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الملخص :
تعرؼ مستكل األداء التدريسي لمعممي التربية اإلسالمية
ىى ىدفىت الدراسة الحالية إلى ُّ
بالمرحمة المتكسطة في ضكء متطمبات المشركع الشامؿ لتطكير المناىج ،كلتحقيؽ ذلؾ
استخدـ الباحثاف المنيج الكصفي لمالءمتو لطبيعة البحث القائـ عمى كصؼ الظاىرة كصفان
دقيقان ،كالتعبير عنيا كميان ككيفياى كالكصكؿ الستنتاجات تسيـ في فيميا كتطكيرىا ،ككاف
مجتمع البحث معممي التربية اإلسالمية بالمرحمة المتكسطة الذيف يي ً
درسكف مقررات التربية

كتككنت العينة مف
اإلسالمية المطكرة في محافظة محايؿ التعميمية كعددىـ (َُٕ) معمميفٌ ،
(َّ) معممان؛ تمث ؿ مجمكعة عشكائية مف معممي التربية اإلسالمية بالمرحمة المتكسطة الذيف
درسكف مقررات التربية اإلسالمية المطكرة بمدارس التعميـ العاـ كتحفيظ القرآف الكريـ في
يي ٌ
محافظة محايؿ التعميمية.
كقد أظيرت النتائج:
أف مستكل أداء المعمميف في مجاؿ التخطيط كاف (متكسطان)؛ فقد كانت نسبة الممارسة
َّ -

لالستجابة بدرجة متكسطة (ّ ،)ّْ٘.كفي مجاؿ التنفيذ كاف أيضان (متكسطان)؛ حيث بمغت

نسبة الممارسة لالستجابة بدرجة متكسطة (ِ ،)ْ٘ٔ.في مجاؿ التقكيـ؛ كاف أيضان

(متكسطان)؛ حيث بمغت نسبة الممارسة لالستجابة بدرجة متكسطة (ِ.)ْٕ٘.

أف أعمى المجا الت في الكزف النسبي ىك مجاؿ التنفيذ حيث حصؿ عمى كزف نسبي
 ك َّ(َٕ)ِ.؛ أم أ ٌنو أعمى المجاالت ممارسة ،ثـ يميو مجاؿ التخطيط بكزف نسبي (ِٗ،) ُ.
ثـ مجاؿ التقكيـ بكزف نسبي (ٕٓ )ُ.كالذم يعتبر أقميا ممارسة.

أف مستكل ممارسة معممي التربية اإلسالمية لمتدريس في ضكء متطمبات المشركع
 ك َّالشامؿ لتطكير المناىج يقؿ بداللة عف مستكل األداء المقبكؿ عمميان.

كفي ضكء ىذه النتائج قدَّـ الباحثاف بعض التكصيات كالمقترحات.

الكممات المفتاحية( :أداء معمـ التربية اإلسالمية -المرحمة المتكسطة -متطمبات المشركع
الشامؿ).
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Abstract
The goal of current research to know the level of teaching
performance of Islamic curriculum teachers، in intermediate level،
in the light of the overall requirements of the project to develop the
curriculum.
The researcher has used the descriptive approach to the
relevance of the nature of search based on the description of the
phenomenon and an accurate description، and expressed
quantitatively and qualitatively and access to the findings contribute
to the understanding and development. The research community is
the Islamic curriculum teachers in intermediate schools. who are
teaching the Islamic developed curriculum، in Mahayel educational
province. The number of the teachers is (107). The sample consisted
of (30) represents a random group of Islamic curriculum teachers in
intermediate schools who are teaching the Islamic developed
curriculum in public schools and Koranic schools in Mahayel
province
The results showed:
-That teachers' performance in the field of planning level was
(average); it was practice proportion to respond moderately
(43.3%)، and in the field of implementation was also a
(moderate); reaching practice proportion to respond moderately
(46.2%)، in the field of Calendar; It was also a (moderate);
where the ratio stood at practice to respond moderately (47.2%.)
-And that the highest areas in the relative weight is the area of
implementation where he obtained a relative weight (2.07); that
is the highest practice areas، followed by the field of which is
considered the least exercise then the field Calendar (1.75)
planning(1.92).
-And that the practice of the level of Islamic education teachers to
teach in light of the overall requirements of the project to
develop the curriculum at least in terms of the level of acceptable
performance scientifically.
In light of these findings، the researcher made some
recommendations and proposals
Keywords: ( performance of
Islamic curriculum teacher –
Intermediate level- overall project requirements) .
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مقذمة :

تي ُّ
عد التربية نكعان مف أرقى أنكاع االستثمار البشرم ،كسببان مف أسباب تقدـ األمـ
كالمجتمعات؛ لذا فإف الدكؿ تبذؿ ما في كسعيا مف أجؿ تحسيف ما يقدـ منيا _ التربية _ في

المدرسة؛ لمكصكؿ إلى مخرجات متميزة مبدعة قادرة عمى تحمؿ مسؤكلياتيا في بناء
المجتمع ،كتحقيؽ أىدافو (عيسى.)َُُِ ،
جد ير اإلشارةي إلى أ ٌنو مف المصادر الرئيسة لتطكير أم نظاـ تربكم مراعاة طبيعة العصر
ىكتى ي
كاتجاىاتو كمتطمباتو التنمكية التي يحتاجيا ،كالعمؿ عمى رسـ مالمح النظاـ التعميمي كسماتو
مف كاقع العصر بكؿ ما يحممو مف تغيرات كأحداث (كزارة التربية كالتعميـ)َُُِ ،؛ مف ىنا

و
سعت كزارة التعميـ بالمممكة العربية السعكدية لتطك و
شامؿ لممناىج الدراسية ينطمؽ مف
ير

َّت خط نة تطكيري نة شاممة لممناىج عامة بدأتيا بمشركع
التكجيات اإليجابية الحديثة؛ فأىعد ٍ
تطكيرم طمكح في المرحمتيف االبتدائية كالمتكسطة؛ أسمتو (المشركع الشامؿ لتطكير
المناىج) ييدؼ إلى إحداث نقمة نكعية في التعميـ ،كيسعى إلى تحقيؽ أىداؼ سامية تنعكس
عمى الطالب ،كالمجتمع بأسره ،كيشمؿ ىذا المشركع عددان مف المكاد الدراسية منيا التربية

اإلسالمية (العكاد.)َََِ ،

كقد اعتمدت مناىج التربية اإلسالمية المطكرة ضمف المشركع الشامؿ لتطكير المناىج
عمى مجمكعة مف المبادئ كالتكجيات؛ منيا :منيج الكحدات ،كمبدأ التكامؿ ،كما أنيا تنطمؽ
مف فكر النظرية البنائية ،كتؤكد عمى إيجابية الطالب ،كتكجيو المعمـ كارشاده ،كاستراتيجيات

التدريس الحديثة ،كتنمية ميارات التفكير ،كالميارات الحياتية ،كالتعمُّـ الذاتي كالنشط ،كدمج
التقنية في التدريس ،كتعدُّد مصادر المعرفة ،كالتقكيـ المستمر كالبديؿ ،كتفعيؿ كتاب النشاط

كدليؿ المعمـ ،كجؿ ىذه التكجيات تي ىع ُّد جديدةن فك ارن كممارس نة عمى و
كثير مف معممي التربية
اإلسالمية؛ مما قد يي ً
كج يد قصك ارن في التعاطي مع المناىج المطكرة كتحقيؽ أىدافيا (كزارة

التربية كالتعميـ.)ََِٗ ،

كيتطمب تحقيؽ أىداؼ المنيج المطكر؛ إتقاف معمـ التربية اإلسالمية -كغيره مف
إف قدر كبير مف نجاح
المعمميف -لمعديد مف المعارؼ كالميارات الالزمة لمتدريس ،حيث ٌ
العممية التعميمية يقع عمى عاتؽ المعمـ؛ لذلؾ يتطمب تدريس منيج التربية اإلسالمية المطكر
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معمميف أكفاء يمتمككف معارؼ كميارات الزمة لتدريسو ،بدكنيا لف تتحقؽ األىداؼ المنشكدة
(كزارة التربية كالتعميـ.)َُِْ ،
كفي ضكء األدكار الجديدة لممعمـ يشير السنبؿ (ََِْ) إلى ازدياد أىمية المعمـ؛ حيث
أصبح مرشدان إلى مصادر المعرفة ،كمنسقان لعمميات التعمـ ،كمقكمان لنتائجيا ،كمكجيان لقدرات

تعرؼ مستكل كفايات
المتعمـ كميكلو؛ حيث يذكر الشيرم (َُِِ) في دراس نة أجراىا بيدؼ ٌ
معممي التربية اإلسالمية بالمرحمة الثانكية في ضكء متطمبات التعمـ اإللكتركني ،كتعرؼ عمى
نقاط القكة كنقاط الضعؼ في أدائيـ ليذه الكفايات  ،كأظيرت النتائج عف تكافر كفايات
محاكر االستبانة لدل المعمميف عينة بدرجة ( متكسطة ) تراكحت بيف ( ٗٔ )ُ.ك (ُٓ،) ِ.
كأكصى الباحث بالعمؿ عمى تدريب المعمميف عمى كفايات التعمـ اإللكتركني تحقيقان لمنمك

الشامؿ لمعممي التربية اإلسالمية .

كيشترؾ معمـ التربية اإلسالمية مع بقية المعمميف في تمؾ األىمية ،إضافة إلى أنو يعمـ
مبادئ اإلسالـ كقيمو ،كعمى صعيد تنفيذ المنيج التربكم في التربية اإلسالمية َّ
فإف لو دك ارن
حيكيان في تحقيؽ أىدافو التربكية؛ األمر الذم يستدعي أف يمتمؾ ميارات تدريسية تساعده

عمى أداء ميمتو السامية لتنشئة أبناء المسمميف كتربيتيـ؛ ليككنكا في الطميعة يمارسكا
كف ًبا ٍلمعر ً
يخ ًر ىج ٍت لً َّمن ً
كؼ
دكرىـ القيادم انسجامان مع قكلو تعالى" يكنتي ٍـ ىخ ٍي ىر أ َّ
يم وة أ ٍ
ٍم ير ى
ى ٍي
اس تىأ ي
كف ًبالمٌو" (سكرة آؿ عمراف -اآلية َُُ) ،السيما في ظؿ التغيرات
ىكتىٍن ىي ٍك ىف ىع ًف ا ٍل يمن ىك ًر ىكتي ٍؤ ًم ين ى
االجتماعية كالثقافية كزيادة مشكالت األسرة كالمجتمع كسيطرة كسائؿ اإلعالـ كاالتصاالت

(الكيالني.)ََِٓ ،
كاضافة إلى ما سبؽ مف التأكيد عمى دعـ المعمـ كاعداده كتدريبو؛ فقد أكصت بعض
الدراسات بضركرة تقكيـ أداء المعمـ بصفة مستمرة لمكقكؼ عمى نقاط القكة كالضعؼ لديو؛
حتى يمكف اتخاذ اإلجراءات الكفيمة بت حسيف ىذا األداء كتطكيره ،خاصة في ظؿ تطكر
المناىج الدراسية ،كمف تمؾ الدراسات( :الجالدََُِ ،؛ العايدََُِ ،؛ الغامدمََِٗ ،؛
النمرم.)ََُِ ،
أف المنيج قد يككف عمى درجة عالية مف الجكدة ،كتتكافر لو
كيؤكد السعيد (ََِٔ) َّ
العديد مف عكامؿ النجاح ،كلكنو يفتقد إلى المعمـ الذم يمتمؾ األداء الالزـ لتدريسو؛ لذا ال
-ٓ-

واقع األداء التدريسي لمعلمي التربية اإلسالمية بالمرحلة المتوسطة في ضوء متطلبات المشروع الشامل.....

مف أجؿ ذلؾ عمدت كزارة التعميـ إلى إعداد حقائب لتدريب المشرفيف التربكييف
تتحقؽ أىدافوٍ ً،
كأخرل لتدريب المعمميف؛ ىدفت إلى تعريؼ المعمميف بالمشركع الشامؿ كأىدافو التي تسعى
و
و
إليجاد و
معتمد عمى نفسو في مكاجية تحديات الحياة
متمسؾ بالقيـ اإلسالمية الرفيعة،
جيؿ
المختمفة ،كتبني قدراتو العقمية المختمفة ،كما ىى ىدفى ٍت إلى زيادة النمك الميني لمعممي التربية
اإلسالمية كتدريبيـ عمى استراتيجيات التدريس الحديثة التي تجعؿ الطالب محك ارن لمعممية

التعميمية كتنمي مياراتو العقمية ،كالبحثية؛ كأسمكب حؿ المشكالت ،كاالستقصاء ،كالتعمـ

التعاكني كغير ذلؾ (كزارة التربية كالتعميـ ََُِ ،أ).
فإف الحاجة ماسة لتقكيـ أداء معممي التربية اإلسالمية في المرحمة
كفي ضكء ذلؾ ٌ
المتكسطة في ضكء متطمبات المشركع الشامؿ لتطكير المناىج ،كالكشؼ عف نقاط القكة
كنقاط الضعؼ فيو؛ كتقديـ مقترحات لتحسينو.

مشنلة البحث:
مف خالؿ عمؿ الباحثيف في الزيارات الميدانية لمعممي التربية اإلسالمية في المرحمة
المتكسطة الحظا قصك ارن في أدائيـ التدريسي في ضكء متطمبات المشركع الشامؿ لتطكير

المناىج؛ متمثالن ذلؾ في ضعؼ التخطيط ،كاستخداـ الطرائؽ كالكسائؿ التقميدية ،كاالقتصار
عمى االختبارات التحريرية في التقكيـ ،كاىماؿ كتاب النشاط كغيرىا.

كمما يؤكد ذلؾ ما أشارت دراسة الشريمي (َُِْ) إلى تحديد االحتياجات التدريبية
لمعممي العمكـ الشرعية في ضكء المشركع الشامؿ لتطكير المناىج بالمرحمة المتكسطة،
عرؼ كاقع البرامج التدريبية لمعممي العمكـ الشرعية القائمة عمى المشركع الشامؿ لتطكير
كت ٌ
المناىج بالمرحمة المتكسطة ،حيث أسفرت نتائج البحث عف أىـ ثالث عبارات حصمت عمى
أعمى متكسط حسابي في محاكر البحث كىي( :معرفة المستجدات ،كالتطكرات في مناىج
العمكـ الشرعية التي خضعت لمتطكير كالدمج ،كالبرامج التدريبية تساعد المعمميف عمى غرس
القيـ اإلسالمية في نفكس الطالب)  ،كأكصت الدراسة باالستفادة مف نتائجيا التي كشفت عف
كاقع البرامج التدريبية القائمة عمى المشركع الشامؿ لتطكير المناىج ،في تحسيف كتطكير
ىذه البرامج كتقييميا بشكؿ دكرم لمحد مف الصعكبات في تدريس المناىج المطكرة.
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كألىمية دراسة كاقع األداء التدريسي لممعمميف تشير دراسة األحمدم (َُِِ) كالتي
ىى ىدفى ٍت إلى تحديد المعكقات المتعمقة بالجانب اإلدارم ،كالتدريبي ،كالمعمـ ،كالمقررات ،في
تحقيؽ أىداؼ المشركع الشامؿ لمتربية اإلسالمية في المرحمة المتكسطة مف كجية نظر
تكصمت الدراسة إلى مجمكعة مف المعيقات مرتبة حسب قكة
المعمميف في مدينة جدة؛ حيث ٌ
إعاقتيا في تحقيؽ أىداؼ المشركع الشامؿ ،كأكصت بالتخطيط لتجاكز ىذه المعيقات،
كالتطكير المستمر لممقررات مف خالؿ التغذية الراجعة ،كتقديـ النماذج العممية لجميع مفردات
الحقائب ،كالتدريب المستمر عمى احتياجات المعمميف.
كما أكدت دراسة حساني (َُِِ) عمى أىمية الكفايات النكعية لدل المعمميف كالتي
أظيرت نتائجيا تكافر (ُٗ) كفاية نكعية لدل المعمميف؛ بينما لـ تتكافر (ّٕ) كفاية نكعية
كبناء عمى ذلؾ قدَّـ تصك ارن مقترحان لبرنامج تدريبي لتطكير الكفايات
في أداء عينة البحث؛
ن
النكعية لدل معممي المغة العربية بالمرحمة المتكسطة ،كأكصي الباحث باإلفادة مف أداة البحث
في تطكير أداء المعمميف.
كما اتفقت العديد مف الدراسات ػػػػ التي اىتمت بتقكيـ أداء معمـ التربية اإلسالمية
التدريسي ػػػػػػ بدرجات متفاكتة عمى قصكر أداء المعمميف كالمعممات لممعايير المينية لألداء
التدريسي ،كأى ىك ىد ٍت أىمية تقكيـ أداء المعمميف في ضكء المعايير المينية الالزمة ليـ كخطكة
أساسية لمكصكؿ لألداء المتميز ،كمف تمؾ الدراسات( :العميََِٕ ،؛ عيسىََُِ ،؛
الغميطيَُُِ ،؛ الكيالني.)ََِٓ ،
شفىت عنو الدراسة االستطالعية التي قاـ بيا الباحثاف حيث أجريا
كمما يؤكد ما سبؽ ما ىك ى

شخصا مف خاللو
تقكيمان ألداء عشرة مف معممي التربية اإلسالمية في المرحمة المتكسطةٌ ،
كاقع تدريسيـ المناىج المطكرة( ،جدكؿ(ُ)).
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جدكؿ (ُ) :التك اررات كالنسبة المئكية في بطاقة مالحظة الدراسة االستطالعية
محاكر بطاقة المالحظة

الفقرات

التكرار

٘

التخطيط لمتدريس

يعتمدكف التخطيط الجاىز.

ٗ

َٗ

ٔ

َٔ

تقنيات المشركع الشامؿ

يقتصركف عمى السبكرة كاألقالـ ،كالكتاب المدرسي.

ٖ

َٖ

أدكات التقكيـ في المشركع الشامؿ

يقتصركف عمى االختبارات التقميدية .

ٖ

َٖ

ال يستخدمكف دليؿ المعمـ كال يفعمكف كتاب النشاط.

ٕ

َٕ

استراتيجيات المشركع الشامؿ

استخداـ كتفعيؿ منتجات المشركع
الشامؿ

يستخدمكف طرائؽ تقميدية مثؿ الشرح كاإللقاء،
كالمناقشة كالحكار.

أف (َٔ٘ )
أف (َٗ٘) مف المعمميف يعتمدكف التخطيط الجاىز ،ك َّ
يتضح مف الجدكؿ (ُ) ٌ
منيـ يستخدـ طرائؽ تقميدية ،كأف(َٖ٘ ) ال يمكنيـ دمج التقنية في التدريس كيعتمدكف
أف( َٖ٘ ) ال يستخدمكف في تقكيميـ اختبارات األداء كممفات اإلنجاز،
الكسائؿ التقميدية ،ك َّ
أف نسبة (َٕ٘ ) منيـ ال يمكنيـ استخداـ دليؿ المعمـ لعدـ تكفره في المدارس.
كتبيف أيضا َّ
فإف الباحثيف يرياف ضركرة تقكيـ أداء معمـ التربية اإلسالمية في
كتأسيسان عمى ما سبؽ َّ

ضكء متطمبات كتكجيات الكزارة كاجراء بحث تقكيمي عمى نطاؽ أكبر لتشخيص كاقع أدائيـ
كالمساىمة في تطكيره كتحسينو مف خالؿ تقديـ مقترحات لتعزيز جكانب القكة كمعالجة جكانب
الضعؼ.
ش ىار ٍت إليو نتائج البحكث كالدراسات السابقة ،كالحاجة المستمرة
كفي ضكء ما تـ
عرضو ،كما أى ى
ي
لتقكيـ أداء معممي المناىج المطكرة ،فقد جاء البحث الحالي لمكقكؼ عمى كاقع أداء معممي
التربية اإلسالمية بالمرحمة المتكسطة في ضكء متطمبات المشركع الشامؿ لتطكير المناىج.

أسئلة البحث:
يحاكؿ ىذا البحث اإلجابة عف السؤاليف التالييف:

)1
)2

ما الميارات التدريسية الالزمة ألداء معممي التربية اإلسالمية بالمرحمة المتكسطة في
ضكء متطمبات المشركع الشامؿ لتطكير المناىج؟
ما مستكل األداء التدريسي لمعممي التربية اإلسالمية بالمرحمة المتكسطة في ضكء
متطمبات المشركع الشامؿ لتطكير المناىج؟
-ٖ-

واقع األداء التدريسي لمعلمي التربية اإلسالمية بالمرحلة المتوسطة في ضوء متطلبات المشروع الشامل.....

أهذاف البحث:
تعرؼ:
ييدؼ البحث الحالي إلى ُّ
ُ)

الميارات التدريسية الالزمة ألداء معممي التربية اإلسالمية بالمرحمة المتكسطة في

ضكء متطمبات المشركع الشامؿ لتطكير المناىج.
ِ)

مستكل األداء التدريسي لمعممي التربية اإلسالمية بالمرحمة المتكسطة في ضكء
متطمبات المشركع الشامؿ لتطكير المناىج .

أهمية البحث:
تتمثؿ أىمية ىذا البحث في أنو قد يساعد عمى:
ُ) كضع قائمة بالميارات التدريسية الالزمة ألداء معممي التربية اإلسالمية بالمرحمة
أف تيفيد الباحثيف
المتكسطة في ضكء متطمبات المشركع الشامؿ لتطكير المناىج ،يمكف ٍ
في المشركع الشامؿ في معرفة المتطمبات ،كتفيد مصممي برامج تدريب المعمميف في
إعداد برامج تدريبية تستيدؼ رفع مستكل المعمميف في ىذه الجكانب.
ِ) تكفير معمكمات عف مستكل أداء معممي التربية اإلسالمية بالمرحمة المتكسطة لممناىج
المطكرة في ضكء متطمبات المشركع الشامؿ لتطكير المناىج تفيد المسؤكليف في
تشخيص كاقع تدريس المناىج الجديدة.
ّ) تقديـ بطاقة مالحظة ألداء معمـ التربية اإلسالمية بالمرحمة المتكسطة لممناىج المطكرة؛
تفيد المشرفيف التربكييف لتقكيـ أداء المعمميف في ضكئيا.
ْ) إسياـ نتائج البحث في إفادة الباحثيف كالمختصيف في التربية بما تقدمو مف نتائج
كتكصيات كمقترحات.

مصطلحبت البحث:


التقكيـ ):(Evaluation

عرؼ الخميفة (َََُِّ )ُٕٔ ،
بأنو " :الكسيمة األساسية التي يمكف بكاسطتيا التعرؼ
َّ

عمى مدل نجاحنا في تحقيؽ األىداؼ التربكية ،كعمى الكشؼ عف مكاطف الضعؼ كمكاطف
القكة في العممية التعميمية بقصد تحسينيا بما يحقؽ األىداؼ المرجكة ".

كيعرؼ الباحثاف التقكيـ إجرائيا َّ
بأنو :عممية منظمة تيدؼ إلى تحديد جكانب القكة كجكانب
ِّ

القصكر في أداء معممي التربية اإلسالمية بالمرحمة المتكسطة كفقان لما يتطمبو المشركع
-ٗ-

واقع األداء التدريسي لمعلمي التربية اإلسالمية بالمرحلة المتوسطة في ضوء متطلبات المشروع الشامل.....

ا لشامؿ لتطكير المناىج ،كاقتراح الحمكؿ المناسبة لعالج جكانب القصكر ،كتعزيز جكانب
القكة.

 األداء ):(Performance

عرفو المقاني كالجمؿ (َََِّّ )ُِ ،
بأنو" :ما يصدر عف الفرد مف سمكؾ لفظي أك
َّ

ميارم ،كىك يستند إلى خمفية معرفية ككجدانية معينة ،كىذا األداء يككف عادة عمى مستكل
معيف ،يظير منو قدرتو أك عدـ قدرتو عمى أداء عمؿ ما".

كيعرؼ الباحثاف األداء التدريسي إجرائيان َّ
بأنو :الممارسات كالسمككيات التدريسية في ضكء
ِّ

متطمبات المشركع الشامؿ لتطكير المناىج التي يقكـ بيا معمـ التربية اإلسالمية بالمرحمة

المتكسطة في أثناء تدري سو لمقررات التربية اإلسالمية المطكرة ،القابمة لممالحظة كالقياس،
كيتـ قياسيا باستخداـ بطاقة المالحظة المعدَّة لذلؾ

متطمبات المشركع الشامؿ لتطكير المناىج:

(Requirements of the comprehensive curricula development
project).
"أمر أك عم هؿ يطمب تحقيقو ،شيء أساس ال غنى
ٌ
عرؼ عمر (ََِٖ) المتطمب بأنو ه

عنو" (ص.)َُْٕ.

كمتطمبات المشركع الشامؿ :مجمكعة مف التكجيات االيجابية الحديثة في مجاؿ التربية
تعد مرتك ازن كمنطمقان لفمسفة المشركع؛ كالمتمثمة في :تغير أدكار المعمـ كالمتعمـ،
كالتعميـ الٌتي ٌ
كتصميـ المكاقؼ التعميمية االيجابية ،كاستراتيجيات التدريس الحديثة ،كالتعمُّـ الذاتي كالنشط،
كتكظيؼ التقنية في التدريس ،كتعدُّد مصادر المعرفة ،كادارة بيئة التعمـ ،كالتقكيـ المستمر
كالبديؿ ،كتفعيؿ كتاب النشاط كدليؿ المعمـ ،كغيرىا .كزارة التربية كالتعميـ (ََُِ.)َُُِ ،
كيقصد الباحثاف بمتطمبات المشركع الشامؿ لتطكير المناىج في ىذا البحث إجرائيان:

تكجيات المشركع الشامؿ لممناىج كالتي ينبغي أف يككف األداء التدريسي لمعمـ التربية
ٌ
اإلسالمية في المرحمة المتكسطة منطمقان منيا كسائ ارن في ضكئيا.
كالمشركع الشامؿ لتطكير المناىج مشركع تبنتو كزارة التعميـ في المممكة العربية السعكدية

لتطكير مناىج المرحمتيف االبتدائية كالمتكسطة كالذم تـ تعميمو عمى كؿ المدارس بنياية
العاـ الدراسيُّّْ.ُّْْ-
- َُ -

واقع األداء التدريسي لمعلمي التربية اإلسالمية بالمرحلة المتوسطة في ضوء متطلبات المشروع الشامل.....

حذود البحث:
ُ) اقتصر البحث عمى الحدكد التالية:
ِ) الحدكد المكضكعَّية :اقتصر البحث عمى مستكل األداء التدريسي لمعمـ التربية اإلسالمية
بالمرحمة المتكسطة في ضكء متطمبات المشركع الشامؿ لتطكير المناىج؛ كالمتمثمة في
المعارؼ كالميارات الالزمة لتخطيط كتدريس كتقكيـ مناىج التربية اإلسالمية المطكرة،
كالتعامؿ مع منتجات المشركع الشامؿ (دليؿ المعمـ-ككتاب النشاط).
عينة مف معممي التربية اإلسالمية بالمرحمة
ّ) الحدكد المكانية :طيبؽ البحث عمى ٌ
المتكسطة في محافظة محايؿ.
ْ) الحدكد الزمانية :طيبيؽ البحث في الفصؿ األكؿ مف العاـ الدراسي َُُّْْْٗ/ىػ.

أدبيبت الذراسة:

المحكر األكؿ :المشركع الشامؿ لتطكير المناىج ك التربية اإلسالمية في المرحمة

المتكسطة.

 -نشأة المشركع الشامؿ لتطكير المناىج:

مر التعميـ العاـ في المممكة العربية السعكدية بمراحؿ مختمفة مف التكسع الكمي كالنكعي،
َّ

استجابة لمتطمبات التنمية كانمائيا ،ألجؿ إحداث نقمة نكعية عالية الجكدة في تطكير التعميـ

عامة كالمناىج خاصة ،كانطالقان مف رؤية كزارة التربية كالتعميـ في تكفير مناىج تربكية
تعميمية متكاممة كمتكازنة كمرنة كمتطكرة ،تمبي احتياجات المتعمميف كاحتياجػػػات سػػػكؽ

العمؿ المسػػتقبمية كتستكعب المتغيرات المحمية كالعالمية ،فقد تـ إقرار المشركع الشامؿ
لتطكير المناىج في المرحمتيف االبتدائية كالمتكسطة ،كالذم ييدؼ إلى تطكير العممية
التعميمية

بجميع

أبعادىا

كعناصرىا

(مكقع

المشركع

الشامؿ

لتطكير

المناىج:

) ،(WWW.cpfdc.gov.asكيأتي المشركع الشامؿ لتطكير المناىج استم ار ارن لمسيرة

التطكير التربكم ،كتماشيان مع ركح العصر كالتقدـ كاالزدىار الذم حصؿ لمكطف كالمكاطنيف
في المممكة العربية السعكدية ،فمف بداية عاـ ُِْٖق،ػ تـ تطبيؽ تجربة المشركع الشامؿ
لتطكير المناىج في المناطؽ التعميمية عمى طالب المرحمتيف االبتدائية كالمتكسطة(.كزارة
التربية كالتعميـ ََُِ ،أ)
- ُُ -

واقع األداء التدريسي لمعلمي التربية اإلسالمية بالمرحلة المتوسطة في ضوء متطلبات المشروع الشامل.....

كقد بدأت كزارة التعميـ بالتجريب الميداني لمكاد المشركع الشامؿ لتطكير المناىج في
مطمع ُِِْٖٗ/ق كالذم يعد تطكي ار جذريان لممكاد التعميمية التي تقكـ عمى منطمقات تؤكد

عمى تنمية ميارات التفكير ،كدمج التقنية في التعميـ ،كتطكير بيئات التعمـ ،كتنمية الميارات

الحياتية االستفادة مف مختمؼ مصادر التعمـ ،مما يستدعي تفاعالن إيجابيان مف كافة أطياؼ

التربية كالتعميـ( .كزارة التربية كالتعميـ.)ََِٖ ،

-

مقررات التربية اإلسالمية في المرحمة المتكسطة في المشركع الشامؿ:

ل قد حظيت مقررات التربية اإلسالمية بالعناية كاالىتماـ منذ بداية التعميـ النظامي في

المممكة العربية السعكدية كحتى عصرنا الحاضر ،كالمتأمؿ في منتجات المشركع الشامؿ
لتطكير المناىج يمحظ العناية البالغة بمقررات التربية اإلسالمية حيث أضيؼ ليا دليؿ المعمـ
ككتاب النشاط  ،فضالن عف إضافة مكاد جديدة في بعض المراحؿ كزيادة الخطة الدراسية عف

السابؽ.

تحسنت مقررات التربية اإلسالمية مف حيث التصميـ كاإلخراج كطريقة البناء التي
كما
َّ

تعتمد نظاـ الكحدات الدراسية ،كييدؼ المشركع إلى تطكير العممية التعميمية مف خالؿ بناء
منظكمة تعميمية كتربكية كفؽ أسس عممية كتربكية حديثة كمتجددة بإعادة بناء المحكر
األساس منيا كىك المنيج المدرسي كالذم مف المتكقع أف تتشكؿ كؿ الخطكات كالمراحؿ
العممية كالتربكية بناء عميو ،ك يعد فيو الطالب محكر العممية التعميمية كليس المعمـ أك
المادة الدراسية فقط .
الميارات الالزمة ألداء معممي التربية اإلسالمية بالمرحمة المتكسطة في المشركع الشامؿ:
إف لمعمـ التربية اإلسالمية دك ارن بار ازن في تحقيؽ أىداؼ المنيج التعميمية كالتربكية؛ األمر
َّ

الذم يستدعي أف يمتمؾ ميارات تدريسية تساعده عمى أداء ميمتو؛ سيما في ظؿ التغيرات
االجتماعية كالثقافية كزيادة مشكالت األسرة كالمجتمع كسيطرة كسائؿ اإلعالـ كاالتصاالت
(الكيالني.)ََِٓ ،
كحتى يتمكف المعمـ مف أداء رسالتو كانجاز ما ىك مطمكب منو فال بد مف تككيف الميارات
التدريسية لديو ،كتدريبو عمى األساليب التعميمية الحديثة ،ليصبح متمكنان مف أداء رسالتو،

- ُِ -

واقع األداء التدريسي لمعلمي التربية اإلسالمية بالمرحلة المتوسطة في ضوء متطلبات المشروع الشامل.....

لذا يؤكد بعض التربكييف عمى أف الميارات التدريسية التي يمتمكيا المعمـ تنعكس عمى النجاح
في أداء ميامو بدرجة عالية مف اإلتقاف (حمداف.)ُْٖٗ ،
كفي المشركع الشامؿ تـ تحديد الميارات الالزمة لمعممي المشركع بكافة تخصصاتيـ؛ فقد
قاـ فريؽ الخبراء بتحديد المجاالت كالميارات الرئيسة لتدريب كتطكير المشرفيف كالمعمميف،
كقد يبنيت ىذه المجاالت كالميارات عمى دراسة فمسفة كأسس تطكير مناىج العمكـ الشرعية
في المشركع الشامؿ كتقدير حاجة الميداف التربكم مف خالؿ سبر الكاقع التعميمي كمقارنتو
بالطمكح المنشكد الذم يبنيت عمى أساسو المناىج ،كما ىك مكضح في الممحؽ (ُ) .كقد
أكدت ذلؾ دراسة الجعفرم (َُِّ) التي تناكلت الكفايات التخصصية كالتربكية الالزمة
لمعممي التربية اإلسالمية في المرحمة المتكسطة في ضكء المشركع الشامؿ لتطكير المناىج
تكصمت إلى قائمة بالكفايات التدريسية الالزمة في ضكء
في المممكة العربية السعكدية ،كالتي ٌ
المشركع الشامؿ قسمت مكزعة بيف المجاؿ التخصصي كالتربكم ،كأكصى الباحث بضركرة
اىتماـ المعمـ كالمشرؼ بيا ،كتضمينيا دليؿ المعمـ مف قبؿ الكزارة.
كيرل الباحثاف مف خالؿ استعراض قكائـ الميارات في الممحؽ (ُ) تنكعيا بيف مجاالت
األداء التدريسي بدءان مف التخطيط كمرك ارن بالتنفيذ كاستراتيجياتو كختامان بالتقكيـ ،كما يتبيف

شمكليا كاتساعيا في كؿ مجا ؿ مف مجاالت األداء التدريسي كبتحديد ىذه الميارات الالزمة
لألداء التدريسي في مقررات التربية اإلسالمية يتحدد مسار أداء المعمـ التدريسي في ضكئيا.

متطمبات المشركع الشامؿ:

كمتطمبات المشركع الشامؿ :مجمكعة مف التكجيات االيجابية الحديثة في مجاؿ التربية
تعد مرتك ازن كمنطمقان لفمسفة المشركع؛ كالمتمثمة في :تغير أدكار المعمـ كالمتعمـ،
كالتعميـ الٌتي ٌ
كتصميـ المكاقؼ التعميمية االيجابية ،كاستراتيجيات التدريس الحديثة ،كالتعمُّـ الذاتي كالنشط،
كتكظيؼ التقنية في التدريس ،كتعدُّد مصادر المعرفة ،كادارة بيئة التعمـ ،كالتقكيـ المستمر
كالبديؿ ،كتفعيؿ كتاب النشاط كدليؿ المعمـ ،كغيرىا .كزارة التربية كالتعميـ (ََُِ.)َُُِ ،
كمتطمبات المشركع الشامؿ -فيما يخص مقررات التربية اإلسالمية -مجمكعة مف
التكجيات اإليجابية الحديثة في األداء التدريسي أشارت إلييا الكثيقة كحقائب المشركع

- ُّ -
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كمنتجاتو ،كىي تمثؿ مرتك از كمنطمقان لممشركع الشامؿ لتطكير المناىج ،كيختصرىا الباحثاف

في اآلتي:

 فمسفة المشركع تقكـ عمى تغيير أدكار المعمـ كالمتعمـ فالمعمـ مكجو كميسر كالمتعمـ
متفاعؿ نشط.
 تكجيو عمؿ المعمـ إعدادا كأداء مف خالؿ دليؿ المعمـ (أدلة معمـ التربية اإلسالمية في
المرحمة المتكسطة مف منتجات المشركع الشامؿ)
 تصميـ التدريس (التركيز عمى تصميـ مكاقؼ تعميمية تتصؼ بالتفاعؿ كااليجابية)
 استخداـ استراتيجيات التدريس التي تبرز دكر المتعمـ (عدد مف االستراتيجيات)....
 التدريس المتمايز(المتنكع).
 التكجو لمتعمـ النشط.
 التكجو لمتعمـ الذاتي.
 إدارة بيئة التعمـ.
 تكظيؼ تقنيات التعميـ.
 تعدد مصادر المعرفة لممتعمـ.
 تفعيؿ النشاط إلكساب المتعمـ الميارات ( كتب نشاط التربية اإلسالمية في المشركع
الشامؿ).
 التركيز عمى التقكيـ البديؿ.
 بناء المفاىيـ اإلسالمية الصحيحة كتعديؿ التصكرات البديمة.
 غرس القيـ اإلسالمية (....تعزيز قيـ المكطنة كاالعتداؿ كالكسطية)
 تنمية ميارات التفكير.

المحكر الثاني :تقكيـ أداء معمـ التربية اإلسالمية.
يعتبر التقكيـ عنص ارن ميمان في المنظكمة التعميمية باعتباره األداة التي يتـ مف خالليا

الحكـ عمى ما يبذؿ مف عمؿ لتحقيؽ األىداؼ التربكية المنشكدة ،كما أنو كسيمة إرشاد
لمقائميف عمى أمر التربية إلى تعرؼ مدل التقدـ نحك األىداؼ ،كما يعترض تمؾ العممية مف
صعكبات ،كتشخيص نكاحي القكة كالضعؼ ،تمييدان لتدعيـ األكلى كعالج األخيرة.
- ُْ -
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كتأكيدان عمى تمؾ األىمية يقكؿ الخميفة (ََُِ :)ُٔٓ ،ي"ي ُّ
عد التقكيـ أكثر عناصر النظاـ
التعميمي أىمية؛ كذلؾ لما يترتب عميو مف ق اررات كاجراءات لتطكير ىذه المنظكمة؛ فعمميات
التقكيـ إف لـ تكف عمى درجة عالية مف الدقة كاإلتقاف كالمكضكعية ،جاءت نتائجيا مضممة
كغير صحيحة؛ األمر الذم يترتب عميو اتخاذ ق اررات كاجراءات خطأ ،كقد تضر بالنظاـ
التعميمي كمو".
كتقكيـ األداء التدريسي حالة خاصة مف حاالت التقكيـ التربكم ،ينصب مكضكع التقكيـ
فييا عمى إحدل منظكمات التدريس بيدؼ تحسيف نكعية التدريس كزيادة فاعميتو ،كتحسيف
تعمـ الطالب ،كتحسيف قدرة النظاـ الدراسي عمى تحقيؽ األىداؼ التربكية بطريقة فعالة،
كتزكيد القائميف عمى العممية التعميمية بتغذية مرتدة عف مدل كفاية المعمـ في كظيفتو
(النمرم ،) ََِٔ ،كتتجاكز عممية التقكيـ ىذا الحد إلى رسـ مالمح العالج ألكجو القصكر
كالنقص في أداء المعمـ التدريسي ،كتدعيـ جكانب القكة لديو ،كاالرتقاء بأدائو إلى أعمى
المستكيات المأمكلة( .حسانيَُُِ).
كمما يؤكد أىمية التقكيـ ما أشارت لو دراسة القحطاني (َُِِ) كالتي ىدفت إلى تقكيـ
األداء التدريسي لمعممي التربية اإلسالمية في مادة التكحيد لطالب المرحمة المتكسطة في
المممكة العربية السعكدية في ضكء معايير الجكدة ،كتكصؿ الباحث إلى أف مستكل تمكف
المعمميف مف ىذه الميارات بدرجة (متكسطة) =(ُٓ.مفْ) ،كأكصى باإلفادة مف معايير
الجكدة الشاممة لمعممي مادة التكحيد في تطكير بطاقة أداء المعمميف ،كزيادة حكافز
المعمميف ،كالعناية باختيار معممي التخصص لضماف جكدة التميز في األداء ،كالعناية ببرامج
التد ريب العممي عمى المكاقؼ التدريسية .كبالتالي ينصب التقكيـ عمى أداء المعمميف لمعرفة
المعارؼ كالميارات الالزمة لمقياـ بعممية التدريس عمى الكجو األكمؿ ،كال تتكقؼ عممية تقكيـ
أداء المعمـ عند ىذا الحد ،بؿ تتجاكزىا إلى رسـ مالمح العالج ألكجو القصكر كالنقص في
أدائو التدريسي ،كتدعيـ جكانب القكة لديو ،كاالرتقاء بأدائو إلى أعمى المستكيات المأمكلة .
كفي ضكء ما سبؽ يرل الباحثاف أف عممية التقكيـ يجب أف تككف مستمرة كمضبكطة،
كعمى درجة عالية مف الدقة كاإلتقاف كالمكضكعية؛ حتى تعطي نتائج يمكف االطمئناف إلى
صحتيا ،كبالتالي تككف األحكاـ المبنية عمييا صحيحة.
- ُٓ -
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تقكيـ أداء معمـ التربية اإلسالمية بالمرحمة المتكسطة في ضكء متطمبات المشركع

الشامؿ لتطكير المناىج:

يي ُّ
عد التقكيـ األداة التي يتـ مف خالليا الحكـ عمى ما يبذؿ مف عمؿ في سبيؿ تحقيؽ
ميـ في المنظكمة التعميمية عمى اختالؼ مككناتيا،
األىداؼ التربكية المنشكدة ،فيك
ه
عنصر ه
يساعد المتعمـ عمى تقكيـ أدائو ،كالمعمـ عمى تقكيـ كفايتو ،كمدير المدرسة عمى تقكيـ

إدارتو ،كالمشرؼ عمى حسف تكجييو( ،حكيـ ،)ََِْ ،كالتقكيـ في البحث الحالي يتعمؽ
باألداء التدريسي لمعمـ التربية اإلسالمية في المرحمة المتكسطة.
كتقكيـ األداء التدريسي حالة خاصة مف حاالت التقكيـ التربكم ،ينصب مكضكع التقكيـ
فييا عمى إحدل منظكمات التدريس بيدؼ تحسيف نكعية التدريس كزيادة فاعميتو (النمرم،
ََِٔ).
حيث أجرل عيسى (َُُِ ) دراس نة ىدفت إلى تحديد قائمة بالمعايير المينية الالزمة

لجكدة األداء التدريسي لمعممي التربية اإلسالمية في المرحمة الثانكية كتقكيـ أداء المعمميف
في ضكئيا ،كتقديـ تصكر مقترح لبرنامج تدريبي كقد استخدـ الباحث المنيج الكصفي،
كتككف مجتمع الدراسة مف جميع معممي التربية اإلسالمية بالمرحمة الثانكية بمحافظة الطائؼ
ٌ
كعددىـ (ِٔٔ) معممان ،كاختيرت عينة عشكائيان مف (َُ) مدارس ثانكية ،ك(َّ) معممان؛

كتكصمت الدراسة إلى أف مستكل أداء معممي التربية
مستخدمان بطاقة مالحظة كأداة لمبحث،
ٌ
اإلسالمية في مجاؿ السمات الشخصية كالعالقة اإلنسانية قد حقؽ أعمى مستكيات األداء،
كمجاؿ التخطيط حقؽ أدنى مستكيات ا ألداء ،ككذلؾ مجاؿ تنفيذ التدريس ،كأكصت الدراسة
باإلفادة مف قائمة المعايير المينية كبطاقة المالحظة ،كالتركيز عمى الجانب التطبيقي،
كمراعاة التكازف في أعباء المعمميف.

التعرؼ عمى األداء التدريسي لمعممي التربية اإلسالمية
ى
كتناكلت دراسة المالكي (َُُِ) ٌ
بالمرحمة الثانكية في ضكء معايير الجكدة الشاممة ،كاعتمد الباحث عمى المنيج الكصفي
التحميمي ،كتكصؿ إلى النتائج التالية :بناء قائمة بمعايير األداء التدريسي لمعممي التربية
اإلسالمية في ضكء معايير الجكدة الشاممة شممت ستة مجاالت ،كأف إعداد معايير لمعمـ
التربية اإلسالمية يتيح مجاالت لتطكير أدائو بما يكاكب العصر الحديث ،كأكصى الباحث
- ُٔ -
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بإعادة النظر في تككيف األداء الكظيفي القائـ لمعمـ التربية اإلسالمية كفقان لمعايير الجكدة،

كبناء مقاييس لتحديد كفاءة معمـ التربية اإلسالمية لتمكينو مف مينة التدريس بعد سنة

التجربة ،كاقامة نظاـ رخصة مزاكلة مينة التدريس.
كقد جاء في كثيقة استشراؼ مستقبؿ العمؿ التربكم لدكؿ الخميج العربي(َََِ )ّٖ ،ما

يشير إلى دعمو " :يي ُّ
عد المعمـ رأس العممية التربكية كسر نجاحيا ،كىذا يقتضي حسف اختياره
كاعداده كتأىيمو ليككف قاد ارن عمى التعامؿ بكفاية عالية  ،مع التقدـ التقني الذم يشيده
العصر الحاضر كالمستقبؿ  ،كمع االنفجار المعمكماتي كاستثماره إلى أقصى درجة ممكنة في

تحقيؽ أىدافو التربكية كغاياتيا " .كسكؼ يككف دكر المعمـ عرضة لتيار التغيير الذم
ستجمبو تقنيات العصر المتطكرة كالمتخمة بالمعارؼ كالعمكـ ،كيصبح دكره – مكجيان كمشرفان

– أكثر منو ممقنان كمحفظان ،فمـ يعد ذلؾ األمر مجديان في عصر انفرط فيو عقد المعمكمات ،

كسيؿ الكصكؿ إلييا ،كلـ يعد مف الممكف السيطرة عمى سيؿ المعرفة العارـ كالمتجدد  ،كالذم

يقتضي تغيي ارن جذريان في األساليب كاألدكار كالكسائؿ التربكية (كزارة التربية كالتعميـ)ََِٖ،

كمف ىنا يؤكد الباحثاف عمى ضركرة تقكيـ أداء المعمـ في ظؿ ىذه المستجدات بشكؿ

مستمر ،كمضبكط ،كعمى درجة عالية مف الدقة كاإلتقاف كالمكضكعية؛ لالطمئناف إلى صحة
النتائج ،كاألحكاـ المبنية عمييا.
كتشير األدبيات أيضان إلى أف أفضؿ أنكاع التقكيـ كأكثرىا خدمة لمتطكير تمؾ التي تككف

في ضكء أىداؼ كاضحة كمحددة كقابمة لمقياس (مكتب التربية العربي ،)ُٖٗٓ ،كقد اعتمد
ىذا البحث أداة مالحظة لتقكيـ أداء معممي التربية اإلسالمية في المرحمة المتكسطة في ضكء
متطمبات المشركع الشامؿ لتطكير المناىج ،كالكشؼ عف نقاط القكة كنقاط الضعؼ فيو؛
كتقديـ مقترحات لتحسينو.
كفي المشركع الشامؿ تتعدد طرؽ كأساليب تقكيـ أداء معمـ التربية اإلسالمية فقد أجرت
الشمرم (َُِّ) دراسة لتقكيـ مدل ممارسة معممات العمكـ الشرعية بالمرحمة المتكسطة
كتككنت
التدريس التأممي كمدخؿ لمتنمية المينية ،كقد استخدمت الباحثة المنيج الكصفي،
ٌ

العينة مف (َٓ ) معممة مف معممات العمكـ الشرعية بحافظة الخرج ،كاستخدمت االستبانة أداة
أف اغمب عينة البحث ال يمارسف التدريس التأممي كمدخؿ
لمبحث،
كتكصمت الباحثة إلى ٌ
ٌ
- ُٕ -
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لمتنمية المينية الذاتية؛ نظ ارن لعدـ تكافر بعض متطمبات ىذه الممارسة لدييف ،كأكصت
باالىتماـ باالتجاىات الحديثة في التنمية المينية لمعممات العمكـ الشرعية مثؿ :التدريس

التأممي ،كزيادة فرص التدريب أثناء الخدمة ،كالتصدم ألكجو القصكر التي تكاجو إعداد
معممات العمكـ الشرعية.
كيمكف تقكيـ أداء معمـ التربية اإلسالمية مف خالؿ الطرؽ كاألساليب اآلتية:
 -تقكيـ أداء المعمـ ذاتيان.

 تقكيـ أداء المعمـ في ضكء تحصيؿ طالبو. تقكيـ أداء المعمـ بأخذ آراء المحيطيف بو. تقكيـ أداء المعمـ عف طريؽ المقابمة. -تقكيـ المعمـ عف طريؽ االختبارات.

 تقكيـ أداء المعمـ في ضكء حقيبة إنجازه (ممؼ األعماؿ أك البركتفكليك ،ممؼ انجازالكتركني).

 -تقكيـ أداء المعمـ عف طريؽ مالحظة أدائو :تعد المالحظة الصفية أكثر أساليب تقكيـ أداء

المعمـ شيكعان في أساليب تقكيـ المعمميف ،فعميو فينبغي أف تككف ىناؾ بطاقة مالحظة

كتقكيـ لألداء التدريسي لمعمـ التربية اإلسالمية كفؽ الميارات التي يتطمبيا تنفيذ دركس

مقررات التربية اإلسالمية المطكرة ،كقد تيسيـ أداة الدراسة الحالية في إعداد كتصميـ
بطاقة مالحظة لقياس األداء التدريسي لمعممي التربية اإلسالمية.

إجراءات البحث
منيجية البحث:

يتبنى البحث الحالي المنيج الكصفي لمالءمتو لطبيعة البحث القائـ عمى كصؼ الظاىرة
كصفان دقيقان كالتعبير عنيا كميان ككيفياى كالكصكؿ الستنتاجات تسيـ في فيميا كتطكيرىا،

تعرؼ مستكل األداء التدريسي لمعممي التربية اإلسالمية بالمرحمة
فالبحث الحالي ييدؼ إلى ُّ

المتكسطة في ضكء متطمبات المشركع الشامؿ مف خالؿ جمع البيانات كالمعمكمات كتبكيبيا

ثـ الخمكص إلى مقترحات يمكف أف تسيـ
بيدؼ تحميميا كاستخالص النتائج كتفسيرىا ،كمف َّ
في تطكير أداء أكلئؾ المعمميف.

- ُٖ -
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مجتمع البحث:

معممك التربية اإلسالمية بالمرحمة المتكسطة الذيف يي ً
درسكف مقررات التربية اإلسالمية
المطكرة في مدارس التعميـ العاـ النيارية بمحافظة محايؿ التعميمية لمعاـ الدراسي

َُُّْْْٗ/ىػ ،كالبالغ عددىـ (َُٕ) معمميف.

عينة البحث:

تككنت عينة البحث مف (َّ) معممان مف معممي التربية اإلسالمية بالمرحمة المتكسطة
َّ

يدرسكف مقررات التربية اإلسالمية الـ[طكرة في المشركع الشامؿ ،كيمثمكف نسبة
الذيف ِّ

بناء عمى عدد
تـ اختيارىـ بطريقة عشكائية بسيطة
(ُ )ِّ٘.مف المجتمع الكمي ،كقد َّ
ن
المدارس كالمعمميف في قطاعات إدارة التربية كالتعميـ بمحافظة محايؿ التعميمية( :محايؿ ،قنا،
خميس البحر ،خميس المطير كالريش)؛ حيث حصر الباحثاف عدد المدارس (َْ) مدرسة،
درسكف المرحمة المتكسطة في كؿ القطاعات (َُٕ)
كعدد معممي التربية اإلسالمية الذيف ي ِّ

ثـ اختار العينة منيـ (َّ) معممان عف طريؽ االقتراع؛ حيث أتيحت الفرصة متساكية
معممانَّ ،

لعينة ممثمة مف مجتمع البحث ،كيمحظ أف جميع أفراد العينة يحممكف مؤىؿ البكالكريكس؛

ألنو ال يتاح التدريس في ىذه المرحمة إال لمف يحمؿ ىذا النكع مف المؤىؿ ،يضاؼ إلى ذلؾ
أنيـ حضركا الدكرات التدريبية التي عقدت لمتعريؼ بمناىج المشركع الشامؿ المطكرة،
كلمتطكير الميني لممعمميف.

أدكات البحث:

تعرؼ مستكل األداء التدريسي لمعممي التربية اإلسالمية
يسعى البحث الحالي إلى ٌ
ثـ تقديـ
بالمرحمة المتكسطة في ضكء متطمبات المشركع الشامؿ لتطكير المناىج ،ك ًم ٍف َّ

مقترحات لرفع أدائيـ التدريسي؛ كعميو فإف المالحظة المباشرة ألداء المعمميف داخؿ الصؼ

المكجو نحك
الدراسي تعتبر األنسب لتحقيؽ ىدفو ،كتعني المالحظة" :االنتباه المقصكد ك َّ

سمكؾ فردم أك جماعي معيف ،بقصد متابعتو كرصد تغيراتو؛ ليتمكف الباحث بذلؾ مف كصؼ

السمكؾ فقط ،أك كصفو كتحميمو ،أك كصفو كتقكيمو" (العساؼ ،ََُِ ،صّٔٔ).
كمف ىنا نجد أف بطاقة المالحظة أداةه دقيق هة كمكضكعي هة يمكف بكاسطتيا جمع المعمكمات

عف األداء التدريسي لمعممي التربية اإلسالمية في أثناء تدريسيـ مقررات التربية اإلسالمية
- ُٗ -

واقع األداء التدريسي لمعلمي التربية اإلسالمية بالمرحلة المتوسطة في ضوء متطلبات المشروع الشامل.....

في المشركع الشامؿ لإلجابة عف سؤاؿ البحث؛ كذلؾ بتحميؿ المكقؼ التعميمي؛ حيث يظير
مف خاللو مدل تكافر الميارات الالزمة في أدائيـ.
كقد اعتمد الباحثاف بطاقة المالحظة القائمة عمى نظاـ العالمات الذم تيحدَّد فيو جميع
ثـ ييحمَّؿ ك هؿ منيا إلى مجمكعة مف األداءات ،يصاغ كؿ أداء منيا
مظاىر سمكؾ التدريسَّ ،
بصكرة إجرائية في عبارة قصيرة.

كيرل الباحثاف أف نظاـ العالمات يتماشى كطبيعة البحث الحالي ،القائمة عمى تقكيـ األداء
التدريسي ،كتحديد جكانب القكة كجكانب القصكر في الممارسات التدريسية لمعممي التربية
اإلسالمية في ضكء الميارات التدريسية المعدَّة ،حيث تكضع عالمة أماـ الميارة التدريسية
فكر قياـ المعمـ بأدائيا ،كقد قاـ الباحثاف بإعداد األداتيف التاليتيف:
ُ .قائمة بالميارات الالزمة ألداء معمـ التربية اإلسالمية بالمرحمة المتكسطة في ضكء
متطمبات المشركع الشامؿ.
ِ .بطاقة مالحظة أداء معممي التربية اإلسالمية في المرحمة المتكسطة.

صدؽ المقياس في الدراسة الحالية Scale Validity

اكالن :صدؽ المحتكل Content Validity

لمتحقؽ مف صدؽ محتكل بطاقة المالحظة قاـ الباحثاف بعرضيا عمى (ّٔ) محكمان مف

أعضاء ىيئة التدريس بقسـ المناىج كطرؽ التدريس ،كمشرفيف تربكييف كمعمميف؛ كذلؾ
لمحكـ عمى بنكد بطاقة المالحظة مف حيث بيانات البطاقة ،كترتيب عباراتيا ،كمدل مناسبة
مقدار التحقؽ المستخدـ لمالحظة أداء المعمميف لمميارات محؿ البحث ،كاقتراح ما يناسب
أخير تدكيف أية مقترحات ،أك ممحكظات ،كقد تـ أخذ ممحكظات
حياؿ ذلؾ  ،كاضافة ما يمزـ ،ك نا
المحكميف في االعتبار ،كبذلؾ تحقؽ لبطاقة المالحظة صدقيا الظاىرم بعد عرضيا عمى
المحكميف.

ثانيان :الصدؽ الداخمي:

تـَّ التحقؽ مف صدؽ االتساؽ الداخمي لبطاقة المالحظة ،كلكؿ مجاؿ مف مجاالتيا عف طريؽ

تـ:
استخداـ معامؿ ارتباط بيرسكف ،حيث َّ
- َِ -

واقع األداء التدريسي لمعلمي التربية اإلسالمية بالمرحلة المتوسطة في ضوء متطلبات المشروع الشامل.....

-

حساب صدؽ االتساؽ الداخمي لمبطاقة عف طريؽ حساب معامالت االرتباط بيف الدرجة
عمى كؿ عبارة كالدرجة الكمية عمى البطاقة ،كقد تراكحت قيـ معامالت االرتباط بيف (
ْ َ.إلى ٔٗ ) َ.ككانت كميا دالة إحصائيا.

-

كحساب معامالت االرتباط بيف الدرجة عمى كؿ بعد مف أبعاد البطاقة كالدرجة الكمية
عمى البطاقة كما ىك مكضح بالجدكؿ التالي (ِ):
جدكؿ (ِ) :حساب معامالت االرتباط بيف الدرجة عمى كؿ بعد مف أبعاد البطاقة كالدرجة
الكمية.
البعد

معامؿ االرتباط بالدرجة الكمية

التخطيط

َِٗ.

التنفيذ

َٖٗ.

التقكيـ

َِٗ.

تـ حساب معامالت االرتباط بيف األبعاد كما ىك مكضح بالجدكؿ التالي(ّ):
 كما َّجدكؿ (ّ) :حساب معامالت االرتباط بيف أبعاد البطاقة

األبعاد

التخطيط

التخطيط

التنفيذ

التقكيـ

َٖٔ.

َِٖ.
َٖٗ.

التنفيذ
التقكيـ

كيالحظ مف النتائج السابقة ارتفاع صدؽ االتساؽ الداخمي لمبطاقة .

ثالثان :ثبات بطاقة المالحظة:

تـ حساب الثبات بطريقة إعادة التطبيؽ حيث طي ًبقت البطاقة  -أداة المالحظة  -عمى
َُّ -

عينة تقنيف عددىا ( ُٓمعممان) ثـ أيعيد تطبيقيا مرة أخرل عمى نفس العينة بفاصؿ

زمني أ سبكعيف ،كقد بمغت قيمة معامؿ االرتباط بيف الدرجات الكمية عمى البطاقة في
التطبيقيف األ كؿ كالثاني ( معامؿ الثبات = ٗٗ.) َ.
تـ حس اب معامؿ الثبات عف طريؽ حساب معامؿ ثبات ألفا كركنباخ حيث بمغت قيمة
َِّ -
معامؿ ثبات ألفا كركنباخ لمبطاقة ككؿ (ٖٗ.) َ.
- ُِ -
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-

تـ حساب معامؿ ثبات ألفا كركنباخ لكؿ بعد (مجاؿ )مف أبعاد األداة كما ىك مكضح
كما َّ
بالجدكؿ التالي (ْ).

جدكؿ (ْ) :حساب معامؿ ثبات ألفا كركنباخ لكؿ بعد مف أبعاد أداة المالحظة
البعد

معامؿ ثبات ألفا كركنباخ

التخطيط

َٓٗ.

التنفيذ

َٕٗ.

التقكيـ

َٖٗ.

تـ حساب معامؿ الثبات باستخداـ طريقة التجزئة النصفية كقد بمغت قيمة معامؿ
ّ -كما َّ
الثبات الكمى باستخداـ معادلة سبيرماف براكف (ٖٗ.)َ.

-

تـ حساب معامؿ ثبات بطريقة التجزئة النصفية لكؿ بعد مف أبعاد البطاقة كما ىك
كذلؾ َّ
مكضح بالجدكؿ التالي(ٓ):

جدكؿ (ٓ) :حساب معامؿ ثبات بطريقة التجزئة النصفية لكؿ بعد مف أبعاد أداة المالحظة
البعد

معامؿ ثبات التجزئة النصفية

التخطيط

َٔٗ.

التنفيذ

َّٗ.

التقكيـ

َٓٗ.

مف نتائج حساب الثبات السابقة يالحظ ارتفاع قيـ معامالت الثبات لمبطاقة ككؿ؛ ككذلؾ
لكؿ بعد (مجاؿ ) مف مجاالتيا مما يشير إلى ارتفاع ثبات األداة.

تحديد المحؾ أك المعيار:

لمعرفة مدل تحقؽ الميارات التدريسية الالزمة في أداء المعمميف؛ عمد الباحثاف إلى
تحديد معيار لمستكل درجة التحقؽ عمى أساس النسبة المئكية ٕٓ٘ ،كىك مستكل األداء
فإف ىذه الميارة تحتاج
المقبكؿ عمميان ،حيث يعتبر كؿ أداء لميارة تدريسية يقؿ عف ٕٓ٘ َّ
إلى تنمية كتطكير ،كقد أشارت دراسة حساني ( َُِّ) إلى ذلؾ.

- ِِ -
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نتائج البحث كمناقشتيا كتفسيرىا

النتائج المتعمقة باإلجابة عف السؤاؿ األكؿ:
لإلجابة عف السؤاؿ األكؿ ،كنصو :ما الميارات التدريسية الالزمة ألداء معممي التربية
اإلسالمية بالمرحمة المتكسطة في ضكء متطمبات المشركع الشامؿ لتطكير المناىج ؟
قاـ الباحثاف بإعداد قائمة بالميارات الال زمة ألداء معممي التربية اإلسالمية بالمرحمة
تكصؿ إليو مف
المتكسطة في ضكء متطمبات المشركع الشامؿ ،كقد تـ
بناء عمى ما َّ
ي
تحديدىا ن
خالؿ اطالعو عمى األدبيات ،كالبحكث كالدراسات السابقة ،كأىداؼ سياسة التعميـ في المممكة
العربية السعكدية ،كمقررات العمكـ الشرعية بالمرحمة المتكسطة في المشركع الشامؿ ،ككثيقة
منيج مكاد العمكـ الشرعية لممرحمة المتكسطة ،كأدلة معمـ التربية اإلسالمية في المرحمة
المتكسطة ،ككتب الطالب كالنشاط في المرحمة المتكسطة ،كالحقائب التدريبية في المشركع
الشامؿ لتطكير المناىج.
ضاىا عمى مح ٌكميف  -عدد مف المشرفيف التربكييف  -ألخذ آرائيـ حكؿ ما تضمنتو
ىك ىع ىر ى
مف ميارات ،كفي ضكء آرائيـ كمقترحاتيـ تككنت الصكرة النيائية لقائمة بالميارات الالزمة
الشامؿ،ثـ
ألداء معممي التربية اإلسالمية بالمرحمة المتكسطة في ضكء متطمبات المشركع
َّ

تمت صياغتيا في صكرة بطاقة مالحظة كأداة لمبحث كتـ تحكيميا ثـ تطبيقيا.
َّ

كبذلؾ تككف قد تمت اإلجابة عف السؤاؿ األكؿ لمبحث مف خالؿ القائمة النيائية لمميارات.

النتائج المتعمقة باإلجابة عف السؤاؿ الثاني:
لإلجابة عف السؤاؿ الثاني؛ كنصو :ما مستكل األداء التدريسي لمعممي التربية اإلسالمية
تـ استخداـ اختبار
بالمرحمة ال متكسطة في ضكء متطمبات المشركع الشامؿ لتطكير المناىج؟ َّ
ِ
لتعرؼ استجابات العينة في كؿ مجاؿ مف مجاالت البطاقة،
كا  ،كالتك اررات ،كالنسب المئكية؛ ُّ

كما تـ تحديد نطاؽ االستجابة كما ىك مكضح بالجدكؿ (ٔ):
النطاؽ

ُُ.ٔٔ -

ِٕٔ.ّّ-ُ.

ّّْ-ِ.

االستجابة

بدرجة ضعيفة

بدرجة متكسطة

بدرجة عالية

كفيما يمي عرض نتائج البحث المتصمة بذلؾ كمناقشتيا كاآلتي:
- ِّ -
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المجاؿ األكؿ :التخطيط
جدكؿ (ٕ) :التك اررات كالنسب المئكية كاختبار كالِ لداللة الفركؽ بيف االستجابات في
المجاؿ األكؿ
العبارة

المحاكر

ؾ

أدلة معمـ
التربية

اإلسالمية

بدرجة عالية

يكظؼ
ُ
ِ

دليؿ

التربية
يصيغ

التعمـ

بدقة
يحدِّد أسمكب التمييد

ّ
ْ

تصميـ
التدريس

ٓ

ؾ

٘

ؾ

٘

كالِ

النسبي

يحدِّد الميارات العممية
في الدرس
إستراتيجية

مناسبة لمدرس

ّ

َُ

ٕ

ِّّ.

َِ

ٕٔٔ.

ُٖٓ.

( **)

ُّْ.

ُُ

ّٕٔ.

ُٓ

َٓ

ْ

ُّّ.

ِٔ.

(*)

ِِّ.

َُ

ّّّ.

ُٖ

َٔ

ِ

ٕٔ.

ُِٖ.

( **)

ٕ

ِّّ.

ُِ

َْ

ُُ

ّٕٔ.

ُْ.

ٖ

ِٕٔ.

َُ

ّّّ.

ُِ

َْ

َٖ.

غير
دالة
غير
دالة

ِْ.

ُٖٔ.
ُٖٔ.

يصمـ مكاقؼ تعميمية
ٔ

ٕ
ٖ
ٗ

تتصؼ

كالتفاعمية

إدارة التقكيـ

باإليجابية

يخطط الستخداـ تقنيات
التعميـ المناسبة
يضع

خطة

زمنية

يحدد

أدكات

التقكيـ

مناسبة لمراحؿ الدرس

المناسبة

ي ًعد
َُ

المجاؿ ككؿ

المناسب ألىداؼ الدرس

يحدد
ٌ

متكسطة

كاِ

معمـ

اإلسالمية في تخطيطو
أىداؼ

٘

بدرجة

بدرجة ضعيفة

داللة

الكزف

سجالت

ٖ

ِٕٔ.

ُِ

َْ

َُ

ّّّ.

َٖ.

غير
دالة

ُّٗ.

َُ

ّّّ.

ُٔ

ّّٓ.

ْ

ُّّ.

ِٕ.

( **)

ِِ.

ّ

َُ

ُٓ

َٓ

ُِ

َْ

ٖٕ.

( **)

ُٕ.

تقكيـ

المتعمميف كفؽ مكجيات

العمؿ

ٓ

ُٕٔ.

ٔ

َِ

ُٗ

ّّٔ.

ُِِ.

( **)

ُّٓ.

ٔ

َِ

ُٗ

ّّٔ.

ٓ

ُٕٔ.

ّٕ

ِّْ.

ُّ

ّّْ.

ٕٗ

ِّْ.

ؾ = التكرار ٘ = النسبة المئكية ( **) = دالة عند مستكل ََُ،
(*)= دالة عند مستكل (َٓ)َ.
يتضح مف النتائج المعركضة في الجدكؿ ( ٕ) ما يمي :
- ِْ -

ُِِ.

( **)

َِّ.
ُِٗ.
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 كجكد فركؽ دالة إحصائيا عند مستكل (َُ )َ.بيف تك اررات االستجابات (عالية -متكسطة– ضعيفة) بالنسبة لمعبارات رقـ (ّ)َُ -ٗ - ٖ- ٔ-
 كجكد فركؽ دالة إحصائيا عند مستكل (َٓ )َ.بيف تك اررات االستجابات (عالية -متكسطة–ضعيفة ) بالنسبة لمعبارة رقـ (ِ)
أف غالبية
 -كبالنظر لمجدكؿ(ٕ) أعاله يتبف َّ

الفركؽ بالنسبة لمعبارات الدالة لصالح

استجابات (بدرجة متكسطة ) ما عدا العبارة رقـ (ُ) كىي( :يكظؼ دليؿ معمـ التربية
اإلسالمية في تخطيطو)؛ حيث كانت الفركؽ لصالح استجابات (بدرجة ضعيفة)
(يصمـ مكاقؼ تعميمية تتصؼ باإليجابية كالتفاعمية)؛
(ٕ ،)ٔٔ.كالعبارة رقـ (ٔ) كىي:
ِّ
حيث كانت الفركؽ لصالح استجابات (بدرجة ضعيفة) (ّ.)ّٔ.

ككانت أعمى العبارات التي مارسيا غالبية أفراد العينة ليذا المجاؿ ىي العبارة رقـ (ّ)
كىي( :يحدِّد أسمكب التمييد المناسب ألىداؼ الدرس) حيث تـ ممارستيا بدرجة متكسطة
(َٔ٘) ،كبدرجة عالية (ّ ،) ّّ٘.كما أنيا أعمى العبارات في الكزف النسبي (ْ)ِ،؛ مما
أف ىذه العبارة ىي األعمى في مستكل الممارسة مف قبؿ المعمميف بالنسبة ليذا
يشير إلى َّ
المجاؿ (كما لكحظ عمى أفراد العينة) ،كيعزك الباحثاف ذلؾ إلى خبرة المعمميف كاعتيادىـ
الدخكؿ لمدرس مف بكابة التمييد بشكؿ مستمر ،كقد يككف الحتكاء كتاب الطالب عمى
تمييدات مقترحة لمدرس عالقة بذلؾ ،كحصمت العبارة رقـ (ُ) كىي( :يكظؼ دليؿ معمـ
التربية اإلسالمية في تخطيطو) عمى أقؿ كزف نسبى (ّْ)ُ.؛ حيث تـ ممارستيا بدرجة
ضعيفة بنسبة (ٕ ،)٘ٔٔ.مما يشير إلى أنيا أقؿ العبارات ممارسة مف قبؿ المعمميف ،كقد
يككف السبب في ذلؾ؛ عدـ تكفر األدلة لكؿ المعمميف بشكؿ و
كاؼ ،كقد يككف السبب نظرة
بعض المعمميف لمدليؿ بأنو سيكمفيـ بمياـ جديدة كغير مألكفة ليـ كبالتالي يركف أف تركو
أكلى كالرجكع إليو فيما يتعمؽ بحؿ األسئمة التقكيمية فقط ،كتمييا في األقؿ كزنان العبارة رقـ

(يصمـ مكاقؼ تعميمية تتصؼ باإليجابية كالتفاعمية)؛ حيث تـ ممارستيا بدرجة
(ٔ) كىي:
ِّ
كيعزل ذلؾ إلى اعتماد كثير مف المعمميف عمى التحاضير
ضعيفة بنسبة (ّ )ّ٘ٔ.ي

االلكتركنية الجاىزة كالتي ال ت حتكم في الغالب عمى ذلؾ ،كما يمكف عزك ذلؾ إلى اعتماد

أف تصميـ المكاقؼ التعميمية
المعمميف عمى الكتاب المدرسي مصد ارن رئيسان لممعرفة ،كما َّ
- ِٓ -
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تحتاج إلى معمـ ذم خبرة كاسعة كمتمرس في إدارة المكقؼ التدريسي كالتخطيط لو كمشاركة
ثـ تمتيما العبارة رقـ (ٗ) كىي( :يحدِّد أدكات التقكيـ المناسبة) في األقؿ
الطالب في ذلؾٌ ،
كزنان حيث حصمت عمى كزف نسبى (ٕ ،)ُ.كممارسة مف قبؿ المعمميف بدرجة ضعيفة بنسبة

(َْ٘ )؛ كيعزك الباحثاف ذلؾ لضعؼ إعدادىـ ككفاءتيـ التقكيمية بيذه األدكات؛ كما يمكف
أف يعكد ذلؾ إلى ما تحتاجو ىذه األدكات مف جيد في اإلعداد كالتنفيذ.
 كما يتضح مف الجدكؿ (ٕ) عدـ كجكد فركؽ دالة إحصائيا بيف تك اررات االستجاباتبالنسبة لمعبارات رقـ (ْ – ٓ  ) ٕ-مما يشير إلى عدـ كجكد اختالفات دالة في الممارسة
بيف االستجابات (عالية ،متكسطة  ،ضعيفة).
أما بالنسبة ليذا المجاؿ ككؿ :فقد كانت نسبة الممارسة بدرجة عالية (ّ ،) ِْ٘.كنسبة
الممارسة بدرجة متكسطة (ّ ،)ّْ٘.كنسبة الممارسة بدرجة ضعيفة (ْ ،)ِّ٘.كقد حصؿ
ىذا المجاؿ ككؿ عمى كزف نسبى مقداره (ِٗ.)ُ.مما يشير إلى ممارسة غالبية أفراد العينة
ليذا المجاؿ بدرجة (متكسطة).
كتتفؽ نتيجة الدراسة الحالية في مجاؿ التخطيط مع دراسة (الغميطي ،)َُُِ،كما اتفقت
في بعض نتائجيا في ىذا المجاؿ مع بعض نتائج عيسى(َُُِ) مثؿ :صياغة األىداؼ،
كالتقكيـ البديؿ ،كاختمفت مع دراسة المالكي(َُُِ) حيث أسفرت نتائجو عف الضعؼ في
مجاؿ التخطيط.

- ِٔ -
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المجاؿ الثاني :التنفيذ
جدكؿ (ٖ) :التك اررات كالنسب المئكية كاختبار كالِ لداللة الفركؽ بيف استجابات المجاؿ
الثاني
العبارة

بدرجة عالية

المحاكر

ؾ
ُ

يتعرؼ

لدل

المتعمميف.
ِ

يميد لمدرس بطريقة
محفزة لمتفكير.

ّ

ينكع

التكاصؿ

نبرات

كقراءتو األحاديث.

تدريسو.

يستخدـ المغة العربية
الفصحى في تدريسو.

عرض

ٔ

التدريس

يتدرج

في

عرض

عناصر الدرس.
ٕ

يربط الدرس بالمكاقؼ

ٖ

يطرح أسئمة تستثير

ٗ

ىي ٍع ًدؿ

الحياتية لممتعمميف.
تفكير المتعمميف .
في

المتعمميف.

األسئمة

ُُ

ّٕٔ.

ُْ

ْٕٔ.

ٓ

ُٕٔ.

ِْ.

غيردالة

ِِ،

ُِ

َْ

ُٓ

َٓ

ّ

َُ

ٖٕ.

( **)

ِّ،

ُٓ

َٓ

َُ

ّّّ.

ٓ

ُٕٔ.

ٓ

غيردالة

ِّّ،

ٗ

َّ

َِ

ٕٔٔ.

ُ

ّّ.

ُِٖ.

( **)

ِِٔ،

ُْ

ْٕٔ.

ُٔ

ّّٓ.

َ

َ

َُّ.

غيردالة

ِْٔ،

ُِ

َْ

ُٔ

ّّٓ.

ِ

ٕٔ.

َُْ.

( **)

ِّّ،

ْ

ُّّ.

ُٓ

َٓ

ُُ

ّٕٔ.

ِٔ.

(*)

ُٕٔ،

تكزيع

األسئمة

طرح

ُّ

ّّْ.

ُٓ

َٓ

ِ

ٕٔ.

ٖٗ.

( **)

ِّٔ،

يكظؼ تعبيراتو المفظية
كايماءات جسده في

ٓ

ؾ

٘

ؾ

٘

صكتو

أثناء تالكتو اآليات

ْ

متكسطة

كاِ

كالِ

النسبي

الخبرات

السابقة

التييئة

٘

بدرجة

بدرجة ضعيفة

داللة

الكزف

بيف

َُ

يمنح المتعمميف كقتان

ُُ

يستخدـ أسمكب الحكار

كافيان لفيـ السؤاؿ.

ُِ

َْ

ُّ

ّّْ.

ٓ

ُٕٔ.

ّٖ.

غيردالة

ِِّ،

ُْ

ْٕٔ.

ُْ

ْٕٔ.

ِ

ٕٔ.

ٔٗ.

( **)

ِْ،

ُٓ

َٓ

ُّ

ّّْ.

ِ

ٕٔ.

ٖٗ.

( **)

ِّْ،

- ِٕ -
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كالمناقشة الفاعمة.
ُِ

ييتـ بتعديؿ التصكرات
لممفاىيـ

البديمة

لدل

الشرعية

المتعمميف.
ُّ

ٔ

َِ

ُْ

ْٕٔ.

َُ

ّّّ.

ِّ.

غيردالة

ُٖٔ،

يكظؼ زمف الحصة
بما يتالءـ مع عناصر

ٗ

َّ

ُْ

ْٕٔ.

ٕ

ِّّ.

ِٔ.

غيردالة

َِٔ،

الدرس.
ُْ
إدارة بيئة

التعمـ

ُٓ

مشاركات

ينظـ

المتعمميف .

يرتب المكاد كاألجيزة
كالكسائؿ بما يتناسب

مع الدرس.
ُٔ

التعامؿ

يحسف

مع

المتعمميف.
ُٕ

آرائيـ في إطار التربية

الدافعية

ُُ

ّٔٔ.

ٕ

ِّّ.

ُِ

َْ

ُْ.

غيردالة

ُٔٗ،

ُٗ

ّّٔ.

َُ

ّّّ.

ُ

ّّ.

ُِٔ.

( **)

ِٔ،

يحفز المتعمميف عمى
طرح أفكارىـ كابداء

استثارة

ُّ

ّّْ.

ُْ

ْٕٔ.

ّ

َُ

ْٕ.

(*)

ِّّ،

ٗ

َّ

ُٖ

َٔ

ّ

َُ

ُُْ.

( **)

ِِ،

اإلسالمية.
ُٖ

مشاركات

يعزز

بالثناء

المتعمميف

ُْ

ْٕٔ.

ُِ

َْ

ْ

ُّّ.

ٔٓ.

غيردالة

ِّّ،

كالمدح.
ُٗ

يعزز

التعمـ

الذاتي

لدل المتعمميف.
َِ

يستخدـ

مناسبة

إستراتيجية
ألىداؼ

ُ

ْ

ّّ.

ُّّ.

ُٔ

ُٔ

ّّٓ.

ّّٓ.

ُّ

َُ

ّّْ.

ّّّ.

ُِٔ.

ِٕ.

( **)

(*)

ُٔ،

ُٖ،

الدرس.
استراتيجيات

ُِ

التدريس

يستخدـ أساليب تنمية

ميارات التفكير لدل

ّ

َُ

ٖ

ِٕٔ.

ُٗ

ّّٔ.

ُّْ.

( **)

ُْٔ،

المتعمميف.
ِِ

يستخدـ أساليب غرس
القيـ اإلسالمية لدل

المتعمميف.

ٗ

َّ

ُٔ

- ِٖ -

ّّٓ.

ٓ

ُٕٔ.

ِٔ.

(*)

ُِّ،
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ِّ

ينكع التدريس كفؽ
احتياجات المتعمميف،

كأنماط تعمميـ.
ِْ

يستخدـ أساليب التعمـ

ِٓ

يشجع المتعمميف عمى

النشط.

استخداـ إستراتيجيات

ّ

َُ

ُٔ

ّّٓ.

ُُ

ّٕٔ.

ٖٔ.

(*)

ُّٕ،

ْ

ُّّ.

ُّ

ّّْ.

ُّ

ّّْ.

ْٓ.

غيردالة

ُٕ،

ُ

ّّ.

ٓ

ُٕٔ.

ِْ

َٖ

َِّ.

( **)

ُِّ،

بناء المفاىيـ الشرعية
ِٔ

يكظؼ

في

التقنية

التدريس (الصكتيات،
كالمرئيات،

ُُ

ّٕٔ.

ٕ

ِّّ.

ُِ

َْ

ُْ.

غيردالة

ُٔٗ،

كالبرمجيات)...
ِٕ
تقنيات

التعميـ

يستخدـ

كسائؿ

متنكعة

كمناسبة
(رسكـ،

لمدرس

ٔ

َِ

ٗ

َّ

ُٓ

َٓ

ِْ.

غيردالة

ُٕ،

لكحات ،نماذج)..
ِٖ

المتعمميف

يحيؿ

لمصادر تعمـ متنكعة
(مكاقع إسالمية ،كتب،

َُ

ّّّ.

ٗ

َّ

ُُ

ّٕٔ.

َِ.

غيردالة

ُٔٗ،

مجالت)..
ممخص

ِٗ

الميمة في ممخص

الدرس

يتابع

الدرس

تنفيذ

مف

أنشطة
كتاب

ٕ

ِّّ.

ُٖ

َٔ

ٓ

ُٕٔ.

ٖٗ.

( **)

َِٔ،

النشاط.

كتاب نشاط
اإلسالمية

ُُ

ّٕٔ.

ُٕ

ٕٓٔ.

ِ

ٕٔ.

ُُْ.

( **)

ِّ،

تخطيطي.
َّ

التربية

يبرز

نقاط

الدرس

ُّ

يخصص زمنا مناسبا

ِّ

يشرؾ المتعمميف في

لتنفيذ األنشطة.
تنفيذ األنشطة.

المجاؿ ككؿ

ٕ

ِّّ.

َِ

ٕٔٔ.

ّ

َُ

ُٖٓ.

( **)

ُِّ،

ٔ

َِ

ِِ

ّّٕ.

ِ

ٕٔ.

ِِْ.

( **)

ُِّ،

ِٓٗ

َّٕ.

ّْْ

ِْٔ.

ِِِ

ُِّ.

- ِٗ -
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ؾ = التكرار

( **) = دالة عند مستكل ََُ،

٘ = النسبة المئكية

(*)= دالة

عند مستكل (َٓ)َ.
يتضح مف النتائج المعركضة في جدكؿ (ٖ) ما يمي :
 كجكد فركؽ دالة إحصائيا عند مستكل (َُ )َ.بيف تك اررات االستجابات (عالية -متكسطة– ضعيفة) بالنسبة لمعبارات رقـ (ُ-ُِ-ُٗ-ُٕ- ُٔ-ُُ -َُ - ٕ- ٓ-ّ-
ِٓ.)ِّ-ُّ-َّ-
 كجكد فركؽ دالة إحصائيا عند مستكل (َٓ )َ.بيف تك اررات االستجابات (عالية -متكسطة– ضعيفة) بالنسبة لمعبارات رقـ (ٖ.)ِّ-َِ-ُْ-
أف غالبية الفركؽ بالنسبة لمعبارات الدالة لصالح
 كبالنظر لمجدكؿ رقـ (ُّ) أعاله يتبيَّف َّاستجابات (بدرجة متكسطة ) ما عدا العبارات رقـ (ْ) كىي( :يكظؼ تعبيراتو المفظية
كايماءات جسده في تدريسو)؛ حيث كانت الفركؽ لصالح استجابات (بدرجة عالية)
(َٓ٘) ،كالعبارة رقـ (ُُ) كىي( :يستخدـ أسمكب الحكار كالمناقشة الفاعمة) ،؛حيث
كانت الفركؽ لصالح استجابات (بدرجة عالية (َٓ٘) ،كالعبارة رقـ (ُٔ) كىي( :يحسف
التعامؿ مع المتعمميف)؛حيث كانت الفركؽ لصالح (بدرجة عالية (ّ.)ّ٘ٔ.
ككانت أعمى العبارات التي مارسيا غالبية أفراد العينة ليذا المجاؿ ىي العبارة رقـ (ُٔ)؛
تـ ممارستيا بدرجة عالية (ّ )ّ٘ٔ.كبدرجة
كىي( :يحسف التعامؿ مع المتعمميف) حيث َّ
متكسطة (ّ) ّّ.؛ كما َّأنيا أعمى العبارات في الكزف النسبي (ٔ )ِ.مما يشير إلى أف ىذه
العبارة ىي األعمى في مستكل الممارسة مف قبؿ المعمميف بالنسبة ليذا المجاؿ( كما لكحظ
عمى ممارسات أفراد العينة) ،كقد ييعزل ذلؾ إلى حرص معممي التربية اإلسالمية عمى حسف
التعامؿ ،كبناء البيئة الصفية اآلمنة كالمالئمة لمتعمـ ،كقد يككف لمق اررات كالتكجييات الكزارية
بعدـ الضرب كاإلساءة لممتعمـ دكر في ذلؾ.
كما حصمت العبارة رقـ (ِٓ) كىي( :يشجع المتعمميف عمى استخداـ إستراتيجيات بناء
المفاىيـ الشرعية) عمى أقؿ كزف نسبى(ِّ )ُ.مما يشير إلى أنيا أقؿ العبارات ممارسة مف
قبؿ المعمميف؛ حيث بمغت نسبة ممارستيا بدرجة ضعيفة عمى نسبة (َٖ٘) ،كقد ييعزل ذلؾ
إلى اختيار المعمميف طريقة اإللقاء لسيكلتيا ،كقمة تنكيع اإلستراتيجيات كاألساليب الحديثة.
- َّ -
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ثـ تمتيا في األقؿ كزنان العبارة رقـ (ُِ) كىي( :يستخدـ أساليب تنمية ميارات التفكير

لدل المتعمميف)؛ حيث حصمت عمى (ْٔ ،)ُ.كيعزل ذلؾ إلى أف أساليب تنمية ميارات
تدرب المعمميف بشكؿ مكثؼ عمييا ،كما أنيا تحتاج إلى استعداد كتخطيط
التفكير تحتاج إلى ٌ
محكـ مف المعمـ حتى يطبقيا عمى مفردات الدرس.
كتأتي بعدىما العبارة رقـ ( ِٕ) كىي( :يستخدـ كسائؿ متنكعة كمناسبة لمدرس (رسكـ،
لكحات ،نماذج )..حيث حصمت عمى (ٕ ،) ُ.كيعزل ذلؾ إلى اكتفاء كثير مف المعمميف بما
يعرض في كتاب الطالب مف صكر تكضيحية حيث اشتممت كتب المشركع الشامؿ عمى الكثير
منيا.
ثـ تمتيا ثماف عبارات بأكزاف نسبية متفاكتة تتراكح بيف (ّْ )ُ.ك (ٔٗ )ُ.كممارسة
ضعيفة مف قبؿ المعمميف بنسب مئكية تتراكح بيف (ّ )ّّ٘.ك (َٓ٘) ،كىي مرتبة حسب
ضعؼ ممارستيا كاآلتي:
العبارة رقـ ( ِْ) كىي( :يستخدـ أساليب التعمـ النشط).
العبارة رقـ ( ُٗ) كىي( :يعزز التعمـ الذاتي لدل المتعمميف).
العبارة رقـ ( ِٔ) كىي( :يكظؼ التقنية في التدريس (الصكتيات ،كالمرئيات،
كالبرمجيات.))...
العبارة رقـ ( ُٓ) كىي( :يرتب المكاد كاألجيزة كالكسائؿ بما يتناسب مع الدرس).
العبارة رقـ (ٖ) كىي( :يطرح أسئمة تستثير تفكير المتعمميف).
العبارة رقـ (ِٖ) كىي( :يحيؿ المتعمميف لمصادر تعمـ متنكعة).
العبارة رقـ (ِّ) كىي( :ينكع التدريس كفؽ احتياجات المتعمميف ،كأنماط تعمميـ).
العبارة رقـ (ُِ) كىي( :ييتـ بتعديؿ التصكرات البديمة لممفاىيـ الشرعية لدل المتعمميف).
كبالنظر لمعبارات السابقة مف مجاؿ التنفيذ يتبيف أنيا تدكر حكؿ قيادة بيئة التعمـ
كاستراتيجيات التدريس ،كيعزك الباحثاف ىذا الضعؼ إلى أف أغمب ىذه الميارات تحتاج تدريبان
مكثفان ،ككقتان لإلعداد ليا ،كما ييعزل ذلؾ إلى اتباع كثير مف معممي التربية اإلسالمية طرائؽ

اإللقاء كالكعظ كالترغيب ،كعدـ التنكيع في أساليب كاستراتيجيات التدريس كاكساب المتعمميف
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ميارات التفكير ،كالتعمـ الذاتي؛ ظنان منيـ أف ذلؾ ييدر كقت الحصة كيجمب الفكضى في

الفصؿ.

 كما يتضح أنو لـ تكجد فركؽ دالة إحصائيا بيف تك اررات االستجابات بالنسبة لمعبارات رقـ(ِ )ِٖ-ِٕ-ِٔ-ِْ-ُٖ-ُٓ-ُّ-ُِ-ٗ-ٔ-ْ-مما يشير إلى عدـ كجكد
اختالفات دالة في الممارسة بيف االستجابات.
أما بالنسبة ليذا المجاؿ ككؿ :فقد كانت نسبة الممارسة بدرجة عالية (ٕ )َّ٘.كنسبة
الممارسة بدرجة متكسطة (ِ )ْ٘ٔ.كنسبة الممارسة بدرجة ضعيفة (ُ ،)ِّ٘.كقد حصؿ
ىذا المجاؿ ككؿ عمى كزف نسبى مقداره (َٕ ،)ِ.مما يشير إلى ممارسة غالبية أفراد العينة
ليذا المجاؿ بدرجة (متكسطة).
كتتفؽ نتيجة الدراسة الحالية في مجاؿ التنفيذ مع دراسة (عيسى )َُُِ،في تفاكت
أغمب العبارات بيف درجة التكسط كالضعؼ ،كاختمفت مع دراسة المالكي(َُُِ) حيث أسفرت
نتائجو عف الضعؼ في مجاؿ التنفيذ.

- ِّ -
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المجاؿ الثالث :التقكيـ
جدكؿ (ٗ) :التك اررات كالنسب المئكية كاختبار كالِ لداللة الفركؽ بيف االستجابات الخاصة
بالمجاؿ
بدرجة عالية

العبارة

المحاكر
ُ

ينكع أساليب التقكيـ لقياس
نكاتج التعمـ المختمفة.

بدرجة

بدرجة

متكسطة

ضعيفة

كاِ

ؾ

٘

ؾ

٘

ؾ

٘

ٔ

َِ

ُٓ

َٓ

ٗ

َّ

ِْ.

داللة

كالِ
غير

دالة

الكزف

النسبي
ُٗ.

يستخدـ أدكات التقكيـ البديؿ
ِ

تقكيـ

التعمـ

ّّ
ْْ

تكثيؽ
التقكيـ

ٓ
ٔ

(ممؼ

االنجاز،

المشاريع،

ّ

ُٓ

َُ

َٓ

ُِ

َْ

ٖٕ.

(*)

ُٕ.

البحكث.)...
يتابع تنفيذ األنشطة كأسئمة
التقكيـ في كتاب الطالب.
يقدـ تغذية راجعة لممتعمميف في
ضكء نتائج التقكيـ.
يستخدـ سجؿ التقكيـ المستمر

في مادة القرآف الكريـ.

يستخدـ سجؿ المتابعة.

المجاؿ ككؿ

ؾ = التكرار

ٗ

َّ

ُٔ

ّّٓ.

ٓ

ُٕٔ.

ِٔ.

ْ

ُّّ.

ُْ

ْٕٔ.

ُِ

َْ

ٔٓ.

ُٓ

َٓ

ُْ

ْٕٔ.

ُ

ّّ.

ُِِ.

ُّ

ّّْ.

ُُ

ّٕٔ.

ٔ

َِ

ِٔ.

َٓ

ِٖٕ.

ٖٓ

ِْٕ.

ْٓ

ِٓ

٘ = النسبة المئكية

( **) = دالة عند مستكل ََُ.

(*)
غير
دالة
( **)
غير
دالة

ُِّ.
ُّٕ.
ِْٔ.
ِِّ.
ُٕٓ.

(*)= دالة

عند مستكل (َٓ)َ.
يتضح مف النتائج المعركضة في الجدكؿ رقـ ( ٗ) ما يمي :
 كجكد فركؽ دالة إحصائيا عند مستكل (َُ )َ.بيف تك اررات االستجابات لمعبارة رقـ (ٓ). كجكد فركؽ دالة إحصائيا عند مستكل (َٓ )َ.بيف تك اررات االستجابات لمعبارات رقـ (ِ-ّ ).
 ككانت الفركؽ بالنسبة لمعبارات (ِ ) ّ-الدالة لصالح استجابات (بدرجة متكسطة ) ،أمابالنسبة لمعبارة رقـ (ٓ) فكانت الفركؽ لصالح استجابات(بدرجة عالية) ،ككانت أعمى
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العبارات التي مارسيا غالبية أفراد العينة ليذا المجاؿ ىي العبارة رقـ (ٓ) كىي( :يستخدـ
سجؿ التقكيـ المستمر في مادة القرآف الكريـ) ،حيث تـ ممارستيا بدرجة عالية بنسبة
(َٓ٘) ،كبدرجة متكسطة بنسبة (ٕ ،)ْٔ.كما أنيا أعمى العبارات في الكزف النسبي
أف ىذه العبارة ىي األعمى في مستكل
(ْٔ )ِ.بالنسبة ليذا المجاؿ مما يشير إلى َّ
الممارسة مف قبؿ المعمميف بالنسبة ليذا المجاؿ ( كما لكحظ عمى أفراد العينة ) ،كيعزك
أف استخداـ سجؿ التقكيـ ىك الطريقة الكحيدة لتكثيؽ إتقاف المتعمميف
الباحثاف ذلؾ إلى َّ
لميارات التالكة كغالبان ىك الشاىد الذم يطمع عميو المشرؼ التربكم كمدير المدرسة ،كقد
يعزل ذلؾ لسيكلة استخداـ سجالت التقكيـ المستمر ،كتمييا العبارة رقـ (ٔ) كىي:

(يستخدـ سجؿ المتابعة) ،حيث تـ ممارستيا بدرجة عالية بنسبة (ّ ،)ّْ.كيعزك
الباحثاف ذلؾ لمنفس األسباب السابقة في سجؿ التقكيـ المستمر ،كما حصمت العبارة رقـ
(ِ) كىي ( :يستخدـ أدكات التقكيـ البديؿ (ممؼ االنجاز ،المشاريع ،البحكث .)...عمى أقؿ
كزف نسبى (ٕ )ُ.مما يشير إلى أنيا أقؿ العبارات ممارسة مف قبؿ المعمميف؛ حيث بمغت
درجة ممارستيا بدرجة (ضعيفة) عمى نسبة (َْ٘ ) ،كىنا يشير الباحثاف إلى َّأنو قد

يككف السبب ىك (عدـ تحديد األدكات المناسبة لمدرس عند التخطيط لمدركس) حيث
حصمت ىذه العبارة عمى ثالث أقؿ كزف نسبي مف بيف عبارات مجاؿ التخطيط ،إضافة إلى
ضعؼ إعداد المعمميف كتدني كفاءتيـ التقكيمية بيذه األدكات ،كما تحتاجو مف جيد في
اإلعداد كالتنفيذ ،كتمتيا العبارة رقـ(ْ) كىي( :يقدـ تغذية راجعة لممتعمميف في ضكء نتائج
التقكيـ) بنفس النسبة مف حيث الممارسة بدرجة ضعيفة (َْ٘ ) ،ككزف نسبي (ّٕ،)ُ.
كترتبط نتيجتيا بسابقتيا مف حيث األسباب.
 لـ تكجد فركؽ دالة إحصائيا بيف تك اررات االستجابات بالنسبة لمعبارات رقـ (ُ) ٔ-ْ-مما يشير إلى عدـ كجكد اختالفات دالة في الممارسة بيف االستجابات (عالية  ،متكسطة
 ،ضعيفة)
أما بالنسبة ليذا المجاؿ ككؿ :فقد كانت نسبة الممارسة (بدرجة عالية) (ٖ،) ِٕ٘.
كنسبة الممارسة بدرجة متكسطة (ِ ،)ْٕ٘.كنسبة الممارسة (بدرجة ضعيفة) (ِٓ٘) ،كقد
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حصؿ ىذا المجاؿ ككؿ عمى كزف نسبى مقداره (ٕٓ)ُ.؛ مما يشير إلى ممارسة غالبية أفراد
العينة ليذا المجاؿ (بدرجة متكسطة).
أف أعمى المجاالت في الكزف النسبي ىك مجاؿ التنفيذ حيث حصؿ
كبشكؿ نيائي يالحظ َّ

عمى كزف نسبي (َٕ ،)ِ.أم أ َّنو أعمى المجاالت ممارسة ،ثـ يميو مجاؿ التخطيط (ِٗ،)ُ.

ثـ مجاؿ التقكيـ (ٕٓ ،)ُ.كالذم يعتبر أقميا ممارسة ،كاتفقت نتيجة الدراسة الحالية في
َّ
الكزف النسبي كترتيب المجاالت مف حيث ممارسة المعمميف ليا مع دراسة بادغشر(ََُِ)

حيث أثبتت أف التنفيذ أفضؿ ميارات األداء التدريسي لدل معممي العمكـ الشرعية ثـ ميارات
التخطيط ثـ ميارات التقكيـ .كاختمفت في ىذا الترتيب مع دراسة الغميطي (َُُِ).
أف نتيجة الدراسة الحالية فيما يتعمؽ بممارسة غالبية أفراد العينة لمميارات في
كما يالحظ َّ
كؿ المجاالت الثالثة (تخطيط ،تنفيذ ،تقكيـ) كانت بدرجة (متكسطة) ،كبيذه النتيجة تتفؽ
الدراسة الحالية مع دراسات كالغميطي (َُُِ) كالقحطاني كالشيرم (َُِِ) ك
حساني(َُِِ) كاختمفت مع الغامدم (ََُِ) كالشمرم(َُِّ).

مستكل أداء المعمميف مقارنة بمستكل األداء المقبكؿ عمميان:

لتحديد مستكل أداء المعمميف مقارنة بمستكل األداء المقبكؿ عمميان (ٕٓ٘ مف الدرجة

العظمى) فقد استخدـ الباحثاف اختبار – ت لداللة الفركؽ بيف متكسطات درجات ممارسة
التدريس بمجاالتو الثالث (التخطيط ،التنفيذ ،التقكيـ) كمستكل التمكف المقبكؿ عمميان
( ٕٓ٘ مف الدرجة العظمى).

أ -مجاؿ التخطيط:

يكضح الجدكؿ(َُ) نتائج (اختبار – ت) لداللة الفركؽ بيف متكسطات درجات ممارسة
التخطيط لممعمميف كمستكل األداء المقبكؿ عمميان .جدكؿ (ُٓ) :نتائج (اختبار – ت) لداللة

الفركؽ بيف متكسطات ممارسة التخطيط
العظمى

مستكل

األداء

عدد أفراد

الدرجة

العينة

لمجاؿ التخطيط

المقبكؿ عمميا

َّ

َّ

ِِٓ.

المتكسط
ُِٗ.

متكسط

االنحراؼ

قيمة -

درجة

مستكل

الفركؽ

المعيارم

ت

الحرية

الداللة

ّّ.

ِّٓ.

ّّٗ.

ِٗ

ََُ.

يتضح مف الجدكؿ السابؽ كجكد فركؽ دالة إحصائيا عند مستكل (َُ )َ.بيف متكسطات
درجات ممارسة التخطيط كمستكل األداء المقبكؿ عمميا ككانت الفركؽ لصالح مستكل التمكف
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أف مستكل ممارسة التخطيط لممعمميف يقؿ بداللة عف
المقبكؿ عمميان (ٓ)ِِ.مما يعنى َّ
مستكل األداء المقبكؿ عمميان.

ب -مجاؿ التنفيذ:

يكضح الجدكؿ(ُُ) نتائج (اختبار – ت) لداللة الفركؽ بيف متكسطات التنفيذ كمستكل
األداء المقبكؿ عمميان.

جدكؿ (ُُ) :نتائج (اختبار – ت) لداللة الفركؽ بيف متكسطات درجات ممارسة التنفيذ
الدرجة

مستكل

عدد أفراد

العظمى

األداء

العينة

لمجاؿ

التنفيذ

المقبكؿ
عمميا

َّ

ٔٗ

ِٕ

المتكسط

ّْٔٔ.

متكسط

االنحراؼ

الفركؽ

المعيارم

ٔٓٓ.

ُُْْ.

قيمة -ت

ُُِ.

درجة

مستكل

الحرية

الداللة

ِٗ

ََٓ،

يتضح مف الجدكؿ السابؽ كجكد فركؽ دالة إحصائيا عند مستكل (َٓ )َ.بيف متكسطات
درجات ممارسة التنفيذ كمستكل األداء المقبكؿ عمميا ككانت الفركؽ لصالح مستكل التمكف
أف مستكل ممارسة التنفيذ لممعمميف يقؿ بداللة عف مستكل
المقبكؿ عمميا (ِٕ) مما يعنى َّ
التمكف المقبكؿ عمميان.

 -مجاؿ التقكيـ

يكضح الجدكؿ (ُِ) نتائج (اختبار – ت) لداللة الفركؽ بيف متكسطات درجات ممارسة
التقكيـ لممعمميف كمستكل األداء المقبكؿ عمميان.

جدكؿ (ُِ) :نتائج (اختبار – ت) لداللة الفركؽ بيف متكسطات درجات ممارسة التقكيـ
الدرجة

عدد أفراد العظمى

مستكل
األداء

المقبكؿ

العينة

لمجاؿ

التنفيذ

عمميا

َّ

ُٖ

ُّٓ.

المتكسط

ُُِٔ.

متكسط

االنحراؼ

الفركؽ

المعيارم

ُّّ.

َّٕ.

قيمة -ت

ِّٕ.

درجة

مستكل

الحرية

الدال لة

ِٗ

ََٓ.

يتضح مف الجدكؿ السابؽ كجكد فركؽ دالة إحصائيا عند مستكل (َٓ )َ.بيف متكسطات
درجات ممارسة التقكيـ كمستكل األداء المقبكؿ عمميا ككانت الفركؽ لصالح مستكل األداء
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أف مستكل ممارسة التقكيـ لممعمميف يقؿ بداللة عف
المقبكؿ عمميا (ٓ )ُّ.مما يعنى َّ
مستكل األداء المقبكؿ عمميان.
األداء التدريسي ككؿ:

يكضح الجدكؿ التالي نتائج (اختبار – ت) لداللة الفركؽ بيف متكسطات درجات ممارسة
التدريس لممعمميف كمستكل األداء المقبكؿ عمميان.

جدكؿ (ُّ) :نتائج اختبار – ت لداللة الفركؽ بيف متكسطات درجات ممارسة التدريس

عدد

أفراد
العينة
َّ

الدرجة

مستكل

العظمى

األداء

لممارسة

المقبكؿ

ُْْ

َُٖ

التدريس

المتكسط

عمميا

ٖٕٗ.

متكسط

االنحراؼ

الفركؽ

المعيارم

ِْٔ.

ُِٖٔ.

قيمة –ت

ُُٔٔ.

درجة

مستكل

الحرية

الداللة

ِٗ

ََُ.

يتضح مف الجدكؿ السابؽ كجكد فركؽ دالة إحصائيا عند مستكل (َٓ )َ.بيف متكسطات
درجات ممارسة التدريس ككؿ كمستكل األداء المقبكؿ عممياى ككانت الفركؽ لصالح مستكل

أف مستكل ممارسة معممي التربية اإلسالمية لمتدريس
األداء المقبكؿ عمميان (ُْْ) مما يعنى َّ
كفقان لمتطمبات المشركع الشامؿ لممناىج يقؿ بداللة عف مستكل األداء المقبكؿ عمميان.

جوصيبت البحث:

تكصؿ إلييا الباحثاف في ىذا البحث ،يقدماف مجمكعة مف
في ضكء النتائج التي
َّ

التكصيات مرتبطة بكؿ مف تيمو ىذه النتائج كقد تـ تصنيفيا بناء عمى اآلتي( :إعداد معمـ
التربية اإلسالمية ،كتطكيره أثناء الخدمة ،كتقكيمو ،كدعمو ،كمدل اإلفادة مف األداة في
تحسيف مستكاه):
-

إف برامج إعداد المعمميف قبؿ الخدمة ليا
إعداد معمـ التربية اإلسالمية قبؿ الخدمةٌ :
أف البرامج التي يتـ
دكر كبير في بناء كتككيف المعمـ عمى مستكل الفكر كالممارسة إال َّ
مف خالليا إعداد معممي التربية اإلسالمية قبؿ الخدمة ال تتناكؿ المشاريع التطكيرية
الكزارية كالتكجيات الحديثة ليا في الميداف التربكم ،كبالتالي يكصي الباحثاف باآلتي:

-

دراسة كاقع الميداف التربكم مف قبؿ الجامعات بشكؿ مستمر ،كتحديث برامج إعداد
المعمميف في ضكء متطمبات المشاريع التطكيرية في الميداف التربكم.
- ّٕ -
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-

ُ.

تطكير أداء معمـ التربية اإلسالمية في أثناء الخدمة:

تىم ًيير معممي التربية اإلسالمية بتدريبيـ المستمر عمى ميارات التدريس في ضكء
متطمبات المشركع الشامؿ ،كاقامة دكرات تدريبية في الميارات التي أظير البحث
الحالي ضعؼ ممارستيا مف قبؿ معممي التربية اإلسالمية ،كذلؾ بيدؼ تنميتيـ مينيان
مثؿ :تصميـ المكاقؼ التعميمية المتصفة بالتفاعمية كااليجابية ،ك تعزيز التعمـ الذاتي،

كاإلستراتيجيات الحديثة ،كتفعيؿ النشاط ،كاستخداـ التقكيـ البديؿ ،تكظيؼ نتائج
التقكيـ في التغذية الراجعة.
ِ.

إقامة المقاءات الدكرية بيف معممي التربية اإلسالمية األكفاء (المتقنيف لمميارات
التدريسية) كبيف أقرانيـ ممف لدييـ ضعؼ في ميارات التدريس ،كتقديـ الخبرة ليـ
بأساليب متعددة :التدريس المصغر ،دركس مشاىدة.

ّ.

تنفيذ برامج تدريبية تتناكؿ النظريات التربكية كمنيا البنائية كمفيكـ التعمـ المنبثؽ
عنيا كأساليب التدريس كالتقكيـ البنائية كدكر المعمـ كالطالب في التعمـ البنائي كاتاحة
الفرصة ليـ لتطبيؽ ذلؾ في المكاقؼ الصفية.

-

تقكيـ أداء معمـ التربية اإلسالمية:

ُ-

إعادة النظر في (تقكيـ األداء الكظيفي لممعمميف) الحالي كبناؤه كفقان لمتطمبات

ِ-

اإلفادة مف بطاقة المالحظة في تقكيـ أداء معممي التربية اإلسالمية ،كتقكيـ المعمميف

المشاريع الكزارية.

ّ-

ذاتيا.
أل نفسيـ ن

تبني المشرفيف لنمكذج اإلشراؼ المتنكع القائـ عمى تصنيؼ المعمميف كالتعامؿ معيـ

كفؽ احتياجاتيـ التدريسية ،كتركيز مشرفي التربية اإلسالمية في زياراتيـ لممعمميف
عمى جكانب الممارسات التي أظيرت الدراسة أنيـ يمارسكنيا بدرجة متكسطة أك
ضعيفة ،مثؿ استراتيجيات بناء المفاىيـ كالتقكيـ البديؿ.
-

ُ-

اإلفادة مف البطاقة في تحسيف أداء معمـ التربية اإلسالمية:
نشر قائمة الميارات بيف مشرفي التربية اإلسالمية ،كمعممي التربية اإلسالمية ذكم
الخبرة لالستفادة منيا في التقكيـ كرصد مؤشرات األداء التدريسي.
- ّٖ -
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ِ-

استفادة إدارة اإلشراؼ التربكم بالكزارة (قسـ التربية اإلسالمية) مف أداة ىذا البحث
في تطكير تقكيـ أداء المعمميف بما يتماشى مع متطمبات المشركع الشامؿ في التعميـ.

ّ-

استفادة إدارة التدريب التربكم بالكزارة (فريؽ المشركع الشامؿ) مف أداة البحث قائمة
الميارات ،بما يفيد في االرتقاء بأداء معممي التربية اإلسالمية بالمرحمة المتكسطة في
ضكء متطمبات المشركع الشامؿ.

تكصيات لتحقيؽ أىداؼ المشركع الشامؿ:
ُ-

تحسيف البيئة الصفية لتناسب أعداد الطالب كتطبيؽ استراتيجيات التدريس في
المشركع الشامؿ .

ِ-

تقديـ نماذج تطبيقية – مف خالؿ المشرفيف التربكييف -لمفردات حقائب التدريب عمى
المشركع الشامؿ.

ّ-

تعزيز قناعات الميداف التربكم  -معمميف كمديريف  -بالمشركعات التطكيرية قبؿ
تعميميا.

ثالثان :مقترحات البحث:

سفى ىر ٍت عنو نتائج البحث ،كفي ضكء التكصيات السابقة يقترح الباحثاف إجراء
في ضكء ما أى ٍ
الدراسات اآلتية:
ُ-

إعادة إجراء ىذه الدراسة عمى عينات أخرل في المممكة كمقارنة نتائجيا بنتائج
الدراسة الحالية.

ِ-

إجراء دراسات مماثمة عمى مجتمع تعميـ البنات في المممكة كمقارنة نتائجيا بنتائج
الدراسة الحالية.

ّ-

إجراء دراسة لتقكيـ أداء معممي التربية اإلسالمية في المرحمة االبتدائية في ضكء
متطمبات المشركع .

ْ-

إجراء دراسات مماثمة عمى معممي المقررات الدراسية األخرل في المشركع الشامؿ .

- ّٗ -
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