص بالمرحمة
التربكية المعاصرة ،لما لو مف أىمية بالغة في ككنو مرشدنا ،كدلي ن

الثانكية ،كبصفة خاصة في أدائو لعممو كنمكه الميني ،كليذا كاف البد مف االىتماـ بالكفايات التدريسية سكاء
أكانت مف قبؿ الكميات المسئكلة عف اإلعداد ،أـ مف مراكز التدريب التي تتكلى مسؤكلية التدريب بيدؼ

االرتقاء بمستكل األداء الميني لمعمـ تدريس المقررات الشرعية ،كىذا يدؿ عمى أىمية الكفايات التدريسية

إلعداد المعمـ الثانكم بشكؿ خاص.

الكفايات التعميمية لمينة التعميم:
تتطمب عممية التدريس كفايات متنكعة كعديدة يتكجب تكفرىا لدل المعمـ ،كىذه الكفايات يكتسبيا المعمـ

خالؿ سنكات إعداده ليذه المينة ،كتستند في الكقت ذاتو عمى مككنات شخصيتو ،كما يحممو مف خصائص
تشكؿ في مجمميا كحدة متكاممة لتمؾ الشخصية.

ال يمكف تطكير أداء المعمـ دكف معايير تحدد بشكؿ كاضح لكفايات التي يفترض تكافرىا في المعمـ،

حتى يصبح قاد انر عمى أداء مياـ عممو بالشكؿ المطمكب ،كتعد اختبارات المعمميف ،أك ما يسمى اختبارات
كفاية المعمـ في مقدمة المقاييس المستخدمة؛ لمنح ت ارخيص مزاكلة المينة لممعمـ في الكاليات المتحدة

األمريكية.

كتستند فكرة اختبارات المعمميف إلى ككف التدريس مينة ليا متطمباتيا كشركطيا الخاصة بيا ،مثؿ

الميف األخرل ،كالطب ،كاليندسة كغيرىا ،كيتعيف كفقا ليذا أال يسمح بمزاكلتيا إال لمف يتقنيا ،كيمكف اإلفادة
مف االختبارات في تقكيـ المعمميف الذيف يرغبكف في االلتحاؽ ألكؿ مرة في المينة؛ لمتعرؼ عمى إمكانات

قبكليـ أكالن ،كتحديد جكانب النقص التي يمكف العمؿ عمى تحسينيا فيما بعد ،كما يمكف اإلفادة منيا في تقكيـ

المعمميف أثناء الخدمة ،لمحصكؿ عمى تغذية راجعة تمكنيـ مف تحسيف أدائيـ.

(الشديفات ،كالخصاكنة)2165:2012،

ال
كيرل الباحث أف ىناؾ الكثير مف التجارب العالمية في مجاؿ اختبارات المعمميف ،كفي الياباف مث ن

يتقدـ المعمـ لالختبار مف أجؿ التعييف بعد اجتياز مرحمتي الد ارسة الجامعية كالتدريب العممي بنجاح ،كيتككف
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االختبار مف :اختبار في المادة أك المكاد التي سيقكـ بتدريسيا ،كتابة مقاؿ قصير في مكضكع يحدد لو أك
اختبار شخصي في شكؿ مقابمة.

كفي الكاليات المتحدة األمريكية ينتشر استخداـ اختبارات لممعمميف مف أجؿ االلتحاؽ بمينة التدريس أك

االستمرار فييا ،مثؿ سمسمة ) (Praxisالتي تطكره مؤسسة خدمات االختبارات ،كتطبؽ في معظـ الكاليات
بيدؼ منح رخصة التدريس كتجديدىا (الخميس.)181:2003،

كتتضمف ىذه االختبارات الكفايات األساسية لممعمميف مثؿ :الميارات األساسية؛ القراءة كالكتابة

كالحساب كالمعرفة في مادة التخصص كطرؽ تدريسيا ،كالثقافة العامة المتكقعة مف أم معمـ.

كاذا كاف المعمـ ىك المسئكؿ عف تحقيؽ األىداؼ فاف تقكيـ كفاءة المعمـ كظيفة مكضكعية عممية ،كأداة

كمنيج عممي ييدؼ إلى إصدار أحكاـ عمى مدل تحقيؽ العممية التربكية ألىدافيا ،كأغ ارضيا حسب المبادئ

التربكية التي يستخدمكنيا.

فامتالؾ المعمـ لمجمكعة الكفايات الالزمة لمتدريس ،سكؼ يؤىمو لمكصكؿ إلى المستكل المطمكب

لمنجاح في عممو التدريسي .كلقد حددت الكفايات التي يطمب مف المعمـ امتالكيا كتحقيقيا في أدائو في ضكء
الجكانب المعرفية كالكجدانية كالنفس حركية لمعممية التعميمية ،ىذا باإلضافة إلى جكانب شخصية كاجتماعية
لممعمـ نفسو (الخياط ،كذياب.)51:2006،

كتتميز األدبيات بيف أنكاع مختمفة مف الكفايات ،منيا الكفايات المينية العامة مثؿ :التخطيط لمدرس،

كادارة الفصؿ ،كميارات استخداـ الكسائؿ التعميمية ،كشخصية المعمـ كعالقتو بالتالميذ ،كاستخداـ كسائؿ
القياس كالتقكيـ المختمفة .كىناؾ نكع آخر مف الكفايات ىي الكفايات األكاديمية الخاصة بالمادة العممية
كالتمكف مف المادة العممية ،كالقدرة عمى إيصاؿ المادة العممية إلى الطمبة بالطريقة الصحيحة.

(عيد)84:2004،

كبيذا فإف معرفة المعمـ بمادة تخصصو كالمامو بطرائؽ التدريس التي يجب إتقانو مف قبمو؛ ليككف قاد انر عمى

ال جيدنا لمقياـ بنشاط ما أك
ال تأىي ن
أداء ميماتو التعميمية ،كاإلدارية ،كتعني الكفاءة ىنا أف يككف الفرد مؤى ن

إنجاز مياـ كظيفية محددة كفقنا لمعايير.

كحسب شنطاكم ( )281:2007فقد حدد خمس كفايات رئيسية تتمثؿ في:

كفاية إعداد الدرس كتنفيذه ،كالكفاية العممية كالنمك الميني ،ككفاية العالقة اإلنسانية ،ككفاية النظاـ في

الفصؿ ،كأخي نار كفاية التقكيـ.

كذىب عبد السميع كحكالة ( )214:2005إلى أف التدريس القائـ عمى الكفاءة ،ىك األساس في التعميـ

كقد تكصؿ إلى بناء فيرس لتصنيؼ ميارات المعمـ كيتضمف سبع ميارات أساسية ىي :ميارات تقكيـ سمكؾ
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الطالب ،كميارات تخطيط الدرس ،كميارات تنفيذ الدرس ،كميارات أداء المعمـ اإلدارية ،كميارات االتصاؿ،
كالتفاعؿ مع الطالب كأكلياء االمكر كالمجتمع ،كالتطكر الميني لممعمـ ،كميارات تطكير الطالب كنمكه.

كحسب الحارثي ( )53:2006فإف ىناؾ كفايات نالت تطكي انر لدل المعمميف مثؿ :تدكيف أىداؼ الدرس

في دفتر التحضير ،كربط األحداث الجارية بالدرس ،كاستخداـ البيئة المحمية في التدريس.

كحدد كؿ مف الشديفات ،كالخصاكنة( )2165:2012الكفايات األساسية في :كفايات التخطيط لمتعميـ،

كبناء المادة الد ارسية ،كاختيار األنشطة التعميمية كتنظيميا ،كاجراءات التقكيـ ،كتحقيؽ الذات لممعمـ ،ثـ
كفايات تحقيؽ أىداؼ التربية بالنسبة لممعمميف.

كذىب أبك صكاكيف ( )343:2010إلى أف ىناؾ ست كفايات ،كىي :الصفات كالخصائص الشخصية

لممعمـ ،تمكف المعمـ مف المادة الد ارسية كاإللماـ بيا ،طرؽ التدريس كأساليبو ،الكسائؿ كاألنشطة التعميمية

المساعدة ،التقييـ الصفي ،ثـ تحميؿ أىداؼ التربية بالنسبة لممتعمميف.

ككفقنا لممجمس العالمي لمعايير التدريب كاألداء كالتدريس ( )2001فقد حدد خمس كفايات رئيسية

لممعمـ ىي:

 كفاية الشخصية -التقييـ

 -طرائؽ كاستراتيجيات التدريس

 -التخطيط كاإلعداد

 -إدارة التعميـ

كال يكجد -بطبيعة الحاؿ -إجماع حكؿ عدد الكفايات التدريسية األساسية كالفرعية كنكعيا نتيجة

الختالؼ كتنكع الرؤل كالفمسفات التربكية لمتعميـ مف بمد إلى أخر.

كمف أكثر المجاالت التي تكرر استخداميا كمجاالت رئيسية لتصنيؼ الكفايات في معظـ الد ارسات

التي تـ مراجعتيا ،المجاالت التالية( :كفايات التخطيط -كفايات التنفيذ -كفايات إدارة الفصؿ -كفايات

استخداـ الكسائؿ التعميمية  -كفايات التقكيـ) ،كىناؾ مجاالت أخرل كشفت عنيا ىذه الد ارسات ،إال أنيا لـ

تنؿ نفس القدر مف التكرار أك االستخداـ منيا ،كىناؾ كفايات خاصة بالمادة الد ارسية :كفايات خاصة بالفركؽ

الفردية ،ككفايات خاصة باتجاىات المعمـ ،ككفايات خاصة باإلشراؼ كالتكجيو.
كميما كاف أمر ىذا االختالؼ فإف مستكل امتالؾ معمـ تدريس المقررات الشرعية في المرحمة الثانكية

لمكفايات التعميمية ،كمستكل الممارسة ليا ،يظالف مف العكامؿ األساسية المؤثرة في فاعمية العممية التعميمية
في المدرسة ،كفي نكعية مخرجاتيا ،كىك ما جعؿ منيا مكضكعا خصبنا لمباحث لتحديد ماىيتيا مف ناحية،

كلجعميا مف المؤشرات األساسية في اإلعداد الجامعي لممعمـ ،كتمكينو مف أداء ميامو كأدكاره كمسؤكلياتو

المستقبمية مف ناحية أخرل.
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كفي ضكء ما سبؽ مف التصنيفات لمكفايات التعميمية قاـ الباحث بم ارجعة ىذه المجاالت ،كفحص ما
تضمنتو مف كفايات كتحميميا ،كذلؾ بيدؼ تحديد األبعاد الجزئية لكؿ كفاية ،كقد استخمص الباحث بما اتفقت
عميو الدراسات السابقة كآراء ذكم الخبرة كاالختصاص إلى أىـ خمس كفايات يجب أف يتمتع بيا الطالب

المعمـ عمكمان ،كمعمـ المقررات الشرعية بالمرحمة الثانكية خاصة ،كىي:
 .1كفايات متعمقة بالتخطيط لتدريس المقررات الشرعية.
 .2كفايات متعمقة بإدارة الصؼ كحفظ النظاـ.

 .3كفايات متعمقة باستخداـ الكسائؿ كالتقنيات التعميمية.
 .4كفايات متعمقة بالتقكيـ.

 .5كفايات التمكف مف التخصص

 .1كفاية متعمقة بالتخطيط لتدريس المقررات الشرعية
تيعد مرحمة إعداد كتخطيط الدركس مف المراحؿ الميمة ،حيث إف نجاح المدرس في داخؿ الفصؿ
مرتبط إلى حد كبير بمدل دقة اإلعداد كالتخطيط الذم يقكـ بو؛ إذ أف األداء الجيد في تدريس أم مادة مف
المكاد الدراسية ال يمكف تحقيقو باآلماؿ ،كانما يتحقؽ بالتخطيط الدقيؽ كاإلعداد الجيد الذم يسبؽ التدريس،
كعمى المخططيف أف يدرككا أيضان أنو ال بد مف تحديد المسار الذم سكؼ يسيركف عميو خالؿ عممية

التخطيط.

إذ ييعد التخطيط بمعناه الدقيؽ مف المفاىيـ العممية الحديثة التي استكفت معانييا ،كمضامينيا الفكرية
العممية كالعممية مف كاقع المجتمع المعاصر ،كطبيعة الحياة كتعقيداتيا ،كرغـ حداثة ىذا المفيكـ إال أنو حظي
باىتماـ لـ ينمو أم مفيكـ آخر ،حتى بات اليـ الشاغؿ ،كمحكر النشاط لكثير مف الجيكد بشتى أنكاعيا.

(الحاج)123:2000 ،
شاؼ و
و
كاؼ
كالتخطيط مثمو مثؿ الكثير مف المفاىيـ التربكية ،يصعب الكصكؿ إلى تعريؼ جامع مانع

لو ،بسبب اختالؼ المداخؿ كاألنماط كاألساليب التي تستخدمو ،كنكع التخصص ،كمف ىذه التعريفات ما
عرفو (الفرا ":)43:1989،ىك قدرة المعمـ عمى كضع األىداؼ العامة لمدرس كأىدافو الخاصة كاألفكار

كتسمسميا كالمعمكمات المطمكبة كالتي تكجو المعمـ خالؿ استع ارضو كشرحو لمدرس منذ بدايتو كحتى اكتمالو".

في حيف تعرفو دائرة التربية كالتعميـ بككالة الغكث الدكلية بأنو" :عممية تصكر مسبؽ لممكاقؼ التعميمية

التي يمارسيا المعمـ لتحقيؽ األىداؼ التعميمية التربكية عمادىا تحديد األىداؼ ،كاختيار الفعاليات كتعييف
المكاد كالكسائؿ التعميمية المساعدة عمى تحقيؽ تمؾ األىداؼ كتقكيـ درجة تحققيا في فترة زمنية معمكمة
كلمستكل محدد مف الطمبة" (الشديفات ،كالخصاكنة.)2168:2012،
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أما صائغ ( ،)3:2002فعرفو بأنو" :العممية المقصكدة المبنية عمى العممية كالتفكير كالتدبير ،كالتي
تيدؼ لمكصكؿ إلى تحقيؽ أىداؼ تنمية معينة سبؽ تحديدىا في ضكء احتياجات المستقبؿ كامكانيات

الحاضر".

كالتخطيط لمدرس شأنو شأف أم عممية تخطيطية تقتضي تكفر قدر كبير مف المعمكمات لتحديد

األىداؼ ،كالغايات المراد تحقيقيا مف المشركع ،ككضع السياسات ،كاألدكات التي تكفؿ تحقيؽ تمؾ األىداؼ،

ككذلؾ تخطيط الدرس يستمزـ تكفر قد نار مف المعمكمات الغزيرة عف الدرس لدل المعمـ ،كأف يككف مممنا بأىداؼ

الدرس كغاياتو كمراميو سكاء المعرفية ،أم إيصاؿ قدر مف المعارؼ أك المعمكمات إلى الطالب أك الغايات
الميارية كاكساب الطالب ميارات معينة كالقدرة عمى تحقيؽ البعد الكجداني لمدرس ،كالتأثير في الطالب
كجذبيـ لمدرس كتشكيقيـ ليـ ،كاثارة دكافعيـ (بركات ،كحسف.)41:2011،
 عمميات التخطيط لمدرسإف التخطيط لمدرس ينطكم عمى تتابع مجمكعة مف العمميات الناجحة التي يقكـ بيا المعمـ ،كىي:
أ -األىداف التعميمية :يجب أف يتمتع المعمـ بقدرات كميارات مختمفة منيا:
 صياغة أىداؼ الدرس بطريقة إج ارئية تحدد بكضكح أنماط السمكؾ المرغكبة.

 صياغة أىداؼ الدرس بطريقة كاقعية كمناسبة لمستكل الطالب كقدراتيـ كحاجاتيـ.

 يراعي عند صياغتو لألىداؼ أف تتناكؿ مختمؼ المستكيات المعرفية كالكجدانية كالحركية.
 يرتب األىداؼ في تنظيـ منطقي يستطيع الطالب إدراكو (الكمثـ128،ق.)76:
كيرل الباحث أنو يجب أف يمتزـ المعمـ بأف تككف األىداؼ التي يصكغيا منسجمة مع عقيدة األمة

اإلسالمية ،كقيميا ،كأىداؼ المجتمع ،كحاجاتو القائمة كالمنتظرة ،كمالئمة لكاقع الحياة كمتطمباتيا.
ب -المناىج الد ارسية :يجب أف يعرؼ المعمـ المبادئ التالية:
 يعرؼ األسس العامة لبناء المنيج الدراسي.

 يضع تصك نار لخطة تدريس المنيج خالؿ العاـ الدراسي.

 يمتمؾ القدرة عمى إبراز أشكاؿ العالقة بيف األجزاء المختمفة لمدرس ،كالربط بينيا لتككيف كحدة
متكاممة.

 يعرؼ المصادر التي ينبغي الرجكع إلييا عند إعداد كحدة دراسية.

 يحدد بدقة األىداؼ التي ينشد تحقيقيا مف إعداد كحدة دراسية لمشرح.

 يدرؾ العالقة بيف العناصر المختمفة لمكحدة الدراسية التي ينبغي في ضكئيا ترتيب ىذه العناصر.
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ج -المواد التعميمية :يجب أف يعرؼ المعمـ المبادئ التالية:
 يستطيع إعداد بعض المكاد التعميمية الجيدة التي يستخدميا في الحصة؛ لتدريس بعض الميارات
المختمفة.

 يستطيع إعداد مادة تعميمية مبسطة يمكف استخداميا في تسييؿ عممية الشرح(العجرمي.)63:2011،

 أىمية التخطيط المدرسي:تكتسب عممية التخطيط المدرسي أىميتيا مف ككنيا عممية تيدؼ إلى تحديد مسارات العمؿ المدرسي
في مجاالتيا المختمفة ،كىي مف أىـ كظائؼ كمسئكليات اإلدارة المدرسية ،كما أف التخطيط المدرسي ييعد

المدخؿ الرئيسي لجميع الفعاليات ،كاألنشطة المدرسية؛ فالتخطيط المدرسي ىك مرحمة التفكير التي تسبؽ أم
عمؿ ،كيساعد التخطيط المدرسي الجيد في سمكؾ الطريؽ السميـ ،كالبعد عف التخبط كالكقكع في األخطاء ،أك

االنحراؼ عف األىداؼ المرسكمة.

فالتخطيط المدرسي يحظى بأىمية كبيرة تظير فيما يمي:
 يساعد في كضع أىداؼ كاضحة لمعمؿ تعمؿ كمكجو لمعامميف أثناء التنفيذ.

 يجنب مدير المدرسة التخبط كالعشكائية مف خالؿ تحديد معالـ الطريؽ لمعمؿ.

 تحديد إطار العمؿ كالمسئكليات المطمكبة مف كؿ فرد أك مجمكعة في المدرسة.
 التعرؼ إلى اإلمكانات المتاحة بشرينا كمادينا ،كطرؽ التكظيؼ ليا.

 التخفيؼ مف حدة اليدر التعميمي الناتج عف الرسكب أك التسرب ،كذلؾ مف خالؿ رفع مستكل كفاية

العمؿ المدرسي (الجبر.)38:2002،

 تحديد المشاكؿ كالمخاطر التي تعترض العمؿ المدرسي مما يساعد في حؿ المشكالت المدرسية

بصكرة عممية.

 يسيـ في كضع نظاـ مف التكجيو كالرقابة كالتقكيـ لمعمؿ المدرسي(حجي.)297:2000،
تصكر لما ينبغي أف يككف عميو المنيج مف
كتيعد عممية تخطيط المنيج المدرسي لممقررات الشرعية
ان
حيث ،التصميـ (تحديد األىداؼ ،كاختيار المحتكل كتنظيمو) ،ككذلؾ الصكرة التي يجب أف يككف عمييا تنفيذ

المنيج (جميع الممارسات الخاصة بمعالجتو في الكاقع كفي الميداف) ،باإلضافة إلى عممية التقكيـ التي يجب
أف يراعييا المنيج مف حيث ،أساليب التقكيـ التي تكضح العائد التعميمي التعممي لدل الطمبة ،لالستفادة مف

ذلؾ في تحسيف المنيج كتطكيره ،كال يمكف أف يتحقؽ ذلؾ إال مف خالؿ التخطيط كفقان لطبيعة كمحتكل
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المقررات الشرعية باالعتماد عمى نكع المعمـ المعد إعدادنا عممينا بمستكل و
عاؿ مف الكفاية تؤىمو كتساعده عمى

القياـ بالدكر الممقى عمى عاتقو بحيث يككف مربينا ،كمعممنا ،كمكجينا ،كقائدنا(سعادة كابراىيـ.)13:2001 ،

كال شؾ أف ممارسة مينة التدريس أمر مختمؼ تمامان عف الحديث عنو أك التخطيط لو؛ فالتدريس ال

يقيس مدل امتالؾ المعمـ لممعارؼ كالحقائؽ الم ارد تكصيميا لمتالميذ ،بقدر ما يقيس مدل قدرة كتمكف المعمـ
مف امتالؾ اإلجراءات كالطرؽ التي تؤىمو ،لتكصيؿ ىذه المعارؼ ،كالحقائؽ المتنكعة لمتالميذ ،كالتي مف

شأنيا تعمؿ عمى مساعدة التالميذ عمى التفاعؿ مع المكقؼ التعميمي.

فمفيكـ طريقة التدريس ىي مجمكعة األساليب كاإلجراءات العامة التي يقكـ بيا المعمـ في مكقؼ

تعميمي معيف ،بغرض تكصيؿ فكرة ما.

كما أف طريقة التدريس ىي مزيج مف الطريقة اإللقائية التقميدية ،كطريقة المناقشة الجماعية متنكعة

الحكار(معمـ كمتعمـ ،كمتعمميف مع بعضيـ) ،باإلضافة إلى طرؽ التعمـ الذاتي ،كىذا يقكدنا إلى أنو البد مف
المعمـ التنكيع في استخداـ الطرؽ التعميمية ،بما يتناسب طبيعة كمحتكل المكضكع المراد تدريسو؛ ألف الطريقة

التي تصمح لمكضكع ما قد ال تصمح لمكضكع آخر.

ىذا كتظير المشاركة في طريقة المناقشة الجماعية التي تتـ في الصؼ عندما يتيح المعمـ لطالبو أف

يتحاكركا كيتناقشكا فيما بينيـ في بعض الميارات كالعمكـ كالمعارؼ ،مع إشرافو عمييـ كدعمو ليـ بالحكافز

المادية كالمعنكية ،حيث إف ىذه الطريقة تزيؿ السآمة كالممؿ التي قد تصيب الطالب أثناء اليكـ الدراسي ،كما

أنيا تكحي بالمساكاة بيف الطالب ،ككسيمة يتأكد بكاسطتيا المعمـ مف مدل استيعاب التالميذ لمميارة المقررة
قبؿ االنتقاؿ بيـ إلى ميارة أخرل .كىذا يتكافؽ مع التعميـ المبرمج في العصر الحديث الذم يعرض المادة
عمى أجزاء كال ينتقؿ مف جزء إلى غيره إال بعد أف يتبيف استجابة التمميذ ،كأنو قد استكعب ىذا الجزء.

(بركات ،كحسف)45:2011،

فالمعمـ الفعاؿ المتمكف مف تخصصو ىك الذم ينكع في طريقة العرض بما يفي المكضكع المراد شرحو،
كال يعتمد عمى الطريقة اإللقائية التقميدية الذم يككف دكر المتعمـ سمبي متمقف لممعارؼ كالمعمكمات ،بؿ البد

مف أف يينكع مف ىذه الطرؽ فيمجأ إلى اإللقاء كعرض المادة تارة ،كالى االستفياـ كالسؤاؿ تارة ،كىكذا،...
كذلؾ بما يتناسب مع مقتضى الحاؿ كالمكضكع.

كىناؾ بعض األمكر التربكية التي يجب عمى معمـ الثانكية العامة خاصة االنتباه ليا ،كأخذىا بعيف

االعتبار أثناء عممية تنفيذ الدرس ،كالتي مف شأنيا تبعث الحيكية كالنشاط لدل المتعمـ ،كتبعده عف السأـ

كالممؿ الذم قد ينتابو أثناء عممية التنفيذ؛ فالمعمـ الناجح ليذه المرحمة ىك ذلؾ المعمـ الذم يستطيع تفعيؿ ىذه

النقاط جيدنا كفي الكقت المناسب ليا التي يمكف ذكرىا عمى النحك التالي:
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 .1التييئة واإلثارة
البد ألم عامؿ قبؿ أف يقكـ بعممو ،أف يبدأ أكال بعممية تمييد لمعمؿ الذم سيقكـ بو ،فما باؿ المعمـ

الذم يقكـ بتدريس طالب كانكا منفصميف عف المكضكع الذم يريد المعمـ شرحو ،كلذلؾ البد لممعمـ مف إثارة
الدافعية لمتعمـ لدييـ ،حتى يمكنو مف تحقيؽ ما يصبكا إليو مف أىداؼ.

كيمكف لممعمـ أف يحقؽ ىذا القدر مف الدافعية ،عند بدء درسو بإثارة الطالب فكرينا لمكضكع الدرس ،إذا

بدأ بمقدمة جيدة مناسبة ،كىذه ىي الخطكة األكلى التي يستعد بيا المعمـ لمدرس كيييئ أذىاف طالبو

لممكضكع الجديد ،كيثير أذىانيـ كيدفعيـ لمتفكير فيما سيعرض عمييـ مف مكضكعات (آؿ ياسيف ،ب.ت.)4:
 .2استخدام األسئمة
كثي نار ما يمجأ المعمـ إلى استخداـ األسئمة ،كذلؾ إلثارة دافعية الطالب كالعمؿ عمى شد انتباىيـ ،فيي

فرصة لتنمية الثقة بالنفس لدل المتعمميف ،ككسيمة لتنمية القدرة عمى التفكير أيضنا ،كفي ىذا عمى المعمـ أف

يقكـ بطرح السؤاؿ عمى الطالب ،كتجنب اإلجابة عنو إال في حالة عجز الطالب عف اإلجابة ،يقكـ المعمـ
بإعطائيـ الجكاب الصحيح ،كيجب عمى المعمـ أف يتجنب الكقكع في الخطأ الشائع الذم يقع فيو كثير مف

المعمميف حيث يقكمكف بتحديد الطالب أكالن ثـ يطرح السؤاؿ عميو ،كىذا خطأ شائع كغير تربكم.

فالسؤاؿ ىك" مجمكعة مف الكممات التي تكجو إلى شخص ما بحيث يفيـ ىذا الشخص المقصكد بيذه

الكممات ،كيعمؿ فكره فييا كيستجيب ليا بشكؿ يفيمو مف كجو السؤاؿ في البداية.

(المقاني ،كسميماف)57:1985،

كىذا األسمكب ىك أكؿ ما سف عف طريقو الحكار القرآني ،فكثير مف أمكر العقيدة قررىا القآرف بعد أف
ات كاألىرض لىيقيكليف ا﵀ يق ًؿ الحم يد ًل ً
ً
مو ىب ٍؿ أى ٍكثىيريى ٍـ ال
﴿كلىئًف ىسأىٍلتىييـ م ٍف ىخمى ى
السم ىاك ى ٍ ى ى
ىٍ
ي
ؽ ى
سأؿ عنيا ،قاؿ تعالى  :ى
كف ﴾ (لقماف ،آية.)25
يعىم يم ى
ى

فالمعمـ القدير ىك الذم ينكع طريقة العرض حسب مجريات كطبيعة المكقؼ التعميمي ،فيمجأ إلى اإللقاء

كعرض المادة ،كينتقؿ أحياننا إلى االستفياـ كالسؤاؿ؛ فيسأؿ حيف يحسف السؤاؿ ،كأف يككف ماى انر في صياغة
كطرح األسئمة الجيدة المتعمقة بعناصر الدرس الرئيسية ،كاستخداـ األسئمة في التكقيت المناسب ،بحيث تككف

كاضحة كمختصرة كصحيحة التركيب المغكم ،كمناسبة لمستكل الطمبة ،كمتنكعة مف حيث المستكيات الفكرية،

كأف تكزع األسئمة عمى معظـ طالب الفصؿ (جاف.)199:2003،
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كالستخداـ األسئمة قكاعد كشركط يجب أف ي ارعييا المعمـ ،كيحرص عمى إتباعيا ،كأىـ ىذه القكاعد ما
ذكره كيسمي ( ،(Wesley, 2005: 42كىي كاآلتي:

 يجب عمى المعمـ أف يكجو أسئمتو بصكت يمكف سماعو لكؿ المتعمميف بكضكح.
 ال يجب تكرار المعمـ ألسئمتو طالما صاغيا بكممات كاضحة.
 يجب تكجيو األسئمة بدكف تنظيـ معيف لمتالميذ.

ال.
 يجب أف يختار المعمـ المتعمـ الذم يجيب عف السؤاؿ بعدما يطرح السؤاؿ أك ن
 يجب تجنب استخداـ السؤاؿ كنكع مف العقكبة.

كقد كضع كؿ مف (جابر كآخركف ،)208:1989،ك(الخميفة )122:1996،مجمكعة مف القكاعد فيما يمي:
 أسئمة أقؿ كفترات انتظار أطكؿ.
 تكزيع أفضؿ لألسئمة.

 تشجيع مشاركة المتعمميف.
 تحسيف نكعية اإلجابات.
 إعادة تكجيو األسئمة.
كيخمص الباحث ،أف األسئمة التي يستخدميا معمـ تدريس المقررات الشرعية أثناء تنفيذ درسو ،مف أىـ
الكسائؿ الفعالة في تنمية التفكير ،كىي أيضنا تهعد نشاطان ناجحنا لتشجيع المتعمميف عمى المشاركة في التعمـ
كزيادة نشاطيـ التعميمي ،فميما كانت نكعية المدخؿ الذم يستخدمو المعمـ في تدريسو ،فإنو عميو استخداـ
األسئمة خالؿ عممية التدريس ،فيي فرصة لتنمية الثقة بالنفس لدل المتعمميف ،كتككيف الميكؿ كمد المتعمميف
بطرؽ جديدة لمتعامؿ مع المقررات الدراسية.
 .3حيوية المعمم
تعرؼ شنطاكم ( )124:2007حيكية المعمـ :بأنيا نشاط المعمـ كحركاتو المتنكعة إلنجاز المياـ
التدريسية المختمفة .فالمعمـ في حقيقة األمر يمرب ،كقاض ،كممثؿ ،كصديؽ ،كحاكـ ،كميسر كمنظـ كشارح

كمفسر.

كمف األمكر التي ينبغي لممعمـ أف يراعييا ىي مناسبة سرعة األداء ،فالمعمـ الذم يتكمـ كيشرح بسرعة

عالية ال يعطي لطمبتو التفكير ،كالتمعف فيما يقكؿ ،كال يستطيع الطمبة فيـ كاستيعاب كؿ ما يقكلو ،ألف
السرعة الزائدة في الحديث تتعب الذىف كتشتت االنتباه (جاف.)209:2003،

كيرل (السممي )122:2009،عمى المعمـ التأني ،كعدـ العجمة حتى يتدبر الطمبة المعاني كيستكعبكىا

كيفيمكىا ،ففي ركاية البخارم" :أف النبي ()

كاف يحدث حديثان لك عده العاد ألحصاه" ،أم لك عد كمماتو
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أك مفرداتو أك حركفو ألطاؽ ذلؾ كبمغ آخرىا ،كالمراد بذلؾ المبالغة في الترتيؿ كالتفييـ  ...كقكلو :لـ يكف
ال بعضو إثر بعض ،لئال يمتبس عمى المستمع .زاد
يسرد الحديث كسردكـ؛ أم يتابع الحديث استعجا ن

اإلسماعيمي مف ركاية ابف المبارؾ عف يكنس :إنما كاف حديث رسكؿ ا﵀ ( )فصالن ،فيمان تفيمو القمكب.

كما يجب عمى المعمـ تقديـ التشجيع المناسب كالثناء الحسف لمطمبة ،كقدكتنا في ىذا رسكؿ ا﵀ ( ،)فعف

أبي بف كعب -ككانت كنيتو أبا المنذر– قاؿ :قاؿ رسكؿ ا﵀ (( : )يا أبا المنذر أتدرم أم آية مف كتاب

ا﵀ معؾ أعظـ؟ قاؿ :قمت :ا﵀ ال الو إال ىك الحي القيكـ ...قاؿ :فضرب في صدرم ،كقاؿ :ليينؾ العمـ أبا

المنذر (بف الحجاج  : 1983حديث رقـ .)810

كذلؾ يجب أف يككف ىناؾ فكاصؿ ككقفات ،أثناء شرح المعمـ؛ لكي يتمكف الطمبة مف التفكير كالتمعف

فيما يقكلو ،كما تجعؿ ىذه الفكاصؿ كالكقفات بحسب دقة المعنى ،كصعكبة المقصكد ،كبحسب خبرات الطمبة

السابقة في المكضكع ،فقد ركم أف رسكؿ ا﵀ ()

كاف إذا مر بمسألة أك فصؿ سكت ،حتى يتكمـ مف في

نفسو كالـ (عطار.)191:1976 ،

قدير،
كيرل الباحث أف معمـ تدريس المقررات الشرعية لممرحمة الثانكية خاص نة ،يجب أف يككف معممنا نا

حيث يعمؿ عمى إثارة الدافعية لمتعمـ لدل الطمبة باعتبارىا تمثؿ الميؿ إلى بذؿ الجيد لتحقيؽ األىداؼ

التعميمية المنشكدة في المكقؼ التعميمي .كمف أجؿ زيادة دافعية الطمبة لمتعمـ ينبغي عمى معممي تدريس
المقررات الشرعية القياـ باستثارة انتباه طمبتيـ ،فكمما كاف المعمـ ناجحنا في استثارة كتشكيؽ انتباه الطمبة كمما
كاف أقرب إلى عقكليـ كقمكبيـ.

 .2كفاية متعمقة بإدارة الصف وحفظ النظام:
يعرؼ (عبد السميع كحكالة )57:2005،إدارة الصؼ بمجمكعة مف النشاطات التي يسعى المعمـ مف

خالليا إلى تعزيز السمكؾ المرغكب فيو لدل التالميذ ،كيعمؿ عمى إلغاء كحذؼ السمكؾ غير المرغكب فيو

لدييـ.

كتشمؿ كفاية إدارة الصؼ كالسيطرة عميو كتكجيو الطالب لمتفاعؿ بيف المعمـ كطالبو داخؿ الصؼ

الكفايات التالية(مرسي:)117:2004،
 -تييئة الطالب كاثارتيـ لمتعمـ.

 استخداـ األسئمة في التدريس. استخداـ المكارد كاألجيزة التعميمية. -حيكية المعمـ كالقدرة عمى إنياء الدركس بصكرة سميمة.
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 أىداف إدارة الصف :إف لإلدارة الصفية أىداؼ عدة منيا: تكفير المناخ التعميمي الفعاؿ.

 تكفير البيئة األمنة كالمطمئنة لمطالب.
 رفع مستكل التحصيؿ العممي كالمعرفي لدل التالميذ.
 مراعاة النمك المتكامؿ لمتمميذ .

 خصائص اإلدارة الصفية الفاعمة :كمنيا: الشمكلية :أم أنيا عممية شاممة تضـ عمميات عديدة متداخمة ،كما أنيا معقدة ألنيا تتناكؿ مجاالت
عدة منيا الطالب ،كأكلياء األمكر ،كمدير المدرسة ،كالمشرؼ التربكم ،كىيئة التدريس ،كالمنيج

المدرسي ،كالكسائؿ التعميمية ،كالغرفة الصفية.

 العالقات اإلنسانية :كىي ما تتميز بو اإلدارة الصفية أكثر مف غيرىا ،إذ كاف البد مف كجكد العالقات
اإلنسانية ،كضركرة كجكدىا لنجاح أم عمؿ إدارم لبمكغ األىداؼ كأم مؤسسة ،فإف مثؿ ىذه
العالقات ضركرة حتمية كال يمكف االستغناء عنيا في اإلدارة الصفية.

 التأىيؿ العممي كالمسمكي لممعمـ :التأىيؿ العممي لمفرد ميـ جدا لمقياـ بأم كظيفة ،كىي ضركرية
بالنسبة ألنكاع اإلدارات األخرل ،كتزداد أىميتيا بالنسبة لإلدارة الصفية لمف يقكـ بمياـ التدريس،

كالتعامؿ مع الطالب.

 صعكبة قياس كتقييـ التغيير في سمكؾ الطالب :لـ يستطع المعمـ قياس التغيير في السمكؾ المعرفي
أك الميارات أك االتجاىات لدل الطالب بطريقة مناسبة ،كما ىك حاصؿ في المؤسسات غير التربكية؛

ألنو ال تكجد أداة قياس مناسبة تماما لقياس التعميـ كما أنو تكجد عكامؿ متعدد تؤثر في شخصية

المتعمـ مما يجعؿ أثر المعمـ عمى طالبو كتغيير سمككيـ عممية ليست دقيقة(منسي.)13:2000،

كما كتتصؼ قدرات معمـ المقررات الشرعية في المرحمة الثانكية بأف يجعؿ مف اإلدارة الصفية أف
تتصؼ بصفات عدة منيا (أبك نمرة:)42:2003،

 -جعؿ التعميـ ممكنان في غرفة الصؼ ،كمكجيان لخدمة المتعمميف أنفسيـ مف أجؿ بمكغ األىداؼ التربكية

المرسكمة.

 -تكفير مناخنا يسكده انضباط قائـ عمى عالقات التفاعؿ ،كالتفاىـ بيف المعمـ كطالبو مف جية ،كبيف

الطالب أنفسيـ مف جية أخرل.

 -تدرب الطالب عمى االنضباط الذاتي فتجعمو يتكيؼ تكيفنا كاعيان لبيئتو االجتماعية ،فيضبط سمككو كيحترـ

حريات اآلخريف كمصالحيـ.
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 تنمي ثقة الطالب بنفسو ،كبمف حكلو كبذلؾ يمكف أف يتعاكف الطالب مع معممو ،كمجتمعو المحيط بو. -تشعر كؿ فرد في غرفة الصؼ بأف لو دك نار ىامنا يؤديو كيقدره مف أجمو.

 تسيـ في تنفيذ العممية التعميمية التعممية في غرفة الصؼ في جك مريح ،يشعر الطالب فيو بالكدكالدؼء ،كالصداقة كالطمأنينة ،كيسعد المعمـ فيو بمشاركة طالبو.

 -تزيد فرص التعمـ ،كتقميؿ السمكؾ غير المرغكب فيو عند الطالب.

 -تستشرؼ مصادر االضطراب المحتممة فتمنع حدكثيا بكضع اإلجراءات كالقكاعد كالحدكد كالتكجييات

المباشرة كغير المباشرة.

 -تديرىا ىيئة تدريسية مؤىمة عمميان كمسمكيان كالراغبة في مينة التعميـ.

 -تكفر بيئة مادية حسنة في غرفة الصؼ تشجع عمى االبتكار كاإلبداع.

 تسيـ في جمع المكقؼ التعممي بيف النظرية كالتطبيؽ ،كردـ الفجكة بينيما. -تراعي الفركؽ الفردية بيف المتعمميف المادية كالمعنكية.

 تدرؾ جميع العناصر الرسمية لممكقؼ التعميمي(األنظمة كالتعميمات كالقكانيف)كيرل الباحث أف معمـ تدريس المقررات الشرعية الجيد ،ىك الذم ينمي عند الطالب عممية االنضباط

الذاتي المرتبطة بالتربية الخمقية ،كذلؾ يستطيع المعمـ أف يكطد العالقة بينو ،كبيف طالبو مف خالؿ تفيـ

المعمـ لحاجات الطالب ،ككذلؾ يستطيع أف يكجو النشاطات التعميمية ،كيكظفيا لخدمة ضبط الصؼ لتبقى

الرغبة كالدافع لمتعمـ عند الطالب ظاىرة حاضرة كعالية ،كاال فإف الطالب الذم يفقد الرغبة في التعمـ سيمجأ
إلى اإلخالؿ بالنظاـ كاثارة الفكضى مما يسبب األذل بالمكقؼ التعميمي ،كما أف المعمـ المتمكف ىك الذم
يستطيع التعامؿ مع كؿ ما يتعرض لو مف مكاقؼ صفية أماـ الطالب ،كيستطيع إثبات جدارتو كقكتو في
ذلؾ؛ مما يثبت عند طالبو خمفية جيدة كقدرة عمى التعامؿ مع مختمؼ المكاقؼ.

.3كفاية متعمقة باستخدام الوسائل والتقنيات التعميمية:
عمى الرغـ مف كفرة كتنكع الكسائؿ التعميمية التي بإمكاف أم معمـ معدان إعدادنا جيدنا مف استخداميا ،إال

أنيا في الكقت نفسو فيي ال تحؿ محؿ المعمـ كال تغني عنو ،بؿ ىي كسائؿ مساعدة كمعينة لتسييؿ العممية
التعميمية التعممية بالنسبة لكؿ مف المعمـ كالمتعمـ؛ فيي تساعد المعمـ عمى أداء ميمتو التعميمية عمى أكمؿ
كجو ،كما أنيا تعمؿ عمى إثارة كتحفيز المتعمميف لمتعمـ ،مما يسيؿ عمى تحقيؽ األىداؼ التي يصبك إلييا

المعمـ.
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كال شؾ أف الكسائؿ التعميمية ترتبط بعممية التدريس ،كالتدريس كما ىك معمكـ نظاـ أك منظكمة ليا
مككنات فرعية تتفاعؿ بعضيا مع بعض في سياؽ منسجـ ،كىذا النظاـ (التدريس) يتضمف إجراءات أك

عمميات مرسكمة لتحقيؽ أىدافو ،كتشتمؿ ىذه اإلجراءات عمى تكظيؼ بعض الكسائؿ ،كالتقنيات التعميمية
الالزمة لتحقيؽ األىداؼ ،أم أف الكسائؿ التعميمية مككف مف مككنات نظاـ التدريس المخطط ،مما يعني أف
إلغاؤىا أك االستغناء عنيا غالبنا ما يؤدم إلى خمؿ في مخرجات منظكمة التدريس ،أم إلى عدـ تحقيؽ
األىداؼ ،فالكسائؿ التعميمية منظكمة فرعية مف نظاـ التدريس الذم يعد بدكره جزءنا مف نظاـ أكبر ىك
التربية( .العجرمي)78:2011،

فالكسائؿ التعميمية التعممية ىي كؿ ما يستطيع أف يكظفو المعمـ ،إلثراء المكقؼ التعميمي بخبرات

حسية ،قائمة عمى أسمكب منيجي متنكع ،كمشكؽ ،كمؤثر ،يعمؿ عمى تفسير المجردات ،كتككيف االتجاىات،

كتنمية الميارات المتعمقة بالفرد ،كبمشاركة المتعمـ ،بغية تحقيؽ تعميـ أعمى فاعمية.

كتنبع أىمية الكسائؿ التعميمية ،كتتحدد أغراضيا التي تؤدييا في المتعمـ مف طبيعة األىداؼ التي يتـ
اختيار الكسيمة لتحقيقيا مف المادة التعميمية التي يراد لمطالب تعمميا ،ثـ مف مستكيات نمك المتعمميف

اإلدراكية ،فالكسائؿ التعميمية التي يتـ اختيارىا لممراحؿ التعميمية الدنيا تختمؼ إلى حد ما عف الكسائؿ التي
نختارىا لمصفكؼ العميا ،أك المراحؿ التعميمية المتقدمة ،كالمرحمة المتكسطة كالثانكية (كلسكف.)42:2001،
أىمية الوسائل التعميمية:
تكمف أىمية استخداـ الكسائؿ التعميمية كفكائدىا مف خالؿ تأثيرىا العميؽ في العناصر الرئيسية الثالثة

مف العممية التعميمية (المعمـ ،كالمتعمـ ،كالمادة التعميمية) ،كفيما يمي عرضنا ألىـ استخدامات الكسائؿ

التعميمية ،كما ذكرىا الطكبجي ( ،)123:1995كالعكضي(:)46:2013

 -استثارة الطالب :يسيـ استخداـ الكسائؿ التعميمية في حفز الطالب ،كاستثارة الدافعية لدييـ ،كاشباع

حاجاتيـ لمتعمـ.

 -تتغمب عمى المفظية كعيكبيا :فيي تساعد عمى فيـ معنى بعض األلفاظ التي تستخدـ في أثناء الشرح مف

خالؿ تزكيد التالميذ بأساس مادم محسكس لتفكيرىـ.

 -ترسيخ المعمكمات كتعميقيا :تتصؼ الكسائؿ التعميمية الناجحة بأنيا تقدـ لمتمميذ خبرات حية قكية

التأثير ،فالمتعمـ عف طريؽ التكضيحات العممية كالرحالت كغيرىا مف الكسائؿ التعميمية عمى أساس مف
الحفظ كالتمقيف سرعاف ما ينسى ،أما التعمـ الذم تستخدـ فيو الكسائؿ التعميمية استخدامنا جيدان كصحيحان،
فإنو يبقى في ذاكرة اإلنساف.
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 التنكيع كالتجديد :تتيح الكسائؿ التعميمية فرص التجديد كالتنكيع في األنشطة مما يدفع الممؿ كالسأـ فينفكس التالميذ.

 التغمب عمى الحدكد الزمنية كالمكانية :إف الكسيمة التعميمية تقرب المسافة الزمانية كالمكانية. -كتجعؿ المتعمـ قاد انر عمى مشاىدة تفاصيؿ كدقائؽ يستحيؿ عميو مشاىدتيا بغيرىا مثؿ :األفالـ

التصكيرية لمبحار كاالستكشافات العممية ،كالنمك لدل الكائنات.

 -تحكيؿ المعمكمات النظرية إلى أنماط سمككية :إف الحصكؿ عمى المعمكمات ،كحفظيا ليس غاية ،كىدفنا

إنما ىك كسيمة إلى غاية يسعى إلى تحقيقيا ،كلذلؾ فإف معرفتنا أف األمانة فضيمة ،كسمة مف سمات المؤمف
ال تكفي ،بؿ عمى المتعمـ بعد معرفتو ليا أف يترجـ ىذه المعرفة إلى نمط سمككي في حياتو ،كىنا يتجمى
دكر الكسيمة في تحكيؿ المفاىيـ المجردة إلى سمكؾ يمارس في الكاقع ،كذلؾ عف طريؽ قصة تمثؿ أماـ

التالميذ.

 -تكفر الجيد كالماؿ :الكسائؿ التعميمية تساىـ مساىمةن فاعم نة في تكفير كقت كجيد كؿ مف المعمـ

كالتالميذ ،كلقد ثبت بالتجارب أف استخداـ الكسائؿ في التعمـ يقمؿ مف الكقت كالجيد عمى المتعمـ كالمعمـ.

 -تقكية العالقة بيف المعمـ كالمتعمـ :إف استخداـ المعمـ لمكسائؿ التعميمية يقربو مف الطالب ،كيحببو ليـ

مما يقكم ثقتيـ بمعمميـ.

 -المساعدة عمى تدريب الحكاس كتنشيطيا كتيسير عممية التعمـ ،حيث يتـ مشاركة جميع الحكاس في

عممية التعمـ ،مما يجعميا في حالة تيقظ كانتباه ،فيؤدم ذلؾ إلى شحذىا كتقكيتيا.
 -تنمية الثركة المغكية لدل الطمبة.

 تسييؿ المعمكمات كتيسير عممية التعمـ. -تنمية المالحظة كالنقد.

 المساىمة في معالجة انخفاض المستكل العممي لدل المعمميف. تؤثر في االتجاىات غير المرغكب فييا. -تنمي في المتعمـ حب االستطالع.

 تساعد عمى استم اررية المعمكمات بشكؿ كاضح في أذىاف الطمبة. -الكسيمة تأخذ بعيف االعتبار الفركؽ الفردية.
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إف الكسائؿ التعميمية تعمؿ عمى بقاء أثر الخبرات التعميمية ،فالمتعمـ الذم يكتسب الخبرة عف طريؽ
مشاىدتيا عمى أرض الكاقع أك يرل صكرة بديمة ليا مف الصعب عميو نسيانيا ،بخالؼ الذم يحفظيا آلينا دكف

مشاىدتيا ،ال سيما كأنو قد تبيف أف المعمكمات التي تقدـ بال كظيفة لمتالميذ ،أك ما يسمى بالمعمكمات غير
الكظيفية سرعاف ما تنسى (العكضي.)12:2014،
كيرل الباحث أنو مف الضركرم عمى المعمـ الفعاؿ كالناجح أف يعتمد أثناء عممية التدريس عمى
الكسائؿ التعميمية ،كتكنكلكجيا التعميـ في المجاؿ التعميمي التربكم؛ لما تحققو مف تنكع كاثارة ،كتبسيط،
كصدؽ ،ككضكح ،كاقتصاد الجيد كالكقت ،كمدل ارتباطيا بخامات البيئة المحمية ،كطرؽ الحصكؿ عمييا
شراء ،أك انتاجنا ،أك استعارة كمدل ارتباطيا بمكضكع الدرس ،كأىدافو في حصة دراسية ،كارتباطيا بعناصر
المنياج المدرسي كتحديد مدل قدرة الكسيمة عمى تحسيف أداء المعمـ ،كتفاعمو مع طالبو ،كأف ييتـ بتقكيـ
الكسيمة التعميمية قبؿ استخداميا كأثناء استخداميا كبعد استخداميا.

 .4كفايات متعمقة بالتقويم:
التقكيـ ىك عممية تشخيصية عالجية ،تيدؼ إلى تحديد مدل التقدـ الذم أحرزه التمميذ في الكصكؿ إلى
األىداؼ التعميمية التعممية بغية مساعدتو عمى النمك كبمكغ ىذه األىداؼ في ضكء نتائج عممية التقكيـ.

(العجرمي)83:2011،،

كالتقكيـ يتـ عبر أدكات متعددة أبرزىا ،كأىميا األسئمة االختبارية المختمفة التي يطرحيا المعمـ عمى

تالميذه ،كليذه األسئمة أىمية ذات جكانب مختمفة ذكرىا(السرحاف )60:2003،كىي كما يمي":إثارة ميكؿ

التالميذ كحفزىـ عمى المشاركة الفعالة كالنشيطة ،كتقكيـ استعداداتيـ ،كفحص مقدار استيعابيـ لمكاجبات

المنزلية السابقة كتشخيص جكانب القكة كالضعؼ لدييـ ،كم ارجعة كتمخيص ما سبؽ عرضو مف مكضكعات،
كتشجيع المناقشات ،كتحفيز الطالب لمبحث عف المزيد مف المعمكمات معتمديف عمى أنفسيـ ،كتعزيز الثقة

في أنفسيـ ،كبناء مفيكميـ الذاتي االيجابي ،كمساعدتيـ عمى تطبيؽ كاستعماؿ ما سبؽ أف تعممكه مف مفاىيـ

كتقكيـ مدل النجاح في تحقيؽ ألىداؼ كالغايات".

كقد حث القرآف الكريـ في أكثر مف مكقؼ عمى استخداـ التقكيـ مف خالؿ إحدل أدكاتو كىي األسئمة،
ال ً
نكحي ًإىل ٍي ًي ٍـ
ؾ ًإال ًرىجا ن
﴿ك ىما أ ٍىر ىسٍمىنا ًمف ىقٍبًم ى
كفي ىذه داللة كبيرة عمى القيمة التربكية لألسئمة .قاؿ تعالى  :ى
كف ﴾(سكرة النحؿ ،آية.)43:
ىى ىؿ الذ ٍك ًر ًإف يكنتي ٍـ ى
اسأىليكٍا أ ٍ
ال تى ٍعىم يم ى
ىف ٍ
كقد بيف المفكركف المسممكف أىمية التقكيـ في التدريس ،كمف ذلؾ قكؿ النككم عميو رحمة ا﵀ "كينبغي

لممعمـ أف يطرح عمى أصحابو – تالميذه  -ما يراه مناسبان مف مستجدات المسائؿ ،كيختبر بذلؾ أفياميـ،
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كيظير فضؿ الفاضؿ ،كيثني عميو بذلؾ ،ترغيبنا لو كلمباحثيف في االشتغاؿ كالفكر كالعمـ ،كليتدربكا بذلؾ

كيعتادكا ،كال يعنؼ مف غمط منيـ في كؿ ذلؾ .إال أف يرل تعنيفو مصمحة لو .كاذا فرغ مف تعميميـ أك إلقاء
درس عمييـ أمرىـ بإعادتو ليرسخ حفظيـ لو" (النككم ،ب.ت.)58:
 أىمية التقويم:ىناؾ عدة نقاط تبرز مف خالليا أىمية التقكيـ ،كخطكرة األدكار التي يمعبيا في المجاؿ التربكم كيمكف

إجماليا في:

 .1ترجع أىمية التقكيـ إلى أنو قد أصبح جزءنا أساسيان مف كؿ منيج ،أك برنامج تربكم مف أجؿ معرفة

قيمتو ،أك جدكل ىذا المنيج ،أك ذلؾ البرنامج لممساعدة في اتخاذ قرار بشأنو سكاء كاف ذلؾ القرار يقضي

بإلغائو أك االستمرار فيو كتطكيره.

 .2التشخيص ركف أساسي مف أركاف التقكيـ ،فإنو يمكننا القكؿ بأف ىذا الركف" التشخيص" يساعد القائميف

عمى أمر التعميـ عمى رؤية الميداف ،الذم يعممكف فيو بكضكح كمكضكعية سكاء كاف ىذا الميداف الذم

يعممكف بو ىك الصؼ الدراسي ،أك الكتاب أك المنيج أك الخطة ،أك حتى العالقات القائمة بيف المؤسسات

التربكية كغيرىا مف المؤسسات األخرل.

 .3نتيجة لمرؤية السابقة فإف كؿ مسئكؿ تربكم في مكقعو يستطيع أف يحدد نكع العالج المطمكب ،ألنكاع

القصكر التي يكتشفيا في مجاؿ عممو مما يعمؿ عمى تحسينيا كتطكيرىا.

 .4عرض نتائج التقكيـ عمى الشخص المقكـ ،كليكف التمميذ مثالن يمثؿ لو حاف ناز يجعمو يدرؾ مكقعو مف

تقدمو ىك ذاتو ،كمف تقدمو بالنسبة لزمالئو ،كقد يدفعو ىذا نحك تحسيف أدائو الجيد.

 .5يؤدم التقكيـ لممجتمع خدمات جمية ،حيث يتـ بكاسطتو تغير المسار ،كتصحيح العيكب ،كبيا تتجنب

األمة عثرات الطريؽ ،كيقمؿ مف نفقاتيا ،كيكفر عمييا الكقت ،كالجيد الميدكريف (الديب.)178:2007،

 أىداف التقويم التربوي:إف المعمـ عندما يقكـ بعممية التقكيـ فإنو يسعى إلى تحقيؽ أىداؼ معينة ،كاف مف أىداؼ التقكيـ

التربكم ما يمي:

 إنماء الشخصية القكية السميمة.
 معرفة اتجاىات الطمبة.

 معرفة نكع العادات كالميارات التي تككنت عند الطالب ،كمدل استفادتيـ منيا في حياتيـ.

 معرفة مدل فيـ التالميذ لما درسكه مف حقائؽ كمعمكمات ،كمدل قدرة ىؤالء عمى االستفادة بيذه

المعمكمات في الحياة.
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 الكشؼ عف حاجات التالميذ كميكليـ كقدراتيـ كاستعداداتيـ.
 معرفة مدل تعاكف التمميذ كمدل نمك مقدرتو االجتماعية ،كمدل تمشييا مع عمره الزمني كالعقمي.

 مساعدة المدرسة عمى معرفة إلى أم مدل كصمت إليو في تحقيقيا لرسالتيا التربكية ،كالصعكبات التي
تكاجييا.

 تكجيو التالميذ إلي أكج النشاط المناسب ،لقدراتيـ كميكليـ كاستعداداتيـ كاتجاىاتيـ.

(الصراؼ)282:2003 ،

 االىتماـ بتحسيف جميع العكامؿ ،كالظركؼ ،كاألبعاد المختمفة التي تؤثر عمى تحسيف مظاىر التعميـ
بشكؿ مباشر كعمى تحسيف نمك الطمبة كتعميميـ.

 إيجاد المناخ اإلبداعي لممعمـ مف أجؿ إكسابو القدرة عمى التطكير ،كاالبتكار ،كمكاكبة التطكرات

المتالحقة في الثقافات ،كالعمكـ ،كالمعارؼ.

 رفع مستكل الخبرات التربكية لممعمميف باستثمار مياراتيـ ،كاستعداداتيـ الطبيعية ،كدراسة المكاقؼ،

كحصر اإلمكانات ،كاعداد الرسائؿ لمتنفيذ ،كمدىـ بكؿ جديد في مجاؿ عمميـ بما يحقؽ أحسف النتائج
بأحدث الطرؽ لمكصكؿ إلى المستكل المطمكب.

 إدخاؿ كتطبيؽ الكسائؿ العممية الحديثة مف أجؿ تكجيو فعاليات الطمبة نحك المجاالت التي تيدؼ،

كتؤدم إلي رفع المستكل العممي ليـ.

 متابعة تطكر الثكرة العممية مف قبؿ المعمميف كغرس مبادئيا لدل طمبتيـ لككنيا ضركرية جدنا ،ألحداث

التغيير كالتقدـ في مجاالتيا المضبكطة(الربيعي.)411:2006،

 يعتبر التقكيـ مف أىـ الكسائؿ التي تدفع التالميذ عمى االستذكار كالتحصيؿ.

 يساعد التقكيـ المدرسي عمى معرفة مدل استجابة التالميذ لعممية التعمـ المدرسي.

 بتكرار التقكيـ عمى فترات منتظمة خالؿ العاـ الدراسي ،يستطيع المدرس تتبع تالميذه مف الناحية
التعميمية (عالـ.)53:2005،

 مساعدة المتعمـ كالمدرس في اتخاذ ق اررات عما يجب عممو.

 تقييـ طرائؽ التدريس كفيو يتـ إقرار ما إذا كانت طرؽ التدريس فعالة أـ ال.

 م ارجعة البرنامج التعميمي التخاذ ق اررات بالنسبة لمتغيرات التي يشمميا البرنامج التعميمي.
 تقييـ الخمفية المعرفية لممتعمـ ،كذلؾ قبؿ الشركع في التعميـ الجديد.

 معرفة رضا المتعمـ عما إذا كاف الطالب ارضينا عف التعميـ الذم يأخذه.
 تنمية التقييـ الذاتي في المتعمـ (ممحـ.)41:2005،
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كيرل الباحث أف التقكيـ يمثؿ جزءنا ال يتج أز مف عممية التعمـ ،كمقكمنا أساسينا مف مقكماتيا ،كأنو

يكاكبيا في جميع خطكاتيا ،كذلؾ مف أجؿ تحسيف العممية التعميمية التعممية لألفضؿ.

 خصائص التقويم التربوي:لكي يحقؽ التقكيـ التربكم أغراضو ،كيؤدم الكظائؼ المنكطة بو ،ينبغي أف يتسـ بخصائص تجعمو

قاد انر عمى أداء أدكاره المختمفة بكفاءة كدقة ككاقعية ،تعزز الثقة بنتائجو ،كتجعؿ التربكييف مطمئنيف لمق اررات

المصيرية التي ستتخذ في ضكء تمؾ النتائج.

كفيما يمي أىـ خصائص التقكيـ التربكم الجيد التي أجمع عمييا كثير مف التربكييف:
 عممية التقكيـ عممية مستمرة :كىذا يعني أف عممية تقكيـ التعمـ أك المعمـ ال تنتيي عند حد معيف ،كأف

التقكيـ في نياية مرحمة محددة (حصة ،كحدة) ،ىك بمثابة تقكيـ لبداية مرحمة جديدة.

 عممية التقكيـ عممية تعاكنية :ذلؾ أف عممية التقكيـ تعتمد في إنجازىا عمى تعاكف جميع أطراؼ العممية

التعميمية كىـ :الطالب كاألىؿ كالمعمـ (الربيعي.)409:2006،

 عممية التقكيـ عممية شاممة :فيي ال تتناكؿ جانبان كاحدنا مف جكانب التمميذ بؿ تمتد لتشمؿ جميع جكانب

النمك المعرفي كالجسمي كالعقمي كاالجتماعي ،ككذلؾ جميع مككنات المنياج كأساسياتو.

 التقكيـ ليس ىدفان في حد ذاتو كانما كسيمة لتحسيف المنيج التربكم :إف النتائج التي يمكف أف يسفر عنيا

التقكيـ يجب أف تستخدـ في تحسيف العممية التعميمية التعممية ،كتحسيف المنيج التربكم.
 التقكيـ عممية ديمقراطية (ممحـ.)42:2005 ،

 التقكيـ عممية تتسـ بسمات معينة :كالصدؽ كالثبات كالمكضكعية لتككف عكنان في اتخاذ الق اررات

المناسبة.

 كضكح أىداؼ عممية التقكيـ :حيث إف تحديد اليدؼ مف عممية التقكيـ يجعؿ ميمة التقكيـ أسيؿ.

(الربيعي)412:2006،

 االرتباط باألىداؼ :كذلؾ بأف يككف التقكيـ متسقنا مع أىداؼ البرنامج المراد تقييمو كمنطمقان مف تمؾ

األىداؼ.

 يجب أف تخضع عممية التقكيـ لخطة شاممة :يتـ فييا تحديد األكلكيات ،كما يتـ تحديد الكسائؿ كاألدكات

كالخطكط التنفيذية حيث أف التخطيط لعممية التقكيـ يبعد ىذه العممية عف االرتجالية كالعشكائية كيجعميا
أقرب إلى المنيج المنظـ كالمتكامؿ.

 التكازف :يقصد بو إعطاء كؿ جانب مف جكانب المنيج حقو ،فال يككف التركيز عمى األىداؼ دكف

التركيز عمى المحتكل كاألنشطة ،كال يككف التركيز عمى المحتكل دكف األىداؼ ..كىكذا.
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 التنكيع :فالتنكيع في أدكات التقكيـ صفة مف صفات التقكيـ الجيد ،حيث إف تنكع جكانب التقكيـ يستدعي
تنكع أدكاتو ،مما يؤدم إلى تكامؿ المعمكمات التي يتـ الحصكؿ عمييا كيعطي نتائج أكثر مصداقية ،كأدؽ
حكمان (طمكس.)36:2002،

 عالقة التقكيـ بالمحتكل كطرؽ التدريس كاألساليب كطرؼ التقكيـ باختالؼ أنكاعيا :يعد التقكيـ أداة

الربط كالسيطرة كالتكجيو لباقي عناصر المنياج مف حيث عالقتو بالمحتكل ،فيك يكشؼ ما إذا كاف المحتكل
صحيحنا أـ خطأ مف الناحية العممية ،كمدل حداثتو (حجازم.)2:2005،

 أنواع التقويم:قسـ التقكيـ إلى نكعيف عمى أساس الطريقة الغالبة في تدكيف المالحظات ،كتسجيؿ ما ىك ضركرم مف

البيانات إلتماـ عممية التقكيـ (أبك حكيج:)22:2002،

 .1النكع األكؿ :التقكيـ الذاتي :إنو الحكـ الذم يصدره الفرد استنادنا إلى تقديره الشخصي ،مثمما يحدث حينما

يقكـ الباحث أك القائـ بالتقكيـ بعقد مقابالت شخصية مع المتعمميف ثـ يصدر حكمان؛ نتيجة انطباعو بيذه

المقابمة.

 .2النكع الثاني :التقكيـ المكضكعي :ذلؾ النكع الذم يستند فيو الباحث أك المعمـ عمى أدكات القياس الدقيقة،
كاالختبارات ،كاالستبيانات ،بقصد جمع البيانات عف ظاىرة مكضكع الدراسة دكف أف تككف لذاتيتو تأثير في
ذلؾ ،ثـ يترجـ ىذه البيانات في صكرة معمكمات كمية لتفسير الظاىرة ،كعالج ما تسفر عنو مف جكانب

ضعؼ ،بغرض تحسيف أداء المفحكصيف أك المتعمميف.

كىناؾ تصنيؼ آخر لمتقكيـ ىك:



تقكيـ داخمي :عندما يككف القائمكف عمى التقكيـ مف داخؿ البرنامج.

تقكيـ خارجي :عندما يككف القائمكف عمى التقكيـ مف خارج البرنامج (الشخيبي.)23:2003،

 مستويات التقويم:تختمؼ مستكيات التقكيـ باختالؼ اليدؼ مف حيث يمكف لممعمـ أك الباحث القياـ بتقكيـ مبدئي؛

لمكقكؼ عمى مستكل الطالب أك المبحكثيف في مكقؼ معيف ،يتسـ التقكيـ فيو بالسرعة كعدـ التقيد بأدكات
القياس المقننة ،كىناؾ تقكيـ بنائي ،كآخر نيائي يتطمباف أدكات قياس دقيقة يقكـ باستخداميا الباحث أك
المعمـ( .منسي ،كأحمد)55:2001،
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أ .التقويم المبدئي (القبمي):
يتـ تنفيذ ىذا النكع مف التقكيـ قبؿ تقديـ الدرس الجديد ،كذلؾ بغرض تحديد مستكل التالميذ األكلي أم

تحديد المعمكمات كالميارات كاالتجاىات السابقة لدل التالميذ ،كالتي يجب أف يبدأ مف عندىا التعمـ ،كما

ييدؼ ىذا النكع مف التقكيـ أيضنا إلى تحديد مدل اكتساب التالميذ لألىداؼ المكضكعة لمكحدة أك الدرس

الجديد قبؿ دراستو؛ مما يساعد المعمـ عمى تحديد نقطة بداية صحيحة لدرسو ،كما يساعد عمى التخطيط
الجيد لذلؾ الدرس (العثامنة.)81:2008 ،

كعمى الرغـ مما يتطمبو ىذا النكع مف التقكيـ مف جيد شاؽ ،فإف العائد الناتج عنو يبرر ذلؾ الجيد ،إذ

أف التقكيـ التشخيصي يساعد المعمـ في الحصكؿ عمى معمكمات تؤىمو عمى التخطيط الجيد ،كالسميـ لألنشطة
التعميمية ،كما أنيا تمنحو قد انر مف الثقة بنجاحو في تحقيؽ األىداؼ التعميمية ،كاذا ما استطاع المعمـ استخداـ
ىذا النكع مف التقكيـ بصكرة سميمة ،فإف بإمكانو التأثير بشكؿ إيجابي عمى العممية التعميمية.
ب .التقويم التكويني (البنائي):
يتـ بصكرة مستمرة عمى مدار عممية التدريس كمف بداية الحصة ،حيث يقدـ المعمـ أجزاء مف المادة

الدراسية بالطرؽ المختمفة ،كمف ثـ يقيـ مدل استيعاب الطالب ليذا الجزء قبؿ أف ينتقؿ المعمـ إلى المعمكمة

ال بأكؿ عمى مدل تقدـ الطمبة نحك اليدؼ.
أك الخطكة التالية ،كبيذا يككف المعمـ قد كقؼ أك ن

(جامعة القدس المفتكحة)131:2008،

إف ىذا التقكيـ مستمر يككف مصاحبان لعممية التعميـ كالتعمـ ،كالتقكيـ التككيني يتـ خالؿ مراحؿ التككيف،

لذا فإف لو أكثر مف كظيفة مف حيث تصحيح مسار العممية التعميمية ،كمف أىميا تحسيف عممية التعميـ
كالتعمـ قبؿ تفاقـ األخطاء التي يصعب التخمص منيا فيما بعد (العثامنة.)81:2008،

فالتقكيـ التككيني المرحمي النامي الذم يحدث في أثناء عممية التعميـ كالتعمـ أمر ضركرم ،كال يمكف

االستغناء عنو ،كلذلؾ يجب أف يككف مستم نار فيك يزكد المعمـ بالتغذية ال ارجعة حكؿ مستكل طالبو ،كحكؿ
أخطائيـ ،كيكفر لديو بيانات عف معدؿ تقدميـ كمستكل إتقانيـ لمميارات المحددة مسبقان ،فيك يعمؿ عمى
تحديد مكاطف القكة ،كالعمؿ عمى تعزيزىا كمكاطف الضعؼ ،كالعمؿ عمى عالجيا.
ج .التقويم النيائي (التجميعي):
يشير مصطمح التقكيـ النيائي" التجميعي "إلى التقكيـ الذم يتـ عقب التدريس؛ أم أنو عادة ما يستخدـ
بعد إتماـ" إنياء "مجمكعة مف األنشطة التعميمية ،كمف أىداؼ التقكيـ النيائي معرفة مستكل أداء تمميذ معيف

أك مجمكعة مف التالميذ أك معرفة ناتج أداء المعمـ نفسو ،ككذلؾ مدل تحقؽ بعض األىداؼ السمككية.

(العثامنة)81:2008،
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كما ىك التقكيـ الذم يتـ في نياية تدريس كحدة دراسية ما أك فصؿ دراسي ما ،يتـ فيو تقكيـ خبرة
المتعمـ مف المعارؼ كالمعمكمات؛ ييدؼ ىذا التقكيـ في العادة إلى تصنيؼ الطمبة ،كتحديد مستكياتيـ ،كما
ييدؼ إلى اتخاذ ق اررات بصدد ترفيع الطمبة أك ترسيبيـ (جامعة القدس المفتكحة.)132:2008 ،

إف التقكيـ النيائي يساعد اآلخريف في التعرؼ عمى مدل مناسبة طريقة أك مقرر معيف ،كما أنو يصمـ

بيدؼ الحكـ عمى النكاتج النيائية لعممية التعميـ كالتعمـ ،كعادة ما يستخدـ لتقرير انتقاؿ الطالب إلي مستكيات
دراسية أعمى ،كإلعداد التقارير التي ييحظر الطالب بيا ككذلؾ أكلياء أمكرىـ.
كتجدر اإلشارة بأف التقكيـ النيائي يتـ في ضكء محددات معينة مف أبرزىا تحديد إجرائو ،كتعييف

القائميف بو ،كالمشاركيف في المراقبة ،كمراعاة سرعة األسئمة ،ككضع اإلجابات النمكذجية ليا ،كمراعاة الدقة
في التصحيح(الزيكد ،كعمياف.)66:2002،

يرل الباحث أف نجاح عممية التربية يتكقؼ عمى تكافر العديد مف العناصر التي تتككف منيا عممية

التعميـ كالتعمـ ،كأنو عمى الرغـ مف أىمية العناصر المختمفة مثؿ :المناىج كالمباني جيدة التجييز ،كالكسائؿ

المعينة كاإلدارة الناجحة فيي ال تعادؿ دكر المعمـ الجيد الكفي القادر عمى القياـ بكظيفتو بطريقة فعالة.
كالمعمـ الناجح ىك القادر عمى ترجمة األىداؼ إلى مكاقؼ تعميمية ،ثـ تنفيذىا كاختيار الكسائؿ المناسبة،

كاألىـ مف ىذا كمو ىك تأثيره في سمكؾ تالميذه كتفكيرىـ ،كتككيف قيميـ كمثميـ.

ال ككزنان كبي انر في البالد
كلما كانت المقررات الشرعية تشكؿ أساسنا متينان لممكاد الدراسية ،كتحتؿ ثق ن

اإلسالمية عمكمنا ،كألنيا مقررات تحتاج إلى فيـ عميؽ ،فإف ذلؾ يتطمب اإلعداد الميني التربكم لمعممييا
كاإلعداد المعرفي التخصصي ،فمعمـ تدريس المقررات الشرعية ىك الذم ً
يعد طالبو ،ليككنكا أشخاصنا يمتازكف
بالسمكؾ الديني ،كيتعايشكف معو أخذان كعطا نء كيتحممكف مسؤكلياتيـ كيؤدكف كاجباتيـ.
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الفصــــل الجــــالح
الدراشات الصابكُ
احملىر األول :الدراشات اليت تياولت معله تدريض املكررات الشرعًُ وإعداده
 التعلًل علِ دراشات احملىر األول
احملىر الجاىٌ :الدراشات اليت تياولت الهفايات التعلًنًُ للنعلنني
 التعلًل علِ دراشات احملىر الجاىٌ
التعلًل العاو علِ الدراشات الصابكُ
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الفصــــــــل الثالث
الدراســـــــــــــــات السابقــــــــــة
يعرض الباحث مجمكعة مف الدراسات السابقة ،ذات العالقة بمكضكع الدراسة الحالية ،كالتي تمكف

الباحث مف الحصكؿ عمييا ،حيث ليا عالقة بمكضكع الدراسة؛ كتـ اختيار الدراسات التي تفيد الباحث في
دراستو ،كذلؾ مف خالؿ مدل االستفادة منيا في اإلجراءات ،كتصميـ األدكات ،كاختيار عينة الدراسة،
كاالستفادة منيا في تفسير النتائج .كتـ عرض الدراسات السابقة كفقان لمتدرج التاريخي مف األحدث لألقدـ ،كقد
قسميا الباحث إلى المحاكر األساسية التالية:

 -المحور األول :الدراسات التي تناكلت معمـ تدريس المقررات الشرعية كاعداده

 المحور الثاني :الدراسات التي تناكلت الكفايات التعميمية لممعمميف كلمعممي المقررات الشرعية -التعميق العام عمى الدراسات السابقة

أولً :المحور األول :الدراسات التي تناولت معمم تدريس المقررات الشرعية واعداده
 -1دراسة حمد الكمثم ( 1428-2007ه) ،بعنوان  ":بناء برنامج اإلعداد التربوي لمعمم التربية اإلسالمية
وفق التجاىات الحديثة لمواجية المتغيرات الثقافية المعاصر (تصور مقترح)".
ىدفت الدراسة إلى بناء برنامج مقترح لإلعداد التربكم لمعمـ التربية اإلسالمية ،كفؽ االتجاىات الحديثة
لمكاجية المتغيرات الثقافية المعاصرة في كميات المعمميف ،حيث اىتمت ببناء البرنامج التربكم لمعمـ التربية

اإلسالمية في كميات المعمميف في المممكة العربية السعكدية .كاستخدـ الباحث في دراستو المنيج الكصفي

التحميمي ،كما استخدـ في التطبيؽ الميداني أداة االستبانة ،كضع فييا المقررات المقترحة ،كمفرداتيا في مساؽ

اإلعداد التربكم ،كتـ التطبيؽ عمى  323عضكان ( 146عضكنا) مف قسـ المناىج كطرؽ التدريس ،ك(60

عضكنا) مف قسـ الكسائؿ كالتقنيات ،ك( 117عضكنا) مف قسـ التربية كعمـ النفس .كاستخدـ أساليب اإلحصاء

الكصفي لمتحميؿ (النسب كالتك اررات كالمتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم  ،كمعامؿ ألفا كركنباخ لمثبات ،
كمعامؿ سبيرماف براكف لمثبات).

كأىـ ما تكصمت إليو الدراسة مف نتائج :بمغ المتكسط اإلجمالي لممكاد المقترح تقديميا مف قبؿ قسـ

التربية كعمـ النفس ( )2.93مف  ،3كحصؿ مقرر المشكالت التربكية عمى أعمى قيمة في المتكسط الحسابي،

إذ بمغ متكسطة الحسابي ( ،) 2.96في حيف حصؿ مقرر التكجيو كاإلرشاد الطالبي عمى أقؿ متكسط حسابي
بيف المقررات المقدمة في البرنامج ،كبمغ عدد المقررات المقدمة مف ىذا القسـ ( )8مقررات ،كبمغ المتكسط
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اإلجمالي لممكاد المقترح تقديميا مف قبؿ قسـ المناىج كطرؽ التدريس ( ،)2.93كحصمت مقررات طرؽ
تدريس التربية اإلسالمية ( )1كطرؽ تدريس التربية اإلسالمية ( ،)2كالتربية الميدانية عمى أعمى متكسط إذ

بمغ ( ،)2.94فيما حصؿ مقرر قراءة تحميمية لمناىج التربية اإلسالمية بالمرحمة االبتدائية عمى أقؿ متكسط إذ

يبمغ (  ،)2.91كبمغ عدد المقررات المقدمة مف ىذا القسـ ( )5مقررات ،كبمغ المتكسط اإلجمالي لممكاد
المقترح تقديميا مف قبؿ قسـ الكسائؿ كالتقنيات ( ،)2.95كحصمت مقررات تقنيات التعميـ كاالتصاؿ كمقرر
إنتاج كاستخداـ الكسائؿ التعميمية عمى أعمى متكسط ،فيما حصؿ مقرر التعميـ اإللكتركني عمى أقؿ متكسط.

كبمغ عدد المقررات المقدمة مف ىذا القسـ ( )3مقررات.

كفي ضكء ما تكصمت إليو الدراسة مف نتائج ،تـ كضع عدد مف التكصيات أىميا :ضركرة تطكير

برامج اإلعداد التربكم لمعمـ التربية اإلسالمية في مؤسسات إعداده ،سكاء في كميات التربية بالجامعات

السعكدية ،أك في كميات المعمميف ،كأف ال تترؾ ىذه البرامج مدة زمنية تتعدل العشر سنكات دكف تقكيـ أك

تطكير ليا.

 -2دراسة محمد البيضي ( ،)2006بعنوان " :العالقة بين مقررات التربية اإلسالمية في المرحمة الثانوية
ومقررات اإلعداد التخصصي لمعمم التربية اإلسالمية في كمية التربية جامعة صنعاء".
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى مستكل العالقة بيف مقررات التربية اإلسالمية في المرحمة الثانكية

العامة كمقررات اإلعداد التخصصي لمعمـ التربية اإلسالمية في كمية التربية بجامعة صنعاء ،كتناكلت الدراسة
مقررات اإلعداد التخصصي الرئيس لمعمـ التربية اإلسالمية المعمكؿ بيا بقسـ الدراسات اإلسالمية في كمية
التربية بجامعة صنعاء ،كلكافة المستكيات الدراسية لممرحمة الثانكية بالجميكرية اليمنية ،تـ استخداـ المنيج
الكصفي التحميمي (أسمكب تحميؿ المحتكل).

كأىـ ما تكصمت إليو الدراسة مف نتائج :أىمية تشخيص الكاقع الحالي لبرامج إعداد المعمـ ،كتزكيد

كاضعي كمخططي برامج اإلعداد بالمعمكمات الدقيقة عف العالقة بيف مقررات التربية اإلسالمية في المرحمة
الثانكية ،كمقررات ا إلعداد التخصصي لمعمـ التربية اإلسالمية في كمية التربية بجامعة صنعاء ،لتككف أساسنا
ال.
لمق اررات التي يتـ اتخاذىا بخصكص تطكير برامج اإلعداد في قسـ الدراسات اإلسالمية مستقب ن

كفي ضكء ما تكصمت إليو الدراسة مف نتائج ،تـ كضع عدد مف التكصيات أىميا :تطكير برامج إعداد

المعمميف؛ ليككنكا مؤىميف كقادريف عمى التعامؿ مع مناىج التربية اإلسالمية في المرحمة الثانكية العامة
إلغالؽ الفجكة القائمة بيف مناىج التربية اإلسالمية ،كبرامج إعداد معمـ اإلسالمية في كميات التربية.
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 -3دراسة إبراىيم الحكمي (1425-2004ه) ،بعنوان  ":تقويم الجانب التربوي من برنامج إعداد معمم
التربية اإلسالمية بكمية التربية ،جامعة أم القرى ،فرع الطائف ،من وجية نظر معممي وموجيي التربية

اإلسالمية بمدينة الطائف".

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى مدل تحقيؽ الجانب التربكم مف برنامج إعداد معمـ التربية اإلسالمية

بكمية التربية جامعة أـ القرل ألىدافو الخاصة بالمقررات النظرية ،كمدل استفادة معمـ التربية اإلسالمية مف

مقررات اإلعداد التربكم في اكتساب الميارات التدريسية الالزمة ،كاألساليب التقكيمية المستخدمة في البرنامج،

كاستخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي لدراستو ،كما استخدـ االستبانة كأداة لدراستو .كاختار لتطبيؽ أداة
دراستو مجتمع الدراسة األصمي ،كىـ خريجك الدراسات اإلسالمية في كمية التربية بالطائؼ ،كالذيف يقكمكف

بالتدريس في مدارس المرحمة المتكسطة ،كالثانكية بمدينة الطائؼ ،كبمغ عددىـ ( )46معممان ،كما اختار
مشرفي التربية اإلسالمية لمتربية اإلسالمية في مدينة الطائؼ كعددىـ ( )6مشرفيف.

ككانت أبرز نتائج ىذه الدراسة أف معظـ أىداؼ الجانب التربكم مف برنامج إعداد معمـ التربية

اإلسالمية قد تحققت ،كأف معظـ الميارات التدريسية قد تـ اكتسابيا  .كما تعددت أساليب التقكيـ المستخدمة
في برنامج اإلعداد التربكم ،كتفاكتت درجة التكازف كالشمكؿ فيما بيف تمؾ األساليب التقكيمية .كخرجت الدراسة

كذلؾ بنتيجة أف أىداؼ التربية العممية في برنامج إعداد معمـ التربية اإلسالمية قد تحققت بدرجة عالية ،كأف
أبرز المشكالت التي يعاني منيا البرنامج تتعمؽ بأىداؼ البرنامج كأساليب التقكيـ ،كبالتربية العممية.

 -4دراسة محمد سالم (1424-2003ه) ،بعنوان " :دراسة تحميمية تقويمية لبرامج إعداد معمم العموم
الشرعية في كميات التربية بالجامعات السعودية".

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى كاقع برامج إعداد معمـ العمكـ الشرعية في بعض الجامعات

السعكدية ،كما ىدفت إلى بياف صمة مقررات الجانب التخصصي في برنامج اإلعداد بمكضكعات العمكـ

الشرعية التي تدرس في المرحمتيف المتكسطة كالثانكية ،كىدفت إلى تقكيـ برنامج إعداد معمـ العمكـ الشرعية
في عدد مف كميات التربية بالجامعة السعكدية مف كجية نظر الخريجيف.

استخدـ الباحث في دراستو المنيج الكصفي التحميمي ،كما استخدـ االستبانة كأداة لدراستو .كاختار

الباحث عينة عشكائية مف خريجي الفصؿ الثاني لسنة 1422ىػ كبمغ عددىـ ( )400طالب يمثؿ كؿ ()100
طالب منيـ كمية كاحدة.

كأىـ ما تكصمت إليو الدراسة مف نتائج أف حكـ الخريجيف عمى برامج إعداد معمـ العمكـ الشرعية أقؿ

مف المتكسط بسبب المبالغة في الدراسات النظرية كعدـ االىتماـ الكافي بالجكانب التطبيقية ،مما أدل إلى

معاناة حقيقية لدل الخريجيف مف شعكر بالفجكة بيف ما مر بو مف خبرات خالؿ إعداده في العممية ،كما يكاجو
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في حياتو العممية ،كما كشفت الدراسة عمى أف مستكل تحقؽ الكفايات التعميمية في برامج إعداد معمـ العمكـ
الشرعية فكؽ المتكسط ،حيث تراكح بيف  %52إلى  ،%62كأف مستكل تحقؽ الكفايات األكاديمية التخصصية
في برامج إعداد معمـ العمكـ الشرعية فكؽ المتكسط ،حيث تراكح بيف  %62.88إلى .%69.98

 -5دراسة عبد الخالق الغامدي(1423-2002ه) ،بعنوان“ :إعداد المعمم في ضوء خصائص التربية
اإلسالمية".

ىدفت الدراسة إلى تحديد خصائص التربية اإلسالمية ،كالى تحديد أساليب إعداد المعمـ في ضكء تمؾ

الخصائص .كاستخدـ الباحث في دراستو المنيج الفمسفي (التحميمي) كالمنيج االستنباطي.

كأىـ ما تكصمت إليو الدراسة مف نتائج :عشر خصائص لمتربية اإلسالمية كاقترح لكؿ خاصية أساليب

إعداد لممعمـ ،كىذه الخصائص ىي :التربية اإلسالمية قائمة عمى األصكؿ اإلسالمية كتكجيياتيا العامة .كأف
التربية اإلسالمية تربية ميتمة بالمبادئ كالقيـ .كأف التربية اإلسالمية تؤكد عمى تكريـ اإلنساف كأفضميتو .كأنيا

تربية إلزامية ،كمستمرة ،كشاممة ،كمترابطة كمقركنة بالتعميـ كالتزكية كالتطيير كبيف العمـ كالعمؿ بو .كأف
التربية اإلسالمية تعد اإلنساف لحياتي الدنيا كاآلخرة ،كأنيا تربية فطرية مراعية لمفطرة ،كأف التربية اإلسالمية
تربية مرنة تجمع بيف الحرص عمى الثبات في األصكؿ كالمركنة كالتغيير في األساليب كاألدكات ،كأف التربية

اإلسالمية تربية سالـ كجياد ،كتـ استنباط كؿ خاصية مف الخصائص السابقة بأساليب إلعداد المعمـ.

 -6دراسة خالد المطرودي (1423-2002ه) ،بعنوان ":تقويم برنامج اإلعداد التربوي لمعممي التربية
اإلسالمية في كميات المعممين بالمممكة العربية السعودية".

ىدفت الدراسة إلى معرفة مدل تحقيؽ المقررات التربكية النظرية في برنامج اإلعداد التربكم لكميات

المعمميف تخصص التربية اإلسالمية ألىدافيا المكضكعة ،كمعرفة مدل استخداـ طرؽ التدريس المناسبة في

برنامج اإلعداد التربكم ،كما ىدفت إلى معرفة مدل استخداـ الكسائؿ التعميمية ،كأساليب التقكيـ المناسبة في
البرنامج ،كمعرفة مدل فائدة مقررات اإلعداد التربكم في البرنامج .كالتعرؼ عمى مدل تحقيؽ برنامج التربية
العممية في كميات المعمميف تخصص التربية اإلسالمية ألىدافو .كأخي انر ىدفت الدراسة إلى طرح بعض

المقترحات؛ لتحسيف البرنامج التربكم في كميات المعمميف تخصص تربية إسالمية.

كقد استخدـ الباحث المنيج الكصفي المسحي كمنيج لدراستو ،كما استخدـ الباحث العينة الطبقية

لدراستو فأخذ  % 50مف أعضاء ىيئة التدريس بكميات المعمميف بالمممكة كبمغ عددىـ ( )174عضكنا ،كأخذ
عينة طبقية مف المعمميف المتخرجيف مف كميات المعمميف بنسبة  %20كبمغ عددىـ ( )319معممان ،كاستخدـ

الباحث االستبانة كأداة لدراستو.
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كأىـ ما تكصمت إليو الدراسة مف نتائج أف أغمب أىداؼ مقررات اإلعداد التربكم قد تحققت بدرجة
متكسطة .كحصمت الطريقة اإللقائية كطريقة تدريس عمى درجة كبيرة جدنا ،كأغمب الكسائؿ التعميمية قد تـ

استخداميا بدرجة قميمة ،كأف نصؼ أساليب التقكيـ قد حصمت عمى درجة قميمة .كبينت أف أغمب مقررات
اإلعداد التربكم تعد مفيدة بدرجة كبيرة ،كأغمب أىداؼ برنامج التربية العممية قد تحققت بدرجة كبيرة .كما

كجدت فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل ( )0.01بيف متكسط إجابات أعضاء ىيئة التدريس ،كالمعمميف
عمى جميع محاكر الدراسة لصالح أعضاء ىيئة التدريس.

التعكًب علِ دراشات احملىر األول
 .1بالنسبة لألىداف التي سعت إلييا الدراسات:
ىدفت بعض الدراسات إلى بناء برنامج مقترح لإلعداد التربكم لمعمـ التربية اإلسالمية ،كفؽ

االتجاىات الحديثة ،لمكاجية المتغيرات الثقافية المعاصرة في كميات المعمميف ،كمف ىذه الدراسات :دراسة
حمد الكمثـ (1428-2007ق).

بينما ىدفت بعض الدراسات إلى بناء برنامج مقترح لإلعداد التربكم لمعمـ التربية اإلسالمية كفؽ

االتجاىات الحديثة ،لمكاجية المتغيرات الثقافية المعاصرة في كميات المعمميف ،كدراسة محمد البيضي

( ،)2006في حيف ىدفت دراسة إبراىيـ الحكمي (1425-2004ق) إلى معرفة مدل تحقيؽ الجانب

التربكم ،مف برنامج إعداد معمـ التربية اإلسالمية بكمية التربية.

كىدفت دراسة محمد سالـ (1424-2003ق) إلى التعرؼ عمى كاقع برامج إعداد معمـ العمكـ

الشرعية في بعض الجامعات السعكدية ،كبينما ىدفت دراسة عبد الخالؽ الغامدم(1423-2002ق) إلى
تحديد خصائص التربية اإلسالمية ،كتحديد أساليب إعداد المعمـ في ضكء تمؾ الخصائص ،كىدفت دراسة

خالد المطركدم (1423-2002ق) إلى معرفة مدل تحقيؽ المقررات التربكية النظرية في برنامج اإلعداد
التربكم ،لكميات المعمميف تخصص التربية اإلسالمية ألىدافيا المكضكعة.
أما الدراسة الحالية تيدؼ إلى التعرؼ عمى الكفايات التعميمية الالزمة لتدريس المقررات الشرعية

بالمرحمة الثانكية ،كدكر برنامج اإلعداد الجامعي في إكسابيا لمطمبة المعمميف.
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 .2بالنسبة لمنيج الدراسات السابقة:
اعتمدت بعض الدراسات عمى المنيج الكصفي التحميمي لمناسبتو لمكضكعات الدراسات مف ىذا النكع،

كمف الدراسات التي استخدمت المنيج الكصفي التحميمي ،دراسة حمد الكمثـ (1428-2007ق) ،كابراىيـ
الحكمي (1425-2004ق) ،كدراسة محمد سالـ (1424-2003ق).

كبعض الدراسات استخدمت المنيج الكصفي التحميمي (أسمكب تحميؿ المحتكل) كدراسة محمد البيضي

( ،)2006بينما استخدمت دراسة خالد المطركدم (1423-2002ق) المنيج الكصفي المسحي ،كمنيج
لدراستو.

كبعض الدراسات استخدمت المنيج الفمسفي (التحميمي) كالمنيج االستنباطي كدراسة عبد الخالؽ

الغامدم(1423-2002ق).

كتتفؽ الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة التي استخدمت المنيج الكصفي التحميمي ،كالذم يتـ مف

خاللو كصؼ ظاىرة مكضكع الدراسة (الكفايات التعميمية الالزمة لتدريس المقررات الشرعية بالمرحمة الثانكية
كدكر برنامج اإلعداد الجامعي في إكسابيا لمطمبة المعمميف) ،كتحميؿ بيانتيا كبياف العالقة بيف مككناتيا
كاآلراء التي تطرح حكليا كالعمميات التي تتضمنيا ،كاآلثار التي تحدثيا.
 .3بالنسبة لعينة الدراسة:
طبقت بعض الدراسات عمى عينات عشكائية مف أعضاء ىيئة التدريس ،مثؿ دراسة حمد الكمثـ
(1428-2007ق).

كبعض الدراسات طبقت عمى عينات عشكائية مف الطمبة المعمميف ،كدراسة محمد البيضي (،)2006

كبعض الدراسات طبقت عمى خريجي الدراسات اإلسالمية في كمية التربية ،كدراسة إبراىيـ الحكمي (-2004

1425ق) ،كدراسة محمد سالـ (1424-2003ق).

كبعض الدراسات طبقت عمى عينتيف طبقيتيف مف أعضاء ىيئة التدريس بكميات المعمميف ،كمف

المعمميف المتخرجيف مف تمؾ الكميات كدراسة خالد المطركدم (1423-2002ق).

كمعظـ الدراسات السابقة تفاكتت عينة الدراسة في اختيارىا ما بيف أعضاء ىيئة تدريس ،كمعمميف

كمكجييف ،كطمبة معمميف متخرجيف.

كتتفؽ الدراسة الحالية مع بعض تمؾ الدراسات في اختيار عينة الدراسة مف طمبة معمميف ،مف قسـ
الدراسات اإلسالمية ،كمف ىـ في المستكل الرابع.
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 .4بالنسبة ألدوات الدراسة:
معظـ الدراسا ت السابقة استخدمت أداة االستبانة لجمع البيانات ،رغـ اختالؼ المتغيرات ،كمنيا :دراسة

حمد الكمثـ (1428-2007ق) ،كدراسة إبراىيـ الحكمي (1425-2004ق) ،كدراسة محمد سالـ (-2003
1424ق) ،كدراسة خالد المطركدم (1423-2002ق).

كبعض الدراسات استخدمت أسمكب المنيج االستنباطي فقط ،كدراسة عبد الخالؽ الغامدم(-2002

1423ق) ،كأسمكب تحميؿ المحتكل ،كدراسة محمد البيضي (.)2006

أما الدراسة الحالية استخدمت استبانة مكجية لمطمبة المعمميف مف قسـ الدراسات اإلسالمية ،كمقابالت
مقننة مع أعضاء ىيئة التدريس بالقسـ.

المحور الثاني :الدراسات التي تناولت الكفايات التعميمية لممعممين
 -3دراسة أشجان الشديفات وخمود الخصاونة ( ،)2012بعنوان ":بناء برنامج تدريبي قائم عمى الكفايات
التدريسية لمعممي التربية اإلسالمية بالمرحمة األساسية في األردن".
ىدفت الدراسة الحالية إلى التحقؽ مف مدل معرفة الكفايات التدريسية الالزمة لمعممي التربية اإلسالمية

في المرحمة األساسية في األردف ،كبناء تصكر مقترح لبرنامج تدريبي قائـ عمى الكفايات التدريسية لمعممي

التربية اإلسالمية في المرحمة األساسية في األردف .استخدـ الباحثاف الدراسة المنيج الكصفي التحميمي ،كقد

تككنت عينة الدراسة مف ( )71معممان مف معممي التربية اإلسالمية لممرحمة االساسية ،كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة
تـ إعداد استبياف الكفايات التدريسية.

كأىـ ما تكصمت إليو الدراسة مف نتائج أف معامؿ ارتباط كفايات التخطيط ( ،)0.882بينما معامؿ

ارتباط الكفايات استراتيجيات التدريس كطرائقو ( ،)0.913كما بينت معامؿ ارتباط كفايات إدارة الصؼ

( ،)0.981كبينما معامؿ ارتباط كفايات الكسائؿ كالتقنيات التعميمية ( ،)0.827كمعامؿ ارتباط كفايات التقكيـ
(.)0.823
 -2دراسة راشد أبو صواوين ( ،)2010بعنوان " :الكفايات التعميمية الالزمة لمطمبة المعممين تخصص
معمم صف في كمية التربية بجامعة األزىر".

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ إلى الكفايات التعميمية الالزمة لمطمبة المعمميف ،تخصص معمـ صؼ في
كمية التربية بجامعة األزىر بغزة مف كجية نظرىـ في ضكء احتياجاتيـ التدريبية ،كقد استخدـ الباحث المنيج

الكصفي التحميمي ،كتككنت عينة الدراسة مف ( )112طالبان كطالبة ،مف المستكل الرابع ،بكاقع ( )33مف
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الذككر ،ك( )79مف اإلناث .كاستخدـ الباحث في ىذه الدراسة أداة لجمع البيانات تمثمت في استبانة مككنة
مف ثماني مجاالت ،ضمت ( )70كفاية فرعية.

كأىـ ما تكصمت إليو الدراسة مف نتائج :مدل احتياجات عينة الدراسة لكفايات المجاالت الثمانية

كلكف بنسب متفاكتة ،حيث جاء في أعمى سمـ االحتياجات لمكفايات كفايات عرض الدرس ،ثـ التقكيـ ،ثـ

غمؽ الدرس ،تمييا الكسائؿ التعميمية ،ثـ استثارة انتباه التالميذ كتييئتيـ لمدرس ،ثـ التخطيط ،ثـ إدارة الصؼ،

كأخي نار الكفايات المتعمقة باألىداؼ التدريسية.

 -3دراسة منال نجم ( ،)2010بعنوان ":فاعمية برنامج مقترح في تنمية ميارات التربية العممية لدى طمبة
قسم الدراسات اإلسالمية في جامعة األزىر بغزة".
ىدفت الدراسة إلى معرفة مدل فاعمية برنامج مقترح في تنمية ميارات التربية العممية لدل الطمبة

المعمميف في قسـ الدراسات اإلسالمية ،كقد استخدمت الباحثة المنيج شبو التجريبي ،مصمـ المجمكعة

التجريبية بإجراء قياس قبمي بعدم ،كتككنت عينة الدراسة مف ( )33طالبنا كطالبة مف طمبة قسـ الدراسات

اإلسالمية مقسميف إلى ( )16طالبان ،ك( )17طالبة ،كقد استخدمت الدراسة اختبار تحصيمي ،كبطاقة مالحظة
كأدكات لمدراسة.

كأىـ ما تكصمت إليو الدراسة مف نتائج :كجكد فركؽ دالة إحصائينا بيف متكسطي التقديرات التقكيمية

عمى بطاقة مالحظة األداء لميارات التربية العممية ألفراد العينة في التطبيقيف القبمي كالبعدم ،لصالح التطبيؽ

البعدم ،ىذا كأظيرت الدراسة أف ىناؾ فركؽ دالة إحصائينا في متكسط التقديرات التقكيمية عمى بطاقة

مالحظة األداء لميارات التربية العممية في القياس البعدم تبعان لمجنس ،كما أظيرت الدراسة أف ىناؾ فاعمية

لمبرنامج المقترح في تنمية الجانب األدائي لميارات التربية العممية ،كما تقدر عمى بطاقة مالحظة األداء،

كأظيرت الدراسة أف ىناؾ فركؽ دالة إحصائينا بيف متكسطي رتب درجات مجمكعتي الطالب كالطالبات عمى
االختبار المعرفي لميارات التربية العممية ألفراد العينة في التطبيقيف القبمي كالبعدم لصالح التطبيؽ البعدم،
كما كأظيرت أف ىناؾ فركؽ دالة إحصائينا في متكسط التقديرات التقكيمية عمى االختبار المعرفي لميارات

التربية العممية في القياس البعدم تبعنا لمجنس ،كأخي نار أظيرت الدراسة أف ىناؾ فاعمية لمبرنامج في تنمية

الجانب المعرفي لميا ا رت التربية العممية ،كما تقدر عمى االختبار المعرفي.

 -4دراسة تامر السممي ( ": ،)2009كفايات معمم الصفوف األولى في الفكر اإلسالمي ومدى توافرىا لدى
المعممين من وجية نظر مشرفي الصفوف األولى ومديري المدارس البتدائية بمحافظة جدة".
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى أىـ الكفايات التي يجب أف تتكفر في معمـ الصفكؼ األكلى في ضكء

الفكر التربكم اإلسالمي ،كمعرفة مدل تكفر ىذه الكفايات لدل معممي الصفكؼ األكلى مف كجية نظر
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المشرفيف التربكييف ،كمديرم المدارس االبتدائية بمحافظة جدة ،كقد استخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي،
كتككنت عينة الدراسة مف ( )250مشرفنا كمدي نار تمثمكا في ( )23مشرفنا ك( )227مدي نار ،كاستخدـ الباحث أداة
لجمع البيانات تمثمت في استبانة مسحية مككنة مف ثمانية أبعاد تمثؿ الكفايات التدريسية.

كأىـ ما تكصمت إليو الدراسة مف نتائج أف كفايات التخطيط ،كالعرض ،كالتنفيذ ،كادارة الصؼ،

كالكسائؿ التعميمية ،كاألنشطة ،كمبادئ التعميـ ،كالتقكيـ ،درجة تكفرىا قميمة لدل المعمميف مف كجية نظر

مجتمع الدراسة (المشرفيف كالمديريف) ،ككفايات االتصاؿ كالعالقات اإلنسانية ،ككفايات أخالقيات مينة التعميـ
تتكفر لدل المعمميف بدرجة متكسطة ،كما بينت أنو ال يكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف كجية نظر كؿ

مف المديريف كالمشرفيف تعزل لمتغيرات الدراسة(طبيعة العمؿ ،المؤىؿ ،سنكات الخدمة).
 -5دراسة انتصار مصطفى ( ،)2009بعنوان " :خصائص معمم التربية اإلسالمية الفعال في المرحمة
الثانوية من وجية نظر الطمبة".
ىدفت الدراسة إلى الكشؼ عف خصائص معمـ التربية اإلسالمية الفعاؿ مف كجية نظر طمبة الصؼ
األكؿ الثانكم في مديرية إربد األكلى حسب متغير الجنس (ذككر كاناث) ،كالتخصص األكاديمي (عممي

كأدبي) .كلتحقيؽ غاية الدراسة استخدمت الباحثة المنيج الكصفي التحميمي ،كقياسنا لمخصائص استخدمت

استبيانان مككنان مف ( )42فقرة ضمف خمسة مجاالت (األىداؼ كالتقكيـ كالخطكات كالمحتكل كالخصائص
الشخصية) مقسمة كفؽ درجة تكافرىا إلى عالية كمتكسطة كمتدنية.

كأىـ ما تكصمت إليو الدراسة مف نتائج أف تكافر ىذه الخصائص كاف بدرجة متكسطة ،كجاء مجاؿ

الصفات الشخصية بأعمى متكسط حسابي ،في حيف كاف مجاؿ خطكات التدريس ىك أدنى متكسط حسابي،
كأنو تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية تعزل لمتغير الجنس لصالح الذككر .كأشارت النتائج إلى عدـ كجكد

فركؽ ذات د اللة إحصائية تعزل لمتخصص باستثناء مجالي األىداؼ كخطكات التدريس لصالح التخصص
األدبي ،كما أشارت النتائج إلى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية تعزل لمتفاعؿ بيف الجنس كالتخصص.
كأكصت الدراسة بأىمية تدريب معممي التربية اإلسالمية عمى التدريس عمى شكؿ خطكات تعميمية تعممية،

كمكاكبة الحداثة كالمستجدات العممية.

 -6دراسة ( ،)ZiaUllah & Farooq ,2008بعنوان" :فعالية البرامج التعميمية في تطوير ميارات
تدريس معمم الثانوية".
ىدفت الدراسة إلى تقييـ فعالية البرامج التعميمية القائمة عمى تطكير ميارات تدريس معمـ المرحمة الثانكية

في كالية بنجاب ،مف خالؿ التدريب كالممارسة عمى تمؾ الميارات بشكؿ عممي في الفصكؿ المدرسية،

كاستخدـ الباحث المنيج شبو التجريبي باستخداـ المجمكعة التجريبية الكاحدة لمجنسيف معان مف خالؿ أسمكب
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المالحظة ،كتككنت عينة الدراسة مف ( )80معممنا مف معممي ما قبؿ الخدمة ،تـ اختيارىـ مف بيف ()975
معممنا مف جامعة بنجاب ،مف بينيـ ( )40ذككر ،ك( )40إناث؛ ليتـ كضعيـ تحت المالحظة ،ككاف عدد

المالحظيف ( )23شخص )12( ،رجؿ ،ك( )11امرأة.

كأىـ ما تكصمت إليو الدراسة مف نتائج :ظيكر ميارة التنكع داخؿ الفصؿ بنسبة ( )% 16مف معمميف

ما قبؿ الخدمة الذيف كاف لدييـ القدرة عمى عرض ىذه الميارة ،باإلضافة إلى أف ميارة التكجو في الفصؿ لـ

تكف كاضحة بدرجة كافية لدل معمميف ما قبؿ الخدمة ،حيث ظيرت فقط ( )% 20مف المعمميف ،في حيف

أنو تـ مالحظة ميارة العمؿ في الفصؿ فقط في ( )6%مف المدرسيف.

 -7دراسة عبد الكريم شنطاوي ( ،)2007بعنوان ":الكفايات التعميمية لدى الطالبات المعممات في كمية
التربية بسمطنة عمان".
ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى أبرز الكفايات المتكافرة لدل الطالبات المعممات ،في كمية التربية

بعبرم بسمطنة عماف ،مف كجية نظر المعممات المتعاكنات في مدارس الظاىر جنكب .كاستخدـ الباحث
المنيج الكصفي ،كما استخدـ الباحث استبانة مف ( )52كفاية فرعية مكزعة عمى( )6مجاالت رئيسة.

كأىـ ما تكصمت إليو الدراسة مف نتائج :حاجة الطالبات المعممات إلى بعض الكفايات ،حيث كشفت

عف ترتيب الكفايات لدل الطالبات المعممات عينة الدراسة عمى النحك التالي :احتمت كفاية صياغة األىداؼ

السمككية كالتعامؿ مع المحتكل المرتبة األكلى ،كاحتمت كفاية إدارة الصؼ المرتبة الثانية ،بينما جاءت كفاية

الميارات اإلنسانية في المرتبة الثالثة ،أما المرتبة الرابعة فقد احتمتيا كفاية أساليب التدريس ،كجاءت كفاية

التقكيـ في المرتبة الخامسة ،كاحتمت كفاية تعميـ الميارات الشخصية المرتبة السادسة كاألخيرة.

كما أظيرت نتائج الدراسة عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في تقدير المعممات المتعاكنات المتالؾ

الطالبات المعممات لمكفايات التعميمية تعزل لمتغيرم المؤىؿ كالخبرة.

 -8دراسة أحمد الكيالني ( ،) 2005بعنوان  ":مستوى أداء معممي التربية اإلسالمية في األردن لميارات
التدريس الالزمة ليم وعالقتو ببعض المتغيرات".

ىدفت الدراسة إلى الكشؼ عف مستكل أداء معممي التربية اإلسالمية في األردف لميارات التدريس

الالزمة ليـ ،كعالقتو بالمتغيرات (الجنس ،المؤىؿ العممي ،الخبرة التعميمية) .ككاف مجتمع الدراسة يتككف مف

جميع المدارس الثانكية الحككمية في محافظة عماف ،كيبمغ عددىا ( )256مدرسة ثانكية .اختار الباحث عينة
عشكائية طبقية منيا بنسبة  ،%50بمغ عددىا ( )128مدرسة ،كأخذ الباحث معممان مف كؿ مدرسة تكزعت بيف

( 60معممان ،ك 68معممة) .كاستخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي ،كاالستبانة كأداة لدراستو.
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كأىـ ما تكصمت إليو الدراسة مف نتائج أف مستكل أداء معممي التربية اإلسالمية لميارات التدريس
الالزمة ليـ كاف متكسطنا ( )3.78في مجمؿ مكاد التربية اإلسالمية .بينما مستكل األداء لميارات تدريس
القرآف الكريـ كاف متكسطان تراكح مف ( .)3.43 -4.44كأف مستكل األداء لميارات تدريس التفسير كاف
متكسطا كتراكح بيف (  .)3.33-4.19كما أف مستكل األداء لميارات تدريس الحديث النبكم كاف متكسطا

كتراكح بيف ( ،)4.79 – 4.32كما بينت أنو ال تكجد فركؽ في مستكل األداء بيف المعمميف تعزل لمتغيرات
الجنس كالمؤىؿ التعميمي كالخبرة التعميمية (باستثناء مجاؿ تدريس الحديث تكجد فركؽ لصالح مستكل خمس

سنكات فأكثر).

 -9دراسة جمال العيسوي ،وناصر الخوالدة ( ،) 2005بعنوان  ":دراسة تقويمية لمميارات التدريسية
الالزمة لمطالبة المعممة ومعممة التربية اإلسالمية بمرحمة التعميم األساسي بدولة اإلمارات".
ىدفت الدراسة إلى الكشؼ عف مستكل أداء معممة التربية اإلسالمية كالطالبة المعممة (تخصص التربية

اإلسالمية بكمية التربية) في تدريس فركع التربية اإلسالمية في مرحمة التعميـ األساسي .كما ىدفت إلى تصميـ

بطاقة مالحظة لقياس الميارات التدريسية لمعممة التربية اإلسالمية ،كالى تحديد نقاط الضعؼ الخاصة

بتدريس فركع التربية اإلسالمية كؿ فرع عمى حده ،كما ىدفت إلى بناء برنامج لعالج ىذا الضعؼ أك تحسيف
مستكل األداء التدريسي لدل المعممة األصمية ،ككذا الطالبة المتدربة.

كاختار الباحثاف عينتيف لمدراسة األكلى ( 22طالبة) كىف جميع طالبات التربية العممية تخصص

التربية اإلسالمية ،كالعينة الثانية ( )40معممة مف معممات التربية اإلسالمية في مرحمة التعميـ األساسي.
كاستخدـ الباحثاف المنيج الكصفي لمدراسة ،كما استخدما االستبانة كأداة لمدراسة ،ككذلؾ بطاقة المالحظة

كأداة ثانية.

كأىـ ما تكصمت إليو الدراسة مف نتائج أنو جاء مستكل أداء عينة الدراسة في تنفيذ كؿ ميارة خاصة

بتدريس فركع التربية اإلسالمية ،كفي الميارات العامة متفاكتنا بيف مرتفع كمتكسط كضعيؼ ،كأنو ال تكجد
فركؽ ذات داللة بيف مستكيات أداء معممات التربية اإلسالمية ،فيما يتعمؽ بالميارات التدريسية الخاصة بفركع

التربية اإلسالمية ،باستثناء الميارات المتعمقة بتدريس العقيدة جاءت الفركؽ لصالح الطالبات .كما بينت أنو
ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف مستكيات أداء المعممات ،كالطالبات المتدربات فيما يتعمؽ بالميارات

التدريسية العامة المتعمقة بإدارة الصؼ ،كاألنشطة التعميمية .كأنو جاءت الفركؽ بيف المجمكعتيف في
ممارستي (تنفيذ الدرس كتقكيمو) لصالح المعممات ،بينما جاءت الفركؽ لصالح الطالبات في ميارة استخداـ

التكنكلكجيا .كقدمت الدراسة برنامجان مقترحان ،لتحسيف الميارات التدريسية الالزمة لمعممة التربية اإلسالمية
بدكلة اإلمارات العربية المتحدة.
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 -10دراسة عبد الحميد الخطابي ( ،) 2004بعنوان " :برنامج قسم المناىج وطرائق التدريس بكميات
المعممين ،ومدى تحقيقو لبعض الكفايات المينية األساسية الالزمة لمعمم المرحمة البتدائية من وجية نظر

الطالب المعممين بكمية المعممين بجدة".

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى مدل مساىمة مقررات قسـ المناىج كطرائؽ التدريس بكميات المعمميف

في تنمية بعض الكفايات المينية األساسية لدل الطمبة المعمميف ،كاستخدـ الباحث المنيج المسحي الكصفي،

حيث قاـ الباحث بإعداد استبانة تألفت في صكرتيا النيائية مف ( )69عبارة تحت مجاالت ىي :مجاؿ

التخطيط كالتنفيذ ،كمجاؿ التقكيـ ،كمجاؿ أخالقيات مينة التدريس.

كأىـ ما تكصمت إليو الدراسة مف نتائج أف برنامج قسـ المناىج كطرائؽ التدريس يساىـ في تنمية بعض

الكفايات المينية األساسية لدل الطمبة المعمميف ،إال أف المساىمة ال ترقى إلى المستكل المطمكب الذم يسعى

إليو المسئكلكف عف إعداد المعمـ قبؿ كأثناء الخدمة ،كما كأظيرت مدل االرتباط الكثيؽ بيف كؿ مقرر مف

المقررات الدراسية ك هؿ عمى حدة ،كالكفايات المينية ،مع كجكد اختالؼ في كجية نظر عينة الدراسة ،نحك
العالقة بيف المقررات الدراسية كالكفايات المينية؛ يعزل إلى اختالؼ المجاالت الرئيسة.

 -11دراسة رشيد البكر( ،)2003بعنوان ":مدى معرفة معممي العموم الشرعية ألساليب التدريس
وممارستيم ليا في مراحل التعميم العام في المممكة العربية السعودية".
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى كاقع تدريس العمكـ الشرعية في مراحؿ التعميـ العاـ في المممكة العربية

السعكدية  .كالكقكؼ عمى مدل معرفة معممي العمكـ الشرعية ألساليب التدريس في مراحؿ التعميـ العاـ.
كالتعرؼ عمى أساليب التدريس األكثر ممارسة لدل معممي العمكـ الشرعية .كالتعرؼ عمى درجة االرتباط بيف

معرفة معممي العمكـ الشرعية ألساليب التدريس ،كممارستيـ ليا في مراحؿ التعميـ العاـ.

كاستخدـ الباحث المنيج الكصفي في دراستو ،كما استخدـ االستبانة كأداة لدراستو .كأما مجتمع الدراسة

فيـ جميع معممي العمكـ الشرعية في مراحؿ التعميـ العاـ بمدينة الرياض ،كالبالغ عددىـ ( 2778معممان)،

كاختار منو عينة عشكائية بمغ عددىا ( 193معممان).

كأىـ ما تكصمت إليو الدراسة مف نتائج أف أكثر األساليب معرفة لدل معممي العمكـ الشرعية ىي:

المحاضرة كالتحفيظ كالتسميع كالقراءة كالشرح ،كأف أكثر األساليب ممارسة مف قبؿ المعمميف أسمكب

المحاضرة ،كالتحفيظ ،كالتسميع ،القراءة ،كالشرح .كأنو ال يكجد ارتباط بيف معرفة معممي العمكـ الشرعية
ألساليب التدريس العالية كبيف ممارستيـ ألساليب التدريس المنخفضة ،حيث درجة معرفة األساليب تزيد عف

درجة ممارستيا ماعدا أسمكب المحاضرة ،فال يكجد فرؽ بيف درجة معرفتيـ لو ،كبيف ممارستيـ ليذا األسمكب.

76

 -12دراسة محمد الغزيوات ( ،)2005بعنوان ":الكفايات التعميمية المتوافرة لدى الطمبة المعممين في
جامعة مؤتة باألردن".
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى الكفايات التعميمية المتكافرة لدل الطمبة المعمميف في جامعة مؤتة
باألردف ،مف كجية نظر معممي الدراسات االجتماعية المتعاكنيف كأثره في تحصيؿ الطالب .ككما ىدفت

الدراسة إلى التعرؼ عمى أبرز الكفايات المتكافرة لدل الطمبة المعمميف .كاستخدـ الباحث المنيج الكصفي
التحميمي ،حيث قاـ بدراسة البحكث كالدراسات السابقة ،كمف ثـ إعداد قائمة بالكفايات العامة الالزمة لممعمـ.
كأىـ ما تكصمت إليو الدراسة مف نتائج أف طمبة المعمميف عينة الدراسة بحاجة إلى بعض الكفايات،

مثؿ أساليب التجديد المعرفي كاإلنساني ،كتنظيـ التعمـ الذاتي ،كادارة الصؼ ،كاستخداـ أساليب التدريس
الحديثة ،كأكصت الدراسة بتزكيد الطمبة بالكفايات التي أظيرت نتائج الدراسة أنيـ بحاجة إلييا.
 -13دراسة فيد الرويشد وسامي نصار ووليد الكندري ( ،)2002بعنوان ":تطوير برنامج اإلعداد الميني
بكمية التربية األساسية في ضوء الكفايات التربوية".
ىدفت الدراسة إلى تطكير برنامج اإلعداد الميني لطالب كمية التربية األساسية في ضكء الكفايات
التربكية الالزمة ليـ .كاستخدـ الباحثيف المنيج الكصفي التحميمي لدراستيـ ،كاالستبانة كأداة لمدراسة .ككانت

ىناؾ ثالث عينات لمدراسة ىي أعضاء ىيئة التدريس كعددىـ (21عضكنا ) بكمية التربية األساسية ،كمعممكف

مف المرحمتيف االبتدائية كالمتكسطة بدكلة الككيت ،كعددىـ ( 37معممنا) ،كمكجيكف لممرحمتيف االبتدائية

كالمتكسطة بالككيت كعددىـ ( 11مكجيان).

كأىـ ما تكصمت إليو الدراسة مف نتائج :تحديد أىـ الكفايات المعرفية مثؿ :إدراؾ الفركؽ الفردية،

كمطالب النمك ،كفيـ سمكؾ التالميذ ،كتحديد أىـ الكفايات األدائية مثؿ :تحضير الدركس ،كتنفيذىا ،كتنكيع
طرؽ التدريس ،كاستخداـ الكسائؿ التعميمية ،كتحديد أىـ الكفايات الشخصية مثؿ :التفاعؿ اإليجابي مع

اآلخريف ،كمتابعة الجديد في مجاؿ التدريس ،كالتكيؼ مع بيئة المدرسة.

 -14دراسة عمي بادغشر(1423-2001ه) ،بعنوان  ":الميارات التدريسية الالزمة لمعممي العموم

الشرعية في المرحمة المتوسطة – دراسة تقويمية –".

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى الميارات الالزمة لمعمـ العمكـ الشرعية بالمرحمة المتكسطة .كتشخيص

األداء التدريسي لدل معممي العمكـ الشرعية في المرحمة المتكسطة لعالجو ،كما ىدفت إلى التعرؼ عمى آراء
مديرم المدارس عف مدل تحقيؽ معممي العمكـ الشرعية لمميارات الالزمة .كالتعرؼ عمى آراء مشرفي العمكـ
الشرعية عف مدل تحقيؽ معممي العمكـ الشرعية لمميارات الالزمة .كاستخدـ الباحث المنيج الكصفي في

دراستو ،كاختار الباحث عينة الدراسة كىـ جميع مشرفي العمكـ الشرعية ،كبمغ عددىـ ( 50مشرفان) ،كعينة مف
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مديرم المدارس المتكسطة النيارية بمدينة الرياض بمغ عددىـ ( 50مدي نار) .كما استخدـ الباحث االستبانة

كأداة لدراستو.

كأىـ ما تكصمت إليو الدراسة مف نتائج ،التكصؿ لقائمة بالميارات التدريسية الالزمة لمعممي العمكـ

الشرعية بالمرحمة المتكسطة  ،كتحتكم عمى ( )62ميارة تدريسية .كبينت أف ميارات التدريس في مجمميا

متكسطة األداء مف كجية نظر أفراد العينة المشرفيف كالمديريف .أف الكتاب المدرسي ىك أعمى الميارات

المستخدمة مف كجية نظر أفراد العينة ككؿ .كأف لدل معممي العمكـ الشرعية ضعؼ في ميارات تشجيع

التالميذ ،كضعؼ في استخداـ ميارات التقكيـ .كما أظيرت أف ميارات تنفيذ الدركس مف أفضؿ ميارات أداء
التدريس ،تمييا ميارات التخطيط ثـ ميارات التقكيـ ،كأنو تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل 0.05
بيف عينتي الدراسة لصالح المديريف في جميع محاكر الرسالة.

 -15دراسة نعيم جعنيني ( ،)2000بعنوان ":الكفايات األساسية لممعممين في مرحمة التعميم الثانوي في
األردن من وجية نظرىم".
ىدفت الدراسة إلى معرفة الكفايات األساسية لممعمميف في مرحمة التعميـ الثانكم في األردف مف كجية
نظرىـ ،كاستخدـ الباحث الدراسة المنيج الكصفي التحميمي ،كما استخدـ أداة لجمع البيانات تمثمت في

استبانة ،كقد طبقت أداة الدراسة عمى( )420معممان كمعممة في( )14مديرية تربية كتعميـ.

كأىـ ما تكصمت إليو الدراسة مف نتائج األىمية النسبية لممجاالت ،ككانت عمى التكالي االلتزاـ

بأخالقيات المينة ،كميارات التدريس كادارة الصؼ ،كميارات التخطيط لمحصة ،كالكفايات المعرفية ،كميارات
التقكيـ ،كميارات االتصاؿ ،كأشارت الدراسة إلى عدـ كجكد أثر لمتغير مسار التعميـ الثانكم ،لصالح معممي

الفرع األدبي في الكفايات المعرفية ،كميارات االتصاؿ ،كدلت عمى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائيان لمتغير

الخبرة التربكية عمى جميع مستكيات الكفايات ،كلمتغير الخبرة أيضا لصالح المعمميف ،كالمعممات ذكم الخبرة

األعمى عمى مجاؿ الكفايات المعرفية ،كالتخطيط لمدرس.
 -16دراسة ( ،)Williams, Wayne,1999بعنوان":
An Analysis of Teaching Competencies of Secondary Educators: Do Teachers and
?administrators Agree on What Is Important

ىدفت الدراسة إلى تحميؿ كفايات التدريس لممعمميف في المرحمة الثانكية ،كتحديد مدل االتفاؽ بيف
المعمميف ،كالمديريف حكؿ تحديد ما ىك الميـ لممعمـ الفعاؿ .كأجريت ىذه الدراسة لتطكير أداء المعمميف في
المرحمة الثانكية ،حيث تـ االتفاؽ بيف قسـ المناىج ،كقسـ التكجيو في جامعة كالية ميزكرم المركزية بالكاليات
المتحدة األمريكية عمى إعادة تصميـ ( )28ساعة دراسية استكماالن لمتخصص في المرحمة الثانكية ،ككنيا
متطمب لمف يعمؿ في المرحمة الثانكية.
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فقد قاـ قسـ المناىج كقسـ التكجيو في الجامعة بتحديد كتطكير ( )45كفاية تدريسية ،كالتي تمثؿ سبعة
أىداؼ عامة ،تحدد كتقيس نكاتج خريجي ىؤالء المعمميف .كقد أعد الباحث استبانة تحتكم عمى مجمكعة

الكفايات التي تـ تطكيرىا ،كقد تـ إرساليا عف طريؽ البريد إلى عينة الدراسة كحجميا ( )200معمـ كمكجو
في المدارس العامة ،ككانت االستجابة عمى االستبانة حسب سمـ ليكارت الرباعي.

كأىـ ما تكصمت إليو الدراسة مف نتائج بعد تحميؿ حصر الكفايات التي اعتبرىا المعممكف ميمة .كفي

ضكء تمؾ النتائج ،أكصت الدراسة بضركرة األخذ بعيف االعتبار آراء المعمميف المحمييف عند تقييـ البرامج

الخاصة بيـ.

 -17دراسة كوثر الشريف ( ،)1996بعنوان ":فعالية برنامج مقترح لتنمية بعض جوانب التدريس
والميارات التدريسية لدى طالب الفرقة الثالثة عممي عموم بكمية التربية بسوىاج".

ىدفت الدراسة إلى معرفة أثر التدريب عمى ميارات التييئة لمدرس (التمييد) ،كعرض المحتكل العممي
لمدرس ،كصياغة كتكجيو كتقبؿ األسئمة ،كالتفاعؿ بيف المعمـ كالمتعمـ ،كالتعزيز ،كاستخداـ تكنكلكجيا التعميـ،
كادارة الفصؿ ،كتقكيـ الدرس ،كختـ الدرس عمى تنمية تمؾ الميارات لطالب الفرقة بكمية التربية ،كقد

استخدمت الباحثة المنيج شبو التجريبي ،كتككنت عينة الدراسة مف ( )19طالبنا كطالبة ،ككما استخدمت
بطاقة مالحظة كأداة لمدراسة.

كأىـ ما تكصمت إليو الدراسة مف نتائج أف ىناؾ فرقان ذا داللة إحصائية عند مستكل ( )0.01بيف

متكسطات درجات أفراد عينة البحث قبؿ التدريب كبعده ،كىذا الفرؽ لصالح العينة التجريبية في تنمية

مجمكعة مف الميارات ،منيا :ميارة تنفيذ الدرس ،كميارة التييئة لمدرس (التمييد) ،كميارة عرض الحقائؽ

كالمفاىيـ العممية (المحتكل العممي لمدرس) ،كميارة صياغة كتكجيو كتقبؿ األسئمة ،كميارة التفاعؿ بيف المعمـ
كالمتعمـ ،كميارة التعزيز ،كميارة تكنكلكجيا التعميـ ،كميارة إدارة الفصؿ ،كميارة تقكيـ الدرس ،كميارة ختـ

الدرس (غمؽ) ،كىذا الفرؽ لصالح أفراد العينة بعد تطبيؽ التجربة عمييـ.

 -18دراسة فاروق الفرا ( ،)1993بعنوان ":الكفايات التربوية العامة الالزمة لمعممي كمية التربية في
جامعة األزىر بغزة".
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى الكفايات التدريسية العامة المطمكب تكافرىا لدل المعمميف بقطاع غزة،

كتحديد األكزاف النسبية لكؿ كفاية .كاتبع الباحث المنيج الكصفي التحميمي ،حيث قاـ بدراسة البحكث

كالدراسات السابقة ،كمف ثـ إعداد قائمة بالكفايات العامة الالزمة لممعمـ بقطاع غزة ،كتككنت عينة الدراسة مف

( )571معممان بقطاع غزة (حككمة ،ككالة ،خاصة) ،كقد بمغ عدد المستجيبيف عمى القائمة ( )452معممان
كمعممة.
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كأىـ ما تكصمت إليو الدراسة مف نتائج :حصر الكفايات الالزمة لممعمـ في قطاع غزة في خمسة
مجاالت رئيسة ،يندرج تحت كؿ مجاؿ منيا عدد مف الكفايات الفرعية ،كىي عمى النحك التالي :كفاية تخطيط

كتنظيـ الدرس ،ككفاية تنفيذ الدرس ،ككفاية استثارة دافعية المتعمميف ،ككفاية العالقات اإلنسانية ،ككفاية تنكع
األساليب.

كقد أظيرت الدراسة ترتيب الكفايات حسب أىميتيا ،كبينت كذلؾ كجكد بعض الكفايات بصكرة مطمئنة مثؿ:

الكفايات المتعمقة بالتنفيذ الفعمي لمدرس ،كعممياتو مف تقديـ الدرس كبدايتو ،إلى عرض الدرس كادارة عممية

التدريس ،ككشفت الدراسة مف غياب بعض الكفايات مثؿ كفاية استخداـ كسائؿ االتصاؿ التعميمية.

كأكصى الباحث بإعداد بطاقة مالحظة لرفع كتطكير كفايات المعمميف بفمسطيف ،كاالستفادة مف قائمة الكفايات

التي تكصمت الدراسة إلييا في إعداد برامج تدريب المعمـ الفمسطيني.

 -19دراسة ( ،)Landers, Mary & Weaver, Roberta,1992بعنوان":
Teaching Competencies Identified by Mainstream Teachers: Implications for Teacher
Training.

ىدفت ىذه الدراسة إلى حصر مجمكعة الكفايات التدريسية مف كجية نظر مجمكعة كبيرة مف

المعمميف ،كالمتضمنة في برامج تدريب المعمميف ،كقد اتبع الباحثاف المنيج الكصفي التحميمي في ىذه الدراسة،

حيث أعدا استبانة ليذا الغرض ،كقد بمغ حجـ عينة الدراسة ( )204معممان مف كالية أكىايك بالكاليات المتحدة

األمريكية ،حيث تـ الطمب مف أفراد عينة الدراسة تحديد تقييميـ لمجمكعة الكفايات المكجكدة في االستبانة

كعددىا ( )65كفاية تدريسية ،تـ اعتبارىا كفايات تدريسية ىامة لمعممي الطمبة المعاقيف ،كقد تـ اعتبارىا
كفايات تدريسية أساسية لممعمميف في التربية الخاصة بالطمبة المعاقيف.

كأىـ ما تكصمت إليو الدراسة مف نتائج :تـ مقارنة استجابات أفراد عينة ىذه الدراسة مع استجابات

أفراد عينة دراسة (ركجس ،ككبرسما )Rogus & Wiersma،كقد أظيرت نتائج التحميؿ عف اتفاؽ أفراد
عينتي الدراستيف في تقييميـ المتشابو لمجمكعة الكفايات التدريسية جميعيا .كقد أعرب غالبية المعمميف عف

درجة أىمية ىذه الكفايات ،كعف امتالكيـ ليا بدرجة محددة ،كأف ( )32كفاية تدريسية تـ ترتيبيا بدرجة أىمية
كفاية الستبداليا لدل مجمكع ة مف المعمميف المشتركيف في برامج التربية الخاصة ،كقد بينت نتائج الدراسة قكة

الترابط بيف ترتيب المعمميف في أثناء الخدمة ،كغالبية المعمميف حكؿ درجة أىمية الكفايات الخاصة ،كالتي
تميزت بقدرتيا عمى مشاركة غالبية معممي التربية الخاصة في التعاكف.
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 -20دراسة عمي راشد ( ،)1990بعنوان ":تقويم كفاءة الطالب المعممين من خالل تقديرات تالميذ
المدارس الثانوية بجميورية مصر العربية".
ىدفت الدراسة في التعرؼ عمى مدل تكافر الكفايات التدريسية لمطالب المعمـ ،مف كجية نظر تالميذ
المدرسة الثانكية .كاستخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي عند إجراء ىذه الدراسة .كقد بمغ حجـ عينة

ال لمبنيف ألجؿ تقدير كفايات ( )25طالبان معممان مف
الدراسة ( )1602طالب كطالبة ،مكزعيف عمى ( )25فص ن
ال لمبنات ،يقمف بتقدير كفايات ()23
كمية التربية بجامعة األزىر ،كجامعة عيف شمس ،ككذلؾ ( )23فص ن

معممة تخصص عمكـ مف كمية البنات ،بجامعة عيف شمس في جميكرية مصر العربية ،كقد صمـ الباحث

استبانة الدراسة ،كبعد إيجاد صدؽ كثبات االستبانة ،تككنت في صكرتيا النيائية مف ( )34عبارة منيا ()17
عبارة مكجبة ،ك( )17عبارة سالبة.

كأىـ ما تكصمت إليو الدراسة مف نتائج :ضركرة إكساب الطالب المعمـ العديد مف الكفايات الالزمة لو،

مثؿ كفاية المناقشة ،كاثارة األسئمة ،ككفاية مراعاة الفركؽ الفردية ،كالحاجة إلى إنشاء معمؿ لمكسائؿ في

كميات التربية.

التعلًل علِ دراشات احملىر الجاىٌ
 .1بالنسبة لألىداف التي سعت إلييا الدراسات:
ىدفت بعض الدراسات إلى بناء تصكر مقترح لبرنامج تدريبي قائـ عمى الكفايات التدريسية لمعممي
التربية اإلسالمية في المرحمة األساسية ،كمف ىذه الدراسات :دراسة أشجاف الشديفات ،كخمكد الخصاكنة

( ،)2012كدراسة ككثر الشريؼ (.)1996

بينما ىدفت بعض الدراسات إلى التعرؼ إلى الكفايات التعميمية الالزمة لمطمبة المعمميف ،كدراسة

راشد أبك صكاكيف ( ،)2010بينما ىدفت دراسة مناؿ نجـ ( ،)2010إلى معرفة مدل فاعمية برنامج مقترح
في تنمية ميارات التربية العممية لدل الطمبة المعمميف في قسـ الدراسات اإلسالمية.

كىدفت دراسة ثامر السممي ( ،)2009كدراسة نعيـ جعنيني ( ،)2000كدراسة فاركؽ الف ار (،)1993

كدراسة عمي راشد ( ،) 1990إلى التعرؼ عمى أىـ الكفايات الالزمة التي يجب أف تتكفر لممعمميف في ضكء

الفكر التربكم اإلسالمي مف كجية نظرىـ ،كىدفت دراسة انتصار مصطفى ( ،)2009إلى الكشؼ عف

خصائص معمـ التربية اإلسالمية الفعاؿ ،كىدفت دراسة ( )ZiaUllah & Farooq ,2008إلى تقييـ فعالية
البرامج التعميمية القائمة عمى تطكير ميارات تدريس معمـ المرحمة الثانكية ،كىدفت دراسة عبد الكريـ شنطاكم

( )2007إلى التعرؼ عمى أبرز الكفايات المتكافرة لدل الطالبات المعممات.
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بينما ىدفت دراسة أحمد الكيالني ( )2005إلى الكشؼ عف مستكل أداء معممي التربية اإلسالمية في
األردف لميارات التدريس الالزمة ليـ كعالقتو ببعض المتغيرات ،كدراسة جماؿ العيسكم ،كناصر الخكالدة

( ) 2005إلى الكشؼ عف مستكل أداء معممة التربية اإلسالمية كالطالبة المعممة (تخصص التربية اإلسالمية
بكمية التربية) في تدريس فركع التربية اإلسالمية ،كىدفت دراسة عبد الحميد الخطابي ( )2004إلى التعرؼ
عمى مدل مساىمة مقررات قسـ المناىج كطرائؽ التدريس بكميات المعمميف في تنمية بعض الكفايات المينية

األساسية لدل الطمبة المعمميف.

كبعض الدراسات ىدفت إلى التعرؼ عمى كاقع تدريس العمكـ الشرعية في مراحؿ التعميـ العاـ

كالكقكؼ عمى مدل معرفة معممي العمكـ الشرعية ألساليب التدريس ،كدراسة رشيد البكر ( ،)2003كدراسة

محمد الغزيكات ( ،)2005كدراسة عمي بادغشر(1422-2001ق) ،بينما ىدفت دراسة ( Williams,

 ،)Wayne,1999كدراسة ( )Landers, Mary & Weaver, Roberta,1992إلى تحميؿ كحصر

مجمكعة الكفايات التدريسية لممعمميف في المرحمة الثانكية.
أما الدراسة الحالية تيدؼ إلى التعرؼ عمى الكفايات التعميمية الالزمة لتدريس المقررات الشرعية

بالمرحمة الثانكية ،كدكر برنامج اإلعداد الجامعي في إكسابيا لمطمبة المعمميف.
 .2بالنسبة لمنيج الدراسات السابقة:

استخدمت معظـ الدراسات السابقة المنيج الكصفي التحميمي؛ لمناسبتو لمكضكعات الدراسات مف ىذا
النكع ،كمف الدراسات السابقة التي استخدمت المنيج الكصفي التحميمي ،دراسة أشجاف الشديفات كخمكد

الخصاكنة ( ،)2012كدراسة راشد أبك صكاكيف ( ،)2010كدراسة ثامر السممي ( ،)2009كدراسة انتصار
مصطفى ( ،)2009كدراسة عبد الكريـ شنطاكم ( ،)2007كدراسة أحمد الكيالني ( ،)2005كدراسة جماؿ

العيسكم ،كناصر الخكالدة ( ،)2005كدراسة رشيد البكر( ،)2003كدراسة محمد الغزيكات (،)2005

كدراسة عمي بادغشر(1422-2001ق) ،كدراسة نعيـ جعنيني ( ،)2000كدراسة ( Williams,
 ،)Wayne,1999كدراسة فاركؽ الف ار ( ،)1993كدراسة ( Landers, Mary & Weaver,
 ،)Roberta,1992كدراسة عمي راشد (.)1990

كبعض الدراسات استخدمت المنيج شبو التجريبي ،كدراسة مناؿ نجـ ( ،)2010كدراسة

( ،)ZiaUllah & Farooq ,2008كدراسة ككثر الشريؼ ( ،)1996بينما استخدـ عبد الحميد الخطابي
( ،)2004المنيج الكصفي المسحي كمنيج لدراستو.
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كتتفؽ الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة التي استخدمت المنيج الكصفي التحميمي ،لمتعرؼ عمى
الكفايات التعميمية الالزمة لتدريس المقررات الشرعية بالمرحمة الثانكية ،كدكر برنامج اإلعداد الجامعي في

اكسابيا لمطمبة المعمميف.

 .3بالنسبة لعينة الدراسة:
طبقت بعض الدراسات عمى عينات عشكائية مف معممي المقررات الشرعية ،مثؿ دراسة أشجاف

الشديفات ،كخمكد الخصاكنة ( ،)2012كدراسة أحمد الكيالني ( ،)2005كدراسة محمد الغزيكات (،)2005

كدراسة رشيد البكر( ،)2003كدراسة نعيـ جعنيني ( ،)2000كدراسة فاركؽ الف ار ( ،)1993كدراسة

( ،)Landers, Mary & Weaver, Roberta,1992بينما طبقت دراسة عبد الكريـ شنطاكم ()2007
عمى المعممات المتعاكنات.

كبعض الدراسات طبقت عمى عينات عشكائية مف الطمبة المعمميف كدراسة راشد أبك صكاكيف (،)2010

كدراسة ( ،)ZiaUllah & Farooq ,2008كدراسة عبد الحميد الخطابي ( ،)2004دراسة ككثر الشريؼ
( ،)1996كدراسة عمي راشد (.)1990

كبعض الدراسات طبقت عمى طمبة قسـ الدراسات اإلسالمية ،كدراسة مناؿ نجـ ( ،)2010بينما طبقت

دراسة ( )Williams, Wayne,1999عمى المعمميف كالمكجييف.

كطبقت دراسة ثامر السممي ( )2009عمى المشرفيف التربكييف كمديرم المدارس ،كطبقت دراسة

انتصار مصطفى ( ،)2009كدراسة عمي بادغشر(1422-2001ق) طمبة الصؼ األكؿ ثانكم.

كبعض الدراسات طبقت عمى عينتيف طبقيتيف مف المعمميف كالطمبة ،كدراسة جماؿ العيسكم ،كناصر

الخكالدة (.)2005

كبذلؾ يككف معظـ الدراسات السابقة في ىذا المحكر ،قد اختارت عينة الدراسة بالطريقة العشكائية

مختمفة حسب أغراض ،كأىداؼ الدراسة ،كتتفؽ الدراسة الحالية في اختيار عينة عشكائية مف الطمبة المعمميف
مف قسـ الدراسات اإلسالمية ممف ىـ في المستكل الرابع.
 .4بالنسبة ألدوات الدراسة:

معظـ الدراسات السابقة استخدمت أداة االستبانة لجمع البيانات ،رغـ اختالؼ المتغيرات ،كمنيا :دراسة

أشجاف الشديفات ،كخمكد الخصاكنة ( ،)2012كدراسة راشد أبك صكاكيف ( ،)2010كدراسة ثامر السممي
( ،)2009كدراسة انتصار مصطفى ( ،)2009كدراسة عبد الكريـ شنطاكم ( ،)2007كدراسة أحمد الكيالني
( ،)2005كدراسة عبد الحميد الخطابي ( ،)2004كدراسة رشيد البكر( ،)2003كدراسة محمد الغزيكات
( ،)2005كدراسة عمي بادغشر(1422-2001ق) ،كدراسة نعيـ جعنيني ( ،)2000كدراسة ( Williams,
83

 ،)Wayne,1999كدراسة فاركؽ الف ار ( ،)1993كدراسة ( Landers, Mary & Weaver,
 ،)Roberta,1992كدراسة عمي راشد (.)1990

كبعض الدراسات استخدمت اختبار تحصيمي ،كبطاقة مالحظة كأدكات لمدراسة ،كدراسة مناؿ نجـ

( ،)2010كبطاقة المالحظة ،كدراسة  ،)ZiaUllah & Farooq ,2008بينما استخدمت دراسة جماؿ
العيسكم ،كناصر الخكالدة ( )2005االستبانة كأداة لمدراسة ،ككذلؾ بطاقة المالحظة كأداة ثانية ،بينما

استخدمت دراسة ككثر الشريؼ ( )1996بطاقة مالحظة فقط كأداة لمدراسة.

أما الدراسة الحالية استخدمت استبانة مكجية لمطمبة المعمميف مف قسـ الدراسات اإلسالمية ،كمقابالت
مقننة مع أعضاء ىيئة التدريس بالقسـ.

التعلًل العاو علِ الدراشات الصابكُ:

معظـ الدراسات السابقة استخدمت المنيج الكصفي التحميمي ،كاستخدمت االستبانة كأداة لمدراسة،

كاتفقت معظـ الدراسات عمى أى مية االىتماـ الكافي بالجكانب المعرفية كالتطبيقية في برامج إعداد معممي

المقررات الشرعية ،كعمى أىمية الكفايات التعميمية لممعمميف عامة ،كمعممي المقررات الشرعية ،كأكعزت

الدراسات السابقة إلى أىمية دكر اإلعداد الجامعي في غمؽ الفجكة في تككيف تمؾ الكفايات باختالؼ أنكاعيا،

كترتيبيا بيف ما مر بو الطالب المعمـ مف خبرات خالؿ إعداده ،كما يكاجو في حياتو العممية.

قامت بعض الدراسات في كضع تصكرات مقترحة لمعديد مف الكفايات ،كالميارات التدريسية بشكؿ

عاـ ،في حيف أف بعض الدراسات ركزت عمى كفايات التخطيط ،كتنفيذ الدركس ،كأداء التدريس ،ككفايات

التقكيـ ،كما يتفرع عف تمؾ الكفايات مف ميارات مثؿ :ميارة صياغة كتكجيو كتقبؿ األسئمة ،كميارة التفاعؿ

بيف المعمـ كالمتعمـ ،كميارة التعزيز ،كميارة تكنكلكجيا التعميـ ،كميارة إدارة الفصؿ ،كميارة تقكيـ الدرس،

كميارة ختـ الدرس (غمؽ) ،كميارات االتصاؿ.

صنفت بعض الدراسات السابقة الكفايات إلى:

 -الكفايات المعرفية مثؿ :إدراؾ الفركؽ الفردية ،كمطالب النمك ،كفيـ سمكؾ التالميذ.

 -الكفايات األدائية مثؿ :تحضير الدركس ،كتنفيذىا ،كتنكيع طرؽ التدريس ،كاستخداـ الكسائؿ التعميمية.

 الكفايات الشخصية مثؿ :التفاعؿ اإليجابي مع اآلخريف ،كمتابعة الجديد في مجاؿ التدريس ،كالتكيؼ معبيئة المدرسة.

تختمؼ الدراسة الحالية عف الدراسات السابقة في التعرؼ عمى الكفايات التعميمية الالزمة لتدريس

المقررات الشرعية بالمرحمة الثانكية ،كالتعرؼ عمى دكر برنامج اإلعداد الجامعي في إكسابيا لمطمبة المعمميف.
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مدى استفاد الباحث من الدراسات السابقة:
.1

تحديد الجكانب التي قد تسبب قصكر في برامج اإلعداد التربكم لمعمـ المقررات الشرعية (التربية

اإلسالمية) في مؤسسات إعداده ،كىي كميات التربية بالجامعات ،مف خالؿ ما قدمتو بعض الدراسات
السابقة عف نقاط الضعؼ في برامج اإلعداد الجامعي لمطمبة المعمميف.
درسة برامج إعداد معمميف ليككنكا مؤىميف كقادريف عمى التعامؿ مع مناىج التربية اإلسالمية في
 .2ا
المرحمة الثانكية.
 .3االستفادة مف األطر النظرية لمدراسات السابقة بتدعيـ الخمفية المعرفية لمباحث.
 .4تحديد الكفايات التعميمية الالزمة لمعممي المقررات الشرعية لممرحمة الثانكية.
 .5في بناء االستبانة ،كما تـ االستفادة منيا في بناء اإلطار النظرم.
 .6االطالع عمى الخطكات كاإلجراءات التي اتبعتيا تمؾ الدراسات ،ككيفية تصميـ أداة الدراسة.
 .7تفسير النتائج التي ستؤكؿ ليا الدراسة الحالية تفسي نار عممينا.
 .8تحديد مكضع الدراسة الحالية مف الدراسات السابقة مف خالؿ تكضيح نقاط االتفاؽ كاالختالؼ.
أىم ما تتميز بو الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة:
 .1تحديد الكفايات التعميمية الالزمة لتدريس المقررات الشرعية بالمرحمة الثانكية كدكر برنامج اإلعداد
الجامعي في اكسابيا لمطمبة المعمميف ،مف خالؿ استخداـ استبانة مكجية لمطمبة المعمميف مف قسـ
الدراسات اإلسالمية ،كمف ىـ في المستكل الرابع ،كاجراء مقابالت مقننة مع أعضاء ىيئة التدريس في قسـ
الدراسات اإلسالمية ،فيي لـ تقتصر عمى االستبانة كبعض الدراسات.
 .2تركز الدراسة الحالية عمى تحديد الكفايات التعميمية الالزمة لمعممي المقررات الشرعية بالمرحمة
الثانكية ،كحسب اطالع الباحث ما يندر مف الدراسات التي ركزت عمى معممي المقررات الشرعية لممرحمة
الثانكية في فمسطيف.
 .3اىتمت الدراسة الحالية بالكفايات التعميمية الالزمة بمعممي المقررات الشرعية بالمرحمة الثانكية ،كذلؾ
لما لمكضكع الدراسة مف أىمية ككف ىذا المكضكع حديث العيد في النظاـ التعميمي الفمسطيني ،فال بد أف
يعد معمـ المقررات الشرعية إعدادان جيدان.
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الفصــل الرابع

الطريكُ واإلجراءات
 مكدمُ
 ميهج الدراشُ
 جمتنع الدراشُ
 أدوات الدراشُ
 تصحًح االشتباىُ
 صدم االشتباىُ
 ثبات االشتباىُ
 األشالًب اإلحصائًُ املصتخدمُ يف الدراشُ
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الفصل الرابع
الطريقة واإلجراءات
تمييد:
تعد منيجية الدراسة كاجراءاتيا محك انر رئيسان يتـ مف خاللو إنجاز الجانب التطبيقي مف الدراسة ،كعف

طريقيا يتـ الحصكؿ عمى البيانات المطمكبة؛ إلجراء التحميؿ اإلحصائي لمتكصؿ إلى النتائج التي يتـ تفسيرىا

في ضكء أدبيات الدراسة المتعمقة بالمكضكع ،كبالتالي تتحقؽ األىداؼ التي تسعى إلى تحقيقيا.

حيث يتناكؿ ىذا الفصؿ كصفنا لممنيج كمجتمع كعينة الدراسة ،ككذلؾ أداة الدراسة المستخدمة ،كطريقة

إعدادىا ،ككيفية بنائيا ،كتطكيرىا ،كمدل صدقيا كثباتيا ،كينتيي الفصؿ بالمعالجات اإلحصائية التي
استخدمت في تحميؿ البيانات ،كاستخالص النتائج ،كفيما يمي كصؼ ليذه اإلجراءات.

أولً :منيج الدراسة:

مف أجؿ تحقيؽ أىداؼ الدراسة قاـ الباحث باستخداـ المنيج الكصفي التحميمي ،الذم يحاكؿ مف خاللو

كصؼ ظاىرة مكضكع الدراسة ،كتحميؿ بياناتيا ،كالعالقة بيف مككناتيا ،كاآلراء التي تطرح حكليا ،كالعمميات

التي تتضمنيا ،كاآلثار التي تحدثيا.

كيعرؼ المنيج الكصفي التحميمي بأنو "المنيج الذم يسعى لكصؼ الظكاىر أك األحداث المعاصرة ،أك

الراىنة فيك أحد أشكاؿ التحميؿ ،كالتفسير المنظـ لكصؼ ظاىرة أك مشكمة ،كيقدـ بيانات عف خصائص
معينة في الكاقع كما ىي ،دكف تدخؿ الباحث في مجرياتيا ،كيستطيع الباحث أف يتفاعؿ معيا فيصفيا

كيحمميا" (الحمداني )100:2006 ،كتيدؼ ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى الكفايات التعميمية الالزمة لتدريس
المقررات الشرعية بالمرحمة الثانكية ،كدكر برنامج اإلعداد الجامعي في إكسابيا لمطمبة المعمميف ،كىي دراسة
ميدانية عمى الطمبة المعمميف في جامعة األزىر في محافظة غزة.

وقد استخدم الباحث مصدرين أساسين لممعمومات:

 .1المصادر الثانوية :اتجو الباحث في معالجة اإلطار النظػرم لمد ارسػة إلػي مصػادر البيانػات الثانكيػة ،كالتػي
تتمث ػػؿ ف ػػي الكت ػػب كالم ارج ػػع العربي ػػة كاألجنبي ػػة ذات العالق ػػة ،كال ػػدكريات كالمق ػػاالت كالتق ػػارير ،كاألبح ػػاث
كالدراسات السابقة التي تناكلت مكضكع الدارسة ،كالبحث كالمطالعة في مكاقع اإلنترنت المختمفة.

 .2المصادر األولية :لمعالجة الجكانب التحميمية لمكضكع الدراسة ،لجأ الباحث إلي جمع البيانات األكلية مف
خالؿ تكزيع استبيانات لدراسة بعض مفردات البحث ،كحصر كتجميع المعمكمات الالزمة في مكضكع
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الدراسة ،كمف ثـ تفريغيا كتحميميا إحصائينا ،كاستخداـ االختبارات اإلحصائية المناسبة باستخداـ برنامج
، SPSSبيدؼ الكصكؿ لدالالت ذات قيمة ،كمؤشرات تدعـ مكضكع الدراسة.

ثانياً :مجتمع وعينة الدراسة:

كبناء عمى مشكمة الدراسة،
مجتمع الدراسة يعرؼ بأنو جميع مفردات الظاىرة التي يدرسيا الباحث،
ن
كأىدافيا ،فقد تككف مجتمع الدراسة مف جميع الطمبة المعمميف في تخصص تربية إسالمية بكمية التربية في
جامعة األزىر -غزة ،،كالمسجميف لمساؽ التربية العممية في المستكل الرابع ،كيبمغ تعدادىـ ( )65طالبنا

كطالب نة في الفصؿ الدراسي الثاني مف العاـ الجامعي 2015/2014ـ.

كقاـ الباحث بتكزيع االستبانة عمى جميع الطمبة المعمميف (المجتمع األصمي) في تخصص تربية

إسالمية بكمية التربية في جامعة األزىر -غزة ،كالمسجميف لمساؽ التربية العممية في المستكل الرابع ،كعددىـ
( )65طالبان كطالب نة عف طريؽ المسح الشامؿ لجميع أفراد المجتمع اإلحصائي ،كبعد االنتياء مف عممية جمع

البيانات ،كاسترداد االستبيانات التي تـ تكزيعيا ،تـ استرداد ( )65استبانة صالحة كمالئمة لغايات التحميؿ
اإلحصائي؛ أم أنيا مستكفية كامؿ العناصر األساسية لمتحميؿ ،كبػ ػ ػ ػ ػ ػػذلؾ تككف نسبة االستجابة عمى أداة
الدراسة ( )%100مف مجتمع الدراسة.

ثالثاً :وصف مجتمع الدراسة:
قاـ الباحث بدراسة تكزيع أفراد مجتمع الدراسة حسب المتغيرات الديمكغرافية ،كقاـ بحساب التك اررات
كالنسب المئكية ألفراد العينة كفقنا لممتغيرات التالية (الجنس ،عدد الساعات المجتازة ،التقدير) ،كالجداكؿ التالية

تكضح ذلؾ.

 -1توزيع مجتمع الدراسة تبعاً لمتغير الجنس:
جدول رقم ()1
توزيع مجتمع الدراسة تبعاً لمتغير الجنس

م

الجنس

العدد

النسبة المئوية

.1

ذكور

29

%44.6

.2

إناث

36

%55.4

65

%100

اإلجمالي
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يتضح مف بيانات الجدكؿ رقـ ( )1أف تكزيع مجتمع الدراسة تبعنا لمتغير الجنس ،أف عدد مفردات

المجتمع مف اإلناث جاءت بنسبة ( ،)%55.4كأف ( )%44.6مف الذككر ،كىي نسبة متقاربة.
 -2توزيع مجتمع الدراسة تبعاً لمتغير عدد الساعات المجتازة:
جدول رقم ()2

توزيع مجتمع الدراسة تبعاً لمتغير عدد الساعات المجتازة
العدد

النسبة المئوية

عدد الساعات المجتازة

م
.1

أقل من  90ساعة

29

%44.6

.2

من 90ساعة  -إلى  110ساعة

15

%23.07

.3

 111ساعة – إلى 129ساعة

6

%9.2

.4

 130ساعة فأكثر

15

%23.07

اإلجمالي

65

%100

يتضح مف بيانات الجدكؿ رقـ ( )2تكزيع مجتمع الدراسة تبعان لعدد الساعات المجتازة لجميع الطمبة
المعمميف في قسـ الدراسات اإلسالمية في جامعة األزىر ،كذلؾ كفقنا لبيانات الطمبة عمى االستبانة ،كالمسجميف
لمساؽ التربية العممية بكمية التربية في ىذا القسـ.
 -3توزيع مجتمع الدراسة تبعاً لمتغير التقدير:
جدول رقم ()3

مجتمع الدراسة تبعاً لمتغير التقدير
م

التقدير

العدد

النسبة المئوية

.1

ممتاز

6

%9.2

.2

جيد جداً

23

%35.4

.3

جيد

35

%53.8

.4

مقبول

1

%1.6

65

%100

اإلجمالي
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يتضح مف بيانات الجدكؿ رقـ ( )3أف تكزيع مجتمع الدراسة تبعنا لمتغير التقدير جاءت النسبة األكبر
لمطمبة ذكم التقدير جيد ،كذلؾ بنسبة ( ،)%53.8يميو التقدير جيد جدان بنسبة ( ،)%35.4ثـ التقدير ممتاز
بنسبة ( ،)% 9.2كأف أقؿ تكزيع ألفراد العينة جاء لمتقدير مقبكؿ بنسبة ( ،)%1.6كمف ذلؾ يككف ما نسبتو
( )%89.2مف الطمبة ذكم التقدير المتكسط.

رابعاً :أداة الدراسة (الستبانة):

تـ إعداد استبانة لدراسة الكفايات الالزمة لتدريس المقررات الشرعية بالمرحمة الثانكية ،كدكر برنامج

اإلعداد الجامعي في إكسابيا لمطمبة المعمميف ،كقد اتبع الباحث الخطكات اآلتية لبناء االستبانة:
 مراجعػة الد ارسػات السػابقة ذات الصػمة بمكضػكع الد ارسػة ،كاالسػتفادة منيػا فػي بنػاء االسػتبانة كصػياغةفقراتيا.

 إعداد االستبانة في صكرتيا األكلية. عرض االستبانة عمى المشرفيف مف أجؿ اختبار مدل مالئمتيا لجمع البيانات. -القياـ بالتعديالت في ضكء مقترحات كمالحظات األساتذة المشرفيف.

 -كبعد القياـ بالخطكات السابقة أصبحت االستبانة جاىزة في صكرتيا األكلية ،انظر الممحؽ رقـ (.)1

 تـ عرض االستبانة عمى مجمكعة مف أعضػاء ىيئػة التػدريس فػي الجامعػات الفمسػطينية (األزىػر ،األقصػى،القػدس المفتكحػة ،اإلسػالمية ،غػزة) ،كالػذيف قػامكا بػدكرىـ بتقػديـ النصػح كاإلرشػاد ،كتعػديؿ كحػذؼ مػا يمػزـ،
كالمحمؽ رقـ ( )2يبيف أسماء أعضاء لجنة التحكيـ.

 -اشتممت االستبانة عمى قسمييف رئيسيف ىما:

 -القسم األول :التعرؼ عمى البيانات الشخصية لمطالب (الجنس ،عدد الساعات المجتازة ،التقدير).

 القسم الثاني :كىك القسـ الذم يعبر عف مجاالت كمتغيرات الدراسة المتعمقة بالكفايات التعميمية الالزمةلتدريس المقررات الشرعية بالمرحمة الثانكية ،كدكر برنامج اإلعداد الجامعي في إكسابيا لمطمبة
المعمميف ،حيث يتكون من ( )17فقرة ،موزعة عمى خمسة مجالت:

 المجال األول :يناقش كفاية التخطيط ألىداؼ تدريس المقررات الشرعية ،كيتككف مف ( )51فقرة.
 المجال الثاني :يناقش كفاية إدارة الصؼ كالمكقؼ التعميمي ،كيتككف مف ( )51فقرة.
 المجال الثالث :يناقش كفاية استخداـ الكسائؿ كالتقنيات التعميمية ،كيتككف مف ( )55فقرة.
 المجال الرابع :يناقش كفاية التقكيـ ،كيتككف مف ( )51فقرة.
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 المجال الخامس :يناقش كفاية التمكف مف التخصص ،كيتككف مف ( )51فقرة.

خامساً :تصحيح أداة الدراسة (الستبانة):
تـ اعتماد مقياس ليكرت الخماسي ( )Likert Scaleالمككف لإلجابة عمى فقرات القسـ الثاني ،ككانت

اإلجابات عمى كؿ فقرة مككنة مف  5إجابات ،حيث الدرجة ) (5تعني بدرجة كبيرة جدان ،كالدرجة ) (1تعني
بدرجة قميمة جدان حسب جدكؿ رقـ (.)4
3

جدول رقم ()4

درجات مقياس ليكرت الخماسي
الستجابة

كبيرة جداً

كبيرة

متوسطة

قميمة

قميمة جداً

الدرجة

5

4

3

2

1

2

كيتـ االعتماد عمى قيمة المتكسط الحسابي ،كاألكزاف النسبية بشكؿ أساسي ،لتحديد مستكل مكافقة أفراد
مجتمع الدراسة عمى فقرات كمجاالت االستبانة ،كالجدكؿ رقـ ( )5يكضح ذلؾ:
جدول رقم ()5

المحك المعتمد في الدراسة
مستوى الموافقة

كبيرة جداً

كبيرة

متوسطة

قميمة

قميمة جداً

الوسط الحسابي

أكبر مف

أكبر مف

أكبر مف

أكبر مف

أكبر مف

(طول الخمية)

الوزن النسبي

4.2-3.4

3.4-2.6

2.6-1.8

1.8-1

5-4.2

أكبر مف

أكبر مف

أكبر مف

أكبر مف

أكبر مف

%100- %84

%84-%68

%68-%52

%52- %36

%36- %20

كىذا يعطي داللة كاضحة عمى أف المتكسطات التي تقػؿ عػف ( )1.80تػدؿ عمػى كجػكد درجػة قميمػة جػدان

مف المكافقة عمى فقرات االستبانة ،أما ما يسػاكم أك يزيػد عػف ( )4.20فيػدؿ عمػى كجػكد درجػة كبيػرة جػدنا مػف

المكافقة ،كىذا التقسيـ تـ تحديده كفؽ مقياس ليكرت الخماسي الذم تـ اعتماده في تصحيح أداة الدراسة.

كتتػ ػراكح درج ػػات االس ػػتبانة ب ػػيف ( 355 - 71درج ػػة) ،كت ػػدؿ الدرجػػػة المنخفض ػػة عم ػػى أف المفحػػػكص

انخفاض مستكل الكفاية ،بينما تدؿ الدرجة المرتفعة عمى مستكل مرتفع مف الكفاية عمى مجاالت االستبانة.
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اختبار التوزيع الطبيعي : Normality Distribution Test
استخدـ الباحث اختبار ككلمجكركؼ سمرنكؼ ) Kolmogorov-Smirnov Test )K-Sالختبار

ما ،إذا كانت البيانات تتبع التكزيع الطبيعي مف عدمو ،ككانت النتائج كما ىي مبينة في الجدكؿ التالي:
جدول ()6

يوضح نتائج اختبار التوزيع الطبيعي
م

القيمة الحتمالية

التقدير

)(Sig.

.1

كفاية التخطيط ألىداف تدريس المقررات الشرعية

0.201

.2

كفاية إدارة الصف والموقف التعميمي

0.206

.3

كفاية استخدام الوسائل والتقنيات التعميمية

0.160

.4

كفاية التقويم

0.223

.5

كفاية التمكن من التخصص

0.176

جميع مجالت الستبانة معاً

0.965

يتضح مف بيانات الجدكؿ رقـ ( )6أف القيمػة االحتماليػة ) (Sig.لجميػع مجػاالت الد ارسػة كانػت أكبػر مػف
مسػػتكل الداللػػة ( ،)α ≥0.01كبػػذلؾ فػػإف تكزيػػع البيانػػات ليػػذه المجػػاالت يتبػػع التكزيػػع الطبيعػػي ،كبػػذلؾ سػػيتـ
استخداـ االختبارات المعممية لإلجابة عمى تساؤالت الدراسة.

سادساً  :صدق أداة الدراسة (الستبانة):

صػػدؽ االسػػتبانة يعنػػي " أف يقػػيس االسػػتبياف مػػا كضػػع لقياسػػو" (الجرجػػاكم .)521 :3252،كمػػا يقصػػد

بالص ػػدؽ "ش ػػمكؿ االستقص ػػاء لك ػػؿ العناص ػػر الت ػػي يج ػػب أف ت ػػدخؿ ف ػػي التحمي ػػؿ م ػػف ناحي ػػة ،ككض ػػكح فقراتي ػػا

كمفرداتيا مف ناحية ثانية ،بحيث تككف مفيكمة لكؿ مف يستخدميا" (عبيدات كآخركف.)3225 ،
وقد تم التأكد من صدق الستبانة بطريقتين:

 -7صدق المحكمين:

يستخدـ أسمكب رأم المحكميف ،بيدؼ التأكد مف مدل صالحية االستبانة كمالءمتيا ألغراض

الدراسة ،كيتـ ذلؾ مف خالؿ عرض أداة الدراسة عمى مجمكعة مف المحكميف ذكم الخبرة كالمختصيف
بالمكضكع قيد الدراسة ،كيطمب منيـ إبداء الرأم فيما يتعمؽ بمدل صدؽ كصالحية كؿ فقرة مف فقرات
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االستبانة كمدل مالءمتيا لقياس ما كضعت لقياسو ،ككصؼ المكضكع الذم أعدت مف أجؿ الدراسة فيو،
كبناء عميو تـ إتباع ىذا األسمكب ،كعرضت االستبانة عمى عدد مف المحكميف مف بعض الجامعات في قطاع
ن
غزة ،باإلضافة لخبراء متخصصيف في مكضكع الدراسة ،حيث قدـ السادة المحكميف العديد مف التعديالت
الجكىرية عمى أداة الدراسة ،كاستجاب الباحث ليذه التعديالت ،كقاـ بإعادة صياغة االستبانة في ضكء
المالحظات التي قدميا المحكمكف ،حتى أخذت االستبانة شكميا النيائي ،أنظر الممحؽ رقـ (.)3

 -2صدق التساق الداخمي (:)Internal Validity

يقصد بصدؽ االتساؽ الداخمي مدل اتساؽ كؿ فقرة مف فقرات االستبانة مع المجاؿ الذم تنتمي إليو

ىذه الفقرة ،كتـ حساب االتساؽ الداخمي لفقرات االستبانة عمى عينة الدراسة االستطالعية البالغ قكاميا ()20

مف خارج عينة الدراسة الفعمية ،كذلؾ بحساب معامؿ ارتباط بيرسكف ( )Pearsonبيف كؿ فقرة ،كالدرجة

الكمية لممجاؿ نفسو ،كما في الجدكؿ التالي:

صدق التساق الداخمي لفقرات المجال األول:
يكضح جدكؿ رقـ ( )7معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات المجاؿ األكؿ :كفاية التخطيط ألىداؼ

تدريس المقررات الشرعية ،كالدرجة الكمية لممجاؿ األكؿ:

جدول رقم ()7

معامالت الرتباط بين فقرات المجال األول التخطيط والدرجة الكمية لممجال
الفقرة

م
.1
.2
.3
.4
.5
.6

معامل الرتباط

إعداد خطة لحصة في مادة التربية اإلسالمية.

مستوى الدللة
()Sig.

0.350

20225

إعداد خطة فصمية لمادة التربية اإلسالمية.

0.608

20225

استثمار المناسبات الدينية كالكطنية عند كضع خطة فصمية لمادة التربية

0.563

20225

تحميؿ محتكل التربية اإلسالمية إلى حقائؽ كمفاىيـ كأحكاـ شرعية كقيـ

0.359

20225

اشتقاؽ األىداؼ التعميمية مف دركس التربية االسالمية.

0.515

20225

0.611

20225

اإلسالمية.

اسالمية كتعميمات كأحكاـ شرعية.
صياغة األىداؼ التعميمية في مجاالت المعرفية كالكجدانية كالميارية في

التربية االسالمية.
صياغة أىداؼ التربية اإلسالمية كفق نا الحتياجات طمبة المرحمة الثانكية.

0.490

20225

.8

يراعي الفركؽ الفردية عند صياغة األىداؼ التعميمية لمتربية اإلسالمية.

0.588

20225

.9

االىتماـ بتطبيؽ األىداؼ الكجدانية في تدريس التربية االسالمية.

0.587

20225

.7
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.10

تحديد المنحى الترابطي بيف دركس التربية االسالمية كالمكاد التعميمية

0.680

األخرل.
 .11يراعي التسمسؿ في التخطيط لفعاليات دركس التربية االسالمية.

20.82

20225

0.567

20225

صياغة األىداؼ السمككية الخاصة بدركس التربية االسالمية بطريقة قابمة

0.497

20225

مراعاة ميكؿ كاىتمامات الطالب عند التخطيط لدرس التربية االسالمية.

20.56

20225

مراعاة اإلمكانيات المتكافرة داخؿ المدرسة عند التخطيط لدركس التربية

0.437

20225

 .12يخطط لمناسبة الكقت لتحقيؽ األىداؼ التعميمية.
.13
.14
.15

20225

لممالحظة كالقياس.

اإلسالمية.

** دالة عند مستوى 0.01

* دالة عند مستوى 0.05

 ///غير دالة إحصائياً

يتضح مف الجدكؿ رقـ ( )7أف جميع الفقرات في المجاؿ األكؿ دالػة إحصػائيان ،بمعنػى كجػكد عالقػة بػيف
كػػؿ ىػػذه الفق ػرات مػػع المجػػاؿ التػػي تنتمػػي ليػػا ،ممػػا يعػػزز مػػف صػػدؽ االتسػػاؽ الػػداخمي لفق ػرات المجػػاؿ األكؿ،
حيث مستكل الداللة(  ) sigأقؿ مف (.)α ≥0.01

صدق التساق الداخمي لفقرات المجال الثاني:
يكضح جدكؿ رقـ ( ) 8معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات المجاؿ الثاني :كفاية إدارة الصؼ

كالمكقؼ التعميمي كالدرجة الكمية لممجاؿ الثاني:

جدول رقم ()8

معامالت الرتباط بين فقرات المجال الثاني كفاية إدارة الصف والموقف التعميمي والدرجة الكمية لممجال
مستوى الدللة

الفقرة

معامل الرتباط

التمييد لدرس التربية اإلسالمية بطرائؽ مناسبة (إثارة انتباه -فحص

0.570

20225

.2

التنكيع في أساليب التدريس حسب الفركع المختمفة لمتربية االسالمية.

0.578

20225

.3

يكظؼ التعزيز بطريقة سميمة.

0.469

20225

.4

يجيب عف استفسارات الطالب في تدريس التربية االسالمية.

0.341

20223

0.477

20225

0.332

20222

م

.1

.5
.6

متطمبات سابقة).

جذب انتباه جميع الطالب مف خالؿ أسمكب عرض مشكؽ في دركس مادة
التربية اإلسالمية.
إعطاء الكقت الكافي لمطالب لممناقشة في فعاليات درس التربية اإلسالمية.
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()Sig.

.7

مراعاة الفركؽ الفردية أثناء المناقشة الصفية لتحقيؽ المساكاة بيف الطالب.

201.0

20225

.8

التعامؿ مع المشكالت الصفية بمنطقية أثناء تدريس التربية اإلسالمية.

20121

20225

خمؽ جك مف السكينة كالطمأنينة كاألماف داخؿ الصؼ في التربية

20123

20225

تييئة بيئة تعميمية تشجع الطالب عمى المشاركة الحيكية في التربية

20121

20225

تحميؿ الميمة في التربية اإلسالمية إلى خطكات تدريسية صغيرة .

20111

20225

 .12استغالؿ كقت الحصة في تدريس التربية اإلسالمية بشكؿ فعاؿ.

201.3

20225

 .13معالجة المكاقؼ الطارئة في الصؼ بأسمكب تربكم كقيـ اسالمية.

201..

20225

تكظيؼ النشاطات اإلثرائية المناسبة في تدريس التربية اإلسالمية عند

20103

20225

التنكيع في أساليب التدريس التربية اإلسالمية (استقراء -استنتاج -مناقشة

20113

20225

استخداـ األساليب المختمفة لتحقيؽ النظاـ كاالنضباط كالفعالية كالنشاط في

20122

20225

.9
.10
.11

.14
.15
.16

اإلسالمية.
اإلسالمية.

الضركرة.
كحكار).
الفصؿ.

** دالة عند مستوى 0.01

* دالة عند مستوى 1012

 ///غير دالة إحصائياً

يتضح مف الجدكؿ رقـ ( )8أف جميع الفقرات في المجاؿ الثاني دالة إحصػائيان ،بمعنػى كجػكد عالقػة بػيف
كؿ ىذه الفقرات مع المجاؿ التي تنتمي ليا مما يعزز مف صدؽ االتساؽ الداخمي لفقرات المجػاؿ الثػاني ،حيػث
مستكل الداللة(  ) sigأقؿ مف (.)α ≥0.01

صدق التساق الداخمي لفقرات المجال الثالث:
يكضح جدكؿ رقـ ( ) 9معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات المجاؿ الثالث :كفاية استخداـ الكسائؿ

كالتقنيات التعميمية كالدرجة الكمية لممجاؿ الثالث:
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جدول رقم ()9
معامالت الرتباط بين فقرات المجال الثالث كفاية استخدام الوسائل والتقنيات التعميمية والدرجة الكمية لممجال
الفقرة

م
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

معامل الرتباط

ي صمـ أنشطة تعميمية مختمفة تتناسب مع أىداؼ مادة التربية اإلسالمية.

()Sig.

2021.

20223

يستخد ـ الكسائؿ التقنية المناسبة في تدريس التربية اإلسالمية كفي ضكء

20310

20235

تكظيؼ األفالـ التربكية االسالمية المناسبة لطالب المرحمة الثانكية.

203.0

20225

ي خصص الكقت المناسب كالالزـ الستخداـ الكسائؿ التعميمية لتدريس

20250

20221

تكظيؼ عنصر التشكيؽ في الكسائؿ التعميمية التي يمكف استخداميا

20313

20225

ربط الكسائؿ التعميمية كفؽ المحتكل المتضمف في مادة التربية االسالمية.

201..

20225

استخداـ السبكرة ككسائؿ التعميـ األخرل في تدريس التربية اإلسالمية بشكؿ

20115

20225

ربط الكسيمة بالمكقؼ التعميمي بما يحقؽ أىداؼ درس التربية اإلسالمية.

201.1

20225

201.1

20225

20155

20225

20121

20225

اإلمكانيات المتكافرة.

التربية اإلسالمية.
بتدريس التربية االسالمية.

منظـ كمثمر.

تكظيؼ الكسائؿ التعميمية حسب متطمبات أىداؼ درس التربية اإلسالمية.

 .10استخداـ كسائؿ تعميمية لدركس التربية اإلسالمية مف إنتاج الطالب.
.11

مستوى الدللة

تكظيؼ الكسيمة التعميمية في التربية اإلسالمية بطريقة صحيحة.

** دالة عند مستوى 0.01

* دالة عند مستوى 1012

 ///غير دالة إحصائياً

يتضح مف الجدكؿ رقـ ( )9أف جميع الفقرات في المجاؿ الثالث دالة إحصائينا ،بمعنػى كجػكد عالقػة بػيف
كػػؿ ىػػذه الفقػرات مػػع المجػػاؿ التػػي تنتمػػي ليػػا ،ممػػا يعػػزز مػػف صػػدؽ االتسػػاؽ الػػداخمي لفقػرات المجػػاؿ الثالػػث،
حيث مستكل الداللة(  ) sigأقؿ مف (.)α ≥0.01

صدق التساق الداخمي لفقرات المجال الرابع:
يكضح جدكؿ رقـ ( )10معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات المجاؿ الرابع :كفاية التقكيـ كالدرجة
الكمية لممجاؿ الرابع:
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جدول رقم ()10
معامالت الرتباط بين فقرات المجال الرابع كفاية التقويم والدرجة الكمية لممجال
الفقرة

م

معامل الرتباط

مستوى الدللة
()Sig.

طرح أسئمة ذات مستكيات مختمفة أثناء شرح درس في مادة التربية

20.56

*0.001

استخداـ المالحظة لتقكيـ سمكؾ طالب المرحمة الثانكية في ضكء القيـ

0.437

*0.013

إعداد خطط لعالج نقاط الضعؼ لدل الطالب في مادة التربية اإلسالمية

0.509

*0.045

.4

ال لجميع أىداؼ التربية اإلسالمية.
مراعاة أف يككف التقكيـ شام ن

0.570

*0.024

.5

مراعاة مكاصفات السؤاؿ الجيد في التربية اإلسالمية.

0.578

*0.001

.6

تحميؿ نتائج االختبارات في التربية اإلسالمية كأحرص عمى تفسيرىا.

0.469

*0.001

.7

تكظيؼ نتائج االختبارات في تحسيف طرؽ تدريس التربية االسالمية.

0.341

*0.003

.8

تزكيد الطالب بتغذية راجعة فكرية في التربية اإلسالمية.

0.477

*0.001

.9

يشجع الطالب عمى التقكيـ الذاتي في التربية اإلسالمية.

0.314

*0.042

 .10استخداـ األسئمة الكتابية أثناء التقكيـ في التربية اإلسالمية.

0.544

*0.001

 .11يستخدـ األسئمة الشفكية أثناء التقكيـ في التربية اإلسالمية.

0.715

*0.001

 .12يشتؽ فقرات االختبار مف االىداؼ السمككية في التربية اإلسالمية.

0.713

*0.001

 .13ي ارعي في كسائؿ التقكيـ الفركؽ الفردية بيف الطالب في التربية اإلسالمية.
استخداـ التقكيـ (التشخيصي -التككيني -الختامي) أثناء التدريس في

0.711

*0.001

0.733

*0.001

0.814

*0.001

.1
.2
.3

.14
.15

االسالمية تناسب مستكل الطالب التعميمي.
اإلسالمية.
مف أجؿ التقكيـ المرحمي.

التربية اإلسالمية.

أناقش الطالب في أخطائيـ أثناء التقكيـ في التربية اإلسالمية.

** دالة عند مستوى 0.01

* دالة عند مستوى 1012

 ///غير دالة إحصائياً

يتضػػح مػػف الجػػدكؿ رقػػـ ( )11أف جميػػع الفقػرات فػػي المجػػاؿ ال اربػػع دالػػة إحصػػائيان ،بمعنػػى كجػػكد عالقػػة
بيف كؿ ىذه الفقرات مع المجاؿ التي تنتمي ليا ،مما يعزز مػف صػدؽ االتسػاؽ الػداخمي لفقػرات المجػاؿ ال اربػع،
حيث مستكل الداللة(  ) sigأقؿ مف (.)α ≥0.01
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صدق التساق الداخمي لفقرات المجال الخامس:
يكضح جدكؿ رقـ ( )55معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات المجاؿ الخامس :كفاية التمكف مف

التخصص كالدرجة الكمية لممجاؿ الخامس:

جدول رقم ()11

معامالت الرتباط بين فقرات المجال الخامس كفاية التمكن من التخصص والدرجة الكمية لممجال
الفقرة

م

معامل الرتباط

مستوى الدللة
()Sig.

.1

اإللماـ بعمكـ الحديث الشريؼ كمصطمحاتو.

0.324

*0.006

.2

اإللماـ بأحكاـ التالكة كالتجكيد.

0.745

*0.001

.3

معرفة أحكاـ المعامالت اإلسالمية.

0.644

*0.001

.4

اإللماـ بالمفاىيـ الفقيية.

0.789

*0.001

.5

معرفة مجاالت العقيدة اإلسالمية.

0.788

*0.001

.6

اإللماـ بأساليب الدعكة اإلسالمية.

0.731

*0.001

.7

معرفة النظـ اإلسالمية.

0.712

*0.001

.8

اإللماـ بالجكانب المختمفة لعمكـ القرآف.

0.734

*0.001

.9

معرفة نماج مف الفكر التربكم عند عمماء المسمميف.

0.844

*0.001

0.856

*0.001

0.799

*0.001

0.256

*0.001

 .13االتقاف في ربط مكضكعات التربية اإلسالمية بالحياة.

0.722

*0.001

 .14اإللماـ بالجكانب الميارية األدائية كما في تالكة القرآف الكريـ.

0.724

*0.001

 .10اإللماـ بمصادر المسائؿ اإلسالمية.
.11
.12

اإللماـ باالستشياد بالقرآف الكريـ كالسنة المشرفة كفؽ المكضكع الذم اقكـ

بتدريسو.
االتقاف في بناء اتجاىات كقيـ لدل الطالب مف خالؿ فركع التربية

اإلسالمية.

** دالة عند مستوى 0.01

* دالة عند مستوى 1012

 ///غير دالة إحصائياً

يتضح مف الجدكؿ رقـ ( )11أف جميع الفقرات في المجػاؿ الخػامس دالػة إحصػائيان ،بمعنػى كجػكد عالقػة
بػػيف كػػؿ ىػػذه الفق ػرات مػػع المجػػاؿ التػػي تنتمػػي ليػػا ،ممػػا يعػػزز مػػف صػػدؽ االتسػػاؽ الػػداخمي لفق ػرات المجػػاؿ
الخامس ،حيث مستكل الداللة(  ) sigأقؿ مف (.)α ≥0.01
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 -3الصدق البنائي Structure Validity
يعتبر الصدؽ البنائي أحد مقاييس صدؽ األداة الذم يقيس مدل تحقؽ األىداؼ التي تريد األداة

الكصكؿ إلييا ،فقد قاـ الباحث بحساب معامالت االرتباط بيف درجة كؿ بعد ،كالدرجة الكمية الستبانة
الكفايات التعميمية الالزمة لتدريس المقررات الشرعية بالمرحمة الثانكية ،كدكر برنامج اإلعداد الجامعي في

إكسابيا لمطمبة المعمميف في الجدكؿ التالي:

جدول ()12

يوضح ارتباط مجالت الستبانة مع الدرجة الكمية لو
القيمة الحتمالية

م

التقدير

معامل الرتباط

.1

كفاية التخطيط ألىداف تدريس المقررات الشرعية

660.6

*0.001

.2

كفاية إدارة الصف والموقف التعميمي

120.7

*0.001

.3

كفاية استخدام الوسائل والتقنيات التعميمية

530.6

*0.001

.4

كفاية التقويم

662.2

*0.001

.5

كفاية التمكن من التخصص

544.7

*0.001

)(Sig.

يتضح مف الجدكؿ رقـ ( )12أف معامالت االرتباط لمجاالت االستبانة الخمسة حققت ارتباطات دالة

مع الدرجة الكمية ،يككف الباحث قد تحقؽ مف صدؽ االتساؽ الداخمي لمقياس الكفايات التعميمية الالزمة

لتدريس المقررات الشرعية بالمرحمة الثانكية ،كدكر برنامج اإلعداد الجامعي في إكسابيا لمطمبة المعمميف.

سابعاً :ثبات أداة الدراسة (:)Reliability

يقصد بثبات االستبانة ىك "أف يعطي االستبياف نفس النتائج إذا أعيد تطبيقو عدة مرات متتالية".

(الجرجاكم)97:2010،

أم أف ثبات االستبانة تعطي النتائج نفسيا تقريبنا إذا ما أعيد تطبيقيا عمى أفراد العينة في نفس

الظركؼ مرة أخرل ،كتـ التأكد مف ثبات االستبياف باستخداـ طريقتيف كىما :طريقة التجزئة النصفيةSplit-
 ،Half Coefficientكطريقة ألفا كركنباخ .Cornbrash’s Alpha

99

 -7طريقة التجزئة النصفية :Split-Half Coefficient
قاـ الباحث بحساب معامؿ االرتباط بيف مجمػػكع درجات الفقرات الفردية ( 36فقرة)  ،كمجمكع درجات

الفقرات الزكجية ( 35فقرة) ،كالمككنة لمقياس الكفايات التعميمية الالزمة لتدريس المقررات الشرعية بالمرحمة
الثانكية ،كدكر برنامج اإلعداد الجامعي في إكسابيا لمطمبة المعمميف (مجمكع الفقرات =  71فقرة) ،كقد بمغت

قيمة معامؿ الثبات (معامؿ ارتباط بيرسكف بيف النصفيف) ر =  ،0.560ثـ استخدـ معادلة جتماف لتعديؿ

طكؿ االختبػار ،بسبب ككف عدد فقرات المقياس فردينا (النصفيف غير متساكييف) ،كقد بمغت قيمة معامؿ
الثبات بعد التعديؿ بتمؾ المعادلة ر =  0.719كىي قيمة دالة إحصائيان عند مستكل داللة أقؿ مف ،0.01

األمر الذم يدلؿ عمى درجة جيدة مف الثبات.

 -2طريقة ألفا كرونباخ :Cornbrash’s Alpha Coefficient

استخدـ الباحث طريقة ألفا كركنباخ لقياس ثبات االستبانة كطريقة ثانية؛ كذلؾ إليجاد معامؿ ثبات

االستبانة ،حيث حصؿ عمى قيمة معامؿ ألفا لكؿ مجاؿ مف مجاالت االستبانة ،ككذلؾ لالستبانة ككؿ.
جدكؿ( )13يكضح ذلؾ.

جدول رقم ()13

معامالت الرتباط باستخدام طريقة ألفا كرونباخ
م

المجال

عدد الفقرات

قيمة ألفا كرونباخ

.1

كفاية التخطيط ألىداؼ تدريس المقررات الشرعية

15

0.844

.2

كفاية إدارة الصؼ كالمكقؼ التعميمي

16

0.901

.3

كفاية استخداـ الكسائؿ كالتقنيات التعميمية

11

0.556

.4

كفاية التقكيـ

15

0.735

.5

كفاية التمكف مف التخصص

14

0.822

71

0.770

الدرجة ككل

يتضح مف الجدكؿ السابؽ رقـ ( )13أف قيمة معامؿ ألفا كركنباخ كانت مرتفعة لكؿ مجاؿ ،كتتراكح بيف

 0.901 ،0.735لكؿ مجاؿ مف مجاالت االستبانة .كذلؾ كانت قيمة معامؿ ألفا لجميع فقرات االستبانة
(.)0.770
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كبذلؾ يككف الباحث قد تأكد مف صدؽ كثبات االستبانة؛ مما يجعمو عمى ثقة تامة بصحة االستبانة
كصالحيتيا لتحميؿ النتائج ،كاإلجابة عمى أسئمة الدراسة ،كتككف االستبانة في صكرتيا النيائية ممحؽ (.)3

ثامناً :األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة:

لقد قاـ الباحث بتفريغ كتحميؿ االستبانة مف خالؿ برنامج التحميؿ اإلحصائي Statistical Package

 ،(SPSS) for the Social Sciencesكتـ استخداـ االختبارات اإلحصائية التالية:

 .1النسب المئكية كالتك اررات كالمتكسط الحسابي ،حيث يستخدـ ىذا األمر بشكؿ أساسي ألغراض معرفة
تكرار فئات متغير ما ،كتفيد الباحث في كصؼ عينة الدراسة.

 .2اختبار ألفا كركنباخ( ،)Cronbach's Alphaكىي طريقة لمعرفة ثبات فقرات االستبانة.

 .3معامؿ ارتباط بيرسكف ( )Pearson Correlation Coefficientلقياس درجة االرتباط ،حيث يقكـ ىذا
االختبار عمى دراسة العالقة بيف متغيريف .كقد استخدمو الباحث لحساب االتساؽ الداخمي لالستبانة،
ككذلؾ لدراسة العالقة بيف المجاالت.

 .4اختبار  Tفي حالة عينة كاحدة ( )T-Testلمعرفة ما إذا كانت متكسط درجة االستجابة قد كصمت إلي
الدرجة المتكسطة ،كىي  3أـ زادت أك قمت عف ذلؾ .كلقد استخدمو الباحث لمتأكد مف داللة المتكسط

لكؿ فقرة مف فقرات االستبانة .

 .5اختبار  Tفي حالة عينة عينتيف ( )Independent Samples T-Testلمعرفة ما إذا كاف ىناؾ
فركقات ذات داللة إحصائية بيف مجمكعتيف مف البيانات .استخدمو الباحث لمفركؽ التي تعزل لممتغير

الذم يشتمؿ عمى مجمكعتيف.

 .6اختبار تحميؿ التبايف األحادم( ) One Way Analysis of Variance - ANOAVلمعرفة ما إذا
كاف ىناؾ فركقات ذات داللة إحصائية بيف ثالث مجمكعات أك أكثر مف البيانات .استخدمو الباحث

لمفركؽ التي تعزل لممتغير الذم يشتمؿ عمى ثالث مجمكعات فأكثر.
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الفصــل اخلـامض

ىتائج الدراشــُ وتفصريها
 متهًد
 ىتائج الصؤال األول ومياقشته
 ىتائج الصؤال الجاىٌ ومياقشته
 ىتائج الصؤال الجالح ومياقشته
 ىتائج الصؤال الرابع ومياقشته
 اليتـــــائج والتىصًــــــات
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الفصل الخامس
نتائج الدراســة وتفسيرىا
تمييد:
يتضمف ىذا الفصؿ عرضان لنتائج الدراسة ،كذلؾ مف خالؿ اإلجابة عف أسئمة الدراسة ،كالتي تـ

التكصؿ إلييا مف خالؿ استجابات أفراد مجتمع الدراسة مف الطمبة المعمميف بجامعة األزىر بشأف درجة

المكافقة عمى كؿ فقرة مف فقرات أداة الدراسة؛ كذلؾ بيدؼ التعرؼ إلى الكفايات التعميمية الالزمة لتدريس
المقررات الشرعية بالمرحمة الثانكية ،كدكر برنامج اإلعداد الجامعي في إكسابيا لمطمبة المعمميف ،كذلؾ تبعنا
لمتغيرات الدراسة (الجنس ،عدد الساعات المجتازة ،التقدير).

لذا تـ إجراء المعالجات اإلحصائية لمبيانات المتجمعة مف أداة الدراسة ،إذ تـ استخداـ البرنامج

اإلحصائي ) ،(SPSSكاستخداـ االختبارات اإلحصائية المناسبة لذلؾ ،لتحقيؽ أىداؼ الدراسة ،كتفسير
النتائج كمناقشتيا ،كمف ثـ تقديـ التكصيات كالمقترحات.

 -النتائج المتعمقة باإلجابة عن سؤال الدراسة األول والذي ينص عمى:

"ما الدرجات التقديرية لمكفايات التعميمية الالزمة لتدريس المقررات الشرعية بالمرحمة الثانوية ودور

برنامج اإلعداد الجامعي في اكسابيا ،من وجية نظر الطمبة المعممين؟"
كلإلجابة عف ىذا السؤاؿ ،قاـ الباحث بإيجاد المتكسطات الحسابية كالكزف النسبي ،كاختبار  Tلمعرفة

ما إذا كانت متكسط درجة االستجابة قد كصمت درجة الحياد ،كىي ( )3أـ ال .كذلؾ لفقرات كؿ مجاؿ عمى

حده كلمجاالت االستبانة معان.

أو ًل :النتائج المتعمقة بالمجال األول كفاية التخطيط ألىداف تدريس المقررات الشرعية:

فقد تـ استخراج المتكسطات الحسابية كاالنحراؼ المعيارم كالكزف النسبي ،كاختبار  Tلمعرفة ما إذا

كانت متكسط درجة االستجابة قد كصمت درجة الحياد كىي ( )3أـ ال .كذلؾ كما ىك مكضح في الجدكؿ رقـ

(.)14
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جدول رقم ()14
المتوسطات الحسابية والوزن النسبي وقيمة الحتمال ) (Sig.لكل فقرة من فقرات
مجال كفاية التخطيط ألىداف تدريس المقررات الشرعية
الحسابي

النحراف
المعياري

الوزن

النسبي

الختبار

.1

إعداد خطة لحصة في مادة التربية اإلسالمية.

2.81

1.09

56.18

-2.300

*0.011

.2

إعداد خطة فصمية لمادة التربية اإلسالمية.

3.25

1.08

64.94

3.029

*0.001

6

3.13

0.96

62.64

1.813

*0.036

8

3.08

1.03

61.61

1.032

0.152

9

3.20

1.05

64.05

2.532

*0.006

7

3.40

1.09

68.02

4.849

*0.000

3

3.26

1.12

65.29

3.122

*0.001

5

3.76

1.02

75.20

9.833

*0.000

2

4.02

0.80

80.46

16.872

*0.000

1

3.27

1.10

65.37

3.216

*0.001

4

2.71

1.11

62.18

-2.340

*0.012

11

2.61

1.13

60.18

-2.444

*0.013

12

2.56

1.16

60.07

-2.450

*0.016

15

2.57

1.15

60.09

-2.448

*0.015

14

2.59

1.14

60.11

-2.446

*0.014

13

3.32

0.65

66.38

6.533

*0.000

الفقرة

م

.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15

استثمار المناسبات الدينية كالكطنية عند كضع خطة

فصمية لمادة التربية اإلسالمية.

تحميؿ محتكل التربية اإلسالمية إلى حقائؽ كمفاىيـ
كأحكاـ شرعية كقيـ إسالمية كتعميمات كأحكاـ شرعية.

اشتقاؽ األىداؼ التعميمية مف دركس التربية اإلسالمية.
صياغة األىداؼ التعميمية في المجاالت المعرفية
كالكجدانية كالميارية في التربية اإلسالمية.
صياغة أىداؼ التربية اإلسالمية كفق نا الحتياجات طمبة

المرحمة الثانكية.

يراعي الفركؽ الفردية عند صياغة األىداؼ التعميمية

لمتربية اإلسالمية.

االىتماـ بتطبيؽ األىداؼ الكجدانية في تدريس التربية

اإلسالمية.

تحديد المنحى الترابطي بيف دركس التربية اإلسالمية

كالمكاد التعميمية األخرل.

يراعي التسمسؿ في التخطيط لفعاليات دركس التربية

اإلسالمية.

يخطط لمناسبة الكقت لتحقيؽ األىداؼ التعميمية.
صياغة األىداؼ السمككية الخاصة بدركس التربية

اإلسالمية بطريقة قابمة لممالحظة كالقياس.

مراعاة ميكؿ كاىتمامات الطالب عند التخطيط لدرس.
مراعاة اإلمكانيات المتكافرة داخؿ المدرسة عند التخطيط

لدركس التربية اإلسالمية.

جميع فقرات المحور معاً

المتوسط

* المتكسط الحسابي داؿ إحصائيان عند مستكل داللة (.)α ≥0.05
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قيمة

القيمة
الحتمالية

الرتبة
10

()Sig

يتضح مف جدكؿ رقـ (:)14

أن أعمى فقرتين في ىذا المجال كما يمي:

 الفقرة رقـ (" )9الىتمام بتطبيق األىداف الوجدانية في تدريس التربية اإلسالمية" جاءت في المرتبةاألكلى بمتكسط حسابي يساكم ( ،)4.02أم بكزف نسبي ( ،)%80.46كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة
بدرجة كبيرة مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقرة ،ويعزو الباحث ذلك إلى أف برنامج اإلعداد الجامعي

لمعممي التربية اإلسالمية في مجاؿ تحديد األىداؼ ،كخاصة األىداؼ الكجدانية قد حقؽ االستفادة
في تنمية كفايات الطمبة المعمميف بتطبيقيا بشكؿ كاضح.

 -كاحتمت الفقرة رقـ ( " )2يراعي الفروق الفردية عند صياغة األىداف التعميمية لمتربية اإلسالمية

"المرتبة الثانية بمتكسط حسابي يساكم ( )3.76بكزف نسبي يساكم ( ،)%75.20كىذا يعني أف
ىناؾ مكافقة بدرجة كبيرة مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقرة ،ويعزو الباحث ذلك أف برنامج إعداد

معمـ التربية اإلسالمية سكاء مف الناحية النظرية أك العممية تناكؿ مكضكع إكساب الطمبة المعمميف
كفايات مراعاة الفركؽ الفردية بيف الطمبة ،كعمى المعمـ أف يتعرؼ عمى الجكانب الحركية كالعقمية

كاالنفعالية المسئكلة عف التعمـ ،مف خالؿ دراستو لمساقات برنامج اإلعداد الجامعي مثؿ مقرر
نظريات التعمـ ،حيث إف معمـ التربية اإلسالمية اذا لـ يراعي الفركؽ الفردية ،كتكظيؼ نظريات التعمـ
فإنيا تعد مشكمة خطيرة.

أن أدنى فقرتين في ىذا المجال كما يمي:
 جاءت الفقرة رقـ (" )14مراعاة ميول واىتمامات الطالب عند التخطيط لدرس التربية اإلسالمية" فيالمرتبة الرابعة عشر  -قبؿ األخيرة  -بمتكسط حسابي يساكم ( )2.57بكزف نسبي يساكم

( ،)% 60.09كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة بدرجة متكسطة مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقرة؛ ويعزو
الباحث ذلك إلى أف مجاالت تخصص التربية اإلسالمية :المجاؿ الفكرم كالركحي كالجسدم،

كالمجاالت الدينية كالدنيكية .كقد حقؽ الطمبة المعممكف فائدة في ىذه المجاالت خالؿ اإلعداد

الجامعي بدرجة متكسطة ،كقد يككف مدة البرنامج التربكم ،كعدد ساعاتو ،كعدد مقرراتو ،ال تسمح

بتقديـ كؿ ما ىك مفيد في التربية اإلسالمية ،كبذلؾ فإف الطالب المعمـ بحاجة إلى تطكير مزيد مف

الكفايات التربكية ،خاصة في تخصص التربية اإلسالمية التي يعد المعمـ القدكة لطالبو ،كىك و
مرب
ليـ قبؿ أف يككف معممنا ليـ.

 -كجاءت الفقرة رقـ ( " )15صياغة األىداف السموكية الخاصة بدروس التربية اإلسالمية بطريقة

قابمة لممالحظة والقياس" في المرتبة األخيرة ،بمتكسط حسابي يساكم ( )2.56بكزف نسبي يساكم
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( ،)% 60.07كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة بدرجة متكسطة مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقرة ،ويعزو
الباحث ذلك إلى أف األىداؼ السمككية تحظي بأىمية قميمة في اإلعداد التربكم الجامعي ،ذلؾ أف
الطالب المعمـ يجب أف يككف مممان في كيفية تحديد اليدؼ السمككي ،كىذا يتطمب كفايات لدل
الطالب المعمـ في كيفية صياغتيا ،كالتنكيع في كضع مستكيات األىداؼ السمككية تبعان لطبيعة المادة

كالمحتكل الدراسي.

كبشكؿ عاـ يمكف القكؿ بأف المتكسط الحسابي لجميع فقرات المجاؿ يساكم ( ،)3.32بكزف نسبي

يساكم ( ،)%66.38كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة بدرجة متكسطة مف قبؿ أفراد العينة عمى فقرات ىذا

المجاؿ؛ ويعزو الباحث ذلك إلى أف الطمبة المعممكف في تخصص التربية اإلسالمية لدييـ الكفايات
التي تؤىميـ لتدريس مساقات تخصصيـ ،كلدييـ الكفايات الالزمة لتدريس المقررات الشرعية ،ففي ىذه
المرحمة أصبحكا قادركف عمى تحديد األىداؼ ،كالتخطيط لمدركس مف خالؿ برامج اإلعداد الجامعي
القائمة بالجامعة ،بفعاليتيا ككظيفتيا في تحقؽ الكفايات الفعمية لممعمميف مف المعارؼ كالميارات

الالزمة لتحسيف أدائيـ التدريسي ،كعمى الرغـ أنيا جاءت متكسطة إال أف ىذا يعني الحاجة باستمرار
لمتطكير ،كرفع كفايات معممي تخصص التربية اإلسالمية خاصة ،حتى يتمكنكا مف مزاكلة مينتيـ
مستقبالن في تدريس المقررات الشرعية بكفاءة كتميز.

ثانياً :النتائج المتعمقة بالمجال الثاني كفاية إدارة الصف والموقف التعميمي:

فقد تـ استخراج المتكسطات الحسابية كاالنحراؼ المعيارم كالكزف النسبي ،كاختبار  Tلمعرفة ما إذا

كانت متكسط درجة االستجابة قد كصمت درجة الحياد ،كىي ( )3أـ ال .كذلؾ كما ىك مكضح في الجدكؿ رقـ

(.)15

جدول رقم ()15

المتوسطات الحسابية والوزن النسبي وقيمة الحتمال ) (Sig.لكل فقرة من فقرات
مجال كفاية إدارة الصف والموقف التعميمي
م

.1
.2

الفقرة
التمييد لدرس التربية اإلسالمية بطرائؽ مناسبة (إثارة
انتباه -فحص متطمبات سابقة).
التنكيع في أساليب التدريس حسب الفركع المختمفة
لمتربية اإلسالمية.

المتوسط

النحراف

الوزن

قيمة

الحسابي

المعياري

النسبي

الختبار

القيمة

الحتمالية

الرتبة

()Sig

2.92

1.04

58.39

-1.021

0.154

7

3.14

1.06

62.77

1.724

*0.043

4
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.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16

يكظؼ التعزيز بطريقة سميمة.
يجيب عف استفسارات الطالب في تدريس التربية

اإلسالمية.

جذب انتباه جميع الطالب مف خالؿ أسمكب عرض
مشكؽ في دركس مادة التربية اإلسالمية.

إعطاء الكقت الكافي لمطالب لممناقشة في فعاليات
درس التربية اإلسالمية.
مراعاة الفركؽ الفردية أثناء المناقشة الصفية لتحقيؽ

المساكاة بيف الطالب.

التعامؿ مع المشكالت الصفية بمنطقية أثناء تدريس

التربية اإلسالمية.

خمؽ جك مف السكينة كالطمأنينة كاألماف داخؿ الصؼ

في التربية اإلسالمية.

تييئة بيئة تعميمية تشجع الطالب عمى المشاركة

الحيكية في التربية اإلسالمية.

تحميؿ الميمة في التربية اإلسالمية إلى خطكات

تدريسية صغيرة .

استغالؿ كقت الحصة في تدريس التربية اإلسالمية
بشكؿ فعاؿ.
معالجة المكاقؼ الطارئة في الصؼ بأسمكب تربكم

كقيـ اسالمية.

تكظيؼ النشاطات اإلثرائية المناسبة في تدريس التربية

اإلسالمية عند الضركرة.

التنكيع في أساليب التدريس التربية اإلسالمية

(استقراء -استنتاج -مناقشة كحكار).

استخداـ األساليب المختمفة لتحقيؽ النظاـ كاالنضباط
كالفعالية كالنشاط في الفصؿ.

جميع فقرات المحور معاً

3.06

0.92

61.26

0.901

0.185

6

3.10

0.91

61.94

1.416

0.079

5

3.80

0.88

76.09

12.088

*0.000

3

3.83

0.89

76.67

12.390

*0.000

2

3.98

0.90

79.54

14.415

*0.000

1

2.83

0.99

53.42

-1.044

*0.072

12

2.90

1.03

56.39

-1.029

*0.048

8

2.88

1.02

55.44

-1.032

*0.052

9

2.82

0.98

52.42

-1.047

*0.082

13

2.82

1.00

53.43

-1.042

*0.062

11

2.85

1.01

54.42

-1.038

*0.064

10

2.78

0.95

52.32

-1.056

*0.086

16

2.80

0.96

52.36

-1.052

*0.093

15

2.81

0.97

52.38

-1.050

*0.092

14

3.21

0.61

64.27

4.605

*0.000

* المتكسط الحسابي داؿ إحصائيان عند مستكل داللة (.)α ≥0.05

يتضح مف جدكؿ رقـ (:)15

أن أعمى فقرتين في ىذا المجال كما يمي:

 الفقرة رقـ ( " )7مراعاة الفروق الفردية أثناء المناقشة الصفية لتحقيق المساواة بين الطالب" جاءتفي المرتبة األكلى بمتكسط حسابي يساكم ( )3.98أم بكزف نسبي ( ،)%79.54كىذا يعني أف
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ىناؾ مكافقة بدرجة كبيرة مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقرة؛ ويعزو الباحث ذلك إلى أف معمـ التربية
اإلسالمية يدرؾ مفيكـ العدالة ،كالمساكاة ،كظركؼ كقدرات الطمبة ،فيك بخصائصو يراعي الفركؽ

الفردية بيف الطمبة ،كيشمميـ جميعان بالمراعاة حسب إمكانيات كحاجات كؿ منيـ.

 كاحتمت الفقرة رقـ ( " )6إعطاء الوقت الكافي لمطالب لممناقشة في فعاليات درس التربية اإلسالمية"المرتبة الثانية بمتكسط حسابي يساكم ( )3.83بكزف نسبي يساكم ( ،)%76.67كىذا يعني أف ىناؾ

مكافقة بدرجة كبيرة مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقرة ،ويعزو الباحث ذلك أف مف أىـ أىداؼ التربية

اإلسالمية الحرص عمى مصمحة الطالب ،كتكجيييـ لما فيو خير الدنيا كاآلخرة ،كألف األمر
بالمعركؼ كالنيي عف المنكر مف أساسيات ميمة معمـ التربية اإلسالمية ،فجاءت ىذه الكفاية كبيرة
لدل الطمبة المعمميف بما تتالءـ مع طبيعة المادة ككاجبيـ الديني.

أن أدنى فقرتين في ىذا المجال كما يمي:
 جاءت الفقرة رقـ ( " )15التنويع في أساليب التدريس التربية اإلسالمية (استقراء -استنتاج-مناقشة وحوار)" في المرتبة الخامسة عشر  -قبؿ األخيرة  -بمتكسط حسابي يساكم ( )2.80بكزف

نسبي يساكم ( ،)% 52.36كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة بدرجة متكسطة مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذه

الفقرة ،ويعزو الباحث ذلك إلى أف معممي التربية اإلسالمية عمكمنا يعتمدكف عمى الطرائؽ التقميدية في

التدريس .كتبني بعض الطمبة المعمميف قناعة أف طبيعة معمكمات المقررات الشرعية تحتـ استخداـ

الطرؽ التقميدية ،كما يمكف أف تعزل ىذه النتيجة إلى استخداـ أعضاء ىيئة التدريس أنفسيـ الطرؽ
التقميدية في التدريس ،باإلضافة إلى القصكر في تدريس مساؽ طرؽ كأساليب التدريس في ضكء

االتجاىات الحديثة مما قمؿ تطكر كفايات الطمبة المعمميف نحك التنكيع في أساليب التدريس.

 كجاءت الفقرة رقـ ( " )14توظيف النشاطات اإلثرائية المناسبة في تدريس التربية اإلسالمية عندالضرورة" في المرتبة األخيرة بمتكسط حسابي يساكم ( )2.78بكزف نسبي يساكم ( ،)%52.32كىذا
يعني أف ىناؾ مكافقة بدرجة متكسطة مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقرة ،ويعزو الباحث ذلك إلى

أف الطمبة المعمميف باستعماليـ لمطرائؽ التقميدية في التدريس ،كالتخطيط أثر عمى تمكف كفايتيـ في

تنظيـ الدرس عمى شكؿ خطكات تعميمية تعممية مع تنظيـ الكقت ،ككذلؾ ال يخمك مكضكع مف
مكضكعات القرآف الكريـ كالسنة الشريفة إال كتذكر فيو بعض األنشطة اإلثرائية كالقصص كاألحداث

ال عف أىمية تطكير كفاية الطالب المعمـ؛ لت دريس المقررات الشرعية إلى االستشياد
الدينية ،فض ن
بالقرآف الكريـ كالسنة النبكية عند تدريسو لمادة التربية اإلسالمية عمى اختالؼ مكضكعاتيا.
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كبشكؿ عاـ يمكف القكؿ بأف المتكسط الحسابي لجميع فقرات المجاؿ يساكم ( ،)3.21بكزف
نسبي يساكم ( ،)%64.27كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة بدرجة متكسطة مف قبؿ أفراد العينة عمى
فقرات ىذا المجاؿ.

ويعزو الباحث ذلك إلى اىتماـ برامج اإلعداد الجامعي إعداد الطالب المعمـ الفعاؿ المتمكف مف

تخصصو ،كينكع في طريقة العرض ،كال يعتمد عمى الطريقة اإللقائية التقميدية ،بؿ تنمية كفايات
الطمبة المعمميف عمى تييئة الطالب ،كاثارتيـ فكرينا لمكضكع الدرس ،كاستخداـ طريقة المناقشات
الجماعية كاألسئمة ،إال أف ىذه الكفايات بحاجة إلى التطكير إلى أف تصؿ إلى إنتاج المعمـ الحيكم

في إدارة الصؼ ،كالمكقؼ التعميمي حتى تصؿ إلى درجة كبيرة ككبيرة جدان.

ثالثاً :النتائج المتعمقة بالمجال الثالث كفاية استخدام الوسائل والتقنيات التعميمية:

فقد تـ استخراج المتكسطات الحسابية كاالنحراؼ المعيارم كالكزف النسبي ،كاختبار  Tلمعرفة ما إذا

كانت متكسط درجة االستجابة قد كصمت درجة الحياد ،كىي ( )3أـ ال .كذلؾ كما ىك مكضح في الجدكؿ رقـ
(.)16
جدول رقم ()16
المتوسطات الحسابية والوزن النسبي وقيمة الحتمال ) (Sig.لكل فقرة من فقرات
مجال كفاية استخدام الوسائل والتقنيات التعميمية

م

.1
.2
.3
.4
.5
.6

الفقرة
يصمـ أنشطة تعميمية مختمفة تتناسب مع أىداؼ

مادة التربية اإلسالمية.

يستخدـ الكسائؿ التقنية المناسبة في تدريس التربية
اإلسالمية كفي ضكء اإلمكانيات المتكافرة.
تكظيؼ األفالـ التربكية اإلسالمية المناسبة

لطالب المرحمة الثانكية.

خصص الكقت المناسب كالالزـ الستخداـ الكسائؿ
التعميمية لتدريس التربية اإلسالمية.
تكظيؼ عنصر التشكيؽ في الكسائؿ التعميمية

التي يمكف استخداميا بتدريس التربية اإلسالمية.

ربط الكسائؿ التعميمية كفؽ المحتكل المتضمف في

المتوسط

النحراف

الوزن

قيمة

الحسابي

المعياري

النسبي

الختبار

القيمة
الحتمالية

الرتبة

()Sig

3.13

1.01

62.51

1.648

0.051

1

2.97

0.92

59.31

-0.492

0.312

7

3.03

0.96

60.57

0.396

0.346

4

3.02

0.93

60.34

0.245

0.403

5

2.94

0.92

58.74

-0.907

0.183

9

3.01

0.96

60.11

0.079

0.469

6
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مادة التربية اإلسالمية.
استخداـ السبكرة ككسائؿ التعميـ األخرل في

.7

تدريس التربية اإلسالمية بشكؿ منظـ كمثمر.

ربط الكسيمة بالمكقؼ التعميمي بما يحقؽ أىداؼ

.8

درس التربية اإلسالمية.
تكظيؼ الكسائؿ التعميمية حسب متطمبات أىداؼ

.9

درس التربية اإلسالمية.

.10
.11

استخداـ كسائؿ تعميمية لدركس التربية اإلسالمية
مف إنتاج الطالب.
تكظيؼ الكسيمة التعميمية في التربية اإلسالمية

بطريقة صحيحة.

جميع فقرات المحور معاً

2.95

0.89

59.08

-0.685

0.247

8

2.86

0.96

57.14

-1.974

*0.025

11

2.91

0.93

58.17

-1.300

0.098

10

3.06

1.01

61.14

0.749

0.228

2

3.03

1.03

60.69

0.439

0.331

3

2.95

0.72

59.07

-0.848

0.199

* المتكسط الحسابي داؿ إحصائيان عند مستكل داللة (.)α ≥0.05

يتضح مف جدكؿ رقـ (:)16

أن أعمى فقرتين في ىذا المجال كما يمي:

 الفقرة رقـ ( " )1يصمم أنشطة تعميمية مختمفة تتناسب مع أىداف مادة التربية اإلسالمية" جاءتفي المرتبة األكلى بمتكسط حسابي يساكم ( )3.13أم بكزف نسبي ( ،)%62.51كىذا يعني أف

ىناؾ مكافقة بدرجة متكسطة مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقرة؛ ويعزو الباحث ذلك إلى نتيجة
اىتماـ الطمبة ،كحرصيـ عمى استخداـ األنشطة التعميمية التي أصبحت مف المتطمبات األساسية في
نجاح العممية التعميمية ،كأداة رئيسة لحؿ كثير مف مشاكميا ،ككذلؾ تشجيع أعضاء ىيئة التدريس

الطمبة عمى تصميـ األنشطة التعميمية كميارات تدريسية.

 كاحتمت الفقرة رقـ (")2استخدام وسائل تعميمية لدروس التربية اإلسالمية من إنتاج الطالب" المرتبةالثانية بمتكسط حسابي يساكم ( )3.06بكزف نسبي يساكم ( ،)%61.14كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة
بدرجة متكسطة مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقرة ،ويعزو الباحث ذلك إلى كجكد تدريب يتناكؿ

إنتاج ،كاستخداـ الكسائؿ التعميمية ضمف اإلعداد التربكم لمعمـ التربية اإلسالمية ،ككيفية استخداـ
الكسائؿ التعميمية ،كالتعامؿ معيا ،كتطبيقات عممية عمى استخداـ الكسائؿ التعميمية بأنكاعيا مف

ناحية ،كلقناعة كفيـ معممي التربية اإلسالمية ألىمية تكظيؼ الكسائؿ التعميمية مف ناحية أخرل.
أن أدنى فقرتين في ىذا المجال كما يمي:
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 كجاءت الفقرة رقـ ( " )9توظيف الوسائل التعميمية حسب متطمبات أىداف درس التربية اإلسالمية"في المرتبة العاشرة  -قبؿ األخيرة  -بمتكسط حسابي يساكم ( )2.91بكزف نسبي يساكم

( ،)% 58.17كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة بدرجة متكسطة مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقرة ،ويعزو
الباحث ذلك إلى أف الطمبة بحاجة إلى تعزيز كتدريب أكثر إلتقاف الميارات المتعمقة بتكظيؼ الكسائؿ

التعميمية أثناء اإلعداد الجامعي لمطالب المعمـ ،كاستخداـ التسجيالت الصكتية لمتالكة ،كتكظيؼ

التكنكلكجيا في التدريس خاصة في مجاؿ تدريس المقررات الشرعية ،لذلؾ ال بد مف التأكيد عمى
أىمية التدريب ،كتمكيف الطمبة المعمميف لممقررات الشرعية مف خالؿ عقد الدكرات التدريبية المتضمنة
الستخداـ الكسائؿ التعميمية المستخدمة في تدريس العمكـ الشرعية ،كيمكف أف تكظؼ بشكؿ يطكر

العممية التعميمية.

 كجاءت الفقرة رقػـ ( " )8ربط الوسيمة بالموقف التعميمـي بمـا يحقـق أىـداف درس التربيـة اإلسـالمية"في المرتبة األخيرة بمتكسط حسػابي يسػاكم ( )2.86بػكزف نسػبي يسػاكم ( ،)%57.14كىػذا يعنػي أف
ىنػاؾ مكافقػػة بدرجػة متكسػػطة مػف قبػػؿ أفػراد العينػػة عمػى ىػػذه الفقػرة ،ويعــزو الباحــث ذلػؾ إلػػى أف كاقػػع
معم ػػـ التربي ػػة اإلس ػػالمية م ػػع الكس ػػائؿ التعميمي ػػة ل ػػيس بالم ػػأمكؿ ،كل ػػيس بق ػػدر الطمكح ػػات ،كأف الطمب ػػة
المعممػػيف لممقػػررات الشػػرعية ،يػػركف بإمكانيػػاتيـ كمسػػتخدميف لمكسػػائؿ التعميميػػة يتجػػاكز قػػدراتيـ كفق ػان
لالختصاص.
كبشكؿ عاـ يمكف القكؿ بأف المتكسط الحسابي لجميع فقرات المجاؿ يساكم ( ،)2.95بكزف

نسبي يساكم ( ،)%59.07كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة بدرجة متكسطة مف قبؿ أفراد العينة عمى
فقرات ىذا المجاؿ؛ ويعزو الباحث ذلك إلى الحاجة إلى اىتماـ أكبر في برامج اإلعداد الجامعي

كجيكدىا كحرصيا عمى تعميـ فمسفة استخداـ الكسائؿ التعميمية في التعميـ لدل الطمبة المعمميف في

تخصص التربية اإلسالمية ،ويرى الباحث أف مف معمـ لمتربية اإلسالمية يمزـ أف يتقف كيفية تكظيؼ
الكسائؿ التعميمية في التدريس ،كيحسف إنتاجيا كاستخداميا ،كيأتي ذلؾ في ضكء اعتبار تكنكلكجيا
كسائؿ التعميـ انطالقة جديدة لمتعميـ بدأت في عصر التكنكلكجيا كالمعمكمات ،مف ىنا فإنو ما زاؿ
ىناؾ الحاجة أكثر لمعمؿ عمى تنمية الكفايات التعميمية لمطمبة المعمميف لممقررات الشرعية خاصة في

تطكير ثقافتيـ ،كامكانياتيـ في مجاالت التعميـ التكنكلكجي بما يحقؽ متطمبات التعميـ الحديث.
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رابعاً :النتائج المتعمقة بالمجال الرابع كفاية التقويم:

فقد تـ استخراج المتكسطات الحسابية كاالنحراؼ المعيارم كالكزف النسبي ،كاختبار  Tلمعرفة ما إذا

كانت متكسط درجة االستجابة قد كصمت درجة الحياد ،كىي ( )3أـ ال .كذلؾ كما ىك مكضح في الجدكؿ رقـ
(.)17
جدول رقم ()17

المتوسطات الحسابية والوزن النسبي وقيمة الحتمال ) (Sig.لكل فقرة من فقرات
مجال كفاية التقويم

الفقرة

م

المتوسط

الحسابي

النحراف
المعياري

الوزن

النسبي

قيمة

الختبار

القيمة

الحتمالية

الرتبة

()Sig

طرح أسئمة ذات مستكيات مختمفة أثناء شرح درس
.1

.2

.3

مادة التربية اإلسالمية تناسب مستكل الطالب

التعميمي.

استخداـ المالحظة لتقكيـ سمكؾ طالب المرحمة
الثانكية في ضكء القيـ اإلسالمية.
إعداد خطط لعالج نقاط الضعؼ لدل الطالب
في مادة التربية اإلسالمية مف أجؿ التقكيـ

2.85

0.88

56.91

-2.319

*0.011

1

2.85

0.88

56.91

-2.319

*0.011

2

2.83

0.93

56.57

-2.436

*0.008

3

المرحمي.
.4
.5
.6
.7
.8
.9

ال لجميع أىداؼ
مراعاة أف يككف التقكيـ شام ن

التربية اإلسالمية.

مراعاة مكاصفات السؤاؿ الجيد في التربية
اإلسالمية.
تحميؿ نتائج االختبارات في التربية اإلسالمية
كأحرص عمى تفسيرىا.
تكظيؼ نتائج االختبارات في تحسيف طرؽ تدريس

التربية اإلسالمية.

تزكيد الطالب بتغذية راجعة فكرية في التربية
اإلسالمية.
يشجع الطالب عمى التقكيـ الذاتي في التربية

اإلسالمية.

 .10استخداـ األسئمة الكتابية أثناء التقكيـ في التربية

2.58

1.94

44.45

-2.899

*0.009

7

2.48

2.01

52.88

-2.998

*0.029

11

2.57

1.96

45.21

-2.991

*0.009

8

2.53

81.9

53.98

-2.993

*0.032

9

2.51

1.99

53.82

-2.995

*0.049

10

2.67

1.96

45.59

-2.893

0.334

6

2.79

0.95

55.89

-2.869

*0.002

4
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اإلسالمية.
.11
.12
.13
.14
.15

يستخدـ األسئمة الشفكية أثناء التقكيـ في التربية

اإلسالمية.

يشتؽ فقرات االختبار مف األىداؼ السمككية في
التربية اإلسالمية.
يراعي في كسائؿ التقكيـ الفركؽ الفردية بيف

الطالب في التربية اإلسالمية.

استخداـ التقكيـ (التشخيصي-التككيني -الختامي)
أثناء التدريس في التربية اإلسالمية.
أناقش الطالب في أخطائيـ أثناء التقكيـ في

التربية اإلسالمية.

جميع فقرات المحور معاً

2.39

2.03

51.88

-2.998

*0.028

12

2.37

2.05

51.24

-2.999

*0.027

13

2.79

0.96

55.99

-2.872

*0.026

5

2.32

2.09

50.36

-3.006

*0.029

15

2.35

2.07

50.44

-3.001

*0.032

14

2.89

0.72

58.08

-0.846

0.198

* المتكسط الحسابي داؿ إحصائيان عند مستكل داللة (.)α ≥0.05

يتضح مف جدكؿ رقـ (:)17

أن أعمى فقرتين في ىذا المجال كما يمي:

 الفقرة رقـ ( " )1طرح أسئمة ذات مستويات مختمفة أثناء شرح درس في مادة التربية اإلسالميةتناسب مستوى الطالب التعميمي" جاءت في المرتبة األكلى بمتكسط حسابي يساكم ( ،)2.85أم
بكزف نسبي ( ،)%56.91كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة بدرجة متكسطة مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذه

الفقرة ،ويعزو الباحث ذلك إلى أف ىذه الكفايات مف صمب عمؿ المعمـ ،كىي األساس الي تقكـ عميو
فعالية التأكد مف تحقيؽ األىداؼ التعميمية ،كىي طرح األسئمة بفاعمية كبطريقة كاضحة كمحدد في
الكقت المناسب مف الحصة.

 -كاحتمت الفقرة رقـ ( ")2استخدام المالحظة لتقويم سموك طالب المرحمة الثانوية في ضوء القيم

اإلسالمية" المرتبة الثانية بمتكسط حسابي يساكم ( )2.85بكزف نسبي يساكم ( ،)%56.91كىذا
يعني أف ىناؾ مكافقة بدرجة متكسطة مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقرة؛ ويعزو الباحث ذلك ككف

المعمـ القدكة ،كالمثؿ األعمى لمطالب ،كأف الطالب يأخذكف مف المعمـ قدكة مف خالؿ احتكاكيـ
كمعايشتيـ لممعمميف؛ كالسيما معمـ التربية اإلسالمية ،إذ إف طبيعة المادة تحكـ عميو أف يككف مقيمان

لسمكؾ الطالب ،كمصححان في ضكء القيـ اإلسالمية.

أن أدنى فقرتين في ىذا المجال كما يمي:
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 كجاءت الفقرة رقـ ( ")15أناقش الطالب في أخطائيم أثناء التقويم في التربية اإلسالمية" في المرتبةالرابعة عشر  -قبؿ األخيرة  -بمتكسط حسابي يساكم ( ،)2.35بكزف نسبي يساكم (،)%50.44

كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة بدرجة قميمة مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقرة؛ ويعزو الباحث ذلك إلى

أف ىذه الكفاية أكثر تعقيدان مف غيرىا ،إذ يتطمب إتقانيا ميارة كممارسة كتدريب مكثؼ ،كلصعكبة
التكجيو كالمناقشة خاصة لطمبة المرحمة الثانكية.

 كجاءت الفقرة رقـ ( " )14استخدام التقويم (التشخيصي -التكويني -الختامي) أثناء التدريس فيالتربية اإلسالمية" في المرتبة األخيرة ،بمتكسط حسابي يساكم ( ،)2.32بكزف نسبي يساكم

( ،)%50.36كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة بدرجة قميمة مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقرة ،ويعزو
الباحث ذلك إلى أف ىناؾ ضعفنا في كفايات الطمبة المعمميف نحك أنكاع التقكيـ ،كقد ال يعرفكف

التحديد الدقيؽ لكؿ نكع ككقت استخدامو في غرفة الصؼ ،كقد اعتادكا أف ييتمكا بأسمكب التقكيـ
المتمثؿ باالمتحانات ،مف ىنا ال بد معالجة ىذه الكفاية ،كالتركيز عمى التقكيـ ،كأنكاعو في اإلعداد

الجامعي.

كبشكؿ عاـ يمكف القكؿ بأف المتكسط الحسابي لجميع فقرات المجاؿ يساكم ( ،)2.89بكزف نسبي
يساكم ( ،)%58.08كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة بدرجة متكسطة مف قبؿ أفراد العينة عمى فقرات ىذا

المجاؿ.

ويعزو الباحث ذلك إلى اىتماـ برامج اإلعداد الجامعي نحك تطكير كفايات الطمبة المعمميف لعممية

التقكيـ إال أنيا بدرجة متكسطة ،كىذا يدؿ عمى محدكدية كفايات الطمبة المعمميف في تخصص التربية
اإلسالمية في عممية التقكيـ ،مما يتطمب تدعيميـ بدكرات تدريبية حكؿ التقكيـ كأنكاعو كطرؽ إجرائو،

كزيادة عدد ساعات مساؽ المقرر الدراسي (القياس كالتقكيـ) المتضمف لمكضكع التقكيـ.

خامساً :النتائج المتعمقة بالمجال الخامس كفاية التمكن من التخصص:

فقد تـ استخراج المتكسطات الحسابية كاالنحراؼ المعيارم كالكزف النسبي ،كاختبار  ، Tلمعرفة ما إذا

كانت متكسط درجة االستجابة قد كصمت درجة الحياد ،كىي ( )3أـ ال .كذلؾ كما ىك مكضح في الجدكؿ رقـ

(.)18
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جدول رقم ()18
المتوسطات الحسابية والوزن النسبي وقيمة الحتمال ) (Sig.لكل فقرة من فقرات
مجال كفاية التمكن من التخصص

الفقرة

م

المتوسط

النحراف

الوزن

قيمة

الحسابي

المعياري

النسبي

الختبار

القيمة
الحتمالية

الرتبة

()Sig

.1

اإللماـ بعمكـ الحديث الشريؼ ك مصطمحاتو.

3.98

0.90

79.54

14.415

*0.000

1

.2

اإللماـ بأحكاـ التالكة كالتجكيد.

3.83

0.89

76.67

12.390

*0.000

2

.3

معرفة أحكاـ المعامالت اإلسالمية.

3.14

1.06

62.77

1.724

*0.043

4

.4

اإللماـ بالمفاىيـ الفقيية.

3.06

0.92

61.26

0.901

0.185

6

.5

معرفة مجاالت العقيدة اإلسالمية.

3.80

0.88

76.09

12.088

*0.000

3

.6

اإللماـ بأساليب الدعكة اإلسالمية.

2.58

1.08

55.13

-1.031

0.154

11

.7

معرفة النظـ اإلسالمية.

3.10

0.91

61.94

1.416

0.079

5

.8

اإللماـ بالجكانب المختمفة لعمكـ القرآف.

2.82

1.05

57.49

-1.021

0.154

8

2.72

1.06

56.32

-1.021

0.155

9

2.60

1.07

56.11

-1.021

0.156

10

2.92

1.04

58.39

-1.021

0.154

7

2.48

1.08

54.11

-1.034

0.154

13

2.47

1.08

54.13

-1.037

0.154

12

2.44

1.08

54.09

-1.038

0.156

14

2.32

0.61

64.33

4.823

*0.000

.9

معرفة نماذج مف الفكر التربكم عند عمماء

المسمميف.

 .10اإللماـ بمصادر المسائؿ اإلسالمية.
.11
.12
.13
.14

اإللماـ باالستشياد بالقرآف الكريـ كالسنة المشرفة
كفؽ المكضكع الذم أقكـ بتدريسو.
اإلتقاف في بناء اتجاىات كقيـ لدل الطالب مف
خالؿ فركع التربية اإلسالمية.
اإلتقاف في ربط مكضكعات التربية اإلسالمية

بالحياة.

اإللماـ بالجكانب الميارية األدائية كما في تالكة
القرآف الكريـ.
جميع فقرات المحور معاً

* المتكسط الحسابي داؿ إحصائيان عند مستكل داللة (.)α ≥0.05

يتضح مف جدكؿ رقـ (:)18

أن أعمى فقرتين في ىذا المجال كما يمي:

115

 الفقرة رقـ (" )1اإللمام بعموم الحديث الشريف ومصطمحاتو" جاءت في المرتبة األكلى ،بمتكسطحسابي يساكم ( ،)3.98أم بكزف نسبي ( ،)%79.54كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة بدرجة كبيرة مف
قبؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقرة ،ويعزو الباحث ذلك إلى نتيجة تركيز الطالب عمى تخصصو كالمامو

بالكفايات الالزمة لتدريس عمكـ الحديث الشريؼ كاتقانو لذلؾ؛ ليككف قاد انر عمى أداء ميماتو

التعميمية ،كبالتالي يككف الطالب المعمـ مؤىالن تأىيالن جيد خالؿ اإلعداد الجامعي ،لمقياـ بتدريس
المقررات الشرعية لممرحمة الثانكية.

 كاحتمت الفقرة رقـ ( ")2اإللمام بأحكام التالوة والتجويد" المرتبة الثانية ،بمتكسط حسابي يساكم( )3.83بكزف نسبي يساكم ( ،)%76.67كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة بدرجة كبيرة مف قبؿ أفراد
العينة عمى ىذه الفقرة ،ويعزو الباحث ذلك إلى حرص أعضاء ىيئة التدريس عمى تطكير مجمكعة

الكفايات ،كالقدرات المرتبطة بميارات التخصص التي يفترض أف الطالب المعمـ مستقبالن يمتمكيا ،مما
يمكنو مف أداء ميامو كأدكاره كمسؤكلياتو ،خصكصنا في تدريس المقررات الشرعية لممرحمة الثانكية.

أن أدنى فقرتين في ىذا المجال كما يمي:

 كجاءت الفقرة رقـ ( " )12اإلتقان في بناء اتجاىات وقيم لدى الطالب من خالل فروع التربيةاإلسالمية " في المرتبة الثالثة عشر  -قبؿ األخيرة  -بمتكسط حسابي يساكم ( ،)2.48بكزف نسبي
يساكم ( ،)% 54.11كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة بدرجة متكسطة مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقرة،
ويعزو الباحث ذلك إلى قمة التدريب الميني لمطالب المعمـ في تخصص التربية اإلسالمية مف خالؿ

تدريبيـ كاإلعداد لمدركس ،كغيره مف األنشطة التطبيقية الخاصة بمساقات التربية اإلسالمية ،مما

أظير ضعؼ في السمكؾ كاإلعداد الفعمي لممعمـ ،مشكؿ استجابة متكسطة لمطمبة نحك اتجاىاتيـ

لمكفايات التعميمية لمستكل االتقاف في اإلعداد الجامعي عمى فركع التربية اإلسالمية.

 كجاءت الفقرة رقـ ( " )14اإللمام بالجوانب الميارية األدائية كما في تالوة القرآن الكريم" في المرتبةاألخيرة ،بمتكسط حسابي يساكم ( ،)2.44بكزف نسبي يساكم ( ،)%54.09كىذا يعني أف ىناؾ

مكافقة بدرجة متكسطة مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقرة ،ويعزو الباحث ذلك إلى ضعؼ الممارسة

التربكية التي يتالقيا الطالب المعمـ أثناء إعداده الجامعي ،مما انعكس سمبنا عمى بعض الكفايات
الميارية لمطمبة المعمميف ،كليذا فإف الطمبة المعمميف في تخصص التربية اإلسالمية بحاجة إلى مزيد

مف التدريب عمى الميارات ،كالممارسات األدائية الخاصة بتطكير كفاياتيـ التعميمية ،نحك تدريس

المقررات الشرعية.

116

كبشكؿ عاـ يمكف القكؿ بأف المتكسط الحسابي لجميع فقرات المجاؿ يساكم ( ،)2.23بكزف
نسبي يساكم ( ،)%64.33كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة بدرجة متكسطة مف قبؿ أفراد العينة عمى
فقرات ىذا المجاؿ.

ويعزو الباحث ذلك إلى اىتماـ برامج اإلعداد الجامعي كجيكدىا ،كحرصيا عمى رفع الكفايات

التدريسية لدل الطالب المعمـ في تخصص التربية اإلسالمية ،كاحساسو بالثقة بالنفس مف خالؿ تمكنو
مف مادتو العممية ،كتنمية الكفايات التدريسية ،كالتأكيد عمى نمكه العممي في مجاؿ تخصصو ،إال أنيـ

ىـ بحاجة مستمرة إلى تدعيميـ ببعض الكفايات المتضمنة لبعض الممارسات كالميارات األدائية
المتعمقة بطبيعة بعض المقررات ،كالتدريب عمى االستماع كقراءة القرآف الكريـ كتجكيده ،كاالستماع،

لبعض القرآء ،كميارات اإللقاء ،كالخطب ،كأساليب الكعظ كاإلرشاد كالتكجيو.

النتائج المتعمقة بمجالت الستبانة:
تـ استخداـ اختبػار  Tلمعرفػة مػا إذا كانػت متكسػط درجػة االسػتجابة قػد كصػمت إلػى درجػة الحيػاد ،كىػي
( )3أـ ال .النتائج مكضحة في جدكؿ (.)19

جدول رقم ()19

المتوسط الحسابي وقيمة الحتمال ) (Sig.لجميع مجالت الستبانة
م

.1

المجال
كفاية التخطيط ألىداؼ تدريس المقررات

المتوسط

الوزن

قيمة

الحسابي

النسبي

الختبار

القيمة

الحتمالية

الرتبة

().Sig

3.32

66.38

6.533

*0.000

1

.2

كفاية إدارة الصؼ كالمكقؼ التعميمي.

3.21

64.27

4.605

*0.000

3

.3

كفاية استخداـ الكسائؿ كالتقنيات التعميمية.

2.95

59.07

-0.848

0.199

4

.4

كفاية التقكيـ.

2.89

58.08

-0.846

0.198

5

.5

كفاية التمكف مف التخصص.

3.23

64.33

4.823

*0.000

2

جميع المجالت معاً

2.93

62.42

2.845

*0.000

الشرعية.

* المتكسط الحسابي داؿ إحصائيان عند مستكل داللة (.)α ≥0.05

يتضح مف جدكؿ رقـ ( )19أف:
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 المتكسط الحسابي لجميع فقرات مجاالت االستبانة يساكم ( ،)2.93أم بكزف نسبي يساكم( ،)%62.42كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة بدرجة متكسطة مف قبؿ أفراد العينة عمى جميع فقرات مجاالت
االستبانة.

-

جميع مجاالت الكفايات التعميمية الالزمة لتدريس المقررات الشرعية بالمرحمة الثانكية ،كدكر برنامج

اإلعداد الجامعي في اكسابيا لمطمبة المعمميف جاءت مرتبة تنازليان ،فحصؿ مجاؿ كفاية التخطيط

ألىداؼ تدريس المقررات الشرعية عمى الترتيب األكؿ ،بمتكسط حسابي يساكم ( ،)3.32أم بكزف

نسبي يساكم ( ،)%66.38يميو مجاؿ كفاية التمكف مف التخصص ،بمتكسط حسابي يساكم ()2.23

أم بكزف نسبي يساكم ( ،)%64.33ثـ مجاؿ كفاية إدارة الصؼ ،كالمكقؼ التعميمي ،بمتكسط حسابي

يساكم ()2.21؛ أم بكزف نسبي يساكم ( ،)%64.27ثـ مجاؿ كفاية استخداـ الكسائؿ كالتقنيات

التعميمية في المرتبة قبؿ األخيرة بمتكسط حسابي يساكم ( ،)2.95أم بكزف نسبي يساكم

( ،)%59.07كأخي انر جاء مجاؿ كفاية التقكيـ بمتكسط حسابي يساكم ()2.89؛ أم بكزف نسبي يساكم
(.)%58.08

ويرى الباحث أف درجة الكفايات التعميمية لمطمبة المعمميف لتدريس المقررات الشرعية ،كانت بيف
متكسطة في مجمؿ الكفايات ،كىذا يدؿ عمى كجكد درجة مف المكافقة ،بما تكسبو برامج اإلعداد
الجامعي لمطمبة المعمميف في تخصص التربية اإلسالمية ،كمدرسيف المقررات الشرعية مستقبالن بجامعة
األزىر ،كعمى الرغـ مف أف مساقات البرنامج تكفر الكفايات التعميمية الضركرية ،كالالزمة لمعممي
المستقبؿ ،إال أنو ما زالت برامج اإلعداد الجامعي ،كالتمكيف الميني قاصرة في بعض الكفايات ،فكاف
مف األىمية الكقكؼ عمى نقاط القكة ،كنقاط الضعؼ في تمؾ البرامج؛ لمتعرؼ عمى قدرات الطمبة
المعمميف لتدريس المقررات الشرعية ،ألىمية إعداد جيؿ مف المعمميف المتميزيف القادريف عمى مكاكبة
متطمبات تدريس المقررات الشرعية بالمرحمة الثانكية.
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 النتائج المتعمقة باإلجابة عن سؤال الدراسة الثاني والذي ينص عمى:" ىل توجد فروق ذات دللة إحصائية في تقديرات الطمبة المعممين لمكفايات التعميمية الالزمة

لتدريس المقررات الشرعية بالمرحمة الثانوية ودور برنامج اإلعداد الجامعي في اكسابيا من وجية نظر
الطمبة المعممين تعزى لمتغير الجنس؟".
كلإلجابة عف ىذا السؤاؿ قاـ الباحث باستخداـ اختبار ( ،)T-Testلمفركؽ بيف مجمكعتيف مستقمتيف

( ،)Independent Samples T testكالجدكؿ رقـ ( )20يكضح النتائج:
جدول رقم ()20

نتائج اختبار ( )Tلدللة الفروق بين المتوسطات الحسابية لستجابة أفراد العينة تبعاً لمتغير الجنس
المتوسط

النحراف

الحسابي

المعياري
4.257

المجال

الجنس

العدد

كفاية التخطيط ألىداف

ذكر

29

74.170

أنثى

36

74.585

3.978

كفاية إدارة الصف

ذكر

29

85.479

6.662

والموقف التعميمي

أنثى

36

87.679

5.006

كفاية استخدام الوسائل

ذكر

29

18.809

3.661

والتقنيات التعميمية

أنثى

36

18.698

3.514

ذكر

29

73.160

4.357

أنثى

36

73.522

3.878

ذكر

29

82.400

136.6

أنثى

36

81.621

5.022

ذكر

29

11.524 178.457

أنثى

36

10.448 180.962

تدريس المقررات
الشرعية

كفاية التقويم
كفاية التمكن من
التخصص

الدرجة الكمية

قيمة ""T

قيمة

مستوى

الدللة

الدللة

0.712

0.477

2.658

0.008

0.217

0.828

0.714

0.476

0.658

0.844

1.612

0.109

غير دالة
إحصائيان

غير دالة
إحصائيان
غير دالة
إحصائيان
غير دالة
إحصائيان

غير دالة
إحصائيان

غير دالة
إحصائياً

يتضح مف تحميؿ الجدكؿ ( )20ما يمي:
-

قيمة "ت" المحسكبة أقؿ مف قيمة "ت" الجدكلية في جميع المجاالت ،كالدرجة الكمية لالستبانة ،كىذا يدؿ

عمى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ( )α ≥0.05في استجابات الطمبة المعمميف
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تعزل لمتغير الجنس (ذكر -أنثى) عمى مجاالت الكفايات التعميمية الالزمة لتدريس المقررات الشرعية
بالمرحمة الثانكية ،كدكر برنامج اإلعداد الجامعي في إكسابيا.

ويعزو الباحث ذلؾ بأف الطمبة المعمميف عمى مستكل كاحد ،فيما تكفره برامج اإلعداد الجامعي مف

مساقات تدريسية ،ككذلؾ الكفايات التعميمية الالزمة لمطمبة مف الذككر كاإلناث نحك التدريب كالتأىيؿ،
كالنشرات اإلرشادية لتدريس المقررات الشرعية ،كنتيجة لذلؾ لـ تظير أم فركؽ بيف الطمبة المعمميف
كالطالبات المعممات نحك الكفايات التعميمية الالزمة لتدريس المقررات الشرعية بالمرحمة الثانكية ،كىذا انعكس
عمى االتفاؽ في النتيجة بيف الذككر كاإلناث نحك الكفايات التعميمية ،كبرامج اإلعداد الجامعي.
 النتائج المتعمقة باإلجابة عن سؤال الدراسة الثالث والذي ينص عمى:" ىل توجد فروق ذات دللة إحصائية في تقديرات الطمبة المعممين لمكفايات التعميمية الالزمة

لتدريس المقررات الشرعية بالمرحمة الثانوية ،ودور برنامج اإلعداد الجامعي في إكسابيا من وجية نظر
الطمبة المعممين تعزى لمتغير عدد الساعات المجتازة؟".

كلإلجابة عف ىذا السؤاؿ قاـ الباحث باستخداـ اختبار تحميؿ التبايف األحادم لمفركؽ بيف ثالث

مجمكعات فأكثر ( ،)One Way ANOVAsكالجدكؿ رقـ ( )21يكضح النتائج:
جدول رقم ()21

نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادم لستجابة أفراد العينة عمى تبعاً لمتغير عدد الساعات المجتازة
المحور

كفاية التخطيط ألىداف
تدريس المقررات الشرعية
كفاية إدارة الصف

والموقف التعميمي

مجموع

درجات

متوسط

المربعات

الحرية

المربعات

3.794

2

1.265

داخؿ المجمكعات 67.927

65

0.402

المجمكع

71.721

67

بيف المجمكعات

1.738

2

0.579

داخؿ المجمكعات 63.601

65

0.376

65.339

67

مصدر التباين
بيف المجمكعات

المجمكع
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قيمة " "Fمستوى الدللة

3.146

1.539

*0.027

0.206

كفاية استخدام الوسائل
والتقنيات التعميمية

كفاية التقويم

كفاية التمكن من
التخصص

جميع المحاور معاً

بيف المجمكعات

1.722

2

داخؿ المجمكعات 62.644

65

المجمكع

65.342

67

بيف المجمكعات

1.643

2

داخؿ المجمكعات 60.233

65

المجمكع

63.222

67

بيف المجمكعات

1.546

2

0.515

داخؿ المجمكعات 87.903

65

0.520

المجمكع

89.449

67

بين المجموعات

0.617

2

0.206

داخل المجموعات 32.272

65

0.191

32.890

67

المجموع

0.545
0.365

1.423

0.215

0.531
0.326

1.362

0.991

1.078

0.242

0.399

0.360

* قيمة  Fالجدكلية عند درجتي حرية ( )3،169كمستكل داللة  0.05تساكم 2.658
* الفرؽ بيف المتكسطات داؿ إحصائيان عند مستكل 0.05

يتضح مف تحميؿ الجدكؿ ( )21ما يمي:
-

أف القيمة االحتمالية ( ).Sigالمقابمة الختبار تحميؿ التبايف األحادم أكبر مف القيمة الجدكلية في جميع

المجاالت ،كالدرجة الكمية لالستبانة ،كىذا يدؿ عمى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة

( )α ≥0.05في استجابات الطمبة المعمميف ،تعزل لمتغير عدد الساعات المجتازة عمى مجاالت الكفايات

التعميمية الالزمة لتدريس المقررات الشرعية بالمرحمة الثانكية ،كدكر برنامج اإلعداد الجامعي في إكسابيا.

ويعزو الباحث ذلؾ بأف برامج اإلعداد الجامعي ،كالنظاـ التدريسي في الجامعة ،كالذم يتيح لمطمبة

حرية دراسة المساقات التي يرغبكف بيا ،بغض النظر عف عدد الساعات المجتازة ،كىذا بدكره يحد مف إمكانية

التمايز بيف الطمبة في اختالؼ عدد الساعات المجتازة .

 النتائج المتعمقة باإلجابة عن سؤال الدراسة الرابع والذي ينص عمى:" ىل توجد الفروق في تقديرات الطمبة المعممين لمكفايات التعميمية الالزمة لتدريس المقررات

الشرعية بالمرحمة الثانوية ،ودور برنامج اإلعداد الجامعي في إكسابيا من وجية نظر الطمبة المعممين
تعزى لمتغير المعدل التراكمي؟".
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كلإلجابة عف ىذا السؤاؿ قاـ الباحث باستخداـ اختبار تحميؿ التبايف األحادم لمفركؽ بيف ثالث
مجمكعات فأكثر ( ،)One Way ANOVAsكالجدكؿ رقـ ( )22يكضح النتائج:
جدول رقم ()22
نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادم لستجابة أفراد العينة عمى تبعاً لمتغير المعدل التراكمي
المحور

كفاية التخطيط ألىداف
تدريس المقررات الشرعية
كفاية إدارة الصف
والموقف التعميمي

كفاية استخدام الوسائل
والتقنيات التعميمية

كفاية التقويم

كفاية التمكن من
التخصص

جميع المحاور معاً

مجموع

درجات

متوسط

المربعات

الحرية

المربعات

1.738

2

0.579

داخؿ المجمكعات 63.601

65

0.376

المجمكع

65.339

67

بيف المجمكعات

1.738

2

0.515

داخؿ المجمكعات 65.601

65

0.520

المجمكع

66.389

67

بيف المجمكعات

1.490

2

داخؿ المجمكعات 66.389

65

المجمكع

67.879

67

بيف المجمكعات

1.366

2

داخؿ المجمكعات 67.879

65

المجمكع

69.245

67

بيف المجمكعات

1.546

2

0.515

داخؿ المجمكعات 69.903

65

0.520

المجمكع

70.449

67

بيف المجمكعات

0.617

2

0.206

داخؿ المجمكعات 32.272

65

0.191

32.890

67

مصدر التباين
بيف المجمكعات

المجمكع

* قيمة  Fالجدكلية عند درجتي حرية ( )3،169كمستكل داللة  0.05تساكم 2.658
* الفرؽ بيف المتكسطات داؿ إحصائينا عند مستكل 0.05
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قيمة " "Fمستوى الدللة

1.539

0.991

0.206

0.399

0.497
0.710

0.701

0.588

0.488
0.722

0.702

0.991

1.078

0.564

0.399

0.360

يتضح مف تحميؿ الجدكؿ ( )22ما يمي:
-

القيمة االحتمالية ( ).Sigالمقابمة الختبار تحميؿ التبايف األحادم أكبر مف القيمة الجدكلية في جميع

المجاالت ،كالدرجة الكمية لالستبانة ،كىذا يدؿ عمى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة

( )α ≥0.05في استجابات الطمبة المعمميف ،تعزل لمتغير المعدؿ التراكمي عمى مجاالت الكفايات التعميمية

الالزمة لتدريس المقررات الشرعية بالمرحمة الثانكية كدكر برنامج اإلعداد الجامعي في إكسابيا.

ويعزو الباحث ذلؾ في ضكء اىتماـ كتركيز الطمبة المعمميف في تخصص التربية اإلسالمية مف
بؿ عضك ىيئة
مختمؼ المعدالت التراكمية عمى اكتسابيـ ألية معمكمات أك ميارات أك كفايات تقدـ مف ًق ٍ

التدريس؛ العتقادىـ بضركرة مثؿ ىذه الكفايات لحياتيـ المينية المستقبمية ،فضالن عف تأثيرىا في حياتيـ
الشخصية كنشاطاتيـ كمسؤكليتيـ الدينية كالعقائدية في المجتمع.
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التىصًــــــات واملكرتحات
مف خالؿ العرض السابؽ لإلطار النظرم كأدبيات الدراسة كنتػائج الد ارسػة الميدانيػة ،يمكػف تمخػيص أىػـ
التكصيات كالمقترحات كالتالي:

أولً :التوصيات:

فػي ضػكء النتػػائج التػي أسػفرت عنيػػا الد ارسػة ،يقتػرح الباحػػث عػدة تكصػيات يمكػػف أف تسػاىـ فػي تطػػكير

برنػػامج اإلعػػداد الجػػامعي فػػي اكسػػاب الطمبػػة المعممػػيف الكفايػػات التعميميػػة الالزمػػة لتػػدريس المقػػررات الشػػرعية
بالمرحمة الثانكية ،كىي:
 .1ضركرة االىتماـ بمراجعة كتقكيـ برامج اإلعداد الجامعي لمعمـ المقررات الشرعية بالجامعة بشكؿ مستمر
مف حيث الترابط كالتتابع كارتباطيا بحاجات الطمبة ،كأف ال تترؾ ىذه البرامج مدة زمنية طكيمة دكف تقكيـ
كتطكير ليا.
 .2ضركرة اىتماـ القائميف عمى برنامج اإلعداد الجامعي لمعمـ تدريس المقررات الشرعية عمى الجكانب
التطبيقية العممية ،كالربط بكاقع مينة التدريس في كؿ المقررات المقدمة ،كعدـ االكتفاء بالجانب النظرم
فقط فييا.

 .3ضركرة االىتماـ بجكانب الممارسة لممعمكمات التربكية في مجاؿ تدريس المقررات الشرعية ،كما يرتبط بو
مف مناىج ككسائؿ تعميمية كأساليب التدريس كالتقكيـ.

 .4االىتماـ بتنفيذ الطمبة لمميارات التدريسية ،كالتدرب عمييا داخؿ الجامعة لمكصكؿ لمستكيات إتقاف مناسبة
في التدريب الميداني ،كممارسة مينة التدريس مف خالؿ مكاقؼ مصغرة يتدرب فييا عمى ميارات مختمفة
في تدريس التخصص.

 .5االىتماـ بإكساب معممي المقررات الشرعية ميارات استخداـ كافة تطبيقات الحاسكب كبرامجو كشبكات
االنترنت ،بحيث ال يقؿ مستكل اإلتقاف لدييـ عف درجة كبيرة جدان.

 .6تبادؿ الخبرات بيف الجامعات لالستفادة في مجاؿ تنمية ،كتطكير ميارات الطمبة المعمميف في مجاؿ
التخصص.

.7

بناء رؤية كخطة استراتيجية كاضحة لمعايير كمستكل االتقاف التي يجب أف تتكافر في الطالب المعمـ

لتدريس المقررات الشرعية.
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 .8الخركج بالطمبة المعمميف عف أدكارىـ التقميدية في التعميـ الجامعي ،بحيث يقكـ األساتذة الجامعيكف
باستخداـ أحدث الكسائؿ التعميمية التعممية في تدريسيـ لمساقات طرؽ تدريس التخصص ،كمحاكلة كسر

الفجكة بيف الجانبيف النظرم كالعممي.
.9

ضركرة لفت انتباه الباحثيف إلى إجػراء مزيػد مػف الد ارسػات فػي مجػاؿ تخصػص التربيػة اإلسػالمية ،كسػبؿ

تمكيف الطمبة المعمميف في تطكير كفاياتيـ كقدراتيـ.

 .10ضػػركرة العمػػؿ عمػػى تط ػػكير برنػػامج التربيػػة العممي ػػة فػػي بػػرامج إعػػداد المعمم ػػيف فػػي الجامعػػة ،لمس ػػايرة
المسػػتجدات فػػي مجػػاؿ الكفايػػات ،كميػػارات التػػدريس فػػي التخصػػص؛ كػػي تتػيح لمطمبػػة المعممػػيف الفرصػػة

الكافية لمتدريب العممي عمييا ،مما يؤدم إلى التحسف النكعي في مستكل أدائيـ الميني بعد التخرج.

 .11المتابعة المستمرة مف األساتذة كالمشرفيف التربكييف في الجامعة لمطمبة المعمميف في المدارس ،مػف خػالؿ

عقػػد كرشػػات عمػػؿ كنػػدكات ،بيػػدؼ إكسػػاب ى ػؤالء الطمبػػة المعممػػيف الكفايػػات التدريسػػية الالزمػػة لتػػدريس

المقررات الشرعية.

ثانياً :المقترحات:
يقترح الباحث في ضكء النتائج كتكصيات الدراسة القياـ ببعض الدراسات المستقبمية التالية:
 .1دراسة تقكيمية لمبرنامج األكاديمي التخصصي ،إلعداد معمـ تدريس المقررات الشرعية.
 .2دراسة مقارنة بيف برامج اإلعداد الجامعي لدل الطمبػة المعممػيف فػي تخصػص التربيػة اإلسػالمية فػي ضػكء
تجارب بعض الدكؿ.
 .3دراسة مسحية حكؿ المشكالت التي تكاجو معممي تدريس المقررات الشرعية أثناء الخدمة.
 .4دراسة كاقع دكر أعضاء ىيئة التدريس في تنمية الكفايات التعميمية لدل الطمبة المعمميف.
 .5إجػ ػراء مقارن ػػات ع ػػف كاق ػػع الكفاي ػػات التعميمي ػػة ل ػػدل الطمب ػػة المعمم ػػيف ف ػػي الجامع ػػات الفمس ػػطينية ،كس ػػبؿ
تطكيرىا.
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قائنُ املصادر واملراجع
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قائنُ املصادر واملراجع
املصادر:
 .1القرآف الكريـ .
 .2السنة النبكية.

املراجع العربًُ:
.1

اإلبراشي ،محمد عطية ( .)1985التربية اإلسالمية كفالسفتيا ،الطبعة الرابعة ،مطابع الحمبي:

.2

أبك حرب ،يحي ( .)2005الكفايات التدريسية الالزمة لمعممات مرحمة ما قبؿ المدرسة في ضكء

مصر.

تطكير نماذج المنيج لمقرف الحادم كالعشريف ،دراسة منشكرة ،مؤتمر األطفاؿ كالشباب في الشرؽ

األكسط ،دبي.)87-52( ،
.3

أبك حكيج ،مركاف( .)2002القياس كالتقكيـ في التربية كعمـ النفس ،الدار العممية الدكلية كدار

.4

أبك دقة ،سناء إبراىيـ كالمكلك ،فتحي صبحي ( .)2005دراسة تقكيمية لبرنامج إعداد المعمـ بكمية

الثقافة :عماف.

التربية بالجامعة اإلسالمية ،الجامعة اإلسالمية ،كمية التربية.
.5

أبك زينة ،فريد كامؿ كآخركف ( .)1990تطكير أساليب كطرائؽ التدريس كتكنكلكجيا التعميـ في مجاؿ
إعداد كتدريب المعم ميف ،مكتب التربية العربي لدكؿ الخميج ،كمية التربية ،جامعة اإلمارات العربية

المتحدة.
.6

أبك صكاكيف ،راشد ( .)2010الكفايات التعميمية الالزمة لمطمبة المعمميف تخصص معمـ صؼ في

كمية التربية بجامعة األزىر مف كجية نظرىـ في ضكء احتياجاتيـ التدريبية ،مجمة العمكـ اإلسالمية

(سمسمة الدراسات اإلنسانية) ،المجمد الثامف عشر ،العدد الثاني ،يكنيك ،ص .398-359
.7

أبك عالـ ،رجاء محمكد ( .)1997معايير تقكيـ المؤسسات التربكية (نمكذج كمية التربية ) ،مجمة
التربية ،الككيت ،العدد الثالث كالعشركف ،السنة السابعة ،أكتكبر ص ص .25 -20

127

.8

أبك نمرة ،محمد ( .)2003الكفايات التعميمية األدائية األساسية لدل معممي المرحمة األساسية األكلى
الالزمة لتدريس التربية الرياضية ،رسالة ماجستير منشكرة ،مجمة جامعة النجاح لألبحاث( ،العمكـ

اإلنسانية) ،المجمد ،)2( 17عماف األردف.
.9

ابف منظكر ،أبي الفضؿ جماؿ الديف محمد (ب .ت) .لساف العرب ،دار صادر :بيركت ،لبناف(،ب.
ط) ،مجمد (.)15

 .10أحمد ،مناؿ ( .)2005اإلعداد الميني ألعضاء ىيئة التدريس في ضكء الفكر التربكم المعاصر،
كرقة عمؿ ،كمية التربية ،جامعة الممؾ سعكد ،الرياض ،المممكة العربية السعكدية.
 .11آؿ إبراىيـ ،إبراىيـ عبدالرزاؽ ( .)2002التربية كالتعميـ في زمف العكلمة ،منطمقات تربكية لمتفاعؿ
مع حركات الحياة ،مجمة التربية القطرية ،العدد ( )140السنة ( ،)31المجنة الكطنية القطرية لمتربية

كالثقافة كالعمكـ :الدكحة.

 .12آؿ ياسيف (ب .ت) .المبادئ األساسية في طرؽ التدريس ،دار العمـ :لبناف.
 .13األىكاني ،أحمد فؤاد ( .)1983التربية اإلسالمية ،دار المعارؼ ،القاىرة.
 .14بادغشر ،عمي عمر سعيد (1423ق) .الميارات التدريسية الالزمة لمعممي العمكـ الشرعية في

المرحمة المتكسطة (دراسة تقكيمية ) ،رسالة ماجستير غير منشكرة ،قسـ المناىج كطرؽ التدريس،

كمية التربية ،جامعة الممؾ سعكد :الرياض.
 .15البدرم ،محمد عبد ا﵀ الميدم ( 1410ق) .دليؿ المعمـ في التربية اإلسالمية المنيج كالطريقة ،دبي:
دار القمـ.

 .16البر ،ابف عبد (ب .ت) .جامع العمـ كفضمو ،ج ،1المطبعة المنيرية ،القاىرة.
 .17بركات ،زياد كحسف ،كفاح ( .)2011الكفايات التعميمية لدل المعمميف كمستكل ممارستيـ ليا

كعالقتيا بالدافعية لإلنجاز ،مجمة جامعة القدس المفتكحة لألبحاث كالدراسات ،العدد الرابع كالعشركف

( )1تمكز.
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 .18بريكيت ،أكرـ محمد ( 1424ىػ) .تقكيـ الجانب التخصصي مف برنامج إعداد معممي المغة العربية
بكميات المعمميف في ضكء الكفايات المغكية المطمكبة لمتدريس في المرحمة االبتدائية ،رسالة ماجستير
غير منشكرة ،كمية التربية ،جامعة أـ القرل :مكة المكرمة.

 .19البطاينة ،أسامة ( .)2007تقييـ الكفايات التعميمية الالزمة لمتعامؿ مع ذكم االحتياجات الخاصة لدل
عينة مف طمبة اإلرشاد في جامعة اليرمكؾ في ضكء دراستيـ لمساؽ التربية الخاصة ،مجمة جامعة

دمشؽ ،المجمد ،23العدد األكؿ.

 .20البكر ،رشيد ( .) 2003مدل معرفة معممي العمكـ الشرعية ألساليب التدريس كممارستيـ ليا في
مراحؿ التعميـ العاـ في المممكة العربية السعكدية ،مجمة كمية التربية ،جامعة عيف شمس (التربية كعمـ

النفس).)1( 27 ،

 .21بف الحجاج ،مسمـ ( .)1983صحيح اإلماـ مسمـ ،رقـ الحديث .810
 .22البيضي ،محمد سعيد ( .)2006العالقة بيف مقررات التربية اإلسالمية في المرحمة الثانكية كمقررات

اإلعداد التخصصي لمعمـ التربية اإلسالمية في كمية التربية جامعة صنعاء ،رسالة ماجستير غير

منشكرة ،كمية التربيةػ جامعة صنعاء ،اليمف.

 .23جابر ،جابر كآخركف ( .)1989ميارات التدريس ،ط ،1دار النيضة العربية :القاىرة.
 .24جامعة القدس المفتكحة ( .)2008تصميـ التدريس ،عماف ،األردف.
 .25جاف ،محمد ( .)2003المرشد النفيس إلى أسممة التربية كطرؽ التدريس ،ط ،2مكتبة سالـ ،مكة
المكرمة.

 .26الجبر ،زينب ( .)2002التخطيط المدرسي ،مفاىيـ كأسس كتطبيقات ،الطبعة األكلى ،مكتبة الفالح
لمنشر كالتكزيع ،الككيت.

 .27الجرجاكم ،زياد ( .)2010القكاعد المنيجية لبناء االستبياف ،ط ،2مطبعة أبناء الجراح ،فمسطيف.
 .28جعنيني ،نعيـ حبيب( .)2000الكفايات األساسية لممعمميف في مرحمة التعميـ ،الثانكم في األردف مف

كجية نظرىـ ،مجمة دراسات العمكـ التربكية ،المجمد  ،27العدد  ،1الجامعة األردنية ،عماف،
ص.74 -57
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 .29الجنيدؿ ،عبد ا﵀ ( .)2006مستكل أداء خريجي كمية المعمميف بالرياض مف كجية نظر مديرم
المدارس كالمشرفيف التربكييف ،رسالة ماجستير غير منشكرة.
 .30الجكاد ،عبد ا﵀ ( .)2000رؤل تربكية حكؿ إعداد المعمـ كتكحيد مصادر إعداده ،المؤتمر العممي
الثاني ،كمية التربية ،مجمد ( ،)1جامعة أسيكط ،جميكرية مصر العربية.
 .31الحاج ،أحمد (.)2000التخطيط التربكم إطار لمدخؿ تنمكم جديد ،الطبعة األكلى ،دار المناىج
لمنشر كالتكزيع ،عماف ،األردف.

 .32الحارثي ،إبراىيـ ( .)2006تخطيط المناىج كتطكيرىا مف منظكر كاقعي ،الرياض ،مكتبة الشفرم.
 .33حجازم ،أيمف ( .)2005أثر تكظيؼ األلعاب التربكية في تنمية بعض ميارات المغة العربية لدل
تالميذ الصؼ األكؿ األساسي ،رسالة ماجستير غير منشكرة ،الجامعة اإلسالمية ،غزة.

 .34حجي ،أحمد ( .)2000اإلدارة التعميمية كاإلدارة المدرسية ،دار الفكر العربي :القاىرة.
 .35حسف ،أمينة أحمد ( .) 2004رسالة المعمـ في اإلسالـ كمدل فيـ المعمميف ليا في العصر الحديث،

كتاب أبحاث مؤتمر المناىج التربكية كالتعميمية في ظؿ الفمسفة اإلسالمية كالفمسفة الحديثة ،المعيد

العالمي لمفكر اإلسالمي ،القاىرة.

 .36الحكمي ،إبراىيـ الحسف ( 1425ىػ) .تقكيـ الجانب التربكم مف برنامج إعداد معمـ التربية اإلسالمية

بكمية التربية جامعة أـ القرل فرع الطائؼ مف كجية نظر معممي التربية اإلسالمية ،رسالة ماجستير

غير منشكرة ،كمية التربية ،جامعة أـ القرل ،فرع الطائؼ.

 .37حمادة ،محمد ( .)2002فعالية استراتيجية األقراف في تنمية ميارات تخطيط كتنفيذ كتقكيـ دركس
مادة الرياضيات كفي انتقاؿ كبقاء أثر تعمميا لدل الطالب المعمميف بكمية التربية جامعة حمكاف،

دراسات في المناىج كطرؽ التدريس ،العدد ( ،)83كمية التربية ،جامعة عيف شمس ،القاىرة ،مصر.

 .38حمداف ،محمد ( .)2004مشكالت اإلشراؼ التربكم لدل الطالب المعمميف في جامعة األقصى بغزة،
المؤتمر التربكم األكؿ في فمسطيف كمتغيرات العصر ،الجزء األكؿ ،كمية التربية ،الجامعة اإلسالمية،
غزة ،فمسطيف.
 .39الحمداني ،مكفؽ ( .)2006مناىج البحث العممي ،األردف ،عماف ،مؤسسة الكراؽ لمنشر.
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 .40خزعمي ،قاسـ محمد ك مكمني ،عبد المطيؼ عبد الكريـ ( .)2010الكفايات التدريسية لدل معممات
المرحمة األساسية الدنيا في المدارس الخاصة في ضكء متغيرات المؤىؿ العممي كسنكات الخبرة

كالتخصص ،مجمة جامعة دمشؽ ،المجمد  ،26العدد الثالث.

 .41الخطابي ،عبد الحميد ( .)2004برنامج قسـ المناىج كطرائؽ التدريس بكميات المعمميف ،كمدل
تحقيقو لبعض الكفايات المينية األساسية الالزمة لمعمـ المرحمة االبتدائية ،مف كجية نظر الطالب

المعمميف بكمية المعمميف بجدة ،مجمة جامعة أـ القرل لمعمكـ التربكية كاالجتماعية ،المجمد السادس
عشر ،العدد الثاني ،يكليك.163-95 ،

 .42الخطيب ،أحمد ( .)2005بعض الكفايات التعميمية األساسية الالزمة لممعمـ العربي كانعكاساتيا عمى
المكاد التعميمية المطبكعة ألغراض إعداد المعمميف كتربيتيـ ،في المؤتمر الثالث لمدير مشركعات
تدريب المعمميف في البالد العربية المنعقدة في بيركت مف  25-20شباط ،عماف.

 .43الخميفة ،حسيف ( .)1996التخطيط لمتدريس كاألسئمة الصفية ،ليبيا ،منشكرات جامعة عمر المختار
البيضاء.
 .44الخميس ،نداء ( .)2004تقكيـ الكفايات التدريسية لمعممي العمكـ في المرحمة المتكسطة لممناىج

المكحدة في دكلة الككيت ،مجمة مركز البحكث التربكية ،العدد  ،26السنة ،13يكليك ،جامعة قطر،
قطر.

 .45الخياط ،عبد الكريـ؛ عبد الرحيـ ،ذياب( .)2006نظاـ تقكيـ كفاءة المعمـ أثناء الخدمة في ك ازرة
التربية بدكلة الككيت ،المجمة التربكية ،مجمد .)38(.10
 .46دركيش ،عطا كسمماف ،حرب ( .)2009مدل التكامؿ بيف اإلعداد النظرم كاإلعداد العممي لممعمميف
في جامعة األزىر بغزة ،مجمة العمكـ اإلنسانية ،السنة السابعة ،العدد ( ،)42يكليك.26-1 ،
 .47دليؿ كمية التربية ( .)2002أنظمة كمية التربية أقساميا العممية كبرامجيا األكاديمية ،جامعة األزىر،
غزة ،فمسطيف.

 .48الديب ،ماجد ( .)2007مبادئ كميارات التدريس الفعاؿ ،دار آفاؽ :غزة.
 .49الرازم ،محمد بف أبي بكر (د.ت) .مختار الصحاح( ،ترتيب محمكد أبك خاطر) ،الييئة المغربية
العامة لمكتاب ،القاىرة.

131

 .50راشد ،عمى (.)1996اختيار المعمـ كاعداده كدليؿ التربية العممية ،دار الفكر العربي ،القاىرة،
جميكرية مصر العربية.

 .51راشد ،عمي ( .)1990تقكيـ كفاءة الطالب المعمميف "تخصص عمكـ" مف خالؿ تقديرات تالميذ
المدارس الثانكية بجميكرية مصر العربية ،القاىرة ،دراسات في المناىج كطرؽ التدريس ( )7يناير.
 .52راشد ،عمي ( .)2002خصائص المعمـ العصرم كأدكاره :اإلشراؼ عميو كتدريسو ،دار الفكر العربي.
 .53الربيعي ،محمكد ( .)2006طرائؽ كأساليب التدريس المعاصرة ،دار الكتاب الحديث :إربد.
 .54الركيشد ،فيد كنصار ،سامي كالكندرم ،كليد ( ،)2002تطكير برنامج اإلعداد الميني بكمية التربية
األساسية في ضكء الكفايات التربكية ،مجمة كمية التربية ،التربية كعمـ النفس ،جامعة عيف شمس

( ،)3القاىرة.)26( ،
 .55الزىراني ،سعد عبدا﵀ ( .) 2004معمـ التعميـ العاـ  :قضايا اإلعداد كعكائؽ التخطيط  ،المؤتمر

الثاني إلعداد معمـ التعميـ العاـ بالمممكة العربية السعكدية  ،جامعة أـ القرل  ،كمية التربية  :مكة

المكرمة.

 .56زيتكف ،حسف ( .)2001ميارات التدريس رؤية في تنفيذ التدريس ،ط ، 1عالـ الكتب :القاىرة ،مصر.
 .57الزيكد ،فيمي كعمياف ،ىشاـ ( .)2002مبادئ القياس كالتقكيـ في التربية ،ط ، 1دار الفكر العربي:
القاىرة.

 .58سالـ ،محمد ( 1424ىػ) .دراسة تحميمية تقكيمية لبرامج إعداد معمـ العمكـ الشرعية في كميات التربية
بالجامعات السعكدية ،مركز البحكث بكمية التربية ،جامعة الممؾ سعكد :الرياض.

 .59السرحاف ،عبد الكريـ ( .)2003كفاية المعمميف المشتقة مف التربية اإلسالمية ،رسالة ماجستير غير
منشكرة ،جامعة آؿ البيت ،المفرؽ ،األردف.

 .60سعادة ،جكدت كابراىيـ ،عبد ا﵀ ( .)2001تنظيمات المنياج كتخطيطيا كتطكيرىا ،دار الشركؽ
لمنشر كالتكزيع :عماف ،األردف.
 .61سالمة ،جماؿ ( .)2001فاعمية التدريب الميداني في تنمية الميارات التدريسية لدل الطالب
المعمميف ،عالـ التربية ،المجمكعة( ،)2العدد( ،)3جزء( ،)2القاىرة ،مصر.
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 .62السممي ،ثامر ( .)2009كفايات معمـ الصؼ كؼ األكلى في الفكر التربكم اإلسالمي كمدل تكافرىا
لدل المعمميف مف كجية نظر مشرفي الصفكؼ األكلى كمديرم المدارس االبتدائية بمحافظة جدة،
رسالة ماجستير غير منشكرة ،جامعة أـ القرل ،المممكة العربية السعكدية.

 .63السنبؿ  ،عبد العزيز بف عبد ا﵀ ( .)2002التربية في الكطف العربي عمى مشارؼ القرف الحادم
كالعشريف ،المكتب الجامعي الحديث ،اإلسكندرية :جميكرية مصر العربية.

 .64الشافعي ،إبراىيـ محمد (1409ق) .مف أعالـ التربية العربية اإلسالمية ،المجمد األكؿ ،مكتب التربية
العربي لدكؿ الخميج ،الرياض.
 .65الشخيبي ،عمي ( .)2003كممة في المؤتمر السنكم الحادم عشر" نظاـ تقكيـ األداء المدرسي في
الكطف العربي في عصر المعمكمات" ،دار الفكر العربي :القاىرة.

 .66الشديفات أشجاف كالخصاكنة ،خمكد ( .)2012بناء برنامج تدريبي قائـ عمى الكفايات التدريسية
لمعممي التربية اإلسالمية بالمرحمة األساسية في األردف ،مجمة جامعة النجاح لألبحاث (العمكـ

اإلنسانية) ،المجمد .)9( 26

 .67الشريؼ ،ككثر ( .)1996فعالية برنامج مقترح لتنمية بعض جكانب تدريس العمكـ كالميارات

التدريسية لدل طالب الفرقة الثالثة عممي عمكـ (طبيعة ككيمياء ،كتاريخ طبيعي) بكمية التربية
بسكىاج ،المجمة التربكية ،العدد الحادم عشر ،كمية التربية بسكىاج ،جامعة جنكب الكادم.

 .68شنطاكم ،عبد الكريـ ( .) 2007الكفايات التعميمية لدل الطالبات المعممات تخصص معمـ مجاؿ
(عممي كأدبي) في كمية التربية بعبرم /سمطنة عماف مف كجية نظر المعممات المتعاكنات في مدرسة
الظاىر جنكب ،مجمة الدراسات التربكية كالنفسية -جامعة السمطاف قابكس.)1(1 ،
 .69شكؽ ،محمكد كسعيد ،محمد ( .)2001معمـ القرف الحادم كالعشريف اختياره ،إعداده ،تنميتو في
ضكء التكجييات اإلسالمية ،دار الفكر العربي :القاىرة  ،جميكرية مصر العربية.

 .70شكؽ ،محمكد كمحمكد ،محمد ( .)1997تربية المعمـ لمقرف الحادم كالعشريف ،الرياض ،مكتبة
العبيكاف.
 .71صائغ ،عبد الرحمف ( .)2002التخطيط التربكم ،ك ازرة التربية كالتعميـ العالي ،جامعة الممؾ سعكد،
الرياض ،السعكدية.
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 .72الصراؼ ،قاسـ ( .)2003القياس كالتقكيـ في التربية كالتعميـ ،دار الكتاب الحديث ،إربد.
 .73طمكس ،رجاء الديف ( .)2002تقكيـ معممي المغة العربية لكتاب" لغتنا الجميمة "المقرر لمصؼ
السادس األساسي في فمسطيف كعالقتو باتجاىاتيـ نحك التحديث ،رسالة ماجستير غير منشكرة،
الجامعة اإلسالمية ،غزة.
 .74الطكبجي ،حسيف ( .)1995كسائؿ االتصاؿ كالتكنكلكجيا في التعميـ ،دار القمـ ،ط  ، 14القاىرة.
 .75العاجز ،فؤاد ،كحماد ،خميؿ ( .)1999أداء طمبة مساؽ التربية العممية بكميات التربية في الجامعات
الفمسطينية" دراسة تقكيمية" ،مجمة العمكـ اإلسالمية ،المجمد السابع ،العدد األكؿ.
 .76عبد السميع ،مصطفى ،كحكالة ،سيير ( )2005إعداد المعمـ ،ط( ،)1دار الفكر ،عماف ،األردف.
 .77العبرم ،محمد ( .)2002برنامج مقترح لتطكير أداء معمـ العمكـ الشرعية بالمرحمة المتكسطة في
المممكة العربية السعكدية في ضكء الكفايات التدريسية الالزمة ،رسالة دكتكراه غير منشكرة ،جامعة
اإلماـ محمد بف سعكد اإلسالمية ،الرياض.
 .78عبيدات  ،ذكقاف كآخركف ( .)2001البحث العممي :مفيكمو أدكاتو ،أساليبو ،دار أسامة لمنشر:
الرياض.

 .79العثامنة ،سفياف ( .)2008بناء كتطبيؽ قائمة مستكيات معيارية لتقكيـ تعمـ التالميذ في مبحث المغة
العربية في الصفكؼ الثالثة األكلى مف المرحمة األساسية" ،رسالة ماجستير غير منشكرة ،الجامعة

اإلسالمية ،غزة.

 .80العجرمي ،باسـ صالح ( .)2011فعالية برنامج تدريبي مقترح لتطكير الكفايات المينية لطمبة معممي
التعميـ األساسي بجامعة األزىر غزة في ضكء استراتيجية (إعداد المعممي ،)2008رسالة ماجستير
غير منشكرة ،كمية التربية ،قسـ المناىج كطرؽ التدريس ،جامعة األزىر ،غزة.

 .81عسقكؿ ،محمد ( .)1999أثر تدريب الطمبة المعمميف في الجامعة اإلسالمية عمى بعض ميارات
التدريس في تغيير اتجاىاتيـ نحك مينة التدريس ،مجمة الجامعة اإلسالمية ،المجمد السابع ،العدد

األكؿ ،الجامعة اإلسالمية ،غزة ،فمسطيف.
 .82عطار ،أحمد ( .)1976آداب المتعمميف ككسائؿ أخرل في التربية اإلسالمية ،ط ، 2بيركت.
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 .83عالـ ،رجاء ( .)2005تقكيـ التعمـ ،عماف :دار المسيرة.
 .84العمي ،ريـ بنت عبد العزيز ( .)2007تقكيـ معممات العمكـ الشرعية في المرحمة المتكسطة في ضكء
المعايير المقترحة لجكدة األداء التدريسي ،رسالة ماجستير غير منشكرة ،قسـ المناىج كطرؽ

التدريس ،كمية التربية ،جامعة الممؾ سعكد ،المممكة العربية السعكدية.
 .85عمي ،سعيد إسماعيؿ (1414ىػ) .أىداؼ المدارس المتكاممة رؤية إسالمية ،كتاب أبحاث مؤتمر

المناىج التربكية كالتعميمية في ظؿ الفمسفة اإلسالمية كالفمسفة الحديثة ،المعيد العالي لمفكر

اإلسالمي ،القاىرة.

 .86العكضي ،رأفت ( :)2013استراتيجية مقترحة لتطكير برامج التنمية المينية في ضكء التعميـ
اإللكتركني كالتنافسية العالمية ،رسالة دكتكراه غير منشكرة ،جامعة القاىرة ،مصر.

 .87العكضي ،رأفت ( :)2014مسؤكلية المنظكمة اإلشراقية في إعداد الطالب المعمـ لالستفادة مف
التقنيات التعميمية الحديثة في خدمة التعميـ (رؤيػػة مقترحػػة) ،كرقة عممية في اليكـ الدراسي ،نحك

منظكمة إشراقية كاعدة ،جامعة األقصى.

 .88عيد ،غادة خالد ( .)2004قياس الكفايات المعرفية لمعممي الرياضيات بالمرحمة الثانكية بدكلة
الككيت (دراسة تشخيصية باستخداـ اختبار تكسيس) ،مجمة العمكـ التربكية كالنفسية ،جامعة الككيت،

المجمد (،)5العدد ( ،)3سبتمبر.
 .89العيسكم ،جماؿ مصطفى ،كالخكالدة ،ناصر ( .)2005دراسة تقكيمية لمميارات التدريسية الالزمة
لمطالبة المعممة كمعممة التربية اإلسالمية بمرحمة التعميـ األساسي بدكلة اإلمارات ،بحث منشكر في

مجمة دراسات في المناىج كطرؽ التدريس ،العدد  103مايك ،الجمعية المصرية لممناىج كطرؽ

التدريس :القاىرة.

 .90العيكني ،صالح محمد ( 1413ىػ) .الكفايات التعميمية لمعمـ العمكـ في المرحمة االبتدائية بالمممكة
العربية السعكدية ،جامعة الممؾ سعكد ،مركز البحكث التربكية بكمية التربية :الرياض.

 .91الغامدم ،فريد عمي ( 1423ىػ) .قياس اتجاىات معممي التربية اإلسالمية كعالقة ذلؾ بأدائيـ
التدريسي بال مرحمة الثانكية ،رسالة ماجستير غير منشكرة ،كمية التربية ،جامعة أـ القرل ،مكة

المكرمة.

135

 .92غزالة ،شعباف عبدالقادر ،عثماف مصطفى (1413ىػ) .الكفايات التدريسية كالمغكية لدل معممي
المرحمة االبتدائية في المنطقة الشرقية بالمممكة العربية السعكدية ،المؤتمر الثاني إلعداد معمـ التعميـ

العاـ في المممكة العربية السعكدية ،مكة المكرمة :كمية التربية ،جامعة أـ القرل ،مكة المكرمة.

 .93الغزيكات ،محمد إبراىيـ ( .) 2005تقكيـ الكفايات التدريسية لدل أعضاء الييئة التدريسية في كمية
العمكـ التربكية بجامعة مؤتة مف كجية ن ر طمبة الدراسات االجتماعية ،مجمة كمية التربية ،جامعة

اإلمارات العربية المتحدة ،السنة العشركف ،العدد.22

 .94الفتالكم ،سييمة ( .)2003كفايات التدريس (سمسمة طرائؽ التدريس) ،الكتاب األكؿ ،دار الشركؽ،
عماف ،األردف.
 .95فخرك ،عائشة كحصة البنعمي (1422ىػ) .الكفايات التعميمية لمعممي كمعممات الصفيف الخامس

كالسادس ،رسالة التربية كعمـ النفس ،الجمعية السعكدية لمعمكـ التربكية كالنفسية ،العدد الرابع عشر،

الرياض.

 .96الفرا ،فاركؽ ( .)1989تطكير كفاءات تدريس الجغرافيا باستخداـ الكحدات النسقية ،رسالة دكتكراه
منشكرة ،جامعة عيف شمس ،القاىرة.

 .97الفرا ،فاركؽ ( .)1993الكفايات التربكية العامة الالزمة لمعممي المرحمة االبتدائية بغزة المؤتمر
التربكم األكؿ ( تطكير التعميـ في األراضي المحتمة ،مف أيف نبدأ) ،جامعة األزىر بغزة.
 .98قنديؿ ،ياسيف عبدالرحمف ( .)2004التدريس كاعداد المعمـ ،دار النشر الدكلي ،الرياض.
 .99كتش ،محمد( .) 2001فمسفة إعداد المعمـ في ضكء التحديات المعاصرة  ،مركز الكتاب لمنشر:
القاىرة.
 .100كرـ ،ابراىيـ محمد( .) 2002ما مدل إتقاف معمـ المكاد االجتماعية بمدارس التعميـ العاـ بدكلة
الككيت لمكفايات التدريسية(دراسة استطالعية آلراء المكجييف كالمدرسيف األكائؿ) ،مجمة العمكـ

التربكية كالنفسية ،جامعة الككيت ،المجمد (،)3العدد ( ،)4سبتمبر.

 .101الكساسبة ،يكسؼ ( .)2003تقكيـ أداء معممي التربية اإلسالمية في المرحمة األساسية العميا في

ضكء الكفاءات التعميمية كبناء أنمكذج تدريبي لتطكيره ،رسالة دكتكراه غير منشكرة ،جامعة عماف

العربية لمدراسات العميا ،المممكة األردنية الياشمية ،عماف.
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 .102الكمثـ ،حمد بف مرضي بف إبراىيـ (1428-2007ق) .بناء برنامج اإلعداد التربكم لمعمـ التربية
اإلسالمية كفؽ االتجاىات الحديثة لمكاجية المتغيرات الثقافية المعاصرة ،رسالة ماجستير غير

منشكرة ،جامعة أـ القرل ،كمية التربية ،قسـ المناىج كطرؽ التدريس ،المممكة العربية السعكدية.

 .103الكيالني ،أحمد محي الديف ( .)2005مستكل أداء معممي التربية اإلسالمية في األردف لميارات

التدريس الالزمة ليـ كعالقتو ببعض المتغيرات ،بحث منشكر في مجمة دراسات في المناىج كطرؽ

التدريس ،العدد ( )101مارس ،الجمعية المصرية لممناىج كطرؽ التدريس :القاىرة.
.104المقاني ،أحمد كسميماف ،فارعة ( .)1985التدريس الفعاؿ ،القاىرة :عالـ الكتب.

 .105ماجو ،ابف ماجو كبف يزيد ،محمد (ب .ت) .سنف ابف ماجو ،تحقيؽ محمد فؤاد عبد الباقي ،دار
الفكر ،بيركت.

.106المالكي ،عبدالرحمف عبدا﵀ ( 1424ىػ) .فقو التدريس كالتعميـ كمدل العمؿ بو في تدريس التربية
اإلسالمية في المرحمة الثانكية بالمممكة العربية السعكدية ،رسالة دكتكراه غير منشكرة  ،كمية التربية،

جامعة أـ القرل :مكة المكرمة.

.107المانع ،عزيزة ( .)2007التعميـ الشامؿ :صياغة جديدة لمتعميـ في إطار العكلمة ،كرقة عمؿ مقدمة
لندكة العكلمة كأكلكيات التربية ،جامعة الممؾ سعكد ،الرياض.

 .108المجادم ،فتكح عبد (رب) الرسكؿ ( .)1996التجديد في مجاؿ إعداد المعمـ ،مجمة التربية
العدد( ،)19الككيت  :ك ازرة التربية ،ص ص 84ػ. 87

 .109محمد ،مصطفى ،كحكالة ،سيير ( .)2005إعداد المعمـ تنميتو كتدريبو ،الطبعة األكلى ،دار الفكر
لمنشر كالتكزيع :عماف.
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ممحق ()1
خطاب تحكيم الستبانة بصورتيا األولية
جـــامعــــــة األزىــــــــر -غـــــــــزة

عمــــــادة الـــــدراسات العميــــا
كميــــــــــة التـــــربيـــــة

قســم مناىـــــج وطرق التـــدريس
سعبدة الدكتور/ه ..............................

احملرتم/ه

السالم عليكن ورمحت اهلل وبركبته،،،

املوضوع  /حتكين أداة الدراست
يق ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػكـ الباحث بإجراء دراسة عممية بعنـوان ":الكفبيبث التعليويةت الالمهةت لتةدريمل املاةرراث الةةرعيت ببملر لةت
الثبنويت ودور برنبهج اإلعداد اجلبهعي يف اكسبهبب للطلبت املعلوني" ،كذلؾ استكماالن لمتطمبات الحصكؿ عمى درجة
الماجسػتير فػي المنػػاىج كطػرؽ التػدريس مػػف جامعػة األزىػر ،كقػػد قػاـ الباحػث بإعػػداد قائمػة بالكفايػات التعميميػػة
كالمككنة مف أربعة مجاالت كالتي يفترض اكسابيا لدل الطمبة معممي المقررات الشرعية.

لػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػذا أرجك مف سيادتكـ التفضؿ بقراءة ىذه الفقرات كاب ػ ػػداء الرأم بالمحاكر األساسػية لمقائمػة كمػدل

مطابقتيػػا لمكضػػكع الد ارسػػة ،كمػػدل مناسػػبة الفق ػرات لممحػػاكر كمكضػػكع الد ارسػػة ،كمػػدل انتمائيػػا لممحػػكر الػػذم
أدرجت فيو ،ككذلؾ الصياغة كالسالمة المغكية ،كما كيسعدني تقديـ أم اقتراحات تركنيا مناسبة.

هع فبئق الةكر والتادير حلسن تعبونكن وهسبعدتكن

الباحث
موسى عيد األسطل
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أو ًل :البيانات الشخصية:
المطمكب كضع عالمة ( ) xأماـ كاحد مف العكامؿ التالية التي ينتمي إلييا سيادتكـ.
 .1الجنس:
أنثى

ذكر
 .2عدد الساعات المنجزة:
أقؿ مف  90ساعة

مف 90ساعة  -إلى  110ساعة

 111ساعة – إلى 129ساعة

أكثر مف  130ساعة

 .3المعدل التراكمي:
جيد

مقبكؿ

ممتاز

جيد جدان
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ثانياً :محاور الكفايات التعميمية:
النتماء لممجال
الفقــرات

م

منتمية

غير
منتمية

مناسبة الصياغة
مناسبة

المحور األول :كفاية التخطيط ألىداف تدريس المقررات الشرعية
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14

احضر خطة يكمية لحصة في مادة التربية

اإلسالمية.

احضر الخطة الفصمية أك السنكية لمادة التربية
اإلسالمية.

ادمج المناسبات الدينية كالكطنية عند كضع خطة

فصمية لمادة التربية اإلسالمية.

احمؿ محتكل كتاب التربية اإلسالمية إلى حقائؽ
كمفاىيـ كأحكاـ شرعية كقيـ اسالمية.

اشتؽ األىداؼ التعميمية مف محتكل درس في مادة
التربية االسالمية.

أصيغ األ ىداؼ التعميمية في المجاؿ المعرفي في مادة
التربية االسالمية.

أصيغ األ ىداؼ التعميمية في المجاؿ الكجداني في
مادة التربية االسالمية.
أصيغ األىداؼ التعميمية في المجاؿ النفسحركي في
مادة التربية االسالمية.

احدد أىداؼ التربية اإلسالمية كفقان الحتياجات طمبة
المرحمة الثانكية.

احدد التخطيط لألىداؼ العامة لتدريس التربية

االسالمية.

احدد األىداؼ الخاصة لكؿ كحدة دراسية في مادة

التربية اإلسالمية.

اصغ أىداف نا خاصة لتدريس التربية اإلسالمية مع
مراعاة الفركؽ الفردية لمطالب.

أستطيع مراعاة األىداؼ الخاصة لتدريس التربية
اإلسالمية كفق نا لممستكل العقمي لمطبة.

أىتـ بتطبيؽ األىداؼ الكجدانية في تدريس مادة

التربية االسالمية.
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غير
مناسبة

مدى الوضوح
واضحة

غير
واضحة

النتماء لممجال
الفقــرات

م

منتمية

غير

منتمية

مناسبة الصياغة
مناسبة

أخطط لمتييئة المناسبة لمكضكعات دركس مادة
.15

التربية االسالمية.
احدد جكانب الترابط كالتكامؿ بيف محتكل دركس

.16

.17
.18
.19
.20
.21
.22
.23

التربية االسالمية كدركس المكاد المختمفة عند

التخطيط لدركس التربية االسالمية.

اخطط لعناصر دركس التربية االسالمية بشكؿ
متسمسؿ.
اخطط لتحقيؽ األىداؼ السمككية لدركس التربية

االسالمية حسب الكقت المخصص لمحصة.

اكزع زمف الحصة عمى مختمؼ عناصر درس التربية

اإلسالمية.

اصيغ األىداؼ السمككية الخاصة بدركس التربية

االسالمية بطريقة قابمة لممالحظة كالقياس.

اراعي حاجات الطمبة كخصائيـ النمائية عند التخطيط

لدرس التربية االسالمية.

اراعي ميكؿ كاىتمامات الطالب عند التخطيط لدرس

التربية االسالمية.

اضع الخطة التدريسية لمادة التربية اإلسالمية كفقان
لإلمكانات المتكافرة داخؿ المدرسة.

المحور الثاني :كفاية إدارة الصف والموقف التعميمي
.1
.2

اميد لدرس التربية اإلسالمية بطرؽ مناسبة (إثارة

انتباه -فحص متطمبات سابقة).

اتعامؿ مع طبيعة المكقؼ التعميمي لمادة التربية

االسالمية.

.3

أنكع في أساليب التدريس حسب طبيعة التدريس لمادة
ى
التربية االسالمية.

.4

استخدـ طرؽ الثكاب كالعقاب في ادارة الصؼ.

.5

اجيب عف استفسارات الطالب في تدريس التربية

االسالمية.
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غير

مناسبة

مدى الوضوح
واضحة

غير

واضحة

النتماء لممجال
م

.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17
.18
.19
.20
.21

الفقــرات

منتمية

اعرض درس مادة التربية اإلسالمية بأسمكب مشكؽ
يساعد في ادارة الصؼ.
اجذب انتباه جميع الطالب مف خالؿ أسمكب عرض
دركس مادة التربية اإلسالمية.

اتجكؿ داخؿ الصؼ عند الحاجة دكف التسبب في

تشتيت ذىف الطالب.

اثير اىتماـ الطالب لمكضكع درس التربية اإلسالمية.
أعطي الكقت الكافي لمطالب مف أجؿ المشاركة في

درس التربية اإلسالمية.

أشجع الطالب عمى التكاصؿ في دركس التربية

اإلسالمية.

اعامؿ الطالب في دركس التربية اإلسالمية بعدالة
كمساكاة.
اتعامؿ مع المشكالت الصفية بمنطقية أثناء تدريس

التربية اإلسالمية.

اخمؽ جكان مف األماف كالحرية داخؿ الصؼ في التربية
اإلسالمية.

اىيئ بيئة تعميمية تشجع الطالب عمى المشاركة

الحيكية في التربية اإلسالمية.

انفذ استراتيجيات تدريسية تتناسب مع ميكؿ كدكافع

الطالب كمادة التربية اإلسالمية.

احمؿ الميمة في التربية اإلسالمية إلى خطكات

تدريسية صغيرة .

استغؿ كقت الحصة في تدريس التربية اإلسالمية

بشكؿ فعاؿ.

استخدـ األسمكب التدريسي المالئـ لتدريس التربية
اإلسالمية.
اجذب انتباه الطمبة في التربية اإلسالمية كالمحافظة
عمى استم ارريتو.

اعالج المكاقؼ الطارئة في الصؼ بأسمكب تربكم

كقيـ اسالمية.
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غير

منتمية

مناسبة الصياغة
مناسبة

غير

مناسبة

مدى الوضوح
واضحة

غير

واضحة

النتماء لممجال
م

.22
.23
.24
.25

الفقــرات

منتمية

غير

منتمية

مناسبة الصياغة
مناسبة

اكظؼ النشاطات اإلثرائية المناسبة في تدريس التربية
اإلسالمية عند الضركرة.
انكع في أساليب التدريس التربية اإلسالمية (استقراء-

استنتاج -تحاكر).

استخدـ األساليب المختمفة لتحقيؽ النظاـ كاالنضباط

في الفصؿ.

اتيح الفرصة لمطالب لطرح أسئمتيـ في التربية

اإلسالمية.

المحور الثالث :كفاية استخدام الوسائل والتقنيات التعميمية
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11

استخدـ الكسائؿ التعميمية رغـ ضعؼ حاجة مادة
التربية االسالمية ليا.
اجيز المكاد الخاـ التي احتاجيا إلنتاج كسائؿ تعميمية

خاصة بمادة التربية االسالمية.

اخطط ألنشطة تعميمية مختمفة تتناسب مع مادة

التربية اإلسالمية.

استخدـ الكسائؿ التقنية المناسبة في تدريس التربية

اإلسالمية كفي ضكء اإلمكانات المتكافرة.

احقؽ االستفادة مف الكسائؿ التعميمية في تدريس

التربية اإلسالمية.

اكظؼ االفالـ التربكية االسالمية المناسبة لطالب

المرحمة الثانكية.

اكفر الكسائؿ التعميمة الخاصة بمادة التربية

االسالمية.

اخصص الكقت المناسب كالالزـ الستخداـ الكسائؿ
التعميمية لتدريس التربية اإلسالمية.
اكظؼ عنصر التشكيؽ في الكسائؿ التعميمية التي
يمكف استخداميا بتدريس التربية االسالمية.
استخدـ بعض الكسائؿ التقنية الحديثة في تدريس

التربية االسالمية.

اربط الكسائؿ التعميمية كفؽ المحتكل المتضمف في
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غير

مناسبة

مدى الوضوح
واضحة

غير

واضحة

النتماء لممجال
الفقــرات

م

منتمية

غير

منتمية

مادة التربية االسالمية.
.12
.13
.14
.15
.16
.17
.18

اكظؼ األنشطة كالكسائؿ التعميمية المحققة ألىداؼ

التربية اإلسالمية.

استخدـ الكسائؿ التقنية في تدريس التربية اإلسالمية

بكفاءة عالية.

استخدـ السبكرة في تدريس التربية اإلسالمية بشكؿ

منظـ كمثمر.

اربط الكسيمة بالمكقؼ التعميمي بما يحقؽ أىداؼ

درس التربية اإلسالمية.

اكظؼ الكسائؿ التعميمية حسب متطمبات أىداؼ
درس التربية اإلسالمية.
استخدـ كسائؿ تعميمية لدركس التربية اإلسالمية مف

إنتاج الطالب.

اراعي تكظيؼ الكسيمة التعميمية في التربية اإلسالمية

بطريقة صحيحة.

المحور الرابع :كفاية التقويم
.1
.2
.3
.4
.5
.6

اجرم التقكيـ في ضكء أىداؼ مادة التربية اإلسالمية.
اطرح أسئمة ذات مستكيات مختمفة أثناء شرح درس
في مادة التربية االسالمية.

استخدـ المالحظة لتقكيـ سمكؾ طالب المرحمة

الثانكية في ضكء القيـ اإلسالمية.

اضع خطة لعالج نقاط الضعؼ لدل الطالب في

مادة التربية اإلسالمية.

اىتـ باإلجابات النصية كما ىي مكجكدة في كتاب

التربية االسالمية.

أراعي اف يككف التقكيـ شامالن لجميع أىداؼ التربية
اإلسالمية.

.7

استخدـ أساليب التقكيـ الحديثة في التربية اإلسالمية.

.8

اراعي مكاصفات السؤاؿ الجيد في التربية اإلسالمية.
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مناسبة الصياغة
مناسبة

غير

مناسبة

مدى الوضوح
واضحة

غير

واضحة

النتماء لممجال
م

.9
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17
.18
.19
.20
.21
.22
.23

الفقــرات

منتمية

انكع بمستكيات االسئمة التقكيمية في التربية اإلسالمية
لتفكؽ اسئمة الحفظ.
احمؿ نتائج االختبارات في التربية اإلسالمية كتفسيرىا.
اكظؼ نتائج االختبارات في تحسيف طرؽ تدريس
التربية االسالمية.
أتأكد مف تعمـ الطالب ألىداؼ التربية اإلسالمية
باستخداـ أدكات تقكيـ.

أزكد الطالب بتغذية راجعة فكرية في التربية

اإلسالمية.

اشجع عمى التقكيـ الذاتي في التربية اإلسالمية بيف

الطالب.

استخدـ األسئمة الكتابية أثناء التقكيـ في التربية
اإلسالمية.

استخدـ األسئمة الشفكية أثناء التقكيـ في التربية
اإلسالمية.

استخدـ الكراسات لحمكؿ التدريبات في تدريس التربية
اإلسالمية في المرحمة الثانكية.

اصيغ االسئمة التقكيمية لمحتكل التربية اإلسالمية
بطريقة كاضحة كمحددة.
اشتؽ فقرات االختبار مف االىداؼ السمككية في
التربية اإلسالمية.

ارعي في كسائؿ التقكيـ الفركؽ الفردية بيف الطالب
ا
في التربية اإلسالمية.

استخدـ التقكيـ (التشخيصي -التككيني -الختامي)
أثناء التدريس في التربية اإلسالمية.

اناقش الطالب في أخطائيـ أثناء التقكيـ في التربية
اإلسالمية.
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غير

منتمية

مناسبة الصياغة
مناسبة

غير

مناسبة

مدى الوضوح
واضحة

غير

واضحة

ممحق ()2
قائمة بأسماء المحكمين
م

اسم المحكم

الجامعة

التخصص

.1

أ.د عطا حسف دركيش

جامعة األزىر -غزة

مناىج كطرؽ التدريس

.2

د .راشد محمد أبك صكاكيف

جامعة األزىر -غزة

مناىج كطرؽ التدريس

.3

د .صديقة حمس

جامعة األزىر -غزة

مناىج كطرؽ التدريس

.4

د .عمي نصار

جامعة األزىر -غزة

مناىج كطرؽ التدريس

.5

د .محمد مقاط

جامعة األزىر -غزة

مناىج كطرؽ التدريس

.6

د .ابراىيـ األسطؿ

الجامعة اإلسالمية

مناىج كطرؽ التدريس

.7

د .صالح الناقة

الجامعة اإلسالمية

مناىج كطرؽ التدريس

.8

د .داككد حمس

الجامعة اإلسالمية

مناىج كطرؽ التدريس

.9

د .عمر عمي دحالف

جامعة األقصى -غزة

مناىج كطرؽ التدريس

.10

د .أشرؼ عمر بربخ

جامعة األقصى -غزة

مناىج كطرؽ التدريس

.11

د .منير محمد رضكاف

جامعة األقصى -غزة

مناىج كطرؽ التدريس

.12

أ.د سييؿ دياب

جامعة غزة -غزة

مناىج كطرؽ التدريس

.13

أ.د شريؼ حماد

جامعة القدس المفتكحة

مناىج كطرؽ التدريس

.14

د .جماؿ الفميت

جامعة القدس المفتكحة

مناىج كطرؽ التدريس

.15

د .اسماعيؿ الف ار

جامعة القدس المفتكحة

مناىج كطرؽ التدريس

.16

د .رأفت العكضي

جامعة القدس المفتكحة

مناىج كطرؽ التدريس

.17

د .حسف رصرص

جامعة القدس المفتكحة

مناىج كطرؽ التدريس

.18

د .سييمة شاىيف

جامعة القدس المفتكحة

مناىج كطرؽ التدريس

 تـ ترتيب السادة المحكميف حسب الجامعة
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ممحق ()3
الستبانة بصورتيا النيائية
جـــامعــــــة األزىــــــــر -غـــــــزة
عمادة الدراسات العميا

كميــــــــــــــــة التــــــــــــربيـــــــــة
قســــــــــــم مناىـــــج وطرق التـــدريس

عزيزي الطبلب/ة املعلن/ة...........................

احملرتم/ة

السالم عليكن ورمحت اهلل وبركبته،،،

املوضوع  /تعبئت االستببنت
يق ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػكـ الباحث بإجراء دراسة عممية بعنوان ( :الكفبيبث التعليويت الالمهت لتدريمل املارراث الةرعيت ببملر لت الثبنويت
ال لمتطمبػات الحصػػكؿ عمػى درجػػة
ودور برنةبهج اإلعةةداد اجلةبهعي يف اكسةةبهبب للطلبةةت املعلوةني) ،كذلػػؾ اسػتكما ن
الماجسػتير فػي المنػػاىج كطػرؽ التػدريس مػػف جامعػة األزىػر ،كقػػد قػاـ الباحػث بإعػػداد قائمػة بالكفايػات التعميميػػة
كالمككنة مف خمسة محاكر كالتي يفترض أف يكتسبيا الطمبة معممي المقررات الشرعية.

أرج ػ ػ ػ ػ ػ ػك أف تحظى ىذه الدراسة بتعاكف مشككر منؾ في اإلجابة عف فقرات االستبانة بكؿ مكضكعية،

مما يككف لو األثػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػر في تطكير برامج اإلعداد الجامعي نحك الكفايات التعميمية الالزمة لمطمبة معممي

المقررات الشرعية ،لػ ػ ػ ػ ػػذا أرجك منكـ التكرـ باإلجابة عمى فقرات االستبانة مقد نار لكـ جيكدكـ في تشجيعكـ

لمبحث العممي كالتعاكف المخمص لدعـ مسيرة العمـ كالتعميـ في فمسطيف ،مع العمـ أف ىذه البيانات التي سكؼ

نحصؿ عمييا لف تستخدـ إالٌ ألغراض البحث العممي فقط.

هع فبئق الةكر والتادير حلسن تعبونكن وهسبعدتكن
الباحث
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أوالً :البًاىات الشخصًُ:
المطمكب كضع عالمة ( ) xأماـ كاحد مف العكامؿ التالية التي ينتمي إلييا سيادتكـ.

 .5اجليض:
أنثى

ذكر

 .3عدد الصاعات اجملتازَ :
مف 90ساعة  -إلى  110ساعة

أقؿ مف  90ساعة

أكثر مف  130ساعة

 111ساعة – إلى 129ساعة

 .2التكدير:
جيد جدان

ممتاز

مقبكؿ

جيد
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ثاىًاً :حماور االشتباىُ:
اإلجـــــابـة
كبيرة جداً

كبيرة

المحور األول :كفاية التخطيط ألىداف تدريس المقررات الشرعية
5

إعداد خطة لحصة في مادة التربية اإلسالمية.

3

إعداد خطة فصمية لمادة التربية اإلسالمية.

2
1
1
1

استثمار المناسبات الدينية كالكطنية عند كضع خطة فصمية لمادة التربية

اإلسالمية.

تحميؿ محتكل التربية اإلسالمية إلى حقائؽ كمفاىيـ كأحكاـ شرعية كقيـ اسالمية
كتعميمات كأحكاـ شرعية.
اشتقاؽ األىداؼ التعميمية مف دركس التربية االسالمية.
صياغة األىداؼ التعميمية في مجاالت المعرفية كالكجدانية كالميارية في التربية

االسالمية.

0

صياغة أىداؼ التربية اإلسالمية كفق نا الحتياجات طمبة المرحمة الثانكية.

.

ي راعي الفركؽ الفردية عند صياغة األىداؼ التعميمية لمتربية اإلسالمية.

.

االىتماـ بتطبيؽ األىداؼ الكجدانية في تدريس التربية االسالمية.

52

تحديد المنحى الترابطي بيف دركس التربية االسالمية كالمكاد التعميمية األخرل.

55

يراعي التسمسؿ في التخطيط لفعاليات دركس التربية االسالمية.

53

يخطط لمناسبة الكقت لتحقيؽ األىداؼ التعميمية.

52

صياغة األىداؼ السمككية الخاصة بدركس التربية االسالمية بطريقة قابمة
لممالحظة كالقياس.

51

مراعاة ميكؿ كاىتمامات الطالب عند التخطيط لدرس التربية االسالمية.

51

مراعاة اإلمكانيات المتكافرة داخؿ المدرسة عند التخطيط لدركس التربية اإلسالمية.
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متوسطة

أسيم برنامج اإلعداد الجامعي في اكسابي الكفايات التالية:

قميمة

م

قميمة جداً

الفقـــــرة

اإلجـــــابـة
كبيرة جداً

سابقة).

3

التنكيع في أساليب التدريس حسب الفركع المختمفة لمتربية االسالمية.

2

يكظؼ التعزيز بطريقة سميمة.

1

ي جيب عف استفسارات الطالب في تدريس التربية االسالمية.

1

جذب انتباه جميع الطالب مف خالؿ أسمكب عرض مشكؽ في دركس مادة التربية

اإلسالمية.

1

إعطاء الكقت الكافي لمطالب لممناقشة في فعاليات درس التربية اإلسالمية.

0

مراعاة الفركؽ الفردية أثناء المناقشة الصفية لتحقيؽ المساكاة بيف الطالب.

.

التعامؿ مع المشكالت الصفية بمنطقية أثناء تدريس التربية اإلسالمية.

.

خمؽ جك مف السكينة كالطمأنينة كاألماف داخؿ الصؼ في التربية اإلسالمية.

52

تييئة بيئة تعميمية تشجع الطالب عمى المشاركة الحيكية في التربية اإلسالمية.

55

تحميؿ الميمة في التربية اإلسالمية إلى خطكات تدريسية صغيرة .

53

استغالؿ كقت الحصة في تدريس التربية اإلسالمية بشكؿ فعاؿ.

52

معالجة المكاقؼ الطارئة في الصؼ بأسمكب تربكم كقيـ اسالمية.

51

تكظيؼ النشاطات اإلثرائية المناسبة في تدريس التربية اإلسالمية عند الضركرة.

51
51

التنكيع في أساليب التدريس التربية اإلسالمية (استقراء -استنتاج -مناقشة
كحكار).
استخداـ األساليب المختمفة لتحقيؽ النظاـ كاالنضباط كالفعالية كالنشاط في

الفصؿ.

المحور الثالث :كفاية استخدام الوسائل والتقنيات التعميمية
5

ي صمـ أنشطة تعميمية مختمفة تتناسب مع أىداؼ مادة التربية اإلسالمية.

3

يستخدـ الكسائؿ التقنية المناسبة في تدريس التربية اإلسالمية.
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كبيرة

5

التمييد لدرس التربية اإلسالمية بطرائؽ مناسبة (إثارة انتباه -فحص متطمبات

متوسطة

المحور الثاني :كفاية إدارة الصف والموقف التعميمي

قميمة

م

قميمة جداً

الفقـــــرة

اإلجـــــابـة
كبيرة جداً

0

تكظيؼ عنصر التشكيؽ في الكسائؿ التعميمية التي يمكف استخداميا بتدريس

التربية االسالمية.

ربط الكسائؿ التعميمية كفؽ المحتكل المتضمف في مادة التربية االسالمية.
استخداـ السبكرة ككسائؿ التعميـ األخرل في تدريس التربية اإلسالمية بشكؿ منظـ
كمثمر.

.

ربط الكسيمة بالمكقؼ التعميمي بما يحقؽ أىداؼ درس التربية اإلسالمية.

.

تكظيؼ الكسائؿ التعميمية حسب متطمبات أىداؼ درس التربية اإلسالمية.

52

استخداـ كسائؿ تعميمية لدركس التربية اإلسالمية مف إنتاج الطالب.

55

تكظيؼ الكسيمة التعميمية في التربية اإلسالمية بطريقة صحيحة.

المحور الرابع :كفاية التقويم
5
3
2

طرح أسئمة ذات مستكيات مختمفة أثناء شرح درس في مادة التربية االسالمية

تناسب مستكل الطالب التعميمي.

استخداـ المالحظة لتقكيـ سمكؾ طالب المرحمة الثانكية في ضكء القيـ اإلسالمية.
إعداد خطط لعالج نقاط الضعؼ لدل الطالب في مادة التربية اإلسالمية مف

أجؿ التقكيـ المرحمي.

1

مراعاة أف يككف التقكيـ شامالن لجميع أىداؼ التربية اإلسالمية.

1

مراعاة مكاصفات السؤاؿ الجيد في التربية اإلسالمية.

1

تحميؿ نتائج االختبارات في التربية اإلسالمية كأحرص عمى تفسيرىا.

0

تكظيؼ نتائج االختبارات في تحسيف طرؽ تدريس التربية االسالمية.

.

تزكيد الطالب بتغذية راجعة فكرية في التربية اإلسالمية.

.

يشجع الطالب عمى التقكيـ الذاتي في التربية اإلسالمية.
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كبيرة

1

اإلسالمية.

متوسطة

1

ي خصص الكقت المناسب كالالزـ الستخداـ الكسائؿ التعميمية لتدريس التربية

قميمة

1

تكظيؼ األفالـ التربكية االسالمية المناسبة لطالب المرحمة الثانكية.

قميمة جداً

م

2

الفقـــــرة

اإلجـــــابـة
كبيرة جداً

53

يشتؽ فقرات االختبار مف االىداؼ السمككية في التربية اإلسالمية.

52

ي ارعي في كسائؿ التقكيـ الفركؽ الفردية بيف الطالب في التربية اإلسالمية.

51
51

استخداـ التقكيـ (التشخيصي -التككيني -الختامي) أثناء التدريس في التربية
اإلسالمية.
أناقش الطالب في أخطائيـ أثناء التقكيـ في التربية اإلسالمية.

المحور الخامس :كفاية التمكن من التخصص
5

اإللماـ بعمكـ الحديث الشريؼ كمصطمحاتو.

3

اإللماـ بأحكاـ التالكة كالتجكيد.

2

معرفة أحكاـ المعامالت اإلسالمية.

1

اإللماـ بالمفاىيـ الفقيية.

1

معرفة مجاالت العقيدة اإلسالمية.

1

اإللماـ بأساليب الدعكة اإلسالمية.

0

معرفة النظـ اإلسالمية.

.

اإللماـ بالجكانب المختمفة لعمكـ القرآف.

.

معرفة نماج مف الفكر التربكم عند عمماء المسمميف.

52

اإللماـ بمصادر المسائؿ اإلسالمية.

55

اإللماـ باالستشياد بالقرآف الكريـ كالسنة المشرفة كفؽ المكضكع الذم اقكـ

بتدريسو.

53

االتقاف في بناء اتجاىات كقيـ لدل الطالب مف خالؿ فركع التربية اإلسالمية.

52

االتقاف في ربط مكضكعات التربية اإلسالمية بالحياة.

51

اإللماـ بالجكانب الميارية األدائية كما في تالكة القرآف الكريـ.
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كبيرة

55

ي ستخدـ األسئمة الشفكية أثناء التقكيـ في التربية اإلسالمية.

متوسطة

52

استخداـ األسئمة الكتابية أثناء التقكيـ في التربية اإلسالمية.

قميمة

م

قميمة جداً

الفقـــــرة

