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ملخص:

هدفت هذه الدرا�سة �إىل معرفة درجة امتالك معلمي الرتبية الإ�سالمية يف املرحلة
الثانوية لكفايات التدري�س بدولة الإمارات العربية املتحدة من وجهة نظرهم .وتكونت
عينة الدرا�سة من ( )48معلمًا ومعلمة من معلمي الرتبية الإ�سالمية يف املدار�س احلكومية
التابعة ملجل�س �أبوظبي للتعليم يف دولة الإمارات العربية املتحدة .ولتحقيق �أهداف الدرا�سة،
�أعد الباحث ا�ستبانة مكونة من ( )56كفاية توزعت على خم�سة جماالت ،وا�ستخدم الباحث
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية ،ومعمل الفا كرونباخ ،وحتليل التباين
الأحادي واختبار (ت) .وقد �أظهرت نتائج الدرا�سة �أن معلمي الرتبية الإ�سالمية ميتلكون
( )33كفاية بدرجة عالية ،و( )17كفاية بدرجة متو�سطة ،و( )6كفايات بدرجة متدنية.
وحل جمال �أ�ساليب وطرائق التدري�س بالرتبة الأوىل ،مبتو�سط ح�سابي ( ،)3.96وبن�سبة
( .)%79.2وجمال التقومي بالرتبة الثانية ،مبتو�سط ح�سابي ( ،)3.87وبن�سبة (.)%77.4
وجاء جمال اختيار الو�سائل التعليمية بالرتبة الثالثة ،مبتو�سط ح�سابي ( ،)3.61وبن�سبة
(� .)%72.2أما جمال ت�صميم التدري�س فقد حل بالرتبة الرابعة ،مبتو�سط ح�سابي (،)3.51
وبن�سبة ( .)%70.2وجاء جمال اال�ستخدام الوظيفي للو�سائل التعليمية بالرتبة اخلام�سة،
مبتو�سط ح�سابي ( ،)3.46وبن�سبة ( .)% 69.2كما �أظهرت النتائج عدم وجود فروق دالة
�إح�صائيًا يف درجة امتالك معلمي الرتبية الإ�سالمية لكفايات التدري�س تعزى ملتغري
اجلن�س �أو اخلربة يف كل جمال من جماالت الأداة اخلم�سة ،وعلى م�ستوى الأداة ككل.
الكلمات الدالة :كفايات التدري�س ،معلمي الرتبية الإ�سالمية ،املرحلة الثانوية.
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Abstract:

This study aimed to determine the efficiency degree possessed by a
group of Islamic education teachers at the secondary level in the United
Arab Emirates from the viewpoint of those teachers. The sample of the
study consisted of 48 teachers of both genders in public schools supervised
by Abu Dhabi Education Council in the UAE. The researcher developed a
questionnaire with (56) items distributed on five domains. Concurrently,
he applied the Means, Standard Deviation, Cranach Alpha Correlation
Coefficient, Mono-variation, and the (T) test. The analysis of results signaled
that (33) of the Islamic education teachers had high efficiency level, (17) of
them had moderate efficiency level, and (6) of them had low level of teaching
efficiency. The highly loaded factor in this questionnaire was related to the
teaching methodology with an average Mean of (%3.96) and a percentage
of (%79.2). The second loaded factor was related to the assessment domain
with an average Mean of (%3.87) and a percentage of (%77.4.) The teaching
aids domain was the third with an average Mean of (%3.61) and a percentage
of (%72.2.) The forth domain was related to planning daily teaching with
an average Mean of (%3.51) and a percentage of (%70,2.) The last domain
was related to field application of educational technology with an average
Mean of (%3.46) and a percentage of (%69.2). The analysis also signaled no
significant variance pertaining to the gender of teachers or their experience
on each of the five domains and on the whole questionnaire at large.
Keywords: Teaching efficiency, Islamic education teachers, Secondary

cycle
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مقدمة:

نتيجة لالكت�شافات العلمية املتتالية ،وال�رسعة الكبرية يف انتقال املعلومات
والبيانات وتبادل اخلربات يف جماالت احلياة كافة� ،أ�صبح يطلق على الع�رص احلايل ع�رص
العلم واملعرفة .وقد يعزى �سبب ذلك �إىل التطور الكبري يف التكنولوجيا بعامة ،وتكنولوجيا
و�سائل االت�صاالت بخا�صة ،وال�رسعة الكبرية يف انتقال املعلومات والبيانات ،وتبادل
اخلربات يف جماالت احلياة كافة .الأمر الذي جعل عملية احل�صول على املعرفة والتفاعل
معها �أمرًا مي�سورًا ،مع ما متتاز به تلك املعرفة من دقة وحداثة ومو�ضوعية .كما �أنه عمل
مهماً من
�إىل حت�سن كبري يف جماالت احلياة كافة ،ومنها جمال التعليم ،باعتباره ركنًا ّ
�أركان بناء املجتمعات ،يرتبط به جناح الأمم وال�شعوب (عبداحلي.)2009،
كما �أن اعتماد تقنيات التعليم يف العملية الرتبوية �ساعد على جعل عملية التعليم
والتعلم �أكرث �سهولةً وا�ستمتاعاً ،كما �أنها و�سيلة الختزال الوقت واجلهد ،وحتقيق �أجود
املخرجات التعليمية ،من خالل تنوع م�صادر احل�صول على املعلومات املقروءة وامل�سموعة
واملرئية ،ف�ضلًا عن �أنها جعلت التدري�س علماً له �أ�صوله و�أ�س�سه ومرتكزاته� ،إىل جانب
كونه فناً ي�ؤدي �إىل حتديث الرتبية ،وحت�سني نواجت التعلم ،كما �أ�سهمت ب�شكل �أو ب�آخر يف
التوجه نحو االهتمام بكفايات التدري�س التي يجب �أن ميتلكها املعلم لكي يتمكن من �إعداد
الأجيال ،واملحافظة على �أهداف الرتبية احلديثة .الأمر الذي جعل كفايات التدري�س من
�أبرز االجتاهات الرتبوية يف جمال �إعداد املعلمني ،لإك�سابهم القدرات املعرفية واحلركية
واالنفعالية ،م�ضافًا �إىل املعارف واملهارات واالجتاهات ،يف �ضوء �أ�س�س حمددة ت�ؤدي بهم
�إىل �إتقان اخلربات التعليمية (�سالمة والدايل.)2008،
ومع �أن املعلم يبقى ي�شكل حجر الزاوية يف مدخالت املنظومة الرتبوية؛ حتى غدا من
ال�صعب ت�صور حدوث تعلم دون وجود معلم ،ف�إﻥ ﺍﻟﻌ�ﺼﺭ ﺍﻟﺫﻱ نعي�شه مليء بالتحديات
التي تواجه املعلم ،فكل يوم يظهر ﻋﻠـﻰ م�رسح املعرفة معطيات جديدة ،مما �أخرج وظيفة
املعلم عن دوره التقليدي ،و�أ�صبح له وظائف جديدة ،لعل من �أبرزها م�ساعدة املتعلم
بحيث يكون �أكرث ن�شاطًا ،وحتملًا مل�س�ؤولية تعلمه ،من خالل انخراطه يف املوقف التعليمي،
وي�صبح منتجا للمعرفة ال متلقياً لها .وهذا يحتاج �إىل معلم مبدع ،ومبتكر ونافذ الب�صرية،
ميتلك فكرًا جديدًا ،و�أ�ساليب ومهارات متطورة للتعامل مع حتديات الع�رص بنجاح .ولديه
القدرة على تكييف البيئة وفقًا للقيم والأهداف املر�سومة ،ال التكيف معها فقط�(.شم�سي
و�إ�سماعيل.)2008 ،
290

جملة جامعة القد�س املفتوحة للأبحاث والدرا�سات الرتبوية والنف�سية -املجلد الثاين -ع( -)8ت�رشين �أول 2014

و�ضمن هذا ال�سياق ي�ؤكد كل من (اجلماعي ،2010 ،وعابدين� )2008،أن مهمة تطوير
وحت�سني عملية التعليم والتعلم �أ�صبحت تت�صدر �أولويات الكثري من الدول� ،سواء كانت
نامية �أم متقدمة ،بو�صفه الأولوية الوطنية الأوىل ،وحمط الدعم ،ومثار االهتمام؛ وذلك
لالعتقاد ال�سائد ب�أن العملية التعليمية ت�سهم ب�شكل حقيقي يف حتقيق �أهداف هذه الدول
و�آمالها امل�ستقبلية .غري �أن الرتكيز على تطوير املناهج ،والبنى التحتية وحده ال ميكن �أن
يحقق النه�ضة الرتبوية املرجوة التي ت�ؤدي �إىل نه�ضة املجتمع يف جوانبه كافة ،ما مل
يكن مواكباً مبعلم متمكن من مادته ،ميتلك كفايات التعلم احلديثة ،ولديه الرغبة والدافعية
لتحقيق �أهداف مادته ،و�إي�صالها للمتعلمني بكل ي�رس و�إتقان.
ويف هذا البعد ت�ؤكد الفتالوي ( )2003على �أن الرتكيز على تطوير املناهج ومواكبتها
لروح الع�رص ال يكفي لتحقق عملية التعليم والتعلم النجاح ،بل البد من �أن يرافق ذلك تطوير
املعلم وتنميته علميًا ومهنيًا ،وتزويده بالكفايات التدري�سية التي ت�ؤهله للقيام بالأدوار
املهمة واملتجددة امللقاة على عاتقه ،ومن هذا املنطلق ف�إن امتالك املعلم للكفايات
ّ
التدري�سية وممار�سته لها يعد �أحد الأبعاد املهمة يف عملية التطوير والتحديث الرتبوي
الفاعل ،فاملدر�س الكفء ب�إمكانه �أن يعطي مردودًا جيدًا� ،إذ �إن زيادة فاعلية التعليم
وكفاءته تتوقف �إىل درجة كبرية على م�ستوى الأفراد العاملني فيه وعلى م�ستوى �أدائهم.
وبهذا ال�صدد �أ�شار ركي ودن�س )� (Richey Dennes،2001إىل �أن املجل�س العاملي
ملعايري التدريب والأداء والتدري�س  -ومقره الواليات املتحدة الأمريكية -حدد خم�س
الفعال وهي :كفاية ال�شخ�صية ،والتخطيط والإع��داد ،وطرائق
كفايات رئي�سة للتدري�س ّ
وا�سرتاتيجيات التدري�س ،والتقومي ،وكفايات �إدارة بيئة التعلم� .إال �أن (عبداحلي)2009،
ي�شري �إىل �أنه ال يوجد �إجماع حول عدد الكفايات التدري�سية الأ�سا�سية والفرعية ونوعها؛
نتيجة الختالف وتنوع الر�ؤى والفل�سفات الرتبوية من بلد لآخر .ومهما كان الأمر ف�إن
درجة امتالك املعلم للكفايات التدري�سية وممار�سته لها يعد من العوامل الأ�سا�سية امل�ؤثرة
يف فاعلية العملية التعليمية يف املدر�سة ،ويف نوعية خمرجاتها.
لذا فقد نالت ق�ضية توفري كفايات التدري�س الالزمة وال�رضورية للمعلمني ،مكانًا
بارزًا من اهتمامات الرتبويني ،والباحثني ،وامل�ؤ�س�سات البحثية؛ ملواجهة حتديات التنمية
ال�شاملة يف ظل املتغريات العلمية ،والتكنولوجية ،واالجتماعية واالقت�صادية للمجتمعات
املعا�رصة من جهة ،وملواجهة حتديات القرن احلادي والع�رشين من جهة �أخ��رى .كما
�أنها ت�شكل �ضمانات حقيقية ليتبو�أ املعلم مركزًا رئي�سا يف �أي نظام تعليمي ،بو�صفه �أحد
العنا�رص الفاعلة وامل�ؤثرة يف املنظومة الرتبوية ،وبغريها ف�إنه �سيبقى حمدود الت�أثري
والفاعلية يف حتقيق �أهداف النظام الرتبوي ( زيتون.)2006،
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وي�ؤكد اجلالد ( )2007على �أنه غدا من ال�رضوري توافر الكفايات التدري�سية لدى
املعلمني القائمني على تدري�س املواد الدرا�سية املختلفة بعامة ،وللمعلمني القائمني على
تدري�س مادة الرتبية الإ�سالمية بخا�صة؛ ليتمكنوا من القيام بدورهم املهم يف �إي�صال
مفاهيم حمتوى مادة الرتبية الإ�سالمية وم�ضامينها امل�ستمدة من تعاليم الإ�سالم للطلبة
بكل كفاءة واقتدار .مما �سبق ميكن اال�ستنتاج �أن الكفايات التدري�سية تعد �رضورة ملعلمي
املواد الدرا�سية املختلفة بعامة ،ويف املراحل الدرا�سية جميعها ،الأ�سا�سية منها والثانوية.
�إال �أن دومي (� )2010أ�شار �إىل �أن كفايات التدري�س قد تكون �أكرث �أهميته ملعلم يف
املرحلة الثانوية؛ كونها تعد من املراحل العمرية املتميزة يف حياة الطالب العلمية
وال�شخ�صية ،حيث متثل مرحلة املراهقة ،والن�ضوج العقلي مقارنة باملرحلة التي ت�سبقها-
التعليم الأ�سا�سي -كما �أنها بوابة االنطالق للدرا�سة اجلامعية؛ لذا ف�إنه من اجلدير مبعلم
املرحلة الثانوية �أن ميتلك مهارات مميزة ،وكفايات تدري�سية عالية ،متكنه من �إقامة
عالقات �إيجابية وطيبة معهم ت�شدهم �إىل تعلم املادة .وانطالقًا من هذه املكانة املميزة
لكفايات التدري�س ،و�أهمية امتالك املعلم لها ،ت�أتي هذه الدرا�سة للك�شف عن درجة امتالك
معلمي الرتبية الإ�سالمية يف املرحلة الثانوية لكفايات التدري�س بدولة الإمارات العربية
املتحدة من وجهة نظرهم.
وقد ُ�أجريت العديد من الدرا�سات ،التي اهتمت بتتبع الكفايات التعليمية لدى املعلمني
يف خمتلف املواد الدرا�سية التي من �ضمنها مادة الرتبية الإ�سالمية ،وذلك من �أجل التعرف
على تلك الكفايات ،ودرجة متثلها وانت�شارها بني املعلمني .واطلع الباحث على عددٍ منها،
وارت�أى الإ�شارة �إىل تلك الدرا�سات باخت�صار و�رسدها من احلديث �إىل الأقل حداثة ،وفق
الآتي:
�أجرت عليمات ( )2012درا�سة هدفت �إىل معرفة درجة امتالك معلمي اللغة العربية
يف املرحلة الأ�سا�سية لكفايات تكنولوجيا التعليم من وجهة نظرهم .تكونت عينة الدرا�سة
من ( )80معلمًا ومعلمة يف مدار�س ال�سلط ،و�أعدت الباحثة ا�ستبانة مكونة من ( )48كفاية
توزعت على خم�سة جماالت هي :جمال ت�صميم التدري�س ،وطرائق التدري�س ،واختيار
تقنيات التعليم ،وا�ستخدام تقنيات التعليم ،وجمال التقومي .و�أظهرت نتائج الدرا�سة �أن
معلمي اللغة العربية ميتلكون ( )11كفاية بدرجة كبرية جدًا )30( ،كفاية بدرجة كبرية،
و( )5كفايات بدرجة متو�سطة ،وكفايتني بدرجة متدنية ،كما �أظهرت النتائج عدم وجود
فروق دالة �إح�صائيًا يف درجة امتالك الكفايات تعزى ملتغري اجلن�س ،ووجود فروق ذات
داللة �إح�صائية تعزى ملتغري اخلربة ل�صالح ذوي اخلربة ع�رش �سنوات ف�أكرث.
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�أما بني دومي ( )2010فهدفت درا�سته �إىل معرفة درجة امتالك معلمي العلوم يف
املرحلة الثانوية للكفايات التكنولوجية التعليمية من وجهة نظرهم ،وتكونت عينة الدرا�سة
من( )92معلمًا ومعلمة من معلمي العلوم يف املدار�س احلكومية يف حمافظة الكرك ،و�أعد
الباحث ا�ستبانه مكونة من ( )116كفاية توزعت على �سبعة جماالت هي :جمال ت�صميم
التدري�س ،وﺍختيار الو�سائل ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ،واال�ستخدام ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻲ ﻟﻠﻭ�سائل ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ،وت�شغيل
الأجهزة ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ و�صيانتها ،و�إنتاج ﺍﻤﻟﻭﺍﺩ والربامج اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ،وتقومي الو�سائل ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ،
وجمال خمتربات ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ .و�أظهرت نتائج الدرا�سة �أن معلمي العلوم ميتلكون ( )84كفاية
بدرجة كبرية )31( ،كفاية بدرجة متو�سطة ،وكفاية واحدة بدرجة متدنية ،كما �أظهرت
النتائج وجود فروق دالة اح�صائيًا يف درجة امتالك الكفايات تعزى ملتغري اجلن�س ل�صالح
الإناث.
بينما �سعت درا�سة خزعل ومومني (� )2010إىل معرفة درجة امتالك معلمات املرحلة
الأ�سا�سية الدنيا يف املدار�س اخلا�صة التابعة لوزارة الرتبية والتعليم يف حمافظة �إربد
الأوىل للكفايات التدري�سية ،من وجهة نظرهن يف �ضوء متغريات امل�ؤهل العلمي و�سنوات
اخلربة .وتكونت عينة الدرا�سة من ( )168معلمة .ا�ستخدم الباحثان ا�ستبانة مكونة من
( )38كفاية ،وﻗد �أظﻬرت نتائج الدرا�سة �أن �أبرز الكفايات التي متتلكها املعلمات ﻫﻲ:
ا�ﺴﺘﻐﻼل وﻗت احل�صة بفاعلية ،وا�ستخدام الأ�سلوب التدري�سي املالئم للموقف التعليمي،
و�صياغة الأ�سئلة التقوميية بطريقة وا�ضحة وحمددة ،وجذب انتباه الطلبة واملحافظة على
ا�ستمراريته ،كما بينت نتائج الدرا�سة ﻋدم وجود ﻓروق ذات داللة �إح�صائية تعزى ملتغري
اخلربة.
و�أجرى اجلهيمي( )2008درا�سة هدفت �إىل تعرف الكفايات التدري�سية الالزمة ملعلمي
العلوم ال�رشعية يف املرحلة الأ�سا�سية العليا ودرجة ممار�ستهم لها من وجهة نظر امل�رشفني
الرتبويني ،تكونت عينة الدرا�سة من ( )42م�رشفًا تربويًا يف �إدارة التعليم يف املدينة
املنورة ،وتو�صلت الدرا�سة �إىل قائمة بالكفايات التدري�سية بلغت ( )50كفاية توزعت على
�أربعة جماالت هي :الكفايات ال�شخ�صية ،وت�صميم التعليم ،و�إدارة ال�صف ،وتوظيف الو�سائل
التعليمية ،والتقومي .و�أظهرت نتائج الدرا�سة تدنيًا يف ممار�سة �أغلب كفايات التدري�س لدى
معلمي العلوم ال�رشعية يف هذه املرحلة.
�أما البداح ( )2006فهدفت درا�سته �إىل معرفة درجة توافر الكفايات التدري�سية لدى
معلمي الرتبية الإ�سالمية يف احللقة الثانية باململكة العربية ال�سعودية من وجهة نظر
م�رشيف الرتبية الإ�سالمية ومدراء املدار�س االبتدائية ،وتكونت عينة الدرا�سة من ()120
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م�رشفًا تربويًا ،ومدير مدر�سة من الإدارة العامة للرتبية والتعليم مبدينة الريا�ض،
وا�ستخدم الباحث قائمة بالكفايات التدري�سية مكونة من ( )67كفاية ،توزعت على خم�سة
جماالت هي :ت�صميم التدري�س ،وتنفيذ الدر�س ،و�إدارة ال�صف و�ضبطه ،وا�ستخدام الو�سائل
والتقنيات التعليمية  ،والتقومي .و�أظهرت نتائج الدرا�سة �أن ( )11كفاية توافرت بدرجة
عالية ،و( )49كفاية توافرت بدرجة متو�سطة ،و( )7كفايات توافرت بدرجة متدنية.
�أما الكيالين ( )2005فهدفت درا�سته �إىل اﻟﺘﻌﺮف �إىل م�ستوى �أداء ﻣﻌﻠﻤﻲ اﻟﺮﺘﺑﻴﺔ
ا�ﻹ �ﺳﻼﻣﻴﺔ ﻲﻓ ا�ﻷ ردن لكفايات التدري�س اﻟﻼزﻣﺔ لهم من وجهة نظرهم ،وﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﺒﻌ�ﺾ
اﻤﻟﺘﻐﺮﻴات ،واعتمدت الدرا�سة ﻲﻓ ﺟﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت على ا�ﺳﺘﺒﺎﻧﺔ مكونة من ( )68كفاية ،طُ بقت
على ( )١٢٨ﻣﻌﻠﻤًﺎ وﻣﻌﻠﻤﺔ ،وﻗﺪ �أظهرت ﻨﺘﺎﺋﺞ الدرا�سة �أن ﻣ�ﺴﺘﻮى �أداء ﻣﻌﻠﻤﻲ اﻟﺮﺘﺑﻴﺔ
ا�ﻹ �ﺳﻼﻣﻴﺔ ﻤﻟﻬﺎرات التدري�س اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻬﻢ كان متو�سطًا ،كما تو�صلت الدرا�سة �إﻰﻟ عدم وجود
ﻓﺮوق داﻟﺔ �إﺣ�ﺼﺎﺋﻴًا ﺗﻌﺰى ﻤﻟﺘﻐﺮﻴات اجلن�س وامل�ؤهل اﻟﻌﻠﻤﻲ واﺨﻟﺮﺒة اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ.
كما �أجرت اخلمي�س ( )2004درا�سة هدفت �إىل تقومي الكفاية التدري�سية ملعلمي العلوم
للمرحلة املتو�سطة يف دولة الكويت .وتكونت عينة الدرا�سة من ( )54معلماً ومعلمة يف
حمافظة الكويت .و�أعدت الباحثة بطاقة مالحظة �أداة الدرا�سة احتوت على ( )53كفاية،
توزعت على �أربعة جماالت ﻫﻲ :ﺍﻟ�ﺴﻤﺎﺕ ﺍﻟ�ﺸﺨ�ﺼﻴﺔ ،وتخطيط ﺍﻟﺩﺭ���ﺱ ،ﻭتنفيذ ﺍﻟﺩﺭ�ﺱ،
ﻭالتقومي .و�أظهرت نتائج الدرا�سة �أن امتالك معلمي العلوم يف املرحلة املتو�سطة ميتلكون
كفايات تدري�سية يف م�ستوى ممتاز.
�أم��ا ﻫﻭ ) (Hou, 2004ف�سعت ﺩﺭﺍ�ﺴت��ه �ﺇﻰﻟ حتديد �أه��م ﺍﻟﻜﻔﺎﻴﺎﺕ التدري�سية ﺍﻟﺘﻲ
فعال ،ودرجة ممار�ستهم
يحتاجها معلمو املرحلة الثانوية ملمار�سة مهنة التدري�س ب�شكل ّ
ﻟﻬﺎ .تكونت عينة الدرا�سة من ( )200معلم ومعلمة يف املرحلة الثانوية يف كوريا،
وا�ستخدم الباحث ا�ستبانة مكونة من ( )49كفاية توزعت على �أربعة جماالت هي :حتفيز
املتعلمني على التعليم ،وتوظيف الو�سائل التعليمية وتفعيلها داخل الغرفة ال�صفية،
ﻭ�إنتاج الو�سائل التعليمية ،وتخزين الو�سائل التعليمية و�صيانتها .وتو�صلت الدرا�سة �ﺇﻰﻟ
�ﺃﻥ املعلمني ميتلكون الكفايات ﺍﻤﻟﻌﺭﻓﻴﺔ ﺒﻨ�ﺴﺒﺔ ( ،)%80وحل جمال حتفيز املتعلمني على
التعليم بالرتبة ﺍ�ﻷﻭﻰﻟ ،وجمال تخزين الو�سائل التعليمية و�صيانتها بالرتبة الثانية.
وبينت الدرا�سة �أن معلمي املو�ضوعات العلمية �أكرث ا�ستخدامًا للو�سائل التعليمية من املواد
الأدبية ،كما تو�صلت الدرا�سة �إﻰﻟ عدم وجود ﻓﺮوق داﻟﺔ �إﺣ�ﺼﺎﺋﻴﺎً ﻲﻓ ﻤﻣﺎر�ﺳﺔ الكفايات
التعليمية تعزى ﻤﻟﺘﻐﺮﻴ اﺠﻟن�س.
و�سعت درا�سة اﺠﻟﻼد (� )2003إىل الك�شف عن درجة ﻤﻣﺎر�ﺳﺔ ﻣﻌﻠﻤﻲ مادة اﻟﺮﺘﺑﻴﺔ
الفعال ﻲﻓ املواقف ال�صفية ﻲﻓ املدار�س ا�ﻷ ردﻧﻴﺔ من وجهة
ا�ﻹ �ﺳﻼﻣﻴﺔ لكفايات التدري�س ّ
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نظرهم ،وا�ستخدمت اﻟﺪرا�ﺳﺔ ا�ﺳﺘﺒﺎﻧﺔ مكونة من ( )52كفاية .ﻢﺗ ﺗﻮزﻳﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ()١٣٦
ﻣﻌﻠﻤًﺎ وﻣﻌﻠﻤﺔ يف مدار�س تربية عمان .وتو�صلت الدرا�سة �إﻰﻟ �أن ﻤﻣﺎر�ﺳﺔ ﻣﻌﻠﻤﻲ اﻟﺮﺘﺑﻴﺔ
الفعال كانت بدرجة عالية ،كما تو�صلت �إىل عدم وجود
ا�ﻹ �ﺳﻼﻣﻴﺔ لكفايات التدري�س ّ
الفعال تعزى
ﻓﺮوق داﻟﺔ �إح�صائيًا ﻲﻓ ﻤﻣﺎر�ﺳﺔ ﻣﻌﻠﻤﻲ اﻟﺮﺘﺑﻴﺔ ا�ﻹ �ﺳﻼﻣﻴﺔ لكفايات التدري�س ّ
ملتغريات اجلن�س وامل�ؤهل اﻟﻌﻠﻤﻲ واخلربة اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ.
ﻭ�أجرى جار�سكي ) (Garsky,2003درا�سة هدفت �إىل حتديد الكفايات ﺍﻟﺘدري�سية ،ﺍﻟﺘﻲ
ميار�سها معلمو مادة اجلغرافيا ﻲﻓ والية الباما ،ﻭﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ببع�ض ﺍﻤﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ .وكانت عينة
الدرا�سة جمتمعها نف�سه ،وتو�صل الباحث �إىل حتديد قائمة كفايات ميار�سها معلمو مادة
اجلغرافيا مكونة من ( )86كفاية .و�أظهرت نتائج الدرا�سة وﺟﻮد ﻓﺮوق داﻟﺔ �إح�صائيًا ﻲﻓ
درجة ﻤﻣﺎر�ﺳﺔ ﻣﻌﻠﻤﻲ اجلغرافيا للكفايات التدري�سية ﺗﻌﺰى ﻤﻟﺘﻐﺮﻴات اجلن�س وامل�ستوى
الأكادميي ،ل�صالح �أ�صحاب اخلربة الطويلة من الذكور ،كما �ﺃﻅﻬﺭﺕ النتائج �ﺃﻥ درجة
ممار�سة املعلمني للكفايات ،يقل كلما زاد عدد الطالب يف الغرفة ال�صفية.

تعقيب على الدراسات السابقة:

يت�ضح مما �سبق �أن الدرا�سات ال�سابقة اتفقت على �أهمية الكفايات التدري�سية للمعلمني
يف خمتلف املواد الدرا�سية� .إال �أنها اختلفت يف تناول املتغريات التابعة ،فبع�ضها تناول
درجة تقومي الكفايات التدري�سية مثل درا�سة اخلمي�س ،)2004(،وبع�ضها تناول درجة
امتالك املعلمني للكفايات التدري�سية مثل درا�سة :عليمات ( ،)2012ودرا�سة خزعل
ومومني ( ،)2010وبني دوم��ي ( .)2010وبع�ضهم تناول درج��ة ممار�سة الكفايات
التدري�سية مثل درا�سة :اﺠﻟﻼد ( .)2003كما اختلفت يف وجهة تقدير الكفايات التعليمية،
فكان بع�ضها من وجهة نظر املعلمني مثل درا�سة بني دومي ( ،)2010وبع�ضها من
وجهة نظر مديري املدار�س وامل�رشفني الرتبويني مثل :درا�سة اجلهيمي ( ،)2008والبداح
( .)2006واختلف يف املراحل التعليمية ،فبع�ضها تناول معلمي املرحلة الثانوية مثل
درا�سة :الكيالين ( ،)2005وﻫﻭ ) .(Hou,2004وبع�ضها تناول معلمي املرحلة الأ�سا�سية
مثل درا�سة :عليمات ( ،)2012وخزعل ومومني ( ،)2010واجلهيمي( .)2008كما اختلف
يف �أداة جمع البيانات فبع�ضها ا�ستخدم اال�ستبانة مثل :درا�سة عليمات ( ،)2012واﻟﻜﻴﻼﻲﻧ
( .)2005وبع�ضها ا�ستخدم بطاقة مالحظة مثل درا�سة :اخلمي�س ( ،)2004وجار�سكي
) .(Garsky,2003ف�ضلًا عن اختالفها يف مكان وزمان �إجراء الدرا�سة.
وقد �أفادت الدرا�سة احلالية من الدرا�سات ال�سابقة �أنها �ساعدت الباحث يف تقدمي نظرة
�أعمق عن مو�ضوع درا�سته ،ويف �صياغة �أ�سئلة الدرا�سة ،وتطوير �أداتها ،وتف�سري نتائجها،
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ويف اختيار جمتمع الدرا�سة والعينة .واختلفت الدرا�سة احلالية عن تلك الدرا�سات يف
جمتمع الدرا�سة ،وعينتها.

مشكلة الدراسة وأسئلتها:

نظرًا للتحديات الكبرية التي تواجه املعلم يف القرن الواحد والع�رشين ،واملتمثلة يف
مواكبة التطور العلمي والتكنولوجي - ،الذي يتجدد يف كل يوم بل يف كل �ساعة -وظهور
امل�ستحدثات يف جمال تقنيات التعليم وو�سائله ،واال�ستفادة منها ،واال�ستعداد لها .ف�إن
تنمية كفايات املعلم التدري�سية ،وتطوير قدراته الرتبوية ،ت�صبح �رضورة ملحة؛ تقت�ضيها
طبيعة تطور مفاهيم الرتبية ،وجت ّددها ،وتنوع �أ�ساليب التعليم والتعلم .كما �أنها متكن
املعلم من متابعة التطورات املختلفة ،واكت�ساب املعارف واخلربات الثقافية واالجتماعية
اجلديدة وبنائها وتطويرها.
و�ضمن هذا ال�سياق �أ�شار �سالمة (� )2004إىل �أن �إملام املعلم باملادة دون االهتمام
بطرائق تدري�سها ي�شكل عقبة �أمام الطموحات والأه��داف التي ت�سعى �إىل حتقيقها يف
�شخ�صيات الطلبة .مما �سبق ميكن ا�ستنتاج الأهمية البالغة ال�ستخدام وتوظيف كفايات
تعرف املعلم على كفايات
التدري�س يف املوقف ال�صفي� ،إال �أن اخلطوة الأوىل لذلك هي ّ
التدري�س ،و�إدراكه لأهميتها يف عملية التعليم والتعلم ،ليت�سنى له ا�ستخدامها باملوقف
التعليمي بي�رس و�سهولة.
وملا كانت مادة الرتبية الإ�سالمية تعد �أ�سا�سًا متينًا للمواد الدرا�سية ،وتتبو�أ ثقلًا ووزنًا
كبريًا يف البالد الإ�سالمية عامة؛ لكونها تخاطب عقول الطلبة ووجدانهم دينيًا ،ف�إنها من
املواد التي حتتاج �إىل فهم عميق ،ما ي�ستدعي �أن ميتلك معلموها كفايات تدري�سية عالية
(املالكي� .)2009،إال �أن الباحث من خالل خربته ال�شخ�صية كمعلم ملادة الرتبية الإ�سالمية
يف املدار�س احلكومية بدولة الإمارات العربية املتحدة ل�سنوات عدة ،واطالعه على واقع
التدري�س يف ح�صة مادة الرتبية الإ�سالمية ،الحظ �أن ح�صة الرتبية الإ�سالمية يغلب عليها
اجلفاف ،وي�سودها �أﻤﻧﺎط التلقني وح�شو �أدﻣﻐﺔ املتعلمني باحلقائق �أحيانًا ،الأمر الذي ي�ؤثر
يف ان�رصاف بع�ض الطلبة عن هذه املادة ،ويحدث فجوة بني الآداب ال�سائدة بني بع�ض
الطلبة ،وبني الآداب الإ�سالمية النبيلة التي ت�سعى املادة لغر�سها يف نفو�س الطلبة .وذلك
�إما لأن بع�ض املعلمني تنق�صهم بع�ض الكفايات التدري�سية ال�رضورية ،و�إما لعدم قناعة
بع�ضهم الآخر ب�أهميتها لتحقيق �أهداف مادته ،و�إي�صالها للمتعلمني بكل ي�رس و�إتقان� .إﻻ
�أن تلك امل�شاهدات ﺗﺒﻘﻰ ﻲﻓ �إطار غري مو�ضوعي ما مل يتم التحقق منها.
م�ضافًا �إىل ذلك �أن بع�ض الدرا�سات التي تناولت جمال الكفايات التدري�سية خارج
جمتمع الإمارات العربية املتحدة مثل :درا�سة اجلهمي( ،)2008وكنعان(� ،)2010أظهرت
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تدين م�ستوى امتالك املعلمني للكفايات التدري�سية ،ما ي�ستدعي �إجراء درا�سات م�شابهة
على املجتمع الرتبوي الإماراتي ،وو�ضع قائمة بالكفايات التدري�سية الالزمة لي�سرت�شد
بها املعلمون بعامة ،ومعلمو الرتبية الإ�سالمية بخا�صة� .سيما �أن امليدان الرتبوي يف
دولة الإمارات العربية املتحدة – على حد علم الباحث – يخلو من الدرا�سات التي بحثت
الكفايات التدري�سية ملعلمي الرتبية الإ�سالمية بالرغم من حاجة امليدان الرتبوي ملثل
هذه الدرا�سات؛ لذا جاءت هذه الدرا�سة التى ت�سعى �إىل معرفة درجة امتالك معلمي الرتبية
الإ�سالمية يف املرحلة الثانوية لكفايات التدري�س بدولة الإم��ارات العربية املتحدة من
وجهة نظرهم .وبالتحديد ،ف�إن هذه الدرا�سة حتاول الإجابة عن الأ�سئلة الآتية:
ال�س�ؤال الأول :ما درجة امتالك معلمي الرتبية الإ�سالمية يف املرحلة الثانوية
لكفايات التدري�س بدولة الإمارات العربية املتحدة من وجهة نظرهم ؟
ال�س�ؤال الثاين :هل تختلف درجة امتالك معلمي الرتبية الإ�سالمية يف املرحلة
الثانوية لكفايات التدري�س بدولة الإمارات العربية املتحدة باختالف متغري اجلن�س؟
ال�س�ؤال الثالث :هل تختلف درجة امتالك معلمي الرتبية الإ�سالمية يف املرحلة
الثانوية لكفايات التدري�س بدولة الإمارات العربية املتحدة باختالف متغري اخلربة (�أقل
من �10سنوات� ،أكرث من � 10سنوات) ؟

أهداف الدراسة:

تهدف هذه الدرا�سة �إىل:
1 .1ﺗﻌــــﺮف واﻗــــﻊ امتالك معلمي الرتبية الإ�سالمية يف املرحلة الثانوية لكفايات
التدري�س بدولة الإمارات العربية املتحدة من وجهة نظرهم يف �ضوء بع�ض املتغريات
(اجلن�س واخلربة).
2 .2تنمية وع��ي معلمي الرتبية الإ�سالمية ب�أهمية كفايات التدري�س اخلا�صة بهم
وتب�صريهم بها.

أهمية الدراسة:

ت�أتي �أهمية هذه الدرا�سة من �أهمية دور املعلم يف العملية التعليمية التعلمية .وي�أمل
الباحث �أن تفيد هذه الدرا�سة يف اجلوانب الآتية:

�إن اطالع املخططني لربامج �إعداد املعلمني على نتائج هذه الدرا�سة ،قد يفيدهم يف
ت�ضمني الربامج التدريبية مو�ضوعات تتعلق بالكفايات التدري�سية ،و�أهمية امتالك املعلم
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لها ،مما قد ي�سهم يف تطوير تلك الربامج.
1 .1م�ساعدة معلمي الرتبية الإ�سالمية على حت�سني �أدائهم التدري�سي يف �ضوء
اطالعهم على قائمة الكفايات التدري�سية التي توفرها هذه الدرا�سة .مما قد ي�سهم
يف حت�سني الأداء التدري�سي للمعلمني ويطوره ،ويحفزهم على توظيف الكفايات
التدري�سية يف املوقف ال�صفي.
2 .2تفتح هذه الدرا�سة الباب لدرا�سات �أخرى الحقة ،يتم من خاللها تناول املو�ضوع
من جوانب �أخرى تعد مكملة للمو�ضوع احلايل.

تعريفات املصطلحات:

�شملت الدرا�سة عددًا من امل�صطلحات ،التي يرى الباحث �رضورة تعريفها ،ح�سب
الهدف الذي ا�ستخدمت من �أجله يف الدرا�سة ،وهي:

درجة امتالك الكفاية :هي الدرجة التي يرى بها املعلم �أن كفاية ما �رضورية له
يف املوقف التعليمي ال�صفي ،وتقا�س بالدرجة التي يختارها املعلم لنف�سه يف اال�ستبانة
املعدة لهذا الغر�ض.
الكفاية التدري�سية :جمموعة املعلومات واخلربات واملهارات وال�سلوكيات يجب �أن
تتوافر لدى املعلم لي�صبح قادرًا على �أداء دوره يف التدر�س ،والو�صول �إىل نواجت التعلم
املرجوه.
معلمو الرتبية الإ�سالمية :هم كل معلم ومعلمة يحمل م�ؤهلًا يف العلوم ال�رشعية كحد
�أدن��ى ،وعينّ يف جمل�س �أبوظبي للتعليم ،و�أنيط به تدري�س مادة الرتبية الإ�سالمية يف
املدار�س التابعة له.
املرحلة الثانوية :هي املرحلة التي تلي املرحلة الأ�سا�سية العليا (احللقة الثانية) ،مدة
الدرا�سة فيها ثالث �سنوات ،وت�ضم ال�صفوف العا�رش واحلادي ع�رش والثاين ع�رش ،ويطلق
ال�سلم التعليمي يف وزارة الرتبية والتعليم بدولة
على املرحلة الثانوية احللقة الثالثة ح�سب ّ
الإمارات العربية املتحدة.

حمددات الدراسة:

اقت�رصت هذه الدرا�سة على عينة من معلمي ومعلمات الرتبية الإ�سالمية يف املرحلة
الثانوية يف املدار�س احلكومية التابعة ملجل�س �أبوظبي للتعليم للف�صل الأول للعام الدرا�سي
2014/2013م .كما اقت�رصت هذه الدرا�سة على الكفايات التدري�سية التي ا�شتملت عليها
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�أداة الدرا�سة التي طورها الباحث لهذا الغر�ض .ويعتمد تعميم نتائج الدرا�سة على مدى
�صدق �أداة الدرا�سة وثباتها.

الطريقة واإلجراءات:
جمتمع الدراسة:

تكون جمتمع الدرا�سة من معلمي الرتبية الإ�سالمية ومعلماتها جميعهم للمرحلة
الثانوية يف املدار�س احلكومية التابعة ملجل�س �أبوظبي للتعليم والبالغ عددهم ( )91معلمًا
ومعلمة .ح�سب �إح�صائية جمل�س �أبوظبي للتعليم للعام الدرا�سي 2014/2013م.

عينة الدراسة:

تكونت عينة الدرا�سة من ( )48معلماً ومعلمة من معلمي الرتبية الإ�سالمية ،منهم
( )25معلماً ،و( )23معلمةً ،اختريوا بالطريقة الع�شوائية الب�سيطة .وقد توزع �أفراد عينة
الدرا�سة على ( )18مدر�سة من املدار�س الثانوية احلكومية التابعة ملجل�س �أبوظبي للتعليم
للعام الدرا�سي 2014/2013م .وبلغت ن�سبة متثيل العينة ( )%52.74من �إجمايل جمتمع
الدرا�سة البالغ عددهم ( )91معلمًا ومعلمة ،بح�سب �إح�صائيات جمل�س �أبوظبي للتعليم
للعام  3014/2013واجلدول ( )1يبني توزيع �أفراد عينة الدرا�سة على متغريات الدرا�سة.
اجلدول ()1
توزيع �أفراد عينة الدرا�سة على متغرياتها
املتغري
اجلن�س
اخلربة

م�ستوى املتغري
ذكور
�إناث
�أقل من�10سنوات
�أكرث من � 10سنوات

العدد
25
23
11
37

املجموع
48
48

متغريات الدرا�سة :ت�شتمل الدرا�سة على املتغريات الآتية:
1 .1املتغريات امل�ستقلة ،وهي:
اجلن�س ،وله م�ستويان( :ذكر� ،أنثى).

اخلربة التعليمية ،ولها م�ستويان� ( :أقل من �10سنوات� ،أكرث من � 10سنوات).
2 .2املتغري التابع ،وهو :درجة امتالك الكفايات التدري�سية.
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منهج الدراسة:

معني دون غريه
�إن طبيعة امل�شكلة املطروحة للدرا�سة تفر�ض على الباحث تبني منهج
ٍ
تبعاً لأهدافه التي ي�سعى �إىل حتقيقها من هذه الدرا�سة ،وملا كانت الدرا�سة احلالية تهدف
�إىل معرفة درجة امتالك معلمي الرتبية الإ�سالمية يف املرحلة الثانوية لكفايات التدري�س
بدولة الإمارات العربية املتحدة من وجهة نظرهم .ف�إن املنهج الو�صفي هو املنهج املالئم
لهذه الدرا�سة.

أداة الدراسة:

طور الباحث �أداة الدرا�سة على �شكل ا�ستبانة
جلمع البيانات الالزمة ملو�ضوع الدرا�سةّ ،
مكونة من ( )56كفاية ،ا�شتملت على الكفايات التدري�سية الالزمة ملادة الرتبية الإ�سالمية
التي طُ ورت اعتمادًا على :الأدب الرتبوي والدرا�سات ال�سابقة املتعلقة مبو�ضوع الدرا�سة
احلالية منها درا�سة :عليمات ( ،)2012وبني دومي( ،)2010والكيالين ( ،)2005والبداح
( .)2006م�ضافًا �إىل ذلك املراجع التي تناولت مو�ضوع كفايات التدري�س ،كما جاءت
عند (املالكي ،)2009 ،و�سالمة( .)2003وخربة الباحث يف جمال تدري�س ماة الرتبية
الإ�سالمية .ﻭﻲﻓ �ضوء ذلك �أعدت اال�ستبانة التي تكونت من جزئني:

اجلزء الأول:

�سنوات اخلربة.

بيانات عامة متعلقة ب�أفراد العينة من حيث متغري اجلن�س ،ومتغري

اجلزء الثاين :تكون من ( )56كفاية تدري�سية مت تدريجها ح�سب مقيا�س ليكرت
اخلما�سي (دائمًا ،غالبًا� ،أحيانًا ،نادرًا� ،أبدًا) .ووزعت الكفايات التدري�سية على خم�سة
جماالت هي:
املجال الأول :كفايات ت�صميم التدري�س وا�شتمل على ( )14كفاية.
املجال الثاين :كفايات �أ�ساليب وطرائق التدري�س وا�شتمل على ( )10كفايات.
املجال الثالث :كفايات اختيار الو�سائل التعليمية وا�شتمل على ( )12كفاية.
املجال الرابع :كفايات اال�ستخدام الوظيفي للو�سائل التعليمية وا�شتمل على ( )13كفاية.
املجال اخلام�س :كفايات التقومي وا�شتمل على ( )7كفايات.
بعد االطالع على الأدب الرتبوي والدرا�سات ال�سابقة يف هذا املجال مثل درا�سة :خزاعلة
( ،)2012وبني دومي ( ،)2010واﻟﻜﻴﻼﻲﻧ ( ،)2005والبداح ( .)2006اعتمد الباحث -
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لتحديد درجة امتالك الكفايات وتف�سري النتائج -الن�سب املئوية الآتية :عالية جدًا� ،إذا
كان املتو�سط احل�سابي لها ( )4,5ف�أكرث ،وبن�سبة  %90فما فوق .وعالية �إذا كان املتو�سط
احل�سابي لها يرتاوح بني ( ،)4,5-3,5وبن�سبة ترتاوح بني ( .) %90 -%70ومتو�سطة �إذا
كان املتو�سط احل�سابي لها يرتاوح بني ( ،)3,5 -2,5وبن�سبة ترتاوح بني (.) %70 -%50
ومتدنية �إذا كان املتو�سط احل�سابي لها �أقل من ( ،)2,5وبن�سبة �أقل من (.)%50

صدق أداة الدراسة:

للتحقق من �صدق �أداة الدرا�سة عر�ضت على عدد من معلمي وم�رشيف الرتبية الإ�سالمية
من ذوي اخلربة يف جمل�س �أبوظبي للتعليم ،ﻭﻋﺩﺩ من �أع�ضاء ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘدري�س ﻲﻓ اجلامعات
من املتخ�ص�صني يف �أ�ساليب تدري�س الرتبية الإ�سالمية ،وتكنولوجيا التعليم بلغ عددهم
( )15حمكماً .وطلب �إليهم �إبداء ر�أيهم يف درجة مالءمة جماالت الكفايات التدري�سية
املقرتحة من حيث :ال�صياغة اللغوية ،والو�ضوح ،وال�شمولية ،ومنا�سبة كل كفاية للمجال
الذي تنتمي �إليه .ويف �ضوء �آراء املحكمني ومالحظاتهم ومقرتحاتهم ُعدلت بع�ض الفقرات
وحذف بع�ضها و�أ�ضيفت فقرات جديدة ،و�أ�صبحت اال�ستبانة مكونة يف �صورتها النهائية
من ( )56كفاية ملحق رقم ( ،)1واعتربت هذه الإجراءات كافية ل�صدق الأداة.

ثبات أداة الدراسة:

مت التحقق من ثبات �أداة الدرا�سة بتطبيقها على عينة ا�ستطالعية مكونة من ()22
معلماً ومعلمة من خارج عينة الدرا�سة .و ا�ستخرج معامل الثبات لالت�ساق الداخلي
با�ستخدام معادلة كرونباخ �ألفا ،فكان معامل الثبات الكلي لدرجة امتالك الكفاية ()0.87
كما مت ح�ساب معامل الثبات لالت�ساق الداخلي ملجاالت امتالك الكفاية كما هو وا�ضح يف
اجلدول()2
اجلدول()2
معامل االت�ساق الداخلي الفا كرونباخ ملجاالت كفايات التدري�س الفرعية وللأداة ككل
املجال

�أرقام الفقرات عددها معامل االت�ساق الداخلي

ت�صميم التدري�س

14-1

14

0.88

�أ�ساليب وطرائق التدري�س

24-15

10

0.81

اختيار الو�سائل التعليمية

36-25

12

0.83
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املجال

د .حمدان الزبون

�أرقام الفقرات عددها معامل االت�ساق الداخلي

اال�ستخدام الوظيفي للو�سائل التعليمية

49-37

13

0.80

التقومي

56-50

7

0.78

56-1

56

0.82

الأداة ككل

ومن ثم ح�سبت معامالت االرتباط امل�صحح بطريقة معامل ارتباط بري�سون الرتباط
الفقرة باملجال الذي تنتمي �إليه ،حيث تراوحت بني ( )0,79و( )0,71للمجاالت ،و()0,82
ل�ل�أداة ككل ،وتعد هذه الن�سبة مقبولة لأغرا�ض الدرا�سة احلالية ،يف �ضوء الدرا�سات
امل�شابهة.

إجراءات الدراسة:

طبقت �إجراءات الدرا�سة وفق اخلطوات الآتية:
1 .1حتديد م�شكلة الدرا�سة وو�ضع خمطط لها.
� 2 .2إعداد �أداة الدرا�سة ،والتحقق من �صدقها وثباتها.
�3 .3أخذ املوافقة على تطبيق الدرا�سة بالتن�سيق مع اجلهات املعنية (جمل�س �أبوظبي
للتعليم) لغايات ت�سهيل تطبيق �أداة الدرا�سة.
4 .4تطبيق اال�ستبانة على عينة الدرا�سة خالل الف�صل الدرا�سي الأول من العام
2014/2013م.
5 .5جمع اال�ستبانات وعددها( )48ا�ستبانة ،وتفريغها وجمع املعلومات.
6 .6املعاجلة الإح�صائية للمعلومات التي جمعت للإجابة عن �أ�سئلة الدرا�سة.

7 .7عر�ض النتائج وتف�سريها وتقدمي التو�صيات واملقرتحات.

املعاجلات اإلحصائية:

ﻟ�ﻺ جابة عن �ﺃ�سئلة ﺍﻟدرا�سة ا�ستخرجت املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية،
ومعامل الفا كرونباخ،
ومعامل ارتباط بري�سون ،وحتليل التباين الأح��ادي واختبار (ت) .لبياﻥ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ
الإح�صائية بني متغريات الدرا�سة.
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نتائج الدراسة ومناقشتها

�سعت هذه الدرا�سة �إىل التعرف �إىل درجة امتالك معلمي الرتبية الإ�سالمية الكفايات
التدري�سية من خالل ا�ستجاباتهم عن فقرات اال�ستبانة التي طورها الباحث لهذا الغر�ض.
وفيما ي�أتي عر�ض النتائج التي تو�صلت �إليها الدرا�سة ،ومناق�شتها ح�سب ت�سل�سل �أ�سئلة
الدرا�سة.

نتائج ال�س�ؤال الأول :ما درجة امتالك معلمي الرتبية الإ�سالمية يف املرحلة الثانوية
لكفايات التدري�س بدولة الإمارات العربية املتحدة من وجهة نظرهم؟

للإجابة عن هذا ال�س�ؤال ،ا�ستخرج الباحث املتو�سطات احل�سابية والن�سب املئوية
واالنحرافات املعيارية لتقديرات معلمي الرتبية الإ�سالمية لدرجة امتالكهم للكفايات
التدري�سية ،ورتبت الكفايات �ضمن كل جمال ترتيبًا تنازليًا ح�سب متو�سطاتها احل�سابية.
كما هو مبني يف اجلدول()3
اجلدول ()3
املتو�سطات احل�سابية والن�سب املئوية واالنحرافات املعيارية ملجاالت امتالك الكفايات
اخلم�سة مرتبة تنازل ًيا ح�سب املتو�سطات احل�سابية والن�سب املئوية.
املتو�سط االنحراف الن�سبة
درجة
املجال
الرتبة
احل�سابي املعياري املئوية
االمتالك
عالية
1
%79.2
0.47
3.96
�أ�ساليب وطرائق التدري�س
عالية
2
%77.4
0.54
3.87
التقومي
عالية
3
%72.2
0.61
3.61
اختيار الو�سائل التعليمية
عالية
4
%70.2
0.77
3.51
ت�صميم التدري�س
اال�ستخدام الوظيفي للو�سائل
 5متو�سطة
%69.2
0.49
3.46
التعليمية
عالية
%73.6
0.51
3.68
الأداة ككل

يبني اجلدول ( )3املتو�سطات احل�سابية والن�سب املئوية واالنحرافات املعيارية لدرجة
امتالك معلمي الرتبية الإ�سالمية الكفايات لكل من املجاالت اخلم�سة .ويت�ضح من اجلدول �أن
تقديرات معلمي الرتبية الإ�سالمية لدرجة امتالك كفايات جميع جماالت الأداة كانت عالية،
عدا جمال اال�ستخدام الوظيفي للو�سائل التعليمية الذي حاز على درجة امتالك متو�سطة.
وقد تراوحت املتو�سطات احل�سابية للمجاالت الأربعة العالية بني ( ،)3.96وبن�سبة مئوية
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د .حمدان الزبون

( )%79.2ملجال �أ�ساليب وطرائق التدري�س ،و( ،)3.51وبن�سبة مئوية ( )%70.2ملجال
ت�صميم التدري�س� .أما جمال اال�ستخدام الوظيفي للو�سائل التعليمية فقدرت درجة امتالك
املعلمني لكفاياته بدرجة متو�سطة �إذ بلغ متو�سطها احل�سابي ( ،)3.46وبن�سة مئوية بلغت
( .)%69.2كما �أن تقديرات �أفراد الدرا�سة لدرجة امتالك كفايات جماالت الأداة ككل كانت
عالية مبتو�سط ح�سابي ( ،)3.68وبن�سبة مئوية (.)%73.6
وفيما ي�أتي عر�ض نتائج تقديرات امتالك معلمي الرتبية الإ�سالمية للكفايات
التدري�سية ومناق�شتها يف �ضوء كل جمال من حيث كفايات التدري�س التي ا�شتمل عليها.
والتي جاءت على النحو الآتي:
اجلـدول ()4
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية والن�سب املئوية لدرجة امتالك كل كفاية يف
الأداة �ضمن جمالها مرتبة ترتي ًبا تنازل ًيا ح�سب املتو�سطات احل�سابية والن�سبة املئوية
الرقم يف
اال�ستبانة

املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري

الكفايات

الن�سبة
املئوية

الرتتيب

املجال الأول :ت�صميم التدري�س
8

و�ضع خطة درا�سية ف�صلية و�أخرى يومية لكل مو�ضوع من
مو�ضوعات املادة.
حتديد نواجت التعلم العامة واخلا�صة لدرو�س ومو�ضوعات
املادة وتعريف الطلبة بها.

4.37

0.64

%87.4

1

4.16

0.83

%83.2

2

7

اختيار الأ�ساليب والأن�شطة املالئمة لتحقيق الأهداف
(نواجت التعلم ) املرجوة.

4.11

0.57

%82.2

3

13

ت�صميم اختبارات متنوعة لقيا�س م�ستوى �أداء الطلبة
وحت�سينه.

4.10

0.79

%82

4

9

حتديد ا�سرتاتيجيات التعليم املنا�سبة لتحقيق نواجت التعلم.

3.97

0.91

%79.4

5

3.89

0.70

%77.8

6

3.82

0.87

%76.4

7

3.81

0.48

%76.2

8

3.62

0.68

%72.4

9

2

10
6
11
14

اختيار �أن�شطة متنوعة وبديلة ملراعاة الفروق الفردية بني
الطلبة.
حتديد املهارات (املتطلبات) ال�سابقة الالزمة للبدء يف
التعلم اجلديد.
حتديد الو�سائل التعليمية التي تنا�سب املو�ضوع املرجو
تعليمه تالئم ن�ضج املتعلم وم�ستوى.
توظف التغذية الراجعة لتح�سني تعلم الطلبة.
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الرقم يف
اال�ستبانة
3
4
5
12
1

الكفايات
حتليل نواجت التعلم لتحديد الو�سائل التعليمية املنا�سبة
لتحقيقها.
حتليل املحتوى التدري�سي لتحديد احتياجاته من املواد
والأدوات والأجهزة التعليمية.
تنظيم املحتوى التدري�سي مبا يتفق وت�سل�سل الأهداف
(نواجت التعلم).
و�ضع خطة ال�ستخدام التقنيات التعليمية وتقدميها يف
الوقت املنا�سب.
حتليل خ�صائ�ص املتعلمني لتحديد الو�سائل والربامج
التعليمية التي تنا�سبهم.
املجال كامل

الن�سبة
املئوية

الرتتيب

املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري
3.27

0.51

%65.4

10

2.94

0.76

%58.8

11

2.45

0.69

%49

12

2.33

0.63

%46.6

13

2.17

0.43

%43.4

14

3.51

0.77

%70.2

4

املجال الثاين� :أ�ساليب وطرائق التدري�س
16

تعزيز ثقة الطلبة ب�أنف�سهم وذلك بت�شجيعهم على �إبداء
�آرائهم.
�إثارة الدافعية لدى الطلبة جلذب �إنتباههم نحو مو�ضوع
الدر�س.
ا�ستخدام طرائق تدري�س ت�ساعد على تنميه مهارة التوا�صل
بني الطلبة مثل �أ�سلوب التعلم التعاوين.
توظف التقنيات التعليمية يف �إطار املوقف التعليمي
التعلمي.
زيادة دافعية الطلبة نحو التعلم من خالل توظيف املبادئ
الرتبوية.
املمهم
�إعطاء التعليمات وا�ضحة ومت�سل�سلة عن طبيعة
ّ
املطلوبة من الطلبة.

4.29

0.86

%85.8

1

4.15

0.83

%83

2

4.13

0.57

%82.6

3

4.09

0.71

%81.8

4

4.03

0.88

%80.6

5

3.97

0.59

%79.4

6

17

ا�ستخدام الأ�ساليب التعليمية التي ت�ساعد على �إكت�ساب
الطلبة مهارتي التفكري الإبداعي والتفكري الناقد.

3.80

0.87

%76

7

21

ا�ستخدام �أ�سلوب التعلم الفردي ملراعات الفروق الفردية
بني املتعلمني.

3.71

0.46

%74.2

8

19

ا�ستخدام ا�سلوب التعلم الإتقاين يف التدري�س.

3.66

0.62

%73.2

9

24

تدريب املتعلمني على �إعداد التقارير والبحوث التي تنا�سب
م�ستواهم بغر�ض الإفادة من م�صادر املعلومات بكافة
�أ�شكالها املتوافرة.

3.43

0.81

%68.6

10

3.96

0.47

%79.2

1

15
18
20
22
23

املجال كامل
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الرقم يف
اال�ستبانة

د .حمدان الزبون

املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري

الكفايات

الن�سبة
املئوية

الرتتيب

املجال الثالث :اختيار الو�سائل التعليمية
31
25
27
30
32
34
29
28
33
26
35
36

مراعاة توافر عن�رص الأمن وال�سالمة عند اختيار التقنيات
التعليمية(املواد والأجهزة).
اختيار الو�سائل التعليمية املنا�سبة لطريقة التدري�س
امل�ستخدمة.
مراعاة توافر عنا�رص الإثارة والدافعية والت�شويق يف
و�سائل التقنية التعليمية.
مراعاة �أن تكون الو�سيلة التعليمية التقنية منا�سبة لنواجت
التعلم واملحتوى التعليمي.
جتريب و�سائل التقنية التعليمية قبل العر�ض للت�أكد من
منا�سبتها وقابليتها للتطبيق يف املوقف ال�صفي التعليمي.
مراعاة خ�صائ�ص الطلبة عند اختيار الو�سائل والأجهزة
التعليمية.
مراعاة توافر احلداثة والدقة العلمية عند اختيار الو�سيلة
التعليمية.
منا�سبة الو�سيلة التعليمية التقنية للمفهوم الذي تعر�ضه
ك�أن تكون متحركة �إذا كان املفهوم يتطلب احلركة.
اتاحة الفر�صة للطلبة للم�شاركة يف اختيار و�سائل
التقنيات التعليمية.
تهيئة �أذهان الطلبة ال�ستخدام التقنيات التعليمية.
اال�ستعانة مب�صادر التعلم املتاحة يف البيئة الب�رشية وغري
الب�رشية �أثناء اختيار التقنيات التعليمية.
مراعاة الكلفة والفاعلية �أثناء اختيار �أو �رشاء التقنيات
التعليمية.
املجال كامل

4.37

0.75

%87.4

1

4.31

0.83

%86.2

2

4.14

0.67

%82.4

3

4.11

0.89

%82.2

4

4.02

0.68

%80.4

5

3.97

0.49

%79.4

6

3.91

0.87

%78.2

7

3.84

0.41

%76.8

8

3.81

0.62

%76.2

9

3.79

0.55

%75.8

10

3.67

0.81

%73.4

11

3.59

0.73

%71.8

12

3.64

0.61

%72.8

3

املجال الرابع :اال�ستخدام الوظيفي لو�سائل التعليمية
43

توظيف جهاز عر�ض البيانات (  )Data Showاملرتبط
باحلا�سوب.

4.15

0.62

%83

1

46

توظيف برامج احلا�سوب مثل ()Word. PowerPoint
م�صدرًا للمعلومات.

4.05

0.86

%81

2

47

توظيف جهاز احلا�سوب يف �أعمال �إدارية مثل (التوا�صل
مع الإدارة ،جمل�س �أبوظبي للتعليم� ،أولياء الأمور ،والطلبة).

4.01

0.89

%80.2

3

38

جترب الأجهزة واملواد التعليمية لت�أكد من �صالحيتها
لال�ستخدام.

3.94

0.78

%78.8

4
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الرقم يف
اال�ستبانة
42
39
48
37
42
40
49
44
45

الكفايات
اقرتح الأن�شطة التي ميكن �أن يقوم بها الطلبة عند ا�ستخدام
التقنيات التعليمية.
�ضبط و�ضوح ال�صورة وال�صوت يف �أجهزة العرو�ض
ال�ضوئية للح�صول على �صورة تنا�سب كافة املتعلمني.
ا�ستخدام الربيد الإلكرتوين واملواقع الإلكرتونية التفاعلية
لأغرا�ض التعليم والتعلم.
تهيئة الظروف املكانية والت�سهيالت الفنية الالزمة لت�أمني
امل�شاهدة واال�ستماع ب�شكل �صحي و�سليم ووا�ضح لكافة
الطلبة.
توظيف �شبكة املعلومات (الإنرتنت) للح�صول على بيانات
تعليمية.
اتاحة الفر�صة للطلبة ال�ستخدام التقنيات التعليمية.
يتابع املواد والأ�ساليب اجلديدة يف ا�ستخدام التقنيات
التعليمية.
توظيف جهاز عر�ض ال�شفافيات.
توظيف �أجهزة الت�سجيالت ال�صوتية.
املجال كامل

الن�سبة
املئوية

الرتتيب

املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري
3.93

0.49

%78.6

5

3.86

0.53

%77.2

6

3.56

0.67

%71.2

7

3.16

0.88

%63.2

8

3.07

0.69

%61.4

9

2.98

0.49

%59.6

10

2.85

0.83

%57

11

2.79
2.71
3.46

0.67
0.89
0.49

%55.8
%54.2
%69.2

12
13
5

املجال اخلام�س :التقومي
52

ا�ستخدام �أ�ساليب تقومي متنوعة و�شاملة تغطي فروع مادة
الرتبية الإ�سالمية.

4.43

0.77

%88.6

1

51

مراعاة الفروق الفردية عند و�ضع فقرات االختبار.

4.27

0.48

%85.4

2

53

ا�ستخدام التقومي البنائي واخلتامي بغر�ض زيادة فاعلية
التعليم والتعلم.

4.12

0.89

%82.4

3

55

تتحليل نتائج االختبارات واال�ستفادة من اﻟﺘﻐﺫﻴﺔ الراجعة
لتح�سني �أ�ساليب التدري�س.

4.03

0.68

%80.6

4

50

مراعاة �أن يكون تقومي الطلبة وفقًا لنواجت التعلم.

3.91

0.57

%78.2

5

56

تقومي ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ الو�سيلة ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻤﻟ�ﺴﺘﺨﺩﻤﺔ.

3.53

0.83

%70.6

6

54

ا�ستخدم التقومي الذاتي يف عملية التعلم.

2.73

0.61

%54.6

7

3.87

0.54

%77.4

2

املجال كامل

املجال الأول :ت�صميم التدري�س :يبني اجلدول (� )3أن هذا املجال تكون من ()14
كفاية ،ذوات الأرقام من ( ،)14 -1ونالت ( )9كفايات منها درجة امتالك عالية ،تراوحت
متو�سطاتها احل�سابية بني ( ،)4.37-3.62وبن�سبة تراوحت بني ( .)%87.4-%72.4بينما
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نالت كفايتان درجة امتالك متو�سطة ،تراوحت متو�سطاتها احل�سابية بني (،)2.94-3.27
وبن�سبة تراوحت بني ( )%58.8 -%65.4وجاءت ( )3كفايات من هذا املجال بدرجة
امتالك متدنية ،تراوحت متو�سطاتها احل�سابية بني ( ،)2.17-2.45وبن�سبة تراوحت بني
(.)%43.4 - %49
وميكن تف�سري هذه النتيجة ب�أن املعلم ﻟﻜﻲ ميتلك كفايات هذا املجال ال بد �ﺃﻥ يكون
اكت�سبها من خالل درا�سته مل�ساقات تربوية تتعلق بت�صميم التدري�س ،وكذلك من دورات
تدريبية ،ويبدو �أن هذا مل يتي�رس لأغلب �أفراد عينة الدرا�سة .ويف هذا ال�سياق ي�ؤكد �سمث
) (Smithامل�شار �إليه يف احليلة (� )2012أن الت�أهيل العايل ،والتدريب اجليد يجب �أن ي�شمل
مراعاة خم�سة جوانب لكفايات التدري�س� ،إحداها كفايات ت�صميم التعليم؛ ليكونوا معلمني
فعالني يف �أثناء قيامهم بتحقيق �أهداف التعلم املق�صود .لذا جاء ترتيب كفايات هذا املجال
ّ
يف الرتبة الرابعة (قبل الأخرية) .وتتفق هذه النتيجة مع ما تو�صلت �إليه درا�سة (عليمات،
،)2012التي �أ�شارت �إىل �أن كفايات جمال ت�صميم التعليم جاءت يف الرتبة الرابعة ،يف
حني مل تتفق مع درا�سة كل من :بني دمي( ،)2010وخزعل ومومني(.)2010
وحلت الكفايات ذوات الأرقام ( )8،2،7يف الرتب الثالث الأوىل ،ومبتو�سطات ح�سابية
انح�رست بني ( ،)4.37-4.11وبن�سبة تراوحت بني ( ،)%87،4-82.2وبدرجة امتالك
عالية وتتعلق هذه الكفايات «بو�ضع خطة درا�سية ف�صلية ويومية ملو�ضوعات املادة»،
و «حتديد نواجت التعلم» و «اختيار الأ�ساليب والأن�شطة املالئمة لتحقيق نواجت التعلم».
ويعزو الباحث هذه النتيجة �إىل �أن هذه الكفايات تعد من �أهم لوازم جناح املعلم ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ
ب�أي ن�شاط تدري�سي ،كما �أن �إعداد املعلم للخطة اليومية والف�صلية من املهمات التي حتظى
مبتابعة �إدارات املدار�س ،وامل�رشفني الرتبويني ،لذا ف�إن املعلني يحر�صون على �إعدادها
ب�صورة دائمة ،كما �أن كفايتي حتديد نواجت التعلم ،واختيار الأ�ساليب والأن�شطة املالئمة
لتحقيقها ،ترتبطان بكفاية �إعداد اخلطة ،ومتطلب �سابق لها؛ لذا نالت هذه الكفايات الرتب
الثالث الأوىل .ويف هذا الإطار �أ�شار (زيتون� )2003،إىل �أن �إعداد اخلطة الدرا�سية �أوىل
خطوات جناح املعلم ،وتبعده عن االرجتال والع�شوائية.
بينما حلت الكفايات ذوات الأرقام ( )5،12،1يف الرتب ( ،)12،13،14ومبتو�سطات
ح�سابية ُح�رصت بني ( ،)2.45-2.17وبن�سبة تراوحت بني ( ،)%49-%43.3وبدرجة
امتالك متدنية ،وتتعلق هذه الكفايات «بتنظيم املحتوى التدري�سي مبا يتفق ونواجت التعلم»،
و «حتليل خ�صائ�ص املتعلمني» وميكن تف�سري تدين درجة امتالك املعلمني لهذه الكفايات �أن
امتالكها يتطلب �أن يكون املعلم حا�صلًا على م�ؤهل تربوي (دبلوم تربية �أوتخ�ص�ص فرعي
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تربية) ،بالإ�ضافة �إىل امل�ؤهل العلمي ،ولهذا مل ترق �إىل امل�ستوى امل�أمول� .أما تدين كفاية
و�ضع خطة ال�ستخدام التقنيات التعليمية ،فرمبا يعود �إىل كرثة �أعباء املدر�س ،وتركيزه
بالدرجة الأوىل على �إع��داد اخلطة اليومية والف�صلية للدرو�س؛ لكونها مو�ضع اهتمام
ومتابعة من قبل مدير املدر�سة وامل�رشف الرتبوي ،ولرمبا �أن هذه الكفاية مل تكن وا�ضحة
يف �أذهان �أفراد العينة ،لذا ت�صوروا �أن غرفة م�صادر التعلم هي املعنية بها.
املجال الثاين� :أ�ساليب وطرائق التدري�س :يبني اجلدول (� )3أن هذا املجال تكون من
( )10كفايات ذوات الأرقام من ( ،)24-15ونالت ( )9كفايات منها درجة امتالك عالية،
تراوحت متو�سطاتها احل�سابية بني ( ،)4.19-3.66وبن�سبة تراوحت بني (-%72.4
 .)%85.8بينما نالت كفاية واحدة درجة امتالك متو�سطة مبتو�سط ح�سابي بلغ (،)3.43
وبن�سبة بلغت (.)%79.2
وميكن تف�سري هذه النتيجية على �أ�سا�س ما تعك�سه �أ�ساليب وطرائق التدري�س من �أهمية
كي ينجح املعلم يف عمله؛ �إذ البد �أن ميتلك هذه الكفايات التي ت�شكل قاعدةً �أ�سا�ساً لكل من
ينتمي �إىل مهنة التدري�س .وهذا ما ت�ؤكده ال�سعدون (� )2012إذ ت�شري �إىل �أن طرائق التدري�س
تعد همزة و�صل بني الطالب واملنهج ،وهي من املكونات الأ�سا�سية يف جناح عملية التعليم
والتعلم .كما �أن هذه النتيجة تعك�س ا�ستفادة معلمي الرتبية الإ�سالمية من التغذية الراجعة
التي يقدمها امل�رشف الرتبوي� ،إ�ضافة �إىل الدورات التدريبية التي تقدم من قبل جمل�س
�أبوظبي للتعليم خالل اخلدمة .ف�ضلًا عن �أن هذه النتيجة تن�سجم مع الدور اجلديد للمعلم
كموجه ومنظم للعملية التعليمية التعليمة ،من خالل ا�ستخدامه �أ�ساليب وطرائق التدري�س
احلديث التي تعطي دورًا �أكرب للطالب ودورًا �أقل للمعلم .وتتفق هذه النتيجة مع ما تو�صلت
�إليه درا�سة (اجلالد ،)2005 ،و (بني دومي .)2010 ،ومل تتفق مع ما تو�صلت له درا�سة
يا�سني ( ،)2003واجلهمي (.)2008
وقد جاءت الكفايات ذوات الأرقام )16،15،18( :يف الرتب الثالث الأوىل ،ومبتو�سطات
ح�سابية ُح�رصت بني ( ،)4.13-4.29وبن�سبة تراوحت بني ( ،)82.6 -%85.8وبدرجة
امتالك عالية ،و «تتعلق بتعزيز ثقة الطلبة ب�أنف�سهم» ،و «�إثارة الدافعية» و «تنميه مهارة
التوا�صل بني الطلبة».
وميكن �أن يعزى ح�صول هذه الكفايات على هذه النتيجة �إىل �أن حمتوى منهج الرتبية
الإ�سالمية الذي ينفذه املعلم ،يهدف �إىل غر�س العقيدة الإ�سالمية ال�صحيحة املبنية على
الو�سطية ،واالعتدال ،وامل�ساواة يف نفو�س الطلبة ،كما �أنه يعمق قيم والأخالق الإ�سالمية
309

درجة امتالك معلمي الرتبية الإ�سالمية يف املرحلة الثانوية لكفايات التدري�س
بدولة الإمارات العربية املتحدة من وجهة نظرهم

د .حمدان الزبون

الفا�ضلة يف �سلوكهم� ،سيما مهارات املناق�شة واحلوار ،و�إبداء الر�أي ،وكل هذا من �ش�أنه
تعزيز ثقة الطلبة ب�أنف�سهم ،وينمي مهارة التوا�صل بينهم� .أما فيما يتعلق بكفاية �إثارة
دافعية الطالب للتعلم ،رمبا �أن معلم الرتبية الإ�سالمية مطالب �أكرث من غريه بامتالك هذه
الكفاية؛ لكون حمتوى منهج الرتبية الإ�سالمية يقوم على الدعوة �إىل العلم ،بل عد ال�سعي
لتح�صيله واجبًا .لذا جاء امتالك املعلمني لهذه الكفايات بدرجة عالية.
وحلت كفاية واحدة ذات الرقم ( )24يف الرتبة ( ،)10ومبتو�سط ح�سابي(،)3.43
وبن�سبة بلغت( ،)%68.6وبدرجة امتالك متو�سطة ،و «املتعلقة بتدريب املتعلمني على
�إعداد التقارير والبحوث» .ويف�رس الباحث ح�صول هذه الكفاية على هذه النتيجة ،رمبا لكون
املعلم منهمكًا باالنتهاء من املقرر يف الوقت املحدد ،و�أن هذه الكفاية قد حتتاج �إىل وقت
وتدريب من خالل زيارت مكتبة املدر�سة ،ولعل املعلم ال يجد الوقت الكايف لذلك ،ف�ضالً
عن �أن كثري من املعلمني قد ال ميلكون املهارات الالزمة لكيفية �إعداد التقارير والبحوث،
لكونهم مل يتطرقوا لدرا�سة م�ساقات يف مناهج البحث يف �أثناء درا�ستهم اجلامعية؛ لذا جاء
امتالكهم لهذه الكفاية بدرجة متو�سطة.
املجال الثالث :اختيار الو�سائل التعليمية :يو�ضح جدول (� )3أن هذا املجال تكون
من (  )12كفاية ،ذوات الأرقام من ( ،)36 -25ونالت جميع كفايات هذا املجال درجة
امتالك عالية ،تراوحت متو�سطاتها احل�سابية بني ( ،)4.37-3.59وبن�سبة تراوحت بني
( .)%87.4-%71.8ويعزو الباحث هذه النتيجة �إىل �أهمية كفايات جمال اختيار الو�سيلة
التعليمية .و�أنها حتظى باهتمام جميع �أفراد عينة الدرا�سة ،م�ضافًا �إىل �أﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﺧﺘﻴﺎﺭ
الو�سائل ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ املالئمة للموقف ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ يجب �أن تخ�ضع لقواعد ومعايري معينة ﺩﻗﻴﻘﺔ
تكفل لها حتقيق ما وظفت من �ﺃﺟﻠﻪ؛ لذا ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ املعلم �ﺃﻥ يكون على ﻣﻌﺮﻓﺔ بهذه القواعد
واملعايري ﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟو�سائل ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ،كما ميكن تف�سري هذه النتيجة �أﻥ كفايات ﺧﺘﻴﺎﺭ
الو�سائل التعليمية ميكن ﺍﻣﺘﻼﻛﻬﺎ ﺑ�ﺴﻬﻮﻟﺔ؛ �ﻷ نها تدور حول �ﺇﺩﺭﺍﻙ ﻋﺎﻡ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ �ﻷﻱ
�ﺷﻲﺀ .وتتفق هذه النتيجة مع نتائج درا�سة (البداح( ،)2006 ،خزعل ومومني .)2010،ومل
تتفق مع درا�سة (اخلمي�س ،)2004،و(هو.)2004،
وحلّت الكفايات ذوات الأرقام ( )31،25،27يف الرتب الثالث الأوىل ،ومبتو�سطات
ح�سابية انح�رست بني ( ،)4.37-4.14وبن�سبة تراوحت بني ( ،)%87.4-82.4وكانت
درجة امتالكها عالية ،وتتعلق هذه الكفايات « مبراعات توافر عن�رص الأمن وال�سالمة عند
اختيار الو�سائل التعليمية ،».و «منا�سبة الو�سائل التعليمية لطريقة التدري�س» و «توافر
عنا�رص الإثارة والدافعية والت�شويق يف الو�سائل التعليمية» .ويف�رس الباحث ح�صول هذه
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الكفايات على هذه النتيجة� ،أن كفاية توافر عن�رص الأمن وال�سالمة عند اختيار الو�سائل
التعليمية ميكن امتالكها ب�سهولة ،و�أن امتالكها �رضورة حتى ال يرتتب ﻋﻠﻰ ا�ستخدام
الو�سيلة التعليمية �أي خطر ﻋﻠﻰ الطلبة ،ولتوفري بيئة تعليمية �آمنة ،ويف الغالب ف�إن ح�صة
الرتبية الإ�سالمية يغلب عليها الطم�أنينة واخل�شوع والروحانية ،كما �أن الو�سائل التعليمية
التي ي�ستخدمها معلم الرتبية الإ�سالمية يف الغالب الحتتوى � ّأي خطورة ،كما هو احلال يف
املواد العلمية -كالفيزيا �أو الكيمياء مثالً -التي ُي�ستخدم فيها حماليل ومركبات كيميائية،
�إذا مل يح�سن ا�ستخدامها قد تت�سبب يف خطر� .أما كفايتا« :منا�سبة الو�سائل التعليمية لطريقة
التدري�س» و «توافر عنا�رص الإثارة والدافعية والت�شويق الو�سائل التعليمية» فهما يف نظر
املعلم من لوازم الو�سيلة التعليمية لتكفل لها حتقيق ما وظفت من �أجله .لذا نالتا تقديرات
عالية من قبل �أفراد الدرا�سة.
املجال الرابع :اال�ستخدام الوظيفي لو�سائل التعليمية :يبني اجلدول (� )3أن هذا
املجال تكون من ( )13كفاية ،ذوات الأرقام من ( ،)49 -37ونالت ( )7كفايات درجة
امتالك عالية ،تراوحت متو�سطاتها احل�سابية بني ( ،)4.15-3.56وبن�سبة تراوحت بني
( .)%83-%71.2بينما نالت ( )7كفايات درجة امتالك متو�سطة ،تراوحت متو�سطاتها
احل�سابية بني ( ،)3.16-2.47وبن�سبة تراوحت بني (.)%63.2-%54.2
وميكن تف�سري هذه النتيجة �أن بع�ض معلمي الرتبية الإ�سالمية ما زال��وا يقومون
بالتدري�س بالطريقة التقليدية با�ستخدام القلم وال�سبورة فقط ،والرتكيز على التلقني واحلفظ،
ومقاومة كل جديد ،مما ولد لديهم فتوراً اجتاه ا�ستتخدام الو�سائل التعليمة يف املوقف
ال�صفي ،كذلك رمبا �أﻥ بع�ض معلمي الرتبية الإ�سالمية ال يدركون �ﺃﻫﻤﻴﺔ ا�ستخدام الو�سائل
التعليمية ،والدور الأ�سا�سي ﺍﻟﺫﻱ ت�ؤديه ﻲﻓ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻤﻴﺔ ،و�ﺃنها جزﺀ ﻻ يتجز�ﺃ
من ﻁﺭيقة التدري�س .وو�ضمن ال�سياق ذاته �أ�شارت ال�سعدون (� )2012إىل �أن طرائق تدري�س
مادة الرتبية الإ�سالمية و�أ�ساليبها تبتعد يف الغالب عن عنا�رص الإثارة والت�شويق ،وتقت�رص
على الإلقاء والتلقني ،و�أن بع�ض معلمي الرتبية الإ�سالمية يكتفون بال�سبورة والطب�شورة
ظناً منهم �أنها تفي بالغر�ض املطلوب يف عملية التعليم والتعلم .وتتفق هذه النتيجة مع
نتيجة درا�سة ( :اخلزاعلة( ،)2012 ،واجلهمي ،)2008،و(البداح ،)2006،و(هو.)2004،
ومل تتفق مع درا�سة بني دومي( ،)2010ودرا�سة ( اجلالد.)2003،
وحلت الكفايات ذوات الأرقام )43،46،47( :يف الرتب الثالث الأوىل ،ومبتو�سطات
ح�سابية ح�رصت بني ( ،)4.01-4.15وبن�سبة انح�رست بني ( ،)80.2-83وبدرجة
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امتالكها عالية ،وتتعلق هذه الكفايات «بتوظيف جهاز عر�ض البيانات )،»(Data Show
و «توظيف برامج احلا�سوب م�صدرًا للمعلومات» ،و «توظيف جهاز احلا�سوب يف �أعمال
�إدارية» .ويعزو الباحث هذه النتيجة �إىل �أنه مل�س من خالل خربته ال�شخ�صية معلماً يف
جمل�س �أبوظبي للتعليم ل�سنوات عدة� ،أن املجل�س ي�شرتط ��ضرورة ح�صول املعلم على
�شهادة الرخ�صة الدولية لقيادة الكمبيوتر ) ،(ICDLما دفع �أغلب املعلِّمني للح�صول على
تلك ال�شهادة ،وهذا جعلهم ميتلكون ثقافة كافية للتعامل مع احلا�سوب ،م�ضافًا �إىل توافر
خدمات االنرتنت يف جميع مدار�س �أبوظبي ،و�أن جمل�س �أبوظبي للتعليم واملدار�س التابعة
له ال يقبل العديد من املعامالت �إال الكرتونياً ،مثل� :إدخال درجات الطالب ،جتديد عقد
ال�سكن ،اخطار ويل �أمر الطالب بتغيبه عن ال��دوام املدر�سي ،مما �أدى �إىل وعي معلمي
الرتبية الإ�سالمية و�إداراكهم لأهمية ا�ستخدام احلا�سوب يف حت�سني عملية التدري�س ،لذا
جاءت درجة امتالك كفايتي «توظيف برامج احلا�سوب م�صدرًا للمعلومات» و «توظيف
جهاز احلا�سوب يف �أعمال �إدارية ،عالية».
بينما حلت الكفايات ذوات الأرقام ( )49،44،45يف الرتب ( ،)11،12،13ومبتو�سطات
ح�سابية انح�رست بني (� ،)2.79-2.71إذ تراوحت ن�سبتها بني ( ،)%57-%54.2وبدرجة
امتالك متو�سطة ،وتتعلق هذه الكفايات « مبتابعة املواد والأ�ساليب اجلديدة يف ا�ستخدام
التقنيات التعليمية” ،و”توظيف جهاز عر�ض ال�شفافيات “ ،و” توظيف �أجهزة الت�سجيالت
ال�صوتية “ .ويعزو الباحث ح�صول هذا الكفايات على هذه النتيجة �إىل �أن بع�ض املعلمني
مييلون �إىل التقليد والروتني ،ورف�ض التجديد ،وال ميلكون احلما�س الكايف اجتاه ا�ستخدام
التقيات التعليمية يف املوقف ال�صفي؛ ما جعلهم قليلي احلر�ص على متابعة اجلديد يف
جمال التقنيات التعليمية .م�ضافًا �إىل �أن توافر �أجهزة الداتا �شوه )  (Data Showاملو�صولة
بجهاز احلا�سوب يف املدار�س ،وما ميتاز به من جذب انتباه الطلبة من خالل عر�ض
املعلومات والبيانات وال�صور والفيديو التعليمي .قلل من توجه معلم الرتبية الإ�سالمية
نحو ا�ستخدام جهاز عر�ض ال�شفافيات ،و�أجهزة الت�سجيالت ال�صوتية.
املجال اخلام�س :التقومي :يبني اجلدول (� )3أن هذا املجال تكون من ( )7كفايات،
وهي ذوات الأرقام من ( ،)56-49ونالت ( )6كفايات منها درجة امتالك عالية ،تراوحت
متو�سطاتها احل�سابية بني ( 3.53و ،)4.43وتراوحت ن�سبها بني (.)%88.6-%70.6
بينما نالت كفاية واحدة درجة امتالك متو�سطة ،مبتو�سط ح�سابي بلغ ( ،)2.73وبن�سبة
بلغت ( .)%77.4وميكن تف�سري هذه النتيجة ب�أن امتالك كفايات التقومي تعد من ﺍ�ﻷﺩﻭﺍﺭ
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الأ�سا�سية للمعلم ﻲﻓ ﻋﻤﻠﻴﺔ التدري�س ،وتن�سجم مع الدور اجلديد للمعلم باعتباره موجهاً
ومقيماً للعملية التعليمية التعلمية .كما ميكن �أن ُتف�رس هذه النتيجة ب�أن حر�ص �أفراد العينة
على تطوير التعليم ،جعلهم يدركون �أن التقومي و�سيلة ولي�س غاية؛ من خالل ربط التقومي
بنواجت التعلم ،وحتليل نتائجه ،واال�ستفادة من التغذية الراجعة يف تعديل طرائق التدري�س.
وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة درا�سة بني دومي(( ،)2010والكيالين ،)2005،ومل تتفق مع
درا�سة (اخلزاعلة ،)2012 ،و(البداح.) 2006،
وحلت الكفايات ذوات الأرقام ( )52،51،53يف الرتب الثالث الأوىل ،ومبتو�سطات
ح�سابية انح�رست بني ( ،)4.43-4.12وبن�سبة تراوحت ب�ين( ،)88.6-82.4وبدرجة
امتالك عالية ،وتتعلق هذه الكفايات « با�ستخدام �أ�ساليب تقومي متنوعة و�شاملة» ،و» مراعاة
الفروق الفردية يف االختبار» و» ا�ستخدام التقومي البنائي واخلتامي» .ويعزو الباحث هذه
النتيجة �إىل �أن معلم الرتبية الإ�سالمية ينفذ وثيقة �أدوات التقومي امل�ستمر التي اعتمدها
جمل�س �أبوظبي للتعليم منذ العام الدرا�سي  ،2013/2011والتي توجب عليه تقومي الطالب
بطريقة �شمولية ،تتناول اجلوانب املعرفية وال�سلوكية والوجدانية ،وب�أدوات تقومي متنوعة
ال تقت�رص على االختبارات التح�صيلية فقط ،كما �أن تنفيذ املعلم لها يحظى باالهتمام
واملتابعة من قبل مدير املدر�سة ،وامل�رشف الرتبوي ،الأمر الذي جعل درجة امتالك كفاية
«ا�ستخدام �أ�ساليب تقومي متنوعة و�شاملة» عالية� .أما كفايتا «مراعاة الفروق الفردية يف
االختبار» و» ا�ستخدام التقومي البنائي واخلتامي» بدرجة امتالك عالية ،رمبا �أن املعلم
ينظر لهما على �أنهما من الكفايات الأ�سا�سية التي تالزمه يف �أثناء عملية التدري�س ،ولكون
نظام تقومي عمل املعلمني يف جمل�س �أبوظبي للتعليم يف جزء منه يلزم املعلم االحتفاظ
بنماذج من �أوراق اختباراته يف ماي�سمى ( ملف �إجناز املعلم ) للمتابعة امل�ستمرة من قبل
مدير املدر�سة وامل�رشف الرتبوي ،ف�ضلًا عن متابعة �أولياء الأمور من خالل اطالعهم على
�أوراق اختبارات �أبنائهم .لذا جاءت ا�ستجابات املعلمني على هذه الكفايات عالية.
بينما حلت كفاية واحدة ذات الرقم ( )54يف الرتبة ( ،)7ومبتو�سط ح�سابي (،)2.73
وبن�سبة ( )54.6وبدرجة امتالك متو�سطة ،وتتعلق «با�ستخدم التقومي الذاتي يف عملية
التعلم « .ويعزو الباحث هذه النتيجة �إىل �أن امتالك املعلم لهذه الكفاية رمبا يحتاج �إىل
فرتة تدريب �أكرث  -من خالل دورات تدريبية وور�ش عمل -ف�ضلًا عن �أن الوقت قد ال ي�ساعد
املعلم على ا�ستخدام التقومي الذاتي يف عملية التعليم والتعلم لكونه؛ مهتماً ب�إنهاء املقرر
يف الوقت املحدد ،لذا جاءت تقديرات املعلمني عليها بدرجة متو�سطة.
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نتائج ال�س�ؤال الثاين :هل تختلف درجة امتالك معلمي الرتبية الإ�سالمية للمرحلة
الثانوية بدولة الإمارات العربية املتحدة لكفايات تكنولوجيا التعليم باختالف
متغري اجلن�س؟
ﻟ�ﻺ جابة ﻋﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟ�ﺴ�ﺅﺍل ا�ستخدم اختبار ﺕ ) (T-testﻟﻠﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ �ﺃﺜﺭ متغري اجلن�س ﻲﻓ
درجة امتالك معلمي الرتبية الإ�سالمية لكفايات التدري�س .كما هو مبني يف اجلدﻭل (.)5
اجلدول ()5
نتائج اختبار (ت) الثر متغري اجلن�س يف درجة امتالك كفايات التدري�س
املجال
جمال ت�صميم التدري�س
جمال �أ�ساليب وطرائق
التدري�س
اختيار الو�سائل
التعليمية
جمال اال�ستخدام
الوظيفي لو�سائل
التقنية التعليمية
جمال التقومي
الأداة ككل

املتو�سط االنحراف قيمة ت م�ستوى
اجلن�س العدد
احل�سابي املعياري املح�سوبة الداللة
ذكور
�إناث
ذكور
�إناث
ذكور
�إناث
ذكور

25

3.45

0.57

23

3.47

0.61

25

3.93

0.39

23

3.98

0.64

25

3.62

0.41

23

3.65

1.19

25

3.43

0.78

�إناث

23

3.49

0.41

ذكور
�إناث

25

3.84

1.03

23

3.87

0.47

ذكور

25

3.65

0.67

�إناث

23

3.69

0.31

0.67

0.394

1.37

0.122

0.69

0.419

1.22

0.231

0.84

0.393

0.27

0.847

يالحظ من اجلدول ( )5عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف درجة امتالك كفايات
التدري�س التعليمية تعزى لأثر متغري اجلن�س على كل جمال من املجاالت اخلم�سة ،وعلى الأداة
ككل .ويعزو الباحث هذه النتيجة �إىل قناعة �أفراد العينة من الذكور والإناث لأهمية جميع
جماالت الكفايات التدري�سية ملعلم الرتبية الإ�سالمية ،كما �أنهم يقدمون مفاهيم تدري�سية
واح��دة ،ويعملون يف بيئ�آت �صفية مت�شابهة ،يف مدار�س الذكور والإن��اث من حيث :عدد
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الطلبة ،والت�سهيالت يف البيئة املدر�سية ،وتلقوا الدورات التدريبية نف�سها يف �أثناء اخلدمة ؛
لذا جاءت تقديرات عينة الدرا�سة من الذكور والإناث مت�شابهة ،ومل توجد فروق دالة �إح�صائيًا
يف درجة امتالك كفايات التدري�س .ويف هذا ال�سياق ي�ؤكد التوم(� )2012أن البيئات ال�صفية
املت�شابهة ت�ؤدي �إىل نتائج مت�شابهة تقريباً بني �أفراد العينة .وتفقت هذه النتيجة مع درا�سة
(هو ،2004 ،وال�رشيف ،2005وخزعل ومومني ،)2010والتي �أ�شارت �إىل عدم وجود فروق
تعزى ملتغري اجلن�س ،واختلفت مع درا�سة (بني دومي ،2010 ،وجار�سكي.)2003،

نتائج ال�س�ؤال الثالث :هل تختلف درجة امتالك معلمي الرتبية الإ�سالمية للمرحلة
الثانوية بدولة الإمارات العربية املتحدة لكفايات تكنولوجيا التعليم باختالف
متغري �سنوات اخلربة؟
ﻟ�ﻺﺠﺎﺒﺔ ﻋﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟ�ﺴ�ﺅﺍل ﺍ�ﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺕ ) (T-testﻟﻠﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ �أثر متغريﺍﻟخربة ﻲﻓ
درجة امتالك معلمي الرتبية الإ�سالمية لكفايات ﺍﻟتدري�س .ﻭاجلدﻭل ( )6يبني ﺫﻟﻙ.
اجلدول ()6
نتائج اختبار (ت) الثر متغري �سنوات اخلربة يف درجة امتالك كفايات التدري�س
املجال

�سنوات اخلربة

جمال ت�صميم
التدري�س
جمال �أ�ساليب
وطرائق التدري�س

�أقل من ع�رش �سنوات
�أكرث من ع�رش �سنوات
�أقل من ع�رش �سنوات
�أكرث من ع�رش �سنوات
�أقل من ع�رش �سنوات
�أكرث من ع�رش �سنوات

اختيار الو�سائل
التعليمية
جمال اال�ستخدام
الوظيفي للو�سائل
التعليمية
التقومي
الأداة ككل

املتو�سط االنحراف قيمة ت م�ستوى
العدد
احل�سابي املعياري املح�سوبة الداللة
0.57
3.44 11
0.291 0.64
0.70
3.51 37
0.48
3.89 11
0.512 1.45
0.67
3.85 37
0.41
3.63 11
0.341 1.12
0.59
3.66 37

�أقل من ع�رش �سنوات

11

3.42

0.81

�أكرث من ع�رش �سنوات

37

3.50

0.62

�أقل من ع�رش �سنوات
�أكرث من ع�رش �سنوات
�أقل من ع�رش �سنوات
�أكرث من ع�رش �سنوات

11
37
11
37

3.79
3.92
3.58
3.69

0.50
0.47
0.50
0.47

0.42

0.237

0.53

0.430

يظهر من اجلدول ( )5عدم وجود فروق ذات داللة اح�صائية يف درجة امتالك كفايات
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التدري�س تعزى لأثر متغري اخلربة ،مما يدل ﻋﻠﻰ �أن متغري عدد �سنوات اخلربة ﻲﻓ
التدري�س ﻻ ﻳ�ﺆﺛﺮ ﻲﻓ درﺟﺔ امتالك ﻣﻌﻠﻤﻲ اﻟﺮﺘﺑﻴﺔ ا�ﻹ �ﺳﻼﻣﻴﺔ لكفايات التدري�س ،ورﻤﺑﺎ
ﻳﻌﻮد ال�سبب يف ذلك �إىل ﺗ�ﺸﺎﺑﻪ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻌﻤﻞ ﻓﻴﻬﺎ اﻤﻟﻌﻠﻤﻮن ﺑ�ﺮﺼف النظر
عن خرباتهم اﻟﺘﺪرﻳ�ﺴﻴﺔ ،وا�شرتاكهم ﻲﻓ ح�ص�ص تطبيقية ﻤﻧﻮذﺟﻴﺔ� ،ضمن برامج تبادل
اﻟﺰﻳﺎرات ﺑﻴﻨﻬﻢ؛ ﻤﻣﺎ يقلل الفجوة اﻤﻟﺘﻮﻗﻌﺔ بني املعلمني ذوي اخلربة اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ واﻤﻟﺘﻮ�ﺳﻄﺔ،
وبني املعلمني ذوي اخلربة الطويلة ﻓﻴﻤﺎ يتعلق بكفايات التدري�س ،واﻟﺘﻲ قد تنجم عن الفرق
يف عدد �سنوات اخلربة .كما �أن املعلمني الذين لديهم �أقدمية ق�صرية ميكنهم حتقيق كفاية
تدري�سية عالية ت�ضاهي الكفايات التي يتمتع بها املعلمون الذين لديهم خربة يف التدري�س
طويلة �إذا ما �سعوا يف التكوين الذاتي املتوا�صل ،وجدية بحثهم عن كل ما يخدمهم ،بغية
الأداء املتميز .وتتفق هذه اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻣﻊ درا�سات كل ﻣﻦ( :اﺠﻟﻼد ،2003 ،والكيالين.)2005،
درا�ﺳتي ( :بني دومي ،2010،وخزعل ومومني.)2006،
ومل تتفق ﻣﻊ
ْ

استنتاجات الدراسة:
ﺍﻟﺘﻭ�صيات :ﻲﻓ �ضوء ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﻲ تو�صلت �ﺇﻟﻴﻬﺎ الدرا�سة ﺍﺤﻟﺎﻟﻴﺔ ،يو�صي الباحث
مباي�أتي:
�1 .1ﺇثراء برامج �ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻤﻟﻌﻠﻤﻴﻥ ﻲﻓ اجلامعات مب�ساقات �أكرث ﻲﻓ جمال كفايات التدري�س،
التي يتطلبها للأداء الناجح للأدوار التعليمية داخل املدر�سة وخارجها.
2 .2ﻋﻘﺩ ﺩﻭﺭﺍﺕ تدريبية ﻤﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟتربية الإ�سالمية ﻲﻓ �أثناء ﺍﺨﻟﺩﻤﺔ تقوم ﻋﻠﻰ �أ�سا�س
كفايات التدري�س ،وبخا�صة يف جمال اال�ستخدام الوظيفي للو�سائل التعليمية� ،سيما �أن
الدرا�سات التي يف هذا املجال ،وطُ بقت فيها برامج تدريبية مثل درا�سة بركات(،)2005
وكنعان (� ،)2010أظهرت فروقًا دالة �إح�صائيًا يف امتالك كفايات التدري�س ل�صالح
املعلمني الذين خ�ضعوا للتدريب ،مقارنة مع زمالئهم الذين مل يتدربوا.
�3 .3إجراء ﺩﺭﺍ�ﺴﺎﺕ حول درجة فاعلية برامج �ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻤﻟﻌﻠﻤﻴﻥ ﻲﻓ تنمية كفايات التدري�س
لدى الطلبة ﺍﻤﻟﻌﻠﻤﻴﻥ ﻲﻓ ﺍﺠﻟامعاﺕ.
�4 .4إجراء درا�سات �أخرى الحقة تغطي اجلوانب التي مل تغطّ ها الدرا�سة احلالية ،وخا�صةً حول
درجة ممار�سة معلمي ﺍﻟتربية الإ�سالمية لكفايات التدري�س يف املوقف التعليمي ال�صفي.
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