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 في التربية العملية الدراسات الإسلامية  طالباتأداء تقويم 
 بكلية اللغة العربية والدراسات الإسلامية 

ية الإسلامية في ضوء معايير الجودة الشاملة  بالجامعة الأسمر
 * د. أحمد محمد حسن مرعي                                                                  
 مقدمة:ال

ية، من خلال ما تتضمنه من جوانب روحية لل بو بية الإسلامية مكانة جليلة في العملية التر تر
يفةوخلقية وعملية، مستمدة من القرآ ية الشر يم والسنة النبو ى إلى بناء الشخصية حيث تسع ؛ن ال كر

 المتوازنة المتكاملة.
يعد المعلم هو العنصر الأساس ه الدور الفاعل والمؤثر ، ولواللبنة الأولى في العملية التعليمية و

فمهما كانت جودة المحتوى الدراسي، ومهما توافرت التكنولوجيا  ،في تحديد جودة مخرجاتها
يرها. ية وتطو بو  والوسائط التعليمية، يبقى المعلم هو سيد الموقف في تحسين هذه العملية التر

ية بو لى مدى كفاية هذا ع س، يعتمد بشكل رئيونجاح الدور البارز للمعلم في العملية التر
يده بالمهارات المهنية والعلمية والثقافية، التي تمكن ير إعداده، وتزو ه المعلم، الأمر الذي يستوجب تطو

يسي الفعال والتفاعل الناجح، مع جوانب المنظومة المطورة، وتحقيق أهدافها  . (1)من الأداء التدر
يسي، يقوم بتهيئةللموقف ا اعد نفسه ليكون قائد  إن المعلم المتميز ي   جميع السبل والظروف  لتدر

ير قدراته واستعداداته وتنمية مواهبه ومهاراته يعمل على تطو زادة من الأداء استوال ،لطلابه، و
يسي بكفا يس، ب إتقان، إنه العنصر المهم والرئيسة ويالتدر يقة التدر ن أهم العناصر ل مفي نجاح طر

 ليم.في تطبيق نظام الجودة في التع أساسيعتمد عليه بشكل  الذيفي نظام التعليم، 
دة وإن أسلوب الجودة متضمن في تعاليم الدين الإسلامي الحنيف بكل مفاهيمه، وج

لأجل الوصول إلى قناعة ممارسة الإحسان في كل مجالات الحياة،  ؛العمل في الإسلام هي الإتقان
بط ذلك بأمانة العمل، وإخلاص   البشري  ية فردية؛ لأن الإتقانومسؤول النية فيه تعد قناعة   ور

يط ية، وتوفر الشروط المفعلة للأداء السليم، والأداء المتميز دون تفر   .(2)يقتضي دائما  القناعة الفكر

                                                           

بية، جامعة مصراته * يس المساعد، كلية التر  .يبيال -أستاذ المناهج وطرق التدر

 .22: 2002 ،جاسم ال كندري (1)
 .3: 2002، باشيوه (2)
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المعايير هو السبيل  القائم على لإصلاح التعليم، والإصلاح   اعد معايير الجودة الشاملة منطلق  وت
يتم  ،اا مرجعي  ير إطار  التعليمية، وتمثل المعايد للمؤسسات لتحقيق الجودة النوعية للتعليم، والاعتما

على أساسها بناء المؤشرات، ومقاييس التقدير، فمعايير الجودة الشاملة المدخل الحقيقي لتحقيق 
بوي هو الشهادة بأن المؤسسة التعليمية تحقق  يصبح الاعتماد التر جودة المؤسسات التعليمية، و

حيث إن استخدام معايير لقياس معدل الأداء هو صلب موضوع الجودة،  ،(1)معايير الجودة الشاملة
يعد ال اء بمستوى أداء ارتقمن خلال وضع مؤشرات لتلك الجودة في عناصر العملية التعليمية، و

 من جوانب الارتقاء بمستوى جودة التعليم. االمعلم جانب  
ي دعت إلى وات العلمية، التءت الدراسة الحالية لتلبي دعوة عديد المؤتمرات والندوقد جا

يتسم بالعمق والت الحاجةضرورة  يسي بالشمول والتكامل والتجديد، و ركيز إلى معلم يتميز أداؤه التدر
في ضوء  تفعّل من دوره ،خطوة رئيسةبوصفها وإلمامه بمعايير الجودة الشاملة والوظيفية، 

 المستجدات والمتغيرات العالمية المتلاحقة.
يسومن أهم هذه الم ية للمناهج وطرق التدر  :ؤتمرات: المؤتمر العلمي الرابع عشر للجمعية المصر

ع( )التعليم والمجتم :، والمؤتمر العلمي السنوي(م2002 :)مناهج التعليم في ضوء مفهوم الأداء عام
بوي الثالث2003 :جامعة المنصورة عام بجامعة  )نحو إعداد أفضل لمعلم المستقبل( :م، والمؤتمر التر

ين المعلم) :، والمؤتمر العلمي السادس عشر بعنوان2007 :سلطان قابوس بسلطنة عمانال  :عام (تكو
يس، والمؤتمر العلمي التاسع عشر م2007 ية للمناهج وطرق التدر ير ) :بتنظيم من الجمعية المصر تطو

 وار ومسؤولياتأد)والمؤتمر الرابع لإعداد المعلم  م،2004 :عام (ج التعليم في ضوء معايير الجودةمناه 
بية جامعة أم القرى (معلم التعليم العالي في ضوء متغيرات العصر ، م2022-ه 2732 :بكلية التر

ين المعلم بين  بية جامعة طرابلس )جودة تكو حديات الواقع ورؤى توالمؤتمر السنوي الأول بكلية التر
ير يرهمعلم المستقبل إعداده و) :ه (، والمؤتمر الدولي الرابع2022 :التطو بية بكلية (تطو جامعة  ،التر

م، كل هذه المؤتمرات دعت إلى ضرورة الاهتمام بالمعلم، من 2022،  ه2732 :الملك سعود
يبهحيث إعداد   يره، بما يساعد على اكتساب المهارا ؛ه وتدر يسي، وتطو ت لتحقيق جودة أدائه التدر

يسية.  التدر
احث من مشكلات في الأداء إن مما يقوي الدافع إلى هذه الدراسة، ما يلاحظه الب

بية العملية، وذلك من خلال خبرته في بية الإسلامية أثناء تطبيقهن للتر يسي لمعلمات التر  التدر
                                                           

ية (1)  .9: م2004: الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد المصر
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الإشراف عليهن، حيث وجد الباحث أداء بعض الطالبات لا يرقى إلى المستوى المطلوب، وأن 
ير المشرفين ا يس بعضهن، كما ورد في تقار بهناك ممارسات خاطئة في تدر يين والأكاديميينلتر  ،و

بية العملية. اما قد يشكل ظاهرة لا يخلو منهوهو   برنامج التر
 مشكلة الدراسة:

يجاد عدد من المعايير الخاصة بتعليم الدراسات الإسلامية في  تسعى الدراسة الحالية إلى إ
ية، وعليه فإن مشكلة الدراسة، تتحدد في محاولة التعرف على مستوى ا يسي لالمرحلة الثانو أداء التدر

بية والدراسات الإسلامية بالجامعة  لدى الطالبات معلمات الدراسات الإسلامية، بكلية اللغة العر
ية الإسلامية، في ضوء معايير الجودة ا إجابة عن لإلى الشاملة؛ لذلك تسعى الدراسة الأسمر

 التساؤلات الآتية:
سات الإسلامية لبات معلمات الدراما معايير الجودة الشاملة التي ينبغي تحققها لدى الطا -2

يسهن مادة  .الدراسات الإسلامية؟ أثناء تدر
بية الإسلامية؟ -2  .ما مستوى أداء الطالبات المعلمات في تخطيط دروس التر
بية الإسلامية ومقرراتها؟ -3  .ما مستوى أداء الطالبات المعلمات في تنفيذ دروس التر
يم در -7 بية الإسلامية ومقررما مستوى أداء الطالبات المعلمات في تقو  اتها؟.وس التر
يسي للطالبات المعلمات في ضوء معايير الج -2 ير الأداء التدر ودة ما التوصيات المقترحة لتطو

 .الشاملة؟
 أهمية الدراسة:

 تكمن أهمية هذه الدراسة في أن نتائجها يمكن أن تفيد في:
بية الإسلامية ب -2 يس مادة التر ية.المرحتحديد معايير الجودة الشاملة في تدر  لة المتوسطة والثانو
بية الإسلامية بقائمة معايير الجودة الشاملة التي ينبغي تحققها لدى -2  إمداد مخططي مناهج التر

بية الإسلامية عامة.  معلمي ومعلمات التر
بية الإسلامية. -3  الوقوف على نقاط القوة والضعف في أداء الطالبات المعلمات في مادة التر
يفهم بمعايير الجودة الشاملة أثناء مساعدة معلمي ومعلمات  -7 بية الإسلامية في تعر التر

يسهن.  تدر
 ويتوقع الباحث أن تفيد هذه الدراسة الجهات التالية:

بوي. (2  الباحثين والمختصين في المجال التر
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 القائمين على بناء المناهج. (2
يين.المشرفين ا (3 بو  لتر
بية الإسلامية. (7  معلمي التر

 حدود الدراسة:
يسي للطالبات معلمات الدراسات الحدود الموضوعي -2 ة: تقتصر الدراسة على الأداء التدر

بية الإسلامية في ضوء معايير الجودة الشاملة.  الإسلامية في مادة التر
لتطبيق  ازمن   م2022 -2022 :الحدود الزمانية: تم تحديد بداية الفصل الدراسي للعام الدراسي -2

 أداة الدراسة على عينتها.
اقتصرت الدراسة على الطالبات معلمات الدراسات الإسلامية في مدارس الحدود المكانية:  -3

ية  بمدينة زليتن بليبيا. ،المرحلة المتوسطة والثانو
 مصطلحات الدراسة:

أو مشروع أو  دمجموعة الإجراءات التي يتم بواسطتها جمع بيانات خاصة بفر التقويم: -2
 من أجل اتخاذ قرارات ادد سلف  كد من مدى تحقيق أهداف مح؛ للتأدراسة بأسلوب علمي

 .(1)معينة
يم في هذه الدراسة: استخدام أدوات موضوعية معينة للحكم بواسطتها على  يقصد بالتقو و

بية الإسل يس مادة التر  شاملة.وفق معايير الجودة ال ،اميةأداء الطالبات المعلمات في تدر
 الأداء: -2

ها المعلم في إجراءات والأساليب التي يقوم بعرفه اللقاني والجمل بأنه: مجموعة العمليات وال
يس اا مميز  وهي تشكل في مجموعها نمط  أثناء الدرس،   .(2)لسلوك المعلم في التدر

يسي في هذه الدراسة: مجموعة الإجراءات والأنشطة التي تمارسها  يقصد بالأداء التدر و
بية الإسلامية مع طالباتها، وتمكنها من عملية ب الطالبة معلمة التر يس التر  اية الإسلامية تخطيط  تدر

يقاس هذا الأداء من خلال بطاقة الملاحظة المعدة لذلك   .وتنفيذا ، و
  

                                                           

بية في التعليم العام،  (1) يس اللغة العر  .42: 2000،طعيمه ومناعتدر
يس،  ((2 ية والمعرفية في المناهج وطرق التدر بو  .92: 2002، لقاني وعلى الجملأحمد المعجم المصطلحات التر



بية العمليةالدراسات الإسلامية  طالبات أداء تقويم ــــــــــــــ  ـــــــ مجلة أصول الدينــــــــ ــــــــــــ في التر  
 

772 
 

 معايير الجودة الشاملة: -3
يقة  ّ ه المعايير بأنها عبارات تستخدم للحكم على جودة المنهج، أو عن طر عّرف فضل الل

يم، أو برنامج التنمية المهنية ل يس، أو أسلوب التقو  .(1)لمعلمينالتدر
بية عرّ  تعبر  التي أنها مجموعة الخصائص أو المواصفاتب :فها طعيمهوالجودة الشاملة في التر

بية، وحالتها بما بدقة وشمولية عن جوهر  ،لياتوعم ،في ذلك كل أبعادها: مدخلات التر
ودة شوتغذية راجعة، وكذلك التفاعلات المتواصلة التي تؤدي إلى تحقيق الأهداف المن ،ومخرجات

 .(2)للجميع
لة هي مجموعة من الأدوات والمحددات الفاع ومعايير الجودة الشاملة في الدراسة الحالية:

بية الإسلامية بمشروع  يسي للطالبات معلمات التر التي تستهدف الحكم على جودة الأداء التدر
بية والدراسات الإسلام بية العملية بكلية اللغة العر ية التر  لإسلامية.اية بالجامعة الأسمر

 منهج الدراسة:
مع البيانات، يقف عند مرحلة ج تستخدم الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، حيث إنه لا

يبها، وإنما يتعداها إلى الفهم والتفسير والمقارنة والقياس، ومن ثم التحليل الذي يفضي إلى  وتبو
تخدم الباحث في يساستخلاص العلاقات واستخراج الاستنتاجات المتضمنة لمشكلة البحث، و 

دراسته الحالية المنهج الوصفي التحليلي الذي يقوم على دراسة آراء المتخصصين من خلال 
ية، ثم تحليلها والإجابة عن تساؤلات الدراسة، ث بو  ،ى النتائجم التوصل إلالأدبيات التر

 فالتوصيات.
 الإطار النظري والدراسات السابقة:

 الإطار النظري: -اأول  
 فعال للتربية الإسلامية:التدريس ال -2

يس الفعال هو ذلك  يس الذي يؤدي فعل  إن التدر لتغيير ، إلى إحداث ااالنمط من التدر
يعمل  :المطلوب، أي ية، و تحقيق الأهداف المرسومة للمادة سواء الوجدانية أم المعرفية أو المهار

 على بناء شخصية متوازنة للطالب.

                                                           

ّ ه (1)  .227: 2002 ،فضل الل
 .209: 2002 ،رشدي طعيمه ((2
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يس يفعّ  يس الفعال نمط من التدر كون الطالب ي ل من دور الطالب في التعلم، فلاوالتدر
باحث  للمعلومات فقط، بل مشارك   ي افيه متلق بكلمات  ،نةعن المعلومة بشتى الوسائل الممك اا و و

يجابية للمتعلم، التي :أكثر دقة، هو يس يعتمد على النشاط الذاتي، والمشاركة الإ ن م نمط من التدر
 وعة من الأنشطة والعمليات العلمية كالملاحظة ووضعمجم اخلالها قد يقوم بالبحث مستخدم  

معلومات والتي تساعده في التوصل إلى ال ،الفروض، والقياس وقراءة البيانات، والاستنتاج
يمه بة بنفسه، وتحت إشراف المعلم وتوجيهه وتقو  .(1)المطلو

يس الفعال وال يتطلب التدر طرق دام العلى استخ اجيد للدرس، أن يكون المعلم قادر  و
بين تلاميذه، وا يس، والوسائل التعليمية بفاعلية، وإدارة التفاعل المثمر بينه و ستثارة المناسبة للتدر

ين علاقات إنسانية مع التلاميذ، وعرض الدرس، وص ،دافعيتهم للتعلم، وإدارة الفصل ياغة وتكو
يز استجاباتهم،الأسئلة، والتعليق على إجابات ا ل الخطة، أو بعض عديعن ت افضل   لتلاميذ، وتعز

 لما يقتضيه الموقف التعليمي. اوفق   ؛أجزائها
 ومن أهم محددات التدريس الفعال ما يلي:

 إدارة الفصل بأسلوب محكم. -2
 التركيز على عملية التعلم بجدية. -2
 الخ برة في مراجعة الدروس والاستفادة منها. -3
 استخدام الإشارات والرموز والعلامات للحث على التعلم. -7
 ختلف الأساليب للتأكد من فهم الطلاب للمادة العلمية.استخدام م  -2
 التنوع في استخدام الأسئلة من حيث المستوى والمحتوى. -2
يق توجيه الأسئلة إليهم -4   .(2)إتاحة فرصة التفكير للطلاب عن طر

يادة تحصيل الطلبة للمادة  يسي من ناحية، وز وتؤدي هذه المحددات إلى فاعلية الأداء التدر
 من ناحية أخرى. اكها، وتحقيق أهداف الدرسة وإدرالعلمي

بية توافر في ممن القدرات التي يجب أن ت اعما سبق يمكن أن نحدد عدد   افضل  و علم التر
يس الناجح الفعالالإسلامية  من أهمها: ،؛ كي يحقق التدر

                                                           

 .99: 2022 ،مسفر المال كي (1)
 .223 -204 :2000 ،هند الخثيلة ((2
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 القدرة على اختيار الأهداف السلوكية وصياغتها. -
يف التلاميذ بأهداف دروسهم -  .القدرة على تعر
يس. -  القدرة على اختيار أساليب مناسبة ومتنوعة من طرق التدر
بية الإسلامية  - بط بين فروع التر ًّّابوصفها كالقدرة على الر  .امتكامل   ل
 القدرة على تنظيم الصف وإدارته فضلا  عن توفير المناخ التعليمي الفعال. -
يقة متتابعة جيدة. -  القدرة على تنظيم الدروس بطر
يم التلاميذ.القدرة على استخدا -  م الأساليب المتنوعة في عملية تقو

 مفهوم معيار الجودة الشاملة:
تمثل في جودة الإدارة، تي توافرها في نظام التعليم، وهي تلك المواصفات والشروط التي ينبغ

يس المتبعة، و البرامج التعليمية، من حيث أهدافها، وطرق  وسياسة القبول، و يم  نظام  التدر التقو
ف والتجهيزات المادية، بحيث تؤدي إلى مخرجات تتص المعلمين، والأبنية   ات، وجودة  والامتحان

 بالجودة، وتعمل على تلبية احتياجات المستفيدين.
ي :وهناك من عّرف الجودة بأنها ية الهادفة إلى تطو بو ر برامج "مجموعة من المعايير التعليمية والتر

ير الأهداف يس والعاملين، ورفع مستوى  ونظام إعداد ،إعداد المعلم، وتطو أعضاء هيئة التدر
يره وتحسينه"  .جودة التعليم ومخرجاته، وتطو

يعرف الباح لمميزة التي مجموعة المحددات والمعايير ا :بأنها اث معايير الجودة الشاملة إجرائي  و
بية العملية؛  يب الطالبات المعلمات، فضل  ينبغي توافرها في برنامج التر والخ برات  عن المعارف التدر

 .ن"ورغباته نواستعداداته نحاجاتهالملائمة ل
 أهمية الجودة الشاملة:

( والفتلاوي 293: م2003المبتول ) كما أشار-تبرز أهمية الجودة الشاملة في التعليم 
بيدي )، (244: 2004ودعمس )، (222: ، ص2004) برنكيت )22: 2002والز : 2022( و

 :فيما يلي -(222
 ليمية ومخرجاتها بصورة مستمرة.تحسين العملية التع (2
بوي. (2 ير المهارات والمعارف والاتجاهات لدى العاملين في الحقل التر  تطو
 تقديم الخدمات بما يشبع حاجات المستفيد الداخلي والخارجي. (3
 توفير معايير وأدوات لقياس الأداء. (7
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 روحية.لالارتقاء بمستوى الطلاب في جميع الجوانب الجسمية والنفسية والاجتماعية وا (2
مع الجودة والارتقاء بجودة المعلمين والإدارة  ،تغيير نمط الأداء من ال كم إلى ال كيف (2

 والطلاب.
ية التي تؤدي إلى التحسن الذاتي لكل فرد. (4 بو  التخطيط لوضع برامج للأنشطة التر
يد المعلمين بسلسلة متتابعة من الأهداف (4  يمكن أن يوجهوا تعليمهم نحوها. ،تزو
 .طلابلأكاديمي للتحسين الأداء ا (9

يس وكفا ( تعد جزءا  من الإصلاح عن20 يق تحسين فاعلية التدر  ته.يطر
الاجتماعي ووهكذا ترتقي الجودة الشاملة بالمستوى المعرفي والثقافي والمهارى والنفسي 

ة ومستوى أداء المعلمين، كما ترفع من مستوى الوعي والإدراك لدى يللطلبة، وترفع من كفا
ير وتحسين المخرجات التعاب، تجاه عمليات التعليم والتعلملالمعلمين والط  ليمية.؛ لتطو

 الجودة في إعداد الطالب المعلم في مشروع التربية العملية:
بية العملية يب الميداني، أو ما يسمى بالتر حيث تعد من أخصب  ،تهتم الجودة التعليمية بالتدر

 المهنة. في حياة الطلبة، فيها يتعرفون على خصائص مراحلال
يبية الخا بية العملية: تلك العملية التدر ي  ا أكاديمي  داد  صة بالطالب المعلم، المعد إعفالتر بو ا ا وتر

يسية، التهيئته مهني   ؛في كليات إعداد المعلمين اوثقافي   ي للعملية التدر ا عد إعداد الطالب المعلم مطلب  و
ي   تصادية التي كنولوجية والاجتماعية والاقلمواجهة تحديات العصر، فالتغيرات العلمية والت احيو

ية على  بو للمعلم بحيث يتلاءم  جيد إعداد يرتوفيشهدها العصر، تج بر القائمين على العملية التعليمية والتر
 .(1)مع المتغيرات الحادثة والمتوقعة في المستقبل

بية الإسلامية، الاومن أبرز الخصائص والسمات التي يجب تو ي تنشده ذفرها في معلم التر
 الجودة التعليمية:

بية شاملة تضم ال (2 نواحي سعة ثقافته العامة؛ حتى يستطيع تنشئة الطلاب تنشئة كاملة وفق تر
 الاجتماعية والخلقية والفنية والجسمية.

حتى  ؛ق بهاخصصه الحديث والجديد المتعلبمادة ت ابالنواحي الأكاديمية، فيكون ملم  إلمامه  (2
 ينال ثقة واحترام تلاميذه.

                                                           

 .22: 2004 ،محمد سعفان وسعيد محمود (1)
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ية الحديثة التي تساعد على اكتساب  (3 بو ية: يدرك الاتجاهات التر بو إلمامه بالجوانب التر
 المهارات التعليمية التي تؤهلهم للاضطلاع بدوره في المجتمع.

حسن اتصاله بطلابه: فالمعلم ال كفء هو من يستخدم أساليب الاتصال الفعالة للتواصل مع  (7
 تلاميذه.

يسية اقادر  بحيث يكون  ،اهتمامه بالتخطيط (2 وإدارتها  على التخطيط الجيد للعملية التدر
 بفاعلية.

دة حيث إدارة صفه وضبطه من خلال العلاقات الإنسانية الوطي ،قيادته الصحيحة لطلابه (2
يع المهام والأدوار على طلابه، وتحقيق  مع تلاميذه وإشراكهم في اتخاذ القرارات، وتوز

بإدارة الوقت بشكل متقن، واستغلاله  الانضباط داخل حجرة الدراسة، والاهتمام
  .(1)الاستغلال الأمثل

يمكن أن تضاف إلى هذه الخصائص والمميزات مجموعة أخرى ونة التي كحصوله على المر ،و
نهج واستفادته في التعلم، وحصره لجميع مصادر التعلم التي يستخدمها في تنفيذ الم تمكنه من الاستمرار

بط من خبرات الطلاب في إعداد ال دروس، وتشجيعهم على التخطيط للدرس، وقدرته على ر
ديد من الأفكار ق للجتطراليحسن استثماره، وليقدر الوقت ولالدرس بالبيئة المحيطة بهم، و

يم الشامل المتكامل والمستمر للمتعلموالمعارف، و  .(2)حسن استخدام استراتيجيات للتقو
 خطوات عملية تقويم الأداء التدريسي:

يسي وفق الخطوات الآتيةتسير عملي يم الأداء التدر  :(3)ة تقو
يسي، حيث ي   -2 يم الأداء التدر يم الأداء هم تحديد الهدف من عملية تقس  تحديد الهدف من تقو و

يمه، والبعد عن العشوائية.  في توفير الوقت والجهد والتركيز على المجال المراد تقو
يسي، وتشمل الخطة تحد -2 يم الأداء التدر يمه، الأدوات إعداد خطة تقو يد ما يراد تقو

يم. ،المستخدمة  وتحديد الزمن المناسب للتقو
يقة الواضحة التي تساعد في سرعة قراءتها ومقجمع المعلومات ع -3 يتم بالطر يمه، و ارنتها ما يراد تقو

 بغيرها، وتحديد مصادر المعلومات المراد جمعها.

                                                           

يري (1)  .92: 2004، رافدة الحر
بي (2)  .209: 2009، خالد الحر
 .222: 2022 ناصف والبركاني: (3)
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 .حيث يتم تحليل البيانات بشكل علمي دقيق ،تحليل البيانات -7
ع ضرورة تحديد مواطن م، يسرالنتائج، يتم ذلك بشكل واضح ومتفسير البيانات واستخلاص  -2

 ، مع توفير ما يحتاج من معالجة.اا ومواطن الضعف ثاني  القوة أول  
 الاتجاهات الحديثة في أداء معلم التربية الإسلامية:

يسي، من الأساليب الحديثة  يم أداء المعلم التدر من خلال  تقد اتضحالتي في تقو
 يلي:ما الاتجاهات العالمية الحديثة 
 الأسلوب الأول:

 وهي: ،لامية على أساس ثلاثة جوانبتقويم الأداء التدريسي لمعلم التربية الإس
يعد ذلك أمر   -2 بية الإسلامية. اا منطقي  إنتاجية طلابه: و يم أداء معلم التر  في تقو
يسية: داخل غرفة الدراسة وخارجيكفا -2 بغي ها، ولتحقيق نجاح هذا الجانب ينته التدر

 هي: ،مراعاة توافر مجموعة من الشروط
بية ياشتقاق ال كفا -3 يسية من تصور واضح للدور الذي يقوم به معلم التر ات التدر

 الإسلامية، سواء داخل غرفة الدراسة أو خارجها.
يمية مقننة يتوافر فيها شروط الصدق والثبات -7 امها في لاستخد ؛تصميم بطاقات تقو

بية الإسلامية وكفاملاحظة سلوك   اته.يمعلم التر
يبية -2 ن استخدام حتى يتمكنوا م ؛للمشرفين القائمين على الملاحظة إجراء دورات تدر

 البطاقات بشكل صحيح.
بية الإسلامية بال كفا إعلام -2 يمهيمعلمي التر يسية التي سيتم تقو  م في ضوئها.ات التدر
يم.لسلامة التق اة، وذلك ضمان  ياسب مع أهمية كل كفاان نسبية تتنإعطاء أوز -4  و
يسي، وذلك باطلاعهم  -4 بية الإسلامية بالتغذية الراجعة لأدائهم التدر يد معلمي التر تزو

يم أدائهم مباشرة.  على بطاقات تقو
 الأسلوب الثاني:

يسي على أ يم أداء المعلم التدر جمع شواهد يتمثل في و  :ساس الصحيفة الوثائقية الخاصة بهتقو
ة الأعمال عن مقارن اية داخل غرفة الصف وخارجها، فضل  وتوثيق لأعماله وممارساته التعليم

بية الإسلامية بالأعمال السابقة، وتحديد مدى تطوره وتقدمه من خلالها   .(1)الجديدة لمعلم التر
  

                                                           

 .74: 2022 ،، والبركاني4: 2020، القمبيزي (1)
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ية  :معايير الجودة الشاملة للطلاب معلمي التربية الإسلامية في المرحلة الثانو
بية الإسلامية  رجع الباحث إلى عديد الأبحاث والدراسات التي لها صلة بأداء معلم التر

ة ؛ بغية تحديد عدد من المعايير ذات الصلير الجودة الشاملة من ناحية أخرىمن ناحية، ومعاي
بية الإسلامية، والسعي من وراء التوصل إلى هذه المعايير، هو تحسين جودة  يس فروع التر بتدر

بية الإسلامية، بما يكفل له جودة الأداء الم أداء يسه فروع التر ميز خلال تالطالب المعلم أثناء تدر
يسه داخل غرفة الصف -التنفيذ-)التخطيط ،وقد تضمنت هذه المعايير ثلاث مراحل .تدر

يم( ب اوتتضمن كل مرحلة من هذه المراحل، عدد   ،التقو يس التر ية من المعايير الخاصة بتدر
 الإسلامية.
 الدراسات السابقة: -اثاني  

 :stiggins (1002):دراسة  -2
ية، وتوص يم الصفي في المرحلة الثانو لت استهدفت الدراسة تحديد ممارسات المعلمين في التقو

يم الصفي هو عامل التحصيل الدراسي  الدراسة إلى أن الطابع الغالب على ممارسات المعلمين، في التقو
يللطالب، وقد أوصت الدراسة ب م ضرورة التعامل مع المتغيرات التي تشكل ممارسات في التقو

يبية وورش العمل التي تساعد على تحقيق ذلك.  الصفي، والاهتمام بالدورات التدر
 م:1001 :دراسة نادية حسن -2

بية السعودية، في ضوء ير تعليم البنات بالممل كة العر  استهدفت الدراسة وضع تصور لتطو
حديد وذلك بتهيئة المناخ التعليمي المناسب؛ لتطبيق الأسلوب الجديد، وت معايير الجودة الشاملة

دين، المعايير القياسية لجودة نظام تعليم البنات في الممل كة، وتحديد احتياجات ومتطلبات المستفي
ين حلقات التخطيط لجودة الإدارة والأهداف، وجودة الخطط ومحتوى البرامج والمقررات  وتكو

يم والاختبارات، وجودة  الدراسية، وجودة يس والتقنيات التعليمية، وجودة نظام التقو طرق التدر
يس.  أعضاء هيئة التدر

 (:1002) :دراسة فضل الل  ه وسالم -3
يسي اللازمين للترخيص بمزاولة مهنة  استهدفت الدراسة تحديد معايير الأداء اللغوي والتدر

بية بمدارس التعليم العام، وأسفرت يس اللغة العر أهمها: أن  الدراسة عن عدد من النتائج من تدر
يةوالمفاهيم الل ،مجال الاتصال اللغوي :هي ،مجالات رئيسة ةالأداء اللغوي ح ّدد بثلاث والمعارف  ،غو
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بعة مجالات يسي أر يس، والبيئة ال :هي ،الأدبية، وتحدد للأداء التدر صفية، التخطيط للتدر
يس، والمسؤولية المهنية.  والتدر

 (:1002) :لدويشدراسة ا -7
يم في مدارس  يسية لمعلمي القرآن ال كر استهدفت الدراسة التعرف على ال كفايات التدر

بية السعودية، والتعرف على نق ياض بالممل كة العر يم الابتدائية في منطقة الر اط تحفيظ القرآن ال كر
ل والدورات هالقوة والضعف في تحققها لدى مجتمع البحث، والتعرف على أثر كل من الخ برة والمؤ

يبية وحفظ القرآن  يش من خلال النتائج على ضعف  فيالتدر أداء مجتمع البحث، وأكد الدو
، وكانت درجة %77مستوى أداء المعلمين بعامة، إذ بلغ المتوسط الحسابي لنسبة تحقق ال كفايات 

 .ان ال كفايات ضعيفة أو ضعيفة جد  م %22تحقق 
 (:1002) :دراسة محمد يونس -2

بية بالتعليم استهدفت ا لدراسة تحديد عدد من معايير الجودة الشاملة لأداء معلم اللغة العر
العام، قسمت إلى معايير ذاتية وشخصية، ومعايير موضوعية، وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي 
بية بمجموعة  المسحي، وأسفرت الدراسة عن عدد من النتائج من أبرزها: ضرورة التزام معلم اللغة العر

 لضمان نجاح المعلم في أداء مهامه. ؛المعايير الموضوعية من
 (:1002): دراسة عطا الل  ه -2

يس، وتحقيق متطلبات الجودة لدى معلم الياستهدفت الدراسة تنمية كفا بية ات التدر لغة العر
يسية اللازمة لمعلم اللغة ايية، وقد أعد الباحث قائمة بال كفابالمرحلة الإعداد بيات التدر عداد ة، وإلعر

يسية، وات التديبطاقة قياس أداء ال كفا ة يمن أهمها: كفا ،توصلت الدراسة إلى عدد من النتائجر
يبي، في تنمية ال كفاال يسية، وتحقيق متطلبات جودة المعلميبرنامج التدر  .ات التدر

 (:1002) :دراسة ريم العلي -4
يسي لمعلما لشرعية، في ت العلوم ااستهدفت هذه الدراسة تحديد معايير جودة الأداء التدر

يسي، والتعرف على دلالة الفروق الإحصائية في الأداء  ضوء معايير الجودة المقترحة للأداء التدر
يسي يسي لمعلمات العلوم الشرعية، في ضوء المعايير المقترحة لجودة الأداء التدر باختلاف  ،التدر

يس ،سنوات الخ برة )المؤهل :متغيرات الشخصية يس(مادة ا ،صف التدر بق البحث وط   ،لتدر
معلمة بنسبة  33 :لغتوقد ب ،بالمرحلة المتوسطة بمحافظة الخرجعلى عينة من معلمات العلوم الشرعية 

 من مجتمع البحث الأصلي. 93%
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   :(1002) :دراسة أحمد كنعان -4
استهدفت الدراسة الوقوف على مواصفات معلم المستقبل، ومتطلبات إعداده، والتعرف 

يم برنامج إعداد المعلم وعلى واقع إ بية، وفي ضوء تطبيق مقياس تقو فق عداد المعلمين في كلية التر
حاجة لإعادة تأهيل المعلمين وفق متطلبات أنظمة  متطلبات الجودة، أكدت الدراسة أن هناك

بية، وضالمعلمين ف الجودة، وتبني المقياس المقترح كأداة للتقييم الذاتي لبرامج إعداد رورة ي كليات التر
يس متنوعة في مؤسسات إعداد المعلمين.  تطبيق استراتيجيات تدر

 (:1002) :دراسة لمياء أبوزيد -9
بية الميدانية القائم  استهدفت الدراسة ال كشف عن مدى تحقق معايير الجودة في برنامج التر

بي برنامج اسهاممدى  على تعرفالالبات معلمات الاقتصاد المنزلي، من وجهة نظر الط ة الميدانية التر
يسي مهارة التمكن -عينة الدراسة- في إكساب الطالبات   .والجودة في الأداء التدر

بية الميدانية القائم وفقا  لمعايير الجودة في الأداء ير برنامج التر  ووضع تصور مقترح لتطو
يسي بية للبنات قسم .التدر قتصاد لاا وتكونت عينة الدراسة من طالبات الفرقة الرابعة، كلية التر

الوصفي التحليلي التفسيري،  ( طالبة، واستخدمت الباحثة المنهج40)ن: المنزلي، والبالغ عدده
بية الميدانية يعاني من القصور ،وأسفرت الدراسة عن عدد من النتائج  من أهمها: أن واقع التر

نة الدراسة يتطبيق معايير الجودة، بالإضافة إلى أن استجابات الطالبات عى لإالشديد، كما يفتقر 
بية جة الميدانية( بدرجة مرتفعة، وعبارات محور )تخطيط الدرس( تحققت بدر )محور معوقات التر

بية الميدانية و)الوقت المحدد للت ،و)التفاعل الصفي(، متوسطة، وعبارات محور)تنفيذ الدروس( ر
 تحققت بدرجة ضعيفة.) ومدى استفادة الطالبة منه

 (:1002) :دراسة الغامدي -20
بية الإسلامية في المرحلة  استهدفت الدراسة تحديد أهمية معايير الجودة الشاملة لمعلمي التر
الابتدائية، من وجهة نظر المختصين المتعلقة بالجانب الشخصي والعلمي والمهني والاجتماعي، وقد 

يس 22) :ث المنهج الوصفي المسحي، وتكونت عينة الدراسة منحاستخدم البا ( عضو هيئة تدر
بية، وخلصت الدراسة إلى بالمنط ا( مشرف  44)و : أن معايير من أهمها ،عديد من النتائجقة الغر

بية الإسلامية في المرحلة الابتدائية المتعلقة  بالجانب الشخصي والع لمي الجودة الشاملة لمعلمي التر
 والمهني والاجتماعي، من وجهة نظر المختصين كانت أهميتها بدرجة عالية.
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 (:1002) :ة الحضيريدراس -22
استهدفت الدراسة التعرف على ال كفايات الأدائية اللازمة لمعلم مرحلة التعليم المتوسط، 

التعليم  توصلت الدراسة إلى قائمة بال كفايات الأدائية اللازمة لمعلم حيثمن خلال تحديد قائمة لها، 
ساس ال كفايات، حيث لمعلم على أالمتوسط بمدينة زليتن بليبيا، وأوصت الدراسة بالاهتمام بإعداد ا

يس.  يتمشى مع متطلبات مهنة التدر
 :1002 :دراسة العايد -22

داء معلمي اللغة أ استهدفت الدراسة إعداد قائمة بمعايير الجودة الشاملة اللازم توافرها، في
بية بالمر بية، في حالعر لة المتوسطة، وال كشف عن جوانب القوة والضعف لدى معلمي اللغة العر

ية بالمرحلة المتوسطة في ضوء معايير الجودة الشاملة، وتكونت عينة أ يس القواعد النحو ثناء تدر
يقة العشوائية، 30الدراسة من ) بية، ثم اختيارهم بالطر  يثح( ثلاثين معلما  من معلمي اللغة العر

من  ،ائجتوصل الباحث لعدد من النتستخدام المنهج الوصفي المسحي، واعتمدت الدراسة على ا
ية بالمرحلة  يس القواعد النحو بية، في تدر أهمها: وجود قصور في مستوى أداء معلمي اللغة العر

بية لمهارتي التخطي ط المتوسطة، في ضوء معايير الجودة الشاملة، وتحقق مستوى أداء معلمي اللغة العر
بية لاستراتيجيات يم بدرجة متوسطة، وضعف مستوى استخدام معلمي اللغة العر يس ا والتقو لتدر

ية. يس القواعد النحو  والوسائل التعليمية المعينة في تدر
 (:1020) :دراسة صبري -23

استهدفت الدراسة مسح واقع برامج  تعليم اللغات الأجنبية، التي تقدمها الجامعات الحكومية 
ية مع التركيز على تطبيق مبادئ الجودة الشاملة ) (، والوفاء بمبدأ تكافؤ الفرص TQMالمصر

جراء البحوث إتعليمية، في مرحلة التعليم العالي، واعتمدت منهجية الدراسة على استخدام أدوات ال
ية، واستعانت االكمية ال كيفية مع   ، وركزت على إجراء دراسة حالة لواقع إحدى الجامعات المصر

 تصاد،من طلاب كليتي التجارة، والاق 720 :الباحثة في إجراء دراستها، بعينة عشوائية مؤلفة من
عليم اللغات الأجنبية اللتين تقدمان برامج متخصصة في تسية )التابعتين لجامعة القاهرة( والعلوم السيا

ية والفرنسية( أس به من الموارد ب توافر قدر لا معوأبرزت النتائج النهائية للدراسة أنه  ،)الإنجليز
ي القدرة على تطبيق مبادئ  ة، تفتقد إلىوالميزانية، فإن برامج تعليم اللغات الأجنبية بالجامعات المصر

يات رضا الطلاب اTQM) :الجودة الشاملة م الذاتية لمشاركين، وتصوراته( في ضوء تقييم مستو
 جودة برامجهم الدراسية.ل
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 :1022 :دراسة محمد عمار الكيلاني -27
بية  ي فاستهدفت الدراسة التعرف على الأساليب المتبعة والسائدة لدى معلمي اللغة العر

يس مادة النحو، وعلاقتها بمستوى التحصيل الدراسي لدى عينة من تلاميذ الصف التاسع  تدر
يسية المتبعة والسائدة، وهي  بمنطقة الخمس بليبيا، وأسفرت الدراسة عن قائمة بالأساليب التدر

يم والوسائل التعليمية. يس، وأساليب التقو  أساليب التعامل مع التلميذ، أساليب طرق التدر
 :1021 :دراسة أحمد حسن مرعي -22

يسي لمعلمي اللغة ال بية في عاستهدفت الدراسة تحديد معايير الجودة الشاملة للأداء التدر ر
ية، فضل   يسي لدى المعل االمرحلة الثانو ير مستوى الأداء التدر مين في عن تقديم تصور مقترح لتطو

ي في معالجة مشكلة فلباحث المنهج الوصهذه المرحلة في ضوء معايير الجودة الشاملة، وقد استخدم ا
تضمنت المجالات خمسة هي: جودة تخطيط الدروس، وإدارة البيئة الصفية، وتنفيذ الدراسة، و

يسي يم الطلاب، فالصورة المقترحة لمعايير الأداء التدر  الدروس، واستخدام الوسائل التعليمية، وتقو
ية جاءت  ي  ( بند  42تضمنت ) ة معايير أساسيةخمسفي في المرحلة الثانو يتعلق بالأداء  اا معيار

يسي للمعلم.  التدر
 :1022 :دراسة علي بلقاسم البركاني -22

يس مقررات  بية الإسلامية في تدر استهدفت الدراسة التعرف على مستوى أداء معلمي التر
ير المناهج، بالمرحلة المتوسطة في ا بية الإسلامية المطورة ضمن المشروع الشامل لتطو بية لالتر ممل كة العر

بية الإسلامية المطورة،  يسي لمقررات التر السعودية، وتقديم تصور لتحسين مستوى الأداء التدر
يرلضمن المشروع الشامل  يمقد و ،لتطو الأداء  استخدام الباحث المنهج الوصفي التحليلي لتقو

يسي لمعلمي مقرر بية الإسلامية المطورة، والتدر مين ستوى أداء المعلم توصلت الدراسة إلى أنات التر
ياس الكلي  وفي المق ،في معظم الفقرات الواردة في الأهداف في مجال التخطيط كان متوسط ا

ي معظم الفقرات ، بين درجة عالية ومتوسطة وضعيفة فائهم في مجال التنفيذ كان متباين  ومستوى أدا
يم  م الفقرات ن متوسطا  في معظكافالواردة في الأداء، أما مستوى أداء المعلمين في مجال التقو

 الواردة في الأداء، وفي المقياس الكلي.
 تعليق على البحوث والدراسات السابقة:ال
أكدت عدد من البحوث والدراسات السابقة على برامج إعداد المعلم، وتنمية كفاياته وأدائه  -

يسي،  معلم في مراحل لل ضرورة وأهمية وجود معاييرعلى وركزت على إجراءات تحقق الجودة، التدر
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، م2009 :، ودراسة العايدم2022 :، ودراسة مرعيم2027 :دراسة بلقاسم :مثل ،التعليم العام
 .م2004 :ودراسة الغامدي

هم جوانب أ وصفهاقة على المجالات الآتية بأكدت عدد من الدراسات والبحوث الساب -
يسي للمعلم:  الأداء التدر

 .إعداد الدرس -
             .معالجة الدروس -
ي -   .ساستخدام طرق التدر
 .استخدام الوسائل التعليمية وإعدادها -
 .النمو الأكاديمي والمهني والشخصي -

يد2022: مثل دراسة مرعي ، 2004 :، ودراسة الغامدي2004 :، ودراسة لمياء أبوز
ّ ه  .2002: ، ودراسة يونس2007: ودراسة فضل الل

قياس ام أداة الملاحظة الصفية لأكدت بعض الدراسات والبحوث السابقة على استخد -
يدم2027 :مثل دراسة البركاني ،أداء المعلم الصفي  :، ودراسة العايدم2004 :، ودراسة أبوز

 .م2009
والجدير بالذكر أن الدراسة الحالية، قد أفادت من الدراسات السابقة في التركيز على الطالبة 

يسي في ضوء معايير الجودة الش ن بقية الدراسات املة، بالإضافة إلى الاستفادة مالمعلمة وأدائها التدر
يم أداء الطالبات المعلمات  في بناء الإطار النظري، وقائمة المعايير ونتائج الدراسات السابقة، وتقو
بية  بية والدراسات الإسلامية المسجلات ببرنامج التر بقسم الدراسات الإسلامية بكلية اللغة العر

 العملية بالكلية.
 دراسة:إجراءات ال

لفصل، يقدم الباحث هذا ا من خلال الإطار النظري للدراسة في ضوء ما تم عرضه سابقا  
حيث يسلط الضوء على إجراءات البحث والعينة والأداة، وصدقها وثباتها، والأساليب الإحصائية، 

 التي تم استخدامها لمعالجة نتائج الدراسة.
 منهج الدراسة:

مسحية  وهو المنهج الوصفي، وما يتضمنه من مناهج ،المناسباتبعت الدراسة الحالية المنهج 
 للدراسة السابقة المرتبطة بموضوع الدراسة.
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 مجتمع الدراسة:
يتكون المجتمع الأصلي لهذه الدراسة من جميع الطالبات المعلمات بقسم الدراسات 

بية والدراسات الإسلامية بالجامعة الأ ية الإسلامية بكلية اللغة العر ( 237) :عددهن لغالباسمر
 -2022 :الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي أثناء ،إجراء الدراسة مرحلةطالبة، خلال 

ن خلال أسلوب ة، م، وقد قام الباحث بتطبيق أداة دراسته على جميع أفراد  مجتمع الدراس2022
 ( طالبة.237) :البالغ عددهمالحصر الشامل، 

 :راسة( يبين عدد مجتمع الد2جدول رقم)
 % ت الصف الدراسي

 22.9 42 الأول الثانوي
 74.2 23 الثاني الثانوي
 200 237 المجموع الكلي

 
 :المعلماتو لطالبا بالنظر إلى الجدول السابق يتبين أن العدد الإجمالي لمجتمع الدراسة من

كما تم استبعاد معلمة،  (22): ( وقد تم استبعاد العينة الاستطلاعية من التطبيق النهائي وهو234)
ن نسبة يشكل نوه ،( معلمة237من الملاحظة، فكان العدد النهائي الصالح للتحليل ) ات( معلم3)
  .الباحث هذه النسبة صالحة لتمثيل مجتمع الدراسة قد عدّ (، و94.4)

 أداة الدراسة:
عمد الباحث إلى استخدام بطاقة الملاحظة؛ لتحقيق أهداف الدراسة، والإجابة عن 

 تساؤلاتها، وقد تم بناء بطاقة الملاحظة والتأكد من صدقها وثباتها من خلال الخطوات الآتية:
بية اللشاملة، بناء قائمة معايير الجودة ا (2  إسلامية.التي ينبغي توافرها في أداء معلمات التر
بطاقة الملاحظة: يتحدد الهدف من بطاقة الملاحظة إلى قياس مستوى أداء الهدف من  (2

بية بية الإسلامية في بر الطالبات معلمات التر يسهن مادة التر بية الإسلامية، أثناء تدر نامج التر
 العملية في ضوء معايير الجودة الشاملة.

ث املة مقسمة على ثلالمعايير الجودة الش ا( عبارة، وفق  77) :بطاقة الملاحظة على تحتوي (3
يم( :مراحل  .)مرحلة التخطيط، مرحلة التنفيذ، مرحلة التقو

 حو التالي:وهي على الن ،تحديد مصادر بناء معايير الجودة الشاملة في بطاقة الملاحظة (7
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 الاطلاع على الدراسات والبحوث التي تتعلق بأداء المعلم في التعليم العام في مختلف المواد -
 الدراسية.

يت في مجال الجودة الشاملة.الاطلا -  ع على الدراسات والبحوث التي أجر
بية الإسلامية. - يت في مجال التر  الاطلاع على الدراسات والبحوث التي أجر
يمه. - يبه وتقو بية الإسلامية وتدر  الاطلاع على الدراسات والبحوث التي اهتمت بإعداد معلم التر

 صدق بطاقة الملاحظة:
(، 2):م عرضها على مجموعة من السادة المحكمين ملحق رقمت ؛للتأكد من صدق البطاقة

وقد تم  من الملحوظات، اعن البطاقة، وأبدى بعضهم عدد   اوقد أبدى عدد كبير منهم رضاء  تامًّّ 
 الأخذ بها؛ لتبدو البطاقة جاهزة للتطبيق في صورتها النهائية.

يجاد معامل الصدق الكلي لبطاقة الملاحظة من خلال الج بيعوقد تم إ ي لمعامل ذر التر
 .0.9274الثبات 

  :ثبات بطاقة الملاحظة -
لفا كرونباخ استخدم الباحث معادلة أ :ة الملاحظة الخاصة بعينة الدراسةتحديد ثبات بطاق
Alpha Coronbach))  لحساب الاتساق الداخلي لأجزاء البطاقة، وقد بلغت قيم معامل ألفا

( يوضح 2) :البطاقة بدرجة عالية، والجدول رقم ما يدل على ثبات ، وهو(0. 4749كرونباخ )
 قيم ثبات وصدق مختلف محاور بطاقة الملاحظة:

 ( يوضح نتائج قيم ثبات وصدق مختلف محاور بطاقة الملاحظة 1جدول رقم )
يقة التناسق الداخلي وحسابها  (.(Alpha Coronbachخلال طر

 
 قيمة الصدق قيمة الثبات عدد البنود مراحل البطاقة

 0.2222 0. 2122 21 خطيط التدريست
 0.2122 0. 2221 22 تنفيذ التدريس
 0.2112 0. 2222 21 تقويم التدريس
 0.2122 0. 2222 21 اقةالثبات الكلي للبط
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 المعالجة الإحصائية: -
 تم استخدام الأساليب الإحصائية التالية:

 طاقة.لحساب ثبات مراحل الب (Alpha Coronbach) معادلة ألفاكرونباخ -
ية لتحليل البيانات - ية، والمتوسطات الحسابية، والانحرافات المعيار ، التكرارات، والنسب المئو

 (.spssحيث استخدم برنامج التحليل الإحصائي )
 نتائج الدراسة ومناقشتها:

بناء على مقياس ليكرث، يتم اعتماد الدرجات الآتية لتحديد درجة تحقق المعايير لدى 
يسهم لمادة الدراسات الإسلامية:الطالبات معلمات ا بية الإسلامية أثناء تدر  لتر

  3.00إلى  2.37 :إذا كانت قيمة المتوسط من مرتفعدرجة التحقق.  
 2.33إلى  2.24 :حد ما إذا كانت قيمة المتوسط من درجة التحقق إلى.  
 2.22إلى  2 :درجة غير متحقق إذا كانت قيمة المتوسط من. 

حققها "ما معايير الجودة الشاملة التي ينبغي ت: ن السؤال الأول ونصهنتائج الإجابة ع -اأول  
 .لدى الطالبات معلمات الدراسات الإسلامية أثناء تدريسهن مادة الدراسات الإسلامية؟

وللإجابة عن هذا السؤال تم تحديد عدد من معايير الجودة الشاملة التي ينبغي تحققها لدى 
يسهن لمادة الدراسات الإسلامية، بعد أن تم الطالبات معلمات الدراسات الإس لامية، عند تدر

بية والدراسات  يس اللغة العر لإسلامية، اعرضها على مجموعة من المختصين في المناهج وطرق تدر
 .ا( متخصص  22) :وعددهم

 كما عمد الباحث عند بناء هذه المعايير إلى اتباع الخطوات الآتية:
 المرتبطة بالجودة الشاملة ومعاييرها. الاطلاع على الدراسات السابقة-2
ية المتعلقة بالجودة الشاملة في تعليم الدراسات الإسلامية واللغة -2 بو مراجعة الأدبيات التر

بية.  العر
يس الدراسات الإسلامية.-3  استطلاع آراء العاملين في ميدان تدر
يس الدراس-7 ية.مراجعة أهداف تدر  ات الإسلامية بالمرحلة الثانو

يس مادة في ضو ء ما سبق تم استخلاص عدد من معايير الجودة الشاملة اللازمة لتدر
ب ية، و  ئيةالنها ئمةكونت القات عد عرضها على عدد من المحكمينالدراسات الإسلامية في المرحلة الثانو

 من الآتي:
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 مهارة. (23) :التخطيط واشتمل على: المحور الأول -
 مهارة. (24) على: التنفيذ واشتمل: المحور الثاني -
يم واشتمل على :المحور الثالث -  مهارة. (22) :التقو

دروس  طيط: ما مستوى أداء الطالبات المعلمات في تخالإجابة عن السؤال الثاني نتائج -اثاني  
بية الإسلامية، وإلى أي مدى تتحقق تلك المعايير لدى الطالبات معلمات الدراسات الإسلامية  التر

بية والد يسهن الدراسات الإسلامية في مرحلة بكلية اللغة العر راسات الإسلامية أثناء تدر
  .التخطيط؟

ية،والنسب الم وللإجابة عن هذا السؤال تم احتساب التكرارات، طات والمتوس ئو
ية، والجدول رقم  .( يوضح ذلك3) :الحسابية، والانحرافات المعيار

يع التكراري  (1):قمجدول ر ة من نة الدراسة الكليأداء أفراد عي لملاحظةيبين التوز
ية في ضوء معايير الجودة الشاملة لمرحلة  الطالبات معلمات الدراسات الإسلامية بالجامعة الأسمر

  .التخطيط
 :(1)جدول رقم 

 
 

 العبارات 
 غير متحقق إلى حد ما مرتفعة

 المتوسط
الانحراف 

 المعياري
ترتيب 
 العبارات

درجة 
 % ت % ت % ت التحقق

2.  
داف في صورة سلوكية يصوغ الأه

 صحيحة
 مرتفع 2 77093 2.4344 0 0 22.2 32 43.9 99

2.  
بط الأهداف السلوكية للدرس  ير

 بالأهداف العامة للمادة
 مرتفع 2 23232 2.2422 3.0 7 22.9 32 40.2 97

3.  
يحلل محتوى الدرس إلى عناصره 

 الأساسية
 مرتفع 3 74732 2.2492 .4 2 30.2 72 24.4 92

7.  
 ن بين مختلف الأهدافيحقق التواز

 التعليمية
 مرتفع 7 24902 2.2422 7.2 2 32.4 77 22.4 47

يس المناسبة  .2 يقة التدر  مرتفع 2 23323 2.2299 4.2 20 32.2 73 20.7 42 يختار طر

2.  
حدد الزمن المناسب لجميع مناشط ي

 الدرس
 إلى حد ما 2 42234 2.3324 24.2 23 32.2 73 20.4 24

4.  
ناسب ة التي تيحدد الأسئلة الصفي

 أهداف الدرس
 مرتفع 4 22003 2.7249 4 2 22.4 42 72.2 24

4.  
يحدد الواجبات المنزلية المناسبة 

 لإكساب التلاميذ أهداف الدرس
 إلى حد ما 4 29444 2.2492 20.7 27 22.2 42 24.7 34
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 العبارات 
 غير متحقق إلى حد ما مرتفعة

 المتوسط
الانحراف 

 المعياري
ترتيب 
 العبارات

درجة 
 % ت % ت % ت التحقق

9.  
يم مدى  يحدد الأساليب المناسبة لتقو

 تحقق الأهداف التعليمية.
 ما إلى حد 9 74023 2.2227 3.0 7 42.7 94 27.2 33

20.  
أن تثير أهداف الدرس اهتمام 

 ةالتلاميذ وترتبط بخ براتهم الحياتي
 إلى حد ما 20 74224 2.2492 3.4 2 47.2 200 22.2 29

 إلى حد ما 22 27224 2.9442 22.2 29 29.0 49 29.7 22 يختار الوسيلة التعليمية المناسبة  .22

22.  
د يحدد المفاهيم والمهارات المرا

 اكتسابها للطالب
 ما إلى حد 22 23732 2.9422 27.9 20 42.2 92 23.7 24

 ايعد مرتفع   ،3.00إلى  2.37 :إذا كانت قيمة المتوسط الحسابي من. 
 يعد )إلى حد ما( ،2.33إلى 2.24 :إذا كانت قيمة المتوسط الحسابي من 
 يعد غير متحقق. ،2.22إلى  2 :إذا كانت قيمة المتوسط الحسابي من 

( يتضح أن درجة تحقق المعايير لدى الطالبات 2) :من خلال النظر في الجدول رقم
 معلمات الدراسات الإسلامية، في مرحلة التخطيط كانت على النحو التالي:

تراوحت درجات تحقق المعايير لدى الطالبات في مادة الدراسات الإسلامية  -
قت إن المعايير التي تحقلمرحلة التخطيط بين درجتي )مرتفع وإلى حد ما(، حيث 

 ا( معيار  23) :والبالغ عددها ا( من إجمالي المحور كامل  7، 34) :بدرجة)مرتفع( بلغت نسبتها
ايير لأعلى المتوسطات الحسابية في حين تحققت المع اوهي مرتبة وفق   ،(2، 3,7، 2، 2وهم )

 (.23 .22 .22 .20 .9 .4 .2وهي ) ،(22.2بدرجة )إلى حد ما( بلغت نسبتها )
وفي ضوء النتائج التي تم التوصل إليها من خلال ملاحظة أداء الطالبات المعلمات )عينة 
الدراسة( يتضح أن درجة تحقق المعايير في مرحلة التخطيط كانت بدرجة )إلى حد ما( أعلى من 

بذلك فهي نتيجة ليست بالعالية، وإنما تعد مقبولة إلى حد ما، وهذه النتيجة  ،درجة )مرتفع( عبر تو
يس ببعض الإجراءات، وإهمال عن اهتمام الطالبات المعلمات في  درجة التخطيط، أوما قبل التدر

يسية التي هن بحاجة إليهن عديد يد من الإعداد، ح االإجراءات والمهارات التدر يث إن لتحقيق مز
يس مء، التي يجب أن ينطلق منه المعلمالتخطيط يمثل نقطة البد وأية مارسة  ؛ ذلك لأن التدر

يبرز معالمها. ممارسة لا  بد لها من إطار فكري يحدد إجراءاتها، و
ودراسة  ،(2009) :ودراسة العايد ،(2004) :وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة العلي

 (.2027) ،البركاني
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ذ دروس التربية في تنفيما مستوى أداء الطالبات المعلمات : السؤال الثالثوللإجابة عن 
لى أي مدى تتحقق تلك المعايير لدى الطالبات معلمات الدراسات الإسلامية أثناء وإ ؟الإسلامية

ية وللإجابة عن هذا السؤال تم احتساب التكرارات والنسب المئو  ؟تدريسهن في مرحلة التنفيذ
ية  ( يوضح ذلك.7) :والجدول .والمتوسطات الحسابية والانحرافات المعيار

يع الت2) :جدول رقم  كراري لملاحظة أداء أفراد عينة الدراسة الكلية( المبين للتوز
 من الطالبات المعلمات في مرحلة التنفيذ.

 

 العبارات م
  غير متحقق إلى حد ما مرتفعة

 المتوسط % ت % ت % ت
الانحراف 

 المعياري
ترتيب 
 العبارات

درجة 
 التحقق

 94 يعرض المعلومات بتسلسل منطقي يسهل على التلاميذ استيعابها  .2
42.

7 
34 

24.
2 

0 00 
2.423

9 
 مرتفع 2 77442

 92 يختار التمهيد المناسب للدخول إلى الدرس  .2
24.

4 
70 

29.
9 

2 2.2 
2.242

2 
 مرتفع 2 20224

يقة منظمة  .3  90 يستخدم السبورة بطر
24.

2 
72 

32.
3 

2 2.2 
2.222

4 
 مرتفع 3 20422

 42 أن يغلق الدرس من خلال ملخص لأهم عناصره  .7
20.

7 
20 

34.
3 

3 2.2 
2.242

2 
 مرتفع 7 23442

يسه  .2  40 أن يتمكن من محتوى الموضوع الذي يقوم بتدر
29.

4 
27 

70.
3 

0 00 
2.294

0 
 مرتفع 2 79237

 42 أن يصغي باهتمام إلى إجابات التلاميذ  .2
22.

2 
24 

72.
2 

2 2.2 
2.277

4 
 عمرتف 4 22909

 22 أن تكلف طالباتها بواجبات بيتية تعزز التعليم الصفي  .4
72.

0 
24 

20.
4 

22 4.2 
2.324

7 
 إلى حد ما 4 2224

 72 يوجه الطلاب إلى تحديد الأفكار الرئيسة  .4
32.

3 
42 

27.
2 

 إلى حد ما 9 23243 2.2244 7.2 2

 42 31.3 72 تدرب الطالبات على استخراج الأفكار الفرعية  .9
27.

2 
2 7.2 

2.224
4 

 إلى حد ما 20 23243

 72 كارتختار الأمثلة والأدلة المناسبة لتوضيح الأف  .20
32.

3 
92 

24.
9 

2 4 
2.302

0 
 ما إلى حد 22 74423

بية الإسلامية  .22 بط موضوع الدرس بفروع التر  24 أن ير
22.

9 
43 

22.
0 

77 
30.

4 
2.449

2 
 إلى حد ما 22 22990

 22 أن يوظف الوسائل التعليمية الملائمة  .22
22.

9 
22 

74.
2 

23 
39.

2 
 إلى حد ما 23 22742 2,4239
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 العبارات م
  غير متحقق إلى حد ما مرتفعة

 المتوسط % ت % ت % ت
الانحراف 

 المعياري
ترتيب 
 العبارات

درجة 
 التحقق

 27 لعملي لدروس العبادةبالتطبيق ا ىن  ع  أن ي    .23
20.

7 
24 

73.
3 

22 
72.

3 
2.272

4 
 إلى حد ما 27 22797

يجابية في كل الدروس والاتجاهاتأن يعزز القيم   .27  224 9,4 23 الإ
44.

3 
7 3.0 

2.024
2 

 إلى حد ما 22 32220

بية الإسلامية  .22  20 9.4 23 أن يوظف الأنشطة المتنوعة في دروس التر
77.

4 
22 

72.
2 

2.272
4 

 إلى حد ما 22 22327

 204 9.0 22 أن يستثمر خبرات الطلاب السابقة في إثراء الدرس  .22
49.

4 
22 

22.
2 

2.944
2 

 إلى حد ما 24 72000

 93 2.4 9 أن ينوع في استخدام المثيرات أثناء عرض الدرس  .24
29.

7 
32 

23.
9 

2.424
7 

 إلى حد ما 24 22442

 
  ايعد مرتفع   ،3.00إلى  2.37 :إذا كانت قيمة المتوسط الحسابي من. 
 يعد )إلى حد ما( ،2.33إلى  2.24 :إذا كانت قيمة المتوسط الحسابي من. 
 يعد غير متحقق. ،2.22إلى  2 :إذا كانت قيمة المتوسط الحسابي من 

( يتضح أن درجة تحقق المعايير لدى الطالبات معلمات 7) :من خلال الجدول رقم
 لى النحو التالي:الدراسات الإسلامية في مرحلة التنفيذ، كانت ع

تراوحت درجات تحقق المعايير لدى الطالبات معلمات الدراسات الإسلامية في  -
إلا  ،ى حد ما(و )وإل ،)مرتفعة( :هما ،مادة الدراسات الإسلامية لمرحلة التنفيذ بين درجتين

لمعايير (، فاأعلى من المعايير التي تنتمي إلى درجة )مرتفعة تنتمي إلى درجة ما أن المعايير التي
(، 24من إجمالي المحور كاملا  البالغ عدده ) (34.9) :التي تحققت بدرجة مرتفعة بلغت نسبتها

 (.4، 2، 2، 7، 3، 2، 2)مرتفعة( ) :والمعايير التي تحصلت على درجة
نما يدل على من تركيزهن، إ ي العلمات، ونالت مستوى عاوهذه المعايير التي اهتمت بهن الم

يسية، وتنفيذ وتحقيق –عينة الدراسة-ات مدى إدراك المعلم  بضرورة وأهمية هذه المهارات التدر
في حين غابت أهداف ما رسمنه من أهم الأهداف السلوكية لدروس الدراسات الإسلامية، 

يث بلغت  نسبة ح،يتضح ذلك من المعايير التي تحصلت على درجة )إلى حد ما(سلوكية أخرى، 
يجة ليست بالمرتفعة أو العالية، حيث تعد مقبولة إلى حد ما، وهذه (، وهي نت22.2) :هذه المعايير
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إلى حد  (، حيث تعد مقبولة  24، 24، 22، 22، 27، 23، 22، 22، 20، 9، 4المعايير هي )
  ما.

 -عينة الدراسة–مات إلى عدم تركيز الطالبات المعل نتائج تشير هذه المعايير السابقةوفي ضوء ال
بية وقلة درايتهن ل ،عليهن متطلبات التعلم اللازمة، وعدم اهتمامهن ببناء خبرات دروس التر

 الإسلامية، على الخ برات السابقة التي تمهد لها، وتساعد على اكتسابها بما يحقق مبدأ الاستمرار، من
يز الاتجاهات في كل الدروس، واستثمار خبرات الطالبات السابقة،  خلال توظيف الأنشطة وتعز

يع المثيرات   أثناء عرض الدروس وتوظيف الوسائل التعليمية والاهتمام بالتطبيق العمليوتنو
 لدروس العبادة.

مية امتلاكهن على الرغم من أه لنا جوانب قصور في أداء المعلماتوفي ضوء ما سبق يتضح 
يسي لهن.  لمهارات تنفيذ الدروس والسيطرة عليها، للارتقاء بالأداء التدر

 ،(م2004) :ودراسة العلي ،(م2002) :ع دراسة النمريوتتفق نتائج هذه الدراسة م
يد  (.م2009) :ودراسة العايد ،(م2004) :ودراسة أبوز

روس التربية في تقويم دالسؤال الرابع: ما مستوى أداء الطالبات المعلمات وللإجابة على 
ثناء أوإلى أي مدى تتحقق تلك المعايير لدى الطالبات معلمات الدراسات الإسلامية،  ؟الإسلامية

ية وللإجابة عن هذا السؤال تم احتساب التكرارات والنسب المئو  ؟تدريسهن في مرحلة التنفيذ
ية والجدول)  .( يوضح ذلك2والمتوسطات الحسابية والانحرافات المعيار

يع التكراري لملاحظة أداء أفراد عينة الدراسة الكلية من 2):جدول رقم ( المبين للتوز
 :ة التقويمالطالبات المعلمات في مرحل

 العبارات م
  غير متحقق إلى حد ما مرتفعة

 المتوسط % ت % ت % ت
الانحراف 

 المعياري
ترتيب 
 العبارات

درجة 
 التحقق

2.  
 3.0 7 24.9 34 29.7 93 يتجنب استخدام الأسئلة الموحية بالإجابة

2.227
2 

 مرتفع 2 23343

2.  
بط الأسئلة الصفية بأهداف الدرس  00 0 34.3 20 22.4 47 أن ير

2.222
9 

 مرتفع 2 74272

3.  
يم داخل الصف  2.2 2 72.3 22 22.2 40 أن يحسن إدارة أسئلة التقو

2.204
2 

 مرتفع 3 23097

7.  
 22 34.4 22 20.0 24 أن يراعي تسلسل الأسئلة من البسيط إلى المركب

22.
2 

2.344
2 

 إلى حد ما 7 24244



بية العمليةالدراسات الإسلامية  طالبات أداء تقويم ــــــــــــــ  ـــــــ مجلة أصول الدينــــــــ ــــــــــــ في التر  
 

722 
 

 العبارات م
  غير متحقق إلى حد ما مرتفعة

 المتوسط % ت % ت % ت
الانحراف 

 المعياري
ترتيب 
 العبارات

درجة 
 التحقق

2.  
يم النهائي بشموليته لجميع الأهداف  00 0 29.4 40 70.3 27 أن يتسم التقو

2.242
4 

 إلى حد ما 2 79237

2.  
يات الإدراك  24 20.4 24 32.4 74 ينوع الأسئلة الصفية لقياس مستو

23.
7 

2.223
9 

 إلى حد ما 2 22427

4.  
يم على مدار الحصة  24 72.3 22 32.4 77 يستخدم التقو

20.
9 

2.229
7 

 إلى حد ما 4 42297

4.  
 29 20.0 24 24.7 34 لتعلمايم القبلي لتحديد متطلبات يستخدم التقو 

22.
2 

2.024
2 

 إلى حد ما 4 40222

9.  
يصحح المفاهيم الخاطئة  4.2 20 43.2 94 29.7 22 يعالج إجابات المتعلمين و

2.229
7 

 إلى حد ما 9 20224

20.  
 9.4 23 40.9 92 29.7 22 يعزز الإجابات الصحيحة بأساليب متنوعة

2.094
0 

 إلى حد ما 20 23224

22.  
ية والصفيةيتابع واجبات و ير  22 27.9 44 24.4 22 أعمال الطلاب التحر

22.
7 

2.022
7 

 إلى حد ما 22 29707

22.  
يني بفاعلية يم البنائي التكو  22 22.7 49 24.2 27 يستخدم التقو

22.
7 

2.022
7 

2.004
2 

 إلى حد ما 22

 
 ايعد مرتفع   ،3.00 :إلى 2.37 :إذا كانت قيمة المتوسط الحسابي من. 
 يعد )إلى حد ما( ،2.33 :إلى 2.24 :توسط الحسابي منإذا كانت قيمة الم. 
 يعد غير متحقق. ،2.22 :إلى 2 :إذا كانت قيمة المتوسط الحسابي من 

( يتضح أن درجة تحقق المعايير لدى الطالبات معلمات 2من خلال الجدول )رقم 
يم بين درجتين  :هما ،الدراسات الإسلامية، في مادة الدراسات الإسلامية في مرحلة التقو

ير التي تنتمي ي"إلى درجة ما" أعلى من المعا إلا أن المعايير التي تنتمي ،"إلى حد ما" و ،"مرتفعة"
( من إجمالي المحور 22) :فالمعايير التي تحققت بدرجة مرتفعة بلغت نسبتها ،"إلى درجة "مرتفعة

، 2): ي رقم( تتمثل فوهذه المعايير التي تحصلت على درجة )مرتفعة ،(22البالغ عدده ) ،اكامل  
 ( في الجدول السابق.3، 2

من تركيزهن، إنما  ي ابهن المعلمات، ونالت مستوى  عال وهذه المعايير السابقة التي اهتمت
صف، لبأهمية الأسئلة الصفية داخل حجرة ا –عينة الدراسة–دل على مدى إدراك المعلمات 

أسئلة  لى إدارةوقدرتهن ع بالإجابة، موحيةنب استخدام الأسئلة التجوارتباطها  بأهداف الدرس، و
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يم داخل الصف، وهنا  يم دتالتقو اخل تضح أهمية هذه المهارة بالنسبة للمعلمة، فإدارة أسئلة التقو
يقتصر الأمر على  الصف لا تشير إلى فهم معلمات الدراسات الإسلامية لإدارة الأسئلة الصفية، و

يم الصفية أشمل من مجرد ذلك، فه مشاركة الطالبات في الإجابة عنها، فإدارة ي تتضمن أسئلة التقو
لمشاركة بشكل ليتيح أمام المعلمات فرصة ا؛ جو يسوده التسامح والود واللين حسن إدارة الأسئلة في

يساعد المعلم على إدارة النقاش في جو تعليمي مريح.  أفضل، و
يسي ممنهن، في أدائهن التد ي اك معايير لم تنل مستوى عالفي حين هنا ن خلال مرحلة ر

يس، وقد تحصلت هذه المعايير على درجة )إلى حد ما( يم التدر : ه المعاييرحيث بلغت هذ ،تقو
، 7وهي أرقام ) ،(، وهي نتيجة ليست بالمرتفعة أو العالية، حيث تعد مقبولة إلى حد ما42%)
 (.2): ( بالجدول رقم22، 22، 20، 9، 4، 4، 2، 2

درجة توافرها لدى  فإنأهميتها  معح أن هذه المعايير السابقة، وفي ضوء نتائج الدراسة يتض
ى فلم يراع تسلسل الأسئلة من البسيط إلى المركب أو من المعلوم إل ،أفراد العينة كان متوسطا  

ا يحقق موهو ليها، إللمعرفة الجديدة وتؤدي المجهول، من خلال البدء بالمعرفة السابقة التي تمهد 
ية المعرفة  وتسلسلها في أذهان الطلاب. استمرار

يم النهائي لم يتسم بشموليته لجميع الأهداف التعليمي ة، ولم كما أوضحت نتائج الدراسة أن التقو
ات الدراسات معلمأهمية هذه المهارات بالنسبة لمع تتنوع الأسئلة الصفية بصورة واضحة، و

لة الصفية، كما لم تتنوع الأسئ ن درجة توافرها لدى أفراد العينة، كانت متوسطة،فإالإسلامية، 
حيث من الضروري تنوعها بين مقاليه وموضوعية متعددة، حيث إن تنوعها بتنوع مجال أهداف 

 الدرس يقابل تنوع الفروق الفردية بين الطالبات داخل الصف.
 ،(م2002) :ودراسة حسن ،(م2002) :وتتفق نتائج هذه الدراسة مع دراسة النمري

يد ،(م2002) :ودراسة يونس  ،(م2004) :ودراسة الغامدي ،(م2004) :ودراسة أبوز
 .م(2027) :ودراسة البركاني ،(م2009) :ودراسة

ات ما التوصيات المقترحة لتطوير الأداء التدريسي للطالب وللإجابة عن السؤال الخامس:
 المعلمات في ضوء معايير الجودة الشاملة؟ 
لبات المعلمات التدريسي لدى الطا لتطوير مستوى الأداءأمكن التوصل إلى توصيات مقترحة 

 في ضوء ما توصلت إليه الدراسة الحالية، وذلك على النحو الآتي:
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يسي التي توصلت إليه الدراسة الحالية،  - ضرورة الرجوع إلى معيار الأداء التدر
يس من ينبغي مراعاته فيما يتعلق بمراحل التدر يمخلال التخطيط والتنفيذ والت و حتى  ؛قو

يس  بالجودة. يتسم التدر
ير المهني الذاتي للطالبات المعلمات، وتوجيه اهت - ، نوممارساته ناماتهمالاهتمام بالتطو

يبه يبهعلى  نمن خلال تدر يس، وتدر يس.على التخطيط ا نمهارات التخطيط للتدر  لفعال للتدر
بية العملية، وأهمية العمل الجماعي، وتكث - يف تحفيز الطالبات المعلمات على برنامج التر

ير أدائهنالج  انب التطبيقي، والتواصل المستمر معهن، وتوجيههن، وتقديم التوعية اللازمة لتطو
يسي وتكثيف الدروس التطبيقية يس الصغر، ق التدر ل توجه الطالبات بمن خلال برامج التدر

بية العملية، بحيث يتم التركيز على المهارات اللازمة للطالبات المعلمات في  المعلمات إلى التر
بية الإسالت يم دروس التر بية الإسلامية، في تخطيط وتنفيذ وتقو يس المستقبلي للتر  لامية.در

يس المصغر على تنفيذ  - يب الطالبات المعلمات من خلال برامج التدر تدر
يس بكليا يسية الحديثة التي تمت دراستها سواء داخل معامل التدر بية  تالاستراتيجيات التدر التر

كلها شذلك حتى يمكن نقل الحديث عن تلك الاستراتيجيات من ؛ وأو داخل الفصل الدراسي
بط الجانب النظري بالجانب التطبيقي، وإثراء الموقف النظري  إلى الشكل الوظيفي والعملي، ور

يسي لم الذاتي، استراتيجية المناقشة الصفية، والتعلم التعاوني، وحل المشكلات، والتع :مثل ،التدر
 جيات التي تمت دراستها.تيالاسترا والتعلم البنائي، وغيرها من

ية، وندوات خاصة للطالبات  - بو يفهعقد لقاءات تر بمعايير الجودة  نالمعلمات؛ لتعر
يم.  الشاملة اللازمة لتعليم الدراسات الإسلامية في مرحلة التنفيذ والتقو

إقامة الحلقات العلمية الهادفة التي تكشف الأدوار المستقبلية لمعلمات المستقبل  -
 عام، ومعلمة الدراسات الإسلامية بشكل خاص. بشكل

بية العملية، الذي ي - يم التشخيصي في برنامج التر تم إعادة النظر جيدا في أسلوب التقو
يم ال ب اطالبات المعلمات المستخدمة حالي  من خلال بطاقة تقو ية العملية، وذلك في برنامج التر

يدة أو إعادة تصميم بطاقة أخرى جد ،بتعديل بعض جوانبها، وإعادة تقدير أوزان عناصرها
 .أكثر ملاءمة  

قترح الباحث ترح يفي ضوء ما أسفرت عنه نتائج هذه الدراسة وما أشار إليه التصور المق
 ومتابعة مسيرتها من خلال إنجاز الدراسات البحثية الآتية: تعميق الدراسة 
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في ضوء  لاميةمعلمات الدراسات الإس مقترحة لإعداد جديدة استراتيجيةتصميم  (2
 .لاتجاهات المعاصرة

يس الدراسات الإسلامية مع مر (2 لعصر الحديث اعاة تطورات احصر مهارات تدر
 ومستجداته.

بشكل  ،لمحتوىات مقررات الدراسات الإسلامية بالصفوف الدراسية المختلفة بناء معايير (3
ية.متطلبات الميتفق مع المعايير المهنية لمعلمي الدراسات الإسلامية والوفاء بال  عيار
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 المراجع:
ية م2022):أحمد حسن مرعي-2 بية في المرحلة الثانو يسي لمعلمي اللغة العر (: الأداء التدر

، 2022 ،مايو20-22مقدم للمؤتمر العلمي السنوي الأول من  في ضوء معايير الجودة الشاملة، بحث
بية، قصر بن غشير، جامعة طرابلس   .كلية التر

ية والمعرفية في  (:م2002) :اني وعلي الجملأحمد حسين اللق-2 بو معجم المصطلحات التر
يس، القاهرة، عالم ال كتب  .المناهج وطرق التدر

يا لإعداد المعلمين وتأهيلهم وفق متطلبات أنظمة  (:م2004) :أحمد كنعان-3 رؤ
يل.أ 29-24: من ةمددبي في ال الجودة، بحث مقدم إلى مؤتمر الإصلاح المدرسي  بر

يت الواقع والمأمول، م2002) :سف ال كندريجاسم يو-7 (: إعداد المعلم بجامعة ال كو
ية والنفسية، المجلد  بو يت ،3مجلة العلوم التر  .جامعة ال كو

ّ ه القميزي حمد عبد-2 يم الأداء الوظيفي للمعلم بناء على آراء الطلاب،  (:م2020) :الل تقو
 .224: مجلة المعرفة السعودية، العدد

بي-2 يب المعلم من  (:م2009): خالد سعيد الحر أسس الجودة التعليمية في إعداد وتدر
بية، جامعة أم القرى.  منظور إسلامي، كلية التر

يري-4 ية لمدارس المستقبل في ضوء ه 2724): رافدة عمر الحر (: إعداد القيادات الإدار
 .الجودة الشاملة، عمان، دار الفكر

ية بحوثمعايير الأصالة والمعاص (م2002) :طعيمة رشدي أحمد-4 بو  رة للعناصر التر
ير ندوة ية مستقبلة لمسار التعليم العام في العالم ال "نحو :وتقار ، "معات الأقلية المسلمةإسلامي ومجترؤ

بيع 24-27لمكرمة )اإعداد وتنفيذ: الهيئة الإسلامية العالمية للتعليم، رابطة العالم الإسلامي، مكة  ر
 .272-49: ص ،(السودانه 2724الأول

بية في التعليم  (:م2000) :ي أحمد طعيمة، محمد السيد مناعرشد -9 يس اللغة العر تدر
بي، ط يات وتجارب، القاهرة، دار الفكر العر  .2: العام نظر

 الجودة في التعليم، عمان، دار الشروق. (:م2004) :سهيلة محسن الفتلاوي -20
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بيدي-22 التعليم،  في عرض بعض تجارب إدارة الجودة في التعليم (:م2002) :صباح الز
ين. ين جامعة البحر بوي السادس، البحر  ورقة عمل مقدمة للمؤتمر التر

يسي للطلبة  (:م2009) :صلاح أحمد الناقة-22 يم الأداء التدر بية، المعلمين بكلتقو ية التر
 الثاني. :، العدد24 :مجلة الجامعة الإسلامية، المجلد ،غزة الإسلامية، بمحافظة جنوب الجامعة

ية، دار  (:م2003) :ين المتبوليصلاح الد-23 بية ومشكلات المجتمع، الإسكندر التر
 .2/الوفاء، ط

بية الإسلامية (2004م) :عادل الغامدي-27 : أهمية المعايير الجودة الشاملة لمعلمي التر
 في المرحلة الابتدائية من وجهة نظر المختصين، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة أم القرى.

ّ ه هري عطاعبد الحميد ز-22 يبي لتنمية كفاءات  (:م2002) :الل فعالية برنامج تدر
بية في المرحلة الإعدادية، مجلة القراءة والمعرفة،  يس وتحقيق متطلبات الجودة لدى معلمي العر التدر

 .27: العدد
ّ ه محمد المخلافي عبد-22 بية  :(م2004): الل يم برنامج إعداد معلم الأحياء، كلية التر تقو

بية، المجلد الأولجامعة تعزفي ضو ية المعاصرة، جامعة أسيوط، مجلة كلية التر بو ، ء الاتجاهات التر
 .2: عدد

بية ه 2732): علي بن بلقاسم البركاني-24 يسي لمعلمي مقررات التر يم الأداء التدر (: تقو
بية السعودية، رسالة  الإسلامية المطورة ضمن المشروع الشامل ير المناهج في الممل كة العر لتطو

بية جامعة أم القرىماجست  .ير، كلية التر
يد-24 بية الميدانية القائم م2004) :لمياء أبوز (: مدى تحقق معايير الجودة في برنامج التر

يسي والا تجاه نحو المهنة لدى الطالبات المعلمات بمنطقة القصيم،  وانعكاس ذلك على الأداء التدر
ير  :ين شمس، المجلدضوء معايير الجودة "، جامعة عمناهج التعليم في  المؤتمر العلمي التاسع عشر "تطو

 الرابع.
(: الاتجاهات الحديثة لعلم النفس م2724): طه محمود محمدأحمد سعفان وسعيد-20

يب المعلم، ط بوي في إعداد وتدر  دار ال كتب الحديث. :، القاهرة2التر
يس نحو تقو م2022): محمد أحمد ناصف ومحمد عيد-22 م ي(: اتجاهات أعضاء هيئة التدر

يق، مصر، العدد أدائهم، ودراسة ميدانية على جامعة بية بالزقاز يق، مجلة كلية التر : 24 :الزقاز
(2022). 
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ّ ه محمد -22 يم اللغوي في ظل حركة المعايير م2002) :رجب فضل الل (: متطلبات التقو
يس، المجلد ية للمناهج وطرق التدر ية، المؤتمر العلمي السابع عشر للجمعية المصر بو  لأول، القاهرة.ا :التر

ّ ه ومصطفى رجب سالم ) -23 (: معايير مقترحة لأداء م2007محمد رجب فضل الل
ية للمناهج وطرق  المعلمين بالتعليم العام، بحث مقدم للمؤتمر العلمي السادس عشر للجمعية المصر

يس في الفترة من  الثاني. :المجلد ،يوليو 22-22: التدر
يش -27 يم في مدارس تق (:ه 2732) :محمد عبدالله الدو يم أداء معلم القرآن ال كر و

يسية اللازمة، رسالة  ياض في ضوء ال كفايات التدر يم الابتدائية، بمنطقة الر تحفيظ القرآن ال كر
ياض.  ماجستير غير منشورة، كلية العلوم الاجتماعية، جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية، الر

يس مادة النحو وعلاقتها (: الأساليب الم2022) :محمد عمار الكيلاني -22 سائدة في تدر
 بمستوى التحصيل الدراسي لدى عينة من تلاميذ الصف التاسع للتعليم الأساسي بمنطقة الخمس

بية بليبيا، رسالة ماجستير،  جامعة المرقب. كلية التر
بية بالتعليم العام، م2002) :محمد محمد يونس -22 (: معايير جودة أداء معلم اللغة العر

بية والمق اعتماد وضمان جودة المؤسسات التعليمية، الجمعيةمؤتمر ال ية للتر ارنة والإدارة المصر
يف من  التعليمية بالاشتراك مع كلية بية ببني سو  يناير. 30 -29التر

بية الإسلامية  (:م2022) :بن عيطة المال كي مسفر -24 يسي لمعلمي التر الأداء التدر
ية في ضوء معايير الجودة بية السعودية، مجلة القر للمرحلة الثانو ءة والمعرفة، االشاملة بالممل كة العر

 .222 :العدد
(: التعلم الفعال وعلاقته بال كفايات الأدائية اللازمة م2009) :ميلاد محمد الحضيري-24

لمعلم مرحلة التعليم المتوسط بمدينة زليتن رسالة ماجستير، كلية الآداب والعلوم بالخمس، جامعة 
 مصراته.

بم2002) :ية علي حسنناد -29 ير نظام تعليم البنات بالممل كة العر ية (: تصور مقترح لتطو
بية، المجلد   الشاملة الجودة السعودية في ضوء معايير بية العر مدخل تخطيطي( مجلة مستقبل التر

يةالسابع والعشرون، ال :الثامن، العدد  .34-32 :مكتب الجامعي الحديث، الإسكندر
يسية الفعلية والمثالية كما تراها الطالبة في م2000) :هند الخثيلة-30 (: المهارات التدر

ية والاجتماعية والإنسانية، المجلد بو الثاني  :جامعة الملك سعود، مجلة جامعة أم القرى للعلوم التر
 .227-204 :عشر، العدد الثاني
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 :الملاحق
 
 :(2ملحق )

ية  معيار لتقويم الأداء التدريسي للطالبات المعلمات في المرحلة الثانو
 السيد الأستاذ الدكتور/

بعد بركاته.......................... و ّ ه عليكم ورحمته و  ؛سلام الل
يم أداء الطالبات معلمات الدراسات الإسلا :يجري الباحث دراسة بعنوانف ية م"تقو

ية الإسلامية في ضوء معايير الجودة  بية والدراسات الإسلامية بالجامعة الأسمر بكلية اللغة العر
المجال،  أدبيات على، وقد أعد الباحث قائمة لعدد من هذه المعايير من خلال الاطلاع "الشاملة

حكيمها، وإبداء تعليها لونظرا  لما عرف عنكم من خبرة واسعة في هذا المجال فإني أتشرف باطلاعكم 
 : عنرأيكم 

 وضوح صياغة المعايير. ىمد -
 انتماء المعيار للمحور الذي ينتمي إليه. ىمد -
 رعىد. أحمد حسن م: الباحث            مقترحاتكم للحذف والإضافة والتعديل. -

 

 م
 العبارات

 مستوى أداء العبارات

 غير متحقق إلى حد ما مرتفع
 :التخطيط -اأول  

    أهداف في صورة سلوكية صحيحةيصوغ ال  .2
ية(م –وجدانية  -)معرفية :يحقق التوازن بين مختلف الأهداف التعليمية  .2     هار
بط الأهداف السلوكية للدرس بالأهداف العامة للمادة   .3     ير
    يحلل محتوى الدرس إلى عناصره الأساسية  .7
ية المناسبة للدرس  .2     يختار النشاطات اللغو
يس المناسبة يختار طر   .2     يقة التدر
    يختار الوسيلة التعليمية المناسبة  .4
    يحدد المفاهيم والمهارات المراد اكتسابها للطلاب  .4
    يحدد الأسئلة الصفية التي تتناسب وأهداف الدرس  .9

    يحدد الزمن المناسب لجميع مناشط الدرس  .20
يم مدى تحقق الأهداف   .22     التعليميةيحدد الأساليب المناسبة لتقو
    يحدد الواجبات المنزلية المناسبة لإكساب التلاميذ أهداف الدرس  .22
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    حيث ترتبط بخ براتهم الحياتية ،أن تثير أهداف الدرس اهتمام التلاميذ  .23
    :تنفيذ الدرس -اثاني   

    يختار التمهيد المناسب للدخول إلى الدرس  .2
يقة منظمة تسهم في   .2     تحقيق أهداف الدرسيستخدم السبورة بطر
يع زمن الحصة على مختلف عناصر الدرس  .3     أن يقدر على توز
يسه  .7     أن يتمكن من محتوى الموضوع الذي يقوم بتدر
    يعرض المعلومات بتسلسل منطقي يسهل على التلاميذ استيعابه  .2
    أن يختار الأمثلة والأدلة المناسبة لتوضيح الأفكار والمفاهيم المطروحة  .2
بية الإسلامية الأخرى لتحقيق تكامل المعرفة  .4 بط موضوع الدرس بفروع التر     أن ير
    بالتطبيق العملي لدروس العبادة ىأن يعن  .4
    ينوع في استخدام المثيرات أثناء عرض الدرس  .9

    يوظف الوسائل التعليمية الملائمة  .20
    يوجه الطلاب إلى تحديد الأفكار الرئيسة للدرس  .22
    يدرب الطلاب على استخراج الأفكار الفرعية للدرس  .22
    يستثمر خبرات الطلاب السابقة في إثراء الدرس الجديد استثمار  .23
يجابية في كل الدروس  .27     يعزز القيم والاتجاهات الإ
بية الإسلامية  .22     يوظف الأنشطة المتنوعة في دروس التر
    2أن يصغي باهتمام إلى إجابات الطلبة  .22
    أن يغلق درسه من خلال ملخص لأهم عناصره  .24
    يكلف طلابه بواجبات بيتية تعزز التعليم الصفي  .24
    :التقويم -اثالث   

بط الأسئلة الصفية بأهداف الدرس   .2     أن ير
يم القبلي لتحديد متطلبات التعلم  .2     أن يستخدم التقو
    يراعي تسلسل الأسئلة من البسيط إلى المركب  .3
    تجنب استخدام الأسئلة الموحية بالإجابةي  .7
يني بفاعلية  .2 يم)البنائي( التكو     يستخدم التقو
يصحح المفاهيم الخاطئة  .2     يعالج إجابات المتعلمين و
    يعزز الإجابات الصحيحة بأساليب متنوعة  .4
ية والصفية والمنزلية بدقة  .4 ير     موضوعيةو أن يتابع واجبات وأعمال الطلاب التحر
يم على مدار الحصة  .9     أن يستخدم التقو

يات الإدراك   .20     أن ينوع الأسئلة الصفية لقياس مستو
يم داخل الفصل   .22     أن يحسن إدارة أسئلة التقو
يم النهائي بشموليته لجميع الأهداف  .22     أن يتسم التقو

 


