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الملخص

هدفت الدراسة إىل تعرف واقع إسهام مقررات اإلعداد الرتبوي بكلية الرتبية جبامعة امللك خالد يف تنمية الكفايات املهنية 
ولتحقيق أهداف الدراسة قام الباحث بتصميم قائمة بأهم الكفايات اليت  ؛للطالب املعلم يف ختصص العلوم الشرعية يف ضوء جودة األداء

يف ضوء القائمة، ومت التأكد من الصدق والثبات، مث مت  استبانةينبغي أن يتمكن منها الطالب املعلم، وبعد حتكيم القائمة مت تصميم 
طالباً، واستخدم الباحث األساليب اإلحصائية (102) تطبيقها على عينة من الطالب املعلمني يف ختصص العلوم الشرعية بلغ عددهم

املناسبة ملعاجلة بيانات الدراسة، وقد كان من أهم نتائج الدراسة وجود تباين واضح بني استجابات الطالب املعلمني من حيث تنمية 
سط استجابات الطالب املعلمني حول واقع الكفايات املهنية اليت تلقوها يف برنامج اإلعداد الرتبوي، كما تبني من نتائج الدراسة أن متو 

قل من املعيار الذي حدده الباحث، أمتوسطًا و  جاءمقررات اإلعداد الرتبوي يف تنمية الكفايات املهنية يف ضوء جودة األداء بشكل عام، 
ارت إىل  وجود فروق حيث حصلت مجيع اجملاالت على درجة متوسطة يف ضوء املعيار الذي حدده الباحث، كما أن نتائج الدراسة أش

يف درجة إتقان الطالب املعلمني للكفايات املهنية الواردة يف القائمة، كما أن الدراسة  (α  ≤ 0.05)ذات داللة إحصائية عند مستوى 
أكدت عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى ملتغري التخصص، كما تبني من نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية عند 

إدارة الصف( تعزى للمعدل الرتاكمي، كما و  ،)جمال اجلانب األخالقي: بني متوسطات اجملموعات يف كفايتني مها (α  ≤ 0.05)مستوى 
جد فروق ذات داللة إحصائية يف باقي الكفايات الواردة يف القائمة، وقد أوصى الباحث بعدد من تو تبني من نتائج الدراسة أنه ال 

 بنتائج الدراسة وموضوعها.التوصيات اليت ترتبط 
الكلمات المفتاحية:)الطالب المعلم، الكفايات المهنية، جودة االداء، العلوم الشرعية(.

Abstract 
The study aimed at identifying how far the courses of the Educational Preparation 
program at the College of Education, king Khalid University contributed to developing 
the professional competencies of the student- teacher majoring  Sharia (Islamic) sciences 
in the light of performance  quality. To achieve the objectives of the study,  a list of key 
competencies necessary for  the student-teacher was developed. A questionnaire in the 
light of these competencies was  prepared and administered to a sample of 102 student 
teachers. Data were collected and statistically analyzed.  Results revealed  clear 
discrepancies in  student-teachers responses regarding the development of their 
professional competencies due to the educational preparation program they were 
enrolled in. Results of the study also showed the weakness of the educational 
preparation courses in developing the professional skills  in  light of  performance quality 
in general.  The study indicated that there were statistically significant differences at the 
level (α  ≤ 0.05) in the degree of  student teachers mastery of the professional 
competencies mentioned in the list.  The study confirmed that there were no 
statistically significant differences due to the Specialization variable. Results confirmed 
that there were  statistically significant differences at the level (0.05) between the 
averages of the groups in two competencies only (classroom management and moral 
field) whereas  there were no statistically significant differences in the rest of the other 
competencies. In light of the study results, some recommendations were presented. 
Key words: student- teacher, professional competencies, performance  quality. 
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مقدمة:

تصلح بقية اجملاالت األخرى اليت  يف أي جمتمع، ونقطة البداية لتقدمه وتطوره، فبصالحه عد التعليم ركيزة أساسية للنهوضي  
اإلسالمي  حيتاجها الفرد واجملتمع، ويرتبط صالح التعليم ارتباطًا وثيقًا باملعلم وما يتوافر لديه من كفايات؛ وحيظى املعلم يف النظام الرتبوي

ُلو َعَليأِهمأ آيَاتِِه  )ُهَو الَِّذي بَ َعَث ِفيمبكانة عظيمة فقدوته رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم؛ حيث قال تعاىل: ُهمأ يَ ت أ ُمِّيِّيَن َرُسوالا مِّن أ اْلأ
َمَة َوِإن َكانُوا ِمن قَ بأُل َلِفي َضََلٍل مُِّبينٍ  يِهمأ َويُ َعلُِّمُهُم الأِكَتاَب َوالأِحكأ [ فصالح املعلم يقود إىل صالح طالبه، 2]سورة اجلمعة:( َويُ زَكِّ

إىل فساد طالبه وبالتايل فساد اجملتمع، وقد أولت حكومة اململكة العربية السعودية جل  ومن مث صالح اجملتمع، كما أن فساده يؤدي
 جملتمع. اهتمامها بإعداد املعلم؛ ملا له من أمهية يف العملية التعليمية؛ فعلى عاتقه يقع العبء األكرب يف تربية النشء وإعدادهم للحياة يف ا

إلخوانه وأبنائه املواطنني عند صدور  -رمحه اهلل -لشريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز آل سعود وقد متثل ذلك يف كلمة خادم احلرمني ا     
هـ( "إن تنمية القوى البشرية متثل دعامة أساسية للتنمية الشاملة؛ فقد واصلنا 1427/1428إعالن امليزانية العامة للدولة للسنة املالية) 

تدريب بفئاته املتعددة وامتد اهتمامنا إىل متطلبات رفع مستوى القدرات الرتبوية والتعليمية للمعلمني اإلنفاق على تعليم أبنائنا وبناتنا وال
 1واملعلمات، وإدخال وسائل تعليمية حديثة لتحسني األداء".

والركيزة األساسية يف النهوض مبستوى  وتعتمد العملية الرتبوية يف حتقيق أهدافها اعتماداً كبرياً على املعلم، باعتباره حمور العملية الرتبوية،     
رسة اجليدة التعليم وحتسينه، والعنصر الفعال الذي يتوقف عليه جناح الرتبية يف بلوغ غاياهتا وحتقيق دورها يف بناء اجملتمع وتطويره. وتعد املما

فإن االهتمام وعليه لنجاح العملية الرتبوية،  للمعلم من أهم املتطلبات األساسية اليت تنشدها املؤسسات التعليمية على اختالف مستوياهتا
 م(.2003باملعلم، ورفع مستوى أدائه، وتوفري السبل املعينة اليت تكفل جناحه يف عمله أمر بالغ األمهية )املخاليف، 

للتعليم والتعلم يعد املسئول عن الرتبية وتنمية الثقافة العلمية لدى  اوقائد امفكر  اإنسانبوصفه ويف ضوء ما سبق فإن املعلم 
ليت تؤثر يف العملية الرتبوية، وتزداد تلك ا -أكادمييا وثقافيًا وتقنيا  -الطالب، وهي مسؤولية حتتم على املعلم أن يكون ملمًا بأبعاد مهنته 

ط به تعليم أبناء األمة مبادئ الرتبية اإلسالمية اليت ال تقوم احلياة السعيدة يف األمهية بشكل خاص لدى معلم الرتبية اإلسالمية، كونه املنو 
هنا عملية يؤخذ هبا الناشئون من أبناء املسلمني بأشكال من األنشطة اهلادفة، يف ظل القيم واملبادئ إالدنيا واآلخرة إال هبا؛ حيث 

 أعضاء صاحلني لدينهم وأنفسهم ووطنهم وأمتهم اإلسالمية. اإلسالمية؛ حيث يتم بناء شخصياهتم على النحو الذي جيعلهم 
ويعد معلم الرتبية اإلسالمية مرشدًا وموجهًا ومصلحاً، وداعية للخري والصالح وقدوة حسنة لغريه يف كل جوانب احلياة املادية 

هـ،( "أشرف الوظائف 1417وب )كما يرى الشله  -بل مهمته -واملعنوية قبل أن يكون معلمًا يف فصله الدراسي، حيث إن وظيفته 
وأعالها؛ وكلما كانت املادة العلمية أشرف وأنفع، ارتفع صاحبها شرفًا ورفعة، وأشرف العلوم على اإلطالق العلوم الشرعية، مث العلوم 

َدرََجاٍت َواللَُّه ِبَما تَ عأَمُلوَن َخِبيٌر(  )يَ رأَفِع اللَُّه الَِّذيَن آَمُنوا ِمنُكمأ َوالَِّذيَن ُأوُتوا الِعلأمَ ( قال تعاىل: 7األخرى كل حبسبه") ص
[ 11اجملادلة:]

أنه قال: " -صلى اهلل علية وسلم -ومن أوىل هبذا الشرف والرفعة من معلم الرتبية اإلسالمية، وبشهادة سيد اخللق أمجعني، فعنه
(، ويف حديث آخر عن 211قرآن وعلم، حديث رقم أفضـلكم )ويف رواية( خريكم من تعلم القرآن وعلمه" )رواه ابن ماجه، باب تعلم ال

( ومعلم الرتبية 220أنه قال: "من يرد اهلل به خرياً يفقهه يف الدين". )رواه ابن ماجه، املقدمة، حديث رقم  -صلى اهلل علية وسلم -النيب
يكفي املتعلم ال يف حفظ املعلومة حفظاً سليماً،  اإلسالمية ما هو إال معلم لشرع اهلل ودينه، وتأتى أمهيته ألن الكتاب املدرسي أو املرجع ال

وال يف فهمها الفهم الدقيق، بل البد من املعلم الذي جيمع للمتعلم بني سالمة املعلومة، وفهمها الفهم الصحيح، وتثبيتها وترسيخها يف 
التعليمية املمكنة، ومن خالل القدوة احلسنة، واإليضاحات النظرية والعلمية بكل الوسائل  ،واملشاركات ،املناقشات :ذهن املتعلم من خالل

يتحملون العبء األكرب يف غرس العقيدة وترسيخ القيم  -على وجه اخلصوص -واجلمع بني القول والعمل. ومعلمو الرتبية اإلسالمية
يف املدرسة، وإليهم يلجأ  ونجتماعين االو اإلسالمية وتربية الطلبة على االلتزام بأحكام اإلسالم وتعاليمه، فهم القدوة، وهم الدعاة واملصلح

يف حل قضاياهم الدينية والدنيوية. فهم يقومون مبهمة عظيمة تتمثل كما يف قول  -بل عامة اجملتمع وخاصتهم -الطالب فضالً عن الزمالء 
م الدين ويتم تطبيقه يف هذه األمة ابن اجلوزية "يف حفظ الدين؛ ألهنم يعلمون مواد الرتبية اإلسالمية اليت أخذت من الدين، وهبا يستمر تعلي

من جيل إىل جيل، ويدفعون عن األمة اخلطر، ويرغبون األمة يف اخلري؛ فهم يف األرض مبنزلة النجوم يف السماء، هبم يهتدي احلريان يف 
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باء" الزهراي الظلماء، وحاجة الناس إليهم أعظم من حاجتهم إىل الطعام والشراب، وطاعتهم أفرض عليهم من طاعة األمهات واآل

 (.412هـ، ص1420)
وألمهية وجود معلم الرتبية اإلسالمية القادر على التوجيه واإلصالح والقيام بعمله الديين والتعليمي والرتبوي على خري وجه، ألن 

علمياً وثقافياً وتربوياً عارفاً بشرع الرتبية اإلسالمية منها ما يقوم على أمور غيبية، فتحتاج إىل معلم قادر على حتمل املسئولية، واملؤهل تأهيالً 
، مبا اهلل مزودًا بالطرق واألساليب والوسائل التعليمية احلديثة اليت يستعني هبا على حتقيق أهدافه التعليمية املستمدة من شرع اهلل القومي

املؤهلة للقيام هبا، وكذلك املهارات اليت  يساعده على تنمية مدارك التفكري وقدراته لدى املتعلمني، ولن يكون ذلك إال بامتالك الكفايات
 تعينه على القيام بأعمال هذه املهنة العظيمة.

لذا فإن املرحلة اجلامعية هي املرحلة اليت يكتمل فيها إعداد املعلم لكي خيرج وقد اكتسب القدرة على التعامل مع متغريات الواقع      
املؤسسات اليت توضع على كاهلها املسئولية الكبرية يف إعداد املعلم للمراحل التعليمية يف ومشكالته مبعرفة ومهارة. وكلية الرتبية من أهم 

وفقا ملتطلبات العصر، وإن من متطلبات هذا العصر تغري النظرة إىل تربية األجيال ملواجهة حاجات احلياة باألسلوب كافة التخصصات  
مسئولية الرتبية يف إعداد إنسان املستقبل القادر على التكيف بنجاح مع املتغريات  الذي يتالءم مع عصر التقدم العلمي والتقين. كما برزت
 م(.2003املتالحقة اليت يسببها التقدم العلمي املستمر )املخاليف، 

ن هناك ضرورة حتمية ومع أمهية املرحلة اجلامعية يف تنمية الكفايات املهنية للطالب املعلم إال أن املالحظ لنظام التعليم اجلامعي يرى أ      
، ويقصد بالتطوير الوصول بالتعليم اجلامعي إىل أفضل صورة ممكنة، وذلك من خالل تطوير  وحتديثها لتطوير هذه املرحلة التعليمية اخلطرية

، وانتهاء ، وتوفري مواصفات معينة للخريج اجلامعيهاوأهداف كل عنصر من عناصر هذا النظام بدءا بتطوير فلسفة هذه املرحلة اخلطرية
 بتحقيق اجلودة الشاملة.

البد من استحداث آليات لتفعيلهما؛ وذلك حتقيقا للجودة الشاملة ومواكبة فولكون التطوير والتقومي مسة أساسية من مسات العصر      
على حتديد -املوارد البشرية ويف مقدمتها التعليم وتنمية -التغريات املعاصرة واملستقبلية، ومن مث حترص خمتلف النظم اجملتمعية املتقدمة

 (.2007مستويات معيارية هتدف إىل الوصول لرؤية واضحة وحمددة للمدخالت واملخرجات، وإىل حتقيق األهداف املنشودة )حنفي، 
علم يف ن قضية إعداد املعلم متثل قدرًا كبرياً من األمهية لدى شرحية واسعة من اجملتمع وذلك ألمهية الدور الذي يقوم به املإوحيث 

يم. وقد تعليم األجيال املتوالية، ولعل أهم ما يشغل الرتبويني كيفية إعداد هؤالء املعلمني، باعتبارهم الركيزة األساسية لعملية تطوير التعل
كس على الطالب، سعت وزارة التعليم باململكة العربية السعودية لتطويٍر شامٍل للمناهج الدراسية يتوافق مع التوجهات االجيابية احلديثة؛ تنع

 واجملتمع بأسره، ويشمل هذا املشروع عدداً من املواد الدراسية منها الرتبية اإلسالمية. 
ومما يؤكد أمهية مواكبة التطوير أن وزارة التعليم يف اململكة العربية السعودية قد اعتمدت مناهج الرتبية اإلسالمية املطورة ضمن 

موعة من املبادئ والتوجهات؛ منها: منهج الوحدات، ومبدأ التكامل، والتعلم الذا ي والبنائي، كما املشروع الشامل لتطوير املناهج على جم
دد أهنا تقوم على النظرية البنائية وتؤكد على ثبات املعلم وحترك الطالب، واسرتاتيجيات التدريس احلديثة، ودمج التقنية يف التدريس، وتع

عيل كتاب النشاط ودليل املعلم، وتكتفي بعرض املوضوع أو النص، مث إتباعه بتدريبات متنوعة مصادر املعرفة، والتقومي املستمر، وتف
ديثة للمناقشة، وأغلب ذلك مل يعتد عليه معلم الرتبية اإلسالمية؛ مما أوجد قصورا يف التعاطي مع هذه املناهج وحتقيق أهدافها، فالرتبية احل

ته مستخدمًا أساليب متعددة مسايرًا لعصر التكنولوجيا متفاعاًل مع معطيات العصر، ميتلك تنشد املعلم املتجدد الساعي وراء تطوير ذا
من الكفايات املهنية  الالزمة للتعامل مع عملية التطوير واالرتقاء مبستوى املعلم حيث أصبحت تتصدر أولويات الكثري من الدول  اعديد

 م قادراً على النهوض بأعباء الرسالة الرتبوية املنوطة به. وأصبحت تعمل وفق منهجية عملية مستمرة كي جتعل املعل
عديد من الدراسات أكدت نتائجها وجود فجوة بني ما يقدم يف كليات الرتبية وبني الواقع الرتبوي يف امليدان، حيث يؤكد ال لكن     

م( أن هناك حشوًا وتكرارًا يف كثري من املقررات الرتبوية؛ حيث أشارت دراسته إىل ضرورة مراجعة الربامج التعليمية يف  2006) مدكور
والتأكيد يف كل مقرر على اجلوانب  ،وضمان التسلسل للمقررات الرتبوية وتكاملها ،كليات الرتبية، للتخلص من احلشو والتكرار والتداخل

 ارية وتنمية التفكري.اإلجرائية وامله
معة ولعل ما سبق يشري إىل ضرورة حتديد معايري اجلودة يف التعليم، واستخدامها يف تقومي املقررات الرتبوية اليت تقدمها كلية الرتبية جبا    

ايات واملعلومات واملهارات امللك خالد لطالب العلوم الشرعية، وتطوير تلك املقررات الرتبوية، وتعديل مفرداهتا مبا حيقق اجلودة يف الكف
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حبيث تؤدي إىل حتسني مستواهم مبا يساعدهم على املشاركة يف العملية التعلمية بشكل  للمتخرجني؛واالجتاهات اليت تقدمها تلك املقررات 

 فاعل، وتتحدد مشكلة الدراسة فيما يلي:
 مشكلة الدراسة:

لدى معلمي الرتبية اإلسالمية، باعتبارهم من العناصر األساسية  وخباصةٍ يعد إكساب الطالب املعلم للكفايات الالزمة أمرا ضروريا،       
املعرفة، للعملية التعليمية، وتزداد أمهية هذه الكفايات يف ضوء األدوار اجلديدة اليت ينبغي أن يقوم هبا املعلم، فقد أصبح مرشداً إىل مصادر 

منسقًا لعمليات التعلم، ومقومًا لنتائجها، وموجهًا لقدرات املتعلم وميوله، ومواكبًا ملتطلبات العصر؛ األمر الذي ينعكس أثره بشكل و 
 علمنيمباشر على اجملتمع وعلى مكوناته املختلفة وصواًل لتطوره وحلاقه بركب احلضارة اإلنسانية. ويشرتك معلم الرتبية اإلسالمية مع بقية امل

ى يف تلك األمهية، ويتميز عنهم يف تعليم مبادئ اإلسالم وقيمه، وغرس العقيدة وتعهدها ورعايتها، وتربية الطلبة الرتبية اإلسالمية، وعل
ر الذي ألمصعيد تنفيذ املنهج الرتبوي يف الرتبية اإلسالمية فإن ملعلم الرتبية اإلسالمية دورًا حيويًا يف حتقيق األهداف الرتبوية املنشودة؛ ا

يف ظل التغريات  وخصوصايستدعي أن تكون له كفايات تدريسية تساعده على أداء مهمته السامية لتنشئة أبناء املسلمني وتربيتهم؛ 
وسيطرة وسائل اإلعالم واالتصاالت.  ،وزيادة مشكالت األسرة واجملتمع ،االجتماعية والثقافية

يتضح له االهتمام بإعداده أكادمييًا وثقافيًا ومهنياً، وكل ذلك يتم يف الغالب بصورة نظرية، وإن املتأمل يف برامج إعداد الطالب املعلم     
هناك غياب للتنسيق بني ما  لكنحيث يتعلم يف اجلانب التخصصي جمموعة من املواد الدراسية، ويتلقى يف اجلانب الرتبوي جمموعة أخرى، 

بل إن  .مما ينعكس بدوره على جودة عملية اإلعداد ؛ليت يتلقى فيها اجلانب املهينيتعلمه الطالب املعلم يف جانب التخصص مع اجلهة ا
 الطالب املعلم نفسه ال يعلم ملاذا يدرس بعض املقررات. كما أن معظم برامج كليات الرتبية تعجز عن تزويد الطالب املعلم مبهارة التعلم

اليت تطرأ على حمتويات املنهج املقرر يف مناهج التعليم العام نتيجة التقدم العلمي  الذا ي، األمر الذي جيعله غري قادر على متابعة املتغريات
 والتكنولوجي يف العصر احلديث.

وتأسيساً على ما سبق، ومن خالل عمل الباحث يف جمال اإلشراف على الطالب املتدربني يف ختصص العلوم الشرعية، ومن خالل 
لكلية الرتبية للجودة، ومن خالل املقارنة بني ما يدرس يف املقررات الرتبوية  وكيالخالل عمله الزيارات املتنوعة للمدارس، وكذلك من 

عداد للطالب املعلم وبني الواقع امليداي للمناهج الحظ وجود فرق شاسع بني واقع املناهج اليت ت درس يف مدارس التعليم العام، ومقررات اإل
ن املناهج يف مدراس التعليم العام قد صممت وفقًا للنظرية البنائية يف ضوء املشروع إرتبية؛ حيث الرتبوي لطالب العلوم الشرعية بكلية ال

مما جعل الباحث يسعى من  ؛الزالت كليات الرتبية تقدم للطالب املعلم اإلعداد الرتبوي يف ضوء النظرية املعرفية يف حنيالشامل للمناهج، 
ت الرتبوية بكلية الرتبوية من حيث تنميتها للكفايات املهنية اليت حيتاج هلا الطالب املعلم يف خالل هذا البحث للوقوف على واقع املقررا

واقعه الرتبوي يف ضوء جودة األداء.
 ومما سبق تتحدد مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس التالي:

المهنية للطَلب المعلمين في تخصص العلوم ما واقع إسهام مقررات اإلعداد التربوي بكلية التربية في تنمية الكفايات    
الشرعية في ضوء جودة اْلداء؟

ويتفرع من السؤال الرئيس اْلسئلة الفرعية التالية:
 ختصص العلوم الشرعية يف ضوء جودة األداء؟  ونما الكفايات املهنية اليت ينبغي أن يتقنها الطالب املعلم .1
الرتبية يف متكني الطالب املعلمني ختصص العلوم الشرعية من الكفايات املهنية يف ضوء  ما واقع إسهام مقررات اإلعداد الرتبوي بكلية .2

 جودة األداء؟
هل ختتلف متوسطات استجابات الطالب املعلمني ملدى إسهام مقررات اإلعداد الرتبوي يف متكينهم من الكفايات املهنية تبعا  .3

 أصول دين(؟و للتخصص )شريعة، 
ات الطالب املعلمني ملدى إسهام مقررات اإلعداد الرتبوي يف متكينهم من الكفايات املهنية تبعا هل ختتلف متوسطات استجاب .4

للمعدل الرتاكمي؟
 أهداف الدراسة:

الكشف عن مدى إسهام مقررات اإلعداد الرتبوي بكلية الرتبية جبامعة امللك خالد يف تنمية الكفايات املهنية للطالب املعلمني. -
املهنية الالزمة للطالب املعلمني بكلية الرتبية.تعرف الكفايات  -
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تعرف مدى اختالف الكفايات املهنية للطالب املعلمني على حسب التخصص واملعدل الرتاكمي. -

 أهمية الدراسة:
استمدت هذه الدراسة أمهيتها من أمهية املوضوع الذي جتريه، إذ ت عد برامج إعداد الطالب املعلمني وتطوير كفايتهم ومهاراهتم من          

ي  القضايا الرتبوية اليت يويل هلا البحث العلمي األمهية الكربى ملا يرتتب عليها من جودة يف األداء التعليمي، وذلك من خالل إكساب خرجي
لرتبية ختصص العلوم الشرعية الكفايات املهنية الالزمة ملواءمة تكيفهم املهين عند التحاقهم يف جمال لعمل. كما أن امتالك الطالب كلية ا

وسائل لتوصيل املعارف الضرورية مبدعي املعلمني للكفايات املهنية الرتبوية يؤهلهم وحيوهلم من جمرد ناقلي معلومات إىل مبتكري طرق و 
 األساسية.

ومن هنا تكمن أمهية الدراسة فيما يلي:
.تطوير خمرجات كليات الرتبية اليت تضطلع بإعداد معلمي املستقبل
 احلصول على قائمة من الكفايات الالزمة للطالب املعلم الذي يدرس مقررات اإلعداد الرتبوي املقدم يف كليات الرتبية لطالب

 العلوم الشرعية.
 الدراسة باجلامعات يف تطوير برا مج إعداد املعلمني.ميكن االستفادة من نتائج هذه
.إفادة صانعي القرارات يف تدريب الطالب املعلم على كيفية إكسابه الكفايات املهنية
 قد تفتح هذه الدراسة جماالً أمام باحثني آخرين لدراسات تربوية أخرى وحماولة تناول إعداد برامج كليات الرتبية لتطوير جودة األداء

خالل تعرف القصور املوجود يف هذا الربامج.من 
 حدود الدراسة:

تقتصر الدراسة احلالية على احلدود التالية:
 إعداد الكفايات املهنية للطالب املعلم اليت تقدم ضمن الربنامج  وأمقررات اإلعداد الرتبوي جبامعة امللك خالد املعدة لتنمية

 أصول الدين(و  )الشريعةالتكاملي للطالب املعلم املتخصص يف 
.)الطالب املعلمني ختصص العلوم الشرعية )شريعة، وأصول دين
(1436-1435التطبيق يف الفصل الدراسي الثاي من العام الدراسي.)هـ
.مت تطبيق هذه الدراسة على عينة قصديه من الطالب املسجلني للرتبية امليدانية، ومت اخذ درجاهتم يف املعدل الرتاكمي

حات الدراسة:مصطل
 مقررات اإلعداد التربوي:

تعرف مقررات اإلعداد الرتبوي بأهنا" املناهج الدراسية املصممة واملخططة إلعداد الطالب املعلم يف املرحلة اجلامعية)البكالوريوس(         
وية اليت يتزود من خالهلا باملعرفة يف التخصص واملهارات الالزمة ملهنة التدريس" كما عرفت بأهنا "برامج خمططة منظمة وفق النظريات الرتب

نفسية، تقوم هبا مؤسسات تربوية متخصصة إلكساب الطالب املهارات واخلربات العلمية واملهنية والثقافية، هبدف تزويد مدرسي وال
م، 1994املستقبل بالكفايات التعليمية اليت متكنهم من النمو يف املهنة وزيادة إنتاجيتهم التعليمية")الفاريب، عبداللطيف، وآخرون،

 (.89ص
لباحث إجرائياً: هي تلك املقررات الدراسية )النظرية والعملية( واملفردات التابعة هلا واملصممة إلعداد الطالب املعلم يف ويعرفها ا     

مهنة التعليم يف التعليم العام،. ملمارسة الذي يتم إعداده تربوياً يف كليات الرتبية  ختصص العلوم الشرعية،
 الكفاية: 
ومها وذلك تبعًا لوجهات نظر الباحثني واهلدف من الدراسات اليت تتناوهلا، وفيما يلي عرض اختلف الباحثون يف حتديد مفه 

( أن الكفاية هي: جمموعة من املعارف، واملهارات واألساليب، وأمناط السلوك اليت تنعكس علي 2010لبعض هذه التعريفات: يرى سلوم )
ي: "جمموعة القدرات، واملهارات، واالجتاهات اليت ميتلكها الفرد وميارسها ( أن الكفاية ه389، ص2010سلوك املعلم. كما يرى القال )

املجلد )٣( العدد )٢( ، ١٤٣٧ هـ ، ٢٠١٦ م ٢١١ مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية 
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( بأهنا "مدي إملام املعلم باملهارات التدريسية بدءاً من التخطيط للتدريس وانتهاء 60، ص2011يف جمال مهين معني". ويعرفها الغميطي )

 بالتقومي اليت متكنه من أداء عمله مبستوي عال من اإلتقان".
واجتاهات،  ،ومفاهيم ،ومهارات ،معارف :من ون: هي جمموعة القدرات اليت جيب أن ميتلكها الطالب املعلمفها الباحث إجرائياا ويعر 

متكنهم من أداء املهام املوكلة إليهم على أكمل وجه، ويف أسرع وقت وأقل  وهيوميارسوهنا يف أثناء عملية تدريسهم يف الرتبية العملية، 
 جهد. ويقاس بالدرجة اليت حيصل عليها الطالب املعلم من وجهة نظرة وفقاً ألداة الدراسة.

ك خالد، على أن هو الطالب اجلامعي املسجل مبقررات اإلعداد الرتبوي بكلية الرتبية ختصص علوم شرعية جامعة املل الطالب المعلم:
 ساعات اخلطة الدراسية املعتمدة يف الكلية، ومسجالً يف مقرر الرتبية العملية.   عديدا منيكون قد أهنى 

( بأهنا: أحد األساليب التطويرية اليت ميكن توظيفها واستثمارها لتطوير أنظمة وخمرجات العملية 2007يعرفها سليمان ورفعت) الجودة:
 والسعي للتوافق معها.  هورغباتى حتري حاجات العميل التعليمية والقائمة عل

االستقاللية الذاتية  :جراءات تسهم يف تفردها مثلإنظام يهدف إىل حتقيق أهداف املؤسسة يف براجمها من خالل اتباع " بأهناوتعرف    
 ب أن تطبقها األنظمة التعليمية األكادميية.من املوارد املهمة اليت جي اباعتباره ،والشفافية ،وضبط املمارسات التعليمية ،واحملاسبية

(Hoecht, A, 2006:541). 
كما أن جودة النظام التعليمي تعىن أن يكون وثيق الصلة باحلياة، وأن يكون قادرًا على الوفاء باالحتياجات احلالية واملستقبلية  

ويعرفها  .(Heetor Valdes Veloz, 2001;62. )والحتياجات اجملتمع الذي يوجد فيه هذا النظام ،هلؤالء الذين يتعلمون فيه
أهنا حتقيق أقصى إمكانيات من الكفايات املهنية للطالب معلمي العلوم الشرعية. الباحث إجرائياا:

الخلفية النظرية للدراسة والدراسات السابقة:
 اإلعداد التربوي:

أمهية كبرية " فلقد مضى العهد الذي كان يعتقد فيه بأن إتقان املعلم ملادة ختصصه كاف جلعله معلماً صاحلاً،  ااإلعداد الرتبوي ذ عدي         
ضر تطور بل أصبح من املسلم به أن إعداده مهنياً ال يقل أمهية عن إعداده علميًا وثقافياً. ومما يزيد من أمهية اإلعداد املهين يف العصر احلا

من جهة، واألدوار واملسؤوليات اليت يضطلع هبا املعلم املعاصر وتنوعها من جهة أخرى "الزهراي  هاوتعددون التعليم العلوم اليت تكون مضم
عن الطالب املعلم وجوانب إعداده ونظم إعداده مث الكفايات املهنية للطالب املعلم: ز(. وفيما يلي عرض موج9م، ص2003)

ذا الجزء من خَلل النقاط التالية:أوالا: الطالب المعلم: وسوف يتم تناول ه
 تعريف الطالب المعلم:

الطالب املعلمون هم طلبة يف مجيع التخصصات يوزعون على املدارس للتدريب فرتة منفصلة يومًا يف األسبوع وأخرى متصلة، وهم        
ريس عامة، وكذلك طرق تدريس خاصة، قررات طرق وأساليب تدملشروط اخلروج للتدريب، أي أهنوا دراستهم  وأممن أمتوا متطلبات 

( أهنم طالب 364م، ص2010(.كما يعرفهم)أبو صواوين،505م، ص2004والتدريب الداخلي على التدريس املصغر )محدان، 
علمني أن وطالبات كلية الرتبية وقد نفذوا برنامج الرتبية العملية يف مدارس املرحلة االبتدائية واملتوسطة والثانوية، ويشرتط يف الطالب امل

يكونوا قد أهنوا برنامج مقررات اإلعداد الرتبوي الذي تشرف علية كلية الرتبية.
 جوانب إعداد الطالب المعلم:

واملهام حيتل إعداد املعلم أمهية كربى؛ نظرًا ألن دور املعلم مل ي عد تقليديًا ناقاًل للمعرفة، بل أصبح املعلم قادرًا على ممارسة األدوار         
على اعتبار أن املعلم هو اخلبري، واملوجه، واملرشد، واملشرف، واملتفاعل مع الطالب ملساعدهتم على النمو املتكامل يف  ،لقاة على عاتقهامل

لذلك جيب على كليات الرتبية أن تقدم مقررات إلكساب الطالب املعلم  ؛العملية التعليمية التعلمية، وهو املواكب لتطورات العصر احلديث
جلزء اخلاص بالتعليم العام الكفايات واملعلومات الالزمة ملساعدته على أداء عمله التدريسي املهين على أكمل وجه. وختتلف برامج يف ا

م(:2004معظم برامج اإلعداد تدور حول ما يلي )محدان،  لكناإلعداد من كلية تربية ألخرى وفق برنامج اإلعداد يف كل كلية، 
 اإلعداد التخصصي: 

%( ويهتم هذا اجلانب باخلربات اليت ينبغي أن يكتسبها الطالب 70% إىل 60يرتاوح نصيبه من وقت برنامج إعداد املعلم ما بني )     
ون املعلم يف اجملال الذي سوف يقوم بتدريسه، وخيتلف الوقت املخصص هلذا الربنامج بناء على املرحلة اليت ي عد للتدريس فيها، فمثالً: يك

ص هلذا الربنامج أطول يف حال اإلعداد للتدريس يف املرحلة الثانوية، عنه يف حال اإلعداد للتدريس يف املرحلة االبتدائية.الوقت املخص
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%(، ويعىن به اخلربات املتعلقة باملهارات التدريسية اليت ينبغي أن يكتسبها  20ويكون نصيبه من وقت الربنامج حوايل )اإلعداد التربوي: 

 املعلم.
ويعىن باخلربات اليت ينبغي أن يكتسبها املعلم يف مرحلة إعداده هبدف تثقيفه ثقافة عامة يف شئون احلياة على وجه  اإلعداد الثقافي:

 العموم، وفيما خيص جمتمعه ومنوه املهين على وجه اخلصوص.
ل، فاملعلم قدوة لطلبته وتنعكس شخصيته ي عد اإلعداد الشخصي من األمور املهمة يف جمال إعداد معلم املستقب اإلعداد الشخصي:

لذلك جيب على املعلم أن يتحلى بالسمات الشخصية  ؛عليهم، والسمات الشخصية للمعلم تنطبع بدورها على السمات الشخصية للطلبة
(.25، ص 2005، مصطفى، 178-173، ص. 1995اإلجيابية )شوق،

 ثانياا: نظم إعداد المعلم: 
األساسي يف إجناح العملية التعليمية والرتبوية وتوجيه مسارها لتحقيق أهدافها، وهو العنصر األساسي يعد املعلم صاحب الدور 

األكثر حسمًا يف تنمية قدرات الطلبة ومهاراهتم من خالل احتكاكه وتفاعله معهم بشكل مستمر؛ فهو الذي يرتجم املنهج إىل واقع 
هنا جاء االهتمام بإعداد املعلم القادر على حتقيق ذلك؛ فاملعلم املعد إعداداً جيداً تظهر ملموس يستطيع املتابع مالحظته وقياس أثره. ومن 

مالمح إعداده يف خمرجاته، وعليه فإنه يوجد نظامان رئيسيان تستخدمهما مؤسسات إعداد املعلمني يف كليات املعلمني؛ مها: النظام 
التتابعي، والنظام التكاملي.

 النظام التتابعي: 
ا النظام يلتحق الطالب بكلية الرتبية بعد خترجه من اجلامعة، ويدرس ملدة سنة أو سنتني هبدف احلصول على الدبلوم العام، يف هذ

 إجنازه أو إجازة التدريس، ويتضمن برنامج الدراسة اإلعداد املهين "الرتبوي"، والثقايف للمعلم. أما اإلعداد األكادميي فمن املفرتض أنه قد مت
(. وهذا النظام يتيح الفرصة 2000الب على درجة البكالوريوس يف ختصص معني قبل التحاقه بكلية الرتبية )عبد اجلواد ونوفل،حبصول الط

أمام خرجيي اجلامعات الراغبني يف إعدادهم ملهنة التعليم، ويسمح يف الوقت نفسه مبواجهة أي تغيريات مستقبلية غري متوقعة )األكليب، 
2014.) 

النظام التتابعي مبميزات؛ منها: التعمق يف الدراسة التخصصية وارتفاع مستواه، ويكون ذلك "بزيادة فرتة اإلعداد التخصصي، ويتميز      
 (.195، ص 1999والقضاء على الصراع القائم داخل كليات الرتبية اليت تضم أقساما أخرى غري تربوية" )غنيمة،

حاجات املدارس املتزايدة من املعلمني املؤهلني؛ لعدم توجه هذا النظام للتدريس، ومما يؤخذ على النظام التتابعي أنه: ال يليب 
وكذلك عدم جدية الكثري من امللتحقني به؛ حيث ينظرون للدبلوم الرتبوي على أنه "شغل فراغ" حلني البحث عن وظيفة مرتبطة 

ريس من خالل عام دراسي واحد؛ حيث يصعب عليه تكوين بالتخصص، كما أن طالب النظام التتابعي ال يشعر باالنتماء إىل مهنة التد
اجتاهات إجيابية حنو مهنة التعليم. كما أن هناك زيادة يف النفقات والتكاليف، إىل جانب أنه يبعد الطالب عن مادة ختصصه سنة دراسية  

م(2008كاملة. )سليمان، 
 النظام التكاملي: 

مجيع املقررات األكادميية "املتخصصة"، والثقافية، واملهنية "الرتبوية" يف الوقت نفسه دون يقصد هبذا النظام أن َيدرس الطالب املعلم    
أدىن؛ ليحصل بعدها على درجة البكالوريوس الرتبوي يف ختصص معني؛ مثل: ختصص دراسات  اترتيب زمين على مدى أربع سنوات حد

خذ يف االعتبار تفاوت الكليات اليت تقوم بإعداد املعلم يف النسب املعطاة إسالمية، أو لغة عربية، أو تاريخ، أو رياضيات... إخل. مع األ
م لكل جانب من جوانب اإلعداد الثالثة يف كليات املعلمني، وكليات الرتبية التابعة للجامعات يف اململكة العربية السعودية ويتميز النظا

(:2014التكاملي مبميزات؛ منها )األكليب،
علمني يسهم يف سد احلاجة املتزايدة من املعلمني. ختريج عدد كبري من امل
.يتالىف إىل حد كبري تسرب الطلبة؛ ألنه يستقطب الراغبني يف مهنة التدريس فقط
.قدرته على تكوين اجتاهات موجبة حنو مهنة التدريس أكرب من قدرة النظام التتابعي
 أخرى فإنه يساعد الطالب على اإلعداد النفسي لتقبل مهنة التدريس عدم ابتعاد الطالب عن املادة العلمية من ناحية، ومن ناحية

واالستعداد هلا؛ فضاًل عن كونه أقل اقتصاديًا من حيث التكاليف واجلهد من النظام التتابعي. ويطبق هذا النظام بكليات إعداد 

املجلد )٣( العدد )٢( ، ١٤٣٧ هـ ، ٢٠١٦ م ٢١٣ مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية 



/ ثابت بن سعيد آل كحالن د يف تنمية الكفايات املهنية للطالب املعلمني ختصص العلوم الشرعية يف ضوء جودة األداء اإلعداد الرتبوي بكلية الرتبية واقع إسهام مقررات 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لسعودية؛ مثل: كلية الرتبية فرع جامعة امللك عبد املعلمني يف اململكة العربية السعودية سابقاً، ويف بعض كليات الرتبية باجلامعات ا

 ومما يؤخذ على النظام التكاملي:هبا. أالعزيز باملدينة سابقاً، وكذلك كلية الرتبية جبامعة امللك خالد ب
 .قصر مدة اإلعداد التخصصي
نسبية ملقرراهتم.استمرار الصراع بني املهنيني "الرتبويني" واملتخصصني يف اجملاالت األخرى حول األوزان ال
 التساهل يف مستوى تأهيل أعضاء هيئة التدريس الذين يقومون بتدريس مواد التخصص يف كليات الرتبية، والكليات املعنية بإعداد

 املعلمني.
.ضعف مستوى الطالب املعد وفق هذا النظام يف النواحي األكادميية التخصصية

عيوبه أكرب أثراً؛ حيث إنه من املمكن أن يتخرج الطالب املعلم وهو متذبذب يف مستواه يف مجيع  فإنوبالرغم من مميزات هذا النظام 
جوانب اإلعداد؛ مما يكون له أكرب األثر يف عملية تدريسه مستقباًل. وعلى هذا فإن تطبيق النظام التتابعي على مستوى مؤسسات 

ن أكثر فاعلية وتأثرياً يف الرقي مبستوى العملية التعليمية الرتبوية وخمرجاهتا (؛ ألن خمرجاته ستكو 2004إعداد املعلم أوىل )االكليب، 
على مجيع مستوياهتا ومكوناهتا كماً وكيفاً.

 ثالثاا: الكفايات المهنية للمعلم: مفهومها، أهميتها، دورها في العملية التعليمية
ات التقنية والعلمية اليت تؤثر على مجيع ميادين املعرفة، ومنها ميدان الرتبية من التطورات والتغري  ايشهد العصر احلايل الذي نعيشه كثري       

أثناء اخلدمة، وذلك من خالل متابعة التطورات والتغريات واالستفادة منها يف  يف والتعليم، األمر الذي تطلب من املعلم مواصلة منوه املهين
ولذلك ظهرت الربامج  ؛يل فقد أولت معظم الدول اهتمامًا بالغًا باملعلم وبإعدادهحتسني أدائه وصقل مهاراته الثقافية التعليمية. وبالتا

ا التقدم املختلفة اليت تقوم يف جوهرها على تزويد املعلم باملعلومات واملعارف ملواكبة التطور العاملي يف املناهج الرتبوية واالستفادة من هذ
. ومن التوجهات احلديثة يف إعداد املعلم الربامج التدريبية القائمة على الكفايات املهنية األكادميي والعلمي والتقين يف منو املعلم املهين

 للمعلم اليت هتتم بتزويد املعلم باملهارات واملعارف املختلفة لتنمية أدائه التدريسي. وقد شغلت قضية إعداد املعلمني، كما يوضح عياد
ال التدريس مكانا يف أولويات الفكر الرتبوي املعاصر ملواجهة التحديات احمللية (، وإكساهبم الكفايات الالزمة يف جم2006وعوض )
والعاملية. 

 تعريف الكفايات المهنية للمعلم 
تعرف الكفايات بأهنا قدرات مكتسبة تسمح بالسلوك والعمل يف سياق معني، وتتكون من معارف ومهارات وقدرات واجتاهات      

الفرد الذي اكتسبها بإثارهتا وجتنيدها وتوظيفها ملواجهة مشكلة ما وحلها يف وضعية حمددة  مندجمة بشكل مركب، كما يقوم
املعارف واملهارات واالجتاهات اليت يكتسبها الفرد ليكون قادرا على أداء سلوك معني يرتبط  :عرف أهنا(.كما ت  104، ص 2014)الربدي،

واجتاهات  ،ومهارات ،معارف :معرفته وقياسه ويشتمل على التايل: تتكون الكفاية من مبهامه التعليمية بكفاءة وفاعلية، وهذا األداء ميكن
ن متصلة بتحقيق اهلدف املنشود، وترتبط الكفاية باألدوار اليت يقوم هبا املسئول وقدرته على أداء العمل املوكل إليه، وتتكون الكفاية م

 (. 2010ه الفرد عندما ميارس عمله، وإمكانية مالحظة الكفاية وقياسها )عودة،سلوك وهو النشاط املعريف والوجداي واملهاري الذي يظهر 
قدرة الطالب املعلم على القيام باملهام اليت يتطلبها املوقف التدريسي اليت ميكن قياسها  :ويف ضوء ما سبق يعرف الباحث الكفاية أهنا    

من خالل املالحظة املباشرة لسلوكه داخل الصف وخارجه.
  ع الكفايات المهنية للمعلم:أنوا 

 إن املتتبع لعملية التدريس الفعال يلحظ أنه ميكن حتليلها إىل جمموعة من الكفايات، اليت إذا أجادها الفرد زاد احتمال أن يصبح معلماً     
(. ومن هذه الكفايات اليت جيب أن يتمّتع هبا املعّلم عند أدائه لعمله ما يلي: 2003ناجحاً )الفتالوي، 

 الكفايات المعرفية: -   
وهي تشري إىل املعلومات واملهارات والعمليات والقدرات العقلية واملهارات الفكرية الضرورية ألداء املدرس ملهامه يف شىت اجملاالت      

ساي بصفة عامة، وكذا واألنشطة املتصلة هبذا املهام. وتستلزم هذه الكفايات التمكن من املعلومات النظرية حول التعليم والسلوك اإلن
(.2008التمكن من املعلومات يف جمال التخصص الذي سيقوم بتدريسه )خفاجة وحممد، 

الكفايات اْلدائية: -

املجلد )٣( العدد )٢( ، ١٤٣٧ هـ ، ٢٠١٦ م ٢١٤ مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية 



/ ثابت بن سعيد آل كحالن د يف تنمية الكفايات املهنية للطالب املعلمني ختصص العلوم الشرعية يف ضوء جودة األداء اإلعداد الرتبوي بكلية الرتبية واقع إسهام مقررات 
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املهارات اخلاصة بتخطيط التدريس وتنفيذه،  :وهي تشري إىل كفايات األداء اليت يظهرها املدرس يف األداء التدريسي، ويشمل ذلك     

وأداء هذه املهارات يعتمد على حصائل املدرس السابقة من كفايات  .النفس حركية، واملواد املتصلة بالتكوين البديوتتضمن املهارات 
وتشمل املهارة يف تنفيذ األداء التدريسي مهارات التفاعل الصفي اليت تضم التهيئة واإلثارة، واستخدام األسئلة، واستخدام املواد  .معرفية

حيوية املعلم ونشاطه وحركته املتنوعة إلجناز املهام التدريسية املتنوعة، وإهناء الدرس بطريقة منظمة خمطط هلا تثبت واألجهزة التعليمية، و 
 حتكم املعلم يف عامل الزمن وحتريك جمريات املوقف التدريسي، فال ينتهي فجأة دون إرادته، بل يرتك املعلم دائمًا بضع دقائق يقوم فيها

خيوطه قبل نقطة النهاية، ومهـارات إدارة الصــف اليت تضم االنتباه لتصرفات مجيع الطلبة يف الصف، وضبط  بتلخيص املوقف وجتميع
 النظام يف الصف بتوفري اجلو املناسب لكل جزء من أجزاء املوقف التدريسي، واملعاملة احلسنة للطالب بأن يلتزم املعلم يف صفاته بكل ما

لذي يفرض أن يتمّتع املتعلم بأخالق مهنية عالية، ومهـارات التقويـم اليت تضم ختطيط برامج التقومي ا اخللقيهو محيد، وذلك هو البعد 
ومن مث رسم خطط مناسبة لعالج ما قد يبدو من قصور يف تعلم الطلبة،  ،حبيث تشتمل على إجراءات تضمن قياس مدى حتقق األهداف

(.2014خيصها )الشميمري،وتنفيذ برنامج التقويـم، وتنظيم نتائج التقومي وتل
 الكفايات الوجدانية:  -

وهي تشري إىل استعدادات املدرس وميوله واجتاهاته وقيمه ومعتقداته وسلوكه الوجداي وهذه الكفايات تغطى جوانب متعددة مثل: 
ثقة املدرس بنفسه، واجتاهاته حنو املهنة عالقاته باآلخرين، وتقبله لنفسه.

 مهنية للمعلم:أهمية تحديد الكفايات ال
واحدة من أبرز برامج إعداد املعلم اليت متكنه من أداء دوره التدريسي بكل  باعتبارها يعد ظهور حركة الرتبية القائمة على الكفايات 

؛ ومتتاز برامج إعداد املعلمني القائمة على الكفايات بإتباعها خطة هومتطلبات كفاءة وفاعلية، وهي برامج تتناسب مع مقتضيات هذا العصر
منهجية يف حتديد الكفايات والتدرب عليها عمليا لتنمية قدرات ومهارات خاصة لدى املعلم هبدف توظيفها يف املوقف الصفي. وقد 

ت املهنية للمعلم تتمثل يف اآل ي: تصميم برامج تأهيل مـ( أن أمهية حتديد الكفايا2003ذكرت وزارة التعليم باململكة العربية السعودية )
أثناء اخلدمة، وكشف أوجه يف املعلمني يف كليات الرتبية وكليات املعلمني، وحتديد احتياجات برامج النمو املهين الفردي واجلماعي للمعلمني 

واملهنية للتدريس الناجح، فالكفايات هي املادة األساسية القصور العلمية واملهنية الستكماهلا ذاتيًا ومؤسسياً، ووصف املتطلبات العلمية 
لبناء أدوات قياس وتقومي التدريس لألغراض التكوينية والرمسية.

 دور الكفايات المهنية للمعلم في العملية التعليمية:
ج التدريب الرتبوي، وقد تغريت فيه ظهر االجتاه القائم على التمكن من الكفايات املهنية للمعلم ضمن االجتاهات احلديثة يف برام      

اليت كانت تفرتض أن اهلدف األساسي من وراء عملية التدريب الرتبوي يتمثل يف تنمية  هموإعداد وجهة النظر التقليدية يف تدريب املعلمني
ثة يف جماالت الرتبية والعلوم القدرات العقلية للمعلم وتزويده بكّم من املعارف يتم نقله إىل الطلبة؛ حيث تشري البحوث العلمية احلدي

يف  اإلنسانية والتقنية ملعرفة اجلديد يف أساليب التدريب الرتبوي. وهبذا أصبح لالجتاه القائم على التمكن من الكفايات املهنية دور عظيم
ه بدرجة عالية من الفاعلية.تصميم برامج تدريب تربوية تستهدف مساعدة املعّلم على امتالك الكفايات التعليمية الالزمة ملمارسة أدوار 

رابعاا: جودة اْلداء: يتناول هذا الجزء مفهوم الجودة في المجال التربوي، وأهميتها وأسسها وفيما يلي عرضاا لذلك:
  مفهوم الجودة:

تعمل جودة أداء مؤسسات التعليم على تنفيذ املعايري القياسية واستخدام أساليب النظام الوطنية للقياس، والتحقيق التدرجيي     
ف لالستقاللية يف اختاذ القرار وممارسة التقييم يف اجلامعة، واستخدام الشفافية جتاه املؤسسات واجلمهور، والتحقق من مدى  حتقق األهدا

مما جعل مجيع دول العامل هتتم بعملية جودة األداء، وقد أدرك السياسيون على املستوى العاملي أن التعليم ضروري لتطوير جمتمع والنتائج، 
م( سلسلة من اإلصالحات الالزمة جلعل التعليم العايل األورويب أكثر انسجاماً، 1999، وقد وضع إعالن بولونيا يف يونيو )هوجناح املعرفة

لى املنافسة وأكثر جاذبية بالنسبة لألوروبيني وللطالب والباحثني من القارات األخرى. وضمان اجلودة واالعرتاف وأكثر قدرة ع
( وميكن Aseguramientodela Calidad, 2008باملؤهالت. وجعل التعلم مدى احلياة؛ حتسني نوعية وكفاءة التعليم العايل )

، وفوائد ضبط اجلودة يف املؤسسات التعليمية، وذلك على النحو التايل: تعددت اآلراء تناول اجلودة من حيث: مفهوم اجلودة، وأمهيتها
 ( ومن تلك التعريفات ما يلي:      Qualityوالكتابات اليت تناولت مفهوم اجلودة )
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ومتطلباهتم املعلنة  ( على أهنا " عبارة عن مقياس ملدى تلبية حاجات الزبائنISO 9000تعرف اجلودة وفقًا لعائلة املواصفات )    

( إىل أن مفهوم اجلودة يف التعليم يعين" كافة السمات 5م، ص1995(. ويشري الرشيد )26، ص 1999والضمنية " )السلطي وإلياس،
بة إىل واخلواص اليت تتعلق باجملال التعليمي، اليت تظهر مدى التفوق واإلجناز للنتائج املراد حتقيقها،" وهي ترمجة احتياجات وتوقعات الطل

 خصائص حمددة تكون أساساً لتعميم اخلدمة التعليمية وتقدميها هلم مبا يوافق تطلعاهتم.
ويشري مفهوم ضبط اجلودة إىل "مجيع اجلهود واألنشطة اليت يبذهلا مجيع العاملني يف املؤسسة اليت تتضافر لتحقيق املستويات القياسية    

منع األخطاء وجتنب إنتاج خمرجات هبا  :(. كما يشري مفهوم ضبط اجلودة إىل3م، ص 2008 املنشودة للجودة ")وزارة الرتبية والتعليم،
(. 18م، ص2009عيوب وال حتقق رغبات املستفيدين )حممود، والشكور، 

 مفهوم الجودة في المجال التربوي:
فتعريفها يف امليدان الرتبوي صعب للغاية، عصرنا احلايل في يع د مفهوم اجلودة من أحدث املفاهيم اليت ظهرت على الساحة الرتبوية 

من الكلمات اليت تصف دون حتديد واضح  منا نظريًا أن يتعرف على جودة العمل من خالل توظيف عديدٍ اليسير على أي وإن من 
جمموعة من  (. وهناك من عرفها أهنا "20، ص 1994الفت للنظر، أو صحيح )درباس، و ملعاملها من مثل: إنه لعمل متقن، أو قيم، أ

اخلصائص والسمات اليت تعرب عن وضعية املدخالت والعمليات واملخرجات املدرسية، ومدى إسهام مجيع العاملني فيها إلجناز األهداف 
( يف حني يرى البعض أهنا عملية واقعية تستند على حقائق علمية، فهي "عملية بنائية هتدف 376، ص2001بأفضل ما ميكن )البوهي،

 ملنتج النهائي، وال ميكن اعتبارها عملية خيالية أو معقدة حيث تستند على اإلحساس العام للحكم على األشياء ".إىل حتسني ا
: جمموعة من املعايري اليت تقيس حمتوى املنظومة التعليمية لتحقيق حاجات األفراد للوصول لألهداف ويعرفها الباحث بأنها

املنشودة. 
 الجودة في التدريس:

مبعىن أن اإلجراءات  الشمولية :( أن اجلودة يف التدريس تؤكد على جمموعة من األبعاد جيب االلتزام هبا ومنها: 2007مان )يذكر سلي  
أي أن اجلودة  واْلدوات والعمليات:جيب أن تطبق على كل األفراد، ويف كل األوقات،  اخللقيةاليت تقوم هبا املؤسسة سواء العملية أو ا

فالعرض األساسي من اجلودة أن القيادة واإلدارة تعمل على  وتحسين مستمر :إىل ممارسة واجملرد إىل خربة عملية، تتطلب حتويل املبدأ 
فالشغل الشاغل للجودة هو حتديد  وتحديد المسؤوليات:حتسني املنتجات واخلدمات وتطويرها وليس ختليد أفكار أو مستوى معني، 

مبعىن حماولة إرضاءهم، وإسعادهم يف حتقيق مستوى من  حتياجات الحالية والمستقبلية للطلبة:والوفاء باالمسؤولية كل فرد يف املؤسسة، 
املهارات والتفكري ما ميكنهم من التعامل مع احلياة بنجاح يف  الوقت احلاضر واملستقبل.

 :هاوفوائد أهمية الجودة
، موتنمية مهاراهت د مناخ علمي مناسب للعمل، وتشجيع العاملنيتتمثل فوائد اجلودة يف :حتسني اإلنتاج، وتقليل األخطاء، ووجو       

 والرؤية الواضحة والواعية لكل فرد يف املدرسة، والرتكيز على تطوير العمليات بصورة مستمرة، والعمل على تقليل اهلدر والفقد واألخطاء
أن أمهية  مور الكبرية، ويف هذا اإلطار ميكن القولومنع حدوث املشكالت وتصحيحها، واالهتمام باألمور الصغرية بقدر االهتمام باأل

( "تتمثل يف تطوير املناهج والربامج بصورة مستمرة، والتنوع يف نظام التعليم،  NCATE :2000اجلودة الشاملة كما ترى منظمة)
(. 12، ص2007واالهتمام بالتفكري والبحث واإلبداع يف العملية التعليمية، وتوفر املصادر واألدوات الالزمة لعملية التعلم")سليمان، 

 مفهوم اْلداء:
( األداء بأنه: "ما 388م، ص2006دراسات املختلفة حيث تعرف العجمي )تعددت تعريفات األداء حسب نوعية تناوله يف ال

ينتجه الفرد من سلوك معني سواء أكان لفظيًا أو مهاريًا ويكون على مستوى معني مبينًا مدى قدرته على أداء عمل ما يرتكز إىل خلفية 
للوصول إىل هدف معني وحمدد، ومن كونه الناتج واحملصلة النهائية معرفية ومهارية معينة". ويعد األداء أداة مهمة باعتباره الوسيلة اهلادفة 

ويات جلميع األنشطة. كما يرتبط األداء بسلوك كل من الفرد واملنظمة اليت يعمل هبا باعتباره الناتج النهائي جلميع األنشطة على مجيع املست
مل واإلجناز، فاألداء يف اللغة القيام بالشيء، وأدى الشيء مبعىن قام به، ولذا يشري مصطلح األداء يف اللغة إىل الع ؛)الفرد، املنظمة، الدولة(

ازه، وهو يعرب عن نتاج جهد معني قام ببذله فرد أو جمموعة إلجناز عمل إجنوتأدي األمر مبعىن أ جنز. هو الفعل املبذول أو العمل الذي يتم 
ثناء العمل، وكذلك مستوى كفاءهتم يف القيام باألعمال املطلوبة منهم، ومدى أيف معني، وهو يشري أيضاً ألداء العاملني لعملهم وتصرفاهتم 

(. ويعرف قاموس أكسفورد األداء بأنه 10م، ص. 2002حتملهم للمسؤوليات والتبعات اخلاصة هبذا العمل األداء )جممع اللغة العربية،
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ويعرف بدوي  (Hornby, A, 1995,860)عة عالية " "إجناز العمل املطلوب أداؤه من الفرد أو القدرة على الفعل بكفاءة وسر 

( األداء بأنه" القيام بأعباء الوظيفة من مسئوليات وواجبات، وفقاً للمعدل املفروض أدائه من العامل الكفء املدرب". 335م، ص1994)
 األهداف". ( بأنه" النتائج املرغوبة يف سلوك األفراد وحتقيق 255م، ص1993يف حني يعرفه الربعي والتوجيري )

( " إىل أن األداء "فعل يعرب عن جمموعة من املراحل والعمليات وليس النتيجة اليت تظهر يف وقت 8م، ص2000وتذهب حيدرة )        
( األداء بأنه" عملية حتديد ورصد، واستخدام مؤشرات وبرامج معنية على أساس منتظم من أجل القيام 2003من الزم. ويعرف تيودو)

ع القرار، والتخطيط وامليزانية، وإدارة األداء، وحتسينه ومقارنته باملعيار احملدد هبدف الوقوف على مدى االقرتاب أو البعد عنه، بعمليات صن
 (.Poister, 2003: 9هبدف حتقيق أهداف املؤسسة" )

عن "كافة اجلهود العلمية والفنية  ( أن جتويد األداء عبارة823م، ص2005أما فيما يتعلق مبفهوم جتويد األداء فريى زيدان )       
واإلدارية اليت تبذهلا املؤسسة وخمتلف العاملني مبستوياهتم املتعددة، اليت تتضح بصورة ملموسة ميكن مالحظتها من خالل شواهد وأدلة 

اليب والطرق والوسائل املناسبة، حمددة وواقعية يف كافة املمارسات الفعلية ذات العالقة بتنفيذ مجيع األنشطة واملهام، واملسؤوليات، باألس
ضمان واملتفق عليها، وىف الوقت املناسب، وبالنوعية، والكفاءة، والفعالية املناسبني، وفق معايري، ومؤشرات، وقواعد تقدير متفق عليها، مع 

 استمرارية حتقيق ذلك".
األنشطة اليت هتدف إىل تدقيق األداء باألجهزة الرقابية ( إىل أن رقابة األداء عبارة عن " جمموعة 230م، ص2008ويشري الغباري )     

لتحسني اإلدارة واملسؤولية، وإضافة قيمة من خالل برنامج فعال لعمليات ضبط األداء واملنتجات أو اخلدمات ذات الصلة. تقوم عمليات 
أيضاً املديرين على حتديد وتعزيز أفضل اإلدارية. تدقيق األداء بدور مزدوج، فهي توفر معلومات مؤكدة عن جودة إدارة املوارد، كما تساعد 

( إىل أن تقييم األداء هو" العملية اليت يتم من خالهلا حتديد كيف يؤدي العامل وظيفته وما يرتتب 51م، ص2009ويذهب جاد الرب )
جيابية والسلبية بتحقيق األهداف اجلوانب اإل إيلأهنا العملية اليت يتم من خالهلا التعرف  على ذلك من وضع خطة لتحسني األداء، أو

وإجناز معدالت األداء املستهدفة ".
 اْلداء في مجال التعليم:

وتشمل على كل ما يقوله  ،إن األداء يف جمال التعليم هو قدرة تعليمية نوعية يطلق عليها القدرة الفنية، وتعرب عنها معايري سلوك املعلم    
ا يتصل به على حنو مباشر أو غري مباشرـ من مهارات تتعلق بالتخطيط للتدريس وإدارة الصف، أو يفعله يف أثناء املوقف التعليمي وم

وإجراء  ،ومراقبة تقدم الطلبة صوب أهداف التعليم، واستخدام الوسائل والتكنولوجيا التعليمية، وتوجيه األسئلة وختطيط النشاطات الصفية
هـ(.29/7/1436زيارة املوقع بتاريخ )  ( متhttp://vb.naqaae.eg/naqaaeعمليات تقومي تعلم الطلبة )
: كل ما يقوم به الفرد من سلوك لفظي ومهاري يقيس مدى قدرته على أداء عمل ما ضمن حدود عمله. ويعرف الباحث اْلداء بأنه

 قاييس جودة اْلداء:المعايير الواجب توافرها في م
مل تعد املؤسسات اخلدمية أقل أمهية من وجهة نظر رجال اإلدارة عن املؤسسات الصناعية، وأن هلا أمهية كبرية كنظم إنتاجية تضيف       

رجاته إىل سوق الكثري إىل الناتج القومي للمجتمعات، وميكن النظر إىل املؤسسة التعليمية من هذه النظرة على أهنا نظام إنتاجي تتدفق خم
( كما توجد لدى مجيع املؤسسات بعض املقاييس اليت من املمكن تبنيها 169م، ص، 2007العمل ومراكز اإلنتاج يف اجملتمع. )غنيم،

 لقياس جودة األداء هبا، ومع ذلك فإهنا حتتاج إىل عدد من املقاييس اجلديدة، ومن أجل تقييم املقاييس املوجودة أو إضافة مقاييس جديدة
عليها فإن هناك سبعة معايري ينصح بأخذها عند استخدام املقاييس يف ضبط جودة أداء املؤسسات، وهذه املعايري هي:)بسرتفيلد، 

(.وتتثمل يف البساطة: حبيث تكون املقاييس سهلة الفهم، والتفريق بني املقاييس 120،ص 2005، السلمي، 134م،ص2004وآخرون، 
ان أو ثالثة من املقاييس كافية ألي جمموعة عمل مع زيادة العدد لألقسام، وتطويرها عن طريق املستخدمني: املهمة وغري املهمة ويكون اثن

من أجل تأكيد ملكية املقاييس؛ وذلك ألن املقاييس املفروضة عن طريق السلطة العليا لن جتد يف الغالب رغبة يف تعميمها، والعالقة 
قة باحتياجات العمالء الداخلية واخلارجية، والتحسني: وجيب أن يكون الرتكيز على التطوير، بالعميل: جيب أن تكون املقاييس ذات عال

والوقاية، ووضع األهداف للخطط االسرتاتيجية طويلة األمد، والتكلفة: األمر األساسي هو التكلفة والربح الذي جيب أن يعكس وضعاً 
لوضوح: جيب أن تنشر املقاييس وتوضع يف مكان واضح مثل: غرف تناول الغذاء أو مالياً حمسناً، إذا ما قورن بتكلفة نظام جودة ردئ، وا

االسرتاحات، حيث يستطيع كل فرد رؤيتها، وكذلك جيب أن توضع وحدات القياس مع اآلالت أو مراكز العمل.
 الدراسات السابقة:

املجلد )٣( العدد )٢( ، ١٤٣٧ هـ ، ٢٠١٦ م ٢١٧ مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية 

http://vb.naqaae.eg/naqaae)%20تم
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 امج التعليمية وخمرجاهتا، وتفصيلها كالتايل:قام عديد من الباحثني، واملهتمني يف جمال التعليم اجلامعي بدراسة واقع الرب 

م( دراسة هدفت إىل معرفة حتقيق الكفايات األدائية التعليمية للطلبة املعلمني يف جامعة الزرقاء يف كفايات 2014أجرى اجلعافرة)    
ملعلمني املتعاونني، وأظهرت النتائج أن التخطيط والتنفيذ والتقومي والشخصية من وجهة نظر الطلبة املعلمني وأعضاء اهليئة التدريسية وا

مستوى حتقيق الكفايات األدائية التعليمية للطلبة املعلمني كانت عالية كما كشفت الدراسة عن وجود فروق ذات داللة إحصائية عند 
 ( يف مستوى حتقيق الكفايات األدائية للطلبة املعلمني تعزى ملتغريات الدراسة.0.05مستوى )

م( دراسة هدفت تعرف األدوار األكادميية املهنية للمعلمني يف جمال التنمية املهنية للمعلم يف مصر يف ضوء 2013به )وأجرى وه      
واالعتماد على معايري  ،يف منظومة اإلعداد املهين للمعلمني اوآلياهتاالجتاهات احلديثة، وأسفرت الدراسة عن أمهية حتقيق معايري اجلودة 

 على االستفادة منها يف تطوير اإلعداد املهين للمعلمني يف الكليات الرتبوية. قياسية عاملية والعمل
( إىل تقومي برنامج كلية الرتبية من الطالب املعلمني بكلية الرتبية بغزة لتنمية الكفايات 2011وهدفت دراسة حازم عيسى، مصاحلة )       

نظرًا للقصور الشديد به، من خالل نتائج الدراسة اليت بينت قصورًا يف تنمية  املهنية، وأكدت الدراسة على أن الربنامج حباجة إىل تطوير
 الكفايات لدى الطالب املعلمني.  

( إىل معرفة مدى فاعلية برنامج مقرتح يف تنمية مهارات الرتبية العملية لدى الطلبة املعلمني يف قسم 2010وهدفت دراسة جنم )      
طالباً وطالبة ) 33مت الباحثة املنهج شبه التجرييب بإجراء قياس قبلي بعدي، وتكونت عينة الدراسة من )الدراسات اإلسالمية، وقد استخد

( طالبة، وقد استخدمت الباحثة اختبارًا حتصيليًا وبطاقة مالحظة، 17( طالباً، و)16من طلبة قسم الدراسات اإلسالمية مقسمني إىل )
 حصائياً بني متوسطي التقديرات ببطاقة مالحظة األداء ملهارات الرتبية العملية. وقد أظهرت الدراسة وجود فروق ذات داللة إ

( دراسة هدفت إىل تعرف الكفايات التعليمية الالزمة للطلبة املعلمني، ختصص معلم صف يف كلية 2010وأجرى أبو صواوين )      
بية، وأظهرت نتائج الدراسة عن مدى احتياجات عينة الدارسة الرتبية جبامعة األزهر بغزة من وجهة نظرهم يف ضوء احتياجاهتم التدري

لكفايات اجملاالت الثمانية ولكن بنسب متفاوتة؛ حيث جاء يف أعلى سلم االحتياجات للكفايات، كفايات عرض الدرس، مث التقومي، مث 
تخطيط، مث إدارة الصف، مث الكفايات املتعلقة غلق الدرس، تليها الوسائل التعليمية، مث استثارة انتباه الطلبة وهتيئتهم للدرس، مث ال

 باألهداف التدريسية. 
( إىل تقومي برنامج إعداد كلية الرتبية للطالب املعلمني بكلية الرتبية باجلامعة اإلسالمية لتنمية 2007وهدفت دراسة أبودقة، ولبيب )      

 الكفايات املهنية، وأكدت الدراسة أن الربنامج حباجة إىل تطوير. 
أهم االحتياجات احلالية والكمية  إيلالواقع احمللي لكلية الرتبية جامعة األزهر، والتعرف  معرفةم( إىل 2005وهدفت دراسة عامر)       

تصور االجتاهات العاملية املعاصرة يف تنظيم كليات الرتبية، وبناء إيل والكيفية اليت جيب أن تستجيب هلا كلية الرتبية جامعة األزهر، والتعرف 
مقرتح لتطوير كلية الرتبية جامعة األزهر يف ضوء احتياجات اجملتمع وحتديات املستقبل، وكانت أهم نتائج الدراسة: ضرورة استخدام أكثر 

ب من وسيلة للقبول يف كلية الرتبية جامعة األزهر، واستخدام أكثر من وسيلة لتقومي الطالب فيها، وضرورة تلبية املقررات الحتياجات الطال
 املختلفة، وتقدمي اخلدمات النفسية والصحية.

م( دراسة هدفت تعرف واقع نظام تكوين املعلم بكليات الرتبية يف سلطنة عمان، وأهم املشكالت اليت 2005وأجرى رمضان)      
تكوين املعلم بكليات الرتبية يف  تواجهه وتقلل من جودته، وحتديد معايري اجلودة الشاملة اليت ميكن تطبيقها واالستفادة منها يف تطوير نظام

سلطنة عمان، وكان من أهم نتائج الدراسة: أن أهداف كليات الرتبية متحققة بدرجة متوسطة، ومل هتمل جوانب تكوين املعلم؛ حيث 
 غطت كل جانب بعدد من املقررات.

ه قسم املناهج وطرق التدريس للطالب املعلمني ( إىل تقومي برنامج كلية الرتبية من خالل ما يقدم2004وهدفت دراسة اخلطاىب )      
 بكلية الرتبية جبدة لتنمية الكفايات املهنية، وأكدت الدراسة على وجود قصور شديد فيما يقدمه القسم. 

باعتباره ؛ هوحتليل م(دراسة هدفت إىل رصد واقع أداء التدريس للطالب املعلمني بصورة موضوعية2004وأجرى عبد الرمحن وحسن)    
وتزويد جمال إعداد املعلم مبجموعة من املعايري اليت ميكن أن تسهم يف تطوير إعداده، والتأكد  ه،وحتسين لتطوير هذا األداء اأساسي امتطلب

ض مفاهيم أساسية لتطوير التعليم وإعداد املعلم، وكان من أهم نتائج الدراسة: اخنفابوصفها من ثقافة اجلودة الشاملة واالعتماد األكادميي 
رتابط مستوى األداء املهين للطالب املعلمني طبقًا ملعايري األداء يف اجملاالت املختلفة، واتفاق معظم الطالب املعلمني على ضرورة حتقيق ال

الوظيفي بني املعرفة األكادميية يف اجملال الرتبوي واجلوانب التطبيقية املهنية يف إعداد املعلم. 

املجلد )٣( العدد )٢( ، ١٤٣٧ هـ ، ٢٠١٦ م ٢١٨ مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية 
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ت إىل: رصد أوجه القصور اليت تعاي منها كليات الرتبية، وبيان مدى احلاجة إىل جودة العمل؛ متشياً م(دراسة هدف2004وأجرى بدير)   

مع متغريات العصر وحتدياته، وعرض خربات بعض الدول املتقدمة يف جمال االعتماد األكادميي؛ لالستفادة منها يف التوصل إىل صيغة 
مستقبلي ملا ينبغي أن تكون عليه كليات الرتبية يف مصر؛ سعيًا لتحقيق جودة األداء هبذه مناسبة لنظام االعتماد األكادميي، ووضع تصور 

الكليات، وقد أسفرت الدراسة عن العديد من أوجه القصور اليت تعاي منها كليات الرتبية، وأوصت بضرورة صياغة أهدافها حبيث تصبح 
اولة األخذ مبفهوم اجلودة الشاملة يف إدارة كليات الرتبية، وقبول الطلبة ذوي موجهة للعمل هبا واالعتماد عليها يف عمليات التقومي، وحم

يو املستويات العليا؛ لضمان جودة املخرجات، وضرورة االهتمام بالوسائل التعليمة والتقنيات والتكنولوجيا احلديثة؛ كاحلاسب اآليل والفيد
 اسية. والتخزين اإللكرتوي؛ لضمان جودة التدريس والربامج الدر 

مـ( دراسة هدفت إىل تعرف آراء الطلبة يف مقررات برنامج اإلعداد الرتبوي الذي تقدمه الكلية هلم؛ 2002كما أجرى منسي وردادي )     
وقد أسفرت الدراسة عن خلو برنامج اإلعداد الرتبوي من املقررات الرتبوية األساسية يف إعداد املعلم، وضرورة مراجعة حمتويات بعض 

الدراسة إىل حاجة بعض املقررات الرتبوية إىل  خلصتات الرتبوية اليت اتفقت عينة الدراسة على افتقارها إىل التطبيقات العملية، كما املقرر 
 إعادة النظر يف حمتواها ومفرداهتا، وخلو املقررات الرتبوية من األهداف اليت حتدد نواجتها.

( معلماً يف ظل جودة األداء واليت تبني من خالل بطاقة املالحظة 14قومي أداء )دراسة هدفت إىل ت (Lynn, 2002) لينن وأجرى     
أن هناك قصور شديد يف برامج إعداد املعلم اليت هي حباجة إىل تطويرها، وحتديثها مبا يتناسب والدور الذي يقوم به املعلم. 

 التعليق على الدراسات السابقة:  
باستعراض الدراسات السابقة، العربية منها واألجنبية، يتضح ما يلي:   
تأكيد أغلب الدراسات السابقة على أمهية اإلعداد الرتبوي عامة واملهين خاصة، ملا له من تأثري على دافعية الطالب املعلمني، والتأكيد 

 م(.2004ة اخلطايب )م( ودراس2013على حتقيق أهداف العملية التعليمية ومنها دراسة وهبة)
 تتشابه الدراسة احلالية مع الدراسات السابقة يف اهتمامه بتناول موضوع اإلعداد الرتبوي عامة واملهين خاصة يف التعليم العام، كما

مثل دراسة  تتشابه وبعض الدراسات السابقة يف اهتمامها بالتوجه حنو اإلعداد الرتبوي عامة واملهين خاصة يف اململكة العربية السعودية
 ( حيث تناولت مجيعها اإلعداد الرتبوي للطالب املعلم.2005(، ودراسة عامر)2004م( ودراسة)اخلطايب،2002) منسي وردادي

 اختالف الدراسة احلالية عن الدراسات السابقة، يف أهنا جتري على بيئة اإلعداد الرتبوي جامعة امللك خالد، ويف استهدافها تعرف دور
 د يف التكوين املهين ملعلم العلوم الشرعية.مقررات اإلعدا

 ،يف بناء أداة الدراسة امليدانية،  أماسرتشاد الدراسة احلالية واستفادهتا من الدراسات السابقة، سواء يف االعتماد على املنهج الوصفي
 ية جامعة امللك خالد.خاصة حتديد واقع إسهام مقررات اإلعداد يف التكوين املهين ملعلم العلوم الشرعية بكلية الرتب

 ًتتفق الدراسة احلالية مع الدراسات السابقة على أمهية اإلعداد الرتبوي يف تطوير العمل التعليمي من خالل إعداد معلمني قادرين مهنيا 
على تطوير املنظومة التعليمية.

 إجراءات الدراسة:
اعتمدت الدراسة احلالية على اإلجراءات التالية:

ومسح ومراجعة األدبيات الرتبوية هاوحتليل علمية املتعلقة جبودة أداء الطالب املعلم والكفايات املهنية الالزمة لهدراسة للرسائل ال ،
 املتعلقة جبودة أداء الطالب املعلم والكفايات املهنية الالزمة.

 أهدافه ومقرراته.االطالع على برنامج اإلعداد الرتبوي للطالب املعلم يف كلية الرتبية جبامعة امللك خالد، و
 حتديد قائمة مبدئية لكفايات جودة األداء وعرضها على احملكمني لبيان مدى مناسبتها، للكفايات املهنية الالزمة للطالب املعلم وفق

 جودة األداء.
.التأكد من صدق وثبات االستبانة
.تطبيق االستبانة على عينة الدراسة
 .وفيما يلي تفصيَلا لذلك:حتليل النتائج

منهج الدراسة:

املجلد )٣( العدد )٢( ، ١٤٣٧ هـ ، ٢٠١٦ م ٢١٩ مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية 



/ ثابت بن سعيد آل كحالن د يف تنمية الكفايات املهنية للطالب املعلمني ختصص العلوم الشرعية يف ضوء جودة األداء اإلعداد الرتبوي بكلية الرتبية واقع إسهام مقررات 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
استخدم الباحث يف هذه الدراسة املنهج الوصفي التحليلي؛ الذي هو أقرب إىل طبيعتها؛ ألنه يعتمد على مجع البيانات وتبويبها         

صر م( بقوهلما: "إن املنهج الوصفي ال يقت1992ومن مث حتليلها، واستخالص النتائج وتفسريها، ويؤكد ذلك ما أشار إليه جابر وكاظم )
. واستناداً (134ص)على جمرد مجع البيانات وتبويبها، وإمنا ميضي إىل ما هو أبعد من ذلك؛ ألنه يتضمن قدرًا من التفسري هلذه البيانات"

إىل ذلك فإن الباحث تعمد إىل حتديد الكفايات الالزمة للطالب املعلم يف ختصص العلوم الشرعية يف ضوء جودة األداء، يف ضوء آراء 
الذين أهنوا اإلعداد الرتبوي.الطالب 

 مجتمع الدراسة، وعينتها:
تكوَّن جمتمع هذه الدراسة من مجيع طالب كلية الشريعة وأصول الدين، الذين يتلقون إعدادًا تربوياً، ودرسوا مقررات اإلعداد        

، الرتبوي. أما عينة هذه الدراسة فهي عينة قصدية؛ تقتصر على عدٍد من الطالب الذين يتدربون يف مدارس التعليم العام مبنطقة عسري )أهبا
مشيط(.ومخيس 

(. توزيع عينة الدراسة حسب التخصص، ومقر التدريب الميداني.1جدول )

 أداة الدراسة:
( كفاية، تعرب كل عبارٍة منها عن كفاية من 103)  –يف صورهتا املبدئية  –استخدمت هذه الدراسة االستبانة؛ اليت تضمنت   

الكفايات الالزمة للطالب املعلم يف ضوء جودة األداء؛)كفايات املادة العلمية، وكفايات التخطيط للدرس، وكفايات التنفيذ للدرس، 
يات التعليمية، والكفايات املتعلقة بالبحث والتطوير وخدمة اجملتمع، والكفايات املتعلقة بإدارة الفصل، والكفايات والكفايات املتعلقة بالتقن

من املصادر؛ الشتقاق الكفايات الالزمة للطالب املعلم؛  ديدٍ ع( وقد مت االستناد إىل اخللقياملتعلقة بالتقومي، الكفايات املتعلقة باجلانب 
متثلت يف اآل ي:

لدراسات السابقة يف جمال كفايات املعلمني.ا
.الدراسات والبحوث املتعلقة بالربامج الرتبوية، وجودة األداء التعليمي
(جبامعة امللك خالد.1434حتليل أهداف اإلعداد الرتبوي بكلية الرتبية جبامعة امللك خالد؛ الواردة يف دليل كلية الرتبية ،)ه
حتديد الكفايات الالزمة للطالب املعلم؛ يف اجلوانب التخصصية، والرتبوية، والثقافية والشخصية،  إجراء دراسة استطالعية هدفت إىل

ط بقت على عدد من املتدربني.
.طبيعة عمل الباحث وخربته يف جمال اإلشراف الرتبوي على الرتبية العملية يف جمال تعليم العلوم الشرعية

صدق أداة الدراسة وثباتها:
( أساتذة أكادمييني متخصصني يف قسمي 9لقياس الصدق الداخلي لألداة، فقد مت عرض االستبانة على عدد ) المحكمين:أوالا: صدق 

%( على مجيع 100-%80املناهج وطرق التدريس وعلم النفس الرتبوي، وقد أشارت النتائج إىل اتفاق احملكمني بنسب تراوحت بني )
يف الكفايات املتعلقة بكفايات التقنيات التعليمية، ومت إعادة صياغتها طبقًا آلراء األساتذة عبارات االستبانة، ما عدا بعض العبارات 

( طالبًا من طالب كلية الشريعة وأصول الدين، واهلدف من العينة 40احملكمني. مث قام الباحث بالتطبيق على عينة مالئمة بلغت )
االستبانة من ناحية، باإلضافة إلجراء الثبات والصدق من ناحية أخرى، وميكن  االستطالعية هو تقييم مدى وضوح العبارات املستخدمة يف

توضيح نتائج الثبات والصدق من خالل ما يلي: مت حساب الثبات بطريقة معامل ألفا كرونباخ كما مت حساب معامل الثبات بطريقة 
 ( ذلك:2السابقة مرتفعة. ويوضح اجلدول ) (، ومجيع معامالت الثبات0.92- 0.71التجزئة النصفية وتراوحت مجيعها بني )

معامَلت ثبات الكفايات الفرعية الثمان الستبانة الكفايات المهنية بطريقتي ألفا كرونباخ والتجزئة النصفية (:2جدول )

النسبةالتكرارجهة التدريب النسبةالتكرارالتخصص
%6058.8أبها %5452.9شريعة

%4241.2خميس مشيط %4847.1أصول دين
%102100المجموع

%102100المجموع

املجلد )٣( العدد )٢( ، ١٤٣٧ هـ ، ٢٠١٦ م ٢٢٠ مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية 
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
براون-معامل سبيرمان معامل ألفا كرونباخ الكفايات  

0.820.81 مجال المادة العلمية.
0.880.84كفايات التخطيط للدرس.
0.920.75كفايات التنفيذ للدرس.

0.890.71الكفايات المتعلقة بالتقنيات التعليمية.
0.820.77مجال البحث والتطوير وخدمة المجتمع.

0.890.80مجال إدارة الفصل.
0.890.73الكفايات المتعلقة بالتقويم.

0.860.89الكفايات المتعلقة بالجانب اْلخَلقي.
0.880.79الكفايات المهنية ككل.

 االتساق الداخلي
قام الباحث حبساب معامل االرتباط بني الدرجة الكلية لكل جمال من اجملاالت الثمانية، والدرجة الكلية للمقياس، للتأكد من         

 مدى اتساق اجملاالت مع املقياس ككل يف قياس ما يهدف املقياس لقياسه، وكانت النتائج كما يلي:
كلية لألداة( معامَلت ارتباط مجاالت المقياس مع الدرجة ال3جدول )
معامل االرتباط مع الدرجة الكليةالمجال

**0.588مجال المادة العلمية.
**0.593كفايات التخطيط للدرس.

**0.63كفايات التنفيذ للدرس.
**0.611الكفايات المتعلقة بالتقنيات التعليمية.

**0.506مجال البحث والتطوير وخدمة المجتمع.
**0.601مجال إدارة الفصل.

**0.60الكفايات المتعلقة بالتقويم.
**0.620الكفايات المتعلقة بالجانب اْلخَلقي.

( السابق وجود ارتباط موجب دال بني اجملاالت والدرجة الكلية للمقياس، مما حيقق االتساق الداخلي هلذا 3يتضح من اجلدول )         
( عبارة لقياس الكفايات الثمان لالستبانة، حيث مت 93تتكون من مثاي كفايات وتشتمل على)املقياس لتصبح االستبانة يف صورهتا النهائية 

متها للدراسة واجلدول التايل يتضمن بيانًا بعدد العبارات وأرقامها للكفايات الثمان ءعلى عدم مال ون( عبارات اتفق احملكم10حذف )
 لالستبانة.

بيان أرقام وأعداد عبارات الكفايات الفرعية الثمان الستبانة الكفايات المهنية في ضوء جودة اْلداء (:4جدول )
العددأرقام العباراتالكفايات

14(14( حتى العبارة )1من العبارة )مجال المادة العلمية.
14(28( حتى العبارة )15من العبارة )كفايات التخطيط للدرس.

17(45( حتى العبارة )29من العبارة )للدرس. كفايات التنفيذ
14(59( حتى العبارة )46من العبارة ) الكفايات المتعلقة بالتقنيات التعليمية.

9(68( حتى العبارة )60من العبارة ) مجال البحث والتطوير وخدمة المجتمع.
10(78( حتى العبارة )69من العبارة )مجال إدارة الفصل.

11(89( حتى العبارة )79من العبارة )المتعلقة بالتقويم.الكفايات 

املجلد )٣( العدد )٢( ، ١٤٣٧ هـ ، ٢٠١٦ م ٢٢١ مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية 



/ ثابت بن سعيد آل كحالن د يف تنمية الكفايات املهنية للطالب املعلمني ختصص العلوم الشرعية يف ضوء جودة األداء اإلعداد الرتبوي بكلية الرتبية واقع إسهام مقررات 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
4 (93( حتى العبارة )90من العبارة ) الكفايات المتعلقة بالجانب اْلخَلقي.

93 (93( حتى العبارة )1من العبارة ) الكفايات المهنية ككل
 تطبيق أداة الدراسة:

بعد أن مت ضبط األداة عن طريق حساب الصدق والثبات جرى تطبيقها على عينة قصديه من الطلبة املتدربني يف مدارس التعليم العام      
من أهبا ومخيس مشيط. مت التعامل مع املعلومات اليت مت مجعها باستخدام برنامج احلزم اإلحصائية  يف جمال تعليم العلوم الشرعية؛ يف كلٍ 

spss)) ؛ عن طريق استخدام التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات احلسابية؛ كما قام الباحث باستخدام األساليب اإلحصائية املناسبة يف
اإلجابة عن تساؤالت البحث. 

 ومن أجل تسهيل تفسير النتائج، أعتمد الباحث النسب التالية كمعيار للتصنيف كما يلي:
د اْلدنى المقبول لدرجة إسهام مقررات اإلعداد التربوي في تنمية الكفايات المهنية للطالب ( الح5جدول )         

المعلم
%36-%20 %36-%52 %52-%68 %84-%68 100-%84 النسبة

منخفضة جدا منخفضة متوسطة عالية عالية جداا  درجة الكفاءة
ء وميكن اعتبار احلد األدىن املقبول لدرجة إسهام اإلعداد الرتبوي يف تنمية الكفايات لدى الطالب املعلم يف ختصص العلـوم الشـرعية يف ضـو  

 (.2006؛ التلباي ،2009؛ الثقفي،2012%( وهو ما أكدهتا الدراسات السابقة ومنها دراسة )اهلسي،68جودة األداء هو )
 نتائج الدراسة:

 تساؤالت الدراسة:إجابة 
ولإلجابة تخصص العلوم الشرعية في ضوء جودة اْلداء؟ ونالسؤال اْلول: ماالكفايات المهنية التي ينبغي أن يتقنها الطَلب المعلم

هذا السؤال مت إعداد قائمة بالكفايات الالزمة للطالب املعلمني ختصص العلوم الشرعية يف ضـوء جـودة األداء، بعـد التأكـد مـن صـدقها  عن
 (، وتتمثل قائمة الكفايات يف مثاي جماالت. وثالث وتسعني كفاية فرعية وهي كالتايل:18-16وثباهتا كما جاء يف إجراءات الدراسة)ص

أثنـاء شــرح يف تقـدمي مـادة علميــة دقيقـة و  ،الــتمكن مـن مـادة التخصــص ( كفاي ة وه ي :)14ش تمل عل  ى )ام ادة العلمي  ة: و أوالا: مج ال ال
ربــط اجلوانــب النظريــة باجلوانــب و  ،توجيــه تالميــذه للمراجــع والــدوريات العلميــة ، وتقــدمي معلومــات إضــافية تتعلــق مبوضــوع الــدرس، و الــدرس

االطـالع علــى ، و عــرض أفكـاره بطريقـة مقنعـة، و متكينــه مـن حتليـل حمتـوى املـادة العلميـة، و مصـطلحاته العلميـةالتـدقيق يف الفاظـة و و  ،التطبيقيـة
تقــدمي أفكــار نقديــة ملــادة  ، وربط مــادة ختصصــه بغريهــا مـن التخصصــاتويــ ،أســئلة طالبــه بطريقـة صــحيحة عــنجييــب و  ،اجلديـد يف ختصصــه

 التعميمات  والنظريات(.و املهارات و ب التعلم يف مادة ختصصه "املفاهيم حيدد جوان، و شارك للعلماء واملتخصصنيي ، وختصصه
حتليـل املـادة الدراسـية يف ضـوء و  ،)حتديـد خصـائص الطلبـة( كفاية وه ي:14شتمل على )اثانيا:الكفايات المتعلقة بالتخطيط للدرس: و 

ــدد األهــداف العامــة للــدرس املــراد شــرحه و ،األهــداف الســلوكية ي نــوع األهــداف الســلوكية حســب  و ،يصــوغ األهــداف الســلوكية بدقــة و ،حي 
دد وسائل االتصال املناسبة للـدرسو  ،ينظم املادة الدراسية تنظيما منطقيا و ،ي عد أهدافاً سلوكية شاملة لعناصر الدرسو  ،اجملاالت الثالث  حي 

دد اإلجراءا، و يربط الدرس بالدروس السابقة "املتطلبات األساسية" و  ،مراعاة صعوبات التعلم عنـد الطلبـةو  ،ت املناسبة لتحقيق األهدافحي 
 النشاط املنزيل مرتبط بأهداف الدرس(.،  و اعتماد التغذية الراجعة يف عملية التدريس، و ي قوم فهم الطلبة بأساليب مناسبة ومتنوعةو 

سلســل عــرض الــدرس حســب ، ويبشــكل مناســب ميهــد للــدرس( كفاي  ة وه  ي :) 17ثالثا:الكفاي  ات المتعلق  ة بالتنفي  ذ :واش  تمل عل  ى )
،  متكنـــه مـــن حمتـــوى املوضـــوع الـــذي يقـــوم بتدريســـهو  ،إثـــارة الدافعيـــة لـــدى الطلبـــة باســـتخدام أســـاليب مشـــوقة، و اخلطـــوات الـــواردة يف اإلعـــداد

أنشـطة متنوعـة تراعـى الفـروق يسـتخدم ، و أثنـاء الـدرسيف يوظف البيئة احمليطـة بالطالـب و  ، يشارك أكرب عدد ممكن من املتعلمني يف احلصةو 
ي نـوع يف اسـتخدامه  ، ويوظف وسـائل االتصـال  بصـورة مناسـبة و  ، ينوع يف أساليب التدريس حسب طبيعة الدرسو  ، الفردية بني املتعلمني

يســتخدم التقــومي و   ،ي وظــف األنشــطة الصــفية بشــكل فعــالو   ،نح املتعلمــني فرصــة ألبــدا أرائهــموميــ ،التعزيــز مبــا يتناســب مــع إجابــات الطلبــة
يشـرح و   ،ت عـزز الـتعلمو  ،يكلـف الطـالب بواجبـات منزليـةو  ،يغلق الدرس بشكل جيد مبا يتناسب واملوقف التعليميو  ، الشامل داخل احلصة

 ينوع من التطبيقات والتجارب العلمية داخل الفصل(.و  ،الدرس بصوت واضح ومسموع 
مراعـاة عنصـر األمـن و   ،)حسن اختيار التقنيـات التعليميـة ( كفاية وهي:14شتمل على )ارابعاا:الكفايات المتعلقة بالتقنيات التعليمية و 

يعرض التقنيات ، و يستخدم التقنيات التعليمية بكفاءة، و ارتباط التقنيات ارتباطاً وثيقاً باألهداف،  و والسالمة عند اختيار التقنيات التعليمية
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ينـوع مـن اسـتخدام ، و هلـا نييعـرض التقنيـات يف الوقـت واملكـان املناسـب، و خامـات البيئـة ينتج التقنيات الالزمة للدرس مـن، و بأسلوب مشوق

،          يســتخدم التقنيــات الــيت ختاطــب أكــرب عــدد ممكــن مــن احلــواس، و إلملــام مبحتــوى التقنيــات قبــل اســتخدامها،  واالتقنيــات التعليميــة التعلميــة
يســتخدم  ، ويســتخدم الــربامج احلاســوبية بشــكل جيــد و ،يســتخدم جهــاز عــرض البيانــات ، ويســتخدم الســبورة االلكرتونيــة بشــكل جيــدو 

 االنرتنت يف عملية التدريس والتقومي(.
متابعة الـدوريات واجملـالت الـيت تصـدر يف ( كفايات وهي كالتالي:)9شتمل على)اخامساا:مجال البحث والتطوير وخدمة المجتمع وقد 

امــتالك مرونــة يف و  ،القيــام بــبعض حبــوث العمــل داخــل امليــدان، و املختلفــة الــيت تتيحهــا شــبكة االنرتنــتيســتخدم مصــادر املعرفــة ،  و ختصصــه
وأمته عن طريق  هالتفهم بعمق مهامه اجتاه جمتمع ، والتقدم للدراسات العليا بكلية الرتبية بعد التخرج و ،التفكري تسمح له بتقبل كل جديد

االشـرتاك ، و االشرتاك مـع البـاحثني بكليـة الرتبيـة حلـل املشـكالت املتعلقـة بـالتعليم والـتعلمو  ،الس اآلباءاملشاركة بفاعلية يف جمو  ،خدمة اجملتمع
 يف الدوريات واجملالت العلمية املتخصصة(.

حيافظ و يقيم عالقة طيبة مع طالبه و  ،يوفر بيئة مناسبة للتعلم( كفايات وهي كالتالي:)10شتمل على )اسادسا:مجال إدارة الفصل وقد 
حيـدد و  ،يشجع التعاون بني الطالب للعمل يف مجاعـاتو  ،يقابل حاالت الفوضى حبزم وشدةو  ،على النظام واهلدوء داخل الفصل الدراسي

يدير املناقشـة واحلـوار بنظـام و  ،اآلخرينو حيرتم آراء طالبه ويشجعهم على احرتام بعضهم و  ،املسؤوليات والواجبات للطالب حسب قدراهتم
 .يراعى تناسب العقاب مع مقدار السلوك غري املرغوب(و  ،يقدم اإلثابة على املواقف بصورة مناسبة و ،فصلداخل ال

، يـربط عمليـة التقـومي باألهـداف املـراد حتقيقهـا( كفاي ات وه ي كالت الي:)11شتمل على)اسابعاا:مجال الكفايات المتعلقة بالتقويم: وقد 
ي شجع املتعلمني على ، ويستخدم التقومي القبلي التشخيصي لتحديد متطلبات التعلمو ،لطالبيعد أدوات تقومي مناسبة لتحديد مستوى او

يعـــاع صـــعوبات الـــتعلم  ، ويتســـم التقـــومي النهـــائي بشـــموليته جلميـــع األهـــداف، و يســـتخدم التقـــومي البنائي)التكويين(بفاعليـــة، و التقـــومي الـــذا ي
افظ على تنويع واستمرارية التقومي، و للطالب حيلل نتائج االختبارات لتحسني ، و يستخدم التغذية الراجعة لتحسني النشاطات التعليميةو ،  حي 

 يعلم الطالب بنتائج التقومي(.و  ،األداء
يتمتع مبواصفات املواطنة الصاحلة، ويعرف (كفايات وهي كالتالي:)4شتمل على)اوقد  الخلقيثامناا:مجال الكفايات المتعلقة بالجانب 

، حيــرتم أخالقيــات املهنــة الــيت ينتمــي إليهــا، ويســعى جاهــداً للحفــا  عليهــاه، و ا عليــه مــن واجبــات جتــاه مهنتــه وجمتمعــمــا لــه مــن حقــوق، ومــ
اكتســـاب  احلـــس اخللقـــي والـــديين الـــذي ميكنـــه مـــن أداء عملـــة بدقـــة ،  و حيـــرتم البيئـــة الـــيت يعـــيش فيهـــا وحيـــافظ عليهـــا وعلـــى الســـالمة العامـــةو 

 وإتقان(.
باإلجاب  ة ع  ن الس  ؤال الث  الني ال  ذي نص  ه:ما م در إس  هام المق  ررات التربوي  ة بكلي  ة التربي  ة ف  ي تمك  ين الطال  بالنت ائج المتعلق  ة  -2

 المعلم "تخصص العلوم الشرعية" من الكفايات المهنية في ضوء جودة اْلداء؟
ال مــن جمــاالت الكفايــات املهنيــة، لإلجابـة علــى هــذا الســؤال قـام الباحــث حبســاب املتوســطات احلسـابية واالحنرافــات املعياريــة لكــل جمـ    

( لتتضــح الصــورة أكثــر لدرجــة حتقــق الكفايــات 100وترتيــب تلــك اجملــاالت تنازليــاً وفــق املتوســط احلســايب، كمــا مت حتويــل املتوســط مــن )
له اخللوصواجلدول التايل يوضح النتائج اليت مت 

دراسة حول مدر إسهام البرنامج التربوي في تمكينهم من (:المتوسطات الحسابية وترتيبها تنازلياا إلجابات عينة ال6جدول)
 الكفايات المهنية على المجاالت بشكل عام 

الترتيباالنحراف المعياريالمتوسط* الحسابي المجاالت
68.5514.761المادة العلمية

63.9215.292التخطيط للدرس
62.5715.783تنفيذ الدرس

59.7915.754المجتمعالبحث والتطوير وخدمة 
59.7418.185إدارة الفصل

59.3115.736التقنيات التعليمية
57.4222.557الجانب اْلخَلقي

56.6416.568التقويم
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
61.6911.86الدرجة الكلية

درجة 100* املتوسط من 

حيــث حصــل جمــال املــادة  ،%(56.6  - %68.6( بــأن املتوســطات احلســابية للكفايــات تراوحــت بــني )6يتضــح مــن اجلــدول )       
 ،%(62.6يليهـــا كفايـــات تنفيـــذ الـــدرس بنســـبة ) ،%(63.9يليهـــا كفايـــات التخطـــيط للـــدرس بنســـبة )  ،%(68.6العلميـــة علـــى نســـبة )

حيـث حصـل جمـال البحـث والتطـوير  ،%(56.6-%59.8لـى نسـب تراوحـت بـني )ومجيعها بدرجة متوسطة فيما حصلت باقي اجملاالت ع
يليهـــا جمـــال  ،%(59.7يليهـــا جمـــال الكفايـــات املتعلقـــة بـــإدارة الفصـــل حيـــث حصـــل علـــى نســـبة ) ،%(59.8وخدمـــة اجملتمـــع علـــى نســـبة )

ت املتعلقــة باجلانــب األخالقــي علــى فيمــا حصــل جمــال الكفايــا ،%(59.3الكفايــات املتعلقــة بالتقنيــات التعليمــة حيــث حصــل علــى نســبة )
  .%(56.6وأخريا جمال الكفايات املتعلقة بالتقومي بنسبة) ،%(57.4نسبة )
وبـالنظر يف النتــائج السـابقة يتضــح أن مسـتوى برنــامج اإلعـداد الرتبــوي يف تنميــة الكفايـات املهنيــة للطالـب املعلــم بشـكل عــام يف ضــوء        

( وهـو أقـل مـن املعيـار املعتمـد يف 61.69الذي حدده الباحث يعد أقل من املتوسط؛ حيث كان املتوسـط العـام )جودة األداء،ووفقاً للمعيار 
ويسـتخلص مـن هـذه النتـائج أن مقـررات اإلعـداد الرتبـوي ال تلـيب الكفايـات املهنيـة للطالـب املعلـم، وعلـى ذلـك فهـي ال تؤهــل  ،هـذه الدراسـة

ارعة يف امليدان الرتبوي، وال تساعده ملواجهة التغريات املتالحقة يف امليدان الرتبوي.الطالب املعلم ملواجهة التغريات املتس
 وبدراسة كل مجال من مجاالت الكفايات على حدة يتبين اآلتي:

قام الباحث حبساب املتوسط احلسايب واإلحنراف املعياري لفقرات كل جمال من جماالت الكفايات على حدة وكانت النتائج كالتايل:
المجال اْلول: الكفايات في مجال المادة العلمية:-2-1

(: المتوسطات الحسابية وترتيبها تنازلياا إلجابات عينة الدراسة حول مدر إسهام المقررات التربوية بكلية التربية في 7جدول )
 تمكنهم من الكفايات في مجال المادة العلمية

الكفاي       اتم
المتوسط 
الحسابي

االنحراف 
المعياري

الترتيب

73.6324.101تأهيلي للتمكن من تحليل محتور المادة العلمية. 7
72.8923.262تمكني من مادة تخصصي. 1
71.0621.783تأهيلي لربط الجوانب النظرية بالجوانب التطبيقية. 5

71.0623.423تأهيلي ْلجيب على أسئلة طَلبي بطريقة صحيحة. 10
70.7025.265لتقديم معلومات إضافية تتعلق بموضوع الدرس.تأهيلي  3
69.9624.376تأهيلي لعرض أفكاري بطريقة مقنعة. 8
69.6023.657تأهيلي لتدقيق في ألفاظي ومصطلحاتي العلمية. 6

68.5025.028تأهيلي لربط مادة تخصصي بغيرها من التخصصات. 11
66.6724.349للعلماء والمتخصصينتأهيلي ْلكون مشارك  13
66.6724.859تأهيلي لتقديم مادة علمية دقيقة أثناء شرح الدرس. 2
66.3024.5911 تأهيلي لتقديم التوجيه للطَلب للمراجع والدوريات العلمية.4
65.2026.7212تأهيلي ْلكون مطلع على الجديد في تخصصي. 9

64.4722.6613نقدية لمادة تخصصيتأهيلي لتقديم أفكار  12

المه       ارات–ت       أهيلي ْلح       دد جوان       ب ال       تعلم ف       ي م       ادة تخصص       ي )المف       اهيم  14
_التعميمات...(

63.0023.0114

68.5514.76المتوسط* العام للمجال
درجة 100* املتوسط احلسايب من 
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( ما يلـي: تراوحـت املتوسـطات احلسـابية للطـالب املعلمـني متخصصـي العلـوم الشـرعية يف جمـال املـادة العلميـة 7يتضح من اجلدول )         

ويالحـــظ ايضـــاً أن متوســطات هـــذ اجملـــال بشــكل عـــام حصـــلت علــى متوســـطات حســـابية ضــمن درجـــة  عاليـــة  ،%(63-%73.63بــني )
اليـــــة جـــــداً، حيـــــث حصـــــل )حتليـــــل حمتـــــوى املـــــادة العلميـــــة( علـــــى الرتتيـــــب األول مبتوســـــط حســـــايب ومتوســـــطة ومل حتقـــــق أي كفايـــــة درجـــــة ع

يليــه)ربط اجلوانــب النظريــة باجلوانــب التطبيقيــة(ثالثاً مبتوســط  ،%(72.89يليـه )الــتمكن مــن مــادة التخصــص( ثانيــاً مبتوسـط) ،%(73.63)
يليـه )تقـدمي معلومـات  ،%(71.06لطـالب بطريقـة صـحيحة( مبتوسـط)أسـئلة ا عن)االجابة  باملتوسط نفسهمث يليه  ،%(71.06حسايب )

يليــه  ،%(69.96) عــرض االفكــار بطريقــة مقنعة(خامســاً مبتوســط ) يليــه ،%(70.70إضــافية للطــالب تتعلــق مبوضــوع الــدرس( مبتوســط)
 املرتبـة الثامنـة تـأ ي كفايـة )ربـط مـادة ويف ،%(69.60)التدقيق يف األلفا  واملصطلحات العلميـة (يف املرتبـة السـابعة ضـمن اجملـال مبتوسـط )

حيث حصلت مجيع الكفايات السابقة على نسبة ضمن العايل يف ضوء املعيـار  ،%(68.50التخصص بغريها من التخصصات( مبتوسط )
%(.68الذي حدده الباحث أما باقي الكفايات فقد أتت يف مستوى متوسط وأقل من املعيار املعتمد للدراسة )

الثاني: الكفايات في مجال التخطيط للدرس: المجال-2-2
(: المتوسطات الحسابية وترتيبها تنازلياا إلجابات عينة الدراسة حول مدر إسهام المقررات التربوية بكلية التربية في 8جدول )

 تمكنهم من الكفايات في مجال التخطيط للدرس

الكفاي       اتم
المتوسط 
الحسابي

الترتيب االنحراف المعياري

66.6719.881تأهيلي لتحليل المادة الدراسية 16
66.6724.851تأهيلي لصياغة اْلهداف السلوكية بدقة. 18
66.3021.943تأهيلي ْلنوع اْلهداف السلوكية حسب المجاالت الثَلثة.19
65.9323.824تأهيلي لمراعاة صعوبات التعلم عند الطَلب25
65.9325.814أهدافاا سلوكية شاملة لعناصر الدرس.تأهيلي ُْلعد 20
64.8425.026تأهيلي ْلُقوم فهم الطلبة بأساليب مناسبة ومتنوعة26
64.8425.996تأهيلي لُتحديد اْلهداف العامة للدرس المراد شرحه.17
64.8426.936تأهلي ْلنظم المادة الدراسية تنظيما منطقيا.21
63.7425.179العتماد التغذية الراجعة في عملية التدريستأهيلي 27
62.2722.3410تأهيلي لتحديد خصائص الطلبة 15
61.9025.6111تأهلي لربط الدرس بالدروس السابقة "المتطلبات اْلساسية.23
61.5423.2712تأهلي ْلحدد اإلجراءات المناسبة لتحقيق اْلهداف.24
60.4425.7813لتقديم النشاط المنزلي المرتبط بأهداف الدرستأهيلي 28
58.9722.2614تأهلي ُْلحدد وسائل االتصال المناسبة للدرس.22

63.9215.29المتوسط* العام للمجال
 درجة 100* املتوسط احلسايب من 

متخصصي العلوم الشرعية يف جمال التخطيط للدرس بني تراوحت املتوسطات احلسابية للطالب املعلمني  ( مايلي:8يتضح من الجدول )
( أن متوسطات هذ اجملال بشكل عام حصلت على متوسطات حسابية ضمن درجة 8ويالحظ من اجلدول ) ،(58.9 -66.67%)

ار الذي ومل حتقق أي كفاية درجة مرتفعة، حيث يالحظ أن مجيع الكفايات يف هذا اجملال ضمن تقييم متوسط يف ضوء املعي ،متوسطة
حدده الباحث للحكم على درجة إسهام مقررات اإلعداد الرتبوي يف تنمية الكفايات املهنية للطالب املعلم يف ضوء جودة األداء 

مما يعين عدم إسهام هذا اجملال بشكل كبري يف تنمية الكفايات الواردة يف  ؛%(، ومل تصل أي كفاية للمعيار الذي حدده الباحث68وهو)
 الب املعلمني.القائمة للط

المجال الثالث: الكفايات في مجال تنفيذ الدرس:-2-3

املجلد )٣( العدد )٢( ، ١٤٣٧ هـ ، ٢٠١٦ م ٢٢٥ مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية 



/ ثابت بن سعيد آل كحالن د يف تنمية الكفايات املهنية للطالب املعلمني ختصص العلوم الشرعية يف ضوء جودة األداء اإلعداد الرتبوي بكلية الرتبية واقع إسهام مقررات 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(: المتوسطات الحسابية وترتيبها تنازلياا إلجابات عينة الدراسة حول مدر إسهام المقررات التربوية بكلية التربية في 9جدول )

 تمكنهم من الكفايات في مجال تنفيذ الدرس

الكفاي       اتم
المتوسط 
الحسابي

االنحراف 
الترتيبالمعياري

67.0325.091تأهيلي ْلمهد للدرس بشكل مناسب. 29
66.6724.342تأهيلي ْلوظف البيئة المحيطة بالطالب أثناء الدرس.34
66.3024.093تأهيلي لمنح المتعلمين فرصة ْلبدا أرائهم. 39
65.2023.264بين المتعلمين.تأهيلي ْلستخدم أنشطة متنوعة تراعى الفروق الفردية 35
64.8423.505تأهيلي ْلشارك أكبر عدد ممكن من المتعلمين في الحصة33
63.7424.166تأهيلي ْلتمكن من محتور الموضوع الذي أقوم بتدريسه.32
63.0025.077تأهيلي الستخدام التقويم الشامل داخل الحصة.41
63.0025.567الطَلب باستخدام أساليب مشوقة تأهيلي إلثارة الدافعية لدر 31

30
ت  أهيلي لتق  ديم تسلس  ل ع  رض ال  درس حس  ب الخط  وات ال  واردة ف  ي 

61.9023.089 اإلعداد

61.5421.0410تأهيلي للتنوع في استخدامه التعزيز بما يتناسب مع إجابات الطلبة.38
61.1723.4511الدرس.تأهيلي لكي أنوع في أساليب التدريس حسب طبيعة 36
61.1725.9511تأهيلي ْلكلف الطَلب بواجبات منزلية تُعزز التعلم. 43
60.8122.5513تأهيلي للتنويع من التطبيقات والتجارب العلمية داخل الفصل.45
60.4425.2914تأهيلي لشرح الدرس بصوت واضح ومسموع 44
59.3423.7315بصورة مناسبةتأهيلي لتوظيف وسائل االتصال  37
58.9725.8616تأهيلي ْلغلق الدرس بشكل جيد بما يتناسب والموقف التعليمي.42
58.6125.0117تأهيليُ لتوظيف اْلنشطة الصفية بشكل فعال.40

62.5715.78المتوسط* العام للمجال
درجة 100* املتوسط احلسايب من 

( ما يلي: تراوحت املتوسطات احلسابية للطالب املعلمـني متخصصـي العلـوم الشـرعية يف جمـال تنفيـذ الـدرس 9يتضح من اجلدول )          
( أن متوســطات هــذ اجملــال بشــكل عــام حصــلت علــى متوســطات حســابية ضــمن 9ويالحــظ مــن اجلــدول ) ،(58.61 -% 67.03بــني )

يف ضــوء املعيــار الــذي حــدده الباحــث، حيــث يالحــظ أن مجيــع الكفايــات يف هــذا اجملــال ومل حتقــق أي كفايــة درجــة مرتفعــة  ،درجــة متوســطة
ضــمن تقيــيم متوســط يف ضــوء املعيــار الــذي حــدده الباحــث للحكــم علــى درجــة إســهام مقــررات اإلعــداد الرتبــوي يف تنميــة الكفايــات املهنيــة 

مما يعين عدم إسهام هذا اجملال بشكل   ؛يار الذي حدده الباحث%(، ومل تصل أي كفاية للمع68للطالب املعلم يف ضوء جودة األداء وهو)
كبري يف تنمية الكفايات الواردة يف القائمة للطالب املعلمني.

المجال الرابع: الكفايات في مجال التقنيات التعليمية:-2-4
المقررات التربوية بكلية التربية في (: المتوسطات الحسابية وترتيبها تنازلياا إلجابات عينة الدراسة حول مدر إسهام 10جدول )

 تمكنهم من الكفايات في مجال التقنيات التعليمية

الكفاي       اتم
المتوسط 
الحسابي

االنحراف 
الترتيب المعياري

62.2723.421 تأهيلي لمراعاة عنصر اْلمن والسَلمة عند اختيار التقنيات التعليمية 47
61.9024.632التقنيات التعليمية التعلمية.تأهيلي للتنويع من استخدام  53

املجلد )٣( العدد )٢( ، ١٤٣٧ هـ ، ٢٠١٦ م ٢٢٦ مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية 



/ ثابت بن سعيد آل كحالن د يف تنمية الكفايات املهنية للطالب املعلمني ختصص العلوم الشرعية يف ضوء جودة األداء اإلعداد الرتبوي بكلية الرتبية واقع إسهام مقررات 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
61.9026.562تأهيلي الستخدام جهاز عرض البيانات. 57
61.5425.784 تأهيلي الستخدام التقنيات التي تخاطب أكبر عدد ممكن من الحواس.55
60.0725.445تأهيلي لعرض التقنيات بأسلوب مشوق. 50
58.9723.356ارتباطاا وثيقاا باْلهداف.تأهيلي لربط التقنيات  48
58.9723.876تأهيلي الستخدام السبورة االلكترونية بشكل جيد 56
58.9724.886تأهيلي الستخدام البرامج الحاسوبية بشك جيد. 58
58.9727.256 تأهيلي لعرض التقنيات في الوقت والمكان المناسب لها.52
58.6125.0110بمحتور التقنيات قبل استخدامها.تأهيلي لإللمام  54
57.8824.7611تأهيلي لحسن اختيار التقنيات التعليمية 46
57.5125.3712 تأهيلي إلنتاج التقنيات الَلزمة للدرس من خامات البيئة.51
56.7822.5013تأهيلي الستخدام التقنيات التعليمية بكفاءة. 49
56.0424.2814 الستخدام االنترنت في عملية التدريس والتقويم.تأهيلي 59

59.3115.73المتوسط* العام للمجال
 درجة 100* املتوسط احلسايب من 

تراوحـت املتوسـطات احلسـابية للطـالب املعلمـني متخصصـي العلـوم الشـرعية يف جمـال التقنيـات  ( م ا يل ي:10يتضح م ن الج دول )        
( أن متوســـطات هـــذ اجملـــال بشـــكل عـــام حصـــلت علـــى متوســـطات 10ويالحـــظ مـــن اجلـــدول ) ،%(56.04 -%62.27التعليميـــة بـــني )

الذي حدده الباحث، وهي أقل من اجملـاالت السـابقة  حسابية ضمن درجة متوسطة ومل حتقق أي كفاية درجة مرتفعة، وذلك يف ضوء املعيار
بشكل عام حيث يالحظ أن مجيع الكفايات يف هـذا اجملـال ضـمن تقيـيم متوسـط يف ضـوء املعيـار الـذي حـدده الباحـث للحكـم علـى درجـة 

، ومل تصــل أي كفايــة للمعيــار %(68إسـهام مقــررات اإلعــداد الرتبــوي يف تنميــة الكفايــات املهنيــة للطالــب املعلــم يف ضــوء جــودة األداء وهــو)
مما يعين عدم إسهام هذا اجملال بشكل كبري يف تنمية الكفايات الواردة يف القائمة للطالب املعلمني. ،الذي حدده الباحث

المجال الخامس: الكفايات في مجال البحث والتطوير وخدمة المجتمع:-2-5
إلجابات عينة الدراسة حول مدر إسهام المقررات التربوية بكلية التربية في (: المتوسطات الحسابية وترتيبها تنازلياا 11جدول )

 تمكنهم من الكفايات في مجال البحث والتطوير وخدمة المجتمع

الكفاي       اتم
المتوسط 

الحسا
بي

االنحراف 
المعياري

الترتيب

62.6423.751 تأهيلي للتقدم للدراسات العليا بكلية التربية بعد التخرج.64
60.8123.092 تأهيلي لفهم مهام اتجاه مجتمعي وأمتي عن طريق خدمة المجتمع.65
60.8126.102 تأهيلي الستخدام مصادر المعرفة المختلفة التي تتيحها شبكة االنترنت.61
60.4424.304 تأهيلي المتَلك مرونة في التفكير تسمح لي بتقبل كل جديد.63
59.7125.105الستخدام المشاركة بفاعلية في مجالس اآلباء.تأهيلي  66
59.3424.756تأهيلي للقيام ببعض بحوث العمل داخل الميدان. 62
58.6124.017 تأهيلي لَلشتراك مع الباحثين بكلية التربية لحل المشكَلت المتعلقة بالتعليم والتعلم.67
58.2425.148 والمجَلت العلمية المتخصصة.تأهيلي لَلشتراك في الدوريات 68
57.5124.389 تأهيلي لمتابعة الدوريات والمجَلت التي تصدر في تخصصي.60

59.7915.75المتوسط* العام للمجال
 درجة 100* املتوسط احلسايب من 

املجلد )٣( العدد )٢( ، ١٤٣٧ هـ ، ٢٠١٦ م ٢٢٧ مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية 



/ ثابت بن سعيد آل كحالن د يف تنمية الكفايات املهنية للطالب املعلمني ختصص العلوم الشرعية يف ضوء جودة األداء اإلعداد الرتبوي بكلية الرتبية واقع إسهام مقررات 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تراوحت املتوسـطات احلسـابية للطـالب املعلمـني يف كفايـات جمـال البحـث والتطـوير وخدمـة اجملتمـع بـني  ( ما يلي:11يتضح من الجدول )

( أن متوســطات هــذا اجملــال بشــكل عــام حصــلت علــى متوســطات حســابية ضــمن 11ويالحــظ مــن اجلــدول ) ،%(57.51 -62.64%)
ومل حتقق أي كفاية درجة مرتفعة وفقاً للمعيار الذي حدده الباحث، حيث يالحظ أن مجيع الكفايـات يف هـذا اجملـال ضـمن  ،درجة متوسطة

تقييم متوسط يف ضوء املعيار الـذي حـدده الباحـث للحكـم علـى درجـة إسـهام مقـررات اإلعـداد الرتبـوي يف تنميـة الكفايـات املهنيـة للطالـب 
مما يعين عدم إسهام هذا اجملال بشـكل كبـري يف  ؛%(، ومل تصل أي كفاية للمعيار الذي حدده الباحث68هو)املعلم يف ضوء جودة األداء و 

 تنمية الكفايات الواردة يف القائمة للطالب املعلمني.
المجال السادس: الكفايات في مجال إدارة الفصل:-2-6

لدراسة حول مدر إسهام المقررات التربوية بكلية التربية في (: المتوسطات الحسابية وترتيبها تنازلياا إلجابات عينة ا12جدول)
 تمكنهم من الكفايات في مجال إدارة الفصل

المتوسط الكفاي       اتم
الحسابي

االنحراف 
المعياري

الترتيب

61.5426.721تأهيلي للمحافظة على النظام والهدوء داخل الفصل الدراسي. 71
61.1724.482الفوضى بحزم وشدة.تأهيلي ْلقابل حاالت  72
61.1724.982تأهيلي لتشجيع التعاون بين الطَلب للعمل في جماعات. 73
60.8126.574تأهيلي ْلدير المناقشة والحوار بنظام داخل الفصل. 76
60.0725.445تأهيلي ْلقدم اإلثابة على المواقف بصورة مناسبة. 77
59.7125.106 المسؤوليات والواجبات للطَلب حسب قدراتهم.تأهيلي لتحديد 74
59.7126.546تأهيلي ْلراعى تناسب العقاب مع مقدار السلوك غير المرغوب. 78
58.2425.628تأهيلي ْلقيم عَلقة طيبة مع طَلبي. 70
57.5124.889 تأهيلي الحترام أراء طَلبي وتشجعيهم على احترام بعضهم واآلخرين.75
57.5125.859تأهيلي لتوفير بيئة مناسبة للتعلم. 69

59.7418.18المتوسط* العام للمجال
 درجة 100* املتوسط احلسايب من 

تراوحـــت املتوســـطات احلســـابية للطـــالب املعلمـــني متخصصـــي العلـــوم الشـــرعية يف كفايـــات جمـــال إدارة  ( م   ايلي:12يتض   ح م   ن الج   دول )
( أن متوســـطات هـــذا اجملـــال بشـــكل عـــام حصـــلت علـــى متوســـطات 12ويالحـــظ مـــن اجلـــدول ) ،%(57.51 -% 61.54الفصـــل بـــني )

( كفايـات 5حصـلت ) يف حـنيالـذي حـدده الباحـث؛ حسابية ضمن درجة متوسطة ومل حتقق أي كفاية درجة مرتفعـة؛ وذلـك ضـمن املعيـار 
)أراعــى تناســب العقــاب مــع مقــدار الســلوك غــري و %( وهــي )حتديــد املســؤوليات والواجبــات للطــالب حســب قــدراهتم(60علــى أقــل مــن )

مناسـبة للـتعلم(؛ حيـث )توفري بيئة و)احرتام آراء طاليب وتشجيعهم على احرتام بعضهم واآلخرين( واملرغوب( )أقيم عالقة طيبة مع طاليب( 
يالحــظ أن مجيــع الكفايــات يف هــذا اجملــال ضــمن تقيــيم متوســط يف ضــوء املعيــار الــذي حــدده الباحــث للحكــم علــى درجــة إســهام مقــررات 

%(، ومل تصــل أي كفايــة للمعيــار الــذي حـــدده 68اإلعــداد الرتبــوي يف تنميــة الكفايــات املهنيــة للطالــب املعلــم يف ضـــوء جــودة األداء وهــو)
 مما يعين عدم إسهام هذا اجملال بشكل كبري يف تنمية الكفايات الواردة يف القائمة للطالب املعلمني. ؛احثالب
المجال السابع: الكفايات في مجال التقويم:-2-7

ية في (: المتوسطات الحسابية وترتيبها تنازلياا إلجابات عينة الدراسة حول مدر إسهام المقررات التربوية بكلية الترب13جدول )
 تمكنهم من الكفايات في مجال التقويم

الكفاي       اتم
المتوسط 
الحسابي

االنحراف 
الترتيب المعياري

64.4724.751تأهيلي لربط عملية التقويم باْلهداف المراد تحقيقها. 79

املجلد )٣( العدد )٢( ، ١٤٣٧ هـ ، ٢٠١٦ م ٢٢٨ مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية 



/ ثابت بن سعيد آل كحالن د يف تنمية الكفايات املهنية للطالب املعلمني ختصص العلوم الشرعية يف ضوء جودة األداء اإلعداد الرتبوي بكلية الرتبية واقع إسهام مقررات 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
59.7124.602تأهيلي بإعَلم الطَلب بنتائج التقويم. 89
57.5125.853 مناسبة لتحديد مستور الطَلب.تأهيلي ْلعد أدوات تقويم 80
57.1424.494 تأهيلي لجعل التقويم النهائي يتسم بشموليته لجميع اْلهداف.84
56.4125.675تأهيلي الستخدام التقويم البنائي)التكويني(بفاعلية. 83
56.0424.796 تأهيلي الستخدام التغذية الراجعة لتحسين النشاطات التعليمية.87
55.6825.367تأهيلي لتحليل نتائج االختبارات لتحسين اْلداء. 88
55.3124.458تأهيلي ْلشجع المتعلمين على التقويم الذاتي. 82
53.8522.659تأهيلي لمعالجة صعوبات التعلم للطَلب. 85
53.4821.5910تأهيلي للمحافظة على تنويع واستمرارية التقويم. 86
53.4822.1510 تأهيلي الستخدام التقويم القبلي( التشخيصي )لتحديد متطلبات التعلم.81

56.6416.56المتوسط* العام للمجال
 درجة 100* املتوسط احلسايب من 

تراوحت املتوسطات احلسابية للطالب املعلمني متخصصي العلوم الشرعية يف كفايات جمال التقومي بـني  : ( مايلي13يتضح من الجدول )
( أن متوســطات هــذا اجملــال بشــكل عــام حصــلت علــى متوســطات حســابية ضــمن 13ويالحــظ مــن اجلــدول ) ،%(53.48 -64.47%)

ذي حــدده الباحــث؛ حيــث حصــلت كفايــة  واحــدة وهــي )ربــط درجــة متوســطة ومل حتقــق أي كفايــة درجــة مرتفعــة، وذلــك يف ضــوء املعيــار الــ
%(، 60%( وباقي الكفايات يف اجملال كانت أقل من متوسط)60عملية التقومي باألهداف املراد حتقيقها( على متوسط حسايب أعلى من )

حكـــم علــى درجـــة إســـهام حيــث يالحـــظ أن مجيــع الكفايـــات يف هــذا اجملـــال ضــمن تقيـــيم متوســـط يف ضــوء املعيـــار الــذي حـــدده الباحــث لل
%(، ومل تصــل أي كفايـة للمعيــار الــذي 68مقـررات اإلعــداد الرتبـوي يف تنميــة الكفايــات املهنيـة للطالــب املعلـم يف ضــوء جــودة األداء، وهـو)

 مما يعين عدم إسهام هذا اجملال بشكل كبري يف تنمية الكفايات الواردة يف القائمة للطالب املعلمني. ،حدده الباحث
جال الثامن: الكفايات في مجال الجانب اْلخَلقي:الم-2-8

(: المتوسطات الحسابية وترتيبها تنازلياا إلجابات عينة الدراسة حول مدر إسهام14جدول )
 المقررات التربوية بكلية التربية في تمكنهم من الكفايات في مجال الجانب اْلخَلقي

المتوسط الكفاي       اتم
الحسابي

االنحراف 
المعياري

الترتيب

60.4426.721 تأهيلي الحترام البيئة التي أعيش فيها والمحافظة عليها وعلى السَلمة العامة.92
59.7127.002 تأهيلي الحترام أخَلقيات المهنة التي أنتمي إليها، وأسعى جاهداا للحفاظ عليها.91
56.4127.533تأهيلي لَلتصاف بمواصفات المواطنة الصالحة. 90
53.1126.754 تأهيلي الكتساب الحس الخلقي والديني الذي يمكنني من أداء عملي بدقة وإتقان.93

57.4222.55المتوسط* العام للمجال
 درجة 100* املتوسط احلسايب من 

تراوحـــت املتوســـطات احلســـابية للطـــالب املعلمـــني متخصصـــي العلـــوم الشـــرعية يف جمـــال اجلانـــب  ( م   ايلي:14يتض   ح م   ن الج   دول)      
( أن متوســطات هــذ اجملــال بشــكل عــام حصــلت علــى متوســطات 14ويالحــظ مــن اجلــدول ) ،%(53.11-% 60.44األخالقــي بــني )

درجــة مرتفعــة، حيــث حصــلت كفايــة واحــدة حســابية ضــمن درجــة متوســطة وذلــك ضــمن املعيــار الــذي حــدده الباحــث، ومل حتقــق أي كفايــة 
%( وبــاقي الكفايــات يف 60وهــي )احــرتام البيئــة الــيت أعــيش فيهــا واحملافظــة عليهــا وعلــى الســالمة العامــة( علــى متوســط حســايب أعلــى مــن )

الـذي حـدده  %(، حيث يالحـظ أن مجيـع الكفايـات يف هـذا اجملـال ضـمن تقيـيم متوسـط يف ضـوء املعيـار60اجملال كانت أقل من متوسط )
الباحـث للحكــم علــى درجــة إســهام مقــررات اإلعــداد الرتبــوي يف تنميــة الكفايــات املهنيــة للطالــب املعلــم يف ضــوء جــودة األداء واحملــدد بنســبة 

مما يعين عدم إسهام هذا اجملال بشكل كبري يف تنمية الكفايات الواردة يف القائمة للطالب املعلمني. ؛%(68)

املجلد )٣( العدد )٢( ، ١٤٣٧ هـ ، ٢٠١٦ م ٢٢٩ مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية 



/ ثابت بن سعيد آل كحالن د يف تنمية الكفايات املهنية للطالب املعلمني ختصص العلوم الشرعية يف ضوء جودة األداء اإلعداد الرتبوي بكلية الرتبية واقع إسهام مقررات 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
باإلجاب  ة ع  ن الس  ؤال الثال  ث وال  ذي نص  ه ": ه  ل تختل  ف اس  تجابات عين  ة البح  ث ح  ول إس  هام مق  ررات اإلع  داد النت  ائج المتعلق  ة 

 التربوي في تمكينهم من الكفايات المهنية تبعا للتخصص )شريعة، أصول دين("؟
روق بني متوسط درجات ولإلجابة على هذا السؤال قام الباحث بإجياد قيم )ت( جملموعتني مستقلتني للتعرف داللة واجتاه الف

  الطلبة املعلمني متخصصي العلوم الشرعية:) ختصص أصول دين، وختصص شريعة( يف كل كفاية من الكفايات املهنية:)جمال املادة العلمية
جمال ، و جملتمعجمال البحث والتطوير وخدمة ا، و الكفايات املتعلقة بالتقنيات التعليمية، و كفايات التنفيذ للدرس، و كفايات التخطيط للدرسو 

 ( ذلك على النحو التايل:15(، ويوضح اجلدول )اخللقيالكفايات املتعلقة باجلانب ، و الكفايات املتعلقة بالتقومي، و إدارة الفصل
(. نتائج استخدام اختبار )ت( لمجموعتين مستقلتين للتعرف على داللة واتجاه الفروق بين متوسط درجات الطلبة 15جدول )

العلوم الشرعية:) تخصص أصول دين، وتخصص شريعة( في كل كفاية من الكفايات المهنية المعلمين متخصصي

المتوسطالعددالتخصص الكفايات
االنحراف 
المعياري

قيمة )ت(
درجة 
الحرية

مستور 
الداللة

مجال المادة العلمية
4829.746.14أصول دين

1.236100

غير دالة 
إحصائياا 

5428.116.20شريعة

كفايات التخطيط للدرس
4826.586.18أصول دين

0.334100
5427.046.64شريعة

كفايات التنفيذ للدرس
4831.037.33أصول دين

0.888100
5432.558.53شريعة

الكفايات المتعلقة بالتقنيات 
 التعليمية

4825.477.29أصول دين
1.423100

5424.516.11شريعة

مجال البحث والتطوير وخدمة 
 المجتمع

4816.424.39أصول دين
1.372

100
5415.944.18شريعة

مجال إدارة الفصل
4818.085.78أصول دين

1.713
100

5417.815.25شريعة

الكفايات المتعلقة بالتقويم
4815.783.78أصول دين

0.62
100

5415.673.67شريعة
الكفايات المتعلقة بالجانب 

 اْلخَلقي
4818.265.09أصول دين

0.52
100

54195.74شريعة

( أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسط درجات الطلبة املعلمني متخصصي العلوم الشرعية: 15يتضح من اجلدول )     
كفايات ،  و كفايات التخطيط للدرس، و )ختصص أصول دين، وختصص شريعة( يف كل كفاية من الكفايات املهنية:)جمال املادة العلمية

الكفايات املتعلقة ، و جمال إدارة الفصل، و جمال البحث والتطوير وخدمة اجملتمع، و ملتعلقة بالتقنيات التعليميةالكفايات ا، و التنفيذ للدرس
(. مما يعد مؤشرًا على عدم اختالف استجابات الطلبة املعلمني ملدى إسهام الربنامج الرتبوي خللقيالكفايات املتعلقة باجلانب ا، و بالتقومي

 أصول دين(.-ملهنية تبعا للتخصص )شريعةيف متكينهم من الكفايات ا
النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال الرابع والذي نصه: هل تختلف استجابات الطلبة المعلمين لمدر إسهام البرنامج التربوي في 

 تمكينهم من الكفايات المهنية تبعا للمعدل التراكمي )التقدير(؟
املعــــــــــــــــــــــــدل الرتاكمــــــــــــــــــــــــي ألفــــــــــــــــــــــــراد الدراســــــــــــــــــــــــة هــــــــــــــــــــــــذا الســــــــــــــــــــــــؤال قــــــــــــــــــــــــام الباحــــــــــــــــــــــــث بتحويــــــــــــــــــــــــل  عــــــــــــــــــــــــنلإلجابــــــــــــــــــــــــة 

إىل تقــديرات، مث قــام باســتخدام اختبــار حتليــل التبــاين األحــادي )ف( لداللــة الفــروق بــني أكثــر مــن جممــوعتني مســتقلتني، وذلــك للتعــرف 

املجلد )٣( العدد )٢( ، ١٤٣٧ هـ ، ٢٠١٦ م ٢٣٠ مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية 



/ ثابت بن سعيد آل كحالن د يف تنمية الكفايات املهنية للطالب املعلمني ختصص العلوم الشرعية يف ضوء جودة األداء اإلعداد الرتبوي بكلية الرتبية واقع إسهام مقررات 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التقدير، واجلدول  على الفروق يف استجابات عينة الدراسة حول مدى إسهام الربنامج الرتبوي يف متكينهم من الكفايات املهنية باختالف

 التايل يوضح النتائج اليت مت التوصل هلا:
("اختبار تحليل التباين اْلحادي لداللة الفروق في استجابات عينة الدراسةحول مدر إسهام البرنامج التربوي في  16جدول ) 

تمكينهم من الكفايات المهنية باختَلف التقدير

مجموع مصدر التباين المجال
المربعات

درجات 
الحرية

متوسط 
المربعات

قيمة 
ف

مستور 
الداللة

التعليق

المادة العلمية
1.2130.40بين المجموعات

غير دالة2.130.102
16.441000.19داخل المجموعات

التخطيط للدرس
0.3030.10بين المجموعات

غير دالة0.460.712
18.651000.21داخل المجموعات

تنفيذ الدرس
0.5030.17بين المجموعات

غير دالة0.740.531
19.671000.23داخل المجموعات

التقنيات التعليمية
0.2130.07بين المجموعات

غير دالة0.300.825
19.841000.23داخل المجموعات

البحث والتطوير 
وخدمة المجتمع

0.2330.08بين المجموعات
دالةغير 0.330.803

19.861000.23داخل المجموعات

إدارة الفصل
2.3130.77بين المجموعات

2.740.048
دالة عند مستور 

0.05 24.451000.28 داخل المجموعات

التقويم
0.6130.20بين المجموعات

غير دالة0.820.486
21.621000.25داخل المجموعات

الجانب اْلخَلقي
 1.35 3 4.05 المجموعاتبين 

دالة عند مستور 0.029 3.16
0.05 37.131000.43 داخل المجموعات

الدرجة الكلية
0.4930.16بين المجموعات

غير دالة 1.290.283
10.911000.13داخل المجموعات

اجملـــاالت: )املـــادة العلميـــة، التخطـــيط للـــدرس، تنفيـــذ الـــدرس، ( أن قـــيم )ف( غـــري دالـــة يف الكفايـــات يف 16يتضـــح مـــن اجلـــدول )         
مما يشري إىل عـدم وجـود فـروق ذات داللـة إحصـائية بـني  ؛التقنيات التعليمية، البحث والتطوير وخدمة اجملتمع، التقومي(، ويف الدرجة الكلية

ات املهنيـة يف تلـك اجملـاالت، تعـود الخـتالف تقـديرات استجابات عينة الدراسة حول مدى إسهام الربنامج الرتبوي يف متكينهم من الكفايـ
يف الكفايــات يف اجملـاالت: )إدارة الفصــل،  (α  ≤ 0.05)أفـراد العينـة. كمــا يتضـح مــن اجلـدول ايضــاً أن قـيم )ف( دالــة عنـد مســتوى 

إســهام الربنــامج الرتبــوي يف  ممــا يشــري إىل وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية بــني اســتجابات عينــة الدراســة حــول مــدى ؛(اخللقــياجلانــب و 
( للكشف LSDمتكينهم من الكفايات املهنية يف تلك اجملاالت، تعود الختالف تقديرات أفراد العينة. وباستخدام اختبار أقل فرق دال )

 (:17عن مصدر الفروق لعدم متكن اختبار شيفيه من الكشف عنها  وتوضيح ذلك كما يف جدول )
( لتوضيح مصدر الفروق في استجابات عينة الدراسة حول مدر إسهام البرنامج LSDدال )(: اختبار أقل فرق 17جدول )

التربوي في تمكينهم من الكفايات المهنية باختَلف التقدير

المتوسط  التقدير المجال
 الحسابي

الفرق لصالح ممتاز جيد جداا  جيد مقبول

1.58 مقبول إدارة الفصل

املجلد )٣( العدد )٢( ، ١٤٣٧ هـ ، ٢٠١٦ م ٢٣١ مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية 



/ ثابت بن سعيد آل كحالن د يف تنمية الكفايات املهنية للطالب املعلمني ختصص العلوم الشرعية يف ضوء جودة األداء اإلعداد الرتبوي بكلية الرتبية واقع إسهام مقررات 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جيد*1.89جيد
جيد جداا *1.93جداا جيد 

1.53ممتاز

الجانب اْلخَلقي

1.39مقبول
جيد*1.88جيد

جيد جداا *1.85جيد جداا 
1.50ممتاز

 (α  ≤ 0.05)* تعين وجود فروق دالة عند مستوى 

التايل:على النحو  (α  ≤ 0.05)( وجود فروق دالة عند مستوى 17يتضح من اجلدول )
توجد فروق دالة يف الكفايات يف جمال إدارة الفصل بني أفـراد العينـة ذوي تقـدير )مقبـول(، وبـني أفـراد العينـة ذوي تقـدير -1-1

)جيد(، وذلك لصاحل أفراد العينة ذوي تقدير )جيد(.
)مقبـول(، وبـني أفـراد العينـة ذوي تقـديرإدارة الفصل بني أفـراد العينـة ذوي تقـدير  توجد فروق دالة يف الكفايات يف جمال -1-2

)جيد جداً(، وذلك لصاحل أفراد العينة ذوي تقدير )جيد جداً(.
بــني أفــراد العينــة ذوي تقــدير )مقبــول(، وبــني أفــراد العينــة ذوي اخللقــيتوجــد فــروق دالــة يف الكفايــات يف جمــال اجلانــب  -2-1

تقدير )جيد(، وذلك لصاحل أفراد العينة ذوي تقدير )جيد(.
بــني أفــراد العينــة ذوي تقــدير )مقبــول(، وبــني أفــراد العينــة ذوي اخللقــيتوجــد فــروق دالــة يف الكفايــات يف جمــال اجلانــب  -2-2

راد العينة ذوي تقدير )جيد جداً(.تقدير )جيد جداً(، وذلك لصاحل أف
مناقشة نتائج الدراسة:

 بعد أن تم عرض نتائج الدراسة سيقوم الباحث فيما يلي بمناقشة نتائج الدراسة وتفسيرها:
%(، ويرجع الباحث حصول غالب 56.6 -% 68.6تراوحت قيم الكفايات لدى الطالب املعلمني ختصص العلوم الشرعية بني ) -1

فايات بشكل عام على تقدير متوسط، باستثناء جمال املادة العلمية والذي حصل على تقدير عايل، لسبب أساسي وهو أن اجملاالت يف الك
مما جعل الطالب يكون لديه قصور يف الكفايات لوجود فجوة بني ما يدرسه  ؛برنامج اإلعداد الرتبوي مضى علية عشر سنوات بدون تطوير

من القائمني على الربنامج ضرورة إعادة النظر يف مقررات الربنامج الرتبوي وضرورة  هذا يستدعيو  املدارس، يف الكلية، وبني الواقع الفعلي يف
تطويره مبا يتوافق مع واقع املدارس وما حيتاجه الطالب املعلم من كفايات ليستطيع من خالهلا التغلب على الصعوبات اليت قد تواجهه 

( حيث أكدت الدراسة على وجود قصور شديد فيما 2004تتفق مع ما ورد يف دراسة )اخلطايب،  ولعل هذه النتيجة ،بامليدان الرتبوي
تشري كما   ،( حيث أشارت الدراسة إىل أن الربنامج حباجة إىل تطوير2007يقدمه القسم. وكذلك ما ورد يف دراسة )أبو دقة، ولبيب، 
يب إىل ضعف العالقات بني حمتوى املواد الدراسّية )البعد األكادميي( يف كلّيات مالحظات الباحثني يف برامج إعداد املعلِّمني يف الوطن العر 

أثناء اخلدمة؛ ممّا جيعل الكثري يتساءلون عن جدوى صرف هذه السنوات يف إعداد ال ميّت بصلة يف اإلعداد، وبني ما يقوم الطلبة بتدريسه 
 م(.2001)كتش، والعملإىل املاّدة املوجودة يف مناهج التدريس بعد التخرّج 

جمال املادة العلميةمما سبق ميكن القول أن أكرب نسبه مئوية لتحقق الكفايات لدى الطالب املعلمني ختصص العلوم الشرعية يتمثل يف      -2
م للمادة العلمية بني الطلبة املعلمني متخصصي العلوم الشرعية يف تصوره اواضح اوأن أقل نسبة تتمثل يف جمال التقومي؛ أي أن هناك تباين

وأنه ال يوجد بينهم تباين واضح يف قدرهتم يف التقومي، ويرجع الباحث ذلك إىل عامل اخلربة لدى الطلبة  ،املؤهلة لزيادة كفاءهتم املهنية
سبة متوسطة.  املعلمني، فخرباهتم يف جمال العمل املهين حمدودة، وهو ما ظهر بوضوح يف تدىن درجاهتم يف جماالت الكفايات اليت حققت ن

 كما ميكن القول أن مجيع الكفايات املهنية حمور اهتمام البحث ينبغي توافرها لدى الطلبة املعلمني متخصصي العلوم الشرعية يف ضوء جودة
لتخطيط يليها كفايات ا ،األداء، وأن أكثر تلك الكفايات لزومًا لدى الطلبة املعلمني متخصصي العلوم الشرعية هي: جمال املادة العلمية

يليها الكفايات املتعلقة  ،يليها جمال إدارة الفصل ،يليها جمال البحث والتطوير وخدمة اجملتمع ،يليها كفايات التنفيذ للدرس ،للدرس
 يليها الكفايات املتعلقة بالتقومي. اخللقي،يليها الكفايات املتعلقة باجلانب  ،بالتقنيات التعليمية

املجلد )٣( العدد )٢( ، ١٤٣٧ هـ ، ٢٠١٦ م ٢٣٢ مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية 



/ ثابت بن سعيد آل كحالن د يف تنمية الكفايات املهنية للطالب املعلمني ختصص العلوم الشرعية يف ضوء جودة األداء اإلعداد الرتبوي بكلية الرتبية واقع إسهام مقررات 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بالكفايات يتضح أن مجيع الكفايات احنصرت بني ةاخلاصانة الطالب املعلمني على فقرات االستب من خالل استقراء نتائج استجابات -3

%( وإذا ما قورنت مبؤشرات األداء اجليد فإهنا تعد متوسطة يف مجيع اجملاالت باستثناء جمال املادة العلمية الذي  56.6 - %68.6متوسط )
ويعزو الباحث ذلك إىل أن الطالب املعلمني اكتسبوا هذه الكفايات من  حدده الباحث،كان ضمن املتوسط املقبول يف ضوء املعيار الذي 

، ومن املالحظ أن هذه الكفاية كانت تقريبًا يف نفس اخالل برنامج اإلعداد الرتبوي بصورة حتتوي على معارف أكثر من كوهنا تطبيق
ة العلمية مل تصل للحد املقبول الذي حدده الباحث يف ضوء الدراسات مجيع الكفايات باستثناء جمال املاد لكن املستوى بدرجة متوسطة. 

م( حيث أكدت الدراسة أن مقررات املناهج وطرق التدريس 2011واألدب السابق، وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة )مصاحلة،وآخرون،
( اليت أظهرت نتائج 2014أهنا ختتلف مع دراسة اجلعافرة )ال ترتقي بالطالب املعلم لتحقيق الكفايات الالزمة لعملية التدريس الفاعل، كما 

حيث يتضح  ،عالية لكفايات الطالب املعلم، ويتضح مما سبق أن مقررات اإلعداد الرتبوي هلا تأثري على استجابات الطالب بشكل متباين
ثري مقررات اإلعداد الرتبوي على الطالب من نتائج الدراسة بشكل عام أن كل استجابات أفراد العينة كانت ضمن املتوسط؛ حيث كان تأ

بشكل عام ضمن املتوسط وهو أقل من املعيار الذي حدده الباحث يف ضوء األدب السابق. ويرجع الباحث ذلك إىل اختالف قدرات 
إليها لعدم  اخللوصكما ميكن الباحث أن يعزو النتائج اليت مت   ،أثناء تلقي مقررات اإلعداد الرتبوييف وكذلك درجة اهتمامهم  ،الطالب

هـ( حيث يعد ذلك عامال أساسياً يف خلق 1423وكذلك عدم تطوير الربنامج من  )  ،وجود بعض الكفايات يف توصيف الربنامج الرتبوي
مما جعل هناك بعضا من القصور  يف تنمية الكفايات املهنية لديهم،  ؛فجوة بني ما يتعلمه الطلبة يف الربنامج الرتبوي وما يطبقونه يف املدارس

الطالب يف برنامج اإلعداد الرتبوي ال زال  إنمما يستدعي تطوير الربنامج الرتبوي مبا يتوافق مع التطور احلاصل يف امليدان الرتبوي، حيث 
مما يؤثر سلبًا على مستوى  ؛م العام باملدارس أصبح وفقًا للنظرية البنائيةاملطبق يف التعليأن  يف حنييتلقى اإلعداد وفقًا للنظرية املعرفية، 

بني ما يتعلمه يف الربنامج الرتبوي وما يطلب منه من إدارة ملدرسة، ويؤكد  اأثناء التطبيق امليداي كون الطالب جيد أن هناك تناقضيف الطلبة 
بعة اليت أجريت على العملية التعليمية يف كليات الرتبية العربية اتضح أن (بقوله: من دراسات املتا184ـ، ص2006ذكره مدكور)ذلك ما 

احلشو هناك حشواً وتكراراً يف كثري من املقررات الرتبوية، وتشري التوصيات إىل ضرورة مراجعة الربامج التعليمية يف هذه الكليات للتخلص من 
.كما لها والتأكيد يف كل مقرر على اجلوانب اإلجرائية واملهارية وتنمية التفكريوالتكرار والتداخل وضمان التسلسل املقررات الرتبوية وتكام

ميكن أن يكون هناك فجوة بني كليات الرتبية ومدارس التعليم العام، كما يرجع الباحث ذلك أيضا لطريقة التدريس املستخدمة يف كلية 
 حلفظ فقط.الرتبية حيث ال زال الطالب يتلقى بأسلوب احملاضرة معتمدا على ا

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسط درجات الطلبة املعلمني متخصصي العلوم الشرعية:) ختصص أصول ديـن، وختصـص شـريعة( -4
الكفايــــات املتعلقــــة ، و كفايــــات التنفيــــذ للــــدرس، و كفايــــات التخطــــيط للــــدرس  ، ويف  كــــل كفايــــة مــــن الكفايــــات املهنيــــة:)جمال املــــادة العلميــــة

الكفايـات املتعلقـة باجلانــب ، و الكفايـات املتعلقـة بــالتقومي، و جمــال إدارة الفصـل، و جمـال البحــث والتطـوير وخدمـة اجملتمـع، و التعليميـةبالتقنيـات 
(.ممــا يعــد مؤشــراً علــى عــدم اخــتالف اســتجابات الطلبــة املعلمــني ملــدى إســهام الربنــامج الرتبــوي يف متكيــنهم مــن الكفايــات املهنيــة تبعــا اخللقي

 أصول دين(. -شريعةللتخصص)
توجــــد فــــروق دالــــة يف الكفايــــات يف جمــــال إدارة الفصــــل بــــني أفــــراد العينــــة ذوي تقــــدير )مقبــــول(، وبــــني أفــــراد العينــــة ذوي تقــــدير )جيــــد(-5

يف جمـال ممـا يشـري إىل أن تـأثري املعـدل الرتاكمـي كـان واضـحاً  ؛وتقدير)جيد جداً(، وذلك لصاحل أفـراد العينـة ذوي تقـدير )جيد(و)جيـد جـداً(
إدارة الفصل ويرجع الباحث ذلك لعامل اخلربة يف أساليب إدارة الفصل حسب شخصية الطالب وقدراته، كما ميكـن أن يرجـع ذلـك لضـعف 

ا الربنامج الرتبوي يف تناول هذه الكفايات يف مقررات اإلعداد الرتبوي حيث مل يتضمن توصيف املقررات بكليـة الرتبيـة جامعـة امللـك خالـد مـ
جبانب إدارة الفصل. يتعلق

بـني أفـراد العينـة ذوي تقـدير )مقبـول(، وبـني أفـراد العينـة ذوي تقـدير )جيد(وتقـدير اخللقيتوجد فروق دالة يف الكفايات يف جمال اجلانب -6
)جيد جداً(، وذلـك لصـاحل أفـراد العينـة ذوي تقـدير )جيـد( و)جيـد جـداً(، ويرجـع الباحـث ذلـك إىل أن غالـب مـا يدرسـه الطالـب املعلـم هـو 

لك ينعكس وبشكل واضح يف إجابات الطالب.مما جعل ذ ؛جانب نظري يفتقد للتطبيق العملي واملمارسة الصحيحة
 التوصيات والمقترحات: 

يف ضوء ما أسفرت عنه الدراسة من نتائج ميكن تقدمي بعض التوصيات، وهي كالتايل:
عقد دورات تدريبية ألعضاء هيئة التدريس بكليـة الرتبيـة جامعـة امللـك خالـد عـن الكفايـات املهنيـة الالزمـة للطـالب املعلمـني يف مجيـع -1

التخصصات عامة، وختصص العلوم الشرعية خاصة.
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تــــوافر برنــــامج للتوجيــــه واإلرشــــاد الطــــاليب ملســــاعدهتم علــــى أســــاليب االتصــــال بكــــل مــــن أعضــــاء هيئــــة التــــدريس لتنميــــة الكفايــــات  -2

االجتماعية.
ستمرار اخلربات واملهـارات بصـورةإعادة النظر يف برنامج التدريب امليداي مبا يتفق مع طبيعة نظام جبامعة امللك خالد بشكل يسمح با -3

مكثفة، وخيصص أسبوع واحد للتدريب املتصل قرب هناية الفصل الدراسي الثاي.
ضرورة استخدام وتوظيف تكنولوجيا املعلومات يف جمال طرق التدريس والتدرييب امليداي. -4
سبوعياً وحبيث ال تقتصـر دراسـة املقـرر علـى أسـلوبإعادة النظر فيما حيتاجه تدريس كل مقرر دراسي من الساعات النظرية والعملية أ -5

احملاضرة فقط بل خيصص ساعات معينة الرتياد املكتبة لكتابة األحباث والتقارير العلمية كأحدى وسائل تقومي الطلبة.
ســها بالفصــلعقــد نــدوات علميــة بــني أعضــاء هيئــة التــدريس لتطــوير مضــمون املقــررات الدراســية مبــا يــتالءم مــع الــزمن املخصــص لتدري -6

الدراســي فالوقــت املتــاح ال يتناســب مــع عــدد وحمتــوى املقــررات، وميكــن أن تكــون املقــررات علــى شــكل وحــدات تعليميــة )مــوديالت( 
 يستطيع الطالب أن يعتمد عليها لتحقيق التعلم الذا ي.

لفرد، ويلزم لذلك حتديـد معقـول لسـاعات الدراسـةاالهتمام باألنشطة الطالبية بأبعادها املختلفة لدورها يف الرتبية الشاملة واملتكاملة ل -7
وإجياد أماكن لألنشطة املختلفة باجلامعة مبا يتيح للطالب املشاركة الفعالة يف األنشطة اجلامعية.

تنوع أساليب التقومي واستخدامها بصورة مستمرة حىت ميكن معرفة مدى النمو يف تعلم الطالب وتشخيص صعوبات تعلمهم. -8
سنة امتياز للخريج، وتكون حتت إشراف كليته، حيث يتلقى فيها التدريب والتأهيل املناسب.أن يكون هناك  -9

مقترحات لبحوث أخرر:
 إجراء دراسة حول املتطلبات الرتبوية الالزمة لتطوير برامج اإلعداد الرتبوي بكلية الرتبية جامعة امللك خالد.-
 للطالب املعلمني يف ختصصات العلوم الشرعية. دور أعضاء هيئة التدريس يف تطوير الكفايات املهنية-
إجراء دراسة مقارنة حول نظام اإلعداد الرتبوي جبامعة امللك خالد وبعض اجلامعات األخرى العربية واألجنبية.-
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