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Abstract: The study aimed to assess the teaching competencies of female teachers of Sharia sciences at the secondary stage 

in Riyadh in the light of sustainable professional development. The study was applied to a sample of (59) secondary school 

teachers. The study concluded: that the degree of availability of teaching competencies obtained an overall average (1.37 

out of 3), meaning a (weak) degree of availability and at the level of the axes; The competencies related to educational 

technologies got the highest average (1.47), followed by the planning competencies with an average of (1.41), thirdly, the 

classroom management competencies with an average of (1.38), then the lesson implementation competencies with an 

average of (1.33), and finally the evaluation competencies with an average of (1.28), all with a degree of availability (weak). 

There is a statistically significant difference due to the experience variable in the first axis in favor of those with less than five 

years and more than ten years of experience and the card as a whole in favor of those with less than five years of experience, 

and the absence of a statistically significant difference due to the experience variable in the rest of the second, third, fourth 

and fifth axes. And the absence of a statistically significant difference attributed to the educational qualification variable in 

the card and card axes as a whole. Based on the results, the researcher presented a number of recommendations and 

proposals to improve the teaching competencies of female teachers of Sharia sciences in the secondary stage in the light of 

sustainable professional development in the city of Riyadh and the whole of the Kingdom. 
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 تقييم الكفايات التدريسية لدى معلمات العلوم الشرعية باملرحلة الثانوية 

 بمدينة الرياض في ضوء التنمية املهنية املستدامة

 منى شباب املطيري 

إ|| اململكة العربية السعودية سالميةمام محمد بن سعود الإجامعة الإ ||كلية التربية 

الكفايات التدريسية لدى معلمات العلوم الشرعية باملرحلة الثانوية بمدينة الرياض في ضوء  هدفت الدراسة إلى تقييماملستخلص: 

التنمية املهنية املستدامة، وقد استخدمت الدراسة املنهج الوصفي املسحي ولتحقيق هدف الدراسة تم إعداد بطاقة مالحظة مكونة من 

ريسية لدى معلمات العلوم الشرعية، وطبقت الدراسة على عينة قوامها ( كفاية موزعة على خمسة محاور لتقييم الكفايات التد70)

( أي 3من 1.37( معلمة باملرحلة الثانوية. وقد توصلت الدراسة إلى: أن درجة توافر الكفايات التدريسية حصلت على متوسط كلي )59)

( وتلتها كفايات 1.47ليم على أعلى متوسط )بدرجة توفر )ضعيفة( وعلى مستوى املحاور؛ حصلت الكفايات املتعلقة بتقنيات التع

( وأخيرا كفايات 1.33( ثم كفايات تنفيذ الدرس بمتوسط )1.38( وثالثا كفايات الدارة الصفية بمتوسط )1.41التخطيط بمتوسط )

 يعزى ملتغير الخ1.28التقييم بمتوسط )
ً
برة في املحور األول ( وجميعها بدرجة توفر )ضعيفة(، كما توصلت إلى وجود فرق دال إحصائيا

https://doi.org/10.26389/AJSRP.N140921
https://www.ajsrp.com/
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لصالح من خبرتهن اقل من خمس سنوات وأكثر من عشر سنوات والبطاقة ككل وذلك لصالح من خبرتهن أقل من خمس سنوات، وعدم 

 يعزى ملتغ
ً
 يرإوجود فرق دال إحصائًيا يعزى ملتغير الخبرة في بقية املحاور الثاني والثالث والرابع والخامس. وعدم وجود فرق دال إحصائيا

كفايات . واستنادا للنتائج قدمت الباحثة عددا من التوصيات واملقترحات لالرتقاء بالاملؤهل العلمي في محاور البطاقة والبطاقة ككل

إالتدريسية لدى معلمات العلوم الشرعية باملرحلة الثانوية في ضوء التنمية املهنية املستدامة بمدينة الرياض وعموم اململكة.

إالتنمية املهنية املستدامة.-معلم العلوم الشرعية –: الكفايات التدريسية الكلمات املفتاحية

  .مقدمة -1

تصنف قضية التنمية املهنية املستدامة من أهم القضايا التربوية الراهنة التي تطرح نفسها بقوة على 

علم املتعلمين مما يؤدي إلى مجتمع املعلمين واملعلمات؛ ومرجع ذلك أهميتها البالغة في تطوير األداء، وبالتالي تحسين ت

إتحسين مخرجات العملية التعليمية بأكملها، وتحقيق رؤية اململكة العربية السعودية وبرامجها الطموحة.

لعل من أبرز تحديات هذا العصر هو السعي ليجاد نظام حديث يتبنى فكرة التنمية املستدامة 

(Development Sustainable) ي باملعنى املتعارف عليه قيام األجيال الحالية من البشر في إعداد املعلم، فهي تعن

بالعمل على توفير حاجاتها في الحاضر دون التغافل عن املستقبل، فقد أصبحت التنمية املستدامة في الدول النامية 

طبيعية الشغل الشاغل املحافل الدولية خاصة منظمات هيئة األمم املتحدة للتنمية، والهيئات املختصة باملوارد ال

 عليها في الوطن العربي، والذي تجلى في البحوث 
ً
ومصادر الطاقة واملؤتمرات الدولية، وما زال االهتمام منصبا

والندوات والتصريحات الرسمية، إلى جانب مشاركة العديد من الدول العربية في املؤتمرات العاملية للبيئة والتنمية 

إ.املستدامة

مة بأهمية بالغة في جميع البلدان املتقدمة والنامية، وذلك بهدف مسايرة وتحظى التنمية املهنية املستدا

التقدم املعرفي والتكنولوجي، الذي يفرض جهًدا مضاعًفا ومستوى عالًيا من األداء العلمي والعملي خاصة في مجال 

ديد يساعده على التعليم، لذا البد من إحاطة املعلم بما يستجد في مادة تخصصه حتى يكون ملًما بكل ما هو ج

االبتكار والتجريب لألساليب الحديثة، التي تؤدي إلى رفع مستوى أدائهم، ويتم ذلك من خالل التنمية املهنية 

املستدامة والتي أصبحت ضرورة ملحة للعديد من األسباب منها: اتساع املعرفة العلمية وسرعة تطورها، التطور 

، القصور في برامج إعداد املعلمين، وديناميكية العملية التعليمية. )فاطمة املستمر للحياة االجتماعية وتجديد وظائفها

إم(.2017الصالحية، 

 ,Pusmaz, Ozdemir) (، ودراسة2015الزائدي وأحمد ) دراسة :من الدراسات والبحوث، مثل وتتفق عدد

وأهداف تربوية يمكن أن  (، على أن التنمية املهنية املستدامة تستهدف غايات2015، ودراسة منال قدومي) (2012

تكون محفزات عملية لتحقيق الخطط التطويرية، ومن هذه الغايات التربوية: التدريب والتجديد املنهي املستمر، 

والتنمية املهنية عبر االنترنت، وثقل املعلمين باملهارات النوعية في مجال التخصص، وتطوير منظومة التعليم عن بعد، 

مواكبة تطورات العصر الرقمي، واخيًرا وليس آخًرا التصدي للمتغيرات املستجدة من معايير والتدريب اثناء الخدمة، 

إتطوير، او التعرض لجائحة ما. 

ومن ثم شغلت التنمية املهنية املستدامة الصدارة في قضايا التنمية البشرية، وبالتالي فهي مسألة مصير 

ؤوب نحو إحداث التنمية البشرية املستدامة لتضمن لنفسها ومن بينها السعودية، مما يستلزم سعيها الد –للدول 

مكانة الئقة بين األمم ومن املسلم به، أن األدبيات املختلفة التي تعالج الفكر التنموي منذ بداياته وحتى اآلن، تعّول 

خلف واالنطالق على التعليم باعتباره قاطرة التقدم والوسيلة األساسية التي يمكن عن طريقها الفكاك من براثن الت

إ(.2021نحو التنمية. )القرني، 
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م للملكة العربية السعودية خارطة طريق مرحلة جديدة في تاريخ اململكة أكثر 2030وتمثل الرؤية الوطنية 

ارتقاء بالتعليم يضمن تعليم يسهم في عجلة التقدم االقتصادي وسد الفجوة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق 

ويًرا لدور االسرة ومشاركتها في العملية التعليمية، ولذا يجب التنسيق بين الجامعات السعودية العمل، كما يعد تط

إوالدارات التعليمية للعمل على تحقيق رغبة القيادة الرشيدة في التنمية املستدامة.

ت، فإن ومع التدفق املعرفي الذي يجتاح العالم، وتوجه الدول إلى اقتصاد املعرفة، وتطور نظم االتصاالإ

النظرة إلى التعليم بدأت تخرج من إطارها التقليدي إلى التعلم الذاتي والتشاركي والبداعي، املبني على مهارات التفكير 

والبحث العلمي واكتشاف املعرفة وتطويرها وتوظيفها، األمر الذي يتطلب تدريًسا كيفًيا ونوعًيا، يفّعل من دور 

 للمعرفة وليس متلقًيا لها، تحت إشراف معلمه وتوجيهه وتقويمه. فليس الطالب في العملية التعليمية، ليصب
ً

ح ناقال

م، ألن التعليم علم وفن ومهارة، ال يحسنه إال من اكتسب قواعده واستراتيجياته، وتدرب عليها، 
ّ
كل من تعلم ُيعل

وية الحديثة بإكساب املعلم وتوفرت فيه عناصر املعلم املؤهل، الناجح املتخصص واملبدع، لذا اهتمت األنظمة الترب

الكفايات التدريسية ملواجهة املشكالت الصفية لتنمية قدراتهم على إعداد الخطط التدريسية وتنفيذها، لتطوير 

األداء التدريس ي للمعلم وبالتالي تحقيق تنمية مستدامة أساسها االستثمار في العقل البشري وإعداده إعداًدا سليًما 

إ(.2017ية. )الصمادي، ملواجهة متطلبات التنم

 أن يقوم بها ومنها: 
ً
ومن دواعي تقييم الكفايات التدريسية الالزمة للمعلم تعدد األدوار التي أصبح مطالبا

الوعي بمشكالت بيئات املتعلمين. والعمل على حلها، وتعويدهم االنضباط الذاتي، واحترام الغير، والتضامن 

قدير االختالفات الثقافية، وحقوق النسان، والتفاهم الدولي، وليس من االجتماعي، والديمقراطية، والتسامح، وت

خالل التلقين النظري، وإنما من خالل املمارسات العملية في الصف الدراس ي، وإفساح املجال أمام املتعلمين 

ة للمعلم وتحليلها، للمشاركة واتخاذ القرار في جميع املواقف الدراسية. ولهذا فقد تركز االهتمام نحو املهام الوظيفي

وكيفية إعداده للقيام بها، في عصر لم تعد فيه الدرجة العلمية أو الخبرة السابقة التي يحصل عليها العاملون في 

امليدان كافية ملالحقة التطور العلمي السريع ارتفاًعا بمستوى األداء في عصر يعد التقان أهم سماته، حيث أصبح 

القادر على ممارسة أدواره بدرجة من الكفاءة والفعالية في ظل متطلبات العصر الذي من املرغوب فيه وجود املعلم 

إ(.2007يعيش فيه. )بن مسعود، 

ومعلم العلوم الشرعية بجميع املراحل التعليمية له خصوصية يستمد أهميته من طبيعة العلم الذي 

ميراث النبوة، فهو وريث األنبياء. وكلما زاد  يحمله، ويسعى إلى إيصاله لطالبه، فهو يحمل العلم الشرعي، والذي هوإ

تأثيره في نفوس طالبه، وازداد دوره في إصالح مجتمعه، وطبق ما يدعو إليه كان أهال لحمل رسالته التربوية 

 في بلورة مفهوم العلوم الشرعية بجميع مقرراتها في 1431)الدوسري، 
ً
ه(. وملا ال فمعلم العلوم الشرعية له دوًرا مهما

إان طالبه؛ لتكون منهج حياة يستنيرون بهداها ويستأنسون بتعاليمها. أذه

حيث يعد معلم العلوم الشرعية شخصية قيادية ريادية، ومصدر لإللهام والعطاء لذا تشبه كثيًرا مهمته 

نوط بها بكل مهمة األنبياء وعليه ال بد أن يمتلك القدر الكافي من الكفايات التدريسية التي تمكنه من أداء رسالته امل

إم(.2018كفاءة واقتدار وأن يكون أداءه التدريس ي على أعلى املستويات التي يتطلبها امليدان التعليمي. )زربان، 

لذا أوجبت الحاجة إلى النهوض بمعلم العلوم الشرعية، واالرتقاء بأدائه وتطوير كفاياته بما يضمن 

ية تتحدد نوعية مخرجات التعليم واستشراف مستقبلها، وهو املخرجات الجيدة في التعليم؛ ألنه بكفاياته التدريس

أهم مكونات منظومة التدريس؛ لكونه يقوم بمهام ومناشط تدريسية متنوعة من أجل مساعدة املتعلمين على 

إم(.2011التعليم في مراحل التعليم املختلفة تحت الظروف الطارئة )الغميطي، 

إ



  م2022 مارس ــ رابع عشرال العدد ــ سادسالالمجلد  ــالتربوية والنفسية مجلة العلوم  ــالمجلة العربية للعلوم ونشر األبحاث 

يسية لدى معلمات العلوم الشرعية بالمرحلة تقييم الكفايات التدر

 الثانوية بمدينة الرياض في ضوء التنمية المهنية المستدامة
 المطيري (4)

 

 مشكلة الدراسة:

على التربية العملية في بعض مدارس اململكة العربية السعودية والتقائها بعدد من من واقع إشراف الباحثة 

معلمات العلوم الشرعية باملرحلة الثانوية، تبين لها أنه من أبرز املشكالت التي يعانين منها ضعف كفايتهن التدريسية 

ملهنية املستدامة لم تصل إلى املستوى وبخاصة في ظل التغيرات املعاصرة، والذي ربما يعود إلى أن برامج التنمية ا

 على طالبهن، وبخاصة مع تغير املناهج املستمر.
ً
، وهذا قد ينعكس سلبا

ً
إالذي يتماش ى مع املأمول منه محلًيا وعامليا

 أشارت العديد من الدراسات إلى تدني مستوى الكفايات التدريسية لدى معلمي 
ً
وفي ذات السياق بحثيا

ه(، ودراسة 1428(. ودراسة الجهيمي )1427ه(، ودراسة ريم العلي )1423راسة بشرى العنزي )العلوم الشرعية؛ مثل د

(، حيث أكدت جميعها على انخفاض درجة توافر الكفايات التدريسية 2013ه(، ودراسة الخمش ي )1433املالكي )

ت العديد من الدراسات على الالزمة ملعلمي العلوم الشرعية في املراحل الدراسية املختلفة، ومن زاوية أخرى أكد

ضرورة تطوير الكفايات التدريسية ملعلم التربية السالمية في ضوء معايير وتوجهات تنموية معاصرة، ومنها دراسة ندي 

إ(.2011(، ودراسة الغميطي )2010فهد )

رعية ولعل هذا التناقض بين تدني الكفايات وضرورة االهتمام بتطويرها لدى معلمي ومعلمات العلوم الش

إمدعاة ملزيد من االستقصاء حول الكفايات في ضوء منظومة التنمية املهنية املستدامة. 

 أسئلة الدراسة: 

ما درجة توافر الكفايات الخاصة بكل من )التخطيط للتدريس، تنفيذ للتدريس، التقييم، الدارة الصفية،  -1

العلوم الشرعية باملرحلة الثانوية بمدينة تقنيات التعليم( في ضوء التنمية املهنية املستدامة لدي معلمات 

 الرياض؟

( في درجة توافر الكفايات التدريسية في ضوء α≥0.05هل توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى ) -2

إاملؤهل العلمي(.-التنمية املهنية املستدامة لدي معلمات العلوم الشرعية تعزي الى متغيري )الخبرة

 أهداف الدراسة:

إة لتحقيق األهداف التالية:تسعي الدراس

الكشف عن درجة توافر الكفايات التدريسية لدي معلمات العلوم الشرعية باملرحلة الثانوية بمدينة الرياض  -1

 في ضوء التنمية املهنية املستدامة.

( بين متوسطي استجابات عينة α≥0.05التعرف على مدي وجود فروق ذات داللة احصائية عند مستوى ) -2

ع درجة توافر الكفايات التدريسية في ضوء التنمية املهنية املستدامة لدي معلمات العلوم الدراسة لواق

 املؤهل العلمي(.-الشرعية تعزي إلى متغيري )الخبرة

 أهمية الدراسة:

 تظهر أهمية الدراسة في:

 املستدامة.ما تقدمه من رصد للتراكم العلمي في مجال تقييم الكفايات التدريسية في ضوء التنمية املهنية  -

وبيان أهميتها توافر الكفايات التدريسية لدي معلمات العلوم الشرعية باملرحلة الثانوية،  التعرف على واقع -

 من أجل تحسين وتطوير العملية التعليمية.

ما تقدمه من مقترحات لتقييم الكفايات التدريسية لدى معلمات العلوم الشرعية باملرحلة الثانوية من خالل  -

 ملقترح املقدم في هذه الدراسة الحالية.التصور ا
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إقد تساهم في تقييم الكفايات التدريسية ملعلمات العلوم الشرعية وتشجيعهن على التنمية املهنية املستدامة. -

العلوم قد تساعد الدراسة القائمين على تدريب املعلمين واملعلمات لكافة التخصصات وخصوصا تخصص  -

ة قائمة على التصور املقترح لتقييم الكفايات التدريسية في ضوء التنمية في تصميم برامج تدريبي الشرعية

إاملهنية املستدامة املقدم في هذه الدراسة.

قد تفتح هذه الدراسة املجال أمام بحوث أخرى مماثلة في التعرف على واقع تقييم الكفايات التدريسية في  -

إعلمين واملعلمات.ضوء التنمية املهنية املستدامة لتخصصات أخرى سواء للم

 حدود الدراسة:

إالحدود التالية:تقتصر هذه الدراسة على 

 .إالحدود املوضوعية: تقييم الكفايات التدريسية في ضوء التنمية املهنية املستدامة

  إ 59الحدود البشرية: عينة عشوائية طبقية من معلمات العلوم الشرعية باملرحلة الثانوية بلغت
ً
 معلمة

  :إمدارس الثانوية التابعة ملكاتب التعليم التسعة في مدينة الرياض.الحدود املكانية

  إهـ.1442-1441الحدود الزمانية: تم تطبيق الدراسة في الفصل الدراس ي الثاني لعام

 مصطلحات الدراسة:

يعرف التقييم بأنه: "تلك العملية املنهجية التي تتضمن جمع معلومات عن كفاية معينة واستخدام  :التقييم -

إ(.91: 2018)لكحل وسباغ،  .املعلومات في إصدار حكم على مدى التحكم في هذه الكفاية"هذه 

o املعيار الذي سيتم من خالله الحكم على درجة توافر الكفايات التدريسية لدى معلمات ويعّرف إجرائًيا بأنه :

 العلوم الشرعية باملرحلة الثانوية في ضوء التنمية املهنية املستدامة.

سلوكيات ينبغي أن يكتسبها املعلم ( بأنها: "مجموعة 632: 2017زعموش )وإ تعرفها موس ىلتدريسية: الكفايات ا -

وتظهر أثناء أدائه في كل الوضعيات التدريسية، والتي تمكنه من أداء السلوك التعليمي بمستوى معين من 

إالتقان". 

o كها معلمات العلوم الشرعية للقيام بتخطيط : مجموعة القدرات واملهارات التي يجب أن تمتلتعرف إجرائًيا بأنها

التدريس، وتنفيذه، وتقييمه، ويمكن التعرف على مدى توافر هذه القدرات من خالل بطاقة املالحظة التي 

أعددتها الباحثة للتعرف على درجة توافر هذه الكفايات التدريسية ملعلمات العلوم الشرعية باملرحلة الثانوية 

إبمدينة الرياض.

( معلمات العلوم الشرعية: " بأنهن املعلمات الالتي يتم تكليفهن 2020تعرف لعطاس ) :ت العلوم الشرعيةمعلما -

إ(.285بتدريس مقررات العلوم الشرعية من القرآن الكريم والتجويد والتفسير والتوحيد والحديث والفقه". )ص 

o الشرعية باملرحلة الثانوية بكافة فروعها  وتعرف إجرائًيا بأنهن املعلمات الالتي يقمن بتدريس مقررات العلوم

إ)القرآن الكريم، التجويد، الفقه، التفسير، الحديث، والتوحيد( بالتعليم العام بمنطقة الرياض.

هي املرحلة التعليمية التي تلي مرحلة التعليم األساس ي، ومدة الدراسة بها ثالث سنوات، ويتم  املرحلة الثانوية: -

إالطالب في مرحلة التعليم األساس ي.االلتحاق بها بعد نجاح 

: " عملية مستمرة، مخطط لها بصورة منظمة، قابلة للتنفيذ من أجل بأنها : تعرفالتنمية املهنية املستدامة -

االرتقاء بمستوي أداء الفرد، من خالل إكسابه املهارات الالزمة، وتزويده باملعلومات وتنمية االتجاهات االيجابية 

إ(126: 2016التعلم، والتعليم، استجابة للمتغيرات وحاجات املجتمع". )مرجي،  لديه، لتحسين مستويإ
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o بأنها مجموعة البرامج واألنشطة النمائية املستمرة التي تهدف لكساب وتنمية معلمات العلوم تعرف إجرائًيا :

اس ي بأدوارهن الشرعية مجموعة من املعارف والقيم والكفايات واملهارات واالتجاهات التي ترتبط بشكل أس

إالوظيفية بهدف االرتقاء بمستوى أدائهن املنهي بصورة مستمرة.

 اإلطار النظري والدراسات السابقة.  -2

 
ً

 اإلطار النظري:  -أول

تتناول الباحثة في هذا الجزء محورين ذات عالقة بالدراسة، األول: الكفايات التدريسية ملعلمات العلوم 

إمية املهنية املستدامة.الشرعية، واملحور الثاني: التن

 الكفايات التدريسية ملعلمات العلوم الشرعية:

 مفهوم الكفايات التدريسية -1

 مفهوم الكفايات:   

ورد للكفايات العديد من التعريفات لتوضيح هذا املفهوم، ولعل من أشملها وأكثرها وضوحا ما أورده مكتب 

عارف واملهارات واالتجاهات التي تجعل املعلمين قادرين على أداء بأنها: مجموعة امل(إ201۹التربية لدول الخليج العربي )

عملهم املنهي في تدريس العلوم الشرعية، وتمكنهم من تحفيز زمالئهم وتطوير األداء املنهي، وإدارة املناقشات والحوارات 

اء املجتمع، بما يحقق القدرة املهنية، والتواصل بشكل منهي فعال مع زمالئهم، ومع إدارة املدرسة وأولياء األمور وأعض

إللمجموعة بدرجة أعلى من األولوية املعطاة لبناء معرفة األفراد ومهاراتهم.

( أن مفهوم الكفاية ال يختلف كثيًرا عن املهارة، والخبرة، 2019كما يرى األسدي واملسعودي وهناء التميمي )

لقدرة لنجاز بعض املهام والوظائف والقيام ببعض والمكانيات، وحسن األداء، والقدرة، واالستعدادات، وأنها: ا

إاألعمال.

( بأنها:" مجموعة الـصفات والخـصائص واملهارات واملعارف والجراءات التي 2017كما يعرفها الشهري )

يفترض أن يتقنها معلم املدارس الثانوية وتتضمن كفايات )أكاديمية وتربوية، التخطيط، التنفيذ، طرائق التدريس، 

إقويم( والتي يجب أن يؤدوها بشكل يعكس تفاعلهم اليجابي مع مختلف عناصر املوقف التعليمي".والت

 مفهوم الكفايات التدريسية:

ورد في الدراسات التربوية واألدبيات الكثير من التعريفات التي تناولت مفهوم الكفايات التدريسية والتي تعتبر 

ارة والقدرة والمكانية، وبين املمارسة الفعلية ألداء مهمة ما بفاعلية بالنظر إليها مختلفة بحسب مسارها بين امله

إوإتقان.

 تتوافر لدى أن يجب التي واملهارات القدرات من "مجموعه ( الكفايات التدريسية بأنها:2016) ويعّرف الحشاني

إ تجعله والتي وقياسها مالحظتها يمكن املهنية، والتي التربية معلم
ً
 منه املطلوبة التعليمية ألهدافا على تحقيق قادرا

إ".ممكنة صورة بأفضل

 وتظهر املعلم أن يكتسبها ينبغي التي السلوكيات "مجموعة بأنها: ( فقد عرفاها2017) زعموش وبن موس ى بن أما

نه التدريسية، والتي الوضعيات كل في أدائه أثناء
ّ
 .التقان" من معين بمستوىإ التعليمي أداء السلوك من تمك

 بما مرتبطة معينة مهارات وسلوكيات أداء من الفرد تمكن التي املتكاملة القدرة ( بأنها: "2018) موس ى ويعرفها

 .وقياسها" يمكن مالحظتها والتي الفاعلية من معين بمستوىإ مهام من به يقوم
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 تصنيف الكفايات التدريسية: -2

ا من معايير التصنيف عبارة عن محاولة لتجميع املتشابهات في وحدات متقاربة وترتی
ً
ب عناصرها انطالق

محددة، وقد استخدمت التصنيفات بشكل أساس ي في مجال العلوم الطبيعية، وتصنف كفايات املعلمين التدريسية 

إ(: 2014؛ بلهامل، 2000إلى ثالث أنواع وهي )األزرق: 

على معرفة ووصف كفايات معرفية: وتشمل على نوعين من الكفايات كفايات طرائق التدريس مثل قدرة املعلم  -

إاألساليب الفعالة لدارة الصف وكفايات املحتوى كمعرفة الحقائق واملعلومات املتعلقة باملادة الدراسية. 

إكفايات أدائية: وتشمل مهارات التعليم الصفي مثل استخدام أدوات التقويم، ووضع خطة عمل يومي.  -

ليمية، لدى التالميذ في املجاالت املعرفية والوجدانية كفايات انتاجية: ويقصد بها ما يحققه املعلم من نواتج تع -

واملهارية، وتقاس هذه املجاالت باختبارات التحصيل أو باستطالع أراء التالميذ نحو معلميهم أو من خالل سلوك 

إالتالميذ داخل الفصل وخارجها 

 قيمه.كفايات الوجدانية: وتتضمن الكفايات املتصلة باتجاهات الطالب املعلم وميوله وإ -

كفايات االستقصائية: وتتضمن الكفايات املتصلة بقدرة الطالب املعلم على استقصاء الحقائق واملعلومات  -

حول موضوع دراس ي معين أو مشكلة اجتماعية، وقدرة املعلم على تدريب التالميذ على أساليب البحث 

 والتقص ي.

إ( الكفايات التدريسية إلى: 2012وقد صنف عرفان )

كاديمية: وتشمل الجانب املعرفي والقدرة على النقد والتحليل والربط واالستنباط والقدرة على الكفايات األ -

إاكساب املتعلمين حب مواد تخصصه وتنمية اتجاهاتهم نحوها. 

إالكفايات املهنية: وهي تلك املتعلقة بأداء املهنة كالعداد والتنفيذ والتقويم. -

مع املتعلمين والزمالء، والقدرة على حل املشكالت االجتماعية الكفايات االجتماعية: كالتواصل الفعال  -

إواملشاركة الفاعلة في األنشطة غير الصفية داخل املدرسة، ومساهمته في تحقيق مطالب املجتمع. 

الكفايات التكنولوجية: كإملامه بالثقافة الكمبيوترية، ومهارات استخدامه، واالملام بمصادر املعلومات  -

إستخدام شبكة االنترنت في العملية التعليمية.اللكترونية وا

 مصادر اشتقاق الكفايات التدريسية: 

إ:اآلتية( أن مصادر اشتقاق الكفايات التدريسية تتمثل في املصادر 2011يرى الشايب )

الخبرة الشخصية: يقصد بالخبرة الشخصية رجوع الباحث التربوي إلى خبرته السابقة االستقصاء املهام  -

التي ينبغي أن يقوم بها املعلم داخل الفصل الدراس ي، والتي يتوقع أن تكون لها أثر فعال في ناتج واألدوار 

العملية التعليمية. وبما أن اشتقاق األهداف وتحديد مجاالتها وصياغتها يتم وفق رؤية منهجية تستند على 

ما كانت خبرة الباحث معمقة تقييم الواقع، وعلى فهم وإدراك العالقات بين الوسائل واألهداف، فإنه كل

إومتنوعة في مجاالت التدريس والشراف التربوي كلما كانت أحكامه أقرب إلى الدقة واملوضوعية 

املالحظة املوضوعية: وتعني األسلوب العلمي املنظم الذي يلجأ إليه الباحث في تسجيل مشاهداته ألنماط  -

ة التدريس داخل الفصل الدراس ي بهدف استنتاج األداءات السلوك واألداءات التي يقوم بها املعلم أثناء عملي

إذات األثر الفعال في نمو التالميذ
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التحقق التجريبي: ويتأتى ذلك بالرجوع إلى املتغيرات التي أثبتت التجربة أهميتها في األداء التدريس ي للمعلم،  -

غيرات محددة في حالة تشابه ظروف حيث إن النتائج التجريبية تتميز بالدقة واملوضوعية في التنبؤ بأهمية مت

إالتجربة، وتم التحكم في املتغيرات. 

مراجعة قوائم الكفايات السابقة: تعتبر بطاقات وقوائم املالحظة التي أعدت من قبل باحثين سابقين في  -

ل املجال التربوي مصدر من املصادر التي ال يمكن االستغناء عنها في اشتقاق الكفايات التدريسية، فهي تمث

خبرات اآلخرين التي يجب االستفادة منها، على أن يؤخذ في االعتبار األطر النظرية التي استندت عليها تلك 

 القوائم.

فلسفة وأهداف التعليم: تتضمن كل مرحلة من مراحل النظام التعليمي في املجتمع مجموعة من األهداف  -

اختالف مستوياتها مصدرا الشتقاق الكفايات  التي يرجي الوصول إليها وتحقيقها، وتعتبر هذه األهداف على

 التدريسية األساسية والفرعية. 

 معلم العلوم الشرعية: -3

يعتبر املعلم محورا أساسيا في كل عملية تعليمية ومرتكزا مهما في التربية، فاملعلمون كانوا وال يزالون مفاتيح 

هما اختلفت الطرق والوسائل، وتزيد العملية األبواب الناشئة وال يمكن اغفال دورهم في العملية التعليمية م

إالتعليمية اتقانا وكفاءة متى ما كان املعلم متخصصا متمكنا من مادته العلمية.

بأن يعهد -خاصة املرحلة االبتدائية-( أن العادة قد جرت في كثير من مدارسنا 2011ويؤكد )سراج الدين، 

ًيا، بل يتم تكليف معلمي اللغة العربية أو االجتماعيات على اعتبار بتدريس املواد الشرعية ملعلمين ليسوا مؤهلين مهن

أن تدين املعلم أو امتالكه بعض املعارف الدينية كافيا أن يؤدي هذا الدور. بل األذكى من ذلك أن تعتبر هذه املادة 

ويضيف أيضا أنه حتى  هدية لألصدقاء من املعلمين ألنها ال تحتاج إلى جهد كبير في التحضير وأداء الحصة الصفية.

وإن استقامت األمور وكلف خريج كلية الشريعة بتدريس هذه املواد فهو يمتلك الحد األدنى من العلوم الشرعية 

إولكنه يفتقر إلى التأهيل األكاديمي والعلمي والتربوي الذي يعتبر مهما ويجب التركيز عليه. 

 لشرعية:مصادر املمارسات التدريسية الفعالة ملعلمي العلوم ا

أغلب املحاوالت الحديثة لتحديد املمارسات التدريسية الفعالة تنبثق من مصادر تربوية متعددة، تم 

اشتقاق املمارسات التدريسية الفعالة التي ينبغي أن يتقنها املعلم في القرن الحادي والعشرين من خاللها، وهي تتمثل 

إ(.2012بما يلي: )الزهراني وإبراهيم، 

: تتميز التربية السالمية والعلوم الشرعية بأنها ربانية املصدر والغاية، لذا فإن املصدر األول الوحي اللهي -

للممارسات التدريسية التي هي وسائل لتحقيق املتربي للغاية التي خلق من أجلها؛ يجب أن يكون الرسالة 

إاللهية متمثلة في القرآن الكريم والسنة النبوية.

ما أثر عن السلف من تطبيقات، وجهود عظيمة في مجال تدريس، وتعليم العلوم  املأثور عن سلف األمة: -

إالشرعية يمكن أن تكون نبراسا يهتدي به من يريد التصدي لهذه املهنة العظيمة. 

التوجهات العاملية ملعلم القرن الحادي والعشرين: وتتمثل في التمهين الذي يعطي املعلم الحرية في الدارة داخل  -

من املعايير الحاكمة التي تصف األداء، فعلى سبيل املثال يكون املعلم هو الخبير املنهي في إدارة عمليات مجموعة 

التقويم، وليس املختص بإعداد ورقة االختبار فقط، وتندرج هذه املهنية في كافة املهارات التدريسية التي 

إ(.2012يديرها معلم القرن الحادي والعشرين. )التويجري، 
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بدوره في إدارة عملية التقويم، والتكنولوجيا ؛ 21ة: وتتمثل في أن يقوم معلم القرنإات التربوية املستقبليالتوجه -

 ه(.1433املهارات الحياتية، وإدارة قدراتهم. )املالكي، وإ دارة استخدام املتعلمين للمعرفةاملستخدمة، وإ

ت التي يفترض أن يمتلكها الطالب مع الطبيعة مهارات املعلم املطلوبة في القرن الحادي والعشرين: إن املهارا -

" News School Eاملعقدة وسرعة التغير في القرن الحادي والعشرين، حددتها رابطة املدارس اللكترونية"

بالشكل التالي: املسؤولية والتوافق، البداع والفضول الفكري، مهارات التواصل، التفكير النقدي وفكر النظم، 

لومات ووسائل العالم، املهارات االجتماعية والتعاونية، تحديد املشكلة وصياغة الحل، مهارات ثقافة املع

 التوجيه الذاتي، واملسؤولية االجتماعية.

 املمارسات التدريسية الفاعلة ملعلمي العلوم الشرعية في ضوء املتطلبات التربوية املتجددة:

التدريسية الالزمة للطالب معلمي العلوم الشرعية  في ضوء املصادر السابقة؛ يمكن بناء قائمة باملمارسات

متوافقة مع املتطلبات التربوية املتجددة في القرن الحادي والعشرين، والتي تنطوي تحت املجاالت الرئيسية، فيما يلي: 

إ(.2018)الفهيد، 

ريب املتعلم على املمارسات التدريسية التي تتعلق بتنسيق املعرفة وتطويرها: وهي املمارسات التي تتضمن تد -

طرق الحصول على املعرفة، وتعدد مصادرها، واالعتماد على الجهد الذاتي، واالستفادة من مختلف الوسائل 

إوالتقنيات الضرورية لذلك.

املمارسات التدريسية املتعلقة بالعداد والتخطيط للموقف التعليمي: وهي املمارسات التي تتعلق بقدرة طالب  -

على العداد املسبق واملنظم للموقف التعليمي بدقة وعناية، واملوازنة بين اختيار  معلمي العلوم الشرعية

إالوسائل، واألنشطة، وتحديد األهداف املناسبة؛ مما يساعد على تقليل العشوائية في التدريس.

ى ممارسات املمارسات التدريسية املتعلقة بتنفيذ الدرس: وهي املمارسات التي تتعلق بتحويل الخطة املكتوبة إل -

فعلية مع الطالب، وقد حدد الباحث مجموعة من املمارسات التدريسية املرتبطة بتنفيذ الدرس في العلوم 

إالشرعية؛ ليتم التدرب عليها في برامج إعداد املعلم.

املمارسات التدريسية التي تتعلق بتنمية التفكير: ويقصد بها مؤشرات تتضمن قيام الطالب املعلم بتنظيم  -

إلتنمية التفكير املنطقي والناقد والبداعي لدى الطالب. مواقف؛

املمارسات التي تتعلق بتقويم الدرس: ويقصد بذلك قيام املعلم باستخدام أدوات متنوعة، ومستمرة، وشاملة؛  -

إلقياس أداء الطالب ومتابعتهم عبر األنشطة املختلفة، بما يتفق مع ما يسود من فكر وتجارب تربوية عاملية.

رسات التدريسية املتعلقة باستخدام التقنيات التعليمية: يشهد هذا العصر ثورة تكنولوجية هائلة، ويتمثل املما -

دور الطالب املعلم في التعرف على هذه األجهزة الحديثة، ومن ثم التعرف على كيفية استخدامها، واستخدام 

املعلمين على إتقان تلك املمارسات بما تطبيقاتها. ومن خالل تلك املمارسات؛ يمكن عمل تصور مقترح، يساعد 

 يتناسب مع متطلبات العصر الحديث وظروفه، وهذا ما تحاول الدراسة الحالية التوصل إليه. 

  مبررات تطوير املمارسات التدريسية ملعلمي العلوم الشرعية:

، إمان 2010لبلوش، تعود أهمية تطوير املمارسات التدريسية ملعلمي العلوم الشرعية لعدة عوامل، منها: )ا

إ(.201۷والحربي،  2017والغامدي،  2016دحالن، 

سرعة التغيرات الحادثة في عالم اليوم، ومن أهم هذه التغيرات، ما يلي: النمو الهائل واملتسارع في املعرفة،  -

إوالتقدم املذهل في التقنية ونظم املعلومات، والتقدم في فلسفة العلم وأهدافه وغيرها.
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م املغلوطة، وتحديات العوملة التي تواجهها املجتمعات السالمية املعاصرة، ودعاوى الرهاب، كثرة املفاهي -

ممارسات فعالة؛ تسهم في بناء بوالتغريب، والتنصير، والتكفير، واللحاد، وغيرها، مما ال يمكن مواجهته إال 

إالنسان الصالح.

إ، وتؤثر فيها عناصر كثيرة.أصبحت مهنة التعليم تندرج في إطار العمل املنهي املنظم -

إتزايد الطلب االجتماعي على التعليم؛ مما يستدعي إيجاد معلمين معدين إعدادا جيدة. -

 تغير طبيعة الدور الذي يلعبه املعلم في العملية تبعا لتغير املفاهيم والنظريات التربوية.  -

دف إلى تحسين مدخالت النظام التجديد والتجريب التربوي، وما يتمخض عنه من تطوير ممارسات جديدة ته -

التربوي، مثل تطوير طرائق التدريس، وتنظيم الصفوف الدراسية، واكتشاف تقنيات جديدة؛ تساعد على تحقيق 

إتعليم أفضل، في وقت أسرع ويكلفه أقل، كأساليب التعليم الذاتي. 

ي إعداد القوى البشرية الالزمة تزايد االهتمام املجتمعي بالتربية كأداة من أدوات التنمية، من خالل دورها ف -

إلتحقيق أهداف التنمية االجتماعية واالقتصادية.

شيوع املمارسات التدريسية التقليدية لدى معلمي العلوم الشرعية، التي ال تستثير اهتمام املتعلم، وال ترتبط  -

ذهني، وال تنمي قدراته بواقع حياته، وال بخبراته السابقة، وال باألحداث الجارية، وال تراعي مستوی نموه ال

العقلية، وتوظيف التكنولوجيا الرقمية بصورة تقليدية وخجولة ومتواضعة، واستخدام أساليب تقويم تركز على 

 قياس كم املعلومات، والقدرة على استدعاءها

 (Continuing Professional Development CPDثالثا: التنمية املهنية املستدامة: )

 ية املستدامة:مفهوم التنمية املهن

(. التنمية املهنية املستدامة بأنها: "عملية مستمرة، مخطط لها بصورة منظمة، قابلة 2016وعرف مرجي )

للتنفيذ من أجل االرتقاء بمستوي أداء الفرد، من خالل إكسابه املهارات الالزمة، وتزويده باملعلومات وتنمية 

إوالتعليم، استجابة للمتغيرات وحاجات املجتمع".  االتجاهات االيجابية لديه، لتحسين مستوي التعلم،

 هيئة عضو وسلوك تغيير مواقف إلى تهدف ومقصودة مستمرة ( بأنها: "عملية2015بينما عرفتها الوحش )

 الذاتية بمهاراته الوظيفي، واالرتقاء أدائه تستهدف تجديد التي واالتجاهات واملهارات املعارف إكسابه التدريس، بهدف

إوفاعلية". بكفاءة دوره املستقبلي تأدية على تساعده املهنية، والتي هحيات مدى

( بأنها: "عملية مستمرة طوال الحياة املهنية للمعلم ال تتوقف إال بانتهاء مدة 2014وعرفها محمد وحمزة )

مرارية النمو خدمته، استجابة للتطورات التكنولوجية والعلمية وما تفرضه من تغيرات علي دور املعلم مما يحتم است

إاملنهي للمعلم لتزويده بما يستجد من معارف ومهارات تساعده على أداء دوره بفعالية". 

 مبادئ التنمية املهنية املستدامة للمعلم: 

، السريحين، 2010، والعايب، (Roper,2006تتمثل مبادئ التنمية املهنية املستدامة، كما ورد عن كل من 

 ( باآلتي:2017

ني االنطالق في تخطيط برامج التنمية املهنية املوجودة للمعلمين علي أساس من االستقراء الواعي الواقعية: بمع -

إوالتجديد الدقيق الحتياجاته التدريبية الفعلية.

االستمرارية: بمعني استمرار عمليات التدريب لتساير املستجدات التربوية واملكتشفات العلمية والتكنولوجية  -

 تجديدات التربوية.وتستوعب أهداف خطط ال
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الفرضية: بمعني توجيهها لتستهدف فجوات األداء بين املمارسات التعليمية الراهنة للمعلمين، وتلك التي تتطلبها  -

التجديدات التربوية أو التي تفرضها التطورات التكنولوجية املتالحقة، وما تمليه من تغيرات في أهداف التعليم، 

 التعلم وبيئته. وما يصاحبها من تبديالت في شروط

التنوع والتعدد: بمعني تنوع أساليب وأنشطة التدريب وتعددها لتتناسب مع الفئات املستهدفة واختالف  -

 احتياجاتها التدريبية وتخصصاتها ومستوياتها.

رامج التكامل: بمعني مراعاة التتابع في بناء البرامج املوجهة لكل فئة من املعلمين املستهدفين، إلى جانب ترابط الب -

 املختلفة املوجهة للمستهدفين من الفئات املختلفة من ناحية أخري.

 التعاونية: بمعني مشاركة املدرب واملتدرب في تخطيطها، وان تدار كخطة متكاملة طويلة األجل. -

اتها الدافعية: تستند على نظام حوافز شامل يكافئ املعلم امللتزم باالندماج في برامجها، واملتميز في انجاز متطلب -

 وأنشطتها.

النسانية: بمعني أن تخطط برامجها وتدار فعاليتها علي أساس من احترام أفكار املعلمين ومراعاة طاقتهم  -

 وقدراتهم التدريبية.

االختيارية: بمعني أن تركز على املعلمين بصفتهم جوهر عملية تعليم التالميذ وتعلمهم، وان شملت جميع أعضاء  -

 املجتمع املدرس ي.

األداء: بمعني التركيز بشكل أساس ي على مهنية املعلم بهدف الوصول إلى مستويات محددة لألداء والتأهيل تحسين  -

املنهي وممارسة املهنة، بما يضمن قدرا محدودا من تمكين األداء املنهي للمعلمين يوجههم نحو تنمية معارفهم، 

واستخدام التكنولوجيا، وتوظيف مصادر  ومهاراتهم في مجال التخصص، وفي استراتيجيات التعلم والتعليم،

 التعلم املختلفة لبلوغ أعلي معايير األداء.

الدمج: بمعني دمج التكنولوجيا املتقدم في عمليات التدريب كوسائط تدريبية من ناحية وتمكين املعلمين من دمج  -

 هذه التكنولوجيا في عمليات تعلمهم، وتعلم الطلبة من ناحية ثانية.

قويم: بمعني متابعة أداء املتدربين في امليدان ليتم تقويم برامجها على أساس مدي تأثيرها على فعالية املتابعة والت -

 أداء املعلمين، وتطوير ممارساتهم وارتفاع مستوي تعلم التالميذ. 

 أهداف التنمية املهنية املستدامة للمعلم: 

، 2011، واملحاسنة، 2008لناقة وأبو شعرة، تتمثل أهداف التنمية املهنية املستدامة للمعلم، كما أورد )ا

إباآلتي:

تحقيق النمو املستمر للمعلمين لرفع مستوي أدائهم املنهي، وتحسين اتجاهاتهم وصقل مهاراتهم التعليمية،  -1

إوزيادة معارفهم ومستوي مقدرتهم على البداع والتجديد.

 ثة في تقنيات التعليم وطرق التدريس.تجديد معلومات املعلمين وتنميتها وإيقافهم على التطورات الحدي -2

 تعميق األصول املهنية عن طريق زيادة فعالية املعلم، ورفع كفايته النتاجية إلى حدها األقص ى. -3

االطالع على النظريات التربوية والنفسية، والطرق الفعالة وتقنيات التعليم الحديثة واستخدام األساليب  -4

 م الذاتي.الجديدة مثل التعليم املبرمج والتعلي

 معالجة أوجه النقص في إعداد املعلمين قبل التحاقهم بالخدمة، بهدف رفع املستوي النوعي لعداد املعلم. -5

تبصير املعلمين ببرامج الدولة وخططها لتطوير التعليم، ودراسة أهداف املجتمع ومشكالته املعاصرة وتعريفهم  -6

 بدور املعلم حيالهم.
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ية كفاءة املعلم في تخطي مشاكل العمل، بتجريب أفكار جديدة وطرق متنوعة تحقيق النمو املنهي زيادة فاعل -7

 لألداء.

النمو املنهي يكسب املعلمين القدرة على متابعة تطور املعارف العلمية والتكنولوجية والفادة منها في تجديد  -8

 وتطوير املهارات التعليمية والتربوية.

 مبررات التنمية املهنية املستدامة للمعلم:

إ(2016إن من أهم مبررات التنمية املهنية املستدامة للمعلم ما يلي: )إبراهيم، 

الثورة املعرفية والتفجر املعرفي في جميع مجاالت العلم واملعرفة وقد ساهمت ثورة االتصاالت في انتشارها  -

إواتساع نطاقها.

ينة صغيرة تنتقل فيها املعارف الثورة في مجال تقنيات املعلومات واالتصاالت أدت إلى أن يكون العالم مد -

 املستجدة بسرعة هائلة.

تعددية ادوار املعلم وتعدد مسؤولياته في املجال التعليمي فبعد إن كان ملقنا للمعلومة ومصدرها أصبح  -

 مساعدا للمتعلم على استكشافها من خالل طرق تدريسية متطورة ومعاصرة.

 يس والتعلم مما يتطلب من املعلم مواكبتها.املستجدات املتسارعة في مجال استراتيجيات التدرإ -

 التوجه العالمي نحو التقيد بالجودة الشاملة للعملية التعليمية واالعتماد األكاديمي في عملية التعلم. -

 مواكبة كل ما هو جديد ومتطور في العملية التعليمية وتطبيقه وفق املعايير الدولية. -

طوير والتعلم الذاتي وفق التطور والتنوع في التقنيات املعاصرة تعدد األنظمة التعليمية وتنوع أساليب الت -

 ويجب علي املعلم مواكبة ذلك

 ثانًيا: الدراسات السابقة: 

بعض الكفايات التدريسية الالزمة ملعلم التعليم  على تعرفالهدفت إلى  (2013القاض ي )و  ،دراسة أحمد -

اجهة املتغيرات املجتمعية املعاصرة، واتبعت الدراسة املنهج األساس ي في ضوء مفهوم التنمية املهنية املستدامة ملوإ

( 20( حيث كان توزيعها كاآلتي: )30الوصفي التحليلي، واستخدمت الدراسة االستبانة، وبلغت عينة الدراسة )

( من أعضاء هيئة التدريس القائمين بالتدريس لقسم معلم الفصل، وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن 10موجًها، )

 ة توافر كفايات التخطيط والتقويم كبيرة بينما جاءت درجة توافر كفايات التنفيذ ضعيفة.درج

هدفت إلى التعرف على الكفايات التدريسية الالزمة ملعلم مرحلة التعليم األساس ي في ( 2015دراسة الكولي ) -

ورية اليمنية. واتبعت الجمه-ضوء مفهوم التنمية املهنية املستدامة من وجهة نظر املشرفين بمحافظة ذمار 

الدراسة املنهج الوصفي، واستخدمت االستبانة أداة للدراسة، واقتصرت الدراسة على عينة من املوجهين في 

 في مرحلة التعليم األساس ي، و)20مدينة ذمار وعددهم )
ً
-( من أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية10( موجها

لدى معلم مرحلة التعليم األساس ي في ضوء مفهوم التنمية املهنية جامعة ذمار، إلى توافر الكفايات التدريسية 

إاملستدامة من وجهة نظر املشرفين ضعيفة.

هدفت إلى حصر الكفايات التدريسية الالزمة ملعلمات العلوم الشرعية، وقد استخدمت  (2015دراسة املعمر ) -

معلمات العلوم الشرعية بمحافظة الدراسة املنهج الوصفي املسحي التحليلي، اختيرت عينة عشوائية من 

( معلمة. استخدمت بطاقة مالحظة كأداة للدراسة. وأظهرت الدراسة أن درجة توافر كفاية 25املزاحمية عددها )

"جودة الكفاءة العلمية في التخصص" و"جودة تخطيط الدرس" متوسطة، وكفاية "جودة تنفيذ الدرس" بدرجة 
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رجة ضعيفة، وكفاية "جودة تقنيات التعليم" بدرجة متوسطة، وكفاية ضعيفة، وكفاية "جودة إدارة الصف" بد

إ"جودة التقويم واألسئلة الصفية" بدرجة متوسطة، وكفاية "السمات الشخصية" بدرجة عالية.

هدفت إلى الكشف عن مدى امتالك معلمي املرحلة الثانوية للكفايات التدريسية في  (2017دراسة الصمادي ) -

اد املعرفي من وجهة نظرهم. واستخدم البحث املنهج الوصفي. وتكونت مجموعة البحث ضوء مرتكزات االقتص

معلًما ومعلًمة ممن يدرسون املرحلة الثانوية في محافظة جرش. وتم إعداد استبانة للتعرف على مدى  305من 

وجهة نظرهم.  امتالك معلمي املرحلة الثانوية للكفايات التدريسية في ضوء مرتكزات االقتصاد املعرفي من

وجاءت نتائج البحث مؤشرة إلى أن درجة امتالك معلمي املرحلة الثانوية للكفايات التدريسية كبيرة، ووجود 

سنوات وأكثر من  10-6سنوات فأقل من وجهة وكل من الفئتين  5( بين الفئة 0.05فروق ذات داللة إحصائية )

إدرجة الكلية. سنوات في ال 10سنوات وجاءت الفروق لصالح أكثر من 10

لتعرف على الكفايات التدريسية الالزمة ملعلمي العلوم الشرعية في املرحلة لهدفت  (2017دراسة الخمش ي ) -

االبتدائية في ضوء معايير الجودة ومدى توافرها لديهم، ولتحقيق هدف الدراسة استخدم الباحث املنهج 

راسة، تم تطبيقها على عينة من معلمي العلوم الوصفي، كما قام الباحث بتصميم بطاقة مالحظة كأداٍة للد

( معلًما، وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها: 40الشرعية باملرحلة االبتدائية بمحافظة الزلفي بلغت )

(، وهذا يدل 3.18أظهرت النتائج أن املتوسط العام لجميع مجاالت ومعايير الجودة في بطاقة املالحظة يساوي )

افر الكفايات التدريسية متوسطة. وأظهرت النتائج عدم وجود تباين بين فئات العينة في مدى على أن درجة توإ

تمكنهم من الكفايات التدريسية الالزمة في ضوء معايير الجودة في تلك املجاالت، تعود الختالف عدد سنوات خبرة 

ات التدريسية الالزمة، في ضوء عينة الدراسة. وعدم وجود تباين بين فئات العينة في مدى تمكنهم من الكفاي

إمعايير الجودة في تلك املجاالت، تعود الختالف الصف الدراس ي. 

هدفت إلى دراسة الكفايات املهنية ملعلمي األحياء بإدارة تعليم النماص باململكة العربية ( 2017دراسة الشهري ) -

لوب املسحي ملالءمته لطبيعة السعودية، ولتحقيق هدف الدراسة: استخدم الباحث املنهج الوصفي باألس

املشكلة، وتكون مجتمع البحث من جميع معلمي ومعلمات األحياء ملرحلة الدراسة الثانوية في النماص بالسعودية 

 ومعلمه، وتمثلت أداة الدراسة في االستبانة؛ تكونت عينة الدراسة من جميع معلمي55والبالغ عددهم )
ً
 ( معلما

 ومعلمة، وقد حصلت الكفايات على 52ا على االستبانة وبلغ عددهم )معلمات األحياء الذين أجابوإوإ
ً
( معلما

 لتقييم أفراد العينة؛ على متوسط حسابي بتقدير )متوسطة(، وعلى مستوى 
ً
املستوى الكلي للبحث؛ وفقا

لت املجاالت: حصلت كفايات املجال )األكاديمية والتربوية( على أعلى متوسط حسابي بتقدير)كبيرة(، فيما حص

إمجاالت الكفايات )التخطيط للدرس، التنفيذ، طرائق التدريس، التقويم( وجميعها بتقدير )متوسطة(.

الدراسة لتقييم مستوى تحكم أستاذ التعليم االبتدائي املتربص في  تهدف (2018وسباغ ) ،دراسة لكحل -

وصفي، وشملت عينة الدراسة الكفايات التدريسية بمقاطعة برج الغدير بالجزائر، واتبعت الدراسة املنهج ال

ا متربًصا باملدارس االبتدائية باملقاطعة. لتحقيق هدف الدراسة صممت الباحثة بطاقة  30األساسية 
ً
أستاذ

عبارة موزعة على أربعة أبعاد: كفاية التخطيط للتدريس، كفاية التنفيذ وإدارة القسم، كفاية  92مالحظة من 

وكشفت الدراسة أن درجة تحكم أستاذ التعليم االبتدائي في الكفايات الوسائل التعليمية، وكفاية التقويم. 

إالتدريسية األربعة منخفضة.

درجة توفير الكفايات التدريسية لدى معلمي العلوم الشرعية باملعاهد على تعرف للهدفت  (2018دراسة زربان ) -

ستبانة لكفايات معلم العلوم العلمية. واتبعت الدراسة املنهج الوصفي، وجاءت أدوات البحث متمثلة في ا

الشرعية، واشتملت على خمسة محاور وهم، السمات الشخصية، والتخطيط للدرس، وتنفيذ الدرس، والوسائل 
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( مديًرا من مديري املعاهد العلمية في 67التعليمية وتوظيف التقنية، والتقويم، وطبقت على عينة قوامها )

مشرفي العلوم الشرعية العاملين بالدارات املختلفة بوكالة  ( مشرف من14اململكة العربية السعودية، و)

الجامعة لشؤون املعاهد العلمية في جامعة المام محمد بن سعود السالمية. وخلصت الدراسة بمجموعة من 

النتائج منها، توافر الكفايات التدريسية لدى معلمي العلوم الشرعية باملعاهد العلمية بدرجة كبيرة، عدم وجود 

روق ذات داللة إحصائية بين استجابات افراد العينة حسب متغير املؤهل الدراس ي وذلك بالنسبة لكفايات ف

السمات الشخصية، وكفايات التخطيط للتدريس، وكفايات تنفيذ الدرس. بينما توجد نتائج دالة إحصائًيا بين 

ات الوسائل التعليمية وتوظيف استجابات أفراد العينة حسب متغير املؤهل الدراس ي وذلك بالنسبة لكفاي

التقنيات، وكفايات التقويم، وعلى كفايات معلمي العلوم الشرعية ككل، وجاءت الفروق لصالح أفراد العينة من 

إذوي املؤهل العلمي بكالوريوس فأقل. 

هدفت إلى تعرف درجة امتالك معلمي التربية السالمية باملرحلة ( 2020دراسة آل محفوظ والشملتي ) -

بتدائية لكفايات التدريس الالزمة من وجهة نظر املشرفين التربويين وقادة املدارس باململكة العربية السعودية. االإ

( مشرفين تربويين ملقرر التربية 10( قائًدا و)18واتبعت الدراسة املنهج الوصفي وتكونت عينة الدراسة من )

صلت نتائج الدراسة إلى أن درجة امتالك معلمي التربية السالمية، وتمثلت أداة الدراسة في بطاقة للمالحظة، وتوإ

إالسالمية للكفايات التدريسية مرتفعة. 

 أوجه الشبه والختالف بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة:

تتفق الدراسة الحالية مع بعض الدراسات السابقة في املنهج املستخدم حيث استخدمت الدراسة الحالية املنهج  -

(، زربان 2018وسباغ ) ،لكحلوإ(، 2017(، الصمادي )2017(، والخمش ي )2015ثل دراسة: الكولي )الوصفي م

 (.2020(، آل محفوظ والشملتي )2018)

اختلفت الدراسة الحالية مع العديد من الدراسات السابقة في األداة املستخدمة وهي االستبانة مثل: دراسة  -

(، 2018(، ودراسة زربان )2017(، ودراسة الشهري )2015)(، ودراسة الكولي 2013أحمد ودالل القاض ي )

 (. حيث استخدمت الدراسة الحالية بطاقة مالحظة.2017ودراسة الصمادي )

اختلفت الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة في هدف الدراسة واملتمثل في: تقييم الكفايات التدريسية لدى  -

بمدينة الرياض في ضوء التنمية املهنية املستدامة وهو مالم تتطرق معلمات العلوم الشرعية باملرحلة الثانوية 

 إليه أي من الدراسات السابقة.

 أوجه استفادة الدراسة الحالية من الدراسات السابقة:

 إعداد الطار النظري للدراسة وتحديد محاوره وأبعاده. -

 إعداد أداة الدراسة االستبانة. -

 يل النتائج.تحديد أفضل األساليب الحصائية لتحل -

 مقارنة نتائج الدراسة الحالية بالدراسات السابقة. -
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  وإجراءاتها. الدراسة يةمنهج -3

 منهج الدراسة:

املسحي، حيث يتم من خالله جمع معلومات عن مدى توافر الكفايات  اتبع البحث الحالي املنهج الوصفي

يد الوضع الحالي لها والتعرف على جوانب القوة التدريسية لدى املعلمات في ضوء التنمية املهنية املستدامة وتحد

 والضعف فيها من أجل معرفة مدى صالحية هذا الوضع أو مدى الحاجة لحداث تغييرات جزئية أو أساسية.

  مجتمع البحث وعينته:

. وفق  2191تكون مجتمع البحث من جميع معلمات العلوم الشرعية بمدينة الرياض البالغ عددهن 
ً
معلمة

 تم اختيارهن بالطريقة العشوائية الطبقية، وذلك  59تب تعليم الرياض، وتكونت عينة البحث من افادة مك
ً
معلمة

عن طريق عينة عشوائية من مكاتب التعليم التسعة في مدينة الرياض، ثم اختيار عينات عشوائية من املدارس 

إالتابعة لهذه املكاتب لتطبق املالحظة عليهن.

 وصف عينة الدراسة: 

 ، وسنوات الخبرة( توزيع عينة الدراسة وفق املؤهل الدراس ي1) جدول 

 النسبة العدد املتغير

إاملؤهل الدراس ي

إ%72.9 43إبكالوريوس

إ%18.6إ11إماجستير

إ%8.5إ5إدكتوراه

إ%100إ59إاملجموع

إسنوات الخبرة

إ%22.0 13إسنوات 5أقل من 

إ%44.1إ26إسنوات 10 –إ5من 

إ%33.9إ20إسنوات 10أكثر من 

إ%100إ59إاملجموع

أن نسبة أفراد العينة من املعلمات الحاصالت على مؤهل بكالوريوس بلغت  (1) يتضح من الجدولإ

%(، وجاءت نسبة الحاصالت على دكتوراه 18.6%(، بينما بلغت نسبة املعلمات الحاصالت على ماجستير )72.9)

%( من جملة أفراد العينة. بينما 22سنوات بلغت ) 5من  يتضح أن نسبة املعلمات الالتي خبرتهن أقلكما  %(.8.5)

 10%(، أما املعلمات الالتي خبرتهن أكثر من 44.1سنوات ) 10سنوات إلى  5بلغت نسبة املعلمات الالتي خبرتهن من 

إ%(.33.9سنوات بلغت نسبتهن )

 :إعداد بطاقة املالحظة

لدى معلمات العلوم الشرعية في ضوء التنمية أعدت الباحثة بطاقة مالحظة لتقييم الكفايات التدريسية 

إاملهنية املستدامة، وقد اتبعت الباحثة الجراءات التالية:

هدفت بطاقة املالحظة إلى تقييم الكفايات التدريسية لدى معلمات العلوم  :املالحظة من بطاقة الهدف تحديد .1

إ.الشرعية في ضوء التنمية املهنية املستدامة
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العديد من  من مادتها واشتقاق البطاقة بناء في الحالية الدراسة بطاقة املالحظة: اعتمدت بناء مصادر تحديد .2

إ(.2015(، ودراسة الكولي )2012(، ودراسة أحمد والقاض ي )2007الدراسات السابقة مثل: دراسة ابن مسعود )

ت العلوم الشرعية في ضوء الالزمة ملعلما الكفايات التدريسية بطاقة املالحظة من تكونت :وصف بطاقة املالحظة .3

إالنحو التالي: على التنمية املهنية املستدامة

إتحتوي الصفحة األولى على معلومات خاصة باملعلمة: االسم، تاريخ املالحظة، املؤهل العلمي، سنوات الخبرة. -أإ

كفاية فرعية موزعة على خمس محاور هي: الكفايات الخاصة بالتخطيط للتدريس،  70تضمنت البطاقة  -بإ

كفايات الخاصة بتنفيذ الدرس، الكفايات املتعلقة بالتقييم، الكفايات املتعلقة بالدارة الصفية، الكفايات ال

 املتعلقة بتقنيات التعليم.

صدق البطاقة: للتأكد من صدق بطاقة املالحظة تم عرضها على مجموعة من املحكمين املختصين في مجال  .4

هم وتوجيهاتهم بخصوص صدق البطاقة وسالمتها وقد اعتبرت الباحثة املناهج وطرق التدريس؛ لالستفادة من آرائ

 للحكم على اتفاق املحكمين على 80نسبة 
ً
بطاقة املالحظة وكانت آراء املحكمين قد أشارت إلي  عبارات% أساسا

تمت صدق البطاقة وسالمتها؛ لذا لم يقدموا إال بعض املالحظات أهمها: إعادة صياغة بعض العبارات، وبالتالي 

إإعادة صياغتها في صورة بسيطة تسهل مالحظتها.

التجربة االستطالعية لبطاقة املالحظة: تم تطبيق بطاقة املالحظة بعد إجراء التعديالت التي أشار إليها املحكمون  .5

إعلى عينة من معلمات العلوم الشرعية وذلك بهدف التحقق مما يلي:

ة املالحظة من خالل حساب نسبة االتفاق واالختالف بين حساب ثبات بطاقة املالحظة: تم حساب ثبات بطاق .6

مالحظة الباحثة وإحدى املشرفات التربويات بعد تدريبها على كيفية املالحظة باستخدام معادلة كوبر. ويوضح 

 الجدول التالي نسبة االتفاق واالختالف بين املالحظتان.

 ني( نسبة التفاق والختالف بين املالحظت2جدول )

 النسبة املئوية الختالف التفاق ور املح م

 %92.9 10 130إالكفايات الخاصة بالتخطيط للتدريسإ1

إ%92.8 13 167إالكفايات الخاصة بتنفيذ الدرسإ2

إ%100.0 0 160إالكفايات املتعلقة بالتقييمإ3

إ%97.8 2 88إالكفايات املتعلقة بالدارة الصفيةإ4

إ%93.8 8 122إالكفايات املتعلقة بتقنيات التعليمإ5

إ%95.3 33 667إالبطاقة ككلإ

يتضح من الجدول السابق أن بطاقة املالحظة على درجة عالية من الثبات حيث بلغت نسبة اتفاق 

إ%.95.3املالحظتان على البطاقة ككل 

لي: إعداد مقياس تقدير ثالثي لتقدير أداء املعلمة من خالل املالحظة املباشرة يمكن تفسيره على النحو التا -جإ

 (.1، ضعيفة =2، متوسط=3)كبيرة =

( ثم تمت إضافتها ألقل قيمة، وعلى النحو املبين في 0.67=3÷2=1-3تم حساب املديات على النحو اآلتي )

 الجدولإ

 ( املتوسطات ومدياتها والتقديرات اللفظية3جدول )

 التقديرات اللفظية مديات املتوسط القيم عند اإلدخال

إضعيفة 1.67-1إ1
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 التقديرات اللفظية مديات املتوسط القيم عند اإلدخال

إمتوسطة 2.34-1.68إ2

إكبيرة 3.0-2.35إ3

 األساليب اإلحصائية:

املتوسطات الحسابية لتحديد استجابات أفراد الدراسة تجاه عبارات االستبانة وترتيب العبارات حسب املتوسط  -

.
ً
 تنازليا

ً
إترتيبا

إالتكرارات والنسب املئوية لتحديد استجابات أفراد الدراسة تجاه عبارات االستبانة. -

( ملعرفة مدي التشتت في استجابة أفراد مجتمع الدراسة عن العبارات Standard Deviationاملعياري )االنحراف  -

املتضمنة في املحاور ككل، وكذلك يستخدم في ترتيب العبارات في حال تساوي العبارات في املتوسط الحسابي 

 فها املعياري أكبر.حيث تكون العبارة التي انحرافها املعياري أقل تسبق تلك التي يكون انحرا

 معادلة كوبر لحساب معامل ثبات االستبانة. -

 لحساب الفروق بين املجموعات. Kruskal-Wallis H Testاختبار كروسكال واليس  -

إللعينات املستقلة ملعرفة داللة الفروق. Mann-Whitneyاختبار مان ويتني  -

 .الدراسة ومناقشتهانتائج  -4

 للنتا
ً
ئج التي توصلت إليها الدراسة، بعد تطبيق أداة الدراسة، بالضافة إلى تناولت الباحثة هنا عرضا

 مناقشتها وتفسيرها، ومقارنتها بنتائج بعض الدراسات السابقة، وفيما يلي عرض ذلك:

 :ما درجة توافر الكفايات الخاصة بكل من )التخطيط للتدريس، تنفيذ التدريس،  اإلجابة على السؤال األول

الصفية، تقنيات التعليم( في ضوء التنمية املهنية املستدامة لدي معلمات العلوم الشرعية التقييم، الدارة 

 باملرحلة الثانوية بمدينة الرياض؟

لإلجابة على هذا السؤال تم حساب املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية ملحاور الدراسة ككل وكل 

إي الجداول اآلتية:عبارة من عبارات محاور االستبانة كما هو موضح ف

( املتوسطات الحسابية والنحرافات املعيارية للمالحظات على مدى توافر الكفايات التدريسية على 4جدول )

 مستوى محاور الدراسة وعموم األداة مرتبة تنازليا بحسب املتوسطات

 املحاور  م
املتوسط 

 الحسابي

النحراف 

 املعياري 

الوزن 

 النسبي
 الترتيب

درجة 

 التوافر

 ضعيفةإ1 %49.0إ0.61إ1.47إالكفايات املتعلقة بتقنيات التعليمإ5

إضعيفةإ2إ%47.0إ0.70إ1.41 املحور األول الكفايات الخاصة بالتخطيطإ1

 ضعيفةإ3إ%46.0إ0.62إ1.38إالكفايات املتعلقة بالدارة الصفيةإ4

 ضعيفةإ4إ%44.3إ0.57إ1.33 الكفايات املتعلقة بتنفيذ الدرسإ2

 ضعيفةإ5إ%42.7إ0.50إ1.28إاملتعلقة بالتقييمالكفايات إ3

إضعيفةإ%45.7إ0.6إ1.37إالبطاقة ككل
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( السابق أن درجة توافر الكفايات التدريسية ككل لدى معلمات العلوم الشرعية في 4يتضح من الجدول )

ي أن معلمات %(، أ45(، وبوزن نسبي )1.37ضوء التنمية املهنية املستدامة جاءت بدرجة ضعيفة بمتوسط حسابي )

إالعلوم الشرعية في حاجة على تنمية هذه الكفايات من خالل البرامج التدريبية الخاصة بالتنمية املهنية.

( التي أشارت إلى أن، درجة تحكم 2018وسباغ ) ،وتتفق نتائج الدراسة الحالية مع نتائج دراسة: لكحل

( التي توصلت إلى أن توافر الكفايات 2015دراسة الكولي )أستاذ التعليم االبتدائي في الكفايات التدريسية منخفضة. وإ

التدريسية لدى معلم مرحلة التعليم األساس ي في ضوء مفهوم التنمية املهنية املستدامة من وجهة نظر املشرفين 

إضعيفة. 

( التي توصلت إلى أن الكفايات 2017وتختلف نتائج الدراسة الحالية مع نتائج دراسة: دراسة الشهري )

( التي 2017هنية ملعلمي األحياء بإدارة تعليم النماص باململكة العربية السعودية )متوسطة(، ودراسة الخمش ي )امل

توصلت إلى أن الكفايات التدريسية لدى معلمي العلوم الشرعية في املرحلة االبتدائية في ضوء معايير الجودة 

امتالك معلمي املرحلة الثانوية للكفايات التدريسية  ( التي كشفت على أن درجة2017)متوسطة(، ودراسة الصمادي )

( التي توصلت إلى 2020دراسة آل محفوظ والشملتي )وإ في ضوء مرتكزات االقتصاد املعرفي من وجهة نظرهم )كبيرة(،

( التي توصلت إلى أن 2018دراسة زربان )وإ أن درجة امتالك معلمي التربية السالمية للكفايات التدريسية مرتفعة،

إدرجة توافر الكفايات التدريسية لدى معلمي العلوم الشرعية باملعاهد العلمية )كبيرة(.

 محور كفايات التخطيط للدرس -

( التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات الحسابية للمحور األول الكفايات الخاصة بالتخطيط 5جدول )

 م الشرعيةللتدريس في ضوء التنمية املهنية املستدامة لدى معلمات العلو 

 عباراتال م
املتوسط 

 الحسابي

النحراف 

 املعياري 

الوزن 

 النسبي
 الترتيب

درجة 

 التوافر

 متوسطة 1 %71.3 0.73 2.14 تربط محتوى الدرس باملواد الدراسية األخرى. 12

 ضعيفة 2 %49.0 0.60 1.47 تحدد الوسائل التعليمية املناسبة لعرض الدرس. 13

 ضعيفة 3 %49.0 0.84 1.47 دروس السابقة.تربط محتوى الدرس بال 11

8 
تستعين بمصادر خارجية إلثراء محتوى التعلم غير الكتاب 

 املدرس ي.
 ضعيفة 4 47.3% 0.75 1.42

 ضعيفة 5 %47.0 0.67 1.41 تحلل الكتاب املدرس ي قبل وضع الخطة. 1

7 
تحدد تقنيات حديثة لتدعيم املوقف التدريس ي والتي تتسق مع 

 األهداف
 ضعيفة 6 45.3% 0.71 1.36

 ضعيفة 7 %44.0 0.63 1.32 تصيغ األهداف بشكل واضح ومحدد يمكن قياسها. 4

 ضعيفة 8 %44.0 0.65 1.32 تحدد وسائل التقييم املناسبة للموقف التعليمي 14

 ضعيفة 9 %43.7 0.59 1.31 تعد خطة تدريسية فصلية في ضوء الفترة الزمنية املحددة. 5

 ضعيفة 10 %43.7 0.65 1.31 ة باستمرار حسب الحاجة.تراجع الخط 3

 ضعيفة 11 %43.3 0.69 1.3 تنظم محتوى التعلم وفق أهداف الدرس. 6

 ضعيفة 12 %43.0 0.56 1.29 تربط أهداف الدرس باملحتوى وأساليب التقييم. 10

 ضعيفة 13 %42.3 0.61 1.27 تحدد النشاطات التعليمية للطالبات أثناء الدرس 9

 ضعيفة 14 %41.3 0.60 1.24 تعد خطة تدريسية مرنة قابلة للتعديل حسب املوقف التعليمي 2

 ضعيفة %47.0 0.70 1.41 املتوسط العام للمحور ككل
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يتضح من الجدول السابق أن درجة توافر الكفايات الخاصة بالتخطيط للتدريس في ضوء التنمية املهنية 

( وانحراف 1.41ية باملرحلة الثانوية جاءت بدرجة ضعيفة بمتوسط حسابي )املستدامة لدى معلمات العلوم الشرع

%( وهو متوسط يقع في الفئة األولى من املقياس الثالثي وهي )ضعيفة(، حيث جاءت 47(، وبوزن نسبي )0.70معياري )

إعبارة واحدة بدرجة توافر متوسطة، بينما جاءت باقي العبارات بدرجة توافر ضعيفة.

ثة تلك النتيجة إلى: اقتصار املعلمات على تخصصهن فقط وطبيعة العداد األكاديمي لهن وتعزو الباح

وإهمالهن للعالقة الوثيقة بين العلوم الشرعية واملواد األخرى، وعدم اهتمام معلمات العلوم الشرعية بالتخطيط 

استخدامها مضيعة للوقت  الجيد للتدريس، وعدم اقتناعهن بأهمية استخدام الوسائل التعليمية حيث يرون أن

إبالضافة إلى عدم قدرتهن على التعامل مع التقنيات الحديثة، وقلة اطالعهن على املصادر التي تثري مادتهن.

( التي أشارت إلى أن، درجة تحكم أستاذ 2018وتتفق نتائج الدراسة الحالية مع نتائج دراسة: لكحل وسباغ )

إلتدريس منخفضة.التعليم االبتدائي في كفاية التخطيط ل

( التي توصلت إلى أن درجة 2013وتختلف نتائج الدراسة الحالية مع نتائج: دراسة أحمد ودالل القاض ي )

توافر كفاية التخطيط للتدريس لدى معلم التعليم األساس ي في ضوء التنمية املهنية املستدامة كبيرة، دراسة الكولي 

التدريس الخاصة بالتخطيط في ضوء التنمية املهنية املستدامة  ( التي توصلت إلى أن درجة توافر كفايات2015)

( التي توصلت إلى أن كفايات التدريس الخاصة بالتخطيط لدى معلمات العلوم 2015متوسطة، ودراسة املعمر )

( التي توصلت إلى أن درجة توافر الكفايات التعليمية في مجال 2017الشرعية )متوسطة(، ودراسة الشهري )

( التي توصلت على أن 2020للدرس لدى معلمي األحياء )متوسطة(، ودراسة دراسة آل محفوظ والشملتي ) التخطيط

درجة امتالك معلمي التربية السالمية باملرحلة االبتدائية لكفايات التدريس الخاصة بالتخطيط الفصلي واليومي 

فايات التدريسية لدى معلمي العلوم الشرعية ( التي توصلت إلى أن درجة توفير الك2018)مرتفعة(، ودراسة زربان )

( التي أشارت إلى أن مؤشرات التنمية 2018)الساكني باملعاهد العلمية في مجال التخطيط للدرس )كبيرة(، ودراسة 

إاملهنية ملعلم التربية الفنية املتعلقة بالتخطيط للتدريس كبيرة.

 محور كفايات تنفيذ للدرس -

املئوية واملتوسطات الحسابية للمحور الثاني الكفايات الخاصة بتنفيذ الدرس في ( التكرارات والنسب 6جدول )

 ضوء التنمية املهنية املستدامة لدى معلمات العلوم الشرعية.

 عباراتال م
املتوسط 

 الحسابي

النحراف 

 املعياري 

الوزن 

 النسبي
 الترتيب

درجة 

 التوافر

 متوسطة 1 %71.3 0.73 2.14 تهتم بالجانب التطبيقي في عملية التدريس. 18

 متوسطة 2 %61.7 0.52 1.85 تشجع الطالبات على املشاركة اإليجابية في الدرس. 4

 متوسطة 3 %59.3 0.59 1.78 تساعد الطالبات على التفكير في كيفية تعلمهم. 6

 ضعيفة 4 %51.3 0.65 1.54 توزع محتوى الدرس على زمن الحصة املخصص 2

3 
الخبرات الجديدة بالخبرات السابقة لدى تربط بطريقة صحيحة 

 الطالبات
 ضعيفة 5 51.0% 0.65 1.53

5 
تتيح للطالبات فرص املشاركة في تصميم األنشطة املتنوعة داخل 

 الفصل وخارجه.
 ضعيفة 6 49.0% 0.65 1.47

 ضعيفة 7 %47.0 0.70 1.41 تقدم املادة الدراسية بشكل واضح وتسلسل منطقي. 1

 ضعيفة 8 %45.7 0.64 1.37 حدثات التكنولوجية في شرح الدرس.تستخدم املست 7

 ضعيفة 9 %38.3 0.36 1.15 تحفز الطالبات على التعلم مدى الحياة. 16

 ضعيفة 10 %38.0 0.35 1.14تصمم معينات سمعية وبصرية تناسب البيئة الصفية واملحتوى  10
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 عباراتال م
املتوسط 

 الحسابي

النحراف 

 املعياري 

الوزن 

 النسبي
 الترتيب

درجة 

 التوافر

 التعليمي للدرس.

 ضعيفة 11 %37.3 0.33 1.12 الطالبات داخل الصف تستخدم أساليب متنوعة لجذب انتباه 11

12 
تهتم بتنمية املهارات الحياتية املرتبطة بالعبادات واملعامالت والفقه 

 اإلسالمي.
 ضعيفة 11 37.3% 0.33 1.12

 ضعيفة 12 %36.7 0.30 1.10 تشجع الطالبات على الفضول العلمي واملبادأة. 14

 ضعيفة 13 %36.0 0.28 1.08 م مع طبيعة الطالبات.ءا يتالتنوع في استراتيجيات التدريس بم 9

 ضعيفة 13 %36.0 0.28 1.08 تتبادل مع الطالبات اآلراء حول القضايا املطروحة. 15

 ضعيفة 14 %35.7 0.25 1.07 تقدم التغذية الراجعة للطالبات في نهاية الدرس. 8

 ضعيفة 15 %34.3 0.18 1.03 مية.تشجع الطالبات على تطبيق ما تعلموه في الحياة اليو  13

 ضعيفة 16 %33.3 0.00 1.00 تحفز الطالبات على إثارة األسئلة واملشاركة في حلها. 17

 ضعيفة %44.3 0.57 1.33 املتوسط العام للمحور ككل 

يتضح من الجدول السابق أن درجة توافر الكفايات الخاصة بتنفيذ الدرس في ضوء التنمية املهنية 

( وانحراف 1.33ة لدى معلمات العلوم الشرعية باملرحلة الثانوية جاءت بدرجة ضعيفة بمتوسط حسابي )املستدام

%(، وهو متوسط يقع في الفئة األولى من املقياس الثالثي وهي )ضعيفة(، حيث 44.3(، وبوزن نسبي )0.57معياري )

إرجة توافر ضعيفة.جاءت ثالث عبارات بدرجة توافر متوسطة، بينما جاءت باقي العبارات بد

وتعزو الباحثة تلك النتيجة إلى: قلة العداد الجيد للدرس والتحضير الذهني له، وافتقارهن ملهارات إدارة 

الصف ومهارات التعزيز، وقلة خبرتهن بمهارات طرح األسئلة بصورة جيدة إما لضعف دراستهن الجامعية أو قلة 

باعهم األساليب التقليدية في التدريس وعدم استخدام االستراتيجيات تدريبهن أثناء الخدمة على تلك املهارات، وات

الحديثة وعدم مراعاة الفروق الفردية بين الطالبات واستخدام طريقة واحدة فقط في التدريس إما لضعف العداد 

ي للطالبات في األكاديمي أو عدم تدريبهن على االستراتيجيات الحديثة أثناء الخدمة، وقلة اقتناعهن بالدور الحقيق

عملية التعلم وانحصار دورها فقط في تلقى املعلومات، واعتقادهن أن تنفيذ األنشطة التعليمية وتنويع املعينات 

إالسمعية والبصرية يضيع وقت الحصة ويشتت انتباه الطالبات.

ر كفايات ( التي توصلت إلى أن درجة تواف2015وتتفق نتائج الدراسة الحالية مع نتائج دراسة الكولي )

لكحل وسباغ  التدريس الخاصة بتنفيذ الدرس في ضوء التنمية املهنية املستدامة جاءت بدرجة ضعيفة. ودراسة

( التي أشارت إلى أن درجة تحكم أستاذ التعليم االبتدائي في كفاية تنفيذ الدرس منخفضة، ودراسة أحمد 2018)

فاية تنفيذ التدريس لدى معلم التعليم األساس ي في ضوء ( التي توصلت إلى أن درجة توافر ك2013ودالل القاض ي )

( التي توصلت إلى أن كفايات التدريس الخاصة بتنفيذ 2015التنمية املهنية املستدامة ضعيفة، ودراسة املعمر )

إالدرس لدى معلمات العلوم الشرعية )ضعيفة(.

توصلت إلى أن درجة توافر الكفايات  ( التي2017دراسة الشهري ) وتختلف نتائج الدراسة الحالية مع نتائج:

( التي 2020التعليمية في مجال تنفيذ الدرس لدى معلمي األحياء )متوسطة(، ودراسة دراسة آل محفوظ والشملتي )

توصلت على أن درجة امتالك معلمي التربية السالمية باملرحلة االبتدائية لكفايات التدريس الخاصة بتنفيذ الدرس 

( التي توصلت إلى أن درجة توفر الكفايات التدريسية لدى معلمي العلوم الشرعية 2018زربان ) )مرتفعة(، ودراسة

( التي أشارت إلى أن مؤشرات التنمية 2018)الساكني باملعاهد العلمية في مجال تنفيذ الدرس )كبيرة(، ودراسة سهاد 

إاملهنية ملعلم التربية الفنية املتعلقة بتنفيذ للتدريس متوسطة.
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 ر كفايات التقييم محو  -

( التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات الحسابية للمحور الثالث الكفايات املتعلقة بالتقييم في ضوء 7جدول )

 التنمية املهنية املستدامة لدى معلمات العلوم الشرعية.

 عباراتال م
املتوسط 

 الحسابي

النحراف 

 املعياري 

الوزن 

 النسبي
 الترتيب

درجة 

 التوافر

 متوسطة 1 %61.7 0.52 1.85 وظف نتائج عملية التقييم في تحسين عمليتي التعليم والتعلم.ت 6

 متوسطة 2 %57.7 0.55 1.73 تشرك جميع الطالبات في اإلجابة عن األسئلة 8

 ضعيفة 3 %49.0 0.60 1.47 الختامي( أثناء الدرس.-التكويني-تستخدم التقييم )التشخيص ي 5

 ضعيفة 4 %47.0 0.53 1.41 املعايير الخاصة لذلك.تعد الختبارات وفق  4

 ضعيفة 5 %47.0 0.59 1.41 تمنح الطالبات فرصة كافية للتفكير في اإلجابة 7

 ضعيفة 6 %46.3 0.62 1.39 تعزز إجابات الطالبات بأساليب متنوعة. 9

 ضعيفة 7 %45.7 0.49 1.37 تربط األسئلة التقييمية باألهداف التدريسية املتعلقة بالدرس 1

 ضعيفة 8 %40.7 0.53 1.22 تنوع في األسئلة الصفية لتشمل جميع مستويات التفكير العليا 3

 ضعيفة 9 %38.0 0.35 1.14 تكلف الطالبات بواجبات منزلية 2

 ضعيفة 9 %38.0 0.35 1.14 تعد تقارير واضحة عن مستويات الطالبات ألولياء األمور. 13

 ضعيفة 10 %36.7 0.30 1.10 ستوى الطالبات.تناسب أسئلة التقييم م 12

 ضعيفة 11 %36.0 0.28 1.08 تطبق معايير الجودة والعتماد في التقييم. 16

 ضعيفة 12 %35.7 0.25 1.07 تطبق اختبارات قبلية وبعدية على الطالبات. 10

 ضعيفة 12 %35.7 0.25 1.07 تتعاون مع زميالتها وأولياء األمور في تنفيذ الخطط العالجية 15

 ضعيفة 12 %35.7 0.25 1.07 تعد خطة عالجية للطالبات في ضوء نتائج التقييم 14

 ضعيفة 13 %35.0 0.22 1.05 تستخدم سجالت تقييمية متنوعة 11

 ضعيفة %42.7 0.50 1.28 املتوسط العام للمحور ككل 

ضوء التنمية املهنية املستدامة يتضح من الجدول السابق أن درجة توافر الكفايات الخاصة بالتقييم في 

( وانحراف معياري 1.28لدى معلمات العلوم الشرعية باملرحلة الثانوية جاءت بدرجة ضعيفة بمتوسط حسابي )

%(، وهو متوسط يقع في الفئة األولى من املقياس الثالثي وهي )ضعيفة(، حيث جاءت 42.7(، وبوزن نسبي )0.50)

إما جاءت باقي العبارات بدرجة توافر ضعيفة. عبارتان بدرجة توافر متوسطة، بين

وتعزو الباحثة تلك النتيجة إلى: أن بعض معلمات العلوم الشرعية يشتكين من قلة عدد الحصص 

الدراسية املخصصة ملقرر العلوم الشرعية مما ال يتيح لهن فرصة حل األنشطة والتدريبات مع الطالبات أو مراجعتها 

علوم الشرعية بمهارة التغذية الراجعة وعمليات تشخيص نواحي القوة والضعف معهن وضعف إدراك معلمات ال

ومعالجتها لدى الطالبات عن طريق نتائج التقييم، قلة الدورات التدريبية التي تدرب املعلمات على استخدام أساليب 

إحها.التقييم املتنوعة، وعدم تدريبهن على أساليب وضع االختبارات وفنيات صياغة األسئلة وطرإ

( التي أشارت إلى أن، درجة تحكم أستاذ 2018لكحل وسباغ ) وتتفق نتائج الدراسة الحالية مع نتائج دراسة:

إالتعليم االبتدائي في كفاية التقويم منخفضة.

( التي توصلت إلى أن درجة توافر 2013القاض ي )وإ ،وتختلف نتائج الدراسة الحالية مع نتائج: دراسة أحمد

تدريس لدى معلم التعليم األساس ي في ضوء التنمية املهنية املستدامة متوسطة، دراسة الكولي كفاية التقويم لل

( التي توصلت إلى أن درجة توافر كفايات التدريس الخاصة بالتقويم في ضوء التنمية املهنية املستدامة 2015)

لتقويم واألسئلة الصفية لدى ( التي توصلت إلى أن كفايات التدريس الخاصة با2015متوسطة، ودراسة املعمر )
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( التي توصلت إلى أن درجة توافر الكفايات التعليمية في 2017معلمات العلوم الشرعية )متوسطة(، ودراسة الشهري )

( التي توصلت على أن 2020لدى معلمي األحياء )متوسطة(، ودراسة دراسة آل محفوظ والشملتي ) مجال التقويم

سالمية باملرحلة االبتدائية لكفايات التدريس الخاصة بالتقويم )مرتفعة(، ودراسة درجة امتالك معلمي التربية الإ

( التي توصلت إلى أن درجة توفير الكفايات التدريسية لدى معلمي العلوم الشرعية باملعاهد العلمية في 2018زربان )

التنمية املهنية ملعلم التربية الفنية  ( التي أشارت إلى أن مؤشرات2018)الساكني مجال التقويم )كبيرة(، ودراسة سهاد 

إاملتعلقة التقويم الجيد للدرس متوسطة.

 محور الكفايات املتعلقة باإلدارة الصفية  -

( التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات الحسابية للمحور الرابع الكفايات املتعلقة باإلدارة الصفية في 8جدول )

 لمات العلوم الشرعية.ضوء التنمية املهنية املستدامة لدى مع

 عباراتال م
املتوسط 

 الحسابي

النحراف 

 املعياري 

الوزن 

 النسبي
إالترتيب

درجة 

 التوافر

 متوسطة 1 %69.3 0.77 2.08 تعتمد أساليب العمل القائمة على الشورى، والتعاون مع الطالبات 4

9 
تتعامل مع جميع الطالبات بقدر من املساواة والحترام داخل غرفة 

 .الصف
 ضعيفة 2 49.7% 0.65 1.49

 ضعيفة 3 %48.7 0.60 1.46 تستخدم لغة الجسد بطريقة تخدم املوقف التعليمي 5

 ضعيفة 4 %46.3 0.67 1.39 تتابع ما يدور داخل الصف باهتمام 7

 ضعيفة 5 %45.7 0.55 1.37 تيهئ بيئة تعليمية مناسبة تساعد الطالبات على التفاعل الصفي. 8

 للتعبير عن آرائهن بحريةتتيح للطال 6
ً
 ضعيفة 6 %44.0 0.60 1.32 بات فرصا

 ضعيفة 7 %40.0 0.41 1.20 تتقبل آراء الطالبات ومناقشتها باحترام. 2

 ضعيفة 8 %36.0 0.28 1.08 تدير وقت الحصة بفاعلية 1

3 
تستخدم األساليب املناسبة كالنصح واإلرشاد لتوجيه سلوك 

 الطالبات.
 ضعيفة 9 33.3% 0.00 1.00

 ضعيفة %46.0 0.62 1.38 املتوسط العام للمحور ككل 

يتضح من الجدول السابق أن درجة توافر الكفايات الخاصة بالدارة الصفية في ضوء التنمية املهنية 

( وانحراف 1.38املستدامة لدى معلمات العلوم الشرعية باملرحلة الثانوية جاءت بدرجة ضعيفة بمتوسط حسابي )

%(، وهو متوسط يقع في الفئة األولى من املقياس الثالثي وهي )ضعيفة(، حيث 46(، وبوزن نسبي )0.62معياري )

إجاءت عبارة واحدة بدرجة توافر متوسطة، بينما جاءت باقي العبارات بدرجة توافر ضعيفة.

ء الخدمة على وتعزو الباحثة تلك النتيجة إلى: ضعف مهارات إدارة الحصة لدى املعلمات وعدم تدريبهن أثنا

مهارات وقواعد إدارة الحصة الدراسية، وعدم معرفتهن بلغة الجسد التي يمكن استخدامها في إرسال إشارات تعبر 

عن مدى موافقة أو عدم موافقة املعلمة على السلوك الصادر عن الطالبة، وعدم مراعاتهن العدالة في التعامل مع 

إطالباتهن.

( التي توصلت إلى أن كفايات التدريس 2015نتائج دراسة: ودراسة املعمر ) وتتفق نتائج الدراسة الحالية مع

( التي أشارت إلى أن، درجة 2018الخاصة بإدارة الصف لدى معلمات العلوم الشرعية )ضعيفة(، لكحل وسباغ )

إتحكم أستاذ التعليم االبتدائي في كفاية التنفيذ وإدارة القسم منخفضة.

( التي توصلت على أن درجة 2020لية مع نتائج: دراسة آل محفوظ والشملتي )وتختلف نتائج الدراسة الحا

إامتالك معلمي التربية السالمية باملرحلة االبتدائية لكفايات التدريس الخاصة بإدارة الفصل )مرتفعة(.
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 محور الكفايات املتعلقة بتقنيات التعليم  -

ية للمحور الخامس الكفايات املتعلقة بتقنيات ( التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات الحساب9جدول )

 التعليم في ضوء التنمية املهنية املستدامة لدى معلمات العلوم الشرعية.

 عباراتال م
املتوسط 

 الحسابي

النحراف 

 املعياري 

الوزن 

 النسبي
 الترتيب

درجة 

 التوافر

7 
توجه الطالبات إلى بعض املواقع اإلسالمية املتخصصة في فهم 

 س املقرر.بعض درو 
 متوسطة 1 67.3% 0.78 2.02

 متوسطة 2 %60.3 0.47 1.81 توظف الحاسوب في تقديم برامج عالجية أثناء البرنامج التعليمي 13

 متوسطة 3 %60.0 0.61 1.80 تحول محتوى املادة الدراسية إلى دروس إلكترونية مبسطة وجذابة. 1

 ضعيفة 4 %52.0 0.68 1.56 ملحوسبةتوظف الوسائط املتعددة بفاعلية في دروسها ا 12

 ضعيفة 5 %50.0 0.57 1.5 تعد الختبارات وتطبعها باستخدام برامج الحاسوب. 11

8 

تستعين بمصادر املعلومات اإللكترونية املختلفة واملتوفرة على 

شبكة اإلنترنت املتخصصة في العلوم الشرعية لتوضيح بعض 

 الدروس

 ضعيفة 6 49.7% 0.54 1.49

 ضعيفة 7 %44.0 0.54 1.32 وع في استخدام التكنولوجيا الحديثة ووسائلها.تن 2

10 .
ً
 ضعيفة 8 %44.0 0.60 1.32 تستخدم الحاسوب في تحليل نتائج الطلبة إحصائيا

 ضعيفة 9 %43.7 0.53 1.31 تقوم بإرسال التكليفات الصفية عبر البريد اإللكتروني 5

9 
د الخطط اليومية تستخدم بعض برامج الحاسوب في إعدا

 والفصلية ملقرر املادة.

1.25 

 

0.48 

 
 ضعيفة 10 41.7%

 ضعيفة 11 %41.3 0.50 1.24 تستخدم عروض البوربوينت في عرض دروس املقرر. 6

4 
توجه الطالبات إلى البحث في اإلنترنت عن معلومات ذات عالقة 

 بمحتوى املقرر الدراس ي.
 ضعيفة 12 41.3% 0.54 1.24

 ضعيفة 13 %39.0 0.38 1.17 إلنترنت في إثراء املادة التعليمية الخاصة باملقرر الدراس ي.تستخدم ا 3

 ضعيفة %49.0 0.61 1.47 املتوسط العام للمحور ككل 

يتضح من الجدول السابق أن درجة توافر الكفايات الخاصة بتقنيات التعليم في ضوء التنمية املهنية 

( وانحراف 1.47عية باملرحلة الثانوية جاءت بدرجة ضعيفة بمتوسط حسابي )املستدامة لدى معلمات العلوم الشرإ

%(، وهو متوسط يقع في الفئة األولى من املقياس الثالثي وهي )ضعيفة(، حيث 49(، وبوزن نسبي )0.61معياري )

إجاءت ثالث عبارات بدرجة توافر متوسطة، بينما جاءت باقي العبارات بدرجة توافر ضعيفة.

احثة تلك النتيجة إلى: قلة البرامج والدورات التدريبية للمعلمات على استخدام التكنولوجيا في وتعزو الب

العملية التعليمية بالضافة إلى عدم اقتناع العديد من املعلمات بأهمية توظيف التكنولوجيا في التدريس حيث يرون 

إأنها مضيعة للوقت ومشتتة النتباه الطالبات أثناء التعلم.

( التي أشارت إلى أن، درجة تحكم أستاذ 2018نتائج الدراسة الحالية مع نتائج دراسة: لكحل وسباغ )وتتفق 

إالتعليم االبتدائي في كفاية الوسائل التعليمية )منخفضة(.

( التي توصلت إلى أن كفايات التدريس 2015وتختلف نتائج الدراسة الحالية مع نتائج: دراسة املعمر )

( التي توصلت إلى أن درجة 2018عليم لدى معلمات العلوم الشرعية )متوسطة(، ودراسة زربان )الخاصة بتقنيات الت

توفير الكفايات التدريسية لدى معلمي العلوم الشرعية باملعاهد العلمية في مجال الوسائل وتوظيف التقنية 

إ)متوسطة(.
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 :عند مسهل توجد فروق ذات داللة إحصائية  اإلجابة على السؤال الثاني( توىα≥0.05 ) في درجة توافر

 –الكفايات التدريسية في ضوء التنمية املهنية املستدامة لدى معلمات العلوم الشرعية تعزى إلى متغيري )الخبرة 

إاملؤهل العلمي(؟

 ملتغير إلإلجابة على هذا السؤال تم حساب املتوسط الحسابي واالنحراف املعياري 
ً
لدرجات أفراد العينة تبعا

اختبار كروسكال واليس، وعن طريق برنامج  باستخدامملؤهل العلمي على أبعاد البطاقة والبطاقة ككل، الخبرة وا

إتم الحصول على النتائج املوضحة بالجدول التالي. SPSSالتحليل الحصائي 

 متغير الخبرة: -

 ملتغير  Kruskal-Wallis H Testنتائج اختبار كروسكال واليس  (10جدول )
ً
 الخبرةلالستبانة تبعا

 العدد مصدر التباين البعد
متوسط 

 الرتب

قيمة 

 الحتمال

مستوى 

 الدللة
 الستنتاج

الكفايات الخاصة بالتخطيط 

 للتدريس

 45.6 13 سنوات 5أقل من 

23.96 0.00 
دالة عند 

0.05 
 18.6 26 سنوات 10 – 5من 

 34.7 20 سنوات 10أكثر من 

الكفايات الخاصة بتنفيذ 

 الدرس

 36.7 13 سنوات 5من  أقل

2.87 0.24 
غير دالة عند 

0.05 
 27 26 سنوات 10 – 5من 

 29.6 20 سنوات 10أكثر من 

 الكفايات الخاصة بالتقييم

 33.6 13 سنوات 5أقل من 

1.42 0.49 
غير دالة عند 

0.05 
 30.8 26 سنوات 10 – 5من 

 26.7 20 سنوات 10أكثر من 

لقة باإلدارة الكفايات املتع

 الصفية

 30.2 13 سنوات 5أقل من 

0.04 0.98 
غير دالة عند 

0.05 
 30.4 26 سنوات 10 – 5من 

 29.4 20 سنوات 10أكثر من 

الكفايات املتعلقة بتقنيات 

 التعليم

 31.4 13 سنوات 5أقل من 

0.74 0.69 
غير دالة عند 

0.05 
 27.9 26 سنوات 10 – 5من 

 31.9 20 سنوات 10أكثر من 

 البطاقة ككل

 41.04 13 سنوات 5أقل من 

8.64 0.013 
دالة عند 

0.05 
 24 26 سنوات 10 – 5من 

 30.7 20 سنوات 10أكثر من 

 يعزى ملتغير الخبرة في درجة توافر الكفايات التدريسية 
ً
يتضح من الجدول السابق وجود فرق دال إحصائيا

( وهي قيم 8.64 –إ23.96رعية في املحور األول والبطاقة ككل حيث بلغت القيمة االحتمالية )لدى معلمات العلوم الش

. كما يتضح عدم وجود فرق دال إحصائًيا يعزى ملتغير الخبرة في درجة توافر (α≥0.05عند مستوى )دالة عند 

بع والخامس حيث بلغت القيمة الكفايات التدريسية لدى معلمات العلوم الشرعية في املحور الثاني والثالث والرا

إ(.α≥0.05عند مستوى )( وهي قيم غير دالة 0.74- 0.04- 1.42- 2.87االحتمالية )

وللتعرف على اتجاه الفروق لصالح أي خبرة، تم استخدام األسلوب الحصائي الالبارامتري عن طريق اختبار 

Mann-Whitney إائج كما يلي: للعينات املستقلة ملعرفة داللة الفروق وكانت النت

إ
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 ملتغير الخبرة11جدول )
ً
 باستخدام اختبار مان ويتني ( دللة الفرق بين متوسطي رتب درجات عينة الدراسة وفقا

 العدد املجموعات املحور 
متوسط 

 الرتب

مجموع 

 الرتب
U Z 

مستوي 

 الدللة
 الستنتاج

التخطيط 

إللتدريس

إ406.0إ31.2 13 سنوات 5أقل من 
إ0.00إ4.38إ23

ند دالة ع

إ374.0إ14.4إ26 سنوات 10 –إ5من  0.05مستوى 

إ277.5إ21.4 13 سنوات 5أقل من 
إ0.04إ2.11إ73.5

دالة عند 

إ283.5إ14.2إ20 سنوات 10أكثر من  0.05مستوى 

إ461.0إ17.7 26 سنوات 10 –إ5من 
إ0.001إ3.36إ110

دالة عند 

إ620.0إ31.0إ20 سنوات 10أكثر من  0.05مستوى 

البطاقة 

إككل

إ350.5إ27.0 13 سنوات 5أقل من 
 0.006إ2.70إ78.5

دالة عند 

إ429.5إ16.5إ26 سنوات 10 –إ5من  0.05مستوى 

 في درجة توافر الكفايات التدريسية لدى أفراد عينة 
ً
يتضح من الجدول السابق أنه يوجد فرق دال إحصائيا

سنوات في محور التخطيط  10سنوات وأكثر من  10 –إ5ات ومن سنوإ 5الدراسة تبًعا ملتغير الخبرة بين أقل من 

سنوات في البطاقة  10سنوات وأكثر من  5سنوات وبين من خبرتهن أقل من  5للتدريس لصالح من خبرتهن أقل من 

سنوات في محور التخطيط  10سنوات وأكثر من  10 –إ5سنوات وبين من خبرتهن  5ككل لصالح من خبرتهن أقل من 

سنوات. وقد يعزى ذلك إلى أن من خبرتهن أقل من خمس سنوات الزلن  10لصالح من خبرتهن أكثر من  للتدريس

لديهن خلفية علمية كبيرة حول كفايات التدريس لحداثة تخرجهن من الجامعة، أما بالنسبة ملن هن أكثر من عشر 

لخبرات في مجال التخطيط للتدريس سنوات فيرجع إلى خبرتهن الكبيرة في مجال التدريس واكتسابهن العديد من ا

إوتلقيهن العديد من الدورات التدريبية في هذا املجال.

( التي توصلت إلى عدم وجود فرق دال 2017وتتفق نتائج الدراسة الحالية جزئًيا مع نتائج دراسة الخشمي )

تعود الختالف سنوات  إحصائًيا بين متوسطات استجابات عينة الدراسة في مدى تمكنهم من الكفايات التدريسية

( التي توصلت إلى عدم وجود فرق دال إحصائًيا بين متوسطات استجابات عينة 2018الخبرة. ودراسة زربان )

إالدراسة في مدى توفر الكفايات التدريسية لدى معلمي العلوم الشرعية باملعاهد العلمية يعزى ملتغير الخبرة.

 متغير املؤهل العلمي: -

 ملتغير املؤهل العلمي Kruskal-Wallis H Testختبار كروسكال واليس ( نتائج ا12جدول )
ً
 لالستبانة تبعا

 متوسط الرتب العدد مصدر التباين البعد
قيمة 

 الحتمال
 الستنتاج مستوى الدللة

الكفايات الخاصة 

 بالتخطيط للتدريس

 28.6 43 بكالوريوس

3.16 0.21 

غير دالة 

عند مستوى 

0.05 

 37.9 11 ماجستير

 24.4 5 دكتوراه

الكفايات الخاصة بتنفيذ 

 الدرس

 28.4 43 بكالوريوس

1.47 0.48 

غير دالة 

عند مستوى 

0.05 

 34.6 11 ماجستير

 33.9 5 دكتوراه

 الكفايات الخاصة بالتقييم

 29.2 43 بكالوريوس

0.50 0.78 

غير دالة 

عند مستوى 

0.05 

 33.2 11 ماجستير

 29.9 5 دكتوراه
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 متوسط الرتب العدد مصدر التباين البعد
قيمة 

 الحتمال
 الستنتاج مستوى الدللة

الكفايات املتعلقة باإلدارة 

 الصفية

 30.0 43 بكالوريوس

0.65 0.72 

غير دالة 

عند مستوى 

0.05 

 32.2 11 ماجستير

 24.9 5 دكتوراه

الكفايات املتعلقة بتقنيات 

 التعليم

 30.1 43 بكالوريوس

0.18 0.91 

غير دالة 

عند مستوى 

0.05 

 31.1 11 ماجستير

 27.2 5 دكتوراه

 البطاقة ككل

 28.8 43 بكالوريوس

1.69 0.43 

غير دالة 

عند مستوى 

0.05 

 36.0 11 ماجستير

 27.3 5 دكتوراه

 يعزى ملتغير املؤهل العلمي في درجة توافر الكفايات 
ً
يتضح من الجدول السابق عدم وجود فرق دال إحصائيا

- 3.16اور البطاقة والبطاقة ككل حيث بلغت القيمة االحتمالية )التدريسية لدى معلمات العلوم الشرعية في مح

إ(.0.05( وهي قيم غير دالة عند مستوى )0.18-1.69- 1.47-0.50-0.65

( التي توصلت إلى عدم وجود فرق دال 2018وتتفق نتائج الدراسة الحالية جزئًيا مع نتائج: دراسة زربان )

اسة في مدى توفر الكفايات التدريسية لدى معلمي العلوم الشرعية إحصائًيا بين متوسطات استجابات عينة الدرإ

باملعاهد العلمية يعزى ملتغير املؤهل الدراس ي في كفايات )التخطيط للتدريس وتنفيذ التدريس(، ووجود فرق دال 

إلتقويم(.إحصائًيا بين متوسطات استجابات عينة الدراسة في مجال كفايات )الوسائل التعليمية وتوظيف التقنية وا

 .توصيات الدراسة ومقترحاتها

إفي ضوء نتائج الدراسة الحالية توص ي الباحثة وتقترح اآلتي:

عقد برامج ودورات تدريبية ملعلمات العلوم الشرعية لتنمية الكفايات التدريسية في ضوء أبعاد التنمية  -1

 املستدامة.

الالزمة لعداد املعلمات في ضوء أبعاد تضمين مقررات كليات التربية دراسة وافية للكفايات التدريسية  -2

 التنمية املهنية املستدامة.

 ضرورة تشجيع قادة املدارس للمعلمين على التنمية املهنية وقياس اثر التدريب لدى معلميهم. -3

عقد دورات تدريبية متخصصة لتدريب معلمي العلوم الشرعية على استخدام التقنيات الحديثة في التدريس  -4

 ثقيفية بأهمية توظيف تلك التقنيات وماهيتها.وإصدار نشرات ت

 تشجيع معلمي العلوم الشرعية على النمو األكاديمي واملنهي ذاتًيا ألهميته وارتباطه بالنمو املنهي للمعلم. -5

إعداد برمجيات من قبل وزارة التعليم تقدم نماذج لتنفيذ الكفايات التدريسية بصورة متقنة، كي يحتذي  -6

 نها بصورة صحيحة.بها املعلمات ويؤدوإ

 إجراءتقترح  ، وملا الحظته الباحثة من فجوة علميةوبالضافة للتوصيات في ضوء نتائج الدراسة الحالية -7

إاآلتي:

 برنامج تدريبي ملعلمات العلوم الشرعية لتنمية الكفايات التدريسية وفق مفهوم التنمية املهنية املستدامة. .1

ية املهنية املستدامة لدى معلمات العلوم الشرعية باملرحلة تقييم الكفايات التدريسية في ضوء التنم .2

 املتوسطة بمدينة الرياض.
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درجة توافر الكفايات التدريسية في ضوء التنمية املهنية املستدامة لدى معلمات العلوم الشرعية باملرحلة  .3

 االبتدائية من وجهة نظر املشرفات التربويات.

 .املراجعقائمة 

 
ً
 :بيةاملراجع بالعر  -أول

(. دور األكاديمية املهنية للمعلمين في تحقيق التنمية املهنية املستدامة ألعضاء 2016إبراهيم، أسامة رؤوف علي. ) -

هيئة التعليم بمراحل التعليم قبل الجامعي. مجلة جامعة الفيوم للعلوم التربوية والنفسية، كلية التربية، جامعة 

 .356-355، 2، ج6الفيوم، ع

(. بعض الكفايات التدريسية الالزمة ملعلم التعليم 2012والقاض ي، دالل أبو القاسم. ) ؛فرغلي هللا أحمد، عبد -

األساس ي في ضوء مفهوم التنمية املهنية املستدامة ملواجهة املتغيرات املجتمعية املعاصرة. في املؤتمر العلمي الدولي 

في ضوء التغيرات املجتمعية املعاصرة. جامعة  رؤية استشرافية ملستقبل التعليم في مصر والعالم العربي-األول 

- 905، 2، ة: كلية التربية، جامعة املنصورةكلية التربية ومركز الدراسات املعرفية بالقاهرة املنصورإ-املنصورة 

937 . 

إمكتبة طرابلس العلمية. :(. علم النفس التربوي للمعلمين. طرابلس2000األزرق، عبد الرحمن صالح. ) -

م(. التنمية املهنية القائمة 201۹جاسم واملسعودي، محمد حميد والتميمي، هناء عبد الكريم. ) األسدي، سعيد -

 على الكفاءات والكفايات التعليمية. عمان، األردن، دار املنهجية للنشر والتوزيع.

بية (. درجة امتالك معلمي الترإ2020القادر موس ى. ) والشملتي، عمر عبد ؛هللا آل محفوظ، محمد زيدان عبد -

السالمية باملرحلة االبتدائية للكفايات التدريسية الالزمة من وجهة نظر املشرفين التربويين وقادة املدارس 

إ.527- 500، 1، ع28باململكة العربية السعودية. مجلة الجامعة السالمية للدراسات التربوية والنفسية: مج

ة لدى معلمي املرحلة االبتدائية بمدرسة محمد (. تقدير مستوى الكفايات التدريسي2015بلهامل، خديجة. ) -

 نحوي شتمة بسكرة. رسالة ماجستير غير منشورة. جامعة خيضر بسكرة الجزائر. 

(. برنامج تدريبي مقترح في ضوء معايير الجودة لتنمية األداء التدريس ي ملعلمات التربية 2010البلوش، عائشة. ) -

إامعة الطائف، كلية التربية.السالمية. ]رسالة ماجستير غير منشورة[. ج

(. الكفايات التدريسية الالزمة ملعلمي مرحلة التعليم األساس ي في ضوء مفهوم 2007بن مسعود، الطاهر محمد. ) -

التنمية املهنية املستدامة ملواجهة متطلبات القرن الحادي والعشرين. مجلة العلوم النسانية والتطبيقية: 

 .313- 285، 16كليتي اآلداب والعلوم، ع-تن الجامعة األسمرية السالمية زلي

دراسة ميدانية لدى - الخاصة التربية ملعلمي التدريسية الكفايات (.2017) .زعموش، نادية وبن ؛موس ى، يمينة بن -

إ.640- 629(، 31عينة من معلمي التربية الخاصة. مجلة العلوم االنسانية واالجتماعية، ع)

ه(. الكفايات التدريسية الالزمة ملعلمي العلوم الشرعية في املرحلة 1428الجهيمي، أحمد بن عبد الرحمن. ) -

االبتدائية )عليا( ومدى ممارستهم لها من وجهة نظر املشرفين التربويين. مجلة كلية التربية بجامعة األزهر، 

إ(.130)2

الرياض ملعايير الجودة  (. مدي تطبيق معلمات العلوم الشرعية باملرحلة املتوسطة في مدينة2017الحربي، عهود. ) -

إ.159- 140(، 3)6الشاملة. املجلة الدولية التربوية املتخصصة، الجمعية األردنية لعلم النفس، 
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األطفال بمدينة مصراته.  رياض معلمات لدى توافرها ودرجة التدريسية الكفايات (.2016أحمد. ) الحشاني، علي -

إ.220- 194(، 6)2بيا، املجلة العلمية لكلية التربية، جامعة مصراته، لي

(. درجة توافر الكفايات التدريسية الالزمة ملعلمي العلوم الشرعية في ضوء 2013الخمش ي، عبد العزيز عبد هللا. ) -

إمعايير الجودة. رسالة ماجستير غير منشورة. كلية العلوم االجتماعية، جامعة المام محمد بن سعود السالمية. 

( PSNTبرنامج مقترح في ضوء املعايير املهنية للمعلم الفلسطيني الجديد ) (. فاعلية2016دحالن، إيمان. ) -

معة منشورة، جاغ ماجستير لكساب الكفايات التدريسية للطالبات املعلمات تعليم أساس ي بجامعة األزهر بغزة. 

إغزة. األزهر،

ألمن الفكري للطالب في ه(. مسؤولية معلمي التربية السالمية في تحقيق ا1431الدوسري، راشد بن ظافر. ) -

مراحل التعليم العام. دكتوراه غير منشورة، كلية الدعوة وأصول الدين، كلية التربية، الجامعة السالمية، 

إاملدينة املنورة.

(. التنمية املهنية املستدامة ملعلمي املدارس 2015وأحمد، أشرف السعيد. ) ؛الزائدي، أحمد بن محمد خلف -

ي ضوء متطلبات معايير االعتماد املنهي: تصور مقترح. مستقبل التربية العربية: املركز الثانوية بمحافظة جدة ف

 .458 - 331، 94، ع22العربي للتعليم والتنمية، مج

(. درجة توافر الكفايات التدريسية لدى معلمي العلوم الشرعية 2018هللا بن مشرف جمعان. ) زربان، عبد -

إ.591 –إ555(، 11)34كلية التربية، جامعة أسيوط، باملعاهد العلمية. املجلة العلمية، 

(. معلم القرن الحادي والعشرين. مجلة املعرفة، متاح على الرابط 2012الزهراني، أحمد وإبراهيم، يحي. ) -

http://almarefh.net/show_content_sub.php?CUV=400&Model=M&Sإ

التربية الفنية في ضوء مؤشرات التنمية املستدامة. (. التنمية املهنية ملعلمي 2018، سهاد جواد فرج. )الساكني -

إ.596- 559، 9كلية اآلداب، ع-مجلة اآلداب: جامعة بغداد 

إ(. مهارات تدريس العلوم الشرعية. عمان: دار أسامة للنشر والتوزيع. 2011سراج الدين، محمود. ) -

ق التنمية املهنية املستدامة ملعلمي (. دور املشرفين التربويين في تحقي2017السريحين، أشرف خلف إبراهيم. ) -

املدارس الحكومي في لواء الرمثا من وجهة نظر مديري املدارس ]ماجستير[. كلية العلوم التربوية، جامعة آل 

 البيت، األردن.

قراءة في مفهوم الكفايات التدريسية. ملتقى التكوين بالكفايات في  .(2011الشايب، محمد الساس ي بن زاهي. ) -

إ40-14جامعة قاصدي مرباح ورقلة، الجزائر،  التربية،

(. تقييم الكفايات التعليمية ملعلمي األحياء في املرحلة الثانوية 2017هللا آل جميل. ) الشهري، علي بن محمد عبد -

 .110- 86، 1، ع1السعودية. مجلة العلوم التربوية والنفسية: املركز القومي للبحوث غزة، مج-بتعليم النماص 

(. أهمية التنمية املهنية املستدامة ودورها في تطوير العمل 2017فاطمة بنت محمد بن سالم. ) الصالحية، -

املدرس ي في ضوء معايير الجودة الشاملة. املؤتمر الدولي الثالث: مستقبل إعداد املعلم وتنميته بالوطن العربي: 

كلية التربية -أكتوبر  6، الجيزة: جامعة 6أكتوبر بالتعاون مع رابطة التربويين العرب، مج 6كلية التربية جامعة 

 .1552- 1525ورابطة التربويين العرب واألكاديمية املهنية للمعلمين، 

(. مدى امتالك معلمي املرحلة الثانوية للكفايات التدريسية في ضوء مرتكزات 2017الصمادي، هشام محمد. ) -

- 438، 3، ع25، مجكلية الدراسات العليا-القاهرة ة االقتصاد املعرفي من وجهة نظرهم. العلوم التربوية: جامع

465. 
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التحكيم في األداء الشامل للمؤسسة االقتصادية في الجزائر في طل تحديات  .(2010العايب، عبد الرحمن. ) -

 –سطيف  –التنمية املهنية املستدام. ]أطروحة دكتوراه غير منشورة[. كلية االقتصاد، جامعة فرحات عباس 

إالجزائر.

 م(. املدخل إلى التدريس. الرياض: مكتبة الرشد ناشرون.2012ن، خالد محمود. )عرفا -

(. واقع معلمات العلوم الشرعية في تنمية مهارات التعلم املوجه 2020العطاس، فاطمة عبد املحسن السيف. ) -

 .298- 281(، 17) 4ذاتيا لدي طالبات املرحلة الثانوي بالرياض. املجلة العربية للعلوم التربوية والنفسية، 

ه(. تقييم معلمات العلوم الشرعية في املرحلة املتوسطة في ضوء 1427العلي، ريم بنت عبد العزيز محمد. ) -

 املعايير املقترحة لجودة األداء التدريس ي. رسالة ماجستير غير منشورة. كلية التربية، جامعة امللك سعود، الرياض.

املعلم في ضوء معايير الجودة في التعليم العام. مجلة الجمعية ه(. تطور كفايات 1423العنزي، بشري خلف. ) -

إ.199-129السعودية للعلوم التربوية والنفسية )جستن(، جامعة امللك سعود، اللقاء السنوي الرابع عشر، 

م: التعليم بوابة التحول. مجلة املعرفة: اململكة العربية 2030(. رؤية السعودية 2016العيس ى، أحمد ) -

إ.247، عالسعودية

(. تقويم أداء الطالب املعلم في كلية التربية بجامعة الباحة في 2017الغامدي، عادل بن مشعل عزيز آل هادي. ) -

 .309- 271، 9ضوء كفايات تدريس القرآن الكريم. مجلة جامعة الباحة للعلوم النسانية: جامعة الباحة، ع

دريسية ملعلمي العلوم الشرعية باملرحلة املتوسطة على (. تطوير الكفايات الت2011هللا أحمد. ) الغميطي، عبد -

إالعزيز، اململكة العربية السعودية. ضوء معايير الجودة الشاملة. كلية التربية جامعة امللك عبد

(. الكفايات املهنية ملدرس التربية السالمية وفقا ملعايير الجودة. املؤتمر العلمي الثالث 2010فهد، ندي فيصل. ) -

إ.406-389األردن، -علوم التربوية بجامعة جرش تربية املعلم العربي وتأهيله: رؤی معاصرةلكلية ال

(. تطوير املمارسات التدريسية الفاعل لدي الطالب 2018اللطيف. ) الفهيد، خالد بن عبد الرحمن بن عبد -

ملتجددة. مجلة كلية املعلمين في تخصص العلوم الشرعية في الجامعات السعودية في ضوء املتطلبات التربوية ا

 .406- 341(، 179)2التربية، جامعة األزهر، 

(. تصور مقترح لتطوير منظومة التنمية املهنية املستدامة ملدير ي 2015قدومي، منال عبد املعطي صالح. ) -

إ. 594 –إ575(، 1)16املدارس في ضوء متطلبات مجتمع املعرفة. مجلة جرش للبحوث والدراسات: األردن، 

(. مدى معرفة معلمات التربية السالمية للمرحلة الثانوية باململكة العربية 2021عائشة محمد. )القرني،  -

 .404 –إ377(، 33السعودية بمفاهيم التنمية املستدامة. املجلة العربية للنشر العلمي، ع )

ألساس ي في ضوء مفهوم (. الكفايات التدريسية الالزمة ملعلم مرحلة التعليم ا2015هللا. ) الكولي، جبر محمد عبد -

الجمهورية اليمنية. جرش للبحوث والدراسات: -التنمية املهنية املستدامة من وجهة نظر املشرفين بمحافظة ذمار 

إ. 547- 525(، 1)16جامعة جرش، 

(. تقييم الكفايات التدريسية لدى أستاذ التعليم االبتدائي املتربص. مجلة 2018وسباغ، علي. ) ؛لكحل، فريدة -

إ.103- 89(، 50)2قسنطينة، –م النسانية واالجتماعية: جامعة عبد الحميد مهري العلوإ

ه(. دراسة تقييمية لألداء التدريس ي ملعلمي التربية السالمية للمرحلة الثانوية في 1433املالكي، مسفر بن عيضة. ) -

إقرى، مكة املكرمة.ضوء معايير الجودة الشاملة. ]رسالة دكتوراه منشورة[. كلية التربية، جامعة أم ال

(. التنمية املهنية املستقبلية لخريجي كليات التربية بالجامعات 2014وحمزة، محمد. ) ؛محمد، فتوح محمود -

إ.28-1(، 33)1الليبية: رؤية تربوية جديدة في عالم متغير، مجلة العلوم والدراسات النسانية، 
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 عمان: دار الخليج للنشر والتوزيع. (. أساسيات في الثقافة املهنية.2016مرجي، عبد السالم. ) -

(. الكفايات التدريسية الالزمة ملعلمات العلوم الشرعية باملرحلة 2015املعمر، منيرة بنت محمد بن حسن. ) -

كلية  -املتوسطة في ضوء معايير الجودة الشاملة في محافظة املزاحمية. مجلة كلية التربية: جامعة أسيوط 

 .449 - 429، 4، ع31التربية، مج

مكتب التربية -م(. الكفايات املهنية ملعلمي العلوم الشرعية. الرياض 201۹مكتب التربية العربي لدول الخليج. ) -

إالعربي لدول الخليج.

(. الكفايات الالزمة للطلبة املعلمين أثناء إعدادهم ملهنة التدريس بجامعة البحر 2018موس ى، بالل عيس ى. ) -

إ.280 –إ266(، 2)7تربوية، األحمر. مجلة العلوم النفسية وال

(. متطلبات التنمية املهنية املستدامة ألعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بجامعة 2015الوحش، هالة مختار. ) -

إ.571 –إ537(، 16بيشة من وجهة نظرهم. مجلة البحث العلمي في التربية، ع)
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