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درجة ممارسة معلمي التربية اإلسالمية للكفايات التعليمية من وجهة نظر المشرفين التربويين 
  ومديري المدارس في تربية لواء قصبة المفرق وفق معايير الجودة الشاملة

 *عناجره نويران حمدأ فوازد. 

 ملخص:
 في تربية قصبة المفرق  التربية اإلسالمية، معلمي ممارسة درجة تعرف إلى الدراسة هذه هدفت
التربويين ومديري  المشرفين نظر وجهة من الجودة الشاملة، معايير ضوء في التعليمية للكفايات
 من مكونة انةاستب بناء تم الهدف هذا ولتحقيق ،واتبع الباحث المنهج الوصفي التحليلي ،المدارس

كفايات تنفيذ الدرس، كفايات تقويم  ،كفايات التخطيط :ستة كفايات هي على موزعة ( فقرة،82)
 ،كفايات تنمية البيئة والمجتمع ،الكفايات الذاتية الشخصية ،الكفايات العلمية التخصصية ،التدريس
 ومديرة، مديرا   (28) من المكونة الدراسة عينة على وزعت وثباتها األداة  صدق التأكد من وبعد
 المشرفين اختيار أما العشوائية، بالطريقة المديرين باختيار الباحث قام وقد مشرفا  ومشرفة، (28و)
 .بالطريقة القصدية تم فقد

 ضوء معايير ، فيللكفايات معلمي التربية اإلسالمية ممارسة درجة أن الدراسة نتائج أظهرت
وفي ضوء النتائج قدمت الدراسة التوصيات  ،ع المجاالتفي جمي مرتفعة كانت الجودة الشاملة،

 والتعليم التربية وزارة تتبعها والتي مهنيا   المعلمين تنمية في المتبعة األساليب في النظر إعادة التالية:
 وضرورة تضمين مفهوم الجودة الشاملة في برامج إعداد وتدريب المعلمين. األردن، في

 .معايير الجودة الشاملة اإلسالمية،ايات، معلمي التربية تقويم كف الكلمات المفتاحية:
 

 

 

                                                
 .األردن/ وزارة التربية والتعليم *

 8/8/8122تاريخ قبول البحث                        8/8/8122تاريخ استالم البحث 
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The Degree of Islamic Education Teachers Practicing  of Instructional 

Competencies according to the Total Quality Standards from the 

Supervisors and Principals perspectives in Al- Mafraq Directorate 

* Fawaz Ahmed Anajrah. Dr 

Abstract: 

This study aimed at investigating   the degree of Islamic Education 

teachers practicing of instructional competencies according to the total 

quality standards from the supervisors and principals perspectives in Al- 

Mafraq Directorate. To achieve the objectives of the study, a questionnaire 

was developed where its validity and reliability were assured. The 

questionnaire consisted of (49) items distributed into six copmpetencies: 

planning, teaching and learning, evaluation, scientific specialization, self-

development and local society. The researcher used the analytical 

descriptive approach. The study sample consisted of (85) male and female 

principals, and (12) supervisors. The sample of the principals was selected 

randomly; while the supervisors sample was selected purposfully.    

The findings of the study revealed that the degree of Islamic 

Education teachers’ practice of instructional competencies in light of the 

overall quality standards was high.  It was recommended to review the 

methods used in the development of teachers professionally followed by the 

Ministry of Education in Jordan and the need to include the concept of total 

quality in the preparation and training of teachers.  

Keywords: Instructional Competencies, Islamic Education Teachers, Total 

Quality Standards. 
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 المقدمة: 
 أدوار على واضح أثر بشكل مما الحياة، جوانب مختلف في عديدة اليوم تطورات العالم يشهد

 تنادي حركات ظهرت لذلك ونتيجة وأنواعها، بمختلف مستوياتها التعليمية المؤسسات ووظائف

 .التعليمية المؤسسات في الشاملة الجودة كتطبيق تعليمية بإصالحات تربوية
 والحياة االقتصادي النمو نتائج من كل   في مهما   دورا   يؤدي التعليم أن   يدا  ج المعروف ومن
" المعل م جودة فيها بما الطالب إنجاز محددات في مستمر اهتمام إلى أد ى ما وهذا. الفردية
(Koedel and Betts,2007) .في تأثيرا   األكثر المدرسي العامل هي الحقيقة في المعل م فجودة 

 .البالط إنجازات
تعتبر الجودة أحد أهم الوسائل واألساليب لتحسين نوعية التعليم واالرتقاء بمستوى أدائه في 
العصر الحالي، الذي يطلق عليه بعض المفكرين، بأنه: عصر الجودة، فلم تعد الجودة ترف ا ترنو 

رورة ملحة إليه المؤسسات التعليمية أو بديال تأخذ به أو تتركه األنظمة التعليمية، بل أصبح ض
  (.Alhamali,2009) تمليها حركة الحياة المعاصرة

 مفهوم الجودة:

ا لما تم االتفاق عليه في مؤتمر اليونسكو للتعليم، والذي أقيم في باريس،  إن مفهوم الجودة، وفق 
م، ينص على أن: الجودة في التعليم العالي، مفهوم متعدد األبعاد ينبغي أن 0221في أكتوبر عام 

يع وظائف التعليم وأنشطته مثل: )المناهج الدراسية، والبرامج التعليمية، والبحوث العلمية، يشمل جم
والمباني والمرافق واألدوات، وتوفير الخدمات للمجتمع المحلى، والتعليم الذاتي الداخلي، باإلضافة 

-United nations organization for education and culture AL)إلى الطالب(. 

UNICCO,1998) 
(، على أنها: " تكامل المالمح والخصائص لمنتج أو خدمة ما، Alqazaz,2010) وقد عرفها

 بصورة تمكن من تلبية احتياجات ومتطلبات محددة أو معروفه ضمن ا. 
ويهتم نظام الجودة بالتحديد الشامل للهيكل التنظيمي وتوزيع المسئوليات والصالحيات على 

اإلجراءات الكفيلة بمراقبة العمل ومتابعته، كذلك مراقبة وفحص كل ما األفراد، وإيضاح األعمال و 
يرد إلى المؤسسة التعليمية والتأكد على أن الخدمة قد تم فحصها وأنها تحقق مستلزمات الجودة 

 (Alqazaz,2010)المطلوبة. 
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 مفهوم الجودة في التعليم: 

 برنامج أي نجاح وراء مرشدةال على أنها القوة الجودة ضمان (Al-kharabsha,2012)عر ف

 التعليمية، المؤسسة نشاطات جميع في آلياتها تندمج أن يستدعي األمر دراسي، وهذا مقرر أو نظام أو

 على قدمها التي األمثلة ومن ،الفشل ومنع األخطاء وقوع تفادي دائما الجودة هو ضمان هدف وأن  

راسي المقررات تطوير :الجودة، نذكر ضمان إجراءات ، األكاديمية للبرامج دفترية مراجعات إجراءو  ة،الد 
  .المهنية كفاءاتهم تطوير على يواظبوا كي التدريس هيئة على أعضاء وضغوط حوافز ووضع

 نظامي إجرائي فحص" نهاأيضا بأ (Abu alrab et al, 2010) أبو الرب وزمالئهوعرفها 

 أهدافها، لتحقيق المخططة الترتيبات بةمناس من حيث المنهجية لقياس األكاديمية وبرامجها للمؤسسة

 الترتيبات تحقيق حيث من والنتائج المخططة، مع الترتيبات الفعلية الممارسة توافق حيث من والتطبيق

 خالل من والتحسين بالتعلم المؤسسة قيام حيث والمراجعة من والتقييم المطلوبة، للنتائج واإلجراءات

 التنفيذ والنتائج. و  والطرق  للترتيبات الذاتي تقييمها
 في بدورها بالقيام العالي التعليم لمؤسسة التي تسمح األداة  :التعليم ويرى الباحث أن جودة

 التعليم نظام عناصر كافة جودة على فبواسطته تؤكد المصلحة، ألصحاب مخرجاتها جودة ضمان

 بشكل واستغاللها )المدخالت(، والمعلومات المناسبة والمالية البشرية والموارد األنظمة توفير من العالي

 مع المخرجات في المستويات وتحقيق أعلى الموضوعة، الجودة بمعايير االلتزام خالل من أمثل

  .التعليم العالي مخرجات جودة لتحسين المستمر التقييم بعملية االهتمام
 أهمية الجودة:
 ( أهمية الجودة في التعليم وهي:9111يبين الحاج )

 ظام اإلداري في المؤسسة التعليمية.ضبط وتطوير الن .0
 االرتقاء بمستوى الطالب في جميع المجاالت. .9

 ضبط شكاوى الطالب، وأولياء أمورهم واإلقالل منها ووضع الحلول. .3

 زيادة الكفاءة التعليمية ورفع مستوى األداء للعاملين بالمؤسسة. .4

ضااااهم وفااق النظاااام العاااام الوفاااء بمتطلباااات الطاااالب وأولياااء أماااورهم والمجتماااع والوصااول إلاااى ر  .5
 للمؤسسة التعليمية.

 تمكين المؤسسة التعليمية من تحليل المشكالت بالطرق العلمية. .6
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رفااع مساااتوى الطاااالب وأوليااااء األمااور تجااااه المؤسساااة التعليمياااة ماان خاااالل إباااراز االلتااازام بنظاااام  .7
 الجودة.

والعمال عان طرياق الفرياق  الترابط والتكامل بين جميع القائمين بالتادريس واإلدارياين فاي المؤسساة .1
 وبروح الفريق.

إن  ،تطبيااق نظااام الجااودة يماانح المؤسسااة التعليميااة االحتاارام والتقاادير المحلااى واالعتااراف المحلااى .2
تحقيااق ثقافااة الجااودة فااي التعلاايم والمعرفااة ال يمكاان أن تقااارن أباادا مااع مباادأ الجااودة فااي اإلنتاااج 

تااتحكم بالقياسااات والمواصاافات لكاال منهااا  الصااناعي أو التجاااري أو الزراعااي، ألن األسااس التااي
إن التعلاايم والمعرفااة قيمتااان وركيزتااان تعتماادان علااى و  ،تختلااف كثياار ا بعضااها عاان الاابعض األخاار

العقل والفكر بشكل أساسي، ولذلك فإنهماا يرتبطاان بالجاناب الفكاري والروحاي عناد اإلنساان أكثار 
 بالجانب المادي.  امن ارتباطيهم

 مستويات الجودة:
(: كلمااة )اياازو( مشااتقة ماان كلمااة يونانيااة تعنااى التساااوي والاارقم 2111ام الجااودة :)االياازو نظاا

م، 0217والااذي صاادر بتاااريخ  ،هااو رقاام اإلصاادار الااذي صاادر تحتااه المعيااار أو المواصاافات 2111
وُيعرف بأنه: مصطلح عام لسلسالة مان المعاايير التاي تام وضاعها مان قبال الهيئاة الدولياة للمواصافات 

 Majeed) مجياد وآخارون  ISO (International Standardization Organization) القياساية

& Alzeyadat, 2008.)  
( 2111مساتويات أنظماة الجاودة )ايازو  (Majeed & Alzeyadat, 2008)وآخارون  مجيادويباين 
 وهي:

 (: ويختص بالمؤسسات التي تقوم بالتصميم والتطوير واإلنتاج والخدمات.2110ايزو )نظام   .0
(: ويختص بالمؤسسات التي تقوم باإلنتاج والخدمات، وحياث إن المادارس ال 2119نظام )ايزو   .9

 .2119تقوم بتصميم المناهج فهي ال تخضع لنظام المواصفة ايزو 
 (: ويختص بالورش الصغيرة فهي ال تصمم منتجاتها وتقوم بعملية التجميع.2113نظام )ايزو  .3

ة أثر جودة التعليم على رضا الطلبة فال بد لنا مان تعريا  ومن الجدير بالذكر أن عنوان الدراس
بجااودة الخاادمات التعليميااة المقدمااة لااه فااي البيئااة الجامعيااة، وثقتااه بهااا  رضااا الطالااب، وهااو: اقتناعااه

وتفاعلاه معهااا واساتجابته لهااا علاى الوجااه الااذي يحقاق الكثياار مان النتااائج واإليجابياات، علااى المسااتوى 
 الجودة الشاملة وتطبيق ،عناصرها وأبرز التعليمية العملية في د  المعل م األساس"ويع األكاديمي والنفسي



 عناجره نويران احمد فوازد.                 .....  درجة ممارسة معلمي التربية اإلسالمية للكفايات التعليمية من وجهة

26 

 ماع وفاعال، مساتمر أدائاه علاى نحاو وتحساين تطاوير علاى وتعمل،كافة الوظيفية حقوقه تضمن للمعل م

 ومشااركته الجااد، العلمي بالبحث على االهتمام وتشجيعه ،الجوانب مختلف في قدراته بتطوير االهتمام

 ،حديثاة وتقنياة وساائل مان الاتعل م لمصاادر المشكالت، وتوظيفه حل   في ومساهمته ،المجتمع خدمة في
 مراعاتاه علاى حثاه ماع ،التعلايم مجاال فاي منهاا التعلايم  لالساتفادة طارق  فاي تدريبياة بادورات وإلحاقاه

 باالمعل م متعل قاةال الجاودة تطبياق مجااالت من ذلك ونحو ،العملية التعليمية تخص التي واللوائح لألنظمة

 فاي الشااملة الجاودة فاإن   ولاذا ؛ فيهاا أدائاه علاى التعلايم عملياة من األهداف المرجوة تحقيق الذي يتوقف

 وضااامان متطلباتهاااا تحقياااق فاااي الفاعلاااة العناصااار أحاااد مااان المعل ااام جعلااات التعلااايم

 أداء علاى املةالشا الجاودة تطبياق مباررات التعار ف علاى إلى يقودنا وهذا (،Alfatlawi,2003)جودتها

 (:Al-gamedi,2009 )،اآلتي منها والتي ،المعل م

م :ومنها المعل م أداء جودة في تؤثر والتي ،المعاصرة العالمية المتغيرات تتابع .0  تقدم العلمي، التقد 

 .االقتصادية الثورة ،واالتصاالت التقني

 والتفاعل بمشاركة التالميذ ،هاوتوجيه بإدارتها يقوم ومن ،التعليم لعملية المخطط هو اليوم المعل م .9

 .للتالميذ المعلومات وتلقينها بنقل يهتم الذي التقليدي كالمعل م وليس ،ومساعدتهم معهم

 أداء المعل مين بتفعيل المرتبطة واإلجراءات األساليب لجميع المستمر والتقويم المراجعة ضرورة .3

 التعليمية األهداف مدى مالءمةالتعليمية، و  والوسائل التعليم المتبعة، التقنيات كطرائق

 المؤسسة في المعل مين تفعيل أداء على تساعد التي اإلجراءات من ذلك ووضوحها، وغير

 .التعليمية

 ما يتعلق في خاصة تطبيقها ومتطلبات ،وأهدافها وأساليبها الجودة بمفهوم المعل م وعي من تزيد .4

 .ومسؤولياته المعل م بأداء

المعل م  التحاق فرصة وإتاحة ،الخدمة المستمر في أثناء التدريب نحو المعل م دافعية تحسين .5
أو  تتعل ق بتخصصه، التي والمحاضرات والندوات العمل وورش ،المتخصصة التدريبية بالدورات
 .أدائه وتحسينه بتطوير

 .األداء قياس خالل من ،التعليممهنة  نحو واتجاهه ،المعل م فاعلي ة عن الكشف .6

 .واجتماعيا   ومهنيا   وعلميا   شخصيا   المعل م كفاية وى مست رفع على العمل .7

 .للمعل م اإلنتاجية الكفاية ورفع ،األداء تطوير في االستمرار على التحفيز .1
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المشكالت  على األداء، والتعرف معايير ضوء في باستمرار أدائه تقويم على المعل م تساعد .2
 .على نحو مستمر" األداء في الجودة قلتحقي تالفيها على والعمل تقدمه، تعترض التي والعوائق

الالزمة للمعلم وبين معايير جودة التعليمية ويعتقد الباحث انه يوجد ارتباط قوي بين الكفايات 
وغيرها من أنواع  التعليميةإذ أن هناك تناسبا طرديا بينهما فالمعلم الذي يمتلك الكفايات  األداء،

ولو تتبعنا أراء  التدريس،ي كونه يتميز بجودة األداء أثناء الكفايات ويراعيها أثناء التدريس ال شك ف
ال يبتعدون كثيرا عن هذا المعنى فنرى  والتفسير نجدهمالتربويين الدين تنولوا مفهوم الكفاية بالتعري  

للمعلم من أن يتمتع بمجموعة من الكفايات ليتمكن من أداء عمله  إن البد( يقول 9111،الحصري )
 بفاعلية.
 ت التعليمية:الكفايا

وهي  ،مفهوم الكفايات التعليمية (Al-rwahi and Alhinayi,2013) بين الرواحي والهنائي
مجموعة من المعارف والمفاهيم والمهارات واالتجاهات التي تواجه سلوك التدريس لدى التدريسي 

ن قياسها م التمكن منه ويمكفصل الدراسي وخارجه بمستوى معين ثوتساعده في أداء عمله داخل ال
 بمعايير خاصة متفق عليها وهناك أنواع منها وهي:

وتشير إلى المعلومات والمهارات العقلية الضارورية ألداء التدريساي فاي شاتى  :المعرفيةالكفايات  -
 التعليمي.مجاالت عمله 

وتشااير إلاى اسااتعدادات التدريساي وميولااه واتجاهاتاه وقيمااه ومعتقداتاه وهااذه  :الوجدانيااةالكفاياات  -
 التعليم.واتجاهه نحو مهنة  ،وثقته بنفسه ،حساسية المعلم ،ايات تغطي جوانب متعددة مثلالكف

وتتضامن المهاارات الانفس  ،وتشاير إلاى كفااءات األداء إلاى يظهرهاا التدريساي :األدائياةالكفايات  -
حركيااة كتوظيااا  وسااائل وتكنولوجياااا التعلااايم وإجااراء العاااروض العمليااة .... الاااخ وأداء المهاااارات 

 معرفية.د على ما حصله التدريسي سابقا من كفايات يعتم
 التعليماي،وهي التي تشير إلاى أداء التدريساي للكفااءات الساابقة فاي الميادان  اإلنتاجية:الكفايات  -

  مهنهم.كفايات التدريسي في المتعلمين ومدى تكيفهم في تعلمهم المستقبلي أو في  أثرأي 
 الدراسات السابقة

وفاق  ،بكفاياات المعلماين المتعلقاة العالقاة بالدراساة ذات الساابقة لدراسااتا بمراجعاة الباحاث قاام
 الارئيس باالمحور وصالتها وتوصاياتها الدراساات هاذه علاى نتاائج الوقاوف جالأ من الجودة ضمان معايير
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قام الباحث بتقسيمها إلاى دراسااتع عربياة وأخارى أجنبياة مراعياا  التسلسال الزمناي فاي إعادادها ، للدراسة
 قدم إلى األحدث، وذلك على النحو اآلتي:من األ

( إلى تقويم كفايات Aljarjawi & Nashwan,2006) ونشواندراسة الجرجاوي هدفت 
 واستخدم الباحثان الشاملة،للعاملين بمدارس وكالة الغوث الدولية بغزة في ضوء مؤشرات الجودة 

 معلمة،( معلما و 951ونة من )لدراسة المك( فقرة تم تطبيقها على عينة ا49استبانة مكونة من )
عف ممارسة المعلم للعمل البحثي وض المجتمع،وأظهرت النتائج الدراسة ضعف المشاركة مع بيئة 

  الذاتي.تنمية قدرات الطلبة على استخدام التقويم و 
للتعرف كفايات وخصائص ومهارات مدرس  ،(Mahafza,2009) محافظةهدفت دراسة 

وأكدت الدراسة ضرورة إحداث تغيرات  ،ربوي الذي تناول هذه الثالثيةالمستقبل واستعراض األدب الت
 ،جوهرية في برامج أعداد المدرس وتكوينه ليتمكن من مواجهة التغيرات المتسارعة في إنتاج المعرفة
وأشارت الدراسة إلى حتمية قيام األنظمة التربوية بتغيير فلسفتها وسياساتها اإلجرائية لتوفر للمدرس 

كيز على المناسبة للقيام بدوره معلما وموجها وباحثا ومشاركا يقدم العون و اإلرشاد و التر الظروف 
ال بد للمدرس من أن يتدرب على و   ،كثر من التركيز على المعرفة بحد ذاتهاأساليب التعليم الحديثة أ

فكير الناقد و كيفية تنمية المهارات الذهنية لدى الطلبة فضال عن مهارات التواصل و اإلبداع و الت
 العمل الجماعي و التعلم الذاتي اكثر من التركيز على المعلومات وحفظها واسترجاعها.

تعرف درجة توافر  ،(Al-hashemi & Soman,2009) الهاشمي وصومانهدفت دراسة 
واستعملت  ،معايير الجودة لدى مدرسي المرحلة الثانوية باألردن من وجهة نظر المشرفين التربويين

 تخمسة مجاالوأظهرت النتائج درجة توافر كبيرة لمعايير الجودة في  ،تبانة أداة لتحقيق هدفهااالس
وقد أوصت الدراسة بتصميم برامج  األخرى،من مجموع عشرة ودرجة توافر متوسطة في الخمسة 

 تحقيق مستوى عال في أداء العمل المدرسي. والتركيز علىتدريبية للكوادر األكاديمية التربوية 
إلى معرفة مدى امتالك  (Khazaly & Momani,2010) المومنيخزعلي و هدفت دراسة 

ربد وزارة التربية و التعليم لمنطقة إمعلمات المرحلة األساسية الدنيا في المدراس الخاصة التباعة ل
وسنوات  ،في ضوء متغيرات المؤهل العلمي لكفايات التدريسية من وجهة نظرهناألولى في األردن ل

( معلمة يعملن في 061ولتحقيق هدف الدراسة تم اختيار عينة تكونت من ) ،التخصصو  ،رةالخب
وقد  ،( مدرسة خاصة24( معلمة يعملن في )305صل )( مدرسة خاصة في محافظة إربد من أ31)

( كفاية تدريسية لقياس مدى امتالكهن 31و التي تتضمن ) ،قام الباحثان بتصميم أداة الدراسة
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: دريسية التي تمتلكها المعلمات هيأظهرت نتائج الدراسة إن ابرز الكفايات الت وقد ،للكفايات
وصياغة  ،واستخدام األسلوب التدريسي المالئم للموقف التعليمي ،استغالل وقت الحصة بفاعلية

 وجذب انتباه الطلبة و المحافظة على استمراريته. ،األسئلة التقويمية بطريقة واضحة ومحددة
إلى التعرف على كفايات التعلم اإللكتروني  (Quad & Hamadneh,2012) هدفت دراسة

نت تكو  ،لدى معلمي اللغة العربية في المرحلة الثانوية في محافظة المفرق في ضوء بعض المتغيرات
ولتحقيق أهداف الدراسة طور الباحثان استبانة تكونت من  ،معلمة( معلما و 24عينة الدراسة من )

أظهرت نتائج الدراسة إن مجال الكفايات الشخصية نال اعلى  ،ى سبعة مجاالت( فقرة موزعة عل26)
 األخيرة.تصميم التعلم اإللكتروني في المرتبة بينما جاء مجال تخطيط و  ،متوسط حسابي

لمعرفة ممارسة معلمي اللغة العربية في مدارس  (،Al-hajaya,2013) الحجاياهدفت دراسة 
نت عينة الدراسة من تكو و  ،التدريسية من وجهة نظر مديري المدارس مديرية قصبة الطفيلة للكفايات

 ،( مجاالت5( فقرة موزعة على )45اشتملت الدراسة على استبانة مكونة من ) ،مديرة( مديرا و 64)
أظهرت النتائج الدراسة أن مستوى ممارسة معلمي اللغة العربية للكفايات التدريسية كان عاليا بوجه 

 في المرتبة األخيرة مجال تطوير المناهج.ط و رتبة األولى مجال التخطيوجاء في الم ،عام
 مادة يمارسها معلمو التي التعليمية، الكفايات تحديد إلى هدفت دراسة (Garsky,2003) وأجرى 

 والجنس الخبرة، أن عامل الدراسة نتائج وأشارت ،المتغيرات ببعض وعالقتها األباما، والية في الجغرافيا

 الدراساة نتاائج وأظهارت للكفاياات التعليمياة، المعلماين ممارساة درجاة فاي تاأثير لاه األكااديمي والمستوى 

 .الصفية الغرفة داخل الطلبة عدد كلما زاد يقل التعليمية، للكفايات المعلمين ممارسة درجة أن كذلك،
 لمرحلاةا معلماو يحتاجهاا التي التدريسية الكفايات أهم تحديدهدفها  دراسة (Hou, 2004) أجرى 

 (411) مان الدراساة عيناة تكونات، و لهاا ممارساتهم ودرجة فعال، بشكل التدريس مهنة لممارسة الثانوية
 توزعات كفاياات ثاالث مان مكوناة استبانة الباحث واستخدم كوريا، في الثانوية المرحلة في ومعلمة معلم

 داخال وتفعيلهاا تعليمياةال الوساائل وتوظيا  التعلايم، علاى المتعلماين تحفياز :هاي مجااالت أربعاة علاى

 إلاى الدراساة وتوصالت ،وصايانتها التعليمياة الوساائل وتخازين التعليمية، الوسائل وإنتاج الصفية، الغرفة

 التعلايم علاى المتعلماين تحفياز مجاال وحال ،(% 81)بنسابة المعرفياة الكفاياات يمتلكاون  المعلماين أن

  .الثانية بالرتبة تهاوصيان التعليمية الوسائل تخزين ومجال األولى، بالرتبة
التدريساية  الكفاياات عان بالكشاف اهاتم قاد بعضاها أن يتضاح الساابقة، الدراساات إلاى وباالنظر

 ؛Garsky,2003(Quad & Hamadneh,2012))؛(Hou,2004 دراساة مثال للمعلام، الالزماة
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(Khazaly & Momani,2010)؛(Mahafza,2009)، ممارساة درجاة فاي اآلخار بعضاها واهاتم 
( Aljarjawi & Nashwan,2006)؛(Al-hajaya,2013)دراسااة  مثاال الكفاياات، هاذهل المعلام
أيضا اختالفهاا فاي تنااول المرحلاة الدراساية فبعضاها  ويالحظ (Al-hashemi & Soman,2009)؛

وع كما يالحظ اخاتالف الدراساات فاي موضا ،تناول المرحلة األساسية و بعضها تناول المرحلة الثانوية
واختلفااات الدراساااات فاااي  ،كثااار مااان درجاااة ممارساااة كفاياااات التااادريسل جانباااا أو أالتقاااويم فااابعض تنااااو 

اإلجاااراءات المتبعاااة فاساااتخدام بعضاااها وجهاااة نظااار المعلماااين و الااابعض اآلخااار وجهاااة نظااار ماااديري 
 درجاة تقايس أنهاا فاي الساابقة الدراساات عان تختلاف الحالياة أن الدراساة إال ،المادارس و المشارفين

 األكثار لكاونهم ،وماديري المادارس الترباويين المشارفين نظار وجهاة مان سايةالتدري الكفاياات ممارساة

  .بموضوعية الكفايات لهذه ممارسته درجة تقييم على واألقدر المعلم مع تواصال  
 مشكلة البحث
 التطاور مواكباة فاي والمتمثلاة والعشرين، الواحد القرن  في المعلم تواجه التي الكبيرة للتحديات رانظ

 مجاال فاي المساتحدثات وظهاور – سااعة كال فاي بال ياوم كال فاي يتجادد الاذي، نولاوجيوالتك العلماي

 المعلام كفاياات قيااس مادى ممارساة فاإن ،لهاا واالساتعداد منهاا، واالساتفادة ووساائله، التعلايم تقنياات

 التربياة، مفااهيم تطاور طبيعاة تقتضايها ملحاة؛ ضارورة تصابح التربوياة، قدراتاه وتطاوير ،التعليمياة

 واكتسااب المختلفاة، التطاورات متابعة من المعلم تمكن أنها كما .والتعلم التعليم أساليب وتنوع وتجددها،

 .وتطويرها وبنائها الجديدة واالجتماعية الثقافية والخبرات المعارف
 فاي يارابك زنااو  و ثقاال وتتباوأ الدراساية، للماواد متيناا أساساا تعاد اإلساالمية التربياة ماادة كانات ولما

 إلاى تحتااج التاي الماواد مان فإنهاا دينياا، ووجادانهم الطلبة عقول تخاطب لكونها عامة؛ سالميةاإل البالد

 الباحاث أن إال (Fahed,2010) عالياة تدريساية كفاياات معلموهاا يمتلاك أن يساتدعي ماام عمياق، فهم

 عادة، لسانوات الحكومياة المادارس فاي اإلساالمية التربياة لماادة مشارفك الشخصاية خبرتاه خاالل مان

 يغلب اإلسالمية التربية حصة أن الحظ اإلسالمية، التربية مادة حصة في التدريس واقع على واطالعه

 فاي ياؤثر الاذي األمار أحياناا، بالحقاائق المتعلماين أدمغاة وحشاو التلقاين أنمااط ويساودها الجفاف، عليها

 وباين لطلباة،ا بعاض باين الساائدة اآلداب باين فجاوة ويحادث الماادة، هاذه عان الطلباة بعاض انصاراف

 المعلماين بعاض ألن إماا وذلاك، الطلباة نفاوس فاي لغرساها الماادة تساعى التاي النبيلاة اإلساالمية اآلداب

 أهاداف لتحقياق بأهميتهاا اآلخار بعضاهم قناعاة لعادم وإماا الضرورية، التعليمية الكفايات بعض تنقصهم
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 ماا موضاوعي غيار إطاار فاي تبقى المشاهدات تلك أن إال ،وإتقان يسر بكل للمتعلمين وإيصالها مادته،

 فجاءت هذه الدراسة لإلجابة عن األسئلة التالية:.منها التحقق يتم لم
 الدراسة:أسئلة 

ومديري ما درجة ممارسة معلمي التربية اإلسالمية للكفايات التخطيط من وجهة نظر المشرفين  .0
 وفق معايير الجودة؟ المدارس

للكفايات تنفيذ الدرس من وجهة نظر المشرفين  ما درجة ممارسة معلمي التربية اإلسالمية .9
 وفق معايير الجودة؟ ومديري المدارس

ما درجة ممارسة معلمي التربية اإلسالمية للكفايات تقويم التدريس من وجهة نظر المشرفين  .3
 وفق معايير الجودة؟ ومديري المدارس

ية من وجهة نظر ما درجة ممارسة معلمي التربية اإلسالمية للكفايات العلمية التخصص .4
 وفق معايير الجودة؟ ومديري المدارسالمشرفين 

ما درجة ممارسة معلمي التربية اإلسالمية للكفايات الذاتية الشخصية من وجهة نظر المشرفين  .5
 وفق معايير الجودة؟ ومديري المدارس

ظر وجهة ن والمجتمع منما درجة ممارسة معلمي التربية اإلسالمية للكفايات تنمية البيئة  .6
 وفق معايير الجودة؟ ومديري المدارسالمشرفين 

 هدف البحث: 
 ،يهاادف البحااث الحااالي إلااى تقااويم كفايااات معلمااي التربيااة اإلسااالمية ماان وجهااة نظاار المشاارفين

 الشاملة.في محافظة المفرق وفق معايير الجودة  ومديري المدارس
 أهمية الدراسة:

ى آراء المشرفين ومديري المدارس وتقييمهم تساهم في تقديم تصور معرفي من خالل التعرف عل .0
نهم يمثلون عنصرا  فاعال  وحيويا  في تحقيق األهداف إداء معلمي التربية اإلسالمية إذ إل

 التعليمية لكليات الشريعة اإلسالمية.

 لمعلمي التربية اإلسالمية. األكاديميتجويد األداء  .9

 وفق معايير الجودة الشاملة.ُتعد محاولة لدراسة تقويم برنامج إعداد المعلمين  .3

إن نتائج البحث قد تساعد المسؤولين في كليات الشريعة اإلسالمية للوصول إلى قرارات مناسبة  .4
 الطالب.في تطوير برامج إعداد 
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 :ومحدداتهاحدود الدراسة 
 والتعلاايم فاايمشاارفي ومااديري الماادارس التااي توجااد فااي مديريااة التربيااة  والمكاااني:الحااد البشااري 

 مفرق.قصبة ال
 .9107/9101أجريت الدراسة في الفصل الدراسي األول من العام الدراسي  الزماني:الحد 

 مصطلحات البحث:
: هي قدرة على أداء سلوك معين مرتبط بمهام تعليمية في التدريس يتكون من مهمات الكفايات

مناسبة من اإلتقان بدرجة  وتؤدي ،والتقويموتكون قابلة للقياس  ،ومعارف واتجاهات ترتبط بالتدريس
  (.Elyas,2009)من اجل تحقيق األهداف المرجوة 

نها عبارات تصف األفكار والمعارف والمهارات األساسية المتعلقة بموضوع ما إ: المعايير
 (.Al faqa'awi,2007)والتي على الطلبة أن يعرفوها ويكونون قادرين على أدائها

  :ريائي للمعايالتعريف اإلجر 
 أداء معلميو األُطر المرجعية أو الشروط التي نحكم من خاللها أو نقيس عليها هي القواعد أ
 التربية اإلسالمية.

هي جملة من الخصائص التي ينبغي أن تتوفر في جميع عناصر العملية  :الجودة الشاملة
سواء ما يتعلق بالمدخالت أو العمليات أو المخرجات التي تلبي حاجات  ،اإلنتاجية في المؤسسة

وتتحقق من خالل االستخدام الفعال لجميع العناصر البشرية والمادية في  ،لمجتمع ومتطلباتها
 (Achiba,2006)المؤسسة. 

 :التعريف اإلجرائي للجودة الشاملة
هي مجموعة من السمات والخصائص التي يجب أن تتواجد في جميع عناصر العملية 

معلم بحيث تواكب التطور العلمي والتكنولوجي وتم التعليمية في المؤسسة التربوية من متعلم ومنهج و 
 الغرض.قياس هذه السمات والخصائص بواسطة استبانة أعدت لهذا 

المختصون في كافة المواد الدراسية وتقوم الوزارة بتعيينهم استنادا إلى  :التربويون المشرفون 
 .ومسلكيةمعايير مهنية 

إليهم  وتسند والتعليم التربية وزارة في تعيينهم يتم الذين األشخاص بهم ويقصد :مديري المدارس
 األهاداف التربوياة لتحقياق واألفاراد الماواد وإدارة والخارجياة، الداخلياة المدرساة شاؤون  تنسايق مهماة

 .المنشودة
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 مهماة وتساند إلياه والتعلايم، التربياة وزارة قبال مان المعاين الشاخص هو :معلم التربية اإلسالمية
علاى  الطلباة ومسااعدة ،الثااني ثاانوي  الصاف وحتاى الراباع الصاف مانإلساالمية اماادة التربياة  التعلايم
 .واألدائي واالنفعالي، والعقلي، المعرفي، للنمو الالزمة التعليمية المهارات اكتساب
 البحث: منهج

معلماي التربياة  كفاياات بهادف تحدياد التحليلاي، الوصافي المانهج الحاالي البحاث اساتخدم
 الشاملة. الجودة معايير ضوء في وقياسها اإلسالمية

   :الدراسة عينة
تام  الدراساة، مجتماع مان %( 12.82)ن يمثلاو  وماديرة، ماديرا   (28) مان الدراساة عيناة تألفات   
 ،الترباوييناإلساالمية التربياة  مشارفي جمياع مان أيضاا ، العيناة، وتكونات العشاوائية، بالطريقاة اختيارهم

 عددهم. لقلة وذلك الدراسة؛ مجتمع من %( 211)يمثلون  ومشرفة، مشرفا   (28) والبالغ عددهم
 أداة البحث:
-Al) مثااال دراساااة ذات العالقاااة والدراساااات الساااابقةقاااام الباحاااث باااالرجوع إلاااى األدب النظاااري  

hashemi & Soman,2009،)  واساتطالع آراء المشارفين الترباويين وإجاراء مقاابالت معهام حاول
وقد تام صاياغة  ،معايير الجودة والفقرات حولمن العبارات  عدد أكبرحيث تم حصر  ،معايير الجودة

استخدمت اساتبانة مكوناة مان و  ،هذه العبارات على شكل فقرات وفق الشروط العلمية لصياغة الفقرات
 ،( فقارة حيااث وضاع ضاامن مقيااس ثالثااي )عاليااة82ساتة مجاااالت وتمثلات هااذه المجااالت السااتة بااا )

 (، )متوساطة8.22-2حساب مساتويات ليكارت )عالياة مان جل التصاحيح أومن  منخفضة( ،متوسطة
 (.2-..2من  )منخفضة ،(2..2-8.21من 

لقياس كفايات معلمي التربياة اإلساالمية  ومديري المدارستضمنت االستبانة الموجهة للمشرفين 
 قسمان:

المشرف/ مديري )المجيب وظيفة وشملت كال من  األساسية:البيانات  األول:القسم 
 (.سالمدار 

تتضمن بنودا حول معايير الجودة لكفايات ألداء معلمي التربية اإلسالمية في  قسم الثاني:ال
كفايات العلمية و  ،كفايات تقويم التدريسو  ،كفايات تنفيذ الدرس ،كفايات التخطيط المجاالت األتية:

 .والمجتمعكفايات تنمية البيئة و  ،كفايات الذاتية الشخصيةو  ،التخصصية
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  وثباتها صدق أداة البحث
 إذاوتكااون األداة صااادقة ، يعااد الصاادق ماان الخصااائص الرئيسااة الواجااب توفرهااا فااي أداة البحااث

ن األداة الصادقة هي التي تساتطيع قيااس ماا وضاعت لقياساه إققت الهدف الذي أعدت من أجله إذ ح
 :جل ذلك قام الباحث باتباع اآلتيوأل

بانة وعرضااها علاى عاادد مان المحكمااين بخصاوص الصادق الخااارجي لاألداة فقااد تام توزيااع االسات
وماان لااه خبارة فااي مجااال معااايير الجااودة  ،مان ذوي االختصاااص والخباارة فااي المنااهج وطاارق التاادريس

وبنااااء علاااى آرائهااام فقاااد تااام تعاااديل وإعاااادة صاااياغة بعاااض الفقااارات كماااا أشاااار  ،الشااااملة فاااي الجامعاااة
أمااا  ،صااياغتهاعاادت أ المتشااابهة و ت إذ تاام دمااج للفقارات المحكماون إلااى وجااود تشااابه فاي بعااض الفقاارا

فقاد تام احتسااب معاامالت ارتبااط درجاة كال فقارة بالدرجاة الكلياة  ،بخصوص االتساق الداخلي للفقرات
 .1018وكانت جميعها دالة عند مستوى  ،لمكونات االستبانة
تااام حسااااب الثباااات باتبااااع طريقاااة التجزئاااة النصااافية باااين الفقااارات الزوجياااة والفردياااة إذ  الثباااات:

( وصاااحح 1,.1تخدم معامااال ارتبااااط بيرساااون لحسااااب معاااامالت االرتبااااط باااين الفقااارات وقاااد بلاااغ)اسااا
 ( وهو معامل ثبات عال وجيد.22,1باستخدام معادلة سبيرمان براون فأصبح )

 مناقشتها:عرض نتائج البحث و 
البرناااامج اإلحصاااائي قاااام الباحاااث بمعالجاااة البياناااات  وتفريغاااه باساااتخدامبعاااد تطبياااق المقيااااس 

ثم عرض نتائج كال ساؤال مان أسائلة البحاث علاى حادة  ،إلحصائية الستخالص المعلومات المطلوبةا
 واالنحرافات المعيارية.وذلك بعد استخراج المتوسطات الحسابية 

االنحرافات المعيارية لدرجات كفايات التخطيط وترتيبها التنازلي لدى : المتوسطات الحسابية و (1جدول )
 مديري المدارس وفق معايير الجودة.مية من وجهة نظر المشرفين و إلسالمعلمي التربية ا

ترتيب 
 الفقرة

رقم 
المتوسط  الفقرة الفقرة

 الحسابي
 االنحراف 
 الدرجة المعياري 

 مرتفعة 917. 8.91 تصميم أنشطة صفية و ال صفية مناسبة 5 8
 مرتفعة 1.123 8.92 تنويع االهداف التعليمية 3 2
 مرتفعة 1.053 2.91 اساليب تقويم فعالة التخطيط الستخدام 2 2
 متوسطة 1.025 8.84 تحليل المحتوى الى حقائق ومفاهيم ومهارات و اتجاهات. 1 4
 متوسطة 1.123 .8.2 التخطيط الستخدام مصادر التعلم 4 8
 متوسطة 1.071 4..2 تصميم استراتيجيات تعليم مناسبة. 6 .

 مرتفعة 0.91 2.64 للكفايات التخطيطالمجموع الكلي 
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( أن المتوسااطات الحساابية لادرجات كفاياات التخطاايط لادى معلماي التربيااة 2الجادول رقام ) يباين
حااد (، وهااو مؤشاار دال علااى فاعليااة أ4..2-8.92إذ تتااراوح تقااديراتهم بااين) ،اإلسااالمية كاناات عاليااة

جاادول أيضااا أن ويتضااح ماان ال ،اهاام مكونااات العمليااة التربويااة لاادى المعلمااين وهااو كفايااات التخطاايط 
الكفايات الفرعية من التخطيط التي حظيت بأعلى تقديرات فئات التقويم من حيث مدى ممارساتها مان 

وتنوياع  ،وقد انحصرت في : تصميم أنشطة صفية و ال صفية مناسبة ،قبل معلمي التربية اإلسالمية
نخفضاات التقااديرات علااى فااي حااين ا ،و التخطاايط السااتخدام أساااليب التقااويم فعالااة ،األهااداف التعليميااة

 ،و التخطايط الساتخدام مصاادر الااتعلم ،تاوافر الكفاياات المتعلقاة باتمكن المعلماين ماان تحليال المحتاوى 
 .وتصميم استراتيجيات تعليم مناسبة

وربمااا يعاازى ارتفاااع تقااديرات فئااات التقااويم علااى الكفايااات المتعلقااة بتصااميم أنشااطة صاافية و ال 
و التخطاايط السااتخدام أساااليب تقااويم فعالااة إلااى أن هااذه  ،لتعليميااةوتنويااع األهااداف ا ،صاافية مناساابة

، (Al-hajaya,2013)الكفايات في مجملها أولية تتعلق بالتخطيط لها وتتفق هاذه النتيجاة ماع دراساة 
أمااا  ،لااذا فماان الساهولة أن تتحقااق لادى معلمااي التربياة اإلسااالمية ،ولايس لتنفيااذها الفعلاي فااي التادريس

و التخطايط  ،مشارفين و ماديري المادارس علاى الكفاياات المتعلقاة بتحليال المحتاوى انخفاض تقاديرات ال
فيشااير إلااى ضااعف ملمااوس فااي قاادرة  ،وتصااميم اسااتراتيجيات تعلاايم مناساابة ،السااتخدم مصااادر الااتعلم

وتصاميم اساتراتيجيات تعلايم  ،المعلم في ظل ظروف المدارس على التخطيط الستخدام مصاادر الاتعلم
هذا الضعف إلاى نقاص فارص التادريب المتاحاة علاى التخطايط الساتخدام مصاادر  وقد يرجع ،مناسبة

وهاذا ماا يتفاق ماع دراساة  ،التعلم، وتصميم استراتيجيات تعليم مناسبة في أثناء مادة التربياة اإلساالمية
بسبب زيادة عدد الطلبة وعالوة على ذلك نقص فاي مصاادر الاتعلم فاي  (Garsky.2003جارسكي )
 المدارس.

 :الثانيل السؤا
درجااة ممارسااة معلمااي التربيااة اإلسااالمية للكفايااات تنفيااذ الاادرس ماان وجهااة نظاار المشاارفين  مااا

 وفق معايير الجودة؟ ومديري المدارس
لدرجاة ممارساة لإلجابة عن هذا السؤال تم حساب المتوساطات الحساابية واالنحرافاات المعيارياة 

وفااق  ومااديري الماادارسوجهااة نظاار المشاارفين  معلمااي التربيااة اإلسااالمية للكفايااات تنفيااذ الاادرس ماان
 (.8وذلك كما هو مبين في الجدول ) الجودة،معايير 
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االنحرافات المعيارية لدرجات كفايات تنفيذ الدرس وترتيبها التنازلي (: المتوسطات الحسابية و 2جدول )
 الجودة. مديري المدارس وفق معايير المية من وجهة نظر المشرفين و لدى معلمي التربية اإلس

ترتيب 
 الفقرة

رقم 
المتوسط  الفقرة الفقرة

 الحسابي
 االنحراف 
 الدرجة المعياري 

8. اتاحة الفرصة للحوار و المناقشة  في اثناء الدرس 8 2  مرتفعة 543. 98
 مرتفعة 1.534 2.72 استخدام اساليب التعزيز. 4 8
 مرتفعة 1.324 2.35 الربط بين التعليم الجديد و وبيئة التلميذ. 8 2
 متوسطة 1.03 2.26 توفير انشطة تعليمية تراعي الفروق الفردية بين الطلبة. 1 4
 متوسطة 1.124 2.13 تنفيذ فعاليات الدرس وفقا لزمن الحصة الدراسية. 2 8
 متوسطة 1.131 1.72 غلق الدرس و انهاؤه بنشاط هادف. 6 .

 عةمرتف 0.064 2.34 للكفايات تنفيذ الدرسالمجموع الكلي 
( أن المتوساااطات الحساااابية لااادرجات كفاياااات تنفياااذ الااادرس لااادى معلماااي 8يباااين الجااادول رقااام )

(، وهاو مؤشار دال علاى فاعلياة 1.72-8.98إذ تتراوح تقاديراتهم باين) ،التربية اإلسالمية كانت عالية
ل أيضاا ويتضح من الجدو  ،احد اهم مكونات العملية التربوية لدى المعلمين وهو كفايات تنفيذ الدرس 

أن الكفاياااات الفرعياااة مااان تنفياااذ الااادرس التاااي حظيااات باااأعلى تقاااديرات فئاااات التقاااويم مااان حياااث مااادى 
وقاد انحصارت فاي : إتاحاة الفرصاة للحاوار و المناقشااة  ،ممارساتها مان قبال معلماي التربياة اإلساالمية

لبااة  تتفااق هااذه و الااربط بااين الااتعلم الجديااد و بيئااة الط ،و اسااتخدام أساااليب التعزيااز ،فااي أثناااء الاادرس
، فااي حااين انخفضاات التقااديرات إلااى درجااة (Khazaly & Momani,2010)النتيجااة مااع دراسااة 

متوسااطة علااى تااوافر الكفاياااات المتعلقااة بااتمكن المعلماااين ماان بتااوفير أنشاااطة تعليميااة تعلميااة تراعاااي 
لادرس وإنهائاه وغلاق ا ،وتنفيذ فعاليات الدرس وفقا لزمن الحصة الدراساية ،الفروق الفردية بين الطالب

فيشاااير إلااى ضاااعف ملماااوس فاااي قاادرة المعلااام فاااي ظااال األعااداد الكبيااارة للطاااالب فاااي  ،بنشاااط هاااادف
وفاي ظال مساتوى كفاياة غيار  ،المدارس على توفير أنشطة تعلمية تراعي الفاروق الفردياة باين الطاالب

لمتاحااة وقاد يرجاع هاذا الضاعف إلاى نقاص فارص التادريب ا ،عاال لتصاميم اساتراتيجيات تعلايم مناسابة
( Mahafza,2009)وهذا ماا يتفاق ماع دراساة ،على تنفيذ فعاليات الدرس وفقا لازمن الحصاة الدراساية

بسابب زياادة عادد الطاالب  ،وغلق الدرس وإنهاؤه بنشاط هادف في أثناء دراسة مادة التربية اإلساالمية
 ة.في الغرفة الصفي

 :الثالثالسؤال 
للكفاياات تقاويم التاادريس مان وجهاة نظار المشاارفين ماا درجاة ممارساة معلماي التربيااة اإلساالمية 

 وفق معايير الجودة؟ ومديري المدارس
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لدرجاة ممارساة لإلجابة عن هذا السؤال تم حساب المتوساطات الحساابية واالنحرافاات المعيارياة 
وفااق  ومااديري الماادارسمعلمااي التربيااة اإلسااالمية للكفايااات تقااويم التاادريس ماان وجهااة نظاار المشاارفين 

 (.2وذلك كما هو مبين في الجدول ) الجودة،معايير 
لدرجات كفايات تقويم التدريس وترتيبها التنازلي  واالنحرافات المعياريةالمتوسطات الحسابية  (:3جدول )

 وفق معايير الجودة.  ومديري المدارسلدى معلمي التربية اإلسالمية من وجهة نظر المشرفين 
ترتيب 
 الفقرة

رقم 
وسط المت الفقرة الفقرة

 الحسابي
 االنحراف 
 الدرجة المعياري 

 مرتفعة 2.142 2.84 استخدام اختبارات التقويم التكويني. 1 2
 مرتفعة 1.248 2.52 متابعة اعمال الطلبة اثناء تنفيذ المهام. 5 8
 مرتفعة 1.024 2.39 استخدام اساليب التقويم المناسبة لتحقيق اهداف الدرس. 3 2
 متوسطة 1.042 2.23 يم االداءاستخدام قوائم تقو 2 4
 متوسطة 1.122 8.21 وضع خطط عالجية للطالب ضعيفي التحصيل. 4 8

 مرتفعة 0.94 2.12 للكفايات تقويم التدريسالمجموع الكلي 
( أن المتوسااطات الحسااابية لاادرجات كفايااات تقااويم التاادريس لاادى معلمااي 2يبااين الجاادول رقاام )

(، وهاو مؤشار دال علاى فاعلياة 8.21-2.84تتراوح تقاديراتهم باين) إذ ،التربية اإلسالمية كانت عالية
ويتضااح ماان الجاادول  ،احااد اهاام مكونااات العمليااة التربويااة لاادى المعلمااين وهااو كفايااات تقااويم الاادرس 

أيضا أن الكفايات الفرعية من تقويم الدرس التي حظيت باأعلى تقاديرات فئاات التقاويم مان حياث مادى 
وقد انحصرت في : اساتخدام اختباارات التقاويم التكاويني،  ،تربية اإلسالميةممارستها من قبل معلمي ال

واساتخدام أسااليب التقاويم المناسابة لتحقياق أهاداف الادرس ،ومتابعة أعمال الطلبة في أثناء تنفيذ المهام
في حين انخفضت التقديرات إلى درجة متوسطة علاى تاوافر الكفاياات المتعلقاة باتمكن المعلماين مان  ،

ويمكان أن يعازى ارتفااع تقاديرات  ،اساتخدام قاوائم األداء ،خطط عالجية للطاالب بطايء الاتعلمبوضع 
ومتابعاة أعماال الطلباة فااي  ،فئاات التقاويم علاى الكفاياات المتعلقاة باساتخدام اختبااارات التقاويم التكاويني

خفاااض تقااديرات أمااا ان ،واسااتخدام أساااليب التقااويم المناساابة لتحقيااق أهااداف الاادرس ،أثناااء تنفيااذ المهااام
واساتخدام قااوائم  ،المقاومين علاى الكفاياات المتعلقاة بوضاع خطااط عالجياة للطاالب ضاعيفي التحصايل

فيشير إلى ضعف ملموس في قدرة المعلم في ظل األعداد الكبيار للطاالب فاي المادارس  ،تقويم األداء
هاذا الضاعف  على وضع خطط عالجية للطالب ضعيفي التحصيل، واستخدام قوائم األداء وقاد يرجاع

 & Al-hashemi)إلاى نقاص فاارص التادريب المتاحااة علاى اساتخدامها وهااذا ماا يتفااق ماع دراساة 
Soman,2009. 
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 :الرابعالسؤال 
درجاااة ممارساااة معلماااي التربياااة اإلساااالمية للكفاياااات العلمياااة التخصصاااية مااان وجهاااة نظااار  ماااا
 وفق معايير الجودة؟ ومديري المدارسالمشرفين 

لدرجاة ممارساة ال تم حساب المتوساطات الحساابية واالنحرافاات المعيارياة لإلجابة عن هذا السؤ 
 ومااديري الماادارسمعلمااي التربيااة اإلسااالمية للكفايااات العلميااة التخصصااية ماان وجهااة نظاار المشاارفين 

 (.4وذلك كما هو مبين في الجدول ) الجودة،وفق معايير 
جات كفايات العلمية التخصصية وترتيبها لدر  واالنحرافات المعياريةالمتوسطات الحسابية  (:4جدول )

 وفق معايير الجودة. ومديري المدارسالتنازلي لدى معلمي التربية اإلسالمية من وجهة نظر المشرفين 
ترتيب 
 الفقرة

رقم 
المتوسط  الفقرة الفقرة

 الحسابي
 االنحراف 
 الدرجة المعياري 

 مرتفعة 1.147 8.86 اتقان المادة العلمية التي يقوم بتدريسها. 4 2
 مرتفعة 1.153 2.55 ربط موضوع الدرس باالحداث الجارية و المشكالت الحياتية. 2 8
 مرتفعة 1.07 2.53 غرس القيم الوطنية والقومية و  االنسانية. 2 2
 متوسطة 1.17 1.74 تكامل المادة العلمية و ترابطها مع المواد االخرى. 8 4

 مرتفعة 0.31 2.54 خصصيةللكفايات العلمية التالمجموع الكلي 
( أن المتوساااطات الحساااابية لااادرجات كفاياااات العلمياااة التخصصاااية لااادى 4يباااين الجااادول رقااام )

(، وهاو مؤشار دال علاى 1.74-2.86إذ تتراوح تقديراتهم باين) ،معلمي التربية اإلسالمية كانت عالية
ويتضااح  ،لميااة التخصصااية فاعلياة احااد اهاام مكوناات العمليااة التربويااة لادى المعلمااين وهااو كفاياات الع

من الجدول أيضا أن الكفايات الفرعية من تقويم الدرس التي حظيت بأعلى تقاديرات فئاات التقاويم مان 
وقااد انحصاارت فااي : إتقااان المااادة العلميااة  ،حيااث ماادى ممارسااتها ماان قباال معلمااي التربيااة اإلسااالمية

وغاارس القاايم  ،لمشااكالت الحياتيااةو ا ،وربااط موضااوع الاادرس باألحااداث الجاريااة ،التااي يقااوم بتدريسااها
فاااي حاااين انخفضااات التقاااديرات إلاااى درجاااة متوساااطة علاااى تاااوافر  ،الوطنياااة و القومياااة و اإلنساااانية 

ويمكان أن  ،تكامل المادة العلمية و ترابطها مع الموواد االخورىالكفايات المتعلقة بتمكن المعلمين مان 
 ،لقاة بإتقاان الماادة العلمياة التاي يقاوم بتدريساهايعزى ارتفاع تقاديرات فئاات التقاويم علاى الكفاياات المتع

وغاارس القاايم الوطنيااة و القوميااة و  ،و المشااكالت الحياتيااة ،وربااط موضااوع الاادرس باألحااداث الجاريااة
اإلنساانية إلااى انسااجام مضااامينها فاي دورات معلمااين الجاادد و أيضااا التربياة العمليااة فااي الجامعااة ممااا 

تكامول الموادة العلميوة و نخفاض تقديرات المقاومين علاى الكفاياات وأما ا ،أتاح فرصة لتدريب المعلمين

  ترابطها مع المواد االخرى
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 :الخامسالسؤال 
ما درجة ممارسة معلمي التربية اإلسالمية للكفايات الذاتية الشخصية من وجهة نظار المشارفين 

 وفق معايير الجودة؟ ومديري المدارس
لدرجاة ممارساة طات الحساابية واالنحرافاات المعيارياة لإلجابة عن هذا السؤال تم حساب المتوسا

وفاق  وماديري المادارسمعلمي التربية اإلسالمية للكفايات الذاتية الشخصية من وجهاة نظار المشارفين 
 (.8وذلك كما هو مبين في الجدول ) الجودة،معايير 

الشخصية وترتيبها  لدرجات كفايات الذاتية واالنحرافات المعياريةالمتوسطات الحسابية  (:5جدول )
 وفق معايير الجودة. ومديري المدارسالتنازلي لدى معلمي التربية اإلسالمية من وجهة نظر المشرفين 

ترتيب 
 الفقرة

رقم 
المتوسط  الفقرة الفقرة

 الحسابي
 االنحراف 
 الدرجة المعياري 

 مرتفعة 786. 8.83 المحافظة على الرصانة والترتيب في المظهر. 2 2
 مرتفعة 1.14 2.74 ون مع االخرين وتقبلهم.التعا 8 8
 مرتفعة 1.08 2.63 التعامل مع الطلبة باساليب تربوية 2 2
 متوسطة 1.02 1.73 الحرص على  النمو المهني في ميدان التخصص. 4 4

 مرتفعة 0.645 2.67 للكفايات الذاتية الشخصيةالمجموع الكلي 
ية لادرجات كفاياات الذاتياة الشخصاية لادى معلماي ( أن المتوسطات الحسااب8يبين الجدول رقم )

(، وهاو مؤشار دال علاى فاعلياة 2.12-83.2إذ تتراوح تقاديراتهم باين) ،التربية اإلسالمية كانت عالية
ويتضاح مان الجادول  ،هم مكونات العملية التربوية لدى المعلمين وهو كفايات الذاتياة الشخصاية أحد أ 

الدرس التي حظيت باأعلى تقاديرات فئاات التقاويم مان حياث مادى  أيضا أن الكفايات الفرعية من تقويم
وقاااد انحصااارت فاااي : المحافظاااة علاااى الترتياااب فاااي  ،ممارساااتها مااان قبااال معلماااي التربياااة اإلساااالمية

فاي حاين انخفضات  ،التعامول موع الطلبوة باسواليب تربويوةو ،و التعااون ماع اآلخارين وتقابلهم ،المظهر
، ويمكان أن يعازى ارتفااع تقاديرات مهنوي فوي ميودان التخصوصلحورص علوى  النموو الالتقديرات علاى ا

التعااااون ماااع اآلخااارين و  ،فئااات التقاااويم علاااى الكفاياااات المتعلقااة المحافظاااة علاااى الترتياااب فااي المظهااار
ويااتم التركيااز  ،إلااى أن هااذه الكفايااات فااي مجملهااا أوليااة التعاموول مووع الطلبووة باسوواليب تربويووة ،وتقاابلهم

وأمااا انخفاااض تقااديرات  ،(Quad & Hamadneh,2012)دراسااة  عليهااا وتتفااق هااذه النتيجااة مااع
فيشاير إلاى نقاص الفارص  ،لحرص على  النمو المهني فوي ميودان التخصوصالمقومين على الكفاياات 
 .ي تسمح لهم بمتابعة المستجداتالمتاحة للمعلمين الت
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 :السادسالسؤال 
وجهااة نظاار  والمجتمااع ماانبيئااة مااا درجااة ممارسااة معلمااي التربيااة اإلسااالمية للكفايااات تنميااة ال

 وفق معايير الجودة؟ ومديري المدارسالمشرفين 
لدرجاة ممارساة لإلجابة عن هذا السؤال تم حساب المتوساطات الحساابية واالنحرافاات المعيارياة 

 وماديري المادارسوجهاة نظار المشارفين  والمجتماع مانمعلمي التربية اإلسالمية للكفايات تنمياة البيئاة 
 (..وذلك كما هو مبين في الجدول ) لجودة،اوفق معايير 

 والمجتمع وترتيبهالدرجات كفايات تنمية البيئة  واالنحرافات المعياريةالمتوسطات الحسابية  (:6جدول )
 وفق معايير الجودة. ومديري المدارسالتنازلي لدى معلمي التربية اإلسالمية من وجهة نظر المشرفين 

ترتيب 
 الفقرة

رقم 
المتوسط  ةالفقر  الفقرة

 الحسابي
 االنحراف 
 الدرجة المعياري 

 مرتفعة .2.18 8.14 توثيق العالقة بين البيئة و الصف و الدراسة . 5 2
 مرتفعة 1.1.4 2..8 توظيف المادة العلمية في الحفاظ على البيئة و تنميتها. 3 8
 سطةمتو  1.018 2.28 حل المشكالت  االجتماعية و االتصال باولياء االمور. 2 2

 مرتفعة 0.23 2.64 للكفايات تنمية البيئة و المجتمعالمجموع الكلي 
( أن المتوسااطات الحسااابية لاادرجات كفايااات تنميااة البيئااة و المجتمااع لاادى .يبااين الجاادول رقاام )

(، وهاو مؤشار دال علاى 1.85-2.74إذ تتراوح تقديراتهم باين) ،معلمي التربية اإلسالمية كانت عالية
ويتضاح  ،مكونات العملية التربوية لدى المعلمين وهو كفايات تنمية البيئة و المجتماع فاعلية احد اهم 

من الجدول أيضا أن الكفايات الفرعية من تقويم الدرس التي حظيت بأعلى تقاديرات فئاات التقاويم مان 
ئاة في : توثيق العالقة باين البيوقد انحصرت  ،حيث مدى ممارستها من قبل معلمي التربية اإلسالمية

فااي حااين انخفضاات  ،توظياا  المااادة العلميااة فااي الحفااي علااى البيئااة و تنميتهااا   ،الصاف و الدراسااةو 
التقاديرات علااى تااوافر الكفاياات المتعلقااة باإلسااهام فاي حاال المشااكالت االجتماعياة و االتصااال بأولياااء 

يااق العالقااة بااين ويمكاان أن يعاازى ارتفاااع تقااديرات فئااات التقااويم علااى الكفايااات المتعلقااة توث ،األمااور 
توظياا  المااادة العلميااة فااي الحفاااي علااى البيئااة و تنميتهااا   إلااى أن هااذه  ،البيئااة و الصااف و الدراسااة

وأمااا انخفاااض تقااديرات المقااومين علااى الكفايااات  ،الكفايااات فااي مجملهااا أوليااة ا ويااتم التركيااز عليهااا 
 وتتفاق هاذه النتيجاة ماع دراساة ،باإلسهام فاي حال المشاكالت االجتماعياة و االتصاال بأوليااء األماور 

(Aljarjawi & Nashwan,2006). 
 :التوصيات
 :يأتي بما الباحث يوصي الحالية، الدراسة إليها توصلت التي النتائج ضوء في
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 والتعلايم فاي التربياة وزارة تتبعها والتي مهنيا   المعلمين تنمية في المتبعة األساليب في النظر إعادة .2
 بسالم هاذه الادورات ورباط للمعلام، يخاص فيماا المهناي باالرتقاء لدوراتا هذه تربط بحيث األردن،
 .الرواتب

نظاام  خاالل مان المعلام، لادى الاذاتي للتطاوير الرغباة وإثاارة الذاتياة المباادرة علاى التركياز ياتم أن .8
 .للحوافز فعال

 التي بالدورات تقاريرهم تربط وأن التربويون، المشرفون  بها يقوم التي اإلشرافية الزيارات عدد زيادة .2
 .المعلم يتلقاها أن يجب

 الماديريات، بابعض مرتبطاة المشاكلة كانت إذا ما لمعرفة أخرى  مناطق في مماثلة دراسات إجراء .4
 .عامة مشكلة هي أم

References  
Abu alrab Emad , dada, issa, alwadi, mahmoud al-tai, ra'ad (2010) quality 

assurance in high education a institution, searches and studies. Dar 

safa'a for publishing and distribution. 

Achiba ,fathi darweesh (2006) comprehensive Quality and applicability in 

university education magazine of Arabic universities union 3, cairo. 

Al faqa'awi, zenat mohammad (2007) analysis of information technology 

for eleven the grade according to the standards of computer knowledge 

and the extent of student's acquisition of education master these  is not 

puplished faculty of education, Islamic university gaza, s.32. 

Alfatlawi, suhaila muhsin kazem (2003) teaching competencies Amman dar 

alshurooq. 

Al-gamedi, adel mesha'al aziz al hadi (2009). The importance of 

comprehensive quality  standard for Islamic education teachers in basic 

stage from point of view for specialists master these is not puplishehed 

faculty of education. Um alqura university, Saudi Arabia. 

Al-hajaya, nael (2013) level of pracice teachers of the Arabic language in 

march in the directorate of education in tafileh for teaching 

competencies from the point of view of principals magazine of mo'ta 

for searches and studies the twenty eight folder, server p.g 39060. 

Alhamali, Rashen bin Mohammad (2009) comprehensive quality standards 

in arabic high educational  institutions. Quality assurance and 

accreditation council general secretariat of the union of Arabic 

universities, , Amman, The Hashemite kingdom of Jordan. 



 عناجره نويران احمد فوازد.                 .....  درجة ممارسة معلمي التربية اإلسالمية للكفايات التعليمية من وجهة

66 

Al-hashemi, abd al-rahman and Soman, ahmad Ibrahim (2009) degree of 

availability of international comprehensive of quality standards for 

secondary stage teachers in Jordan. From point of view for educational 

supervisors, searches of the conference of the role of the Arabic teacher 

in knowledge flow age educational science  faculty jerash university.   

 Aljarjawi, Zeyad & Nashwan, Jameelm (2006) evaluation teachers 

professional performance in UNRWA according comprehensive quality 

indicators, the first scientific conference for educational faculacy in al-

qsa university from 19-20 December, second folder gaza. 

Al-kharabsha omar Mohammad abd allah 2012 . the experience  of Jordan 

in quality assurance and academic accreditation  standards in 

educational collages. The second international Arabic high- education. 

Bahrain gulf university 4-5 April 589-612. 

Alqazaz, ismail Ibrahim (2010) quality system audit .first edition dajla dar. 

Amman , the Hashemite kingdom of Jordan . 

Al-rwahi and alhinayi. Naser and juma'a (2013) teaching competencies for 

sport teacher in oman and its relation with the reason of choosing 

teaching job. Magazine of educational and psychological sciences. 

Folder 16,1 march 22. 

Elyas, Asma (2009) suggested vision for teacher training according 

educational competencies to face the modern challenges. searches the 

second conference of Jerash university faculty of educational Sciences. 

Fahed, nada (2010) professional competencies for Islamic  education teacher 

according quality standards, educational sciences faculty, third science 

conference private jerash university , December. 

Garsky M.(2003) The impact of qualification and experiences on teacher 

competence. Teacher Journal 2(7), 61-68. 

Hou, K.( 2004). The important technological competencies need by 

secondary schools teachers and their applying them, Dissertation 

Abstract International, 62 (1): 657-658 

Khazaly, Qasem & Momani, Abd-allateef (2010) the teaching competencies 

for teachers of basic minimum stage in private school according 

variables of scientific qualification, years of experience and 

specialization. Damascus university magazine, folder 26,3,p.g 517-553. 

Koedel, Cory & Betts, Julian R. (2007). Re-Examining the Role of 

Teacher Quality In the Educational Production Function,University 

of California, San Diego. 



 .9102، الثالثالعدد األردنية، المجلد الرابع، مجلة التربوية ال، األردنية للعلوم التربوية الجمعية

66 

Mahafza, sameh (2009) april the characterstics, skills and competencies of 

future teacher. Searches of the conferences of the role educational 

sciences faculty, jerash university. 

Majeed,sawsan shaker and Alzeyadat Mohammad awad (2008) the quality 

and academic accreditation for the university and public education 

institutions. First edition dar safa'a for puplishing and distribution 

Amman .the Hashemite kingdom of Jordan. 

Quad , khaled & Hamadneh Adeb (2012) electronic education competencies 

for Arabic language teachers in secondary stage in al-mafraq according 

some variables, al-manara magazine, folder18,3,p.g203-234. 

United nations organization for education and culture AL-UNICCO (1998) 

the  education  is for all conditions of trends "lost chances" when the 

schools fails in its mission leakage in primary schools, unisco, france. 

 


