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 المقدمة :
طبيؽ الفعمي لمشريعة الغراء ، فالديف اإلسالمي تمثؿ العمـك الشرعية المنيج الذم يحقؽ الت      

ال يقتصر عمى الجانب العممي المعرفي فحسب ، بؿ ييدؼ إلى التطبيؽ العممي ، لذا فالعمـ 
كسيمة لتحقيؽ الجانب التطبيقي الصحيح ، الذم ييدم اإلنساف لمطريؽ القكيـ ، كاليدل الذم 

 محمد عميو الصالة كالسالـ .جاء بو جميع األنبياء كالمرسميف كخاتميـ نبينا 

إف لمكاد العمـك الشرعية  في مقررات التعميـ في المممكة العربية السعكدية دكر فاعؿ في       
بناء أجياؿ المستقبؿ، حيث إف أم إعداد عممي أك تقني أك ميني لف يؤدم أىدافو التي يرجكىا 

عمميف ، كقد كانت المعاىد العممية المجتمع مالـ تكف الشريعة ذات تأثير بالغ في سمككيات المت
مف أكلى المؤسسات التي اىتمت بإعداد المتعمـ شرعيان كساىمت في تزكيد المجتمع بطالب 

( ىنا: بأف 4102العمـ الشرعي المؤىميف ، حيث كاف ىذا مف أىداؼ إنشائيا فيذكر القحطاني )
ة ُتعد المبنة األكلى إلنشاء المعاىد العممية التابعة لجامعة اإلماـ محمد بف سعكد اإلسالمي

الجامعة ، كالركيزة األساسية لمتعميـ الجامعي في العمـك الشرعية كالمغة العربية ، حيث صدر 
ق بافتتاح معيد 0731عاـ  –رحمو اهلل  –أمر جاللة الممؾ عبدالعزيز بف عبدالرحمف آؿ سعكد 

رحمو  –إبراىيـ آؿ الشيخ  الرياض العممي، كعيد باإلشراؼ عميو إلى سماحة الشيخ محمد بف
كذلؾ لسد حاجة البالد مف المؤىميف في العمـك الشرعية كالعربية لتكلي مياـ القضاء  –اهلل 

 كالتدريس كالكعظ كاإلرشاد كاالستشارات الشرعية .

إف معمـ العمـك الشرعية يختمؼ عف غيره مف المعمميف ، ألنو يحمؿ إرث األنبياء كيعممو       
أبي الدرداء رضي اهلل عنو قاؿ سمعت رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ يقكؿ :" مف لمناس . فعف 

ف المالئكة لتضع  سمؾ طريقا يطمب فيو عمما سمؾ اهلل عز كجؿ بو طريقا مف طرؽ الجنة ، كا 
ف العالـ ليستغفر لو مف في السمكات كمف في األرض كالحيتاف  أجنحتيا رضا لطالب العمـ ، كا 

ف في جكؼ الماء ، ك  ف فضؿ العالـ عمى العابد كفضؿ القمر ليمة البدر عمى سائر الككاكب كا  ا 
ف األنبياء لـ يكرثكا دينارا كال درىما كرثكا العمـ فمف أخذه أخذ بحظ كافر "  العمماء كرثة األنبياء كا 

( .لذا فإف 285، ص 5،ج 7420)سنف أبي داكد كتاب: العمـ ، باب الحث عمى طمب العمـ ،
الشرعية يقـك بميمة عظيمة ىي غرس العقيدة الصحيحة في نفكس تالميذه ، معمـ العمـك 

رشادىـ إلى االقتداء بالرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ. كىك قدكة  كتعميميـ أمكر دينيـ ، كتكجيييـ كا 
لتالميذه في كؿ ما يصدر عنو مف قكؿ أك عمؿ ، فطالبو ينظركف إليو نظرة دقيقة ألنو يؤدم 

 ( . 52، ص  4114هلل )العبرم، أمانة كمراقب مف ا



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 

 8102ووفمرب    –  احلادى عشرالعدد   – 43 اجمللد          555

 

 

كمف ىنا تأتي العناية بمعمـ العمـك الشرعية حيث يعتبر المعمـ الركف األساسي في نجاح        
العممية التعميمية كالتربكية، فإذا كنا نريد المتعمـ متقنان يمتمؾ ميارات متنكعة كيستطيع مكاجية 

المعمـ أف تقـك بإعداده  اإلعداد األمثؿ ، المشكالت المختمفة كحميا فيجب عمى مؤسسات إعداد 
كيقع عمى الجامعات جانب مف المسؤكلية لتتكلى زماـ إعداد كتأىيؿ المعمـ مف خالؿ كمياتيا 
التربكية بحيث تقدـ برامج تربكية تسيـ في  إعداد معمـ يمتمؾ المعمكمات  كالميارات كاالتجاىات 

بو بكؿ إتقاف ككفاءة. كال يتكقؼ األمر عند ىذا  الالزمة التي تمكنو مف أداء رسالتو المنكطة
الحد فعمى المؤسسات التربكية المختمفة االستمرار في جانب التدريب كالتطكير لممعمـ ليكاكب 
 التطكر كاالنفجار التقني كالمعرفي الذم نعيشو في عالـ ديناميكي سمتو السرعة كالتقدـ كالتطكر.

مكمات األكاديمية مقركنان بالقدرات العقمية في ضكء مجمكعة إف امتالؾ المعمـ لكـ مف المع      
مف الميارات األدائية يصؿ بنا إلى الكفاءة التعميمية المنشكدة كيحقؽ األىداؼ المرسكمة ، لذا 
فتحديد الكفايات المطمكبة لممعمـ سيسيـ في الكصكؿ إلى المعمـ األنمكذج الذم ُيدفع بو نحك 

 ـ .تحقيؽ النمك الشامؿ لممتعم
كالكفايات في معناىا الكاسع ىي معرفة المادة العممية أك اكتساب الميارات ، كىي طريؽ        

لترجمة ما تعممو الفرد)المعمـ( في مكاقؼ حقيقية بعد انتياء الدراسة ، كلقد جاء مفيـك الكفايات 
ت التربكية إلى مجاؿ التربية ليككف أداة تحسيف لمبرامج التعميمية بكافة مستكيات المؤسسا

المختمفة مف خالؿ تصميـ برامج تساعد كتيدؼ إلى تنمية المعمكمات كالميارات كاالتجاىات 
 المختمفة لدل المتعمـ لمكصكؿ إلى درجة عالية مف اإلتقاف .

كفي ضكء ما سبؽ فإف الباحث سعى مف خالؿ ىذه الدراسة إلى استطالع  آراء مديرم       
فة درجة تكفر الكفايات التدريسية لدل معممي العمـك الشرعية كمشرفي المعاىد العممية لمعر 

 بالمعاىد العممية في المممكة العربية السعكدية. 
 مشكمة الدراسة:

في ظؿ ما يشيده ميداف التربية كالتعميـ مف انفجار معرفي كتقني ىائؿ كما يتطمبو العصر       
ة المشكالت المختمفة حتى يستطيع حميا الحاضر مف تييئة جيؿ يمتمؾ الميارات الالزمة لمكاجي

كالتغمب عمييا، بات مف الضركرم عمى المؤسسات التربكية االىتماـ بجانب الكفايات التدريسية 
المختمفة التي تترجـ فعميان ما يحتاجو المتعمـ حتى يتمكف المعمـ مف تنمية المعارؼ كالمعمكمات 

تدريسية الخاصة التي تسيـ بشكؿ أساسي في التعميمية كاالتجاىات ، مع اكتساب الميارات ال
 نجاح عممية التعمـ لمكصكؿ إلى عممية تعميمية تربكية تتسـ بالفاعمية كالجكدة .

إف العمـك الشرعية تحتاج إلى تفعيؿ لدكرىا في المجتمع اإلسالمي ، مف خالؿ تعميـ أبناء       
ميمة كبيرة كأمانة عظيمة تتطمب أف المجتمع ، كتفسير المبادئ اإلسالمية كتكضيحيا ، كىذه ال

يككف مف يقـك بيا كيعمميا عمى درجة كبيرة مف التحمي باإليماف كااللتزاـ بتعاليـ اإلسالـ 
 كتكجيياتو حتى يككف قدكة كيككف لو تأثير ايجابي . 
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إف معمـ العمـك الشرعية بصفة خاصة شخصية قيادية ريادية ، كمصدر لإللياـ كالعطاء        
شبو كثيران ميمتو ميمة األنبياء كعميو البد أف يتممؾ معمـ العمـك الشرعية القدر الكافي مف لذا ت

الكفايات التدريسية التي تمكنو مف أداء رسالتو المنكطة بو بكؿ كفاءة كاقتدار كأف يككف أداءه 
 التدريسي عمى أعمى المستكيات التي يتطمبيا الميداف التعميمي. 

ديد مف الدراسات إلى أف الكفايات التدريسية بكؿ مجاالتيا ميمة كضركرية كقد أشارت الع       
كال غنى لممعمـ عنيا كيجب اعتمادىا كتدريب المعمميف عمييا أثناء الخدمة لتطكير كفاياتيـ كأف 

( 4104يككف ىناؾ دليؿ معتمد لمكفايات التدريسية المطمكبة فقد دعت دراسة كفاء الغامدم )
دراؾ معممات العمـك الشرعية نحك أىمية الكفايات النكعية الالزمة إلى العمؿ عمى زي ادة كعي كا 

لمعممات العمـك الشرعية كضركرة قياـ المسئكليف في إدارة التربية كالتعميـ بمحافظة الطائؼ 
بالتخطيط لعممية تضميف الكفايات في برامج إعداد المعممات أثناء الخدمة  أما دراسة الزبكف 

دعت إلى عقد دكرات تدريبية لمعممي العمـك الشرعية في أثناء الخدمة تقـك عمى ـ( فقد 4102)
أساس كفايات التدريس ، كدعت كذلؾ إلى إثراء برامج إعداد المعمميف في الجامعات بمساقات 

إلى ضركرة تحديد األداء  (4113أكثر في مجاؿ كفايات التدريس، كما أشارت دراسة مكي )
اإلسالمية كالخصائص الرئيسية لممعمـ الفعاؿ.  كلذا كبحكـ  ـ التربيةالذم يجب أف يظيره معم

عمؿ الباحث مديران ألكثر مف معيد عممي شُعر أف مف كاجبو الكظيفي إجراء دراسة حكؿ 
الكفايات التدريسية لدل معممي المعاىد العممية في تخصص العمـك الشرعية بحكـ دراستو ، كأف 

ية لممعمميف استشعر كجكد مشكمة تربكية تتمثؿ في تركيز بعض الباحث خالؿ زياراتو اإلشراف
معممي العمـك الشرعية عمى طريقة التدريس التقميدية كجعؿ دكر المتعمـ التمقي فقط دكف االىتماـ 
باالتجاىات التعميمية المختمفة أك الحرص عمى إكساب المتعمـ الميارات الالزمة ، كافتقاد 

ريس المطمكبة لتنمية المتعمـ بالرغـ مما يقدـ في ىذه المؤسسات البعض منيـ إلى ميارات التد
مف إمكانات ىائمة كما يتـ تأمينو مف تجييزات تقنية حديثة تجعؿ المعمـ يمارس ميارات تدريسية 

 متنكعة تثرم المجاؿ ، كتصقؿ الميارات في المتعمـ كتجعمو نشطان متفاعالن. 
تأتي استجابة لتكصيات كمقترحات الدراسات السابقة كفي ضكء ما سبؽ فإف ىذه الدراسة       

ككذلؾ استجابة لحاجة الميداف التربكم في مجاؿ العمـك الشرعية الذم مازاؿ بحاجة إلى العديد 
 مف الدراسات التي تثرم مكضكع الكفايات التدريسية لدل معممي العمـك الشرعية. 

 أسئمة الدراسة:
دل معممي العمـك الشرعية  بالمعاىد العممية في المممكة ما درجة تكفر الكفايات التدريسية ل .0

 العربية السعكدية مف كجية نظر مديرم المعاىد كالمشرفيف التربكييف؟.
(  في درجة تكفر الكفايات a≤0.05ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل )  .4

لعربية السعكدية تعزل التدريسية لدل معممي العمـك الشرعية بالمعاىد العممية في المممكة ا
 مشرؼ تربكم ( . –لمتغير طبيعة العمؿ )مدير 



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
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( في درجة تكفر الكفايات  a≤0.05ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل )  .7
التدريسية لدل معممي العمـك الشرعية بالمعاىد العممية في المممكة العربية السعكدية تعزل 

 عشر سنكات فأكثر( . –ات  لعدد سنكات الخبرة ) أقؿ مف عشر سنك 
( في درجة تكفر الكفايات a≤0.05ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل )  .2

التدريسية لدل معممي العمـك الشرعية بالمعاىد العممية في المممكة العربية السعكدية تعزل 
 أعمى مف البكالكريكس(. –لممؤىؿ العممي ) بكالكريكس فأقؿ

 أىداف الدراسة :
تيدؼ الدراسة الحالية إلى الكشؼ عف درجة تكفر الكفايات التدريسية لدل معممي العمكـ      

الشرعية بالمعاىد العممية في المممكة العربية السعكدية . كمعرفة الفركؽ بيف استجابات عينة 
 طبيعة العمؿ،المؤىؿ العممي ،عدد سنكات الخبرة( .:) الدراسة التي تعزل لبعض المتغيرات كىي

 ىمية الدراسة :أ
 تبرز أىمية ىذه الدراسة بالنقاط التالية :  

تقديـ قائمة بالكفايات الكاجب تكفرىا في معمـ العمـك الشرعية ليستدؿ بيا مخططك برامج   .0
إعداد كتدريب معمـ العمـك الشرعية في اإلدارة العامة لمتدريب بككالة الجامعة لشؤكف المعاىد 

 إلعداد كالتدريب كالتقكيـ.   العممية لتضمينيا في برامج ا
حصاءات كأرقاـ تفيد القادة التربكييف المخططيف كالميتميف  .4 تكفر ىذه الدراسة معمكمات كا 

بشئكف التعميـ في المعاىد العممية حكؿ درجة تكفر الكفايات التدريسية الالزمة لمعممي العمـك 
 الشرعية بالمعاىد العممية في المممكة العربية السعكدية .

مؿ الباحث أف تككف ىذه الدراسة إضافة جديدة لممكتبة التربكية في مجاؿ المناىج كطرؽ يؤ  .7
التدريس حيث تعمؿ عمى سد العجز في مثؿ ىذا المكضكع خاصة في ميداف المعاىد 
العممية ،كما يؤمؿ الباحث أف تضيؼ رؤية جديدة لمباحثيف كتككف بمثابة نقطة بداية ينطمؽ 

راسات كأبحاث أخرل مماثمة في ميداف المعاىد العممية كتسخيرىا منيا الباحثكف في عمؿ د
 في مجاالت التدريب كالتطكير كالتعميـ .

تكفر ىذه الدراسة معمكمات لممختصيف في التدريب التربكم قبؿ إعداد البرامج التدريبية  .2
       المختمفة سكاء بالتدريب المباشر أك التدريب عف بعد  كذلؾ بعد معرفة الكفايات التي
سيككف ىناؾ حاجة إلى تنميتيا لدل معممي العمـك الشرعية بالمعاىد العممية في المممكة 

 العربية السعكدية .
تتعمؽ ىذه الدراسة بنمط ميـ مف أنماط التعميـ في المممكة العربية السعكدية كىي المعاىد  .5

 .  العممية التي ُتعنى عناية كبيرة باإلعداد الشرعي كالمغكم لممتعمميف 
تكفر ىذه الدراسة  قائمة بالكفايات التدريسية التي تشكؿ دليالن لمعممي العمـك الشرعية في  .5

   المعاىد العممية كتسيـ في تطكير أدائيـ مستقبالن.



 زربان جمعان مشرف بن عبداهللأ/          التدريسية الكفايات توفر درجة
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 حدود الدراسة :
 التزمت الدراسة الحالية بالحدود التالية :

ت التدريسية لدل اقتصرت الدراسة عمى مكضكع درجة تكفر الكفايا الحدود الموضوعية: .0
 معممي العمـك الشرعية بالمعاىد العممية في المممكة العربية السعكدية.

 طبقت ىذه الدراسة عمى المعاىد العممية في المممكة العربية السعكدية . الحدود المكانية : .4
طبقت ىذه الدراسة خالؿ الفصؿ الدراسي الثاني مف العاـ الدراسي  الحدود الزمانية : .7

 ىػ .0271 -0278
طبقت الدراسة عمى جميع المديريف  كالمشرفيف التربكييف في المعاىد  الحدود البشرية : .2

 العممية  بالمممكة العربية السعكدية.
 مصطمحات الدراسة :

 الكفايات التدريسية  -
       ( كفى الشيء  573تعريؼ الكفاية لغة : كرد في المصباح المنير لمفيكمي )د.ت، ص      

فاية ( فيك ) كاؼ ( إذا حصؿ بو االستغناء عف غيره ك ) اكتفيت ( بالشيء ) يكفي ( )ك
 استغنيت بو أك اقتنعت بو ككؿ شيء ساكل شيئان حتى صار مثمو فيك ) مكافئ ( لو . 

( أف الكفاية : مف كفى  يكفي  445،ص  0184ككرد في لساف العرب البف منظكر )       
تو أمران فكفانيو ، كيقاؿ : كفاؾ ىذا األمر أم حسبؾ ، ككفاؾ كفاية إذا قاـ باألمر  كيقاؿ استكفي

ىذا الشيء ، كفي الحديث أف مف قرأ اآليتيف مف آخر سكرة البقرة في ليمة كفتاه ، أم : أغنتاه 
 عف قياـ الميؿ ، كقيؿ: أنيما أقؿ ما يجزئ مف القراءة في قياـ الميؿ .

( بأف الكفاية 054،ص4104عرفاف ) تعريؼ الكفايات التدريسية اصطالحا : يرل     
التدريسية ىي: ما يتمتع بو المعمـ مف جكانب معرفية كميارية  ككجدانية تتعمؽ بما يجب أف 

 يقـك بو مف مياـ أكاديمية أك مينية أك اجتماعية  أك تقنية تتعمؽ بمينة التدريس .          
جة امتالؾ معممي العمـك الشرعية كيمكف تعريؼ الكفايات التدريسية إجرائيا بأنيا: در      

بالمعاىد العممية في المممكة العربية السعكدية لمجمكعة الميارات كالمعارؼ كاالتجاىات 
المرتبطة بالمينة بما ينعكس إيجابا عمى المتعمـ في المكاقؼ التعميمية المختمفة كبما يحقؽ 

 ؿ لممتعمميف.مستكل عاؿ مف التمكف العممي كبما يسيـ في تحقيؽ النمك الشام
ىي نمط مف أنماط التعميـ في المممكة العربية السعكدية تركز في  المعاىد العممية :

تدريسيا عمى العمـك الشرعية كالمغة العربية بالدرجة األكلى مع األخذ بعمـك العصر الحديث ، 
حمد بف كتشتمؿ عمى المراحؿ التعميمية المتكسطة كالثانكية ، كتقع تحت مظمة جامعة اإلماـ م

 سعكد اإلسالمية إداريان كماليان.



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
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 اإلطار النظري والدراسات السابقة
 أواًل / اإلطار النظري :

في ضكء المتغيرات التي تتناكليا الدراسة الحالية، أمكف تقسيـ اإلطار النظرم لمدراسة إلى       
ثاني : معمـ العمـك محكريف، تناكؿ المحكر األكؿ : الكفايات التدريسية، بينما تناكؿ المحكر ال

 الشرعية، كفيما يمي تفصيؿ ذلؾ:
 المحور األول: الكفايات التدريسية.

سيحاكؿ الباحث مف خالؿ ىذه الدراسة تسميط الضكء عمى معمـ العمـك الشرعية في      
المعاىد العممية  لمعرفة درجة امتالكو ليذه الكفايات بيدؼ تنميتيا كتطكيرىا كفؽ متطمبات 

         تعميمية محميا كعالميا، ىذا مف جية كمف جية أخرل لمعالجة القصكر لدلالعممية ال
        المعمـ حتى نستطيع تشكيؿ مخرجات تممؾ الميارات الالزمة كفؽ رؤية ىذه المؤسسات

 التربكية كتطمعاتيا .
 مفيوم الكفايات : 

لعؿ مف أشمميا كأكثرىا كرد لمكفايات العديد مف التعريفات لتكضيح ىذا المفيكـ ، ك       
( بأنيا : مجمكعة المعارؼ 00،ص4104) مكتب التربية لدكؿ الخميج العربي كضكحان ما كأكرده

كالميارات كاالتجاىات التي تجعؿ المعمميف قادريف عمى أداء عمميـ الميني في تدريس العمـك 
دارة ا ، األداء الميني كتمكنيـ مف تحفيز زمالئيـ كتطكير الشرعية ، لمناقشات كالحكارات المينية، كا 

 ، كالتكاصؿ بشكؿ ميني فعاؿ مع زمالئيـ ، كمع إدارة المدرسة كأكلياء األمكر كأعضاء المجتمع
 معرفة األفراد كمياراتيـ. المعطاة لبناء األكلكية مف أعمى بما يحقؽ القدرة لممجمكعة بدرجة

( أف مفيـك الكفاية ال 042ص ،  4104كما يرل األسدم ك المسعكدم كىناء التميمي )      
يختمؼ كثيران عف الميارة، كالخبرة، كاالمكانيات، كحسف األداء، كالقدرة، كاالستعدادات ، كأنيا : 

 ىي القدرة إلنجاز بعض المياـ كالكظائؼ كالقياـ ببعض األعماؿ .  
المياـ ( أف الكفاية ىي : "القدرة عمى القياـ باألدكار ك 40، ص  4105كذكر عرفة )      

المتعمقة بكظيفة عمؿ ، كبالمعنى الضيؽ في مجاؿ إعداد البرنامج تشتمؿ كفاءة ما عمى 
مجمكعة مف التصرفات االجتماعية العاطفية ، الميارات المعرفية ، الميارات النفسية ، كالحسية 
الحركية التي تمكف مف ممارسة كظيفة ، أك نشاط ، أك ميمة بدرجة مف االتقاف تناسب أدنى 

( تعريفا ذكر فيو بأف الكفاية ىي  :قدرة 03،ص 4112متطمبات سكؽ العمؿ " ، كأكرد ىاشـ )
المعمـ عمى تكظيؼ مجمكعة مركبة مف المعارؼ كأنماط السمكؾ كالميارات أثناء أدائو ألدكاره 

 التعميمية داخؿ الفصؿ ، بدرجة ال تقؿ عف مستكل االتقاف الذم تـ تحديده .
ريفات السابقة أف الكفاية تشمؿ المعارؼ كالميارات كالقدرات كمدل تناغميا كيالحظ مف التع     

 مع سمكؾ المعمـ ليصؿ لنتيجة مرضية في األداء التدريسي ، كيالحظ الباحث بأف مفيـك 
الكفاية لفظ شامؿ لمتخطيط كاألداء كالتنفيذ يبنى عمى معارؼ كافية كميارات متنكعة لمكصكؿ 

 إلى نتائج قيمة .



 زربان جمعان مشرف بن عبداهللأ/          التدريسية الكفايات توفر درجة
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 التدريس :  مفيوم
يعد مفيـك التدريس مف أىـ المفاىيـ في العممية التعميمية كقد تباينت الكثير مف األدبيات       

(  00،ص 4104في تعريفو كمف التعريفات التي حاكلت تجمية مفيـك التدريس ما ذكره عرفاف )
المتعمـ داخؿ حيث ذكر أف مفيـك التدريس يقصد بو " التفاعؿ اإلنساني الحادث بيف المعمـ ك 

الفصؿ الدراسي في مكاقؼ التعميـ كالتعمـ ، كيتبمكر في صكرة أنشطة تدريسية يتفاعؿ فييا 
المعمـ كالطالب معا ، كيعتمد عمى التخطيط كالتنفيذ كالتقكيـ ، كيكظؼ المعمـ خاللو الكثير مف 

كجدانية ( لدل  –ميارية  –الميارات كالكسائؿ التعميمية بقصد تحقيؽ أىداؼ سمككية )معرفية 
المتعمميف محددة مسبقا .، كىك منظكمة فرعية مف المنظكمة التعميمية  " . كما ذكر قنديؿ  

( بأف القصد بالتدريس : "مكقؼ مخطط يستيدؼ تحقيؽ مخرجات تعميمية 07، ص 4111)
مرغكبة عمى المدل القريب كما يستيدؼ إحداث مظاىر متنكعة لمتربية عمى المدل البعيد " ، 

( بأنو : " كؿ اإلجراءات التي يقـك بيا المعمـ مع 03،  4117عرفو سييمة الفتالكم ) كت
المتعمميف إلنجاز مياـ معينة لتحقيؽ أىداؼ سبؽ تحديدىا ، ترتبط بقكاعد أك مبادئ كأسس 
كأىداؼ كنظاـ كاع مصاحب لتمؾ اإلجراءات كاألعماؿ التي تظير في سمككيات كميارات المعمـ 

 متطمبات المينة " .القائمة عمى 
كبالرجكع لمتعريفات السابقة يالحظ أنيا تتفؽ عمى أف كؿ ما يقـك بو المعمـ مف تخطيط       

كتنفيذ كأداء داخؿ حجرة الصؼ أك خارجو ككؿ تفاعؿ مع المتعمـ إلكسابو الميارات ىك عمميا 
المعمـ – تدريس ، كمف كجية نظر الباحث  يكمف جكىر التدريس في التفاعؿ بيف طرفيف

كفؽ تخطيط  مسبؽ كتنفيذ كأداء مرضي يتـ مف خاللو نقؿ الميارات مف المعمـ  –كالمتعمـ 
 لممتعمـ كيظير ذلؾ عمى سمكؾ المستيدؼ .

 الكفايات التدريسية :
كرد في الدراسات التربكية كاألدبيات الكثير مف التعريفات التي تناكلت مفيـك الكفايات      

ر بالنظر إلييا مختمفة بحسب مسارىا بيف الميارة كالقدرة كاإلمكانية ، كبيف التدريسية كالتي تعتب
( الكفاية 011،ص4111الممارسة الفعمية ألداء ميمة ما بفاعمية كاتقاف . فقد عرؼ قنديؿ )

التدريسية بأنيا : القدرة عمى القياـ بأداء محدد يتعمؽ بأحد مياـ المعمـ في المكقؼ التدريسي ، 
ذا األداء مؤثران في تحقيؽ أىداؼ ذلؾ المكقؼ مف جية ، كقابالن لممالحظة ، بحيث يككف ى

كالقياس مف جية أخرل ،كيقصد بالقابمية لممالحظة ، إمكانية مالحظة  األداء بصكرة مرئية إذا 
كاف أداء يتعمؽ بتنفيذ التدريس أك إدارة الفصؿ ، أك بصكرة مكتكبة إذا كاف أداءن يتعمؽ بتخطيط 

( بأف الكفاية التدريسية ىي : ما يتمتع بو المعمـ مف 054،ص4104، كيرل عرفاف )التدريس 
جكانب معرفية كميارية  ككجدانية تتعمؽ بما يجب أف يقـك بو مف مياـ أكاديمية أك مينية أك 

(  تعريفان لمكفايات 051،ص4105اجتماعية  أك تقنية تتعمؽ بمينة التدريس . كأكرد المالكي)
يا : قدرة المعمـ عمى امتالؾ المعمكمات كالميارات كاالتجاىات في مادتو عمى التدريسية بأن

 النحك الذم يساعده عمى تحقيؽ أىدافيا بأقؿ كقت كأقؿ جيد كأقؿ تكمفة ممكنة .



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
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كفي ضكء ما سبؽ مف تعريفات  لمفيـك الكفايات التدريسية فإف الباحث يرل أف الكفايات      
كؿ ما يمتمكو معممي العمـك الشرعية في المعاىد العممية مف  التدريسية تتسـ كتيدؼ إلى :

الميارات كاالتجاىات المرتبطة بالمينة بما ينعكس إيجابان عمى المتعمـ في المكاقؼ التعميمية 
المختمفة عمى مستكلن عاٍؿ مف االنضباط كاالتقاف لحصكؿ النتائج المتكقعة كقياسيا بأداة 

 الدراسة الحالية.
 يات : تصنيف الكفا

إف المتتبع لتصنيفات الباحثيف كالميتميف في مجاؿ الكفايات يجد ىناؾ بعض التبايف في     
تحديد تمؾ المجاالت فمنيـ مف يضعيا في مجاالت مترابطة متداخمة كمنيـ مف يذىب إلى 
تصنيفيا حسب األداء كالنكاتج كفيما يمي استعرض بعض ىذه التصنيفات بحسب مف أكردىا . 

أف التفكير في كفايات المعمـ ييـ المعمميف كتككينيـ  (14-11، ص ص4104محية )فيرل ال
كالمسارات الشخصية كالتخصصية كالمعرفية كااللتزاـ كتنكع المفاىيـ كالنظريات كالقيـ ، لذا نجد 
أف الباحثيف ال ينطمقكف في ىذا المجاؿ مف منطمؽ كاحد حيث ال يعرفكف تحديدا عف أم 

ايات يتناكلكنيا بالبحث كالحديث كال طريقة اكتسابيا أك بنائيا بؿ قد يجيمكف ممارسات أك أم كف
كفاية المعمـ الخبير عمى كجو المثاؿ ككيفية بناء الكفايات المينية الخاصة بو . فالحديث ىنا 
عف المعمـ الخبير ال معنى لو عمى مستكل النظر النقدم ألف درجة الخبرة ماىي إال اختالفات 

ممارسة المينة ، كمف منظكر آخر فإف عتبة الخبرة يصعب تحديدىا كقد تطرح ىذه بيف أنماط 
الفكرة مشكالت مف تمقاء نفسيا .إف التفكير في كفايات المعمـ المينية تمر عبر التفكير في 
نمكذج المعمـ المنتظر المرغكب أك المبحكث عنو أك المستيدؼ .لذا نجد أف البعض حَصر 

 ث مجاالت مترابطة كمتداخمة فيما بينيا كىي :كفايات المعمـ في ثال
المعنى كاألىداؼ كالمقاصد التي يضعيا المعمـ لنشاطو كمشركعو الشخصي  المشاريع : -

 في إطار مشركع المؤسسة. 
التصرفات المفركضة مف جيتو كمعمـ كتشمؿ مساعدة المتعمميف عمى التعمـ  األنشطة : -

 زمالء .كتدبير المجمكعة كاالشتغاؿ إلى جانب ال
كتشمؿ المعارؼ كالتمثالت  كالنظريات الشخصية كالصكر الذىنية لألفعاؿ  الكفايات : -

 المعبأة مف أجؿ حَؿ المشاكؿ في كضعيات العمؿ . 
 (  الكفايات التدريسية إلى : 257-248، ص ص 1024وقد صنف عرفان)

حميؿ كالربط كاالستنباط كتشمؿ الجانب المعرفي كالقدرة عمى النقد كالت الكفايات األكاديمية : .0
 كالقدرة عمى اكساب المتعمميف حب مكاد تخصصو كتنمية اتجاىاتيـ نحكىا .

 كىي تمؾ المتعمقة بأداء المينة كاإلعداد كالتنفيذ كالتقكيـ . الكفاية المينية : .4



 زربان جمعان مشرف بن عبداهللأ/          التدريسية الكفايات توفر درجة
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كالتكاصؿ الفعاؿ مع المتعمميف كالزمالء ، كالقدرة عمى حؿ المشكالت  الكفاية االجتماعية : .7
تماعية كالمشاركة الفاعمة في األنشطة غير الصفية داخؿ المدرسة ، كمساىمتو في االج

 تحقيؽ مطالب المجتمع .

كإلمامو بالثقافة الكمبيكترية ، كميارات استخدامو ، كااللماـ بمصادر  الكفايات التكنولوجية : .2
 المعمكمات اإللكتركنية كاستخداـ شبكة االنترنت في العممية التعميمية .

فيالحظ الباحث ىنا كجكد بعض االختالؼ بيف الباحثيف كالميتميف في تصنيؼ الكفايات      
 . إال أنيا اجماال تكمؿ بعضيا كتساىـ جميعيا في خمؽ تصنيؼ منظـ تقـك عميو ىذه الكفايات

 الدراسة الحالية .
 الكفايات في مجال إعداد المعمم :

كية بحركة إعداد المعمميف كاالىتماـ بيذا الجانب نظران الىتماـ كثير مف المؤسسات الترب       
لمحصكؿ عمى مخرجات فاعمة متميزة ، فمذا عرفت برامج إعداد المعمميف العديد مف التطكرات ، 
كاف مف أىميا اعتماد مدخؿ الكفايات بدال مف اعتماد المعرفة كإطار مرجعي . أم اعتماد ما 

لكفايات كالتي أصبحت مف أبرز مالمح التربية سيعرؼ بالتربية ) التدريس ( القائمة عمى ا
المعاصرة خاصة لدل الجيات المسؤكلة عف تأىيؿ المعمميف كالتي أصبح شغميا الشاغؿ إعداد 
معمميف أكفاء كتدريبيـ كفؽ أحدث نظريات التعمـ كالتعميـ . األمر الذم جعؿ الكثير مف 

ف في حيف أف ما يميز مشركعنا ىذا ىك الميتميف ال يتحدثكف عف الكفايات إال بربطيا بالمعممي
بالضبط فؾ الحصار عمى ىذا المفيـك كتكسيع إطار استعمالو ليشمؿ المتعمميف أيضان ما دامكا 
بدكرىـ كمف حيث المبدأ مطالبيف بتحصيؿ كفايات) معرفية ككجدانية كميارية ( تمكنيـ مف 

الكفايات عمكمان في بادئ األمر  االندماج في سكؽ العمؿ بؿ كفي الحياة بشكؿ عاـ . لقد كانت
،ص 4112)الدريج ، لمرغكبة كالمطمكبة لدل المعمميف تعرؼ بارتباطيا بالميارات كالقدرات ا

( أف مف أبرز السبؿ لتطكر بناء المعمـ ىك 71، ص 4117. لذا تعتقد سييمة الفتالكم ) (411
مجاؿ إعداده كتدريبو ، كأف  االىتماـ باألساليب المبتكرة كاالتجاىات الحديثة التي ظيرت في

تكفير المعمـ الجيد يعد التزامان نحك المتعمميف الناشئيف ، كنحك مستكل مينة التعميـ ، يضاؼ إلى 
ىذا ظيكر ميارات مستجدة لمتدريس مرتبطة باستخداـ التقنيات التربكية يدفعنا إلى إعادة النظر 

عمميف مف انخراطيـ في المينة عمى اتقاف في برامج إعداد المعمـ بيف الحيف كاألخر لتمكيف الم
تمؾ الميارات التي اصبح أمر استخداميا ضركريا ألنيا تساعدىـ في تقديـ إيضاحات ميمة 

 لممتعمميف كعمى إثارتيـ لمتعمـ.
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كيكافؽ الباحث ىذا الرأم ىنا حيث إف متطمبات العصر كحاجة الفرد )المتعمـ ( كالمجتمع       
تربكية المراجعة الدائمة كتحفيز المعمـ دكمان كعدـ االكتفاء بالخبرة تحتـ عمى المؤسسات ال

المكتسبة بؿ البد مف التعمـ كاالطالع عمى كؿ جديد في مجاؿ التربية حتى يككف مكقؼ المعمـ 
 التعميمي ثابتا كفاية مف غير قصكر قد يعتريو.

مف كفايات المعمـ  ( إلى أف ىناؾ أربعة أبعاد73،ص4117كتشير سييمة الفتالكم )      
 ينبغي تكافرىا ىي :

 فيتمتع بأخالؽ مينية عالية شجاع ، مرف ، صبكر، كاثؽ مف نفسو ، البعد األخالقي : -
 عادال ،  ميتما بالمتعمميف .

كيشمؿ الكفايات المعرفية الالزمة لتمكينو مف ممارسة التدريس بفاعمية  البعد األكاديمي : -
خداـ خطكات المنيج العممي في التقصي كالتدريس ، كاقتدار كإلمامو بالتخصص ، كاست

كالربط بيف العناصر كالتدرج في التدريس مف الصعب إلى السيؿ ، كالكضكح كالتشكيؽ في 
 الشرح ، كالتكضيح كالتفسير لممبيـ .

         كذلؾ بالقدرة عمى استخداـ المفاىيـ كاالتجاىات كأنكاع السمكؾ األدائي البعد التربوي : -
تقاف لتحقيؽ األىداؼ التربكية كيضـ البعد التربكمفي ال          تدريس بسيكلة كيسر كا 

 لمكفايات األدائية:  
تحميؿ المحتكل ، كتحميؿ خصائص المتعمـ ،  أ / الكفايات السابقة لمتدريس وتشمل :

 كالتخطيط لمتدريس، كصياغة األىداؼ لو، كتحديد طرائؽ التدريس كاستراتيجياتو .
مرحمة التدريس الفعمي كتنظيـ بيئة الفصؿ ،كالتييئة لمدرس،  التدريس وتشمل : ب/ كفايات

كجذب االنتباه، كتنكيع الحافز، كتحسيف االتصاؿ  قكال أك فعال أك ايحاءن ، كاستخداـ الكسائؿ 
 التعميمية، كالتعزيز، كالقدرة عمى إدارة الفصؿ، كاجادة غمؽ الدرس كانياءه ، كتحديد الكاجب.

 صياغة كتكجيو االسئمة ، كالتقكيـ التككيني كالنيائي. ات تقويم نتائج التدريس وتشمل :ج/ كفاي
بعد التفاعؿ كالعالقات االنسانية : كضـ الكفايات الكجدانية كاالجتماعية كالتعاكف مع  -

قامة العالقات مع المتعمميف كالقائمة عمى االحتراـ المتبادؿ ، كتشجيع المشاركة ،  زمالئو كا 
لقيـ ، مراقبة كمالحظة نشاط المتعمميف كالتداخؿ لمراعاة تحركات النشاط فيراعي كزرع ا

 النظاـ كيقدـ ليـ التغذية الراجعة .
كفي ضكء ماسبؽ يتضح مف خالؿ ماكرد مف آراء المختصيف كالميتميف بالكفايات         

األبعاد المعرفية أك  المينية لممعمميف كجكد تكافؽ كتكامؿ في مابينيا سكاء كاف ذلؾ عمى مستكل
الكجدانية أك الميارية المعتبرة لمكصكؿ إلى الكفاية المنشكدة ، مع االىتماـ باألبعاد التربكية الذم 
تشمؿ جانب الكفايات سكاء الكفايات التي تسبؽ عممية التدريس أك الكفايات أثناء التدريس ، 

كفايات الالزمة لتحقيؽ عممية تعميمية ككذا األدكار التربكية المختمفة التي تصؿ بالمعمـ إلى ال
 ذات كفاءة .



 زربان جمعان مشرف بن عبداهللأ/          التدريسية الكفايات توفر درجة
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 خصائص تدريس العموم الشرعية بالكفايات :
يمكف مف خالؿ استطالع آراء عدد مف المختصيف في تدريس العمـك الشرعية الكصكؿ إلى     

 عدد مف الخصائص لتدريس العمـك الشرعية بالكفايات كيمكف إيجازىا عمى النحك التالي :
عمـك الشرعية في أصمو يقـك عمى أساس الكفاية : إف العمـك الشرعية بما تحتكم تدريس ال -

عميو مف مكضكعات مختمفة ميمة كأحكاـ اهلل تعالى التي ال يجكز فييا االجتياد  ال يمكف 
القبكؿ بأف يتـ تدريسيا بمستكل يقؿ عف الكفاية ، ككذا تدريس العقيدة كمسائؿ الفقو 

الخطأ كال يتـ في ضكء المحاكلة بؿ ال بد أف يككف دقيقان ، كأف  كأحكامو كؿ ذلؾ ال يقبؿ
تحديد ما يفيد اإلنساف في دنياه كآخرتو ال بد أف يككف عمى أعمى درجة مف الكضكح ، 
 كىذا دليؿ قطعي عمى أف تدريس العمـك الشرعية ال بد أف يتـ في ضكء عدد مف الكفايات .

: فتدريس العمـك الشرعية يقـك عمى ربط ما يتعممو تدريس العمـك الشرعية يتسـ بالكاقعية  -
المتعمـ مف عمـك شرعية بكاقع حياتو ، فيكاجو كيدرس مشكالت مجتمعو التي تحتاج إلى 
تحديد دقيؽ كمعرفة أساليب حياة الناس التي يعيشكنيا ، ككؿ ذلؾ ال بد أف يتـ في ضكء 

 كفايات تدريسية محددة .
يعتمد عمى القدرة عمى إبراز الحقائؽ  فالعمـك الشرعية في تدريس العمـك الشرعية الناجح  -

أساسيا ماىي إال حقائؽ ثابتة بالكحي ال تحتمؿ التفسير كالتأكيؿ ، فيي كاضحة بذاتيا 
 كدقيقة كمفسرة ، كذلؾ ما يجعؿ التدريس بالكفايات أساسان ميما لنجاحيا .

كيرفض التقميد األعمى : فرغـ ما تدريس العمـك الشرعية الناجح يقـك عمى اإلقناع الفكرم  -
حكتو مف مكضكعات عقدية ال بد لممتعمـ أف يتقنيا فيي منزلة بكحي سماكم ، إال أف 
العمـك الشرعية تدعك إلى تحرير العقؿ كالتفكر في آيات اهلل كمخمكقاتو . فذلؾ يؤكد عمى 

مـك الشرعية مف أف التدريس بالكفايات يمثؿ أساسان ميمان لإلقناع الفكرم في تدريس الع
خالؿ فيـ المتعمـ لمتربية اإلسالمية في ضكء عممية دقيقة كاقتناعو بما يتعممو مف خالؿ 

 أيسر  الطرؽ كاالستراتيجيات .
 أىمية تدريس العموم الشرعية بالكفايات :

في ضكء الخصائص الميمة التي يتميز بيا التدريس بالكفايات ؛ فإنو يحتؿ أىمية كبرل       
 س العمـك الشرعية؛ يمكف إجماليا في النقاط التالية : في تدري

تدريس العمـك الشرعية بالكفايات يساعد في اختصار الكقت : فإذا ما نظرنا إلى األىداؼ  -
المطمكب تحقيقيا خالؿ الحصة الدراسية كالمسئكليات الممقاة عمى عاتؽ المعمـ خالؿ ىذه 

ا مف االىتماـ ، األمر الذم يعزز الحاجة إلى الفترة الزمنية فإنيا ال تفي ىذه المادة حقي
تدريس العمـك الشرعية بالكفايات ، فإلماـ معمـ العمـك الشرعية بعدد مف الكفايات يساعده 

 عمى إنجاز أكبر عدد مف المياـ في أقؿ كقت ممكف .



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
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تدريس العمـك الشرعية بالكفايات يساعد عمى اختصار الجيد : فككف التدريس يحتاج إلى  -
ية المعمكمات ، كالمعارؼ ، كاالتجاىات االيجابية لدل المتعمميف ، لذا ال بد أف يككف تنم

معمـ العمـك الشرعية مممان بأدؽ المعارؼ كالمعمكمات حكؿ مادة تخصصو ، ممتمكان ألرقى 
الميارات ، قادران عمى تنمية أفضؿ االتجاىات لدل المتعمميف ،لذا فيك يحتاج إلى امتالؾ 

ايات التدريسية التي تساعده عمى ذلؾ حتى تككف عممية التدريس عميو يسيرة ، عدد مف الكف
 كيقنف جيده بما يستطيع معو مف تحقيؽ األىداؼ المطمكبة .

تدريس العمـك الشرعية بالكفايات يساعد عمى اختصار التكمفة : نظران لكجكد خصائص  -
ستخدـ معمـ العمـك الشرعية ميمة في التدريس بالكفايات تميزه عف غيره ، خاصة إذا ما ا

االستراتيجيات الحديثة كالتعمـ الذاتي كالتغذية الراجعة كالتقكيـ الذاتي كاستخداـ مقاييس 
التقدير التي تمثؿ أساسان ميما في الكفايات التدريسية، كيعتبر استخداـ مثؿ ىذه التقنيات 

 الكفايات. مساعدا في خفض التكمفة ، األمر الذم يؤكد عمى أىمية التدريس ب
 المحور الثاني: معمم العموم الشرعية:

يعتبر المعمـ محكرا أساسيا في كؿ عممية تعميمية كمرتكزا ميما في التربية، فالمعممكف كانكا     
كال يزالكف مفاتيح األبكاب لمناشئة كال يمكف اغفاؿ دكرىـ في العممية التعميمية ميما اختمفت 

التعميمية اتقانا ككفاءة متى ما كاف المعمـ متخصصا متمكنا مف الطرؽ كالكسائؿ، كتزيد العممية 
 مادتو العممية .

خاصة  –( أف العادة قد جرت في كثير مف مدارسنا 40، ص 4100كيؤكد سراج الديف )      
بأف يعيد بتدريس المكاد الشرعية لمعمميف ليسكا مؤىميف مينيا ، بؿ يتـ  -المرحمة االبتدائية
غة العربية أك االجتماعيات عمى اعتبار أف تديف المعمـ أك امتالكو بعض تكميؼ معممي الم

المعارؼ الدينية كافيا أف يؤدم ىذا الدكر . بؿ األنكى مف ذلؾ أف تعتبر ىذه المادة ىدية 
لألصدقاء مف المعمميف ألنيا ال تحتاج إلى جيد كبير في التحضير كأداء الحصة الصفية . 

ف ا ستقامت األمكر ككمؼ خريج كمية الشريعة بتدريس ىذه المكاد فيك كيضيؼ أيضا أنو حتى كا 
يمتمؾ الحد األدنى مف العمـك الشرعية كلكنو يفتقر إلى التأىيؿ األكاديمي كالعممي كالتربكم الذم 

 يعتبر ميما كيجب التركيز عميو . 
 مقومات معمم العموم الشرعية :

ؾ صفات كمقكمات ال بد منيا لنجاح ( مف أف ىنا03-05، ص ص 0111يذكر البدرم )     
 ميمة معمـ العمـك الشرعية كتكفيقو في كظيفتو كىذه المقكمات باختصار عمى النحك التالي :
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القدرة كالتمكف في العمـك الشرعية خاصة تمؾ المكاد التي سيقـك بتدريسيا كأف يككف ممما  .0
ئما عمى االستزادة مف بمصادرىا حتى يستطيع الرجكع إلييا كقت الحاجة ، كأف يعمؿ دا

 المعمكمات كتطكيرىا بالتفاعؿ معيا كمف خالؿ العممية التربكية .
ف كاف ذلؾ في حدكد القكاعد األساسية ، فيككف  .4 االطالع عمى مكاد العمـك األخرل ، حتى كا 

لديو حصيمة ثقافية جيدة تمكنو مف الرد عمى استفسارات المتعمميف فييا حاؿ أنيا كردت 
 الدراسية .خالؿ المادة 

أف تتكافر لديو االتجاىات كالقيـ كالمثؿ الدينية ، كأف تتطبع شخصيتو بيا مع قناعتو  .7
 بفعاليتيا في تككيف الشخصية اإلسالمية كاإلنسانية المتكاممة .

أف تتكافر فيو المقكمات الخمقية كالطبيعية لمشخصية القكية المؤثرة التي تجذب مف يتحدث  .2
 احتراـ المجتمع الخارجي لممدرسة .إلييـ كتفرض احتراميا ك 

أف يككف سميما مف العاىات المنفرة أك المثيرة لضحؾ المتعمميف كسخريتيـ ، كعيكب النطؽ  .5
 كالسمع كالبصر كغيرىا مف العاىات المعتبرة الظاىرة .

اقتناعو بدكره كمعمـ في تدريس مكاد العمـك الشرعية ، كميمتو في تدريس ىذا التخصص  .4
ينشغؿ بمصادر أخرل قد تسبب لو قصكرا في أداءه كتتعمؽ بيا نفسيتو عف الميـ ، كال 

 ميمتو الرئيسية .
إلمامو بالطرؽ التربكية في تدريس المادة كاطالعو عمى نظريات التربية القديمة كالحديثة مف  .3

 غير أف يمـز نفسو بيا بؿ يجب أف يككف لو أسمكبو الخاص كطريقتو المبتكرة في التدريس .
ف مطمعا عمى عمـ النفس بحيث يستطيع التعامؿ مع نفسية المتعمميف كمراحؿ أف يكك  .8

 تعميميـ المختمفة مع ما يتناسب مف اتجاىاتيـ كحاجاتيـ كقدراتيـ .
أف يككف مدركا لمطبيعة الخاصة لمكاد العمـك الشرعية ، فيي ليست كغيرىا مف المكاد  .1

حسب . بؿ ليا تأثيرىا الكجداني تدرس مف اجؿ اكتساب المعارؼ كالخبرات كالميارات ف
 كالسمككي كاألخالقي سكاء في تعامؿ الفرد مع ربو أك مع غيره .

السعي الدائـ إلى التزكد كالتطمع المستمر نحك الكماؿ كعدـ بقائو عمى ما ىك عميو بؿ  .01
 يسعى دكما إلى تطكير عطائو كأف يجعؿ نفسو قدكة لممتعمميف في التفاني كالبذؿ .

ما كرد يظير جميان أنو يجب االىتماـ بمعمـ العمـك الشرعية إعدادان كتدريبان  كمف خالؿ    
كتطكيران لخمؽ قدكة مؤثرة في المتعمميف كفي محيط مجتمعو، كأف مناىج العمـك الشرعية 
كمقرراتيا تستدعي اىتماما أكبر مف مؤسسات إعداد المعمميف في اختيار معممي العمـك الشرعية 

ت خاصة تمكنيـ مف االستفادة مف سنكات اإلعداد في تطكير مياراتو ممف يحممكف مقكما
 ككفاياتو التدريسية ليتمكف خالؿ الخدمة مف خمؽ اتجاىات كترؾ أثر في المتعمميف . 
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 واقع معمم العموم الشرعية :
ىناؾ أدكار يفترض أف يقـك بيا المعمـ فعميا كلكف كاقع المعمميف الحقيقي قد يختمؼ عف     
( إلى أف كاقع 42-44ص ص  4100ؿ منو. كفي ىذا اإلطار يشير سراج الديف )المؤم

ككضع المعمميف يتأرجح كيختمؼ مف دكلة ألخرل بحسب البيئة االجتماعية التي انحدر منيا أك 
 كمؼ بتدريس أبنائيا، كيصنفو ىنا بحسب المراحؿ التعميمية المختمفة كما يمي :

ف البمداف يككؿ إلى معمـ كاحد تدريس كافة المساقات لمطمبة في كثير م المدارس االبتدائية : -
في الصفيف األكؿ كالثاني كبعدىا أم الصؼ الثالث "يكمؼ غالبا معمـ درس المغة العربية 
بتدريس المكاد الشرعية". ك أنو في ىذه المرحمة البنائية لممتعمـ يتـ التعامؿ مع مكاد العمـك 

 إضافة جانب الكعظ   الشرعية كبقية الدركس األخرل مع
مف ناحية أخرل ، كيمجأ المعممكف إلى اقحاـ المتعمميف بمفاىيـ قد ال تتناسب مع أعمارىـ ،     

كيبالغ في كـ كطبيعة المعمكمات المقدمة ليـ ، كيبيف ىنا أيضا أف المبالغة الشديدة  تعطي في 
االلتزاـ بالصالة أك الصياـ كىك كثير مف األحياف نتائج ايجابية لدل المتعمميف تنعكس عمييـ ، ك

عامؿ جيد ، كلكف نجد أف المتعمميف في ىذه السف يمتزمكف كىـ يمػمؤىـ الرعب مف العذاب  
الذم يتـ التفنف في كصفة بطريقة ال تخمك عف األساطير البعيدة عف الديف، كأنو في كثير مف 

مات أك تصكرات ليست دقيقة، األحياف يتـ االستخفاؼ بعقؿ المتعمـ ) الطفؿ ( كتقدـ لو معمك 
كقد ينعكس ىذا سمبا ليس فقط مف خالؿ رفض ىذه األفكار بؿ يتعداه إلى رفض التعامؿ مع 

 المعمكمات التي يقدميا اآلباء أك المعممكف ال حقا كيشكؾ في صحتيا . 
: يتميز المتعممكف في ىذه الفئة بدخكليـ مرحمة المراىقة ، كمف أبرز  المدارس الثانوية -

ثبات الذات ، كمع الظركؼ االجتماعية المختمفة كاليجمات  مظاىرىا التمرد كحب التحدم كا 
، حضارة بالده خاصة في سمككو كفكرهالخارجية المعادية التي تستيدؼ الشباب الناىض الباني ل

فتجد أنو يبرز ىناؾ بعض األفكار المختمفة الدخيمة كالميؿ إلى التطرؼ إما بالتشدد العقائدم أك 
       االنسالخ في األفكار كالمعتقدات كمحاكلة تقميد الغرب في السمكؾ كطريقة الحياة، كنظرا 
لككف الغالبية ممف يككؿ ليـ تدريس العمـك الشرعية ليسكا مؤىميف تربكيا مف حيث : أساليب 
التدريس، كعمـ النفس السمككي ، كعمـ االجتماع . لذا تجدىـ يخكضكف معركة قكية كشرسة مع 
ىؤالء الفتية مجرديف مف مرتكزات الحكار كالنقاش كمخاطبة العقؿ فيمجأكف حينيا إلى الترىيب 
الشديد مف العقاب في األخرة كالنبذ في الدنيا فيذه المعركة غير عادلة كخاسرة بشقييا ، كتعد 

 ممتـز بتعاليـ خسارة لممجتمع في كال الحالتيف كلف يككف طريقا مناسبا لبناء مجتمع مسمـ
 .كسماحة الديف

 األدوار المنوطة بمعمم العموم الشرعية :
، ار المناطة بالمعمـ في ىذا العصر( إلى كثرة األدك 08-05،ص ص 4111يشير الركمي )    

كتعتبر مف التحديات التي ينبغي أف يتعامؿ معيا كيتغمب عمييا ، كيشير ىنا إلى بعض أدكار 
 بكية مناسبة كمنيا : المعمـ في معالجة بعض المكاقؼ بطريقة تر 



 زربان جمعان مشرف بن عبداهللأ/          التدريسية الكفايات توفر درجة
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كىذا يعتبر مف أىـ أدكاره فيحببيـ في العمـ بصفة عامة  ترغيب المعمم طالبو في التعميم : -
العمـ النافع لدينيـ كحياتيـ، فمتى ما أردنا جيال قكيا مييأن لمكاجية المشكالت حينيا يجب 

التطكير كمالحقة  أف نتابع كنراقب بأعيننا كنصغي بأذاننا. لذا عمى المعمـ أف يحرص عمى
 الجديد في عالـ المعرفة حتى ال يضع نفسو في مكضع محرج بيف طالبو أك زمالء مينتو .

كيأتي ىذا في ضمف أىـ أدكار المعمـ  دور المعمم كنموذج مميز وقدوة حسنة لطالبو :  -
كتأثيره في بناء شخصية المتعمـ ، فعميو أف يككف نمكذجا كقدكة حسنة ليـ في تصرفاتو 

اقفو التي تعترضو سكاء كاف ذلؾ داخؿ المدرسة أـ خارجيا ، فحينما يحث المعمـ كمك 
طالبو عمى الصالة كىك مقصر فييا أك ال يؤدييا ىك بفعمو ىذا يسئ إلى العممية التربكية 

لى مينتو . لى المدرسة بؿ إنو يسئ لنفسو كا   كا 
يؽ شخصيتو كممارستو إف المعمـ ىك المفتاح األكؿ الذم عف طر  دور المعمم والشورى : -

  ملسو هيلع هللا ىلصيتعمـ المتعممكف مبادئ الشكرل ، فعندما يضرب المعمـ األمثمة الكاقعية بفعؿ النبي 
في أخذ رأم الصحابة الكراـ تطبيقا كتنفيذا لما جاء في القرآف الكريـ  كيمارس المعمـ ذلؾ 

 ييـ .بنفسو كيحض طالبو عميو فيك بذلؾ يرسخ ىذا المبدأ في نفكسيـ كيدعـ قيمتو لد
إف مف كاجبات المعمـ كأىـ أدكاره   دوره في تقريب المتعممين إلى واقع المجتمع وثقافتو :  -

أف يقدـ ثقافة المجتمع لطالبو ، كيربط طالبو بيا فيبسطيا ليـ بما يتناسب كمراحميـ 
العمرية فيقـك بدكر نقؿ الثقافة كتنقيتيا حتى يتشرب الناشئة ثقافية اجتماعية نقية طيبة . 

 فعمى المعمـ أف يككف منغمسا في ثقافة المجتمع حتى يتمكف مف القياـ بيذا الدكر .
كىذا الدكر يركز عميو كثير مف الباحثيف في مجاؿ التربية ، فالمعمـ  دوره كوسيط تعميمي : -

يقـك بدكر التقريب بيف المفاىيـ الكاردة في ىذه الكتب كالمراجع كبيف عقكؿ كمفاىيـ 
 يتكلى مسؤكلية تعميميـ .المتعمميف الذيف 

فبحكـ مينتو التي تخصص فييا كخبرتو التي اكتسبيا  دوره كموجو لمعممية التعميمية : -
فيفترض بو أف يجد المدخؿ السميـ لمدرس كيتمكف مف ربطو بميارة بالدرس السابؽ ، كيركز 

ممو مع عمى النقاط ذات الصعكبة عمى المتعمميف بإعادة شرحيا كتبسيطيا ، كأف يككف تعا
 المتعمميف بالنظر إلى طبيعتيـ .

إف ىذا المجتمع الذم تكجد بو المدرسة لو قيمو ك تقاليده  دوره في ترسيخ قيم المجتمع :  -
كعاداتو كىذه القيـ تنبع مف معتقدات أفراده . لذا عمى المعمـ أف يككف كاعيا بيذه القيـ 

سيخ ىذه القيـ في سمكؾ كتصرفات تماما فاىما ألبعادىا كما تمثمو كعميو أف يعمؿ عمى تر 
المتعمميف ، كأف ال يسمح ألم طالب باالنحراؼ عف تمؾ القيـ أك االستيزاء بيا كأف يككف 

 ىك القدكة في التمسؾ بتمؾ القيـ كالمبادئ كالمحافظة عمييا .
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 كيالحظ الباحث أنو متى ما أىتـ المعمـ بما ذكر ىنا مف أدكار مطمكبة منو، كطرؽ معالجة     
المكاقؼ التربكية المختمفة، كامتمؾ مكقفان تربكيان قكيان يستطيع معو التعامؿ مع المتعمميف بمختمؼ 
 –مراحؿ نمكىـ، كعمى اختالؼ تنشئتيـ فينمي االتجاىات المرغكبة، كيترؾ أثران يبقى لمفرد 

 القياـ بو .كيالمسو المجتمع حينيا يككف المعمـ قاـ بالدكر المنشكد الذم يؤمؿ منو  –المتعمـ 
 أىداف المعاىد العممية واألحكام الخاصة بيا :

          المعاىد العممية كمؤسسة تعميمية تتفؽ مع بقية المؤسسات التعميمية العامة في    
        ( أف 71،  41، ص  0131األىداؼ العامة في المرحمة المتكسطة، كيذكر العيسى )

         أك البمكغ العقمي، كاالمتداد الطبيعي لممرحمة االبتدائية المرحمة المتكسطة كىي مرحمة المراىقة
) مرحمة الطفكلة المتأخرة ( ، كالمرحمة المتكسطة مرحمة ثقافية عامة غايتيا تربية الناشئ تربية 
إسالمية شاممة لعقيدتو كعقمو كجسمو كخمقو ، كيراعى فييا نمكه كخصائص ىذا الطكر الذم 

 ديد . كأىداؼ ىذه المرحمة تتمثؿ فيما يمي : يمر بو ككأنو ميالد ج
يعمؿ عمى تمكيف العقيدة اإلسالمية في نفس الطالب ، كيجعميا ضابطان  ىدف إسالمي : .0

لسمككو كتصرفاتو ، كينمي محبة اهلل كخشيتو في قمبو ، كيقتضي ىذا تربيتو عمى الحياة 
 لمسئكلية .االجتماعية اإلسالمية التي يسكدىا اإلخاء كالتعاكف كتحمؿ ا

: كذلؾ بتدريبو عمى خدمة تحقيق المواطنة الصالحة أو العضوية الصالحة في المجتمع  .4
النصح كاإلخالص فيو لكالة  مجتمعو ككطنو الذم ينتسب إليو ، كالعمؿ عمى تنمية ركح

، كيتـ ذلؾ مف خالؿ تزكيده في ىذه المرحمة بالمعارؼ المالئمة لسنو حتى يصبح مممان أمره
العامة كالمبادئ األساسية لمثقافة كالعمـك ، كعمى المربيف أف يعممكا عمى تشكيقو باألصكؿ 

          إلى البحث عف المعرفة كأف يعكدكه التأمؿ كالتتبع العممي مف خالؿ تنمية قدراتو
 كمياراتو المختمفة .

ار فراغو كيتمثؿ في تعكيده عمى االنتفاع بكقتو في القراءة المفيدة ، كاستثم ىدف وقائي : .7
 في األعماؿ النافعة ، كتصريؼ نشاطو بما يجعؿ شخصيتو اإلسالمية مزدىرة قكية .

فيذه األىداؼ العامة لممرحمة المتكسطة ىي أىداؼ تسعى المعاىد العممية لتحقيقيا        
    خالؿ المرحمة المتكسطة حاليا كحاؿ بقية المؤسسات التعميمية .كأما المرحمة الثانكية فيي

         مة أعمى كأكثر خصكصية ، كليا خصائصيا كطبيعتيا التي تحتـ عمى المؤسساتمرح
         التعميمية االىتماـ بما يقدـ في ىذه المرحمة كبما يتناسب مع نمك المتعمميف . فقد كرد في
كتاب سياسة التعميـ في المممكة العربية السعكدية كالذم أعدتو كزارة التعميـ العالي آنذاؾ 

( أف المرحمة الثانكية تشمؿ : الثانكية العامة ، كثانكية المعاىد  41- 40ىػ ، ص ص 0718)
العممية ، كدار التكحيد كالجامعة اإلسالمية ، كمعاىد إعداد المعمميف كالمعممات كالمعاىد المينية 

حدث في مف زراعية كصناعية كتجارية( كالمعاىد الفنية كالرياضية ، كمايست) بأنكاعيا المختمفة
 ىذا المستكل ، كىذه المرحمة ليا أىدافيا الخاصة المتمثمة في :



 زربان جمعان مشرف بن عبداهللأ/          التدريسية الكفايات توفر درجة
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متابعة تحقيؽ الكالء هلل كحده كجعؿ األعماؿ خالصة لكجيو كمستقيمة في كافة جكانبيا  -
 عمى شرعو .

دعـ العقيدة اإلسالمية التي تستقيـ بيا نظرة الطالب إلى الككف كاإلنساف كالحياة في الدنيا   -
كاآلخرة ، كتزكيدىـ بالمفاىيـ األساسية اإلسالمية التي تجعمو معتزان باإلسالـ قادران عمى 

 الدعكة إليو كالدفاع عنو .
 .تمكيف االنتماء الحي ألمة اإلسالـ الحاممة لراية التكحيد   -
تحقيؽ الكفاء لمكطف اإلسالمي العاـ كلمكطف الخاص ) المممكة العربية السعكدية ( بما  -

 يكافؽ ىذا السف مف تساـ في األفؽ كتطمع إلى العمياء كقكة في الجسـ .
تعيد قدرات الطالب ، كاستعداداتو المختمفة التي تظير في ىذه الفترة كتكجيييا كفؽ ما  -

 ـ الشرعية  في مفيكميا العاـ .يناسبو كما يحقؽ أىداؼ العمك 
تنمية التفكير العممي لدل الطالب كتعميؽ ركح البحث كالتجريب كالتتبع المنيجي كاستخداـ  -

 المراجع كالتعكد عمى طرؽ الدراسة السميمة .
عدادىـ لمكاصمة الدراسة في المعاىد العميا كالكميات  - إتاحة الفرصة أماـ الطالب القادريف كا 

 التخصصات . الجامعية بمختمؼ
عدادىـ لسكؽ العمؿ . -  تييئة سائر الطالب كا 
تخرج عدد مف المؤىميف مسمكيان كفنيان لسد حاجة البالد في المرحمة األكلى مف التعميـ كالقياـ  -

 بالمياـ الدينية كاألعماؿ الفنية ) مف زراعية كتجارية كصناعية ( كغيرىا .
 .تحقيؽ الكعي األسرم لبناء أسرة إسالمية سميمة  -
 رعاية الشباب عمى أساس اإلسالـ ، كعالج مشكالتيـ الفكرية كاالنفعالية . -
 إكسابيـ فضيمة المطالعة النافعة كالرغبة في االزدياد مف العمـ النافع كالعمؿ الصالح .  -
 تككيف الكعي اإليجابي الذم يكاجو بو الطالب األفكار اليدامة كاالتجاىات المضممة .  -

ركيز إضافة إلى ماسبؽ عمى تحصيف األفكار كالعناية باألمف الفكرم كىنا ال بد مف الت    
كمعالجة بعض الممكثات الفكرية الطارئة بالطرؽ الصحيحة كفؽ منيج شرعي قكيـ ، كتضيؼ 
سياسة التعميـ في المممكة العربية السعكدية إلى أف ىناؾ أحكامان خاصة بالمعاىد العممية تتمثؿ 

 فيما يمي:
لعممية النيضة التعميمية في البالد ، كتشارؾ التعميـ العاـ في مكاد الدراسة تكاكب المعاىد ا .0

 كُتعنى عناية خاصة بالدراسات اإلسالمية كالمغة العربية .
ُيؤىؿ ىذا النكع مف التعميـ الدارسيف فيو لمتخصصات في عمـك الشريعة اإلسالمية كفركع   .4

 ظرية المالئمة .المغة العربية إلى جانب الدراسات في الكميات الن
يرعى ىذا التعميـ أبناءه عمميان كتربكيان كتكجيييان كمسمكيان لتحقيؽ أغراضو األساسية في   .7

 كفاية البالد مف المتخصصيف في الشريعة اإلسالمية كعمـك المغة العربية كالدعاة إلى اهلل .



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
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 ثانيًا / الدراسات السابقة:
: مستكيات ممارسة معممي كمعممات كالتي كانت بعنكاف  م(1025دراسة أبولطيفة ) -

العمـك الشرعية لمكفايات التدريسية مف كجية نظر طمبة المرحمة األساسية العميا . ىدفت 
الدراسة إلى الكشؼ عف مستكيات ممارسة معممي كمعممات العمـك الشرعية لمكفايات 

، كاتبعت التدريسية مف كجية نظر طمبة المرحمة األساسية العميا في محافظة الطفيمة 
الدراسة المنيج الكصفي التحميمي ، كاستخدمت أداة الدراسة )االستبانة ( كطبقت عمى عينة 

٪ ( مف مجتمع الدراسة ، كبعد جمع 05( طالبان كطالبة كيمثمكف )441الدراسة البالغة )
 البيانات كتحميميا تكصمت الدراسة إلى النتائج التالية : أف المتكسط العاـ لتصكرات الطمبة
لدرجة ممارسة معممي كمعممات العمـك الشرعية لمكفايات التدريسية جاءت بدرجة متكسطة 

( ، كقد أكصت الدراسة بعدة 1040( كبانحراؼ معيارم )7013كبمتكسط حسابي بمغ )
تكصيات منيا : عقد دكرات تدريبية لمعممي كمعممات العمـك الشرعية في مديرية تربية 

ريسية بشكؿ خاص كالكفايات التعميمية بشكؿ عاـ مف خالؿ الطفيمة ، في الكفايات التد
 برامج قائمة عمى مدخؿ الكفايات التدريسية .

كالتي كانت بعنكاف : درجة امتالؾ معممي العمـك الشرعية في  م(1023دراسة الزبون ) -
 المرحمة الثانكية لكفايات التدريس بدكلة اإلمارات العربية المتحدة مف كجية نظرىـ . كىدفت
ىذه الدراسة إلى معرفة درجة امتالؾ معممي العمـك الشرعية في المرحمة الثانكية لكفايات 
التدريس بدكلة اإلمارات العربية المتحدة مف كجية نظرىـ . كاعتمدت الدراسة عمى المنيج 
الكصفي التحميمي القائـ عمى جمع البيانات كمف ثـ معالجتيا إحصائيا مف خالؿ)استبانة( 

( كفاية مكزعة عمى خمسة مجاالت طبقت عمى عينة الدراسة التي بمغت 54)مككنة مف 
( معممان كمعممة مف معممي العمـك الشرعية في المدارس الحككمية التابعة لمجمس 28)

أبكظبي لمتعميـ في دكلة اإلمارات العربية المتحدة . كقد أظيرت النتائج أف معممي العمـك 
( كفايات 4( كفاية بدرجة متكسطة ، ك)03جة عالية ، ك )( كفاية بدر 77الشرعية يمتمككف )

بدرجة متدنية . كما أظيرت النتائج عدـ كجكد فركؽ دالة إحصائيان في درجة امتالؾ معممي 
العمـك الشرعية لكفايات التدريس ُتعزل لمتغير الجنس أك الخبرة في كؿ مجاالت األداة 

لدراسة بعدة تكصيات منيا : إثراء برامج الخمسة ،كعمى مستكل األداة ككؿ  . كقد أكصت ا
إعداد المعمميف في الجامعات بمساقات أكثر في مجاؿ كفايات التدريس التي يتطمبيا األداء 
الناجح لألدكار التعميمية داخؿ المدرسة كخارجيا . كما أكصت الدراسة بعقد دكرات تدريبية 

كفايات التدريس ، كما أكصت  لمعممي العمـك الشرعية في أثناء الخدمة تقـك عمى أساس
بإجراء دراسات حكؿ درجة فاعمية برامج إعداد المعمميف في تنمية كفايات التدريس لدل 
الطمبة / المعمميف في الجامعات ، كأكصت الدراسة أخيران إلى إجراء دراسات أخرل ال حقة 

عممي العمـك تغطي الجكانب التي لـ تغطيا الدراسة الحالية ، كخاصة حكؿ درجة ممارسة م
 الشرعية لكفايات التدريس في المكقؼ التعميمي الصفي .



 زربان جمعان مشرف بن عبداهللأ/          التدريسية الكفايات توفر درجة
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كالتي كانت بعنكاف : الكفايات المينية الالزمة لمعمـ مادة  م(1022دراسة السممي ) -
التكحيد في المرحمة الثانكية كفؽ نظاـ المقررات مف كجية نظر كؿ مف معممي العمـك 

فت الدراسة إلى تحديد الكفايات المينية الالزمة الشرعية كمشرفييا بمنطقة مكة المكرمة. ىد
لمعمـ مادة التكحيد في المرحمة الثانكية كفؽ نظاـ المقررات مف كجية نظر كؿ مف معممي 
العمـك الشرعية كمشرفييا بمنطقة مكة المكرمة . كاتبعت الدراسة المنيج الكصفي المسحي ، 

( معمما لمتربية 041ينة مككنة مف )كاستخدمت الدراسة أداة )االستبانة ( كطبقت عمى ع
ـ المقررات بمنطقة مكة ( مشرفان عمى تعميميا بالمدارس الثانكية نظا41اإلسالمية ك)

القنفذة( ، كأظيرت نتائج الدراسة ما يمي : جاءت  –الطائؼ  –جده  –مكة المكرمة )
ذ ، كما أظيرت كفايات التخطيط في المرتبة األكلى ؛ ثـ كفايات التقكيـ؛ ثـ كفاية التنفي

النتائج كجكد فركؽ في تحديد كفايات التخطيط الالزمة لممعمميف بيف أفراد العينة الحاصميف 
، كالبكالكريكس ، لصالح الدكتكراه عمى مؤىؿ الدكتكراه كبيف الحاصميف عمى مؤىؿ ماجستير

ككذلؾ كجكد فركؽ في تحديد كفايات التقكيـ بيف الحاصميف عمى مؤىؿ بكالكريكس 
حاصميف عمى ماجستير ، لصالح البكالكريكس . كقد أكصت الدراسة بعدة تكصيات مف كال

قرر كفقا لمتطمبات نظاـ أىميا إعداد برامج تدريبية لمعممي التكحيد في تدريس الم
، ككذلؾ إعداد دليؿ تطبيقي يمكف لمعممي التكحيد بالمدارس الثانكية نظاـ المقررات

 طيط لمدركس ، كتنفيذىا كتقكيميا .المقررات االستفادة منو في التخ
كالتي كانت بعنكاف: مستكل األداء التدريسي لمعممي العمـك  (1021دراسة السيمي ) -

الشرعية في المرحمة الثانكية بدكلة الككيت في ضكء معايير ضماف الجكدة مف كجية نظر 
مف مستكل  المديريف كالمدرسيف األكائؿ )رؤساء األقساـ( ، كىدفت الدراسة إلى التحقؽ

األداء التدريسي لمعممي العمـك الشرعية في المرحمة الثانكية بدكلة الككيت في ضكء معايير 
الجكدة مف كجية نظر المديريف كالمدرسيف األكائؿ، كاتبعت الدراسة المنيج الكصفي 
التحميمي، كتـ إعداد أداة لقياس معايير جكدة األداء التدريسي لمعممي العمـك الشرعية 

ممت عمى ثالثة مجاالت كىي: التخطيط كالتنفيذ كالتقكيـ، كتـ تطبيقيا عمى عينة مككنة كاشت
( مدرس أكؿ مف جميع المحافظات بدكلة الككيت، ككشفت 84( مدير كمديرة، ك)84مف )

نتائج الدراسة أف مستكل األداء التدريسي لمعممي المرحمة الثانكية في ضكء معايير الجكدة 
يف كالمدرسيف األكائؿ كاف مرتفعان، كجاء في الرتبة األكلى مجاؿ مف كجية نظر المدير 

التخطيط يميو مجاؿ التنفيذ ثـ مجاؿ التقكيـ، ككشفت النتائج عف كجكد فركؽ ذات داللة 
إحصائية في مستكل األداء التدريسي لمعممي العمـك الشرعية في المرحمة الثانكية بدكلة 

ف كجية نظر أفراد العينة تبعان لمتغير الكظيفة الككيت في ضكء معايير ضماف الجكدة م
 )مدير/ مدرس أكؿ(.



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
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كالتي كانت بعنكاف : الكفايات التدريسية لمعمـ  م(1022دراسة المحيالني والظفيري ) -
القرآف الكريـ في المرحمة االبتدائية بدكلة الككيت ، كىدفت الدراسة إلى تحديد الكفايات 

ي المرحمة االبتدائية ، عف طريؽ تصميـ قائمة بالكفايات التدريسية لمعمـ القرآف الكريـ ف
التدريسية الالزمة ، كاعتمدت الدراسة عمى المنيج الكصفي التحميمي القائـ عمى جمع 
البيانات مف الميداف كمف ثـ معالجتيا إحصائيان مف خالؿ)استبانة( ميدانية عمى عينة 

رسة مختارة طبقت االستبانة عمى ( مد41عشكائية مف مجمكع المدراس كصؿ عددىا إلى )
معممييا كمعمماتيا، كقد دلت نتائج الدراسة مف خالؿ أراء المعمميف عمى رضا كقبكؿ عاـ 
لمجاالت الكفايات التدريسية العشر ، كأنيا متكافرة _مف كجية نظرىـ _ لدل معممي القرآف 

لى قائمة الكفايات الكريـ . كقد أكصت الدراسة بإجراء دراسة ميدانية أخرل ، مستنده إ
التدريسية المتضمنة في ىذه الدراسة كباستخداـ أسمكب المالحظة المباشرة ألداء معممي 
القرآف الكريـ لمتحقؽ مف مدل تكافرىا لدييـ دكف االعتماد عمى آراء المعمميف أنفسيـ محؿ 

 ىذه الدراسة كعمؿ مقارنة بيف النتائج .
كالتي كانت بعنكاف : درجة أىمية الكفايات  م(1022دراسة الشديفات وحماد والزعبي ) -

التعميمية لمادة العمـك الشرعية كممارستيا لدل الطمبة / المعمميف تخصص معمـ صؼ أثناء 
فترة تدريبيـ الميداني في الجامعة الياشمية ، كىدفت الدراسة إلى قياس درجة أىمية 

المرحمة األساسية ، مف كجية كممارسة الكفايات الالزمة لتدريس مادة العمـك الشرعية في 
نظر الطمبة / المعمميف تخصص معمـ صؼ في أثناء فترة التدريب، كقد تككنت العينة مف 

( طالبان كطالبة ، كاعتمدت الدراسة عمى المنيج الكصفي التحميمي القائـ عمى جمع 041)
ت نتائج البيانات كمف ثـ معالجتيا إحصائيان مف خالؿ )استبانة( تستيدؼ العينة ، كدل

( بيف درجة 1.15الدراسة عمى عدـ كجكد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة )
أىمية الكفايات الالزمة لتدريس مادة العمـك الشرعية ، كبيف درجة ممارستيا لممجاؿ األكؿ 
)كفايات إعداد الدرس( كالمجاؿ الثاني )كفايات تنفيذ الدرس ( ككجكد عالقة ذات داللة 

ية بيف درجة أىمية الكفايات الالزمة لتدريس العمـك الشرعية ، كبيف درجة ممارستيا إحصائ
دارة الصؼ( ، كالمجاؿ الرابع )التقكيـ( . كما  لممجاؿ الثالث )كفايات العالقات اإلنسانية كا 
أظيرت النتائج عدـ كجكد عالقة ذات داللة إحصائية بيف درجة أىمية الكفايات الالزمة 

ـ الشرعية مف كجية نظر الطمبة/المعمميف ، كدرجة ممارستيـ ليا ُتعزل لتدريس العمك 
لمتغير مستكيات المعدؿ التراكمي ، كقد أكصت الدراسة في ضكء النتائج السابقة بتكصيات 
منيا : تضميف الخطط الخاصة بإعداد معمـ الصؼ تطبيقات عممية تتصؿ بالكفايات 

دة ثقتيـ بأنفسيـ كجعميـ أقدر عمى تجاكز الخاصة بتدريس مادة العمـك الشرعية لزيا
المشكالت التي كشفت عنيا الدراسة ، كأكصت الدراسة أيضا بتحسيف مستكل تدريس مادة 

كفايات التدريسية لمطالب/ العمـك الشرعية  لممرحمة األساسية مف خالؿ زيادة فعالية ال
عي بالكفايات الالزمة ، كما أكصت الدراسة بمحاكلة دفع الجيكد البحثية نحك الك المعمـ

 لتدريس العمـك الشرعية لممرحمة األساسية الدنيا ،كفعاليتيا في تحسيف تدريس ىذه المادة.



 زربان جمعان مشرف بن عبداهللأ/          التدريسية الكفايات توفر درجة
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كالتي كانت بعنكاف : تطكير الكفايات التدريسية لمعممي العمـك  م(1022دراسة الغميطي ) -
ة إلى كيفية الشرعية بالمرحمة المتكسطة عمى ضكء معايير الجكدة الشاممة . كىدفت الدراس

تطكير الكفايات التدريسية لمعممي العمـك الشرعية في المرحمة المتكسطة في ضكء معايير 
الجكدة الشاممة ، كاستخدمت الدراسة المنيج الكصفي التحميمي عف طريؽ )استبانة( 

( مشرفان تربكيان في محافظة جده ، كقد تكصمت الدراسة إلى عدد مف النتائج 44استيدفت )
ىا : ظيكر قيـ متكسطة في جميع مراحؿ التدريس )التخطيط ،كالتنفيذ ، كالتقكيـ( مف أبرز 

مما يدؿ عمى ضركرة تطكير الكفايات التدريسية لمعمـ العمـك الشرعية في ضكء معايير 
الجكدة الشاممة ، كما أظيرت نتائج الدراسة أف قيـ المتكسطات الحسابية لعينة الدراسة في 

نيا في مرحمتي التخطيط كالتنفيذ ، كأف ىناؾ فركؽ ذات داللة مرحمة التقكيـ أعمى م
إحصائية بيف متكسطات استجابة العينة ُيعزل ذلؾ لمتغير المؤىؿ الدراسي . كبناء عمى 
النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة فقد أكصى الباحث بمجمكعة تكصيات كما يمي : ضركرة 

عمـك الشرعية سكاء في آلية اختياره لدخكؿ ىذا العناية التامة كاالىتماـ الحثيث بمعمـ ال
التخصص أك أثناء إعداده في الكميات الجامعية ، كتكصي الدراسة بأىمية تطكير الكفايات 
التدريسية لمعمـ العمـك الشرعية مف خالؿ برامج التدريب المكثفة ، كما تكصي الدراسة 

  كمياراتو التدريسية بما يضمفبأىمية تشجيع معمـ العمـك الشرعية عمى تطكير كفاياتو 
جكدة المخرجات ، كأكصت الدراسة أخيران بالعناية كاالىتماـ بالمقاءات الدكرية بيف معممي 

المتقنيف لمكفايات كالميارات التدريسية ( كبيف أقرانيـ ممف لدييـ ) العمـك الشرعية األكفاء
 ضعؼ فييا .

 التعميق عمى الدراسات السابقة:
دت الدراسة الحالية مف الدراسات السابقة في معرفة تصنيؼ محاكر الكفايات كقد استفا      

التدريسية كالصياغة المغكية المطمكبة لمقدرة عمى قياس مدل تكفر الكفاية المطمكبة، كما اتضح 
لمباحث مف خالؿ الدراسات السابقة المنيج العممي الذم يتناسب مع مجتمع الدراسة الحالية 

 راسة الحالية .الستخدامو في الد
كما أف ىذه الدراسة انفردت بأنيا طبقت في ميداف تربكم يختمؼ عما كرد في مجمؿ      

الدراسات السابقة. فيالحظ الباحث أف الدراسة الحالية اىتمت بشكؿ خاص بدرجة تكفر الكفايات 
مف كجية نظر  التدريسية لمعممي العمـك الشرعية بالمعاىد العممية في المممكة العربية السعكدية

مديرم المعاىد العممية كالمشرفيف التربكييف مما يشكؿ ليا األصالة في المكضكع مف حيث 
طبيعة ىدفيا الذم كبحسب عمـ الباحث كاطالعو لـ يسبؽ لدراسة أخرل بحثو، كيؤمؿ الباحث 

 أف تسيـ ىذه الدراسة في تقديـ ما ينفع معممي العمـك الشرعية في المعاىد العممية .
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 طريقة واإلجراءاتال
مجتمع الدراسة ىـ مديرم المعاىد العممية في المممكة العربية السعكدية مجتمع الدراسة:  .أ 

( مديران ،  كمشرفي العمـك الشرعية العامميف باإلدارات المختمفة بككالة 43كالبالغ عددىـ )
كالبالغ عددىـ الجامعة لشؤكف المعاىد العممية في جامعة اإلماـ محمد بف سعكد اإلسالمية ، 

 ( .الكحدات .المعاىد العممية .4108( مشرفان تربكيان في التخصص .جامعة اإلماـ .)02) 

كقد طبؽ الباحث دراستو عمى جميع أفراد المجتمع ؛ نظران ألف المجتمع  عينة الدراسة: .ب 
 محدكد كيمكف لمباحث إجراء الدراسة عميو؛ كألف ذلؾ يعطي نتائج أكثر دقة، كيجنب الدراسة

 الكقكع في أخطاء اختيار العينة .

 خصائص مجتمع الدراسة : 
 المؤىل العممي :  -

 (2الجدول ذو الرقم )

 توزيع أفراد مجتمع الدراسة وفقًا لممؤىل التعميمي

 النسبة المئكية التكرار المؤىؿ التعميمي

 44.13 50 بكالكريكس فأقؿ
 73.17 71 أعمى مف البكالكريكس

 ٪011 80 المجمكع

 وات الخبرة : سن  -
 (1الجدول ذو الرقم )

 توزيع أفراد مجتمع الدراسة وفقًا لسنوات الخبرة

 النسبة المئكية التكرار سنكات الخبرة

 72.5 48 أقؿ مف عشر سنكات
 45.5 57 عشر سنكات فأكثر

 ٪011 80 المجمكع



 زربان جمعان مشرف بن عبداهللأ/          التدريسية الكفايات توفر درجة
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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شرعية في صكرة تمثمت أداة الدراسة في إعداد قائمة بكفايات معمـ العمـك الأداة الدراسة :  .ج 
استبانة أعدىا الباحث كقد اشتممت عمى خمسة محاكر ىي :المحكر األكؿ السمات 
الشخصية، كالمحكر الثاني التخطيط لمدرس، كالمحكر الثالث تنفيذ الدرس، كالمحكر الرابع 
الكسائؿ التعميمية كتكظيؼ التقنية ، كالمحكر الخامس التقكيـ .  يندرج تحتيا مجمكعة 

ليكرت( ) ان مف الكفايات كأساليب قياسيا. كقد تـ تصميـ االستبانة كفقان لمقياستضمنت عدد
الخماسي الذم يبدأ مف )بدرجة كبير جدان ، بدرجة كبيرة ، بدرجة متكسطة، بدرجة قميمة، 
بدرجة قميمة جدان( ىذا كتتككف االستبانة مف البيانات األكلية لممبحكثيف إضافة إلى قائمة 

 تحتيا مجمكعة مف الكفايات التدريسية.بالمحاكر تندرج 
 قاـ الباحث ببناء أداة الدراسة كفؽ الخطكات التالية: خطوات بناء أداة الدراسة:

 تصميم األداة : .2
 قام الباحث مستعينًا باهلل بتصميم أداة الدراسة معتمدًا عمى المصادر التالية :

 .ماكتبو السمؼ حكؿ المعمـ ، كبخاصة معمـ العمـك الشرعية  -
 الدراسات السابقة حكؿ الكفايات . -
 ماكتب حكؿ طرؽ تدريس العمـك الشرعية . -
 الئحة التقييـ لمتدريب الميداني لكمية التربية . -
 الحكار مع عدد مف المختصيف في الشأف التربكم . -

         ( كفاية مكزعة كاآلتي:  34كقد اشتممت االستبانة في صكرتيا المبدئية عمى )        
مجاؿ التخطيط لمدرس : ثالثة عشرة  –( كفاية 04السمات الشخصية : اثنتا عشرة ))مجاؿ 

مجاؿ تقنيات التعميـ : ثمانية  -(كفاية 08مجاؿ تنفيذ الدرس : ثمانية عشرة ) -كفاية  (07)
مجاؿ  -( كفايات 1مجاؿ العالقات االجتماعية كالتعامؿ مع الزمالء : تسعة ) -كفايات  (8)

 كفاية . (04عشرة ) التقكيـ : اثنتا
 صدق أداة الدراسة : .1

         بعد االنتياء مف إعداد أداة الدراسة كصياغتيا بالشكؿ الذم يحقؽ أىداؼ الدراسة    
         قاـ الباحث بعرض األداة عمى مجمكعة مف المحكميف شممت متخصصيف في المناىج

          حث إبداء رأييـ في : ( محكمان، كطمب البا00كطرؽ التدريس بمغ عددىـ أحد عشر )
 -مالئمة عبارات االستبانة لمكضكع الدراسة  -) مناسبة مجاالت االستبانة لمكضكع الدراسة 

تدكيف أم  -مدل كضكح الصياغة كسالمتيا  -درجة مكافقة الفقرات ألغراض الدراسة  
 ممحكظات أك مقترحات أخرل (.



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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ات شممت إعادة صياغة بعض المجاالت كحذؼ كقد قدـ المحكمكف مجمكعة مف المقترح      
بعضيا اآلخر، كقد قاـ الباحث بعمؿ التعديالت المطمكبة في ضكء ما أكصي بو المحكميف. 

( كفاية 45كبيذا تكصؿ الباحث إلى الصياغة النيائية لالستبانة التي شممت خمسان كستيف )
مجاؿ التخطيط  –ية ( كفا07مكزعة كاآلتي : )مجاؿ السمات الشخصية : ثالث عشرة )

مجاؿ  -كفاية  (05مجاؿ تنفيذ الدرس : خمس عشرة ) -كفاية  (05لمدرس: خمس عشرة )
مجاؿ مجاؿ التقكيـ : اثنتا عشرة  -كفايات  (01الكسائؿ التعميمية كتكظيؼ التقنية: عشرة )

 كفاية .  (04)
  االتساق الداخمي لألداة : .2

دراسة كبعد التصميـ النيائي لألداة استخدـ الباحث يعد التأكد مف صدؽ المحكميف ألداة ال    
معامؿ ارتباط " بيرسكف " لقياس العالقة بيف درجة كؿ عبارة كالدرجة الكمية لممجاؿ الذم تنتمي 

 إليو ، كذلؾ بيدؼ تحديد التجانس الداخمي لكؿ مجاؿ .
 (2الجدول ذو الرقم )

 كمية لالستبانةمعامالت االرتباط  بين المحاور الفرعية والدرجة  ال

  1.10  (  السابؽ  أف جميع معامالت  االرتباط  دالة  عند  مستكل7يتضح مف جدكؿ )    
 1كالذل  يؤكد صدؽ  االتساؽ  الداخمي  لالستبانة ، كبالتالي صالحية االستبانة لمتطبيؽ 

 ثبات أداة الدراسة : .3
          لحصكؿ عمى بيانات تعكسيشير الثبات إلى التأكد مف مدل فاعمية األداة في ا    

        دقة كمكضكعية محاكر االستبانة كعباراتيا ، كلمتأكد مف ثبات األداة قاـ الباحث بقياس 
       الثبات لمحاكر ( يكضح معامؿ 2كالجدكؿ رقـ )ات باستخداـ معامؿ ألفا كركنباخ الثب

 :الدراسة كعباراتيا

 مستكل الداللة معامؿ االرتباط بالدرجة الكمية المحكر ـ

 1.10 1.35 كفايات السمات الشخصية 0
 1.10 1.30 كفايات التخطيط لمدرس 4
 1.10 1.32 كفايات تنفيذ الدرس 7
 1.10 1.34 كفايات الكسائؿ التعميمية كتكظيؼ التقنية 2
 1.10 1.30 كفايات التقكيـ 5

 1.10 1.34 ة الكميةالدرج



 زربان جمعان مشرف بن عبداهللأ/          التدريسية الكفايات توفر درجة
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 (3الجدول ذو الرقم )
 نباخ لقياس ثبات أداة الدراسةمعامل ألفا كرو 

( أف مقياس الدراسة يتمتع بثبات مقبكؿ إحصائيان حيث 2الؿ الجدكؿ رقـ )كيتضح مف خ
( مما يشير إلى اف االستبانة تتمتع بدرجة عالية 1.82بمغت قيمة معامؿ الثبات لالستبانة ككؿ )
 مف الثبات كمف ثـ صالحيتيا لمتطبيؽ .

 نتائج الدراسة :
ريسية لدل معممي العمـك الشرعية بالمعاىد ىدفت الدراسة إلي قياس درجة تكفر الكفايات التد    

العممية، كفيما يمي عرض  كمناقشة النتائج التي تـ التكصؿ إلييا كذلؾ في ضكء نتائج 
 الدراسات كاألبحاث السابقة.

 نتائج اإلجابة عن السؤال األول :
ل معممي نص السؤاؿ األكؿ مف أسئمة الدراسة عمى "ما درجة تكفر الكفايات التدريسية لد      

العمـك الشرعية بالمعاىد العممية في المممكة العربية السعكدية مف كجية نظر مديرم المعاىد 
كالمشرفيف التربكييف؟" كلإلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ حساب المتكسطات الحسابية كاالنحرافات 

ة عمى اداة المعيارية الستجابات أفراد العينة مف مشرفي العمـك الشرعية كمديرم المعاىد العممي
الدراسة، كتـ حساب درجة تكفر الكفايات عمى النحك الذم سبؽ عرضو، كمف ثـ ترتيب 
استجابات أفراد العينة عمى كؿ محكر مف محاكر االستبانة حسب المتكسط الحسابي لالستجابة 
        عمى كؿ فقرة، مع مراعاة االنحراؼ المعيارم لكؿ استجابة، في حاؿ تساكم المتكسط 

 ابي لالستجابات.الحس

 معامؿ االرتباط بالدرجة الكمية المحكر ـ

 1.33 كفايات السمات الشخصية 0
 1.80 كفايات التخطيط لمدرس 4
 1.84 كفايات تنفيذ الدرس 7
 1.85 كفايات الكسائؿ التعميمية كتكظيؼ التقنية 2
 1.87 كفايات التقكيـ 5

 1.82 الدرجة الكمية



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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كفيما يمي عرض النتائج الخاصة بتكزيع تكفر الكفايات الفرعية كعددىا حسب استجابات       
 أفراد العينة عمى النحك المكضح في الجدكؿ التالي:

 (4الجدول ذو الرقم )
 توزيع توفر الكفايات حسب استجابات أفراد العينة

 كفايات معممي العمـك الشرعية ـ
 لكفايات الفرعيةتكزيع تكفر ا

قميمة  اإلجمالي
 كبيرة متكسطة قميمة جدان 

كبيرة 
 جدان 

 07 4 01 0 - - كفايات السمات الشخصية 0
 05 - 1 4 - - كفايات التخطيط لمتدريس 4
 05 - 04 7 - - كفايات تنفيذ الدرس 7
 01 - 4  3 0 - كفايات متعمقة بالكسائؿ التعميمية كتكظيؼ التقنية 2
 04 0 8 7 - - ات التقكيـكفاي 5

 45 7 20 41 0 - الكفايات ككؿ

% 47( كفاية فرعية بدرجة تكفر كبيرة أم نسبة 20كيتضح مف النتائج السابقة تكفر )
% مف الكفايات، 70( كفاية فرعية بدرجة تكفر متكسطة أم نسبة 41مف الكفايات، كتكفر )

       % مف الكفايات، كتكفر 2.5بنسبة كتكفر ثالث كفايات فقط بدرجة تكفر كبيرة جدان أم 
 % مف الكفايات.0.5)كفاية كاحدة( بدرجة قميمة أم بنسبة 

 كيكجز الجدكؿ التالي ترتيب الكفايات حسب درجة تكفرىا كفؽ استجابات أفراد العينة :   
 (5الجدول ذو الرقم )

 درجة توفر كفايات معممي العموم الشرعية

المتكسط الحسابي  عيةكفايات معممي العمـك الشر  ـ
 لدرجة التكفر

االنحراؼ 
 المعيارم

 الترتيب درجة التكفر

 0 كبيرة 1.84 7.84 كفايات السمات الشخصية 0
 2 كبيرة 1.14 7.24 كفايات التخطيط لمتدريس 4
 4 كبيرة 1.10 7.45 كفايات تنفيذ الدرس 7
 5 متكسطة 0.01 7.71 كفايات متعمقة بالكسائؿ التعميمية كتكظيؼ التقنية 2
 7 كبيرة 1.10 7.51 كفايات التقكيـ 5

 كبيرة 1.15 7.58 الكفايات ككؿ



 زربان جمعان مشرف بن عبداهللأ/          التدريسية الكفايات توفر درجة
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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يتضح مف تمؾ النتائج تكفر كفايات معممي العمـك الشرعية مف كجية نظر مشرفي العمـك       
الشرعية كمديرم المعاىد العممية بدرجة كبيرة، كأف ترتيب تكفر كفايات معممي العمـك الشرعية 

نحك التالي: كفايات السمات الشخصية، كفايات تنفيذ التدريس، كفايات التقكيـ، كفايات عمى ال
التخطيط لمتدريس، كفايات متعمقة بالكسائؿ التعميمية كتكظيؼ التقنية، كتتفؽ تمؾ النتائج مع 

( كالتي أظيرت تكفر الكفايات بدرجة كبيرة، في حيف أنيا تختمؼ 4104نتائج دراسة الغامدم )
( كالتي أظيرت تكفر الكفايات بدرجة متكسطة، كتختمؼ مع 4104ائج دراسة أبك لطيفة )مع نت

( كالتي أظيرت تقدـ تكفر كفاية التخطيط عمى كفايتي التقكيـ 4107نتائج دراسة السممي)
( التي أظيرت تكفر كفاية 4100كالتنفيذ، كتختمؼ بصكرة مماثمة مع نتائج دراسة الغميطي)

يات التدريس، كفي حيف جاء تكفر معظـ الكفايات بدرجات تكفر كبيرة، فقد التخطيط مف بيف كفا
( تبايف تكفر الكفايات حسب استجابات أفراد العينة بيف 4100أظيرت نتائج دراسة الزبكف )

ـ( كالتي أظيرت تكفر 4113درجتي تكفر عالية إلى متدنية ، كتختمؼ مع نتائج دراسة الدكيش )
 فة .معظـ الكفايات بدرجة ضعي

 نتائج اإلجابة عن السؤال الثاني :
نص السؤاؿ الثاني مف أسئمة الدراسة عمى " ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند      

في درجة تكفر الكفايات التدريسية لدل معممي العمـك الشرعية بالمعاىد  (a≤0.05) مستكل
؟ "مشرؼ تربكم( –مؿ )مدير معيد العممية في المممكة العربية السعكدية تعزل لمتغير طبيعة الع

كلمتأكد مف داللة الفركؽ بيف استجابات أفراد العينة حسب متغير طبيعة العمؿ، تـ استخداـ 
 ، كجاءت النتائج عمى النحك التالي:Mann-Whitneyكيتني  –اختبار ماف 

 (6الجدول ذو الرقم )
 العينة تبعًا لمتغير طبيعة العملويتني لمفروق بين متوسطات استجابات أفراد –نتائج اختبار مان

المسمى  كفايات معممي العمـك الشرعية
متكسط  العدد الكظيفي

 الرتب
مجمكع 
مستكل  Zقيمة  Uقيمة  المربعات

 الداللة الداللة

 4818 20.10 43 مدير غير دالة 1.225 -1.347 218 507 74.02 02 مشرؼ كفايات السمات الشخصية

 4381 20.21 43 مدير غير دالة 1.481 -1.204 274 520 78.42 02 مشرؼ ريسكفايات التخطيط لمتد

 غير دالة 1.584 -1.550 245 571 73.84 02 مشرؼ كفايات تنفيذ التدريس
 4310 20.44 43 مدير

كفايات متعمقة بالكسائؿ  
 التعميمية كتكظيؼ التقنيات

 141 24.41 02 مشرؼ
 4341 21.37 43 مدير لةغير دا 1.844 -1.445 250

 4358.5 20.03 43 مدير غير دالة 1.884 -1.022 253.5 544.5 21.08 02 مشرؼ كفايات التقكيـ

 4385 20.53 43 مدير غير دالة 1.475 -1.235 270 574 78.41 02 مشرؼ الكفايات ككؿ



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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حصائية بيف استجابات أفراد العينة يتضح مف النتائج السابقة عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إ    
مف مشرفي العمـك الشرعية كمديرم المعاىد العممية، كذلؾ بالنسبة لكؿ كفاية مف كفايات معممي 
العمـك الشرعية عمى حدة، كبالنسبة لمكفايات ككؿ، كتشير تمؾ النتائج إلى اتفاؽ أفراد العينة في 

متغير طبيعة العمؿ، كتختمؼ تمؾ النتائج مع درجة تكفر كفايات معممي العمـك الشرعية تبعان ل
 ( كالتي أظيرت كجكد فركؽ دالة إحصائيان حسب متغير العمؿ.4104نتائج دراسة السيمي )

 نتائج اإلجابة عن السؤال الثالث :
نص السؤاؿ الثالث مف أسئمة الدراسة عمى "ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند     

         فر الكفايات التدريسية لدل معممي العمـك الشرعية ( في درجة تك a≤0.05مستكل )
بالمعاىد العممية في المممكة العربية السعكدية تعزل لعدد سنكات الخبرة ) أقؿ مف عشر سنكات 

 عشر سنكات فأكثر(؟" .  –
كلمتأكد مف داللة الفركؽ بيف استجابات أفراد العينة حسب متغير سنكات الخبرة، تـ استخداـ     

 اختبار "ت" لعينتيف مستقمتيف، كجاءت النتائج عمى النحك المكضح في الجدكؿ التالي : 
 (7الجدول ذو الرقم)

نتائج اختبار "ت" لعينتين مستقمتين لمفروق بين متوسطات استجابات أفراد العينة تبعًا لمتغير 
 عدد سنوات الخبرة

كفايات معممي العمـك 
 الشرعية

 العدد سنكات الخبرة
سط المتك 

 الحسابي
االنحراؼ 
 المعيارم

 قيمة "ت" د.ح
مستكل 
 الداللة

 الداللة

 كفايات السمات الشخصية
 1.58 7.85 48 اقؿ مف عشر سنكات

 غير دالة 1.851 1.081 31
 1.55 7.83 57 عشر سنكات فأكثر

 كفايات التخطيط لمتدريس 
 1.35 7.25 48 اقؿ مف عشر سنكات

 غير دالة 1.854 1.083 31
 1.38 7.20 57 عشر سنكات فأكثر

 كفايات تنفيذ الدرس
 1.43 7.48 48 اقؿ مف عشر سنكات

 غير دالة 1.813 1.425 31
 1.41 7.42 57 عشر سنكات فأكثر

الكسائؿ التعميمية كتكظيؼ  
 التقنية

 1.82 7.01 48 اقؿ مف عشر سنكات
 غير دالة 1.221 1.340 31

 1.10 7.75 57 عشر سنكات فأكثر

 كفايات التقكيـ
 1.44 7.51 48 اقؿ مف عشر سنكات

 غير دالة 1.114 1.115 31
 1.45 7.51 57 عشر سنكات فأكثر

 الكفايات ككؿ
 1.40 7.55 48 اقؿ مف عشر سنكات

 غير دالة 1.833 1.054 31
 1.41 7.53 57 عشر سنكات فأكثر



 زربان جمعان مشرف بن عبداهللأ/          التدريسية الكفايات توفر درجة
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف استجابات أفراد  يتضح مف النتائج السابقة عدـ         
العينة مف ذكم الخبرة األقؿ مف عشر سنكات كذكم الخبرة التي تتراكح مف عشر سنكات إلى 
أكثر مف ذلؾ، كذلؾ بالنسبة لكؿ كفاية مف كفايات معممي العمـك الشرعية عمى حدة، كبالنسبة 

أفراد العينة في درجة تكفر كفايات معممي العمـك لمكفايات ككؿ، كتشير تمؾ النتائج إلى اتفاؽ 
( ، 4100الشرعية تبعان لمتغير سنكات الخبرة، كتتفؽ تمؾ النتائج مع نتائج دراسة الزبكف )

( كالتي أظيرت عدـ كجكد فركؽ دالة إحصائيان 4117( كدراسة السعدم )4113كدراسة مكي)
( كالتي أظيرت 4102دراسة منيرة المعمر )ُتعزل لمتغير سنكات الخبرة، بينما تختمؼ مع نتائج 

 كجكد فركؽ بيف استجابات أفراد العينة ُتعزل لمتغير الخبرة.
 : نتائج اإلجابة عن السؤال الرابع

نص السؤاؿ الرابع مف أسئمة الدراسة عمى "ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل     
(a≤0.05في درجة تكفر الكفايات التدريسية لدل )  معممي العمـك الشرعية بالمعاىد العممية في

 أعمى مف البكالكريكس(؟". –المممكة العربية السعكدية تعزل لممؤىؿ الدراسي ) بكالكريكس فأقؿ
كلمتأكد مف داللة الفركؽ بيف استجابات أفراد العينة حسب متغير المؤىؿ الدراسي، تـ 

 ئج عمى النحك المكضح في الجدكؿ التالي:استخداـ اختبار "ت" لعينتيف مستقمتيف، كجاءت النتا
 (8الجدول ذو الرقم )

نتائج اختبار "ت" لعينتين مستقمتين لمفروق بين متوسطات استجابات أفراد العينة تبعًا لمتغير 
 المؤىل الدراسي

كفايات معممي 
المتكسط  العدد المؤىؿ الدراسي العمـك الشرعية

 الحسابي
االنحراؼ 
قيمة  د.ح المعيارم

 "ت"
مستكل 
 الداللة الداللة

كفايات السمات 
 الشخصية

 1.52 7.11 50 بكالكريكس فأقؿ
 غير دالة 1.781 1.843 31

 1.58 7.31 71 أعمى مف البكالكريكس
كفايات التخطيط 

 لمتدريس
 1.31 7.52 50 بكالكريكس فأقؿ

 1.87 7.44 71 أعمى مف البكالكريكس غير دالة 1.131 0.878 31
يات تنفيذ كفا

 الدرس
 1.44 7.32 50 بكالكريكس فأقؿ

 غير دالة 1.051 0.247 31
 1.34 7.50 71 أعمى مف البكالكريكس

الكسائؿ التعميمية 
 كتكظيؼ التقنية

 1.81 7.25 50 بكالكريكس فأقؿ
 دالة 1.121 4.111 31

 1.80 7.17 71 أعمى مف البكالكريكس

 كفايات التقكيـ
 1.53 7.37 50 قؿبكالكريكس فأ

 دالة 1.104 4.585 31
 1.37 7.74 71 أعمى مف البكالكريكس

 الكفايات ككؿ
 1.55 7.43 50 بكالكريكس فأقؿ

 دالة 1.173 4.041 31
 1.45 7.78 71 أعمى مف البكالكريكس
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ينة حسب يتضح مف النتائج السابقة عدـ كجكد فركؽ دالة إحصائيان بيف استجابات افراد الع     
متغير المؤىؿ الدراسي كذلؾ بالنسبة لكفايات السمات الشخصية، ككفايات التخطيط لمتدريس، 
ككفايات تنفيذ التدريس، بينما ُتظير النتائج كجكد فركؽ دالة إحصائيان بيف استجابات افراد العينة 

لتقنيات، حسب متغير المؤىؿ الدراسي كذلؾ بالنسبة لكفايات الكسائؿ التعميمية كتكظيؼ ا
ككفايات التقكيـ، كعمى كفايات معممي العمـك الشرعية ككؿ، كجاءت الفركؽ لصالح أفراد العينة 
مف ذكم المؤىؿ العممي "بكالكريكس فأقؿ"، كجاءت المتكسطات الحسابية لتقديرىـ لدرجة تكفر 

ريكس"، كقد الكفايات الثالث بشكؿ يفكؽ افراد العينة مف ذكم المؤىؿ العممي "أعمى مف البكالك 
يرجع ذلؾ إلى شيكع األساليب التقميدية في مجالي التقكيـ كاستخداـ التقنيات التعميمية لدل أفراد 
العينة مف ذكم المؤىؿ العممي "بكالكريكس فأقؿ"، بينما أفراد العينة مف مشرفيف كمديريف ذكم 

ظيؼ تقنيات أكثر مؤىالت عممية أعمى مف البكالكريكس يككف تركيزىـ عمى كفايات تتعمؽ بتك 
تطكران مما ىك متعارؼ عميو كاستخداـ أساليب تقكيـ حديثة مثؿ أساليب التقكيـ البديؿ، لذا جاء 
تقديرىـ لتكافر تمؾ الكفايات لدل معممي العمـك الشرعية بدرجة أقؿ مف نظراءىـ المشرفيف 

ُيعتقد أف ىؤالء قد  كالمديريف الحاصميف عمى مؤىالت عممية تتراكح بيف البكالكريكس فأقؿ، حيث
كأساليب التقكيـ المتعارؼ  اكتفكا بالبحث عف الكفايات الخاصة باستخداـ التقنيات التقميدية

( 4107( ،  كدراسة السممي )4102، كتتفؽ تمؾ النتائج مع نتائج دراسة منيرة المعمر)عمييا
 العممي. كالتي أظيرت كجكد فركؽ بيف استجابات أفراد العينة ُتعزل لمتغير المؤىؿ
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 التوصيات : 
 في ضوء النتائج السابقة خمصت ىذه الدراسة إلي التوصيات اآلتية :

عقد دكرات تدريبية متخصصة لمعممي العمـك الشرعية بالمعاىد العممية بيدؼ تدريبيـ عمى  .0
استخداـ التقنيات الحديثة في مجاؿ تدريس العمـك الشرعية، إلى جانب إصدار نشرات تثقيفية 

 تكظيؼ التقنيات المستحدثة في التدريس بشكؿ عاـ، كماىية تمؾ التقنيات. بأىمية

عقد دكرات تدريبية متخصصة لمعممي العمـك الشرعية بالمعاىد العممية بيدؼ تدريبيـ عمى  .4
تبني أساليب التقكيـ البديؿ في مجاؿ تدريس العمـك الشرعية، كتعريفيـ بمزايا ىذا األسمكب 

 مف التقكيـ.

ات معممي العمـك الشرعية بالمعاىد العممية في مجاؿ صياغة األىداؼ التعميمية تطكير ميار  .7
بحيث تشمؿ مختمؼ المجاالت )المعرفية، الكجدانية، الميارية(، كاالىتماـ بالتغذية الراجعة 

 اثناء التخطيط لمتدريس.

فيديك تفعيؿ اساليب اإلشراؼ التربكم القائمة عمى تكظيؼ التقنيات الحديثة كمؤتمرات ال .3
كالفصكؿ االفتراضية كغيرىا، بحيث يككف ىناؾ قدر أكبر مف التكاصؿ بيف معممي العمـك 

 الشرعية كالمشرفيف التربكييف.

 المقترحات :
 في ضوء النتائج التي تم التوصل إلييا يقترح الباحث إجراء دراسات حول اآلتي :

لعمـك الشرعية كالعمـك تعرؼ معكقات تكظيؼ التقنيات الحديثة في مجاؿ تعميـ كتعمـ ا .0
 الشرعية بشكؿ عاـ.

تعرؼ مدل إلماـ معممي العمـك الشرعية بأساليب التقكيـ البديؿ، كمدل تكظيفيـ لتمؾ  .4
 األساليب في العممية التعميمية.

تعرؼ كاقع اإلعداد األكاديمي لمعممي العمـك الشرعية في ضكء معايير جكدة األداء  .7
 التدريسي.

كفايات التدريس لدل معممي العمـك الشرعية كمستكل التحصيؿ  تعرؼ العالقة بيف تكفر .2
 الدراسي لطالبيـ.



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 

 8102ووفمرب    –  احلادى عشرالعدد   – 43 اجمللد          555

 

 

 المراجع
 أوال: المراجع العربية:

ـ( . لساف العرب . بيركت. لبناف . دار بيركت 0184ابف منظكر ، جماؿ الديف محمد . ) 
 لمنشر.

ا . دار الرسالة . دمشؽ .سكري5ـ( . سنف أبي داكد .ج4111أبكداكد ، سميماف بف األشعث .)
 العالمية .

( 01ـ( . كتابة البحث العممي صياغة جديدة )ط4104أبك سميماف ، عبدالكىاب إبراىيـ . ) 
 .الرياض. مكتبة الرشد ناشركف . 

 ـ( . مستكيات ممارسة معممي كمعممات العمـك الشرعية لمكفايات4104أبكلطيفة ، شادم . ) 
األساسية العميا . كمية العمـك التدريسية مف كجية نظر طمبة المرحمة 
 التربكية ، جامعة الطفيمة التقنية،األردف .

ـ( . 4104األسدم .سعيد جاسـ ، المسعكدم .محمد حميد ، كالتميمي . ىناء عبدالكريـ . ) 
التنمية المينية القائمة عمى الكفاءات كالكفايات التعميمية . عماف . 

 .األردف . دار المنيجية لمنشر كالتكزيع 
ـ( . دليؿ المعمـ في العمـك الشرعية المنيج كالطريقة . دبي . 0111البدرم ، محمد عبداهلل . )

 دار القمـ .
ـ( . التدريس اليادؼ مف نمكذج التدريس باألىداؼ إلى نمكذج 4112الدريج ، محمد . ) 

 التدريس بالكفايات .العيف .دار الكتاب الجامعي .
ـ( . احتياجات معممي العمـك الشرعية كآثارىـ الدعكية . 4111الركمي ، محمد إبراىيـ . )

 الرياض . دار كنكز اشبيميا .
 ـ( . درجة امتالؾ معممي العمـك الشرعية في المرحمة الثانكية لكفايات4102الزبكف ، حمداف . )

التدريس بدكلة اإلمارات العربية المتحدة مف كجية نظرىـ . كمية العمـك 
 ـك اإلبداعية ،الفجيرة ، اإلمارات العربية المتحدة .التربكية ،جامعة العم

ـ( . تطكير برامج إعداد المعمميف في ضكء كفايات التدريس 4104الزىراني ، سعكد حسيف . )
. )أطركحة دكتكراه ( . كمية العمـك االجتماعية ، جامعة اإلماـ محمد بف 

 سعكد اإلسالمية ، الرياض، المممكة العربية السعكدية .
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ـ( . تقكيـ أداء معمـ القرآف الكريـ في مدارس تحفيظ القرآف 4113كيش ، محمد عبداهلل . )الد
. ضكء الكفايات التدريسية الالزمة الكريـ االبتدائية في منطقة الرياض في

)رسالة ماجستير ( . كمية العمـك االجتماعية ،قسـ التربية ،جامعة اإلماـ 
 لمممكة العربية السعكدية .محمد بف سعكد اإلسالمية ، الرياض ، ا

        ـ( . تحديد الكفايات الضركرية لمعمـ مادة التفسير4117السعدم ، محمد مضحي . ) 
        لمرحمة المتكسطة بمدينة عرعر.كقياس مدل تمكنو منيا في ا

كرمة ، مكة الم كمية التربية ، جامعة أـ القرل ،. )رسالة ماجستير (
 .ةالمممكة العربية السعكدي

ـ( . الكفايات المينية الالزمة لمعمـ مادة التكحيد في المرحمة 4107السممي ، عبداإللو تميـ . ) 
الثانكية كفؽ نظاـ المقررات مف كجية نظر كؿ مف معممي العمـك 

. مة .)رسالة ماجستير غير منشكرة (الشرعية كمشرفييا بمنطقة مكة المكر 
 .يةمكرمة، المممكة العربية السعكدكمية التربية ، جامعة أـ القرل ، مكة ال

(. مستكل األداء التدريسي لمعممي العمـك الشرعية في المرحمة 4104السيمي، عبد اهلل منيؼ )
الثانكية بدكلة الككيت في ضكء معايير ضماف الجكدة مف كجية نظر 
المديريف كالمدرسيف األكائؿ )رؤساء األقساـ( ، )رسالة ماجستير غير 

 العمـك التربكية ، جامعة الشرؽ األكسط ، الككيت .منشكرة(، كمية 
ـ( . الكفايات الالزمة لمعمـ العمـك الشرعية في المرحمة 0118السكيدم ، كضحى عمي . ) 

 االبتدائية بدكلة قطر . كمية التربية ، جامعة قطر ، قطر .
مية الكفايات ـ( . درجة أى4100الشديفات. صادؽ ، حماد . إبراىيـ ، كالزعبي . إبراىيـ .) 

التعميمية لمادة العمـك الشرعية كممارستيا لدل الطمبة / المعمميف  
تخصص معمـ صؼ أثناء فترة تدريبيـ الميداني في الجامعة الياشمية . 
كمية العمـك التربكية ، الجامعة الياشمية ، الزرقاء ، األردف ،ككمية العمـك 

 ت ، المفرؽ ، األردف .التربكية ، الجامعة األردنية ، جامعة آؿ البي
ـ( . برنامج مقترح لتطكير أداء معمـ العمـك الشرعية بالمرحمة 4114العبرم ، ناصر محمد . ) 

في المممكة العربية السعكدية في ضكء الكفايات  المتكسطة 
التدريسية الالزمة . ) أطركحة دكتكراه ( . كمية العمـك االجتماعية ، 

سالمية ، الرياض ، المممكة العربية جامعة اإلماـ محمد بف سعكد اإل
 السعكدية . 



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
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(. تقكيـ أداء معممي العمـك الشرعية في ضكء ميثاؽ أخالقيات 4101العبكدم، فيد بف ناصر ) 
مينة التعميـ مف كجية نظر مديرم المدارس كالمشرفيف التربكييف ، 
)رسالة دكتكراه غير منشكرة( ، كمية الدعكة كأصكؿ الديف، الجامعة 

 سالمية بالمدينة المنكرة ، المدينة المنكرة ، المممكة العربية السعكدية .اإل
ـ( . الكفايات النكعية الالزمة لمعممات العمـك الشرعية نحك 4104الغامدم ، كفاء أحمد . ) 

مكضكعات تراجـ الصحابة في مادة الحديث بالمرحمة المتكسطة   تدريس
ة التربية ، جامعة أـ القرل ، بمحافظة الطائؼ . )رسالة ماجستير(. كمي
 مكة المكرمة ، المممكة العربية السعكدية .

ـ( . تطكير الكفايات التدريسية لمعممي العمـك الشرعية 4100الغميطي ، عبداهلل أحمد . ) 
بالمرحمة المتكسطة عمى ضكء معايير الجكدة الشاممة . كمية التربية ، 

 العربية السعكدية .جامعة الممؾ عبدالعزيز ، جده ، المممكة 
األداء . راـ اهلل .  - التدريب-ـ( . الكفايات التدريسية المفيكـ4117الفتالكم ، سييمة كاظـ . ) 

 فمسطيف . دار الشركؽ لمنشر كالتكزيع .
(. الكفايات الالزمة لمعممي القرآف الكريـ في 4101الفكزاف، عبد العزيز بف عبد الرحمف ) 

نظر المشرفيف كالمعمميف بمدينة الرياض،  المرحمة الثانكية مف كجية
)رسالة ماجستير غير منشكرة(، كمية التربية، قسـ المناىج كطرؽ 

 التدريس، جامعة الممؾ سعكد، الرياض ، المممكة العربية السعكدية .
يب الشرح الكبير . بيركت ، الفيكمي ، أحمد محمد . ) د .ت ( . المصباح المنير في غر  

 العممية .، المكتبة لبناف
ـ( . تطكير أداء المعاىد العممية في جامعة اإلماـ محمد 4102القحطاني ، عبداليادم عيد . ) 

بف سعكد اإلسالمية بالمممكة العربية السعكدية في ضكء إدارة المعرفة . 
جامعة اإلماـ محمد بف سعكد اإلسالمية ،  كمية العمـك االجتماعية ، 

 كدية .الرياض ، المممكة العربية السع
ـ( . كفايات المدرس المينية كمرجع الكفايات . الرباط . المغرب . 4104المحية ، الحسف . ) 

 المعرفة. دار نشر
ـ( . االتجاىات التربكية المعاصرة كتطبيقاتيا في 4105المالكي ، عبدالرحمف عبداهلل . ) 

 تدريس العمـك الشرعية . الدماـ . مكتبة المتنبي .



 زربان جمعان مشرف بن عبداهللأ/          التدريسية الكفايات توفر درجة
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 ـ( . الكفايات التدريسية لمعمـ4100رة .عبداهلل ، كالظفيرم ، فيد. سماكم . )المحيالني ، جكى 
الككيت . كمية التربية األساسية،  القرآف الكريـ في المرحمة االبتدائية بدكلة

 التطبيقي كالتدريب ، الككيت . الييئة العامة لمتعميـ
ة لمعممات العمـك الشرعية ـ( . الكفايات التدريسية الالزم4102المعمر ، منيرة محمد . ) 

بالمرحمةالمتكسطة في ضكء معايير الجكدة الشاممة في محافظة 
المزاحمية. )رسالة ماجستير غيرمنشكرة(كمية العمـك االجتماعية ، جامعة 

 اإلماـ محمد بف سعكد اإلسالمية ، المممكة العربية السعكدية.
كفاياتو دراسات تربكية عف أثر -تدريبو-ـ( . المعمـ إعداده4107بكرشؾ ، أمؿ محمد . ) 

تدريب المعمـ كالمدير في المدرسة كدكر المدرسة كالمجتمع . عماف . دار 
 البداية ناشركف كمكزعكف .

ـ( . شخصية المعمـ كأداؤه في ضكء التكجيات اإلسالمية في التربية نحك 0117راشد ، عمي .) 
 تأصيؿ إسالمي لمتربية . القاىرة. دار الفكر العربي .

ـ( . تصميـ التدريس رؤية منظكميو الكتاب الثاني . القاىرة . 0111زيتكف ، حسف حسيف . )  
 مصر . عالـ الكتب .

       ـ( . ميارات تدريس العمـك الشرعية . عماف .دار أسامة4100سراج الديف ، محمكد . ) 
 لمنشر كالتكزيع.

 الرياض . مكتبة الرشد ناشركف . ـ( . المدخؿ إلى التدريس .4104عرفاف ، خالد محمكد . ) 
ـ( . كفايات معمـ التربية الخاصة . الرياض . مكتبة الرشد 4105عرفة ، عبدالباقي محمد . ) 

 ناشركف .
ـ( . سياسة التعميـ في المممكة العربية السعكدية . الرياض . 0131عيسى ،أحمد عبدالرحمف .) 

 دار المكاء لمنشر كالتكزيع .
عداد المعمـ . )ط4111رحمف . )قنديؿ ، يس عبدال  ( . الرياض . دار النشر 7ـ( . التدريس كا 

 الدكلي .
ـ( . بناء المناىج الدراسية كفؽ مدخؿ الكفايات . الدار 4111لخصاضي ، المصطفى . ) 

 البيضاء . المغرب . دار الثقافة لمنشر كالتكزيع .
         . الرياض . دار الشكاؼـ( . منيج تدريس العمـك الشرعية 0110مدككر ،عمي أحمد .) 

 لمنشر كالتكزيع 



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
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ـ( . الكفايات المينية لمعممي العمـك الشرعية . 4104مكتب التربية العربي لدكؿ الخميج . ) 
 الرياض . مكتب التربية العربي لدكؿ الخميج

ـ( . كفايات معمـ العمـك الشرعية في المرحمة الثانكية في 4113مكي ،عبدالقادر آدـ . ) 
لسكداف .)رسالة ماجستير ( . معيد بحكث كدراسات العالـ اإلسالمي ، ا

 أـ درماف ، السكداف . جامعة أـ درماف اإلسالمية ، 
 ـ( . كفايات المعمـ التدريسية في تخطيط الدرس ،تنفيذ الدرس ،4112ىاشـ ، كماؿ الديف . ) 

 التقكيـ في الدرس . الرياض .مكتبة الرشد ناشركف .
نماذج -ـ( . طرائؽ تدريس العمـك الشرعية أصكؿ نظرية4107ح ذياب . )ىندم ، صال 

 ( . عماف دار الفكر ناشركف كمكزعكف . 4كتطبيقات عممية .)ط
 ـ( . سياسة التعميـ في المممكة العربية السعكدية .0183كزارة التعميـ العالي .)
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