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ملخ�ص

تهدف هذه الدرا�سة �إىل الك�شف عن درجة امتالك مع ّلمي الرتبية الإ�سالمية مبدار�س التعليم الأ�سا�سي يف �سلطنة عمان
للكفاءات املهنية الالزمة للتعليم وف ًقا ملعايري اجلودة العاملية لإعداد املع ّلمني .ولتحقيق هدف الدرا�سةّ ،مت �إعداد قائمة
من الكفاءات املهنية ملع ّلمي الرتبية الإ�سالمية بالإ�ضافة �إىل التحقق من ثباتها لقيمة كرونباخ �ألفا ( .)0.979وبلغت
عينة الدرا�سة  852فردًا .و�أظهرت نتائجها وجود �سبعة حماور لكفاءات املع ّلم هي :ال�سمات ال�شخ�صية ،التخطيط
�سجل حمور
للدر�س ،تنفيذ الدر�س� ،إدارة ال�صف ،ال�شراكة املجتمعية ،توظيف تقنيات التعليم ،وتر�سيخ مبد�أ املواطنة .وقد ّ
تر�سيخ قيم املواطنة �أعلى متو�سط ح�سابي �إذ بلغ  ،4.56يف حني بلغ حمور توظيف تقنيات التعليم �أدنى متو�سط ح�سابي
( .)3.43كما �أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة �إح�صائية ( )α = 0.05بني املتو�سطات احل�سابية ال�ستجابات
�أفراد عينة الدرا�سة تعزى ملتغري النوع (ل�صالح الإناث) ،ومتغري الوظيفة (ل�صالح مع ّلم الرتبية الإ�سالمية مقارنة باملع ّلم
الأول وامل�شرف الرتبوي) ،ومتغري املرحلة التعليمية ،حيث جاءت جميع املحاور ل�صالح مرحلة التعليم الأ�سا�سي (من
ال�صف اخلام�س �إىل ال�صف العا�شر) مقارنة مبرحلة التعليم ما بعد الأ�سا�سي ( )12-11با�ستثناء حمور تر�سيخ قيم
مبد�أ املواطنة الذي جاء ل�صالح احللقة الثانية من مرحلة التعليم الأ�سا�سي مقارنة مبرحلة التعليم ما بعد الأ�سا�سي.
ويف �ضوء هذه النتائج� ،أو�صت الدرا�سة ب�أن يتم �إعداد حقائب تدريبية لتدريب مع ّلمي الرتبية الإ�سالمية على الكفاءات
املهنية وتقنيات التعليم.
الكلمات املفتاحية :مع ّلم الرتبية الإ�سالمية ،االكفاءات املهنية ،معايري اجلودة العاملية
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Abstract

This study aims to reveal the degree of possession of the core professional competencies for teaching, in compliance with the global quality standards for preparing teachers,
among Islamic education teachers in the primary schools in the Sultanate of Oman. In order to achieve the study’s objective, a list comprising the professional competencies of Islamic education teachers has been developed while ensuring its reliability to Cronbach’s
alpha value (0.979). The study’s sample includes 852 individuals. Its results showed that
the teacher’s competencies are divided into seven axes namely: personal characteristics,
lesson planning, lesson implementation, classroom management, social engagement,
usage of educational technologies, and consolidation of the citizenship principle. The latter registered the highest arithmetic mean (4.56) while the usage of educational technologies registered the lowest arithmetic mean (3.43). The results also showed statistically
significant differences (α=0.05) between the arithmetic averages of responses by the
study sample attributed to the variable of gender (in favor of the females), the variable of
function (in favor of the Islamic education teacher in comparison with the senior teacher and educational supervisor), and the variable of educational stage. All axes were in
favor of the basic education phase (from the fifth to the 10th grade) in comparison with
the post-basic education phase (11-12), except for the “consolidation of the citizenship
principle” axe, which came in favor of the second cycle of the basic education phase.
In light of these results, the study recommended the preparation of training portfolios to
train Islamic education teachers and equip them with the professional competencies and
teaching techniques.
Keywords: Islamic education teacher; Professional competencies; International quality
standards
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مقدمة

ُمي ُّر عاملنا اليوم بكث ٍري من التحديات املعا�صرة مثل العوملة ،والتقدم العلمي والتكنولوجي وما تبعه من ثورة ُكربى يف املعرفة
واملعلومات ،والتوجه نحو الدميقراطية ،واجلودة واالعتماد الأكادميي ،واقت�صاديات ال�سوق التي تعتمد على التناف�س احلر.
�أثرت هذه التحديات يف النظم املجتمعية ب�صفة عامة والنظم التعليمية ب�صفة خا�صة ،مما جعل ال�سبيل الوحيد ملواجهتها
هو �إعداد كوادر وطاقات ب�شرية م�ؤهلة ومدربة ومتتلك املعارف واملهارات واالجتاهات والقيم .ولهذا ال�سبب توجهت الأنظار
�إىل املدار�س باعتبارها اجلهة امل�س�ؤولة والرئي�سة عن �إعداد هذه الكوادر والطاقات ولتزويدها باملعارف واخلربات التي مت ّكنها
من التعامل مع حتديات الع�صر وتطوراته بكفاءة وفعالية.
وال ميكن للمدار�س �أن تُع ّد هذه الكوادر والطاقات الب�شرية �إال من خالل معلمني متميزين ومثقفني ،ميتلكون املعارف
واملهارات والقدرات التي مت ّكنهم من حتقيق الأهداف التعليمية بدرجة عالية من الكفاءة والفعالية .حيث ُيعترب املُع ّلم الركيزة
الأ�سا�سية يف عمليات التعليم والتع ّلم داخل املدار�س ،فهو امل�س�ؤول الأول عن تعليم وتع ّلم الطلبة؛ �إذ �إ ّنه يوفر تعلي ًما متمي ًزا
جلميع الطلبة من خالل �إعداده للدرو�س �إعدادًا جيدً ا ،وا�ستخدام �أ�ساليب وطرائق تدري�س حديثة ،وتوفري بيئة �آمنة وحم ّفزة
للتع ّلم ،وتوثيق عالقاته مع الطلبة ودعم عالقاتهم ببع�ضهم البع�ض ،وا�ستخدام ا�سرتاتيجيات متنوعة يف �إدارة الف�صل ،وزيادة
مهارات الطلبة يف القراءة والكتابة واحل�ساب ،ف�ضال عن زيادة معارفهم ومهاراتهم وتنمية الإبداع واالبتكار لديهم وتزويدهم
باخلربات التي مت ّكنهم من حتمل امل�س�ؤوليات واتخاذ القرارات (الأحمد2005 ،؛ عقيل2004 ،؛ عويدات.)2002 ،
تنوعا
�أما بالن�سبة �إىل طبيعة دور املع ّلم وخ�صائ�صه فقد �أ�شار �أبو ك�شك (� )2013إىل �أنّ �أدوار املع ّلم �أ�صبحت �أكرث ً
ناقل للمعرفة بل �أ�صبح موج ًها ،ومن�س ًقا ،وحمفزا للمتعلمني .كما �أ ّنه ميار�س �أدوار القائد
وتعددًا وتعقيدً ا ،فلم يعد جمرد ٍ
واملخطط الرتبوي ،وي�ضع ال�سيناريوهات الذكية لكيفية �إجناز و�إخراج املواقف التعليمية اليومية ،بالإ�ضافة �إىل �أ ّنه �أ�صبح
القا�ضي وامل�شرع ومدير احلوارات الهادفة التي تهدف �إىل زيادة الوعي البيئي وال�سيا�سي والثقايف واجلمايل والقيمي للمجتمع.
وللمع ّلم م�ساهمات فاعلة يف توفري الظروف املنا�سبة وامل�ساعدة على �إحداث التغيريات املرغوبة يف �سلوك الطالب على النحو
ً
الذي يكفل من ًوا متواز ًنا
متكامل لديهم من النواحي اجل�سدية والعقلية واالجتماعية والنف�سية واالنفعالية (Gläser-Zikuda,
.)& Fuss, 2008
ويتعاظم الأمر بالن�سبة ملع ّلم الرتبية الإ�سالمية ،حيث ُينظر �إليه نظرة تختلف عن باقي املع ّلمني .فهو م�س�ؤول عن بناء
وتنمية القيم الدينية واخللقية يف نفو�س الطلبة وت�أ�صيلها واملحافظة عليها ،وذلك للتغلب على الأهواء والنزعات وامليول
والعقائد غري ال�سليمة .كما �أ ّنه ي�ساعد الطلبة على التم�سك بتعاليم الدين الإ�سالمي الذي يحميهم من �شرور �أنف�سهم و�سيئات
�أعمالهم ،ووقايتهم من �شر املزالق اخلطرية واملبادئ الهدامة والدعوات املنحرفة ،واخلروج عن الفطرة ال�سليمة والطبيعة
القومية .وبالإ�ضافة �إىل ذلك ،فهو ُيعترب املثل الأعلى والنموذج الأمثل بالن�سبة للطلبة يف �سلوكياتهم و�أعمالهم و�أن�شطتهم يف
كافة منا�شط احلياة (�أبامني2014 ،؛ الربهومي.)2012 ،
ونظ ًرا لتعدد مهام املع ّلم وم�س�ؤولياته من جانب ،وتنوع وتع ّقد �أدواره من جانب �آخر ،فقد اجتهت كثري من دول العامل
نحو االهتمام ب�إعداد املع ّلمني يف م�ؤ�س�سات متخ�ص�صة ووف ًقا لأحدث الأ�ساليب ل�ضمان حتقيق اجلودة .ويوجد نظامان للإعداد
�شيوعا يف كليات الرتبية .يلتحق به الطلبة
كما �أ�شارت بغدادي ( .)2011النظام الأول هو النظام التكاملي وهو الأكرث
ً
للتخ�ص�ص يف تدري�س مادة معينة �أو مادتني من خالل حت�صيل قدر منا�سب من الإعداد العلمي والثقايف �إىل جانب الإعداد
موحد
الرتبوي .ويف هذا ال�سياق ،تتكامل جميع �أنواع خربات التكوين التخ�ص�صي واملهني والثقايف لدى الطالب يف برنامج ّ
ميت ّد من بداية املرحلة اجلامعية حتى نهايتها� .أما النظام الثاين ،فهو النظام التتابعي ويقوم على �أ�سا�س البدء بالإعداد
الأكادميي يف �إحدى الكليات اجلامعية ثم يتبعه الإعداد الرتبوي (مدكور2004 ،؛ املطريف.)2009 ،
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وتغيات متعددة ،حيث انت�شرت الربامج والأفكار الرتبوية
ولقد طر�أ على �إعداد املع ّلمني يف ال�سنوات الأخرية تطورات ّ
نتيجة �سل�سلة من امل�ؤثرات واملتغريات ذات ال�صلة بالبنية العامة للمجتمعات والتقدم التكنولوجي والأبحاث الرتبوية الإبداعية.
وبعترب مبد�أ الكفاءة من �أبرز تلك االجتاهات والربامج الرتبوية يف ال�سنوات الأخرية ،وذلك بد ًال من اعتماد املعرفة ك�إطار
مرجعي .ويف هذا الإطار� ،أ�صبحت حركة �إعداد املع ّلمني القائمة على الكفاءات من �أبرز مالمح الرتبية املعا�صرة و�أكرثها
�شيوعا يف الأو�ساط الرتبوية .كما �أ�صبحت املمار�سة امل�ستمدة من �إطارها النظري املتمحور حول الكفاءة ت�ش ّكل حركة متكاملة
الأبعاد وهدفها نظريات التعليم والتع ّلم (ع�سكر ،)2015 ،حيث تقوم حركة �إعداد املع ّلمني على �أ�سا�س الكفاءات يف خمتلف
التخ�ص�صات كاللغة العربية ،واجلغرافيا ،والتكنولوجيا ،والرتبية الوطنية ،والريا�ضيات والعلوم وغريها ،وذلك على �أ�سا�س
فكرة ترى �أنّ املع ّلم الكفء هو الذي ميتلك جمموعة من الكفاءات التي جتعله قاد ًرا على القيام باملهام املرتبطة ب�أدواره
املختلفة والتي ي�ؤديها مب�ستوى عال من التم ّكن يف الأداء (�أبو عواد2008 ،؛ ر�ضوان2014 ،؛ املعمري وال�سروري2013 ،؛
يو�سف2015 ،؛ مردا�س .)2014 ،كما يعترب م�ستوى خمرجات التع ّلم له عالقة مب�ستوى الكفاءات التي ميتلكها املع ّلمون
وبخا�صة يف املراحل الدرا�سية الأوىل يف التعليم ،حيث توجد عالقة طردية بني م�ستوى امتالك املع ّلم للكفاءات وم�ستوى �أداء
خمرجات التعليم (Moghimi, et al., 2011؛ ح�سني.)2016 ،
وتع ّد برامج �إعداد املع ّلم على �أ�سا�س الكفاءات من �أهم الفل�سفات واال�سرتاتيجيات التي ظهرت يف الآونة الأخرية .وقد
ارتبط ظهورها بعديد من امل�صطلحات ال�سيكولوجية والرتبوية احلديثة ،كاالهتمام بالأهداف ال�سلوكية ،وا�ستخدام �أ�ساليب
ومفاهيم املنحى النظامي يف عمليتي التعليم والتع ّلم وتط ّور التكنولوجيا الرتبوية وانعكا�ساتها على التع ّلم ،وظهور التع ّلم
االتقاين (العليمات .)2010 ،وتعمل برامج �إعداد املع ّلم القائمة على الكفاءات على �إيجاد نوع من العالقة بني برامج
الإعداد من ناحية ،واملهام وامل�س�ؤوليات والواجبات التي �سوف يواجهها املع ّلم يف امليدان من ناحية �أخرى (رم�ضان وحمزة،
.)274 ،2005
و�أ�صدر املجل�س اال�سرتايل للبحوث الرتبوية ( )ACERوثيق ًة تت�ضمن الكفاءات الأ�سا�سية لإعداد املع ّلمني ،والتي �ص ّنفت �إىل
�سبعة معايري ووف ًقا لثالثة جماالت رئي�سية :املعرفة املهنية ،املمار�سة املهنية ،واالندماج �أو ال�شراكة املهنية .يت�ضمن املجال
الأول �أو املعرفة املهنية معيارين هما :معرفة املع ّلم لكيفية تع ّلم الطالب ،وملحتوى املناهج الدرا�سية وكيفية تدري�سها .ويت�ضمن
املجال الثاين �أو املمار�سة املهنية ثالثة معايري هي :تخطيط وتنفيذ عمليات التعليم والتع ّلم الفعال ،و�إيجاد بيئة تع ّلم داعمة
و�آمنة ،والتقومي وتقدمي التغذية الراجعة والتقارير عن تع ّلم الطالب� .أما املجال الثالث �أو االندماج �أو ال�شراكة املهنية،
فهو يت�ضمن معيارين هما :االنخراط يف التعليم املهني ،والدمج املهني مع الزمالء و�أولياء الأمور واملجتمع (Australian
.(Institute for Teacher and School Leadership AITSL, 2011, p. 5
وا�ستجابة لتطورات الع�صر ول�ضمان اجلودة يف برامج �إعداد املع ّلمني ،مل يعد االهتمام والرتكيز من قبل م�ؤ�س�سات الإعداد
على كفاءات املع ّلم فح�سب بل �أ�صبحت تركز على املعايري املهنية للمع ّلمني نتيجة انت�شار حركة املعايري يف م�ؤ�س�سات �إعداد
املع ّلمني (الفالحي ،)2013 ،حيث ترتبط هذه املعايري باملعارف واملهارات واالجتاهات التي ترتبط بالتخطيط للدر�س وتنفيذه
وتقوميه ،وما يرتبط بهذه اجلوانب من متطلبات �أخرى مثل �إدارة ال�صف وا�ستخدام تكنولوجيا التعليم ،والتوا�صل مع املتع ّلمني
والزمالء و�إدارة املدر�سة و�أولياء الأمور واملجتمع املحلي (ال�سيد.)2012 ،
ري من كليات �إعداد املع ّلمني يف كثري من دول العامل باملعايري املهنية للمع ّلمني ،حيث قامت كلية
وبناء على ذلك اهتمت كث ٌ
�أونتاريو للمعلمني ( )Ontario College of Teachersبو�ضع جمموعة من املعايري املهنية للمع ّلمني يف خم�سة جماالت
رئي�سية :االلتزام نحو الطلبة وتعلمهم ،املعرفة املهنية ،خربات وممار�سات التدري�س ،القيادة واملجتمع ،والتعلم املهني امل�ستمر
(.)Ontario College of Teachers, 2012, p.12
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ولتوكيد ومراقبة اجلودة يف م�ؤ�س�سات �إعداد املع ّلم ظهر ما ُيعرف باالعتماد الأكادميي .ويتوىل م�س�ؤوليته هيئات ّ
ومنظمات
�أكادميية متخ�ص�صة يف �ضوء م�ستويات معيارية حمدّدة لالعتماد ،و�إذا توافرت هذه امل�ستويات املعيارية يف م�ؤ�س�سات �إعداد
املع ًلم حت�صل هذه الأخرية على �شهادة االعتماد الأكادميي .وتعترب هذه ال�شهادة ً
دليل على �أنّ هذه امل�ؤ�س�سات تقدم خدمة
تعليمية ذات جودة عالية (.)El-Khawas, 2001
و ُيعترب املجل�س الوطني الأمريكي العتماد م�ؤ�س�سات �إعداد املعلمني ( )NCATEمن �أكرث امل�ؤ�س�سات على امل�ستوى العاملي
اهتماما بعمليات االعتماد املتميز والدقيق واملتقن جلودة �إعداد املع ّلمني وتعزيز وتدعيم عمليات التمهني .و�أ�صبحت كثري من
ً
م�ؤ�س�سات �إعداد املع ّلمني يف كثري من دول العامل تعتمد على معايري املجل�س يف االرتقاء بجودة براجمها و�إجراءات اعتمادها.
ويعتمد املجل�س �ستة معايري :املعارف واملهارات واال�ستعدادات اخلا�صة باملر�شحني ،نظام التقومي واالمتحانات ،اخلربات امليدانية
واملمار�سات العملية ،التنوع ،م�ؤهالت �أع�ضاء هيئة التدري�س والأداء والنمو املهني ،والإدارة واملوارد (.)NCATE, 2010
كما تنبثق كفاءات مع ّلم الرتبية الإ�سالمية من تعريف الرتبية الإ�سالمية نف�سها حيث يعرفها القا�ضي ()20 ،2002
ب�أ ّنها« :التنمية ال�شاملة جلميع جوانب �شخ�صية الفرد ج�سم ًيا وعقل ًيا واعتقاد ًيا وخلق ًيا واجتماع ًيا ونف�س ًيا و�إدار ًيا وجن�س ًيا
وجمال ًيا ،وذلك يف �ضوء ما جاء به الإ�سالم حتى يكون هذا الفرد عابدً ا هلل وحده ،عبودية حتقق له الفوز بالدنيا والآخرة
وجتعله لبنة خرية يف بناء جمتمعه و�إ�سعاد الب�شرية» .وال �شك �أنّ كل هذه اخل�صائ�ص جتعل الرتبية الإ�سالمية تربية واجبة
وال ب ّد من الأخذ بها يف تنمية كفاءات مع ّلم الرتبية الإ�سالمية ومتكينه لي�صبح قاد ًرا على توظيف هذه اخل�صائ�ص يف
ممار�ساته اليومية مع الطالب ،ومبا يجعله مع ّل ًما متمي ًزا عن غريه من املع ّلمني الآخرين يف التخ�ص�صات الأخرى (Sa-u,
.)et al., 2011
وال ب ّد من الإ�شارة �إىل الكفاءات املهنية امل�شرتكة بني املع ّلمني يف خمتلف التخ�ص�صات يف حتقيق بيئة تعليمية-تع ّلمية
فاعلة بغ�ض النظر عن املرحلة التعليمية .وتت�ض ّمن هذه الكفاءات :الكفاءات ال�شخ�صية التي تتمثل يف امتالك املع ّلم �شخ�صية
قيادية ومتحم�سة ومتزنة انفعال ًيا ووجدان ًيا؛ الكفاءات التي ترتبط بالتعليم والتدري�س �أي مت ّكن املع ّلم من املادة الدرا�سية التي
تخ�ص�ص فيها �إ�ضافة �إىل درايته بكيفية تعليمها هذه املادة وربطها بالبيئة الثقافية للطالب من خالل تناول ق�ضايا املجتمع
املحلية والق�ضايا الوطنية والقومية والعاملية؛ كفاءات البحث عن املعرفة حيث يقوم املع ّلم بتدريب الطالب على خمتلف
�أ�ساليب البحث عن املعرفة؛ و كفاءات الإر�شاد والتوجيه ،وهنا ي�أتي دور املع ّلم كمر�شد وموجه؛ كفاءات الإدارة ال�صفية وحفظ
النظام من خالل خلق مناخ �صفي دميوقراطي؛ كفاءات التنمية املهنية الذاتية؛ كفاءات التقومي واملتابعة؛ والكفاءات احلقوقية،
وهي تتمثل يف معرفته التامة للمفاهيم الأ�سا�سية حلقوق الإن�سان ولآليات حماية هذه احلقوق وكيفية ا�ستخدامها والإح�سا�س
بالواجب وال�شعور بامل�س�ؤولية وتقبل الآخر والت�سامح واالعتدال والعي�ش يف عامل متنوع (الأحمد2005 ،؛ الد�سوقي.)2011 ،
وهنا ميكن القول ب�أنّ ما تواجهه الأنظمة التعليمية اليوم من حتديات خمتلفة �سواء كانت معرفية �أو فكرية �أو اجتماعية
�أو تكنولوجية �أفرزتها الثورة الرقمية واملعلوماتية واالت�صال ،يتوجب علينا �إعادة النظر يف دور املع ّلم والكفاءات التي يجب �أن
ميتلكها ،حيث مل تعد دائرة معرفته ال�صفية التقليدية واملح�صورة بالقاعة الدرا�سية كافية لي�ؤدي دوره الفاعل ك�أحد العنا�صر
املهمة يف العملية الرتبوية .من هنا فال ب ّد من �إعادة النظر يف منظومة خ�صائ�ص املع ّلم وكفاءاته املهنية التي جتعله قاد ًرا
على مواجهة تلك التحديات .كما �أنّ احلاجة تدعو اليوم �أكرث من �أي وقت م�ضى �إىل �إعداد مع ّلم مثقف وكفء وقادر على
فهم الواقع وتف�سريه وقيادة م�سرية التغيري فيه ليحقق بذلك االنتقال الآمن �إىل ع�صر املعلوماتية واالت�صال (العاين.)2004 ،
من هنا جاءت �أهمية هذه الدرا�سة للك�شف عن كفاءات مع ّلم الرتبية الإ�سالمية ،حيث جتمع هذه الكفاءات بني �أ�صالة الفكر
املتمثل يف ثقافة الأمة وهويتها من جهة ،والتطور العلمي والتكنولوجي من جهة �أخرى .ويو�ضح ال�شكل  1الإطار املفاهيمي
املنبثق عن هذه الدرا�سة لكفاءات مع ّلم الرتبية الإ�سالمية.
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مكونات منظومة �إعداد املع ّلم (التخ�ص�صي،
والثقايف ،والرتبوي ،والعلمي ،والتكنولوجي)
كفايات معلم الرتبية الإ�سالمية
ال�سمات ال�شخ�صية

التخطيط للدر�س

تنفيذ الدر�س

�إدارة ال�صف

توظيف تقنيات التعليم

ال�شراكة املجتمعية

تر�سيخ مبد�أ املواطنة

ال�شكل  1الإطار املفاهيمي لكفاءات مع ّلم الرتبية الإ�سالمية
ومن خالل مراجعة الدرا�سات ال�سابقة التي تناولت �أهمية امتالك املع ّلمني ب�شكل عام ،ومع ّلمي الرتبية الإ�سالمية ب�شكل
خا�ص للكفاءات التدري�سية ،فقد جاءت درا�سة املطلق ( )2016لتك�شف عن كفاءات املدر�س الناجح و�صفاته من وجهة
نظر املوجهني االخت�صا�صيني والطلبة يف املرحلة الثانوية يف مدار�س دم�شق� .أظهرت نتائج الدرا�سة �أنّ هناك  47كفاءة
تتوزع يف ثالثة جمالت �أ�سا�سية هي :الكفاءات الأكادميية ،والكفاءات الرتبوية والنف�سية ،والكفاءات املهنية الوظيفية .كما
ك�شفت نتائج الدرا�سة �أنّ هناك العديد من ال�صفات ال�شخ�صية التي يجب �أن يتح ّلى بها املدر�س الناجح .وقد بلغ عدد هذه
ال�صفات � 42صفة ،بالإ�ضافة �إىل ذلك �أظهرت نتائج الدرا�سة �أ ّنه ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية بني ا�ستجابات �أفراد
عينة الدرا�سة يف جمال الكفاءات الأكادميية تعزى �إىل متغري اجلن�س ،يف حني ظهرت فروق ذات داللة �إح�صائية بالن�سبة
ملتغري اجلن�س يف بقية املجاالت وكان املجموع الك ّلي ل�صالح الإناث .كما تناولت درا�سة العمرات والطوي�سي (� )2014أهمية
ممار�سة مع ّلمي مدار�س حمافظة الطفيلة لكفاءاة ا�سرتاتيجيات التدري�س الف ّعال من وجهة نظر امل�شرفني الرتبويني .ويف هذا
الإطار ،ك�شفت نتائج الدرا�سة �أنّ م�ستوى ممار�سة املع ّلمني لكفاءات التدري�س الف ّعال جاء مب�ستوى «متو�سط»� ،أما بالن�سبة �إىل
الرتتيب التنازيل لكفاءات ا�سرتاتيجيات التدري�س الف ّعال ،فقد جاءت ا�سرتاتيجية الطرائق العر�ضية يف املرتبة الأوىل ،تليها
ا�سرتاتيجية الطرائق التفاعلية ،ومن ثم ا�سرتاتيجية الطرائق الك�شفية والعملية .كما �أظهرت نتائج الدرا�سة عدم وجود فروق
ذات داللة �إح�صائية تعزى ملتغريات املركز الوظيفي ،واخلربة وامل�ؤهل العلمي ،واجلن�س يف تقدير م�ستوى ممار�سة املع ّلمني
لكفاءة ا�سرتاتيجيات التدري�س الف ّعال� .أما درا�سة ( ،)Al Barwani, Al-Ani & Amzat, 2012فقد جاءت لتك�شف عن
منوذج للكفاءات التي يجب �أن ميتلكها املع ّلم الف ّعال يف �سلطنة عمان من وجهة نظر طلبة ومدراء املدار�س .و�أظهرت نتائج
الدرا�سة �أنّ من �أكرث الكفاءات �أهمية هي كفاءة القدرة على عقد �شراكات مع املجتمع املحلي لدعم العملية التعليميةً ،
ف�ضل
عن القدرة على توجيه العملية التعليمية وف ًقا الحتياجات املجتمع .كما �أظهرت نتائج الدرا�سة �أن كفاءة ا�سرتاتيجيات التدري�س
جاءت يف املرتبة الثانية ،تليها كفاءة �سمات ال�شخ�صية ،ثم الكفاءات املهنية ،و�أخ ًريا الكفاءات الأكادميية.
�أما بالن�سبة �إىل الدرا�سات التي متحورت حول �أهمية امتالك مع ّلمي الرتبية الإ�سالمية للكفاءات املهنية ،فقد ك�شفت درا�سة
الزبون ( )2014عن درجة امتالك مع ّلمي الرتبية الإ�سالمية يف املرحلة الثانوية للكفاءات التدري�سية يف دولة الإمارات العربية
املتحدة .تك ّونت عينة الدرا�سة من  48مع ّل ًما ومع ّلمة .و�أظهرت نتائج الدرا�سة �أن هناك  56كفاءة ي�ستخدمها مع ّلمو الرتبية
الإ�سالمية يف ممار�ساتهم التدري�سية .وقد توزعت هذه الكفاءات يف خم�سة جماالت هي :جمال �أ�ساليب وطرائق التدري�س،
جمال اختيار الو�سائل التعليمية ،جمال ت�صميم التدري�س ،جمال اال�ستخدام الوظيفي للو�سائل التعليمية وجمال التقومي .كما
خل�صت الدرا�سة �إىل عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف درجة امتالك مع ّلمي الرتبية الإ�سالمية لكفاءات التدري�س
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تعزى ملتغري اجلن�س ومتغري عدد �سنوات اخلربة وجميع جماالت الدرا�سة .كما جاءت درا�سة ال�سلمي ( )2014لتك�شف عن
�أهمية امتالك مع ّلمي الرتبية الإ�سالمية لكفاءات تدري�س مادة التوحيد يف املرحلة الثانوية يف منطقة مكة املكرمة .و�أظهرت
نتائج الدرا�سة �أن هناك ثالثة �أبعاد لهذه الكفاءات وهي :كفاءة التخطيط ،كفاءة التنفيذ وكفاءة التقومي .كما ك�شفت نتائج
الدرا�سة عن �أنّ درجة املوافقة الكلية على جميع الأبعاد جاءت بدرجة «عالية» ،و�أنّ كفاءة التخطيط ح�صلت على املرتبة
الأوىل ،تليها كفاءة التقومي ،ومن ثم كفاءة التنفيذ ،وذلك ً
ف�ضل �إىل وجود فروق يف م�ستوى امتالك كفاءات التخطيط
تعزى �إىل متغري امل�ؤهل (ل�صالح م�ؤهل الدكتوراه) ،يف حني ظهرت ،يف كفاءات التقومي ،فروق ذات داللة �إح�صائية ل�صالح
م�ؤهل البكالوريو�س� .أما درا�سة مهنا والظفريي ( )2012فقد هدفت �إىل الك�شف عن كفاءات مع ّلمي الرتبية الإ�سالمية يف
املرحلة املتو�سطة يف دولة الكويت يف �ضوء حتدّيات العوملة .و�أظهرت نتائج الدرا�سة �أنّ �أهم الكفاءات الالزمة ملع ّلمي الرتبية
الإ�سالمية هي الكفاءات الأكادميية ،الكفاءات املهنية والكفاءات ال�شخ�صية .كما �أ�شارت نتائج الدرا�سة �إىل �أهمية اتقان
مع ّلم الرتبية الإ�سالمية للمهارات التدري�سية التنفيذية واملهارات التدري�سية التخطيطية .وخل�صت الدرا�سة �إىل �أهمية �إعداد
برامج تدريبة و�إر�شادية خا�صة لتنمية تلك الكفاءات لدى مع ّلمي الرتبية الإ�سالمية .وهدفت درا�سة (Moghim, et al.,
� )2011إىل الك�شف عن كفاءات مع ّلم ما قبل املدر�سة يف جمهورية �إيران من وجهة نظر املع ّلمني ومدراء املدار�س ،و�أولياء
الأمور ،واخلرباء .و�أظهرت نتائج الدرا�سة �أنّ هناك ع�شرة جماالت �أ�سا�سية متثلت يف الكفاءات الأخالقية والدينية ،واملحتوى
الدرا�سي ،وطرق التدري�س ،واجلانب النف�سي ،واجلانب اجلمايل ،و�إدارة ال�صف ،واجلانب التكنولوجي ،والإمناء املهني ،والبيئة
ال�صفية ،وكفاءات التوا�صل ،وكفاءات التقومي .وجاءت درا�سة ( )Sa-u, et al., 2011لتك�شف عن كفاءات املع ّلم امل�سلم
للمرحلة االبتدائية يف املدار�س احلكومية يف �ست حمافظات يف جنوب تايالندُ .
وطبقت الدرا�سة على عينة بلغت ت�ض ّمت
أ�سا�سا على
 561معل ًما .و�أظهرت نتائجها �أنّ كفاءات مع ّلم الرتبية الإ�سالمية تتميز عن غريه من املع ّلمني �إذ �إ ّنها تعتمد � ً
الكفاءات الأخالقية ،كونه ميثل القدوة احل�سنة �أمام طالبه .وتنطلق هذه الكفاءات من الف�ضائل العليا والتقوى وهي متثل
�أخالق القيم الإ�سالمية امل�ستمدة من الدين اال�سالمي.
وهناك درا�سات �أخرى تناولت الكفاءات التعليمية للمع ّلم يف بع�ض املواد الدرا�سية غري الرتبية الإ�سالمية .فقد ك�شفت
درا�سة يو�سف ( )2015عن الكفاءات التعليمية لدى مدر�سي الرتبية الوطنية يف مدينة دم�شق .و�أظهرت نتائج الدرا�سة
�أنّ هناك  82كفاءة ملع ّلمي الرتبية الوطنية موزعة يف �ستة حماور هي :كفاءات التخطيط للتعليم ،كفاءات اختيار الأن�شطة
وتنظيمها ،كفاءات �إدارة ال�صف ،كفاءات �إجراءات التقومي ،كفاءات حتقيق الذات وكفاءات حتقيق �أهداف الرتبية .كما
�أظهرت نتائج الدرا�سة �أ ّنه ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية بني املتو�سطات احل�سابية ال�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة
تعزى ملتغريات اجلن�س وعدد �سنوات اخلربة وامل�ؤهل العلمي� .أما حول �أهمية ممار�سة املع ّلمني لكفاءات التقومي امل�ستمر ،فقد
ك�شفت درا�سة زكري ( )2014عن هذه الكفاءات يف مدار�س حمافظة �صبيا يف منطقة جازان .و�أظهرت نتائج الدرا�سة �أنّ
هناك العديد من الكفاءات التي يجب �أن ميار�سها املع ّلمون متثلت يف :كفاءات التدري�س ،كفاءات التعليم املبا�شر ،كفاءات
التخطيط ،كفاءات تنفيذ الدر�س ،كفاءات التقومي امل�ستمر ،كفاءات �صياغة الأ�سئلة ،كفاءات توجيه الأ�سئلة وكفاءات ا�ستقبال
الأ�سئلة .و�أظهرت نتائج الدرا�سة عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني ا�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة تعزى �إىل متغريات
اجلن�س وامل�ؤهل والتخ�ص�ص وعدد �سنوات اخلربة وجميع جماالت الدرا�سة .ويف هذا ال�سياق ،هدفت درا�سة املعمري وامل�سروري
(� )2013إىل الك�شف عن الكفاءات التي ميتلكها مع ّلمو الدرا�سات االجتماعية يف مدار�س التعليم ما بعد الأ�سا�سي يف �سلطنة
عمان ،وذلك يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت .و�أظهرت نتائج الدرا�سة �أن هناك ثالث كفاءات �أ�سا�سية يجب
�أن ميتلكها مع ّلمو الدرا�سات االجتماعية هي :كفاءات ت�شغيل احلا�سوب ،كفاءات ا�ستخدام م�صادر ال�شبكة العاملية وكفاءات
توظيف تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت .كما �أظهرت نتائج الدرا�سة �أن درجة امتالك مع ّلمي الدرا�سات االجتماعية لهذه
الكفاءات جاء بدرجة «متو�سطة» .و�أظهرت نتائج الدرا�سة عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني املتو�سطات احل�سابية
ال�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة وف ًقا ملتغريات اجلن�س والتخ�ص�ص يف جميع حماور الكفاءات� .أما بالن�سبة ملتغري اخلربة،
فقد �أظهرت نتائج الدرا�سة وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف كفاءات ت�شغيل احلا�سوب ،وكان ذلك ل�صالح مع ّلمي خربة
فئة ال�سنة �إىل ع�شر �سنوات.
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وبالن�سبة لأهمية تدريب املع ّلمني على الكفاءات التعليمية الأ�سا�سية ،فقد جاءت درا�سة الف�ضل وح�سن ( )2016لت�شري �إىل
�أهم الكفاءات التي يجب �أن يكت�سبها املع ّلمون من وجهة نظر اخلرباء .و�أظهرت نتائج الدرا�سة �أن الكفاءات التعليمية التي
يحتاجها مع ّلمو اللغة العربية للحلقة الثانية من التعليم الأ�سا�سي يف بع�ض الواليات يف جمهورية ال�سودان تتمثل يف الكفاءات
اللغوية ،والكفاءات املهنية وال�شخ�صية ،وكفاءات التخطيط والتح�ضري للدر�س ،وكفاءات �صياغة الأهداف وت�صنيفها بطريقة
�سلوكية ،وكفاءات حتديد الو�سائل التعليمية املرتبطة بالدر�س ،وكفاءات التقومي.
مل تقت�صر البحوث على درا�سة كفاءات املع ّلم ب�شكل عام ،بل تناول بع�ضها كفاءة معينة يف جمال معني .ويف هذا الإطار،
ك�شفت درا�سة ( )Kaendler, et al., 2015عن الكفاءات التي يجب �أن ميتلكها املع ّلم يف تطبيق ا�سرتاتيجيات التع ّلم
الت�شاركي ،وهو نوع من التع ّلم القائم على �إيجاد بيئة تعليمية ت�سمح بتفاعل الطلبة فيما بينهم .كما �أظهرت نتائج الدرا�سة
�أنّ هناك خم�س كفاءات �أ�سا�سية ال ب ّد �أن ميتلكها املع ّلم وهي :القدرة على التخطيط والإ�شراف والدعم والدمج والت�أمل.
ومن املهم تقدمي الت�سهيالت الكافية للمع ّلمني لتحقيق فاعلية �أكرث وممار�سة التعليم الت�شاركي.
وتناولت العديد من الدرا�سات مو�ضوع �أهمية امتالك املع ّلمني للكفاءات املهنية التي و�ضعها املجل�س الوطني الأمريكي
العتماد م�ؤ�س�سات �إعداد املعلمني ( ،)NCATEحيث �أجرى العتيبي والربيع ( )2012درا�سة هدفت �إىل تقومي برامج كلية
الرتبية بجامعة جنران يف �ضوء املعايري التي و�ضعها املجل�س .وا�ستخدمت الدرا�سة املنهج الو�صفي واال�ستبياين يف جمع
البيانات واملعلوماتُ ،
وطبقت على عينة مكونة من  51ع�ضو هيئة التدري�س من كلية الرتبية بجامعة جنران .و�أظهرت نتائج
الدرا�سة توافر معيار الإطار املفاهيمي العام بدرجة كبرية جدً اً ،
ف�ضل �إىل املعايري التالية :العمادة واملوارد ،الربامج املقدمة،
اخلربات امليدانية ،ت�أهيل �أع�ضاء هيئة التدري�س و�أدائهم وتنميتهم املهنية ونظام التقييم والتقومي بدرجة كبرية .بينما كانت
درجة توافر معيار «التنوع» متو�سطة� .أما متو�سطات الأق�سام حول توافر تلك املعايري فكانت متقاربة مع وجود فروق ذات
داللة �إح�صائية بني الذكور والإناث (ل�صالح الذكور) يف مدى توافر تلك املعايري يف كلية الرتبية بجامعة جنران .و�أجرى
عون ( )2010درا�سة هدفت �إىل تعريف مدى ارتباط الربامج املقدمة يف كلية الرتبية للبنات بجامعة امللك �سعود بالإطار
املفاهيمي للكلية ،وعلى مدى تطبيق املعايري ال�ستة لالنكيت ( )NCATEوالتي تت�ضمن الكفاءات املهنية الالزمة للمع ّلمني.
وقد ا�ستخدمت الدرا�سة املنهج الو�صفي واال�ستبياين يف جمع البيانات واملعلوماتُ ،
وطبقت على عينة مكونة من ثماين وكيالت
�أق�سام يف كلية الرتبية بجامعة جنران .و�أظهرت نتائج الدرا�سة �أنّ كفاءات التعامل مع التنوع كان الأقل توف ًرا بح�سب �آراء
وكيالت الأق�سام .وقد كانت ا�ستجابات �أق�سام الرتبية الفنية والرتبية الإ�سالمية �أكرث الأق�سام �شغال خلانة «غري املوجود»،
تليها �أق�سام الإدارة الرتبوية ،وو�سائل وتكنولوجيا التعليم ،ومناهج وطرائق التدري�س ،وعلم النف�س �إذ كانت اال�ستجابات
تقريبا متوازنة بني املوجود ،وغري املوجود ،بينما انفرد ق�سم الرتبية اخلا�صة باال�ستجابة على جميع امل�ؤ�شرات بـ«موجود».
وهدفت درا�سة (� )Chung & Kim 2008إىل تعريف فهم املع ّلمني للكفاءات املهنية يف برامج �إعداد املع ّلمني واملت�ضمنة
ملعايري املجل�س الوطني الأمريكي العتماد م�ؤ�س�سات �إعداد املعلمني .وا�ستخدمت الدرا�سة املنهج الو�صفي ،وك�شفت نتائجها عن
وجود وعي وفهم و�إدراك لدى املع ّلمني للكفاءات املهنية للتدري�س ،والتي و�ضعتها عدد من هيئات االعتماد الأكادميي وهي:
املعرفة باملحتوى العلمي للمناهج الدرا�سية ،املعرفة بالتعلم والتنمية الب�شرية ،التك ّيف مع االحتياجات الفردية للتعليم� ،أ�ساليب
وا�سرتاتيجيات التدري�س املتنوعة ،مهارات حتفيز الف�صول الدرا�سية ،مهارات التوا�صل ،مهارات التخطيط التعليمي ،تقومي تع ّلم
الطلبة ،االلتزام املهني وامل�س�ؤولية وال�شراكة مع �أولياء الأمور واملجتمع املحلي .وقام ( )Zionts, et al., 2006بدرا�سة
هدفت �إىل تعريف ت�صورات املع ّلمني عن للكفاءات املهنية للمع ّلمني يف الرتبية اخلا�صة ،وذلك وف ًقا ملعايري املجل�س الوطني
الأمريكي العتماد م�ؤ�س�سات �إعداد املعلمني .وا�ستخدمت الدرا�سة املنهج الو�صفي واال�ستبياين يف جمع البيانات واملعلومات،
ُ
وطبقت على عينة مكونة من  120معل ًما .وك�شفت نتائجها عن وجود نوع من الر�ضا من قبل املع ّلمني عن تلك املعايري،
والتي تت�ضمن القدرة على فهم �سمات وخ�صائ�ص املتع ّلمني ،واملحتوى واخلربات التدري�سية ،و�إدارة �سلوك الطلبة ومهارات
التفاعل االجتماعي ،والتعاون مع الزمالء و�أولياء الأمور واملجتمع ،والتنمية املهنية امل�ستمرة.
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وبنا ًء على ما �سبق ،ف�إ ّنه من الوا�ضح �أنّ للمع ّلم الكفء خ�صائ�ص مت ّيزه عن غريه من املع ّلمني العاديني ،و�أنّ املع ّلم الذي
ميتلك الكفاءات التدري�سية يكون قاد ًرا على قيادة التغيري وحتقيق التطوير املن�شودين يف �أمناط �سلوك الطلبة والتعليم الف ّعال.
ولهذا ال�سبب ،اتفقت عدة الدرا�سات حول �أهمية امتالك املع ّلمني للكفاءات املهنية ب�شكل عام مبا ينعك�س على جودة خمرجات
التعليم مثل درا�سة املطلق ( )2016والعمرات والطو�سي ( .)2014ور ّكزت درا�سات �أخرى على الكفاءات ال�شخ�صية
والأكادميية واملهنية املرتبطة مبع ّلم الرتبية الإ�سالمية ،مثل درا�سة الزبون ( )2014ودرا�سة مهنا والظفري ( )2012ودرا�سة
ال�سلمي ( .)2014وتناولت درا�سات �أخرى الكفاءات التي يجب �أن ميتلكها املع ّلم وف ًقا ملعايري املجل�س الوطني الأمريكي
العتماد م�ؤ�س�سات �إعداد املعلمني ولربنامج �إعداد املعلمني االنكيت ،مثل درا�سة عون ( )2010والعتيبي والربيع (.)2012
ونظ ًرا للدور املهم الذي يقوم به املع ّلم ب�صفة عامة ،ومع ّلم الرتبية الإ�سالمية ب�صفة خا�صة يف العملية التعليمية من التعليم
الأ�سا�سي ،فقد جاءت �أهمية القيام بهذه الدرا�سة ،وهي الأوىل من نوعها – على حد علم الباحثتني – يف �سلطنة عمان.
وقد ك�شفت هذه الدرا�سة عن درجة امتالك مع ّلمي الرتبية الإ�سالمية يف �سلطنة عمان للكفاءات املهنية لإعداد املع ّلم والواردة
يف الأدب النظري ملعايري اجلودة العاملية ب�شكل عام ،والدرا�سات التي تناولت كفاءات مع ّلم الرتبية الإ�سالمية ب�شكل خا�ص.
إشكالية الدراسة

اهتم الباحثون بو�ضع ت�صنيفات للكفاءات املهنية .ففي درا�سة �أجراها يعقوب ( )2005حول الكفاءات املهنية وال�صفات
تبي �أنّ من �أهم الكفاءات املهنية ما يلي :االطالع على العلم واملعرفة يف جماالت متعددة ،التم ّكن من املادة
ال�شخ�صيةّ ،
و�أ�ساليب تدري�سها وربط املادة العلمية بواقع احلياة .وقد حدّدت الفتالوي ( )2003الكفاءات التي ينبغي توفرها يف املع ّلم
اهتماما باملتع ّلمني،
الف ّعال من خالل ثالثة �أبعاد هي :البعد الأخالقي �أي �أن يتمتع املع ّلم ب�أخالقيات مهنية عالية ،ويظهر
ً
ويعاملهم معاملة �إن�سانية قائمة على االهتمام وت�شجيع االحرتام املتبادل؛ والبعد الأكادميي ،وهو و�ضم الكفاءات املعرفية
الالزمة لتمكينه من تدري�س بفعالية؛ والبعد الرتبوي الذي ي�شمل كفاءات تنظيم بيئة الف�صل ،وجذب االنتباه للدر�س ،وحت�سني
وتو�صل الأزرق (� )2000إىل اقرتاح �أربعة جماالت للكفاءات املهنية وهي:
االت�صال ،وتعزيز وتنمية االن�ضباط الذاتي وغريهاّ .
جمال كفاءات التدري�س ،جمال كفاءات �إدارة الف�صل ،جمال كفاءات االت�صال والتفاعل ال�صفي وجمال كفاءات العالقات
البينية مع جمتمع املدر�سة .ويندرج حتت كل جمال عدد من الكفاءات الفرعية.
ومبا �أن الكفاءات مت ّثل احلد الأدنى لأداء الوظيفة ،فهي تع ّد املفاتيح الأ�سا�سية لفهم هذه الأداء .ويف هذا الإطار ،حتدد
ن�سبة  20%من الكفاءات  80%من النجاح يف الوظيفة .كما توجد عالقة �إيجابية بني الكفاءات التعليمية وم�ستوى حت�صيل
الطلبة (ح�سني .)2016 ،ولأهمية �إك�ساب املع ّلم للكفاءات جند �أ ّنه ال تزال بع�ض برامج تدريب املع ّلمني يف �أثناء اخلدمة
تقوم على مدخل الكفاءات (الف�ضل وح�سن .)2016 ،ومبا �أنّ مع ّلم الرتبية الإ�سالمية يتم ّيز بخ�صائ�ص تنبثق من طبيعة
املادة والتي التتميز ب�أ ّنها تربية �سامية يف غايتها و�أهدافها وطرقها وو�سائلها ،وب�أ ّنها ت�شمل جميع جوانب �شخ�صية الإن�سان
وجوانب حياته املختلفة وعالقته مع نف�سه ومع الآخرينً ،
ف�ضل عن �أ ّنها تربية متكاملة وواقعية وم�ستمرة ومتطورة ومواكبة
ملتغريات الع�صر ومتطلباته .من هنا جاءت هذه الدرا�سة لتك�شف عن درجة امتالك مع ّلمي الرتبية الإ�سالمية يف �سلطنة
عمان للكفاءات املهنية وف ًقا ملعايري اجلودة العاملية وذلك من خالل الإجابة عن الأ�سئلة التالية:
 -ما درجة امتالك مع ّلمي الرتبية الإ�سالمية يف �سلطنة عمان للكفاءات املهنية الالزمة للتعليم وف ًقا ملعايري اجلودةالعاملية ،وذلك من وجهة نظر املع ّلمني وامل�شرفني؟
 -ما درجة امتالك مع ّلمي الرتبية الإ�سالمية يف �سلطنة عمان للكفاءات املهنية الالزمة للتعليم من حيث ال�سماتال�شخ�صية ،والتخطيط للدر�س ،وتنفيذ الدر�س ،و�إدارة ال�صف ،وال�شراكة املجتمعية ،وتوظيف تقنيات التعليم ،وتر�سيخ
مبد�أ املواطنة وف ًقا ملعايري اجلودة العاملية ،وذلك من وجهة نظر املعلمني وامل�شرفني؟
 -هل هناك فروق ذات داللة �إح�صائية بني ا�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة تعزى �إىل متغريات النوع ،والوظيفة،واملرحلة التعليمية؟
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أهداف الدراسة

تهدف الدرا�سة احلالية �إىل:
 -الك�شف عن درجة امتالك مع ّلمي الرتبية الإ�سالمية للكفاءات املهنية وفق معايري اجلودة العاملية لإعداد املع ّلمني. -الك�شف عن درجة امتالك مع ّلمي الرتبية الإ�سالمية للكفاءات املرتبطة بال�سمات ال�شخ�صية ،والتخطيط للدر�س،وتنفيذ الدر�س ،و�إدارة ال�صف ،وال�شراكة املجتمعية ،وتوظيف تقنيات التعليم ،وتر�سيخ مبد�أ املواطنة ،وذلك وف ًقا
ملعايري اجلودة العاملية.
 -الك�شف عن الفروق ذات الداللة الإح�صائية بني ا�ستجابات عينة الدرا�سة من املع ّلمني وامل�شرفني يف �سلطنة عمان،والتي تعزى �إىل متغريات النوع ،والوظيفة ،واملرحلة التعليمية.

أهمية الدراسة

الأهمية النظرية
 -اال�ستجابة لتطورات الع�صر� ،ضمان اجلودة يف برامج �إعداد املع ّلمني ،واال�ستفادة منها يف �إعداد مع ّلم الرتبيةالإ�سالمية يف �سلطنة عمان.
 -اقرتاح منظومة متكاملة و�شاملة للكفاءات املهنية التي يجب �أن ميتلكها مع ّلمو الرتبية الإ�سالمية وفق املعايري الدوليةلإعداد املع ّلمني.
 -التزامن مع اهتمام امل�س�ؤولني يف كلية الرتبية بجامعة ال�سلطان قابو�س يف �إعداد املع ّلم وفق املعايري الدولية املعتمدة.األهمية العملية

 -الوقوف على درجة امتالك مع ّلمي الرتبية الإ�سالمية يف �سلطنة عمان للكفاءات املهنية الالزمة للتعليم وف ًقا ملعايرياجلودة العاملية من خالل ا�ستبانة �أُ ِعدّت لهذ الغر�ض.
 -حتديد جوانب ال�ضعف يف املمار�سات املهنية ملع ّلمي الرتبية الإ�سالمية يف �سلطنة عمان وف ًقا ملعايري اجلودة العامليةمن خالل ا�ستبانة �أُ ِعدّت لهذا الغر�ض.
 �-إمكانية �أن ي�ستفيد امل�س�ؤولون و�صناع القرار واملهتمون ب�إعداد برامج الت�أهيل ملع ّلمي الرتبية الإ�سالمية من حيثت�صميم برامج التنمية املهنية للمع ّلمني تعتمد على الكفاءات التي و�صلت اليها نتائج هذه الدرا�سة.

محددات الدراسة

تتحدد الدرا�سة احلالية يف الآتي:
 �-أداة الدرا�سة امل�ستخدمة والتي تت�ضمن الكفاءات التي يجب �أن ميتلكها معلمو الرتبية الإ�سالمية وف ًقا ملعايري اجلودةالعاملية.
 -اقت�صرت الدرا�سة على عينة من مع ّلمي الرتبية الإ�سالمية وامل�شرفني عليها. -متثلت احلدود املكانية ب�أنها �شملت جميع حمافظات �سلطنة عمان.- -جمعت البيانات خالل العام الدرا�سي .2016/2015

تعريف المصطلحات

مع ّلمو الرتبية الإ�سالمية :هم املع ّلمون الذين يقومون بتدري�س مقررات الرتبية الإ�سالمية يف مدار�س التعليم العام التابعة
لوزارة الرتبية والتعليم يف �سلطنة عمان.
الكفاءة :هي �أداء على درجة عالية من الإتقان ،ي�ستند �إىل ب�صرية نظرية تتمثل يف قوله تعاىلُ « :ق ْل هَ ِذ ِه َ�س ِبي ِلي �أَ ْد ُعو
الل َو َما أ�َ َنا ِمنَ ْالُ ْ�ش ِر ِكنيَ» (يو�سف.)108 :
الل َع َلى َب ِ�ص َري ٍة �أَ َنا َو َم ِن ا َّت َب َع ِني َو ُ�س ْب َحانَ َّ ِ
�إىل َّ ِ
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الكفاءات املهنية :يع ّرفها ال�سفا�سفة (� ،2005ص  )29-28ب�أ ّنها« :جمموعة من املعارف واملهارات واالجتاهات الالزمة
ملمار�سة مهنة التعليم بكفاءة عالية ومب�ستوى متميز من الأداء� ،إذن تتكون الكفاية من بعدين رئي�سني الأول البعد املعريف
ويت�ضمن املفاهيم واملعلومات والإدراكات ،والثاين البعد ال�سلوكي ويت�ضمن الأعمال والأن�شطة التي ميكن مالحظتها».
وتع ّرف الكفاءات املهنية يف هذه الدرا�سة ب�أنها «جمموعة من املعارف واملفاهيم واملهارات واالجتاهات التي توجه �سلوك
معي من التم ّكن ،وميكن قيا�سها مبعايري خا�صة
التدري�س لدى املع ّلم ،وت�ساعده يف �أداء عمله داخل الف�صل وخارجه مب�ستوى ّ
ُمتّفق عليها».
املعايري :يع ّرف اللقاين واجلمل ( )229 ،1999املعايري ب�أ ّنها�« :آرا ٌء حم�صل ٌة للكثري من الأبعاد ال�سيكولوجية،
واالجتماعية ،والعلمية ،والرتبوية ،التي ميكن من خالل تطبيقها معرفة ال�صورة احلقيقية للمو�ضوع املراد تقوميه� ،أو الو�صول
أحكام عن ال�شيء املراد تقوميه».
�إىل � ٍ
وتع ّرف املعايري يف هذه الدرا�سة ب�أ ّنها «عبارة و�صفية حتدد م�ستوى الأفعال الأدائية يف اجلوانب املعرفية واملهارية
والوجدانية التي يراد من املع ّلم حتقيقها وفق املهام املناطة به ومب�ستوى �أداء نوعي ولفرتة زمنية حمددة ،وبذلك يتكون
املعيار من جمموعة من البنود التي ترتبط مب�ؤ�شرات قابلة للقيا�س ،وا�ضحة يف �آلية تطبيقها لأنها مرتبطة مبحكات مرجعية،
و�صادقة يف قيا�سها من خالل تال�ؤمها مع مكونات املحور املنتمية �إليه ،وتتميز بالثبات حتى و�إن تغريت اجلهات التي تقوم
مبتابعة تنفيذها».
اجلودة :ع ّرف الفالحي ( )11 ،2013اجلودة يف �أداء مع ّلم الرتبية الإ�سالمية ب�أ ّنها «قيام معلم الرتبية الإ�سالمية
خمرجات تعليمي ٍة واعي ٍة ب�أحكام دينها� ،ساعي ٍة
بتدري�س مادته ب�صور ٍة متقنة ،ووفق متطلباتها وخ�صائ�صها ،بهدف �إيجاد
ٍ
لتطبيقها ومتثلها يف واقع حياتها ،وحياة جمتمعها».
معايري اجلودة العاملية يف �أداء مع ّلم الرتبية الإ�سالمية :ع ّرفت العلي ( )10 ،2007معايري اجلودة يف �أداء مع ّلمة
العلوم ال�شرعية ب�أ ّنها «العبارات التي ت�صف ما ينبغي �أن ي�صل �إليه الأداء التدري�سي ملعلمات العلوم ال�شرعية يف املرحلة
املتو�سطة ،وميكن من خالله احلكم على �أدائهن باجلودة �أو العك�س».
ويع ّرف الغامدي ( )15 ،2009معايري �أداء مع ّلم الرتبية الإ�سالمية يف املرحلة االبتدائية ب�أ ّنها «العالمات �أو امل�ؤ�شرات
التي ميكن من خاللها حتديد �أداء معلم الرتبية الإ�سالمية يف املرحلة االبتدائية عند قيامه مبهنة التدري�س ،وبالتايل �إ�صدار
احلكم على �أدائه التدري�سي يف �ضوء متكنه من حتقيق هذه املعايري».
وتع ّرف معايري اجلودة العاملية يف �أداء مع ّلمي الرتبية الإ�سالمية يف هذه الدرا�سة ب�أ ّنها «جمموعة املعايري وال�سمات
ال�شخ�صية ،والعلمية ،واملهنية ،واالجتماعية ،التي ينبغي توافرها يف معلم الرتبية الإ�سالمية ،ويتم من خاللها احلكم على
جودة �أدائه».
الطريقة واإلجراءات

�أداة الدرا�سة:
ُ�ص ّممت ا�ستبانة بالكفاءات املهنية ملع ّلمي الرتبية الإ�سالمية ،وذلك من خالل الرجوع �إىل الأدب النظري وبع�ض الدرا�سات
ال�سابقة كدرا�سة م�صطفى ( )2009واخلوالدة وامل�شاعلة ( )2009وال�شديفات وحماد والزعبي ( )2011والربهومي
( )2012وهندي والتميمي ( )2013والفالحي ( )2013و )2006( Ziontsو )2008( Chung & Kimوعون
( )2010والعتيبي والربيع ( )2012والغامدي ( )2012و�سرهيد ( )2012واملحمدي ( .)2013وبعد الت�أكد من ال�صدق
الظاهري للأداة بعر�ضها على عدد من ذوي اخلربة يف هذا املجال – وقد بلغ عددهم ت�سعة خرباء – ويف �ضوء �آرائهم
ومالحظاتهم ّمت �إجراء التعديالت املنا�سبة التي اقرتحوها من حذف �أو تعديل �أو �إ�ضافة ،وبذلك تك ّونت الأداة ،يف �صورتها
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النهائية ،من �سبعة حماور هي� :سمات ال�شخ�صية ،التخطيط للدر�س ،تنفيذ الدر�س� ،إدارة ال�صف ،توظيف تقنيات التعليم،
ال�شراكة املجتمعية وتر�سيخ مبد�أ املواطنة .كما ّمت التحقق من ثبات الأداة ،وذلك من خالل تطبيقها على عينة ا�ستطالعية
ت�ضمنت  40فردًا من خارج عينة الدرا�سة ،حيث ّمت ح�ساب قيم كرونباخ �ألفا �إذ بلغت قيمته ملحاور الدرا�سة بني -0.912
 ،0.948وبذلك ف�إنّ �أداة الدرا�سة تتمتع بدرجة عالية من الثبات ،كما هو ّ
مو�ضح يف اجلدول .1
اجلدول  1نتائج كرونباخ �ألفا للك�شف عن م�ستوى ثبات اال�ستبانة لكل جمال واملجموع الكلي
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

املحاور
ال�سمات ال�شخ�صية
التخطيط للدر�س
تنفيذ الدر�س
�إدارة ال�صف
ال�شراكة املجتمعية
توظيف تقنيات التعليم
تر�سيخ مبد�أ املواطنة
املجموع الكلي

عدد الفقرات
12
10
13
10
14
10
17
86

قيمة كورنباخ �ألفا
0.924
0.925
0.923
0.928
0.924
0.912
0.948
0.979

مبي يف اجلدول 2
كما ّمت التحقق من ال�صدق الداخلي للفقرات كما هو ّ
اجلدول  2قيم ال�صدق الداخلي* جلميع الفقرات الواردة يف ا�ستبانة الدرا�سة
ال�صدق
رقم
الفقرة الداخلي
0.595
.1
0.706
.2
0.756
.3
0.780
.4
0.741
.5
0.760
.6
0.813
.7
0.764
.8
0.782
.9
0.733 .10
0.727 .11
0.710 .12
0.677 .13
0.728 .14
0.764 .15

رقم
الفقرة
-16
-17
-18
-19
-20
-21
-22
-23
-34
-25
-26
-27
-28
-29
-30

ال�صدق
رقم ال�صدق رقم
ال�صدق
الداخلي الفقرة الداخلي الفقرة الداخلي
0.551 -46 0.801 -31 0.783
0.533 -47 0.733 -32 0.762
0.440 -48 0.657 -33 0.818
0.482 -49 0.670 -34 0.824
0.399 -50 0.713 -35 0.850
0.492 -51 0.728 -36 0.826
0.514 -52 0.771 -37 0.750
0.467 -53 0.796 -38 0.745
0.553 -54 0.739 -39 0.746
0.597 -55 0.783 -40 0.673
0.470 -56 0.823 -41 0.723
0.559 -57 0.768 -42 0.743
0.551 -58 0.817 -43 0.720
0.542 -59 0.781 -44 0.781
0.519 -60 0.810 -45 0.723

رقم
الفقرة
-61
-62
-63
-64
-65
-66
-67
-68
-69
-70
-71
-72
-73
-74
-75

ال�صدق
الداخلي
0.585
0.597
0.589
0.538
0.511
0.587
0.428
0.525
0.499
0.658
0.691
0.716
0.744
0.793
0.791

رقم
الفقرة
-76
-77
-78
-79
-80
-81
-82
-83
-84
-85
-86

ال�صدق
الداخلي
0.772
0.735
0.659
0.765
0.712
0.789
0.752
0.806
0.755
0.707
0.780

*جميع قيم ال�صدق الداخلي للأداة دالة عند م�ستوى ()α=0.05
يظهر من خالل اجلدولني  1و� 2أنّ �صفة ال�صدق الداخلي لأداة الدرا�سة قد حتققت ،وبالتايل ف�إنّ الأداة �صاحلة لقيا�س
ما ت�سعى الدرا�سة �إىل حتقيقه من �أهداف.
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منهج الدراسة

واملعبة عن وجهة نظر عينة الدرا�سة .ويع ّد هذا
ّمت ا�ستخدام املنهج الو�صفي التحليلي من خالل جمع البيانات الكم ّية
ّ
املنهج مالئ ًما ملثل هذا النوع من الدرا�سات لأنه ي�سهم يف الو�صول �إىل ا�ستنتاجات وبيانات ت�ساعد على فهم الظاهرة.

المجتمع والعينة

تك ّون جمتمع الدرا�سة من جميع م�شريف الرتبية الإ�سالمية والبالغ عددهم  96م�شرفا ،منهم  72م�شر ًفا و 24م�شرفة،
وذلك وف ًقا لإح�صائية وزارة الرتبية والتعليم للعام الدرا�سي  ،2016/2015بالإ�ضافة �إىل جميع مع ّلمي الرتبية الإ�سالمية
والبالغ عددهم  3499مع ّلما ومع ّلمة ،منهم  1453مع ّل ًما و 2046معلمة ،من جميع حمافظات �سلطنة عمان� .أما بالن�سبة
لعينة الدرا�سة ،فتك ّونت من  852مع ّل ًما ومع ّلمة ( 386مع ّلما و 466مع ّلمة) وبن�سبة مئوية بلغت  22.6%من املع ّلمني
يف املجتمع ،يف حني بلغت عينة الدرا�سة من حيث امل�شرفني  61م�شر ًفا وم�شرفة �أي بن�سبة  63.5%موزعني على جميع
املحافظات يف �سلطنة عمان :م�سقط ،والداخلية ،و�شمال الظاهرة ،وجنوب الظاهرة ،و�شمال الباطنة ،وجنوب الباطنة ،و�شمال
ال�شرقية ،وجنوب ال�شرقية ،وم�سندم ،والو�سطى ،وظفار .كما هو ّ
مو�ضح يف اجلدول .3
اجلدول  3توزيع �أفراد عينة الدرا�سة وف ًقا ملتغرياتها
املتغريات
النوع
املرحلة التعليمية

الوظيفة

املجموع الكلي

الفئة

العدد
386

الن�سبة املئوية
45.3

ذكور
�إناث
تعليم �أ�سا�سي 4-1

466
200

54.7
23.5

تعليم �أ�سا�سي 10-5

396

46.5

تعليم ما بعد اال�سا�سي 12-11
مع ّلم تربية �إ�سالمية

256

30.0

704

82.6

مع ّلم �أول تربية �إ�سالمية

87

10.2

م�شرف تربوي (تربية �إ�سالمية)

61

7.2

852

%100

التحليل اإلحصائي

ُح ّللت البيانات من خالل ا�ستخراج املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية ال�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة لكل فقرة
من فقرات اال�ستبانة� ،إذ ّمت اعتماد معيار التقريب الع�شري للتدرج اخلما�سي بح�سب مقيا�س ليكرت وهو 1 ،2 ،3 ،4 ،5
يف ت�صحيح الإجابات .كما ّمت ا�ستخدام حتليل التباين املتعدد ( )Multi-factor Anovaللك�شف عن الفروق ذات الداللة
الإح�صائية بني ا�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة وف ًقا ملحاورها ال�سبعة ،بالإ�ضافة �إىل ا�ستخدام اختبار �شيفيه للك�شف عن
موقع الفروق ذات الداللة الإح�صائية بني ا�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة وف ًقا ملتغرياتها.

نتائج الدراسة

�سيتم عر�ض نتائج الدرا�سة وف ًقا لأ�سئلتها كما ي�أتي:
ال�س�ؤال الأول :ما درجة امتالك مع ّلمي الرتبية الإ�سالمية يف �سلطنة عمان للكفاءات املهنية الالزمة للتعليم وف ًقا ملعايري
اجلودة العاملية ،وذلك من وجهة نظر املع ّلمني وامل�شرفني؟ مبا �أنّ املقيا�س امل�ستخدم يف حتديد م�ستوى الإجابات يتّبع التدرج
اخلما�سي (من  ،)5-1ف�إن �أية درجة بعد منت�صف الفئة �أي �أعلى بـ ( )0.50حت�سب ل�صالح الفئة التي تليها ،وف ًقا ملا يلي:
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-

بدرجةبدرجةبدرجةبدرجة-بدرجة

عالية جدً ا� :إذا كان املتو�سط احل�سابي بني 5.00-4.50
عالية� :إذا كان املتو�سط احل�سابي بني 4.49-3.50
متو�سطة� :إذا كان املتو�سط احل�سابي بني 3.49-2.50
منخف�ضة� :إذا كان املتو�سط احل�سابي بني 2.49-1.50
منخف�ضة جدً ا� :إذا كان املتو�سط احل�سابي بني 1.49-1.00

للإجابة عن ال�س�ؤال الأولّ ،مت ح�ساب املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لتقديرات �أفراد عينة الدرا�سة لكل حمور
من حماورها وكما هو ّ
مو�ضح يف اجلدول .4
اجلدول  4املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية (مرتّبة تنازل ًيا) لتقديرات �أفراد عينة الدرا�سة على حماور
معايري �إعداد مع ّلم الرتبية الإ�سالمية
الرتبة

الرقم

حماور الدرا�سة

املتو�سط احل�سابي

االنحراف املعياري امل�ستوى

7

1

تر�سيخ مبد�أ املواطنة

4.56

0.49

1

2

ال�سمات ال�شخ�صية

4.42

0.50

عالية جدً ا
عالية

3

3

تنفيذ الدر�س

4.18

0.60

عالية

4

4

�إدارة ال�صف

4.17

.630

عالية

2

5

التخطيط للدر�س

4.14

.660

عالية

6

6

ال�شراكة املجتمعية

3.73

.800

عالية

5

7

توظيف تقنيات التعليم

3.48

.850

متو�سطة

4.12

.530

عالية

املجموع

�أظهرت النتائج يف اجلدول � 4أنّ �أعلى متو�سط ح�سابي ُ�س ِّجل ال�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة وجاء ل�صالح حمور تر�سيخ
مبد�أ املواطنة ومبتو�سط ح�سابي قدره  4.56ومب�ستوى «عال جدً ا» ،يليه حمور ال�سمات ال�شخ�صية مبتو�سط ح�سابي قدره
 ،4.42ومن ثم يليه تنفيذ الدر�س  ،4.18و�إدارة ال�صف  ،4.17والتخطيط للدر�س  ،4.14وال�شراكة املجتمعية .3.73
وقد �سجلت جميع هذه املحاور م�ستوى «عال» .وقد بلغ املتو�سط احل�سابي ملحور توظيف تقنيات التعليم  3.48وذلك بدرجة
متو�سطة من التوافر.
ال�س�ؤال الثاين :ما درجة امتالك مع ّلمي الرتبية الإ�سالمية يف �سلطنة عمان للكفاءات املهنية الالزمة للتعليم من حيث
ال�سمات ال�شخ�صية ،والتخطيط للدر�س ،وتنفيذ الدر�س ،و�إدارة ال�صف ،وال�شراكة املجتمعية ،وتوظيف تقنيات التعليم ،وتر�سيخ
مبد�أ املواطنة وف ًقا ملعايري اجلودة العاملية ،وذلك من وجهة نظر املعلمني وامل�شرفني؟
للإجابة على ال�س�ؤال الثاينّ ،مت ا�ستخراج املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية ال�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة على
مبي
كل فقرة من فقرات حماور الدرا�سة .كما ّمت ترتيب قيم املتو�سطات احل�سابية من �أعلى قيمة �إىل �أدنى قيمة ،كما هو ّ
مبي يف
وتبي �أنّ هناك  19فقرة �سجلت متو�سطات ح�سابية بدرجة عالية جدً ا �أي  4.45و�أعلى كما هو ّ
يف امللحق ّ .1
اجلدول .5
اجلدول  5املتو�سطات احل�سابية ال�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة والتي �سجلت قيمة عالية جدً ا
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املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

حمور ال�سمات ال�شخ�صية
.1

يتعامل مع زمالئه وطلبته مبكارم الأخالق

4.67

.560

.2

يلتزم باملظهر الالئق

4.64

.580

.3

يتميز بالإخال�ص يف �أداء مهامه

4.58

.650

.4

يحر�ص على العدل بني طلبته

4.57

.640

.5

يعد خطة ف�صلية �شاملة ملنهج الرتبية الإ�سالمية

حمور التخطيط للتدري�س
4.51

.710

حمور تنفيذ الدر�س
.6

4.53

ي�ست�شهد ب�آيات قر�آنية و�أحاديث �شريفة مرتبطة مبو�ضوع الدر�س

.560

حمور تر�سيخ قيم املواطنة
.7

ينمي الإخال�ص للوطن والدفاع عن مقد�ساته لدى الطلبة

4.73

.550

.8

ينمي اعتزاز الطلبة بالهوية الإ�سالمية والأعراف (العادات والتقاليد العمانية
الأ�صيلة)

4.70

.590

.9

يوجه الطلبة للحفاظ على املمتلكات العامة

4.68

.580

.10

يعزز الوالء لقائد البالد والعمل بتوجيهاته

4.66

.630

.11

يوجه طلبته نحو مراعاة التعاليم الإ�سالمية يف التعامل مع الآخرين

4.63

.570

.12

يحث الطلبة على الإخال�ص هلل يف القول والعمل

4.61

.690

.13

يعزز لدى الطلبة التم�سك بالهوية الوطنية وحب الوطن واالنتماء �إليه

4.59

.700

.14

يعزز قيم املجتمع الأ�صيلة وعاداته ال�سليمة لدى الطلبة

4.57

.650

.15

يوجه الطلبة �إىل نبذ العنف وحماربة الإرهاب والفكر املنحرف

4.56

.670

.16

يتعامل مع الطلبة مبفهوم املواطنة القائم على العدل وامل�ساواة

4.55

.660

.17

يعزز لدى الطلبة ثقافة فهم الآخرين واحرتامهم

4.53

.630

.18

ي�شجع الطلبة على العمل التطوعي بكل �أ�شكاله

4.53

.730

.19

مينح الطلبة حرية التعبري عن الر�أي واحلوار البناء

4.50

.700

يظهر من خالل عر�ض النتائج يف اجلدول � 5أنّ �أعلى املتو�سطات احل�سابية قد ُ�س ِّجلت يف حمور تر�سيخ قيم املواطنة
�إذ ح�صلت الفقرة «ينمي الإخال�ص للوطن والدفاع عن مقد�ساته لدى الطلبة» على �أعلى متو�سط ح�سابي قدره 4.73
ومب�ستوى «عال جدً ا» ،يليها الفقرة «ينمي اعتزاز الطلبة بالهوية الإ�سالمية والأعراف» مبتو�سط ح�سابي قدره ،4.70
وبينما بلغت الفقرة «يوجه الطلبة للحفاظ على املمتلكات العامة» متو�سط ح�سابي قدره  .4.68ويلي ذلك حمور ال�سمات
ال�شخ�صية للفقرة «يتعامل مع زمالئه وطلبته مبكارم الأخالق» مبتو�سط ح�سابي قدره  ،4.67ومرة �أخرى يعود حمور تر�سيخ
قيم املواطنة لت�سجل الفقرة «يعزز الوالء لقائد البالد والعمل بتوجيهاته» متو�سط ح�سابي قدره � .4.66أما بالن�سبة ملحور
التخطيط للتدري�س وحمور تنفيذ الدر�س ،فقد �سجلت فقرة واحدة لكل منهما درجة «عالية جدً ا» (فقرة «يعد خطة ف�صلية
�شاملة ملنهاج الرتبية الإ�سالمية» وفقرة «ي�ست�شهد ب�آيات قر�آنية و�أحاديث �شريفة مرتبطة مبو�ضوع الدر�س» :وقد بلغت الفقرة
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الأوىل متو�سط ح�سابي قدره � ،4.51أما الفقرة الثانية فقد بلغت متو�سط ح�سابي قدره .)4.53
وللإجابة عن ال�س�ؤال الثالث ،والذي يهدف �إىل الك�شف عن الفروق ذات الداللة الإح�صائية بني ا�ستجابات �أفراد عينة
الدرا�سة وف ًقا لدرجة �أهمية كفاءات مع ّلم الرتبية الإ�سالمية من وجهة نظر املع ّلمني وامل�شرفني يف �سلطنة عمان تعزى �إىل
متغريات النوع والوظيفة واملرحلة التعليميةً ،
ف�ضل عن الك�شف عن الفروق بني م�ستوى ا�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة وف ًقا
ملتغرياتها وعلى جميع حماورها� ،أُجري حتليل التباين املتعدد لكل متغري من متغرياتها ،كما ي�أتي:
 -1متغير النوع

مت �إجراء حتليل التباين املتعدد ملتغري النوع كما هو ّ
مو�ضح يف اجلدول .6
اجلدول  6نتائج حتليل التباين املتعدد لتقديرات �أفراد عينة الدرا�سة وف ًقا ملتغري النوع

م�صدر التباين

النوع
Wilk’s Lambda= 0.857
α = 0.000

اخلط�أ

جمموع
حماور الدرا�سة
املربعات
11.706
ال�سمات ال�شخ�صية
37.744
التخطيط للدر�س
26.785
تنفيذ الدر�س
21.061
�إدارة ال�صف
توظيف تقنيات التعليم 27.781
4.047
ال�شراكة املجتمعية
8.982
تر�سيخ مبد�أ املواطنة
209.365
ال�سمات ال�شخ�صية
336.298
التخطيط للدر�س
280.970
تنفيذ الدر�س
322.162
�إدارة ال�صف
توظيف تقنيات التعليم 594.616
546.996
ال�شراكة املجتمعية
تر�سيخ مبد�أ املواطنة 197.255

درجة
احلرية
1
1
1
1
1
1
1
850
850
850
850
850
850
850

متو�سط
املربعات
11.706
37.744
26.785
21.061
27.781
4.047
8.982
0.246
0.396
0.331
0.379
0.700
0.644
0.232

قيمة ف
47.525
95.399
81.032
55.567
39.713
6.289
38.705

م�ستوى
الداللة*
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.012
0.000

*جميع النتائج �سجلت فرو ًقا ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى ()α=0.05
ت�شري النتائج يف اجلدول � 6إىل وجود فروق بني املتو�سطات احل�سابية ال�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة تعزى ملتغري النوع،
وذلك يف جميع املحاور ول�صالح الإناث؛ �إذ �سجلت تقديرات املتو�سطات احل�سابية للإناث نتائج �أعلى من تلك التي �سجلها
الذكور.
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 -2متغير الوظيفة

نظ ًرا لعدم تكاف�ؤ �أعداد الفئات اخلا�صة مبتغري الوظيفة ،وذلك نتيجة لالختالف يف جمتمع الدرا�سة – �إذ �سجلت
�أعداد املع ّلمني �أعلى ن�سبة – ّمت �أخذ عينة ع�شوائية متكافئة من مع ّلمي الرتبية الإ�سالمية ت�ضمنت  100مع ّلم ومع ّلمة
بهدف مقارنتها مع  61م�شر ًفا وم�شرفة تربويني و 87معلم �أول تربية �إ�سالمية .وقد �أُجري حتليل التباين املتعدد ،كما
هو ّ
مو�ضح يف اجلدول .7
اجلدول  7نتائج حتليل التباين املتعدد لتقديرات �أفراد عينة الدرا�سة وف ًقا ملتغري الوظيفة
حماور الدرا�سة

م�صدر التباين

الوظيفة
Wilk’s Lambda= 0.471
α = 0.000

اخلط�أ

ال�سمات ال�شخ�صية
التخطيط للدر�س
تنفيذ الدر�س
�إدارة ال�صف
توظيف تقنيات التعليم
ال�شراكة املجتمعية
تر�سيخ مبد�أ املواطنة
ال�سمات ال�شخ�صية
التخطيط للدر�س
تنفيذ الدر�س
�إدارة ال�صف
توظيف تقنيات التعليم
ال�شراكة املجتمعية
تر�سيخ مبد�أ املواطنة

جمموع
املربعات
27.469
40.706
31.451
25.648
33.247
39.391
16.970
44.437
93.505
72.807
84.112
162.556
112.121
51.941

درجة
احلرية
2
2
2
2
2
2
2
245
245
245
245
245
245
245

متو�سط
املربعات
13.735
20.353
15.725
12.824
16.624
19.696
8.485
0.181
0.382
0.297
0.343
0.663
0.458
0.212

قيمة ف
75.725
53.329
52.917
37.353
25.054
43.038
40.022

م�ستوى
الداللة*
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

*جميع النتائج �سجلت فرو ًقا ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى ()α=0.05
ت�شري النتائج يف اجلدول � 7إىل وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني تقديرات املتو�سطات احل�سابية ال�ستجابات �أفراد
عينة الدرا�سة .وللتحقق من اجتاه الفروق �أُجري حتليل اختبار �شيفيه ّ
املو�ضح يف اجلدول .8
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اجلدول  8نتائج املقارنات البعدية الختبار �شيفيه للك�شف عن موقع الفروق ذات الداللة
االح�صائية بني ا�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة وف ًقا ملتغري الوظيفة
املحاور
ال�سمات ال�شخ�صية

متغري الوظيفة
م�شرف تربوي (تربية �إ�سالمية)

التخطيط للدر�س

مع ّلم �أول تربية �إ�سالمية
م�شرف تربوي (تربية �إ�سالمية)

تنفيذ الدر�س

مع ّلم �أول تربية �إ�سالمية
م�شرف تربوي (تربية �إ�سالمية)

�إدارة ال�صف

مع ّلم �أول تربية �إ�سالمية
م�شرف تربوي (تربية �إ�سالمية)

توظيف تقنيات التعليم

مع ّلم اول تربية �إ�سالمية
م�شرف تربوي (تربية �إ�سالمية)

ال�شراكة املجتمعية

مع ّلم �أول تربية �إ�سالمية
م�شرف تربوي (تربية �إ�سالمية)

تر�سيخ مبد�أ املواطنة

مع ّلم �أول تربية �إ�سالمية
م�شرف تربوي (تربية �إ�سالمية)

اجتاه الفروق
مع ّلم �أول تربية �إ�سالمية
مع ّلم تربية �إ�سالمية
مع ّلم تربية �إ�سالمية
مع ّلم �أول تربية �إ�سالمية
مع ّلم تربية �إ�سالمية
مع ّلم تربية �إ�سالمية
مع ّلم �أول تربية �إ�سالمية
مع ّلم تربية �إ�سالمية
مع ّلم تربية �إ�سالمية
مع ّلم �أول تربية �إ�سالمية
مع ّلم تربية �إ�سالمية
مع ّلم تربية �إ�سالمية
مع ّلم �أول تربية �إ�سالمية
مع ّلم تربية �إ�سالمية
مع ّلم تربية �إ�سالمية
مع ّلم �أول تربية �إ�سالمية
مع ّلم تربية �إ�سالمية
مع ّلم تربية �إ�سالمية
مع ّلم �أول تربية �إ�سالمية
مع ّلم تربية �إ�سالمية

متو�سط الفروق
*-0.5235-
*-0.8514-
*-0.3280-
*-0.5541-
*-1.0311-
*-0.4770-
*-0.3942-
*-0.8903-
*-0.4960-
*-0.4020-
*-0.8131-
*-0.4111-
*-0.4302-
*-0.9206-
*-0.4905-
*-0.6467-
*-1.0195-
*-0.3728-
*-0.5424-
*-0.6468-

م�ستوى الداللة*
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.007
0.000
0.000
0.000
0.000
0.001
0.000
0.000

*جميع النتائج �سجلت فرو ًقا ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى ()α=0.05
ت�شري النتائج يف اجلدول  8الختبار �شيفيه �أنّ هناك فروقا ذات داللة �إح�صائية ول�صالح مع ّلم الرتبية الإ�سالمية مقارنة
باملع ّلم الأول وامل�شرف الرتبوي ،وكذلك ل�صالح املع ّلم الأول مقارنة بامل�شرف الرتبوي يف جميع املحاور.
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 -3المرحلة التعليمية

�أُجري حتليل التباين املتعدد ملتغري املرحلة التعليمية .كما هو ّ
مو�ضح يف اجلدول .9
اجلدول  9نتائج حتليل التباين املتعدد لتقديرات �أفراد عينة الدرا�سة وف ًقا ملتغري املرحلة التعليمية
حماور الدرا�سة

م�صدر التباين
املرحلة التعليمية
Wilk’s Lambda= 0.904
α = 0.000

اخلطأ

ال�سمات ال�شخ�صية
التخطيط للدر�س
تنفيذ الدر�س
�إدارة ال�صف
توظيف تقنيات التعليم
ال�شراكة املجتمعية
تر�سيخ مبد�أ املواطنة
ال�سمات ال�شخ�صية
التخطيط للدر�س
تنفيذ الدر�س
�إدارة ال�صف
توظيف تقنيات التعليم
ال�شراكة املجتمعية
تر�سيخ مبد�أ املواطنة

جمموع
املربعات
8.432
11.952
7.877
14.083
16.867
16.780
2.901
212.639
362.090
299.879
329.139
605.530
534.263
203.336

درجة
احلرية
2
2
2
2
2
2
2
849
849
849
849
849
849
849

متو�سط
املربعات
4.216
5.976
3.939
7.042
8.434
8.390
1.450
0.250
0.426
0.353
0.388
0.713
0.629
0.240

قيمة ف
16.833
14.012
11.150
18.163
11.825
13.333
6.056

م�ستوى
الداللة*
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.002

*جميع النتائج �سجلت فرو ًقا ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى ()α=0.05
ت�شري النتائج يف اجلدول � 9إىل وجود فروق ذات داللة �إح�صائية لتقدير املتو�سطات احل�سابية ال�ستجابات �أفراد عينة
الدرا�سة وف ًقا ملتغري املرحلة التعلمية ويف جميع حماورها .وبهدف الك�شف عن موقع الفروق �أُجري اختبار املقارنات البعدية
مبي يف اجلدول .10
ل�شيفيه ،كما هو ّ
اجلدول  10نتائج املقارنات البعدية ل�شيفيه للك�شف عن موقع الفروق ذات الداللة االح�صائية بني ا�ستجابات �أفراد
عينة الدرا�سة وف ًقا ملتغري املرحلة التعليمية
املحاور
ال�سمات ال�شخ�صية
التخطيط للدر�س
تنفيذ الدر�س
�إدارة ال�صف
توظيف تقنيات التعليم
ال�شراكة املجتمعية
تر�سيخ مبد�أ املواطنة

متغري املرحلة التعليمية
�أ�سا�سي 4-1
�أ�سا�سي 10-5
�أ�سا�سي 4-1
�أ�سا�سي 10-5
�أ�سا�سي 4-1
�أ�سا�سي 10-5
�أ�سا�سي 4-1
�أ�سا�سي 10-5
�أ�سا�سي 4-1
�أ�سا�سي 10-5
�أ�سا�سي 4-1
ا�سا�سي 10-5
ا�سا�سي 10-5

اجتاه الفروق
بعد الأ�سا�سي 12-11
بعد الأ�سا�سي 12-11
بعد الأ�سا�سي 12-11
بعد الأ�سا�سي 12-11
بعد الأ�سا�سي 12-11
بعد الأ�سا�سي 12-11
بعد الأ�سا�سي 12-11
بعد الأ�سا�سي 12-11
بعد الأ�سا�سي 12-11
بعد الأ�سا�سي 12-11
بعد الأ�سا�سي 12-11
بعد الأ�سا�سي 12-11
بعد الأ�سا�سي 12-11

متو�سط الفروق
*0.1863
*0.2280
*0.2851
*0.2405
*0.2293
*0.1971
*0.2309
*0.2967
*0.2406
*0.3267
*0.3432
*0.2800
*0.1327

م�ستوى الداللة*
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.011
0.000
0.000
0.000
0.003

جملة العلوم الرتبوية ،العدد  ،2019 ،14دار ن�شر جامعة قطر

101

ت�شري نتائج اختبار �شيفيه للمقارنات البعدية يف اجلدول � 10إىل وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني ا�ستجابات �أفراد
عينة الدرا�سة .وبالن�سبة ملحاور ال�سمات ال�شخ�صية ،والتخطيط للدر�س ،وتنفيذ الدر�س ،و�إدارة ال�صف ،وتوظيف تقنيات
التعليم ،وال�شراكة املجتمعية ،فقد جاءت ل�صالح احللقة الأوىل من مرحلة التعليم الأ�سا�سي (ال�صفوف  )4-1واحللقة الثانية
من مرحلة التعليم الأ�سا�سي (ال�صفوف  )10-5مقارنة مبرحلة ما بعد التعليم الأ�سا�سي (ال�صفوف � .)12-11أما يف حمور
تر�سيخ مبد�أ املواطنة فقد جاء ل�صالح احللقة الثانية من مرحلة التعليم الأ�سا�سي (ال�صفوف  )10-5مقارنة مبرحلة ما
بعد التعليم الأ�سا�سي (ال�صفوف .)12-11
المناقشة

تبي من خالل عر�ض نتائج ال�س�ؤال الأول املتعلقة بدرجة امتالك مع ّلم الرتبية الإ�سالمية للكفاءات املهنية من وجهة نظر
ّ
املع ّلمني وامل�شرفني يف �سلطنة عمان ومن خالل حتليل ا�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة� ،أنّ قيمة املتو�سط احل�سابي للمجموع
الكلي لال�ستجابات جاء بدرجة «عالية» (( )4.12اجلدول � .)4أما بالن�سبة ال�ستجابات املع ّلمني وامل�شرفني وف ًقا لكل حمور
تبي �أنّ �أعلى متو�سط ح�سابي يف ترتيب قيم املتو�سطات احل�سابية ال�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة
من حماور الدرا�سة ،فقد ّ
على جميع حماور الدرا�سة ُ�س ِّجل ل�صالح حمور «تر�سيخ مبد�أ املواطنة» ومبتو�سط ح�سابي � 4.56أي بدرجة «عالية جدً ا»،
ومن ثم يليه كل من :حمور «ال�سمات ال�شخ�صية» مبتو�سط ح�سابي  ،4.42وحمور «تنفيذ الدر�س» مبتو�سط ح�سابي ،4.18
وحمور «�إدارة ال�صف» مبتو�سط ح�سابي  ،4.17وحمور «التخطيط للدر�س» مبتو�سط ح�سابي  ،4.14وحمور «ال�شراكة
املجتمعية» مبتو�سط ح�سابي 3.73؛ يف حني ُ�س ِّجل �أدنى متو�سط ح�سابي ل�صالح حمور «توظيف تقنيات التعليم» .3.48
وتتفق هذه النتيجة مع ما تو�صلت �إليه درا�سات الغنبو�صي ( ،)2012والربعاين والغافري ( ،)2009وال�شرعية (،)2009
�إذ جاءت ا�ستجابات �أفراد الدرا�سة من خريجي كلية الرتبية بجامعة ال�سلطان قابو�س بدرجة «متو�سطة» من حيث حمور
«توظيف تكنولوجيا التعليم» .وتختلف نتيجة هذه الدرا�سة يف حمر توظيف التكنولوجيا مع درا�سة الزدجالية ( )2014التي
ترى �أ ّنه ال تزال م�ستويات كفاءات مع ّلمي الرتبية الإ�سالمية يف توظيف تقنيات التعليم منخف�ضة.
�أما بالن�سبة �إىل مناق�شة نتائج ال�س�ؤال الثاين ،والذي يهدف �إىل الك�شف عن درجة ا�ستجابة عينة الدرا�سة على الكفاءات
تبي �أن هناك  19من  86كفاءة �أي بن�سبة � 22%سجلت متو�سطات ح�سابية بدرجة «عالية
الواردة يف كل حمور ،فقد ّ
جدً ا» (اجلدول  )5ومنها« :التعامل مع زمالئه وطلبته يف مكارم الأخالق» مبتو�سط ح�سابي قدره  ،4.67و«يلتزم باملظهر
الالئق يف هيئته» مبتو�سط ح�سابي قدره  ،4.64و«يتميز بالإخال�ص يف �أداء مهامه» مبتو�سط ح�سابي قدره  ،4.58و«حر�ص
املع ّلم على العدل بني طلبته» مبتو�سط ح�سابي قدره  .4.57وتندرج هذه الكفاءات �ضمن حمور «ال�سمات ال�شخ�صية».
�أما حمور «التخطيط للتدري�س» ،فقد �سجل كفاءة واحدة واملتمثلة يف �أنّ املع ّلم «يعد خطة ف�صلية �شاملة ملنهج الرتبية
الإ�سالمية» وذلك مبتو�سط ح�سابي قدره  ،4.51بالإ�ضافة �إىل كفاءة يف حمور «تنفيذ الدر�س» متمثلة يف �أنّ املع ّلم «ي�ست�شهد
ب�آيات قر�آنية و�أحاديث �شريفة مرتبطة مبو�ضوع الدر�س» وذلك مبتو�سط ح�سابي قدره  ،4.53يف حني �سجلت  13كفاءة
متو�سطات ح�سابية بدرجة «عالية جدً ا» يف حمور «تر�سيخ مبد�أ املواطنة» ،وهي التالية« :ينمي الإخال�ص للوطن والدفاع
عن مقد�ساته لدى الطلبة» (متو�سط ح�سابي  )4.73و«ينمي اعتزاز الطلبة بالهوية الإ�سالمية والأعراف» (متو�سط ح�سابي
 )4.70و«توجيه الطلبة للحفاظ على املمتلكات العامة» (متو�سط ح�سابي  ،)4.68و«تعزيز الوالء لقائد البالد والعمل
بتوجيهاته» (متو�سط ح�سابي .)4.66
�أما بالن�سبة للكفاءات التي �سجلت متو�سطات ح�سابية مب�ستوى «متو�سط» فقد �شكلت ن�سبة  %11من جمموع عدد
الكفاءات ،ومتثلت يف ت�سع كفاءات حيث تراوحت متو�سطاتها احل�سابية بني  2.60و 3.48منها �ست كفاءات وردت يف حمور
«توظيف تقنيات التعليم وم�صادره» ومتثلت يف« :توظيف و�سائل التكنولوجيا يف عملية تقومي �أداء الطلبة» ،و«ي�صمم املع ّلم
قواعد البيانات لتخزين املعلومات واملراجع يف جمال الرتبية الإ�سالمية» ،و«ي�صمم مواقف تعلمية الكرتونية» ،و«ينمي قدرة
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الطلبة يف ا�ستخدام الربامج التعليمية املحو�سبة» ،و«يوظف الربامج التعليمية املحو�سبة يف تنمية قدرات الطلبة يف ح�ساب
املواريث» ،و«ي�صمم منتدى �إلكرتوين متخ�ص�ص يف الرتبية الإ�سالمية»� .أما بالن�سبة للكفاءات الثالثة الأخرى ،والتي �سجلت
متو�سطاتها احل�سابية بدرجة «متو�سطة» فقد وردت يف حمور «ال�شراكة املجتمعية» ومتثلت يف« :تقدمي حما�ضرات عامة
لتوعية �أفراد املجتمع يف املنا�سبات الدينية املختلفة» ،و«يقيم �شراكة جمتمعية يف جمال تطوير برامج الرتبية الإ�سالمية»،
و«يوظف مواقع التوا�صل االجتماعي الإلكرتوين للتوا�صل مع �أولياء �أمور الطلبة»� .إذ تعد كفاءة التوا�صل مع املجتمع املحلي
من الكفاءات املهمة وبخا�صة يف ظل التطور التكنولوجي وو�سائل االت�صال الإلكرتوين� ،إذ ال يزال مع ّلم الرتبية الإ�سالمية
يفتقد ملثل هذه الكفاءات بعد �شيوع ا�ستخدام و�سائل التوا�صل االجتماعي يف الآونة الأخرية يف املجتمع العماين.
وبالن�سبة ملناق�شة نتائج ال�س�ؤال الثالث والذي يهدف �إىل الك�شف عن الفروق ذات الداللة الإح�صائية بني ا�ستجابات �أفراد
عينة الدرا�سة املتعلقة با�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة وف ًقا المتالك مع ّلم الرتبية الإ�سالمية للكفاءات املهنية والتي تعزى �إىل
متغريات النوع والوظيفة واملرحلة التعليمية ،فقد �أظهرت النتائج التي تو�ضحها اجلداول  7 ،6و 9وجود فروق ذات داللة
�إح�صائية عند م�ستوى ( )α=0,05بني املتو�سطات احل�سابية ال�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة تعزى ملتغري النوع ،وذلك يف
جميع املحاور ول�صالح الإناث .وميكن تف�سري هذه النتيجة ب�أنّ الإناث �أكرث قدرة من الذكور على حت�صيل املعرفة وتوظيفها.
وتتفق هذه النتيجة مع نتائج درا�سة القطاونة ( ،)2000التي دلت نتائجها على وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف درجة
ممار�سة الكفاءات التدري�سية تعزى ملتغري النوع ول�صالح الإناث .وتختلف مع نتائج درا�سة النجار ( )1997ودرا�سة العليمات
( )2010التي �أظهرت نتائجهما عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى ( )0,05تعزى ملتغري اجلن�س .كما ميكن
تف�سري ذلك بحر�ص املع ّلمني على اكت�ساب مهارات التدري�س املختلفة وتطبيقها من خالل مو�ضوعات مقرر الرتبية الإ�سالمية
بحكم تفرغهم للتدري�س وعدم ان�شغالهم مب�س�ؤوليات �أخرى ذات طبيعة �إدارية و�إ�شرافية� .أما بالن�سبة �إىل املع ّلم الأول ،ف�إنّ
له مهام عديدة ت�صطبغ بطبيعة �إ�شرافية باعتباره م�شر ًفا مقي ًما باملدر�سة وموجها للعملية التعليمية ،يف حني �أنّ املع ّلم هو
املعني بالتعليم .وذلك بالإ�ضافة �إىل ما توليه وزارة الرتبية والتعليم يف �سلطنة عمان للمع ّلمني ب�صفة عامة وملع ّلمي الرتبية
الإ�سالمية ب�صفة خا�صة .ومنذ تطبيق نظام التعليم الأ�سا�سي ،تلتزم الوزارة بتعريف املع ّلمني بكل ما هو جديد ،وبتنمية
كفاءات التدري�س لديهم ب�شكل دوري �سواء �أكان ذلك عن طريق الدورات التدريبية وور�ش العمل وامل�شاغل التدريبية� ،أو عن
طريق برامج الإمناء املهني التي تُن ّفذ يف املدار�س .كما يجب على مع ّلمي الرتبية الإ�سالمية كغريهم من املع ّلمني مطالبني
االطالع على كل ما هو حديث يف جمال التدري�س ومواكبة التطورات امل�ستجدة يف جمال عملهم ،خا�صة بعد �إن�شاء املركز
التخ�ص�صي للتدريب املهني للمعلمني ب�شكل عام وللمعلمني اجلدد ب�شكل خا�ص (وزارة الرتبية والتعليم.)2016 ،
وبالن�سبة للنتائج املتعلقة بالفروق ذات الداللة الإح�صائية بني ا�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة والتي تعزى �إىل متغري
املرحلة التعليمية ،فقد �أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف درجة ممار�سة الكفاءات التدري�سية تعزى ملتغري
املرحلة التعليمية ول�صالح احللقة الأوىل من التعليم الأ�سا�سي (ال�صفوف  )4-1واحللقة الثانية من مرحلة التعليم الأ�سا�سي
(ال�صفوف  ،)10-5وذلك يف جميع املحاور ما عدا حمور «تر�سيخ مبد�أ املواطنة» الذي جاءت نتائجه ل�صالح احللقة الثانية
من مرحلة التعليم الأ�سا�سي (ال�صفوف  .)10-5واجلدير بالذكر �أنّ هذه املرحلة تعد من املراحل املهمة يف حياة الفرد،
�إذ �إ ّنها مرحلة املراهقة �أي املرحلة التي يكون الفرد خاللها بحاجة �إىل اهتمام يف جمال الرتبية الوطنية وتر�سيخ مبادئ
املواطنة لديه .كما �أ ّنها من املراحل النمائية التي ي�شري �إليها علم تطور النمو لدى الفرد �إذ ت�ستمر خاللها عملية التن�شئة
االجتماعةية والتطبيع االجتماعي وتعلم القيم واملعايري االجتماعية .وجاءت هذه النتيجة متفقة مع نتائج درا�سة (�Gläser-Zi
 )kuda & Fuss, 2008من حيث �أهمية امتالك املع ّلم للكفاءات التي تك�سبه القدرة على مراعاة الفروق الفردية بني
الطلبة وخا�صة اجلوانب املرتبطة ب�شعور الطلبة و�أحا�سي�سهم وانفعاالتهم يف جميع املراحل التعليمية.
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كما جتدر الإ�شارة �إىل اهتمام الباحثني واملنظمات املتخ�ص�صة ومراكز التدريب املهنية يف �إعداد املع ّلم ورفده بالكفاءات
املهنية التي مت ّكنه من ممار�سة العملية التعليمية-التع ّلمية ب�شكلها الأمثل .ال ي�صلح التعليم �إال من خالل مع ّلم كفء قادر
ً
ومتفاعل مع املتغريات العلمية
على التعامل مع متغريات البيئة التعليمية ،ومل ًما بالتغريات املحيطة به وباحتياجات الطلبة،
والثقافية واالجتماعية والتطورات التكنولوجية ب�شكل يجعله باح ًثا م�ستم ًرا عن كل ما هو جديد.
التوصيات والمقترحات

تو�صي الدرا�سة احلالية بالآتي:
 �-أهمية عناية م�ؤ�س�سات الإعداد الرتبوي للمع ّلمني بالكفاءات الواردة يف نتائج هذه الدرا�سة واحلر�ص على �إك�سابهاللمع ّلمني يف فرتة �إعدادهم.
 -تركيز مراكز التدريب يف وزارة الرتبية والتعليم على تنمية الكفاءات املهنية والتخ�ص�صية لدى املع ّلمني من خالل ماتقدمه من برامج تدريبية ،واال�ستفادة من نتائج الدرا�سة احلالية يف بناء منظومة تدريبية ملع ّلمي الرتبية الإ�سالمية
يف اجلوانب التي �أظهرت م�ستوى �أداء متو�سط.
 -زيادة االهتمام بالتنمية املهنية يف جمال توظيف تقنيات التعليم وم�صادره من خالل الربامج التي تقدّم للمع ّلم داخلامل�ؤ�س�سة الرتبوية يف فرتة �إعداده و�أثناء اخلدمة ،حيث ح�صل هذا اجلانب على �أقل متو�سط ح�سابي من وجهة نظر
�أفراد العينة.
 �-أن يتم �إعداد حقائب تدريبة قائمة على الكفاءات املهنية التي �أظهرتها نتائج هذه الدرا�سة وبخا�صة تلك التي يفتقدهااملع ّلمون يف امليدان واملتعلقة مبجال توظيف تقنيات التعليم.
 -ا�ستفادة م�شريف الرتبية الإ�سالمية ومع ّلميها الأوائل من نتائج الدرا�سة احلالية من حيث متابعة وتطوير �أداء املع ّلمني. �-أن ي�أخذ القائمون على املركز التخ�ص�صي للتدريب املهني للمع ّلمني التابع لوزارة الرتبية والتعليم بنتائج هذه الدرا�سةيف �إعداد برامج الإمناء املهني للمع ّلمني اجلدد واحلاليني يف تخ�ص�ص الرتبية الإ�سالمية يف �سلطنة عمان.
�- -إجراء درا�سة حول حتليل االحتياجات التدريبية ملع ّلمي الرتبية الإ�سالمية يف جمال تقنيات التعليم وبرامج احلا�سوب.

المراجع

الأحمد ،خالد طه .)2005( .تكوين املعلمني من الإعداد �إىل التدريب .العني :دار الكتاب اجلامعي.
الأزرق ،عبد الرحمن .)2000( .علم النف�س الرتبوي للمعلمني .ط  ،11طرابل�س :مكتبة طرابل�س العلمية العاملية.
�أبامني ،فهد عبد العزيز .)2014( .دور معلم الرتبية الإ�سالمية يف تنمية الوعي الديني لدى طالب املرحلة الثانوية :درا�سة
ميدانية مبدينة الريا�ض .جملة الثقافة والتنمية :م�صر.125-43 ،)31(10 ،
�أبو عواد ،فريال حممد .)2008( .خ�صائ�ص املعلم املتميز من وجهة نظر معلمي املدار�س الأ�سا�سية يف منطقة جنوب عمان
التابعة لوكالة الغوث الدولية .الرتبية العملية :ر�ؤى م�ستقبلية ،ج ،1عمان :الأردن ،مكتبة املجتمع العربي للن�شر والتوزيع.
�أبو ك�شك ،رغد فائق حممود .)2013( .االحتياجات املهنية ملعلمي العلوم اجلدد يف املرحلة الأ�سا�سية يف مدار�س حمافظة
نابل�س يف فل�سطني من وجهات نظرهم .ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة ،كلية الدرا�سات العليا ،جامعة النجاح الوطنية -
فل�سطني.
الربهومي� ،سعيد بن علي بن �سعيد .)2012( .درجة ممار�سة معلمي الثقافة الإ�سالمية لكفايات التدري�س من وجهة نظر
املعلمني الأوائل يف �سلطنة عمان .ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة ،كلية الرتبية ،جامعة ال�سلطان قابو�س.
بغدادي ،منار حممد .)2011( .اختيار املعلمني وتوظيفهم يف �ضوء جتارب بع�ض الدول .القاهرة :املكتب اجلامعي
احلديث.
اجلويلي ،مها عبد الباقي .)2001( .الرتبية واملجتمع .الإ�سكندرية ،دار الوفا لدنيا الطباعة والن�شر.
 104جملة العلوم الرتبوية ،العدد  ،2019 ،14دار ن�شر جامعة قطر

ح�سني ،لينا علي .)2016( .عالقة الكفايات التعليمية مب�ستوى التح�صيل من وجهة نظر طلبة التدريب امليداين .جملة احتاد
اجلامعات العربية للبحوث يف التعليم العايل.38-25 ،)1(36 .
اخلوالدة ،نا�صر وامل�شاعلة ،جمدي .)2009( .كفايات معلمي الرتبية اال�سالمية للتعلم الإلكرتوين .جملة العلوم الرتبوية
والنف�سية.3670-17426 ،)4(10 ،
دافيز ،برانت و�إلي�سون ،لندا .)2004( .الإدارة املدر�سية يف القرن الواحد والع�شرين .ترجمة :دكتور ال�سيد عبد العزيز
البهوا�شي ،القاهرة :مطبعة النه�ضة امل�صرية.
الد�سوقي ،عيد �أبو املعاطي .)2011( .معلم امل�ستقبل والتعليم .القاهرة :املكتب اجلامعي احلديث.
الربعاين� ،أحمد بن حمد والغافري ،حممد بن �سعيد .)2009( .م�ستوى امتالك طلبة كلية الرتبية بجامعة ال�سلطان قابو�س
ملهارات احلا�سب الآيل وتطبيقاته يف التدري�س واجتاهاتهم نحوه .جملة احتاد اجلامعات العربية للرتبية وعلم النف�س ،كلية
الرتبية  -جامعة دم�شق� :سوريا.78-47 )53( ،
ر�ضوان ،بواب .)2014( .الكفايات املهنية الالزمة لأع�ضاء هيئة التدري�س اجلامعي من وجهة نظر الطلبة :طلبة جامعة
جيجل � -أمنوذجا .ر�سالة دكتوراه غري من�شورة ،كلية العلوم الإن�سانية واالجتماعية ،جامعة �سطيف  -اجلزائر.
رم�ضان ،عمومن وحمزة ،معمري .)2005( .ر�ؤية م�ستقبلية لإعداد املعلم يف ظل التدري�س بالكفايات .ملتقى التكوين
بالكفايات يف الرتبية ،جامعة قا�صدي مرباح ورقلة  -اجلزائر.
الزبون ،حمدان .)2014( .درجة امتالك معلمي الرتبية الإ�سالمية يف املرحلة الثانوية لكفايات التدري�س بدولة الإمارات
العربية املتحدة من وجهة نظرهم .جملة جامعة القد�س املفتوحة للأبحاث والدرا�سات الرتبوية والنف�سية ،فل�سطني،
.319-287 ،)8(2
الزدجالية ،ميمونة .)2014( .تطبيقات تكنولوجيا املعلومات يف تدري�س الرتبية الإ�سالمية «درا�سة تطبيقية على احللقة
الثانية من التعليم الأ�سا�سي ب�سلطنة عمان» .املجلة الدولية للتطبيقات الإ�سالمية يف علم احلا�سب والتقنية  -ماليزيا،
.34-23 ،)4(2
زكري ،علي حممد .)2014( .درجة ممار�سة معلمي املرحلة االبتدائية لكفايات التقومي امل�ستمر يف �إدارة الرتبية والتعليم
مبحافظة �صبيا مبنطقة جازان .جملة العلوم الرتبوية والنف�سية :البحرين.657-628 ،)1(15 ،
�سرهيد� ،سعود بن عبيد �سويد� .)2012( .إمكانية تطبيق معايري انكيت ( )NCATEيف الأق�سام الرتبوية بجامعة الإمام
حممد بن �سعود الإ�سالمية من وجهة نظر �أع�ضاء هيئة التدري�س .ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة بكلية العلوم االجتماعية
 جامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية.ال�سفا�سفة ،عبد الرحمن� .)2005( .إدارة التعليم ال�صفي .الكرك  -الأردن :دار يزيد للن�شر.
ال�سلمي ،عبد الإله متيم عبد اللطيف .)2014( .الكفايات الالزمة ملعلم مادة التوحيد يف املرحلة الثانوية وفق نظام
املقرارت من وجهة نظر كل من معلمي الرتبية الإ�سالمية وم�شرفيها مبنطقة مكة املكرمة .ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة،
جامعة �أم القرى ،اململكة العربية ال�سعودية.
ال�سيد ،ح�سام حمدى عبداحلميد .)2012( .ا�ستخدام منوذج القرارات املتعددة  CIPPلتقومي برامج كلية الرتبية وخمرجتها
بجامعة امللك في�صل يف �ضوء معايري متهني التعليم .درا�سات تربوية واجتماعية :م�صر.422-311 ،)4(18 ،
ال�شديفات� ،صادق؛ حماد� ،إبراهيم؛ والزعبي� ،إبراهيم .)2011( .درجة �أهمية الكفايات التعليمية ملادة الرتبية الإ�سالمية
وممار�ستها لدى الطلبة  -املعلمني تخ�ص�ص معلم �صف �أثناء فرتة تدريبهم امليداين يف اجلامعة الها�شمية .درا�سات العلوم
الرتبوية  -الأردن.1165-1149 ،)38( ،
جملة العلوم الرتبوية ،العدد  ،2019 ،14دار ن�شر جامعة قطر

105

ال�شرعية ،بلقي�س غالب .)2009( .درا�سة تقوميية لربنامج �إعداد املعلم بكلية الرتبية جامعة ال�سلطان قابو�س وفق متطلبات
معايري اعتماد الأكادميي .املجلة العربية ل�ضمان جودة التعليم اجلامعي ،جامعة العلوم والتكنولوجيا ،اجلمهورية اليمنية،
�صنعاء.50-1 ،)4( ،
العلي ،رمي بنت عبد العزيز .)2007( .تقومي معلمات العلوم ال�شرعية يف املرحلة املتو�سطة يف �ضوء املعايري املقرتحة
جلودة الأداء التدري�سي .ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة ،كلية الرتبية ،جامعة امللك �سعود ،اململكة العربية ال�سعودية.
العاين ،وجيهة ثابت .)2004( .املعلم املثقف الذي نريد يف مواجهة التحديات املعا�صرة .امل�ؤمتر الدويل الثالث :نحو �إعداد
�أف�ضل ملعلم امل�ستقبل ،كلية الرتبية  -جامعة ال�سلطان قابو�س :م�سقط ،مار�س .32-1 ،)7( ،2004
العتيبي ،من�صور نايف ما�شع والربيع ،علي �أحمد ح�سن .)2012( .تقومي برامج كلية الرتبية بجامعة جنران يف �ضوء معايري
 .NCATEاملجلة الدولية الرتبوية املتخ�ص�صة بجامعة جنران ال�سعودية.586-559 ،)1(9 ،
ع�سك،ر ،عالء �صاحب .)2015( .الكفايات التعليمية ودورها يف تطوير �أداء معلمي امل�ستقبلhttpwww.iasj.netias� .
( jfunc=fulltext&aId=43655تاريخ اال�سرتجاع .)2017 /4 /15
عقيل ،خالد زكي .)2004( .املعلم بني النظرية والتطبيق .الأردن ،عمان :مكتبة دار الثقافة للن�شر والتوزيع.
العليمات ،حمود حممد .)2010( .درجة ممار�سة معلمي املرحلة الأ�سا�سية يف الأردن للكفايات املهنية يف �ضوء املعايري
الوطنية احلديثة لتنمية املعلمني مهنيا .جملة اجلامعة الإ�سالمية (�سل�سلة الدرا�سات الإن�سانية) ،الأردن :عمان،)2(18 ،
.298-265
العمرات ،حممد �سامل والطوي�سي� ،أحمد عي�سى .)2014( .م�ستوى ممار�سة معلمي مدار�س حمافظة الطفيلة ال�سرتاتيجيات
التدري�س الف ّعال من وجهة نظر امل�شرفني الرتبويني ومديري املدار�س .جملة احتاد اجلامعات العربية للرتبية وعلم النف�س،
دم�شق� :سوريا.153-133 ،)3(12 ،
عون ،وفاء .)2010( .درا�سة تقييمية ملدى تطبيق معايري  NCATEيف كلية الرتبية للبنات بجامعة امللك �سعود.
كلية الرتبية بجامعة امللك �سعود :ال�سعودية ،م�سرتجع من موقع http://www.shatharat.net/vb/showthread.
( php?t=8985تاريخ اال�سرتجاع .)2017 /3 /25
عويدات ،عبد اهلل� .)2002( .إعداد املعلم يف مرحلة التعليم الأ�سا�سي ،التعليم الأ�سا�سي يف الوطن العربي� :آفاق جديدة.
بريوت :امل�ؤ�س�سة العربية للدرا�سات والن�شر.
الغامدي ،عادل بن م�شعل بن عزيز� .)2009( .أهمية معايري اجلودة ال�شاملة ملعلمي الرتبية الإ�سالمية يف املرحلة
االبتدائية من وجهة نظر املخت�صني .ر�سالة ماج�ست ٍري غري من�شورة ،كلية الرتبية ،جامعة �أم القرى ،اململكة العربية ال�سعودية.
الغامدي ،عمري �سفر عمري .)2012( .التنمية املهنية لع�ضو هيئة التدري�س يف كليات الرتبية باجلامعات ال�سعودية يف
�ضوء معايري املجل�س الوطني الأمريكي العتماد تعليم املعلمني ( – )NCATEت�صور مقرتح .ر�سالة دكتوراه غري من�شورة،
كلية الرتبية ،جامعة �أم القرى ،ال�سعودية.
الفتالوي� ،سهيلة حم�سن كاظم .)2003( .الكفايات التدري�سية .الأردن ،عمان :دار ال�شروق للن�شر والتوزيع.
الف�ضل ،مو�سى يعقوب حممد وح�سن ،ال�شفاء عبد القادر .)2016( .واقع تدريب معلمي اللغة العربية احللقة الثانية مبرحلة
التعليم الأ�سا�سي �أثناء اخلدمة من وجهة نظر خرباء الرتبية والتعليم على الكفايات التعليمية الأ�سا�سية (درا�سة و�صفية بوالية
غرب كردفان  -حملية النهود �أمنوذجا) .جملة العلوم الرتبوية  -جامعة ال�سودان للعلوم والتكنولوجيا  -عمادة البحث
العلمي.196-179 ،)1(14 ،
الفالحي؛ �أحمد بن حمد بن �سلطان .)2013( .مدى توافر معايري اجلودة ال�شاملة يف �أداء معلمي الرتبية الإ�سالمية
 106جملة العلوم الرتبوية ،العدد  ،2019 ،14دار ن�شر جامعة قطر

ب�سلطنة من وجهة نظر امل�شرفيني واملعلمني الأوائل .ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة ،كلية الرتبية ،جامعة ال�سلطان قابو�س.
القا�ضي� ،سعيد �إ�سماعيل� .)2002( .أ�صول الرتبية الإ�سالمية .القاهرة :عامل الكتب.
القطاونة� ،سامي .)2000( .الكفايات التدريبية الالزمة لتح�سني التدري�س ال�صفي ملبحث اللغة العربية يف املرحلة
الأ�سل�سية العليا يف مدار�س حمافظة الكرك احلكومية من وجهة نظر املعلمني ومدى ممار�ستهم لها .ر�سالة ماج�ستري
غري من�شورة ،جامعة م�ؤتة :الأردن.
اللقاين� ،أحمد واجلمل ،علي .)1999( .معجم امل�صطلحات الرتبوية امل ُعرفة يف املناهج وطرق التدري�س .عامل الكتب:
القاهرة.
مدكور ،علي �أحمد .)2004( .معلم امل�ستقبل الإعداد املتكامل للمعلم ال�شامل .امل�ؤمتر الدويل الثالث نحو �إعداد �أف�ضل
ملع ّلم امل�ستقبل ،كلية الرتبية :جامعة ال�سلطان قابو�س 3-1 ،مار�س .2004
مردا�س ،خالد عبد العزيز .)2014( .كفايات التعلم الإلكرتوين لدى معلمي الرتبية الإ�سالمية باملرحلة الثانوية بدولة
الكويت .درا�سات تربوية ونف�سية  -جملة كلية الرتبية بجامعة الزقازيق.101-41 ،)85( ،
م�صطفى ،انت�صار غازي .)2009( .خ�صائ�ص معلم الرتبية الإ�سالمية الفعال يف املرحلة الثانوية من وجهة نظر الطلبة.
جملة جامعة دم�شق.287-251 ،)4-3(25 ،
املطريف ،غازي بن �صالح هليل .)2009( .مدى حتقق معايري اجلودة ال�شاملة يف برنامج �إعداد معلم العلوم بكليات
املعلمني يف اململكة العربية ال�سعودية .ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة ،كلية املعلمني ،جامعة �أم القرى ،مكة املكرمة ،ال�سعودية.
املطلق ،فرح �سليمان .)2016( .كفايات املدر�س الناجح و�صفاته من وجهة نظر املوجهني االخت�صا�صيني والطلبة – درا�سة
ميدانية يف املرحلة الثانوية يف مدينة دم�شق .جملة احتاد اجلامعات العربية للرتبية وعلم النف�س ،دم�شق� :سوريا،)2(14 ،
.82-47
املعمري� ،سيف بن نا�صر وامل�سروري ،فهد .)2013( .درجة توافر كفايات تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت لدى معلمي
الدرا�سات االجتماعية مبرحلة التعليم ما بعد الأ�سا�سي يف بع�ض املحافظات العمانية .املجلة الدولية للأبحاث الرتبوية،
جامعة الإمارات العربية املتحدة.92-60 ،)34( ،
مهنا� ،سامل حممد والظفريي ،فهد �سماوي .)2012( .كفايات معلمي الرتبية الإ�سالمية يف املرحلة املتو�سطة بدولة الكويت.
جملة العلوم الرتبوية ،م�صر.310-269 ،)2(20 ،
النجار ،ح�سن .)1997( .مدى توافر الكفايات التقنية لدى معلمي مرحلة التعليم الأ�سا�سي يف الأردن من وجهة نظر
املعلمني .ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة ،جامعة الريموك� ،إربد ،الأردن.
هندي� ،صالح والتميمي� ،إميان .)2013( .املمار�سات ال�صفية التدري�سية ملعلمي الرتبية الإ�سالمية يف املرحلة الثانوية يف
حمافظة الزرقاء من منظور بنائي وعالقتها ببع�ض املتغريات .جملة العلوم النف�سية والرتبوية ،جامعة الزرقاء  -الأردن،
.280-248 ،)1(14
وزارة الرتبية والتعليم .)2016( .املركز التخ�ص�صي للتدريب املهني للمعلمني دليل � .2016سلطنة عمان :من�شورات
وزارة الرتبية والتعليم.
يعقوب ،نافذ نايف ر�شيد .)2005( .الكفايات املهنية وال�صفات ال�شخ�صية املرغوبة يف الأ�سـتاذ اجلـامعي من وجهة نظر
طالب كلية املعلمني يف بي�شة (اململكة العربية ال�سعودية) .املجلـة العربيـة للرتبية ،املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم،
تون�س.142-101 ،)1(25 ،
يو�سف� ،آ�صف .)2015( .الكفايات التعليمية الأ�سا�سية لدى مدر�سي الرتبية الوطنية ومدى احلاجة للتدرب عليها درا�سة
جملة العلوم الرتبوية ،العدد  ،2019 ،14دار ن�شر جامعة قطر

107

.116-91 ،)2(13 ، �سوريا: دم�شق، جملة احتاد اجلامعات العربة للرتبية وعلم النف�س.ميدانية يف مدار�س مدينة دم�شق
Al-Barwani, T., Al-Ani, Wajeha, & Amzat, I. (2012). An effective teaching model for public
school teacher in the Sultanate of Oman: Students’ stance. Education, Business and Society: Contemporary Middle Eastern Issues, 5(1), 23-46.
Australian Institute for Teacher and School Leadership AITSL. (2011). Australian professional standards for teachers. https://www.aitsl.edu.au/ (last accessed on 5/5/2017).
Chung, H., & Kim, H. (2010). Implementing professional standards in teacher preparation programs in the United States: Preservice teachers’ understanding of teaching standards. KEDI Journal of Educational Policy, 7(2) Retrieved from https://ezproxysrv.squ.edu.
om:2110/docview/1013976928?accountid=27575.
El-Khawas, E. (2001). Accreditation in the USA: Origins, Development and Future Prospects. Paris: The International Institute for Educational Planning (IIEP).
Gläser-Zikuda, M., & Fuss, S. (2008). Impact of teacher competencies on student emotions:
A multi-method approach. International Journal of Educational Research, 47(2), 136-147.
Kaendler, C., Wiedmann, M., Rummel, N., & Spada, H. (2015). Teacher competencies for
the implementation of collaborative learning in the classroom: A framework and research
review. Educational Psychology Review, 27(3), 505-536. doi: http://ezproxysrv.squ.edu.
om:2137/10.1007/s10648-014-9288-9.
Moghimi, S., Khanifar, H., Memar, S., & Ramezan, M. (2011). The survey of pre-school’s
teachers’ standards in Islamic Republic of Iran. European Journal of Scientific Research,
58(3), 352-361.
NCATE. (2010). Professional Standards Accreditation of Teacher Preparation Institutions.
National Council for Accreditation of Teacher Education. The Standard of Excellence in
Teacher Preparation, Massachusetts Avenue, NW.
Queensland College of Teachers. (2011). Australian Professional Standards for Teachers,
Education Services Australia Limited (ESA). ESA is the legal entity for the Standing Council
on School Education and Early Childhood (SCSEEC).
Sa-u, S., Ali, H. M., Nordin, M. S., Hassan, S. S., Khai-nunna, P., Bitleemeen, S., & Leepermsook, K. (2011). Islamic Behaviors among Muslim Teachers in the Public Primary
Schools in the Southern Thailand. The 3rd International Conference on Humanities and
Social Sciences, Faculty of Liberal Arts, Prince of Songkla University Proceedings - Community Empowerment, April 2, pp.1-15.
Vialla, W., & Quigley, S. (2007). Selective students’ views of the essential characteristics,
University of Wollongong, Retrieved April 17, 2007.
Ontario College of Teachers (2012). Foundations of Professional Practice, Toronto.

 دار ن�شر جامعة قطر،2019 ،14  العدد، جملة العلوم الرتبوية108

www.nswteachers.nsw.edu.au/DownloadDocument.ashx?DocumentID=1122.
Zionts, Laura T., Shellady, Suzanne M., & Zionts, Paul. (2006). Teachers’ Perceptions of
Professional Standards: Their Importance and Ease of Implementation. Preventing School
Failure, 50(3), 5-12.

ملحق 1

املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية ال�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة على كل فقرة من فقرات اال�ستبانة
املتو�سط احل�سابي

الفقرات

االنحراف املعياري

� ً
أول :حمور ال�سمات ال�شخ�صية
.1

يتعامل مع زمالئه وطلبته مبكارم الأخالق

4.67

.560

.2

يلتزم باملظهر الالئق يف هيئته

4.64

.580

.3

يتميز بالإخال�ص يف �أداء مهامه

4.58

.650

.4

يحر�ص على العدل بني طلبته

4.57

.640

.5

يت�صف باملرونة يف تعامله مع الآخرين

4.46

.660

.6

يتمثل القدوة احل�سنة يف �سلوكياته

4.43

.710

.7

يت�سم بالن�شاط واحليوية عند تنفيذ مهامه

4.37

.710

.8

يت�صف بقبول الر�أي الآخر وعدم التع�صب لآرائه

4.34

.720

.9

تظهر عليه �سمات الوقار والهيبة

4.30

.720

.10

يت�سم بال�صرب و�ضبط النف�س

4.30

.720

.11

يتميز بالقدرة على الإقناع باحلجة والربهان

4.22

.770

.12

ميتلك �شخ�صية جذابة وقوية

4.22

.760

ثان ًيا :حمور التخطيط للتدري�س
.13

يعد خطة ف�صلية �شاملة ملنهاج الرتبية الإ�سالمية

4.51

.710

.14

يخطط لعر�ض عنا�صر الدرو�س ب�شكل مت�سل�سل

4.43

.670

.15

ي�صوغ �أهداف الدر�س بطريقة قابلة للمالحظة والقيا�س
ي�صوغ �أهدا ًفا تراعي تنوع قدرات املتع ّلمني

4.35

.710

4.22

.790

.17

يخطط للأن�شطة ال�صفية املرتبطة مبنهاج الرتبية الإ�سالمية

4.17

.780

.18

يوزع �أهداف الدر�س على الزمن املخ�ص�ص للح�صة

4.17

.840

.19

يخطط للأن�شطة الال�صفية مبا يرثي منهاج الرتبية الإ�سالمية

4.03

.900

.20

ي�صمم طرائق التقومي املرتبطة ب�أهداف الدر�س

3.92

.940

.21

ي�صمم و�سائل وتقنيات تعليمية منا�سبة ملو�ضوع الدر�س

3.83

1.01

.22

يخطط لدرو�س تنمي مهارات التفكري الناقد لدى الطلبة

3.80

1.07

.16
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ثال ًثا :حمور تنفيذ الدر�س
.23

ي�ست�شهد ب�آيات قر�آنية و�أحاديث �شريفة مرتبطة مبو�ضوع الدر�س

4.53

.560

.24

يربط حمتوى در�س الرتبية الإ�سالمية بالأحداث اجلارية

4.36

.760

.25

ي�ستخدم لغة �سليمة يف ال�شرح واملناق�شات ال�صفية

4.33

.730

.26

ي�ستخدم �أ�ساليب التهيئة املنا�سبة للدخول يف الدر�س

4.31

.720

.27

يوجه �أ�سئلة تراعي تنوع الطلبة

4.30

.720

.28

يتيح امل�شاركة جلميع الطلبة يف الأن�شطة التعليمية

4.26

.750

.29

يتدرج من ال�سهل �إىل ال�صعب يف تقدمي درو�سه

4.22

.790

.30

يوظف م�صادر املعرفة الإ�سالمية املتاحة له يف تنفيذ خطط التدري�س

4.19

.850

.31

ينهي الدر�س مبلخ�ص يو�ضح ما مت �شرحه فيه

4.15

.870

.32

ي�ست�شهد ب�إجنازات العلماء امل�سلمني و�إ�سهاماتهم الفكرية �أثناء �شرحه للدر�س

4.13

.830

.33

ينمي مهارات التفكري الناقد لدى الطلبة

3.95

.970

.34

يوظف ا�سرتاتيجيات منا�سبة لتعزيز مهارات التفكري الناقد لدى الطلب

3.86

.990

.35

يوظف م�صادر البيئة املحلية يف ت�صميم �أن�شطة تعليمية

3.80

1.04

راب ًعا :حمور �إدارة ال�صف
.36

يوفر بيئة �صفية قائمة على الت�سامح

4.40

.710

.37

يتعامل مبو�ضوعية مع امل�شكالت ال�سلوكية التي حتدث داخل ال�صف الدرا�سي

4.31

.760

.38

يحر�ص على �إدارة زمن احل�صة

4.26

.780

.39

ي�ستخدم بفاعلية ا�سرتاتيجيات و�أ�ساليب مالئمة لإدارة ال�صف

4.27

.730

.40

يح�سن �إدارة الأن�شطة املنهجية املتنوعة

4.14

.850

.41

يح�سن �إدارة املواقف ال�صفية الطارئة/الأزمات

4.13

.800

.42

يعلن عن الئحة تنظيمية معتمدة يف �إدارة ال�صف (دخول ،خروج ،ت�سليم الواجبات ،اال�ستئذان،
تعليمات وتوجيهات)...

4.11

.940

.43

يح�سن �إدارة فرق العمل (املجموعات) الطالبية

4.07

.790

.44

يوجد ثقافة تنظيمية يف الف�صل الدرا�سي قائمة على امل�شاركة الطالبية

4.07

.870

.45

ي�شرك الطلبة يف م�س�ؤولية اتخاذ القرارات املرتبطة بتع ّلمهم

3.97

.860

خام�سا :توظيف تقنيات التعليم وم�صادره
ً
.46

ي�ستخدم احلا�سوب يف تنظيم �سجالت الطلبة

3.83

1.11

.47

يف عر�ض درو�س الرتبية الإ�سالمية  PowerPointي�ستخدم برنامج

3.81

1.13

.48

ي�ستخدم برامج املحاكاة والتقليد يف التدري�س

3.79

1.04

.49

ي�ستفيد من خدمات البوابة التعليمية يف �أداء مهام عمله

3.75

1.18

50

يوظف الربامج التعليمية املحو�سبة يف تنمية قدرات الطلبة يف التالوة والتجويد

3.74

1.18
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يبحث يف املواقع االلكرتونية عن �أن�شطة ت�ساعد يف تنمية مواهب الطلبة

3.69

1.06

.52

يتابع امل�ستجدات يف املواقع االلكرتونية ذات �صلة مبحتوى منهاج الرتبية الإ�سالمية

3.66

1.02

.53

ي�ستخدم برامج احلا�سوب يف �إعداد اخلطط اليومية وال�صفية ملقرر الرتبية الإ�سالمية

3.53

1.23

.54

يوظف و�سائل التكنولوجيا يف عملية تقومي �أداء الطلبة

3.48

1.22

.55

ي�صمم قواعد البيانات لتخزين املعلومات واملراجع يف جمال الرتبية الإ�سالمية

3.38

1.15

.56

ي�صمم مواقف تعليمية �إلكرتونية (فيديو تعليمي)

3.20

1.29

.57

ينمي قدرة الطلبة يف ا�ستخدام الربامج التعليمية املحو�سبة يف جمال تخريج الأحاديث

3.19

1.38

.58

يوظف الربامج التعليمية املحو�سبة يف تنمية قدرات الطلبة يف ح�ساب املواريث

3.14

1.33

.59

ي�صممم منتدى �إلكرتوين متخ�ص�ص يف الرتبية الإ�سالمية

2.60

1.41

�ساد�سا :حمور ال�شراكة املجتمعية
ً
.60

يتعاون مع �أولياء �أمور الطلبة لتح�سني م�ستوى تع ّلم �أبنائهم

4.16

.980

.61

يعمل على ربط حمتويات املنهاج باملجتمع املحلي

4.12

.950

.62

يعمل على حل م�شكالت الطلبة ب�إ�شراك �أولياء �أمورهم

3.87

1.00

.63

يوجه الطلبة للم�شاركة يف الأن�شطة التطوعية يف املجتمع

3.82

1.01

.64

يعمل على بناء عالقة وثيقة مع م�ؤ�س�سات املجتمع ذات العالقة مبادة الرتبية الإ�سالمية

3.79

1.03

.65

يتعاون مع م�ؤ�س�سات املجتمع الرتبوية يف ن�شر العلم

3.73

1.07

.66

يتعاون مع منظمات املجتمع املدين يف ن�شر الوعي يف جمال الرتبية الإ�سالمية

3.68

1.13

.67

يقدم حما�ضرات عامة لتوعية �أفراد املجتمع يف املنا�سبات الدينية املختلفة

3.46

1.14

.68

يقيم �شراكة جمتمعية يف جمال تطوير برامج الرتبية الإ�سالمية

3.39

1.15

.69

يوظف مواقع التوا�صل االجتماعي للتوا�صل مع �أولياء �أمور الطلبة

3.26

1.23

�ساب ًعا :حمور تر�سيخ قيم املواطنة
.70

ينمي لدى الطلبة الإخال�ص للوطن والدفاع عن مقد�ساته

4.73

.550

.71

ينمي �إعتزاز الطلبة بالهوية الإ�سالمية والأعراف (العادات والتقاليد العمانية الأ�صيلة)

4.70

.590

.72

يوجه الطلبة للحفاظ على املمتلكات العامة

4.68

.580

.73

يعزز الوالء لقائد البالد والعمل بتوجيهاته

4.66

.630

.74

يوجه طلبته نحو مراعاة التعاليم الإ�سالمية يف التعامل مع الآخرين

4.63

.570

.75

يحث الطلبة على الإخال�ص هلل يف القول والعمل

4.61

.690

.76

يعزز لدى الطلبة التم�سك بالهوية الوطنية وحب الوطن واالنتماء �إليه

4.59

.700

.77

يعزز قيم املجتمع الأ�صيلة وعاداته ال�سليمة لدى الطلبة

4.57

.650

.78

يوجه الطلبة �إىل نبذ العنف وحماربة االرهاب والفكر املنحرف

4.56

.670

.79

يتعامل مع الطلبة مبفهوم املواطنة القائم على العدل وامل�ساواة

4.55

.660
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.80

يعزز لدى الطلبة ثقافة فهم الآخرين واحرتامهم

4.53

.630

.81

ي�شجع الطلبة على العمل التطوعي بكل �أ�شكاله

4.53

.730

.82

مينح الطلبة حرية التعبري عن الر�أي واحلوار الب ّناء

4.50

.700

.83

يعزز العمل اجلماعي الهادف والب ّناء بني الطلبة

4.47

.730

.84

يعزز لدى الطلبة ثقافة االنفتاح على الآخرين مع التم�سك بالقيم الإ�سالمية

4.46

.660

.85

يو�ضح للطلبة مفهوم التنوع وقبول الآخر

4.41

.690

.86

تعتمد املناق�شات بينه وبني الطلبة مبد�أ قبول النقد

4.28

.770
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