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ملخ�ص 

تهدف هذه الدرا�سة اإىل الك�سف عن درجة امتالك معّلمي الرتبية الإ�سالمية مبدار�س التعليم الأ�سا�سي يف �سلطنة عمان 

للكفاءات املهنية الالزمة للتعليم وفًقا ملعايري اجلودة العاملية لإعداد املعّلمني. ولتحقيق هدف الدرا�سة، مّت اإعداد قائمة 

من الكفاءات املهنية ملعّلمي الرتبية الإ�سالمية بالإ�سافة اإىل التحقق من ثباتها لقيمة كرونباخ األفا )0.979(. وبلغت 

عينة الدرا�سة 852 فرًدا. واأظهرت نتائجها وجود �سبعة حماور لكفاءات املعّلم هي: ال�سمات ال�سخ�سية، التخطيط 

للدر�س، تنفيذ الدر�س، اإدارة ال�سف، ال�سراكة املجتمعية، توظيف تقنيات التعليم، وتر�سيخ مبداأ املواطنة. وقد �سّجل حمور 

تر�سيخ قيم املواطنة اأعلى متو�سط ح�سابي اإذ بلغ 4.56، يف حني بلغ حمور توظيف تقنيات التعليم اأدنى متو�سط ح�سابي 

)3.43(. كما اأظهرت النتائج وجود فروق ذات دللة اإح�سائية )α = 0.05( بني املتو�سطات احل�سابية ل�ستجابات 
اأفراد عينة الدرا�سة تعزى ملتغري النوع )ل�سالح الإناث(، ومتغري الوظيفة )ل�سالح معّلم الرتبية الإ�سالمية مقارنة باملعّلم 

الأول وامل�سرف الرتبوي(، ومتغري املرحلة التعليمية، حيث جاءت جميع املحاور ل�سالح مرحلة التعليم الأ�سا�سي )من 

ال�سف اخلام�س اإىل ال�سف العا�سر( مقارنة مبرحلة التعليم ما بعد الأ�سا�سي )11-12( با�ستثناء حمور تر�سيخ قيم 

مبداأ املواطنة الذي جاء ل�سالح احللقة الثانية من مرحلة التعليم الأ�سا�سي مقارنة مبرحلة التعليم ما بعد الأ�سا�سي. 

ويف �سوء هذه النتائج، اأو�ست الدرا�سة باأن يتم اإعداد حقائب تدريبية لتدريب معّلمي الرتبية الإ�سالمية على الكفاءات 

املهنية وتقنيات التعليم.  
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Abstract
This study aims to reveal the degree of possession of the core professional competen-
cies for teaching, in compliance with the global quality standards for preparing teachers, 
among Islamic education teachers in the primary schools in the Sultanate of Oman. In or-
der to achieve the study’s objective, a list comprising the professional competencies of Is-
lamic education teachers has been developed while ensuring its reliability to Cronbach’s 
alpha value (0.979). The study’s sample includes 852 individuals. Its results showed that 
the teacher’s competencies are divided into seven axes namely: personal characteristics, 
lesson planning, lesson implementation, classroom management, social engagement, 
usage of educational technologies, and consolidation of the citizenship principle. The lat-
ter registered the highest arithmetic mean (4.56) while the usage of educational technol-
ogies registered the lowest arithmetic mean (3.43). The results also showed statistically 
significant differences (α=0.05) between the arithmetic averages of responses by the 
study sample attributed to the variable of gender (in favor of the females), the variable of 
function (in favor of the Islamic education teacher in comparison with the senior teach-
er and educational supervisor), and the variable of educational stage. All axes were in 
favor of the basic education phase (from the fifth to the 10th grade) in comparison with 
the post-basic education phase (11-12), except for the “consolidation of the citizenship 
principle” axe, which came in favor of the second cycle of the basic education phase. 
In light of these results, the study recommended the preparation of training portfolios to 
train Islamic education teachers and equip them with the professional competencies and 
teaching techniques.
 
Keywords: Islamic education teacher; Professional competencies; International quality 
standards
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مقدمة 
مُيرُّ عاملنا اليوم بكثرٍي من التحديات املعا�سرة مثل العوملة، والتقدم العلمي والتكنولوجي وما تبعه من ثورة ُكربى يف املعرفة 

واملعلومات، والتوجه نحو الدميقراطية، واجلودة والعتماد الأكادميي، واقت�ساديات ال�سوق التي تعتمد على التناف�س احلر. 

اأثرت هذه التحديات يف النظم املجتمعية ب�سفة عامة والنظم التعليمية ب�سفة خا�سة، مما جعل ال�سبيل الوحيد ملواجهتها 

هو اإعداد كوادر وطاقات ب�سرية موؤهلة ومدربة ومتتلك املعارف واملهارات والجتاهات والقيم. ولهذا ال�سبب توجهت الأنظار 

اإىل املدار�س باعتبارها اجلهة امل�سوؤولة والرئي�سة عن اإعداد هذه الكوادر والطاقات ولتزويدها باملعارف واخلربات التي متّكنها 

من التعامل مع حتديات الع�سر وتطوراته بكفاءة وفعالية.

ول ميكن للمدار�س اأن ُتعّد هذه الكوادر والطاقات الب�سرية اإل من خالل معلمني متميزين ومثقفني، ميتلكون املعارف 

واملهارات والقدرات التي متّكنهم من حتقيق الأهداف التعليمية بدرجة عالية من الكفاءة والفعالية. حيث ُيعترب املُعّلم الركيزة 

الأ�سا�سية يف عمليات التعليم والتعّلم داخل املدار�س، فهو امل�سوؤول الأول عن تعليم وتعّلم الطلبة؛ اإذ اإّنه يوفر تعليًما متميًزا 

جلميع الطلبة من خالل اإعداده للدرو�س اإعداًدا جيًدا، وا�ستخدام اأ�ساليب وطرائق تدري�س حديثة، وتوفري بيئة اآمنة وحمّفزة 

للتعّلم، وتوثيق عالقاته مع الطلبة ودعم عالقاتهم ببع�سهم البع�س، وا�ستخدام ا�سرتاتيجيات متنوعة يف اإدارة الف�سل، وزيادة 

مهارات الطلبة يف القراءة والكتابة واحل�ساب، ف�سال عن زيادة معارفهم ومهاراتهم وتنمية الإبداع والبتكار لديهم وتزويدهم 

باخلربات التي متّكنهم من حتمل امل�سوؤوليات واتخاذ القرارات )الأحمد، 2005؛ عقيل، 2004؛ عويدات، 2002(.  

اأما بالن�سبة اإىل طبيعة دور املعّلم وخ�سائ�سه فقد اأ�سار اأبو ك�سك )2013( اإىل اأّن اأدوار املعّلم اأ�سبحت اأكرث تنوًعا 

وتعدًدا وتعقيًدا، فلم يعد جمرد ناقٍل للمعرفة بل اأ�سبح موجًها، ومن�سًقا، وحمفزا للمتعلمني. كما اأّنه ميار�س اأدوار القائد 

واملخطط الرتبوي، وي�سع ال�سيناريوهات الذكية لكيفية اإجناز واإخراج املواقف التعليمية اليومية، بالإ�سافة اإىل اأّنه اأ�سبح 

القا�سي وامل�سرع ومدير احلوارات الهادفة التي تهدف اإىل زيادة الوعي البيئي وال�سيا�سي والثقايف واجلمايل والقيمي للمجتمع. 

وللمعّلم م�ساهمات فاعلة يف توفري الظروف املنا�سبة وامل�ساعدة على اإحداث التغيريات املرغوبة يف �سلوك الطالب على النحو 

 Gläser-Zikuda,( الذي يكفل منًوا متوازًنا متكاماًل لديهم من النواحي اجل�سدية والعقلية والجتماعية والنف�سية والنفعالية

 .)& Fuss, 2008

ويتعاظم الأمر بالن�سبة ملعّلم الرتبية الإ�سالمية، حيث ُينظر اإليه نظرة تختلف عن باقي املعّلمني. فهو م�سوؤول عن بناء 

وتنمية القيم الدينية واخللقية يف نفو�س الطلبة وتاأ�سيلها واملحافظة عليها، وذلك للتغلب على الأهواء والنزعات وامليول 

والعقائد غري ال�سليمة. كما اأّنه ي�ساعد الطلبة على التم�سك بتعاليم الدين الإ�سالمي الذي يحميهم من �سرور اأنف�سهم و�سيئات 

اأعمالهم، ووقايتهم من �سر املزالق اخلطرية واملبادئ الهدامة والدعوات املنحرفة، واخلروج عن الفطرة ال�سليمة والطبيعة 

القومية. وبالإ�سافة اإىل ذلك، فهو ُيعترب املثل الأعلى والنموذج الأمثل بالن�سبة للطلبة يف �سلوكياتهم واأعمالهم واأن�سطتهم يف 

كافة منا�سط احلياة )اأبامني، 2014؛ الربهومي، 2012(.

ونظًرا لتعدد مهام املعّلم وم�سوؤولياته من جانب، وتنوع وتعّقد اأدواره من جانب اآخر، فقد اجتهت كثري من دول العامل 

نحو الهتمام باإعداد املعّلمني يف موؤ�س�سات متخ�س�سة ووفًقا لأحدث الأ�ساليب ل�سمان حتقيق اجلودة. ويوجد نظامان لالإعداد 

كما اأ�سارت بغدادي )2011(. النظام الأول هو النظام التكاملي وهو الأكرث �سيوًعا يف كليات الرتبية. يلتحق به الطلبة 

للتخ�س�س يف تدري�س مادة معينة اأو مادتني من خالل حت�سيل قدر منا�سب من الإعداد العلمي والثقايف اإىل جانب الإعداد 

الرتبوي. ويف هذا ال�سياق، تتكامل جميع اأنواع خربات التكوين التخ�س�سي واملهني والثقايف لدى الطالب يف برنامج موّحد 

ميتّد من بداية املرحلة اجلامعية حتى نهايتها. اأما النظام الثاين، فهو النظام التتابعي ويقوم على اأ�سا�س البدء بالإعداد 

الأكادميي يف اإحدى الكليات اجلامعية ثم يتبعه الإعداد الرتبوي )مدكور، 2004؛ املطريف، 2009(. 
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ولقد طراأ على اإعداد املعّلمني يف ال�سنوات الأخرية تطورات وتغّيات متعددة، حيث انت�سرت الربامج والأفكار الرتبوية 

نتيجة �سل�سلة من املوؤثرات واملتغريات ذات ال�سلة بالبنية العامة للمجتمعات والتقدم التكنولوجي والأبحاث الرتبوية الإبداعية. 

وبعترب مبداأ الكفاءة من اأبرز تلك الجتاهات والربامج الرتبوية يف ال�سنوات الأخرية، وذلك بدًل من اعتماد املعرفة كاإطار 

مرجعي. ويف هذا الإطار، اأ�سبحت حركة اإعداد املعّلمني القائمة على الكفاءات من اأبرز مالمح الرتبية املعا�سرة واأكرثها 

�سيوعا يف الأو�ساط الرتبوية. كما اأ�سبحت املمار�سة امل�ستمدة من اإطارها النظري املتمحور حول الكفاءة ت�سّكل حركة متكاملة 

الأبعاد وهدفها نظريات التعليم والتعّلم )ع�سكر، 2015(، حيث تقوم حركة اإعداد املعّلمني على اأ�سا�س الكفاءات يف خمتلف 

التخ�س�سات كاللغة العربية، واجلغرافيا، والتكنولوجيا، والرتبية الوطنية، والريا�سيات والعلوم وغريها، وذلك على اأ�سا�س 

فكرة ترى اأّن املعّلم الكفء هو الذي ميتلك جمموعة من الكفاءات التي جتعله قادًرا على القيام باملهام املرتبطة باأدواره 

املختلفة والتي يوؤديها مب�ستوى عال من التمّكن يف الأداء )اأبو عواد، 2008؛ ر�سوان، 2014؛ املعمري وال�سروري، 2013؛ 

يو�سف، 2015؛ مردا�س، 2014(. كما يعترب م�ستوى خمرجات التعّلم له عالقة مب�ستوى الكفاءات التي ميتلكها املعّلمون 

وبخا�سة يف املراحل الدرا�سية الأوىل يف التعليم، حيث توجد عالقة طردية بني م�ستوى امتالك املعّلم للكفاءات وم�ستوى اأداء 

خمرجات التعليم )Moghimi, et al., 2011؛ ح�سني، 2016(.

وتعّد برامج اإعداد املعّلم على اأ�سا�س الكفاءات من اأهم الفل�سفات وال�سرتاتيجيات التي ظهرت يف الآونة الأخرية. وقد 

ارتبط ظهورها بعديد من امل�سطلحات ال�سيكولوجية والرتبوية احلديثة، كالهتمام بالأهداف ال�سلوكية، وا�ستخدام اأ�ساليب 

ومفاهيم املنحى النظامي يف عمليتي التعليم والتعّلم وتطّور التكنولوجيا الرتبوية وانعكا�ساتها على التعّلم، وظهور التعّلم 

التقاين )العليمات، 2010(. وتعمل برامج اإعداد املعّلم القائمة على الكفاءات على اإيجاد نوع من العالقة بني برامج 

الإعداد من ناحية، واملهام وامل�سوؤوليات والواجبات التي �سوف يواجهها املعّلم يف امليدان من ناحية اأخرى )رم�سان وحمزة، 

.)274 ،2005

واأ�سدر املجل�س ال�سرتايل للبحوث الرتبوية )ACER( وثيقًة تت�سمن الكفاءات الأ�سا�سية لإعداد املعّلمني، والتي �سّنفت اإىل 

�سبعة معايري ووفًقا لثالثة جمالت رئي�سية: املعرفة املهنية، املمار�سة املهنية، والندماج اأو ال�سراكة املهنية. يت�سمن املجال 

الأول اأو املعرفة املهنية معيارين هما: معرفة املعّلم لكيفية تعّلم الطالب، وملحتوى املناهج الدرا�سية وكيفية تدري�سها. ويت�سمن 

املجال الثاين اأو املمار�سة املهنية ثالثة معايري هي: تخطيط وتنفيذ عمليات التعليم والتعّلم الفعال، واإيجاد بيئة تعّلم داعمة 

واآمنة، والتقومي وتقدمي التغذية الراجعة والتقارير عن تعّلم الطالب. اأما املجال الثالث اأو الندماج اأو ال�سراكة املهنية، 

 Australian( فهو يت�سمن معيارين هما: النخراط يف التعليم املهني، والدمج املهني مع الزمالء واأولياء الأمور واملجتمع

 .)Institute for Teacher and School Leadership AITSL, 2011, p. 5

وا�ستجابة لتطورات الع�سر ول�سمان اجلودة يف برامج اإعداد املعّلمني، مل يعد الهتمام والرتكيز من قبل موؤ�س�سات الإعداد 

على كفاءات املعّلم فح�سب بل اأ�سبحت تركز على املعايري املهنية للمعّلمني نتيجة انت�سار حركة املعايري يف موؤ�س�سات اإعداد 

املعّلمني )الفالحي، 2013(، حيث ترتبط هذه املعايري باملعارف واملهارات والجتاهات التي ترتبط بالتخطيط للدر�س وتنفيذه 

وتقوميه، وما يرتبط بهذه اجلوانب من متطلبات اأخرى مثل اإدارة ال�سف وا�ستخدام تكنولوجيا التعليم، والتوا�سل مع املتعّلمني 

والزمالء واإدارة املدر�سة واأولياء الأمور واملجتمع املحلي )ال�سيد، 2012(.

وبناء على ذلك اهتمت كثرٌي من كليات اإعداد املعّلمني يف كثري من دول العامل باملعايري املهنية للمعّلمني، حيث قامت كلية 

اأونتاريو للمعلمني )Ontario College of Teachers( بو�سع جمموعة من املعايري املهنية للمعّلمني يف خم�سة جمالت 

رئي�سية: اللتزام نحو الطلبة وتعلمهم، املعرفة املهنية، خربات وممار�سات التدري�س، القيادة واملجتمع، والتعلم املهني امل�ستمر 

.)Ontario College of Teachers, 2012, p.12(
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ولتوكيد ومراقبة اجلودة يف موؤ�س�سات اإعداد املعّلم ظهر ما ُيعرف بالعتماد الأكادميي. ويتوىل م�سوؤوليته هيئات ومنّظمات 

اأكادميية متخ�س�سة يف �سوء م�ستويات معيارية حمّددة لالعتماد، واإذا توافرت هذه امل�ستويات املعيارية يف موؤ�س�سات اإعداد 

املعًلم حت�سل هذه الأخرية على �سهادة العتماد الأكادميي. وتعترب هذه ال�سهادة دلياًل على اأّن هذه املوؤ�س�سات تقدم خدمة 

 .)El-Khawas, 2001( تعليمية ذات جودة عالية

وُيعترب املجل�س الوطني الأمريكي لعتماد موؤ�س�سات اإعداد املعلمني )NCATE( من اأكرث املوؤ�س�سات على امل�ستوى العاملي 

اهتماًما بعمليات العتماد املتميز والدقيق واملتقن جلودة اإعداد املعّلمني وتعزيز وتدعيم عمليات التمهني. واأ�سبحت كثري من 

موؤ�س�سات اإعداد املعّلمني يف كثري من دول العامل تعتمد على معايري املجل�س يف الرتقاء بجودة براجمها واإجراءات اعتمادها. 

ويعتمد املجل�س �ستة معايري: املعارف واملهارات وال�ستعدادات اخلا�سة باملر�سحني، نظام التقومي والمتحانات، اخلربات امليدانية 

 .)NCATE, 2010( واملمار�سات العملية، التنوع، موؤهالت اأع�ساء هيئة التدري�س والأداء والنمو املهني، والإدارة واملوارد

كما تنبثق كفاءات معّلم الرتبية الإ�سالمية من تعريف الرتبية الإ�سالمية نف�سها حيث يعرفها القا�سي )2002، 20( 

باأّنها: »التنمية ال�ساملة جلميع جوانب �سخ�سية الفرد ج�سمًيا وعقلًيا واعتقادًيا وخلقًيا واجتماعًيا ونف�سًيا واإدارًيا وجن�سًيا 

وجمالًيا، وذلك يف �سوء ما جاء به الإ�سالم حتى يكون هذا الفرد عابًدا هلل وحده، عبودية حتقق له الفوز بالدنيا والآخرة 

وجتعله لبنة خرية يف بناء جمتمعه واإ�سعاد الب�سرية«. ول �سك اأّن كل هذه اخل�سائ�س جتعل الرتبية الإ�سالمية تربية واجبة 

ول بّد من الأخذ بها يف تنمية كفاءات معّلم الرتبية الإ�سالمية ومتكينه لي�سبح قادًرا على توظيف هذه اخل�سائ�س يف 

 Sa-u,( ممار�ساته اليومية مع الطالب، ومبا يجعله معّلًما متميًزا عن غريه من املعّلمني الآخرين يف التخ�س�سات الأخرى

.)et al., 2011

ول بّد من الإ�سارة اإىل الكفاءات املهنية امل�سرتكة بني املعّلمني يف خمتلف التخ�س�سات يف حتقيق بيئة تعليمية-تعّلمية 

فاعلة بغ�س النظر عن املرحلة التعليمية. وتت�سّمن هذه الكفاءات: الكفاءات ال�سخ�سية التي تتمثل يف امتالك املعّلم �سخ�سية 

قيادية ومتحم�سة ومتزنة انفعالًيا ووجدانًيا؛ الكفاءات التي ترتبط بالتعليم والتدري�س اأي متّكن املعّلم من املادة الدرا�سية التي 

تخ�س�س فيها اإ�سافة اإىل درايته بكيفية تعليمها هذه املادة وربطها بالبيئة الثقافية للطالب من خالل تناول ق�سايا املجتمع 

املحلية والق�سايا الوطنية والقومية والعاملية؛ كفاءات البحث عن املعرفة حيث يقوم املعّلم بتدريب الطالب على خمتلف 

اأ�ساليب البحث عن املعرفة؛ و كفاءات الإر�ساد والتوجيه، وهنا ياأتي دور املعّلم كمر�سد وموجه؛ كفاءات الإدارة ال�سفية وحفظ 

النظام من خالل خلق مناخ �سفي دميوقراطي؛ كفاءات التنمية املهنية الذاتية؛ كفاءات التقومي واملتابعة؛ والكفاءات احلقوقية، 

وهي تتمثل يف معرفته التامة للمفاهيم الأ�سا�سية حلقوق الإن�سان ولآليات حماية هذه احلقوق وكيفية ا�ستخدامها والإح�سا�س 

بالواجب وال�سعور بامل�سوؤولية وتقبل الآخر والت�سامح والعتدال والعي�س يف عامل متنوع )الأحمد، 2005؛ الد�سوقي، 2011(.

وهنا ميكن القول باأّن ما تواجهه الأنظمة التعليمية اليوم من حتديات خمتلفة �سواء كانت معرفية اأو فكرية اأو اجتماعية 

اأو تكنولوجية اأفرزتها الثورة الرقمية واملعلوماتية والت�سال، يتوجب علينا اإعادة النظر يف دور املعّلم والكفاءات التي يجب اأن 

ميتلكها، حيث مل تعد دائرة معرفته ال�سفية التقليدية واملح�سورة بالقاعة الدرا�سية كافية ليوؤدي دوره الفاعل كاأحد العنا�سر 

املهمة يف العملية الرتبوية. من هنا فال بّد من اإعادة النظر يف منظومة خ�سائ�س املعّلم وكفاءاته املهنية التي جتعله قادًرا 

على مواجهة تلك التحديات. كما اأّن احلاجة تدعو اليوم اأكرث من اأي وقت م�سى اإىل اإعداد معّلم مثقف وكفء وقادر على 

فهم الواقع وتف�سريه وقيادة م�سرية التغيري فيه ليحقق بذلك النتقال الآمن اإىل ع�سر املعلوماتية والت�سال )العاين، 2004(. 

من هنا جاءت اأهمية هذه الدرا�سة للك�سف عن كفاءات معّلم الرتبية الإ�سالمية، حيث جتمع هذه الكفاءات بني اأ�سالة الفكر 

املتمثل يف ثقافة الأمة وهويتها من جهة، والتطور العلمي والتكنولوجي من جهة اأخرى. ويو�سح ال�سكل 1 الإطار املفاهيمي 

املنبثق عن هذه الدرا�سة لكفاءات معّلم الرتبية الإ�سالمية.
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مكونات منظومة اإعداد املعّلم )التخ�س�سي، 

والثقايف، والرتبوي، والعلمي، والتكنولوجي(

كفايات معلم الرتبية الإ�سالمية

التخطيط للدر�سال�سمات ال�سخ�سية

اإدارة ال�سفتنفيذ الدر�س

ال�سراكة املجتمعيةتوظيف تقنيات التعليم

تر�سيخ مبداأ املواطنة

ال�سكل 1 الإطار املفاهيمي لكفاءات معّلم الرتبية الإ�سالمية

ومن خالل مراجعة الدرا�سات ال�سابقة التي تناولت اأهمية امتالك املعّلمني ب�سكل عام، ومعّلمي الرتبية الإ�سالمية ب�سكل 

خا�س للكفاءات التدري�سية، فقد جاءت درا�سة املطلق )2016( لتك�سف عن كفاءات املدر�س الناجح و�سفاته من وجهة 

نظر املوجهني الخت�سا�سيني والطلبة يف املرحلة الثانوية يف مدار�س دم�سق. اأظهرت نتائج الدرا�سة اأّن هناك 47 كفاءة 

تتوزع يف ثالثة جمالت اأ�سا�سية هي: الكفاءات الأكادميية، والكفاءات الرتبوية والنف�سية، والكفاءات املهنية الوظيفية. كما 

ك�سفت نتائج الدرا�سة اأّن هناك العديد من ال�سفات ال�سخ�سية التي يجب اأن يتحّلى بها املدر�س الناجح. وقد بلغ عدد هذه 

ال�سفات 42 �سفة، بالإ�سافة اإىل ذلك اأظهرت نتائج الدرا�سة اأّنه ل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية بني ا�ستجابات اأفراد 

عينة الدرا�سة يف جمال الكفاءات الأكادميية تعزى اإىل متغري اجلن�س، يف حني ظهرت فروق ذات دللة اإح�سائية بالن�سبة 

ملتغري اجلن�س يف بقية املجالت وكان املجموع الكّلي ل�سالح الإناث. كما تناولت درا�سة العمرات والطوي�سي )2014( اأهمية 

ممار�سة معّلمي مدار�س حمافظة الطفيلة لكفاءاة ا�سرتاتيجيات التدري�س الفّعال من وجهة نظر امل�سرفني الرتبويني. ويف هذا 

الإطار، ك�سفت نتائج الدرا�سة اأّن م�ستوى ممار�سة املعّلمني لكفاءات التدري�س الفّعال جاء مب�ستوى »متو�سط«، اأما بالن�سبة اإىل 

الرتتيب التنازيل لكفاءات ا�سرتاتيجيات التدري�س الفّعال، فقد جاءت ا�سرتاتيجية الطرائق العر�سية يف املرتبة الأوىل، تليها 

ا�سرتاتيجية الطرائق التفاعلية، ومن ثم ا�سرتاتيجية الطرائق الك�سفية والعملية. كما اأظهرت نتائج الدرا�سة عدم وجود فروق 

ذات دللة اإح�سائية تعزى ملتغريات املركز الوظيفي، واخلربة واملوؤهل العلمي، واجلن�س يف تقدير م�ستوى ممار�سة املعّلمني 

لكفاءة ا�سرتاتيجيات التدري�س الفّعال. اأما درا�سة )Al Barwani, Al-Ani & Amzat, 2012(، فقد جاءت لتك�سف عن 

منوذج للكفاءات التي يجب اأن ميتلكها املعّلم الفّعال يف �سلطنة عمان من وجهة نظر طلبة ومدراء املدار�س. واأظهرت نتائج 

الدرا�سة اأّن من اأكرث الكفاءات اأهمية هي كفاءة القدرة على عقد �سراكات مع املجتمع املحلي لدعم العملية التعليمية، ف�ساًل 

عن القدرة على توجيه العملية التعليمية وفًقا لحتياجات املجتمع. كما اأظهرت نتائج الدرا�سة اأن كفاءة ا�سرتاتيجيات التدري�س 

جاءت يف املرتبة الثانية، تليها كفاءة �سمات ال�سخ�سية، ثم الكفاءات املهنية، واأخرًيا الكفاءات الأكادميية. 

اأما بالن�سبة اإىل الدرا�سات التي متحورت حول اأهمية امتالك معّلمي الرتبية الإ�سالمية للكفاءات املهنية، فقد ك�سفت درا�سة 

الزبون )2014( عن درجة امتالك معّلمي الرتبية الإ�سالمية يف املرحلة الثانوية للكفاءات التدري�سية يف دولة الإمارات العربية 

املتحدة. تكّونت عينة الدرا�سة من 48 معّلًما ومعّلمة. واأظهرت نتائج الدرا�سة اأن هناك 56 كفاءة ي�ستخدمها معّلمو الرتبية 

الإ�سالمية يف ممار�ساتهم التدري�سية. وقد توزعت هذه الكفاءات يف خم�سة جمالت هي: جمال اأ�ساليب وطرائق التدري�س، 

جمال اختيار الو�سائل التعليمية، جمال ت�سميم التدري�س، جمال ال�ستخدام الوظيفي للو�سائل التعليمية وجمال التقومي. كما 

خل�ست الدرا�سة اإىل عدم وجود فروق ذات دللة اإح�سائية يف درجة امتالك معّلمي الرتبية الإ�سالمية لكفاءات التدري�س 
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تعزى ملتغري اجلن�س ومتغري عدد �سنوات اخلربة وجميع جمالت الدرا�سة. كما جاءت درا�سة ال�سلمي )2014( لتك�سف عن 

اأهمية امتالك معّلمي الرتبية الإ�سالمية لكفاءات تدري�س مادة التوحيد يف املرحلة الثانوية يف منطقة مكة املكرمة. واأظهرت 

نتائج الدرا�سة اأن هناك ثالثة اأبعاد لهذه الكفاءات وهي: كفاءة التخطيط، كفاءة التنفيذ وكفاءة التقومي. كما ك�سفت نتائج 

الدرا�سة عن اأّن درجة املوافقة الكلية على جميع الأبعاد جاءت بدرجة »عالية«، واأّن كفاءة التخطيط ح�سلت على املرتبة 

الأوىل، تليها كفاءة التقومي، ومن ثم كفاءة التنفيذ، وذلك ف�ساًل اإىل وجود فروق يف م�ستوى امتالك كفاءات التخطيط 

تعزى اإىل متغري املوؤهل )ل�سالح موؤهل الدكتوراه(، يف حني ظهرت، يف كفاءات التقومي، فروق ذات دللة اإح�سائية ل�سالح 

موؤهل البكالوريو�س. اأما درا�سة مهنا والظفيي )2012( فقد هدفت اإىل الك�سف عن كفاءات معّلمي الرتبية الإ�سالمية يف 

املرحلة املتو�سطة يف دولة الكويت يف �سوء حتّديات العوملة. واأظهرت نتائج الدرا�سة اأّن اأهم الكفاءات الالزمة ملعّلمي الرتبية 

الإ�سالمية هي الكفاءات الأكادميية، الكفاءات املهنية والكفاءات ال�سخ�سية. كما اأ�سارت نتائج الدرا�سة اإىل اأهمية اتقان 

معّلم الرتبية الإ�سالمية للمهارات التدري�سية التنفيذية واملهارات التدري�سية التخطيطية. وخل�ست الدرا�سة اإىل اأهمية اإعداد 

 Moghim, et al.,( برامج تدريبة واإر�سادية خا�سة لتنمية تلك الكفاءات لدى معّلمي الرتبية الإ�سالمية. وهدفت درا�سة

2011( اإىل الك�سف عن كفاءات معّلم ما قبل املدر�سة يف جمهورية اإيران من وجهة نظر املعّلمني ومدراء املدار�س، واأولياء 
الأمور، واخلرباء. واأظهرت نتائج الدرا�سة اأّن هناك ع�سرة جمالت اأ�سا�سية متثلت يف الكفاءات الأخالقية والدينية، واملحتوى 

الدرا�سي، وطرق التدري�س، واجلانب النف�سي، واجلانب اجلمايل، واإدارة ال�سف، واجلانب التكنولوجي، والإمناء املهني، والبيئة 

ال�سفية، وكفاءات التوا�سل، وكفاءات التقومي. وجاءت درا�سة )Sa-u, et al., 2011( لتك�سف عن كفاءات املعّلم امل�سلم 

للمرحلة البتدائية يف املدار�س احلكومية يف �ست حمافظات يف جنوب تايالند. وُطبقت الدرا�سة على عينة بلغت ت�سّمت 

561 معلًما. واأظهرت نتائجها اأّن كفاءات معّلم الرتبية الإ�سالمية تتميز عن غريه من املعّلمني اإذ اإّنها تعتمد اأ�سا�ًسا على 
الكفاءات الأخالقية، كونه ميثل القدوة احل�سنة اأمام طالبه. وتنطلق هذه الكفاءات من الف�سائل العليا والتقوى وهي متثل 

اأخالق القيم الإ�سالمية امل�ستمدة من الدين ال�سالمي. 

وهناك درا�سات اأخرى تناولت الكفاءات التعليمية للمعّلم يف بع�س املواد الدرا�سية غري الرتبية الإ�سالمية. فقد ك�سفت 

درا�سة يو�سف )2015( عن الكفاءات التعليمية لدى مدر�سي الرتبية الوطنية يف مدينة دم�سق. واأظهرت نتائج الدرا�سة 

اأّن هناك 82 كفاءة ملعّلمي الرتبية الوطنية موزعة يف �ستة حماور هي: كفاءات التخطيط للتعليم، كفاءات اختيار الأن�سطة 

وتنظيمها، كفاءات اإدارة ال�سف، كفاءات اإجراءات التقومي، كفاءات حتقيق الذات وكفاءات حتقيق اأهداف الرتبية. كما 

اأظهرت نتائج الدرا�سة اأّنه ل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية بني املتو�سطات احل�سابية ل�ستجابات اأفراد عينة الدرا�سة 

تعزى ملتغريات اجلن�س وعدد �سنوات اخلربة واملوؤهل العلمي. اأما حول اأهمية ممار�سة املعّلمني لكفاءات التقومي امل�ستمر، فقد 

ك�سفت درا�سة زكري )2014( عن هذه الكفاءات يف مدار�س حمافظة �سبيا يف منطقة جازان. واأظهرت نتائج الدرا�سة اأّن 

هناك العديد من الكفاءات التي يجب اأن ميار�سها املعّلمون متثلت يف: كفاءات التدري�س، كفاءات التعليم املبا�سر، كفاءات 

التخطيط، كفاءات تنفيذ الدر�س، كفاءات التقومي امل�ستمر، كفاءات �سياغة الأ�سئلة، كفاءات توجيه الأ�سئلة وكفاءات ا�ستقبال 

الأ�سئلة. واأظهرت نتائج الدرا�سة عدم وجود فروق ذات دللة اإح�سائية بني ا�ستجابات اأفراد عينة الدرا�سة تعزى اإىل متغريات 

اجلن�س واملوؤهل والتخ�س�س وعدد �سنوات اخلربة وجميع جمالت الدرا�سة. ويف هذا ال�سياق، هدفت درا�سة املعمري وامل�سروري 

)2013( اإىل الك�سف عن الكفاءات التي ميتلكها معّلمو الدرا�سات الجتماعية يف مدار�س التعليم ما بعد الأ�سا�سي يف �سلطنة 
عمان، وذلك يف جمال تكنولوجيا املعلومات والت�سالت. واأظهرت نتائج الدرا�سة اأن هناك ثالث كفاءات اأ�سا�سية يجب 

اأن ميتلكها معّلمو الدرا�سات الجتماعية هي: كفاءات ت�سغيل احلا�سوب، كفاءات ا�ستخدام م�سادر ال�سبكة العاملية وكفاءات 

توظيف تكنولوجيا املعلومات والت�سالت. كما اأظهرت نتائج الدرا�سة اأن درجة امتالك معّلمي الدرا�سات الجتماعية لهذه 

الكفاءات جاء بدرجة »متو�سطة«. واأظهرت نتائج الدرا�سة عدم وجود فروق ذات دللة اإح�سائية بني املتو�سطات احل�سابية 

ل�ستجابات اأفراد عينة الدرا�سة وفًقا ملتغريات اجلن�س والتخ�س�س يف جميع حماور الكفاءات. اأما بالن�سبة ملتغري اخلربة، 

فقد اأظهرت نتائج الدرا�سة وجود فروق ذات دللة اإح�سائية يف كفاءات ت�سغيل احلا�سوب، وكان ذلك ل�سالح معّلمي خربة 

فئة ال�سنة اإىل ع�سر �سنوات.
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وبالن�سبة لأهمية تدريب املعّلمني على الكفاءات التعليمية الأ�سا�سية، فقد جاءت درا�سة الف�سل وح�سن )2016( لت�سري اإىل 

اأهم الكفاءات التي يجب اأن يكت�سبها املعّلمون من وجهة نظر اخلرباء. واأظهرت نتائج الدرا�سة اأن الكفاءات التعليمية التي 

يحتاجها معّلمو اللغة العربية للحلقة الثانية من التعليم الأ�سا�سي يف بع�س الوليات يف جمهورية ال�سودان تتمثل يف الكفاءات 

اللغوية، والكفاءات املهنية وال�سخ�سية، وكفاءات التخطيط والتح�سري للدر�س، وكفاءات �سياغة الأهداف وت�سنيفها بطريقة 

�سلوكية، وكفاءات حتديد الو�سائل التعليمية املرتبطة بالدر�س، وكفاءات التقومي.

مل تقت�سر البحوث على درا�سة كفاءات املعّلم ب�سكل عام، بل تناول بع�سها كفاءة معينة يف جمال معني. ويف هذا الإطار، 

ك�سفت درا�سة )Kaendler, et al., 2015( عن الكفاءات التي يجب اأن ميتلكها املعّلم يف تطبيق ا�سرتاتيجيات التعّلم 

الت�ساركي، وهو نوع من التعّلم القائم على اإيجاد بيئة تعليمية ت�سمح بتفاعل الطلبة فيما بينهم. كما اأظهرت نتائج الدرا�سة 

اأّن هناك خم�س كفاءات اأ�سا�سية ل بّد اأن ميتلكها املعّلم وهي: القدرة على التخطيط والإ�سراف والدعم والدمج والتاأمل. 

ومن املهم تقدمي الت�سهيالت الكافية للمعّلمني لتحقيق فاعلية اأكرث وممار�سة التعليم الت�ساركي.

وتناولت العديد من الدرا�سات مو�سوع اأهمية امتالك املعّلمني للكفاءات املهنية التي و�سعها املجل�س الوطني الأمريكي 

لعتماد موؤ�س�سات اإعداد املعلمني )NCATE(، حيث اأجرى العتيبي والربيع )2012( درا�سة هدفت اإىل تقومي برامج كلية 

الرتبية بجامعة جنران يف �سوء املعايري التي و�سعها املجل�س. وا�ستخدمت الدرا�سة املنهج الو�سفي وال�ستبياين يف جمع 

البيانات واملعلومات، وُطبقت على عينة مكونة من 51 ع�سو هيئة التدري�س من كلية الرتبية بجامعة جنران. واأظهرت نتائج 

الدرا�سة توافر معيار الإطار املفاهيمي العام بدرجة كبرية جًدا، ف�ساًل اإىل املعايري التالية: العمادة واملوارد، الربامج املقدمة، 

اخلربات امليدانية، تاأهيل اأع�ساء هيئة التدري�س واأدائهم وتنميتهم املهنية ونظام التقييم والتقومي بدرجة كبرية. بينما كانت 

درجة توافر معيار »التنوع« متو�سطة. اأما متو�سطات الأق�سام حول توافر تلك املعايري فكانت متقاربة مع وجود فروق ذات 

دللة اإح�سائية بني الذكور والإناث )ل�سالح الذكور( يف مدى توافر تلك املعايري يف كلية الرتبية بجامعة جنران. واأجرى 

عون )2010( درا�سة هدفت اإىل تعريف مدى ارتباط الربامج املقدمة يف كلية الرتبية للبنات بجامعة امللك �سعود بالإطار 

املفاهيمي للكلية، وعلى مدى تطبيق املعايري ال�ستة لالنكيت )NCATE( والتي تت�سمن الكفاءات املهنية الالزمة للمعّلمني. 

وقد ا�ستخدمت الدرا�سة املنهج الو�سفي وال�ستبياين يف جمع البيانات واملعلومات، وُطبقت على عينة مكونة من ثماين وكيالت 

اأق�سام يف كلية الرتبية بجامعة جنران. واأظهرت نتائج الدرا�سة اأّن كفاءات التعامل مع التنوع كان الأقل توفًرا بح�سب اآراء 

وكيالت الأق�سام. وقد كانت ا�ستجابات اأق�سام الرتبية الفنية والرتبية الإ�سالمية اأكرث الأق�سام �سغال خلانة »غري املوجود«، 

تليها اأق�سام الإدارة الرتبوية، وو�سائل وتكنولوجيا التعليم، ومناهج وطرائق التدري�س، وعلم النف�س اإذ كانت ال�ستجابات 

تقريبا متوازنة بني املوجود، وغري املوجود، بينما انفرد ق�سم الرتبية اخلا�سة بال�ستجابة على جميع املوؤ�سرات بـ»موجود«. 

وهدفت درا�سة )Chung & Kim 2008( اإىل تعريف فهم املعّلمني للكفاءات املهنية يف برامج اإعداد املعّلمني واملت�سمنة 

ملعايري املجل�س الوطني الأمريكي لعتماد موؤ�س�سات اإعداد املعلمني. وا�ستخدمت الدرا�سة املنهج الو�سفي، وك�سفت نتائجها عن 

وجود وعي وفهم واإدراك لدى املعّلمني للكفاءات املهنية للتدري�س، والتي و�سعتها عدد من هيئات العتماد الأكادميي وهي: 

املعرفة باملحتوى العلمي للمناهج الدرا�سية، املعرفة بالتعلم والتنمية الب�سرية، التكّيف مع الحتياجات الفردية للتعليم، اأ�ساليب 

وا�سرتاتيجيات التدري�س املتنوعة، مهارات حتفيز الف�سول الدرا�سية، مهارات التوا�سل، مهارات التخطيط التعليمي، تقومي تعّلم 

الطلبة، اللتزام املهني وامل�سوؤولية وال�سراكة مع اأولياء الأمور واملجتمع املحلي. وقام )Zionts, et al., 2006( بدرا�سة 

هدفت اإىل تعريف ت�سورات املعّلمني عن للكفاءات املهنية للمعّلمني يف الرتبية اخلا�سة، وذلك وفًقا ملعايري املجل�س الوطني 

الأمريكي لعتماد موؤ�س�سات اإعداد املعلمني. وا�ستخدمت الدرا�سة املنهج الو�سفي وال�ستبياين يف جمع البيانات واملعلومات، 

وُطبقت على عينة مكونة من 120 معلًما. وك�سفت نتائجها عن وجود نوع من الر�سا من قبل املعّلمني عن تلك املعايري، 

والتي تت�سمن القدرة على فهم �سمات وخ�سائ�س املتعّلمني، واملحتوى واخلربات التدري�سية، واإدارة �سلوك الطلبة ومهارات 

التفاعل الجتماعي، والتعاون مع الزمالء واأولياء الأمور واملجتمع، والتنمية املهنية امل�ستمرة. 
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وبناًء على ما �سبق، فاإّنه من الوا�سح اأّن للمعّلم الكفء خ�سائ�س متّيزه عن غريه من املعّلمني العاديني، واأّن املعّلم الذي 

ميتلك الكفاءات التدري�سية يكون قادًرا على قيادة التغيري وحتقيق التطوير املن�سودين يف اأمناط �سلوك الطلبة والتعليم الفّعال. 

ولهذا ال�سبب، اتفقت عدة الدرا�سات حول اأهمية امتالك املعّلمني للكفاءات املهنية ب�سكل عام مبا ينعك�س على جودة خمرجات 

ال�سخ�سية  الكفاءات  على  اأخرى  درا�سات  ورّكزت   .)2014( والطو�سي  والعمرات   )2016( املطلق  درا�سة  مثل  التعليم 

والأكادميية واملهنية املرتبطة مبعّلم الرتبية الإ�سالمية، مثل درا�سة الزبون )2014( ودرا�سة مهنا والظفري )2012( ودرا�سة 

ال�سلمي )2014(. وتناولت درا�سات اأخرى الكفاءات التي يجب اأن ميتلكها املعّلم وفًقا ملعايري املجل�س الوطني الأمريكي 

لعتماد موؤ�س�سات اإعداد املعلمني ولربنامج اإعداد املعلمني النكيت، مثل درا�سة عون )2010( والعتيبي والربيع )2012(. 

ونظًرا للدور املهم الذي يقوم به املعّلم ب�سفة عامة، ومعّلم الرتبية الإ�سالمية ب�سفة خا�سة يف العملية التعليمية من التعليم 

الأ�سا�سي، فقد جاءت اأهمية القيام بهذه الدرا�سة، وهي الأوىل من نوعها – على حد علم الباحثتني – يف �سلطنة عمان. 

وقد ك�سفت هذه الدرا�سة عن درجة امتالك معّلمي الرتبية الإ�سالمية يف �سلطنة عمان للكفاءات املهنية لإعداد املعّلم والواردة 

يف الأدب النظري ملعايري اجلودة العاملية ب�سكل عام، والدرا�سات التي تناولت كفاءات معّلم الرتبية الإ�سالمية ب�سكل خا�س.

إشكالية الدراسة
اهتم الباحثون بو�سع ت�سنيفات للكفاءات املهنية. ففي درا�سة اأجراها يعقوب )2005( حول الكفاءات املهنية وال�سفات 

ال�سخ�سية، تبنّي اأّن من اأهم الكفاءات املهنية ما يلي: الطالع على العلم واملعرفة يف جمالت متعددة، التمّكن من املادة 

واأ�ساليب تدري�سها وربط املادة العلمية بواقع احلياة. وقد حّددت الفتالوي )2003( الكفاءات التي ينبغي توفرها يف املعّلم 

الفّعال من خالل ثالثة اأبعاد هي: البعد الأخالقي اأي اأن يتمتع املعّلم باأخالقيات مهنية عالية، ويظهر اهتماًما باملتعّلمني، 

ويعاملهم معاملة اإن�سانية قائمة على الهتمام وت�سجيع الحرتام املتبادل؛ والبعد الأكادميي، وهو و�سم الكفاءات املعرفية 

الالزمة لتمكينه من تدري�س بفعالية؛ والبعد الرتبوي الذي ي�سمل كفاءات تنظيم بيئة الف�سل، وجذب النتباه للدر�س، وحت�سني 

ل الأزرق )2000( اإىل اقرتاح اأربعة جمالت للكفاءات املهنية وهي:  الت�سال، وتعزيز وتنمية الن�سباط الذاتي وغريها. وتو�سّ

جمال كفاءات التدري�س، جمال كفاءات اإدارة الف�سل، جمال كفاءات الت�سال والتفاعل ال�سفي وجمال كفاءات العالقات 

البينية مع جمتمع املدر�سة. ويندرج حتت كل جمال عدد من الكفاءات الفرعية.

ومبا اأن الكفاءات متّثل احلد الأدنى لأداء الوظيفة، فهي تعّد املفاتيح الأ�سا�سية لفهم هذه الأداء. ويف هذا الإطار، حتدد 

ن�سبة %20 من الكفاءات %80 من النجاح يف الوظيفة. كما توجد عالقة اإيجابية بني الكفاءات التعليمية وم�ستوى حت�سيل 

الطلبة )ح�سني، 2016(. ولأهمية اإك�ساب املعّلم للكفاءات جند اأّنه ل تزال بع�س برامج تدريب املعّلمني يف اأثناء اخلدمة 

تقوم على مدخل الكفاءات )الف�سل وح�سن، 2016(. ومبا اأّن معّلم الرتبية الإ�سالمية يتمّيز بخ�سائ�س تنبثق من طبيعة 

املادة والتي التتميز باأّنها تربية �سامية يف غايتها واأهدافها وطرقها وو�سائلها، وباأّنها ت�سمل جميع جوانب �سخ�سية الإن�سان 

وجوانب حياته املختلفة وعالقته مع نف�سه ومع الآخرين، ف�ساًل عن اأّنها تربية متكاملة وواقعية وم�ستمرة ومتطورة ومواكبة 

ملتغريات الع�سر ومتطلباته. من هنا جاءت هذه الدرا�سة لتك�سف عن درجة امتالك معّلمي الرتبية الإ�سالمية يف �سلطنة 

عمان للكفاءات املهنية وفًقا ملعايري اجلودة العاملية وذلك من خالل الإجابة عن الأ�سئلة التالية:

ما درجة امتالك معّلمي الرتبية الإ�سالمية يف �سلطنة عمان للكفاءات املهنية الالزمة للتعليم وفًقا ملعايري اجلودة  -

العاملية، وذلك من وجهة نظر املعّلمني وامل�سرفني؟  

ما درجة امتالك معّلمي الرتبية الإ�سالمية يف �سلطنة عمان للكفاءات املهنية الالزمة للتعليم من حيث ال�سمات  -

ال�سخ�سية، والتخطيط للدر�س، وتنفيذ الدر�س، واإدارة ال�سف، وال�سراكة املجتمعية، وتوظيف تقنيات التعليم، وتر�سيخ 

مبداأ املواطنة وفًقا ملعايري اجلودة العاملية، وذلك من وجهة نظر املعلمني وامل�سرفني؟

هل هناك فروق ذات دللة اإح�سائية بني ا�ستجابات اأفراد عينة الدرا�سة تعزى اإىل متغريات النوع، والوظيفة،  -

واملرحلة التعليمية؟
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أهداف الدراسة 
تهدف �لدر��سة �حلالية �إىل:

الك�سف عن درجة امتالك معّلمي الرتبية الإ�سالمية للكفاءات املهنية وفق معايري اجلودة العاملية لإعداد املعّلمني. -

الك�سف عن درجة امتالك معّلمي الرتبية الإ�سالمية للكفاءات املرتبطة بال�سمات ال�سخ�سية، والتخطيط للدر�س،  -

وتنفيذ الدر�س، واإدارة ال�سف، وال�سراكة املجتمعية، وتوظيف تقنيات التعليم، وتر�سيخ مبداأ املواطنة، وذلك وفًقا 

ملعايري اجلودة العاملية.

الك�سف عن الفروق ذات الدللة الإح�سائية بني ا�ستجابات عينة الدرا�سة من املعّلمني وامل�سرفني يف �سلطنة عمان،  -

والتي تعزى اإىل متغريات النوع، والوظيفة، واملرحلة التعليمية.

أهمية الدراسة
�لأهمية �لنظرية

الرتبية  - معّلم  اإعداد  يف  منها  وال�ستفادة  املعّلمني،  اإعداد  برامج  يف  اجلودة  �سمان  الع�سر،  لتطورات  ال�ستجابة 

الإ�سالمية يف �سلطنة عمان.

اقرتاح منظومة متكاملة و�ساملة للكفاءات املهنية التي يجب اأن ميتلكها معّلمو الرتبية الإ�سالمية وفق املعايري الدولية  -

لإعداد املعّلمني. 

التزامن مع اهتمام امل�سوؤولني يف كلية الرتبية بجامعة ال�سلطان قابو�س يف اإعداد املعّلم وفق املعايري الدولية املعتمدة.  -

األهمية العملية
الوقوف على درجة امتالك معّلمي الرتبية الإ�سالمية يف �سلطنة عمان للكفاءات املهنية الالزمة للتعليم وفًقا ملعايري  -

ِعّدت لهذ الغر�س.
ُ
اجلودة العاملية من خالل ا�ستبانة اأ

حتديد جوانب ال�سعف يف املمار�سات املهنية ملعّلمي الرتبية الإ�سالمية يف �سلطنة عمان وفًقا ملعايري اجلودة العاملية  -

ِعّدت لهذا الغر�س.  
ُ
من خالل ا�ستبانة اأ

اإمكانية اأن ي�ستفيد امل�سوؤولون و�سناع القرار واملهتمون باإعداد برامج التاأهيل ملعّلمي الرتبية الإ�سالمية من حيث  -

ت�سميم برامج التنمية املهنية للمعّلمني تعتمد على الكفاءات التي و�سلت اليها نتائج هذه الدرا�سة. 

محددات الدراسة
تتحدد �لدر��سة �حلالية يف �لآتي:  

اأداة الدرا�سة امل�ستخدمة والتي تت�سمن الكفاءات التي يجب اأن ميتلكها معلمو الرتبية الإ�سالمية وفًقا ملعايري اجلودة  -

العاملية.  

اقت�سرت الدرا�سة على عينة من معّلمي الرتبية الإ�سالمية وامل�سرفني عليها. -

متثلت احلدود املكانية باأنها �سملت جميع حمافظات �سلطنة عمان. -

جمعت البيانات خالل العام الدرا�سي 2016/2015. -

تعريف المصطلحات 
معّلمو �لرتبية �لإ�سالمية: هم املعّلمون الذين يقومون بتدري�س مقررات الرتبية الإ�سالمية يف مدار�س التعليم العام التابعة 

لوزارة الرتبية والتعليم يف �سلطنة عمان.

ْدُعو 
َ
�لكفاءة: هي اأداء على درجة عالية من الإتقان، ي�ستند اإىل ب�سرية نظرية تتمثل يف قوله تعاىل: »ُقْل َهِذِه �َسِبيِلي اأ

َنا ِمَن امْلُ�ْسِرِكنَي« )يو�سف: 108(.
َ
ِ َوَما اأ

َّ
َبَعِني َو�ُسْبَحاَن اهلل َنا َوَمِن اتَّ

َ
رَيٍة اأ ِ َعَلى َب�سِ

َّ
اإىل اهلل
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�لكفاء�ت �ملهنية: يعّرفها ال�سفا�سفة )2005، �س 28-29( باأّنها: »جمموعة من املعارف واملهارات والجتاهات الالزمة 

ملمار�سة مهنة التعليم بكفاءة عالية ومب�ستوى متميز من الأداء، اإذن تتكون الكفاية من بعدين رئي�سني الأول البعد املعريف 

ويت�سمن املفاهيم واملعلومات والإدراكات، والثاين البعد ال�سلوكي ويت�سمن الأعمال والأن�سطة التي ميكن مالحظتها«. 

وتعّرف الكفاءات املهنية يف هذه الدرا�سة باأنها »جمموعة من املعارف واملفاهيم واملهارات والجتاهات التي توجه �سلوك 

التدري�س لدى املعّلم، وت�ساعده يف اأداء عمله داخل الف�سل وخارجه مب�ستوى معنّي من التمّكن، وميكن قيا�سها مبعايي خا�سة 

ُمّتفق عليها«.

ال�سيكولوجية،  الأبعاد  من  للكثري  حم�سلٌة  »اآراٌء  باأّنها:  املعايري   )229  ،1999( واجلمل  اللقاين  يعّرف  �ملعايري: 

والجتماعية، والعلمية، والرتبوية، التي ميكن من خالل تطبيقها معرفة ال�سورة احلقيقية للمو�سوع املراد تقوميه، اأو الو�سول 

 عن ال�سيء املراد تقوميه«.
ٍ
اإىل اأحكام

 وتعّرف املعايري يف هذه الدرا�سة باأّنها »عبارة و�سفية حتدد م�ستوى الأفعال الأدائية يف اجلوانب املعرفية واملهارية 
والوجدانية التي يراد من املعّلم حتقيقها وفق املهام املناطة به ومب�ستوى اأداء نوعي ولفرتة زمنية حمددة، وبذلك يتكون 

املعيار من جمموعة من البنود التي ترتبط مبوؤ�سرات قابلة للقيا�س، وا�سحة يف اآلية تطبيقها لأنها مرتبطة مبحكات مرجعية، 

و�سادقة يف قيا�سها من خالل تالوؤمها مع مكونات املحور املنتمية اإليه، وتتميز بالثبات حتى واإن تغيت اجلهات التي تقوم 

مبتابعة تنفيذها«. 

�جلودة: عّرف الفالحي )2013، 11( اجلودة يف اأداء معّلم الرتبية الإ�سالمية باأّنها »قيام معلم الرتبية الإ�سالمية 

بتدري�س مادته ب�سورٍة متقنة، ووفق متطلباتها وخ�سائ�سها، بهدف اإيجاد خمرجاٍت تعليميٍة واعيٍة باأحكام دينها، �ساعيٍة 

لتطبيقها ومتثلها يف واقع حياتها، وحياة جمتمعها«.

معايري �جلودة �لعاملية يف �أد�ء معّلم �لرتبية �لإ�سالمية: عّرفت العلي )2007، 10( معايري اجلودة يف اأداء معّلمة 

العلوم ال�سرعية باأّنها »العبارات التي ت�سف ما ينبغي اأن ي�سل اإليه الأداء التدري�سي ملعلمات العلوم ال�سرعية يف املرحلة 

املتو�سطة، وميكن من خالله احلكم على اأدائهن باجلودة اأو العك�س«.

ويعّرف الغامدي )2009، 15( معايري اأداء معّلم الرتبية الإ�سالمية يف املرحلة البتدائية باأّنها »العالمات اأو املوؤ�سرات 

التي ميكن من خاللها حتديد اأداء معلم الرتبية الإ�سالمية يف املرحلة البتدائية عند قيامه مبهنة التدري�س، وبالتايل اإ�سدار 

احلكم على اأدائه التدري�سي يف �سوء متكنه من حتقيق هذه املعايري«.

 وتعّرف معايري اجلودة العاملية يف اأداء معّلمي الرتبية الإ�سالمية يف هذه الدرا�سة باأّنها »جمموعة املعايري وال�سمات 
ال�سخ�سية، والعلمية، واملهنية، والجتماعية، التي ينبغي توافرها يف معلم الرتبية الإ�سالمية، ويتم من خاللها احلكم على 

جودة اأدائه«.

الطريقة واإلجراءات 
�أد�ة �لدر��سة:

ّممت ا�ستبانة بالكفاءات املهنية ملعّلمي الرتبية الإ�سالمية، وذلك من خالل الرجوع اإىل الأدب النظري وبع�س الدرا�سات  �سُ

والربهومي   )2011( والزعبي  وحماد  وال�سديفات   )2009( وامل�ساعلة  واخلوالدة   )2009( م�سطفى  كدرا�سة  ال�سابقة 

وعون   )2008(  Chung & Kimو  )2006(  Ziontsو  )2013( والفالحي   )2013( والتميمي  وهندي   )2012(
)2010( والعتيبي والربيع )2012( والغامدي )2012( و�سرهيد )2012( واملحمدي )2013(. وبعد التاأكد من ال�سدق 
الظاهري لالأداة بعر�سها على عدد من ذوي اخلربة يف هذا املجال – وقد بلغ عددهم ت�سعة خرباء – ويف �سوء اآرائهم 

ومالحظاتهم مّت اإجراء التعديالت املنا�سبة التي اقرتحوها من حذف اأو تعديل اأو اإ�سافة، وبذلك تكّونت الأداة، يف �سورتها 
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النهائية، من �سبعة حماور هي: �سمات ال�سخ�سية، التخطيط للدر�س، تنفيذ الدر�س، اإدارة ال�سف، توظيف تقنيات التعليم، 

ال�سراكة املجتمعية وتر�سيخ مبداأ املواطنة. كما مّت التحقق من ثبات الأداة، وذلك من خالل تطبيقها على عينة ا�ستطالعية 

ت�سمنت 40 فرًدا من خارج عينة الدرا�سة، حيث مّت ح�ساب قيم كرونباخ األفا اإذ بلغت قيمته ملحاور الدرا�سة بني 0.912-

ح يف اجلدول 1.  0.948، وبذلك فاإّن اأداة الدرا�سة تتمتع بدرجة عالية من الثبات، كما هو مو�سّ

اجلدول 1 نتائج كرونباخ األفا للك�سف عن م�ستوى ثبات ال�ستبانة لكل جمال واملجموع الكلي

قيمة كورنباخ �ألفاعدد �لفقر�ت�ملحاور

120.924ال�سمات ال�سخ�سية 1.

100.925التخطيط للدر�س2.

130.923تنفيذ الدر�س3.

100.928اإدارة ال�سف4.

140.924ال�سراكة املجتمعية5.

100.912توظيف تقنيات التعليم6.

170.948تر�سيخ مبداأ املواطنة7.
 860.979املجموع الكلي

 كما مّت التحقق من ال�سدق الداخلي للفقرات كما هو مبنّي يف اجلدول 2
اجلدول 2 قيم ال�سدق الداخلي* جلميع الفقرات الواردة يف ا�ستبانة الدرا�سة

 رقم

�لفقرة

 �ل�سدق

�لد�خلي

 رقم

�لفقرة

 �ل�سدق

�لد�خلي

رقم 

�لفقرة

 �ل�سدق

�لد�خلي

 رقم

�لفقرة

�ل�سدق 

�لد�خلي

رقم

�لفقرة

�ل�سدق 

�لد�خلي

رقم 

�لفقرة

�ل�سدق 

�لد�خلي

.10.595-160.783-310.801-460.551-610.585-760.772

.20.706-170.762-320.733-470.533-620.597-770.735

.30.756-180.818-330.657-480.440-630.589-780.659

.40.780-190.824-340.670-490.482-640.538-790.765

.50.741-200.850-350.713-500.399-650.511-800.712

.60.760-210.826-360.728-510.492-660.587-810.789

.70.813-220.750-370.771-520.514-670.428-820.752

.80.764-230.745-380.796-530.467-680.525-830.806

.90.782-340.746-390.739-540.553-690.499-840.755
.100.733-250.673-400.783-550.597-700.658-850.707
.110.727-260.723-410.823-560.470-710.691-860.780
.120.710-270.743-420.768-570.559-720.716
.130.677-280.720-430.817-580.551-730.744
.140.728-290.781-440.781-590.542-740.793
.150.764-300.723-450.810-600.519-750.791

)α=0.05( جميع قيم ال�سدق الداخلي لالأداة دالة عند م�ستوى*
يظهر من خالل اجلدولني 1 و2 اأّن �سفة ال�سدق الداخلي لأداة الدرا�سة قد حتققت، وبالتايل فاإّن الأداة �ساحلة لقيا�س 

ما ت�سعى الدرا�سة اإىل حتقيقه من اأهداف.
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منهج الدراسة
مّت ا�ستخدام املنهج الو�سفي التحليلي من خالل جمع البيانات الكمّية واملعرّبة عن وجهة نظر عينة الدرا�سة. ويعّد هذا 

املنهج مالئًما ملثل هذا النوع من الدرا�سات لأنه ي�سهم يف الو�سول اإىل ا�ستنتاجات وبيانات ت�ساعد على فهم الظاهرة.

المجتمع والعينة
تكّون جمتمع الدرا�سة من جميع م�سريف الرتبية الإ�سالمية والبالغ عددهم 96 م�سرفا، منهم 72 م�سرًفا و24 م�سرفة، 

وذلك وفًقا لإح�سائية وزارة الرتبية والتعليم للعام الدرا�سي 2016/2015، بالإ�سافة اإىل جميع معّلمي الرتبية الإ�سالمية 

والبالغ عددهم 3499 معّلما ومعّلمة، منهم 1453 معّلًما و2046 معلمة، من جميع حمافظات �سلطنة عمان. اأما بالن�سبة 

لعينة الدرا�سة، فتكّونت من 852 معّلًما ومعّلمة )386 معّلما و466 معّلمة( وبن�سبة مئوية بلغت %22.6 من املعّلمني 

يف املجتمع، يف حني بلغت عينة الدرا�سة من حيث امل�سرفني 61 م�سرًفا وم�سرفة اأي بن�سبة %63.5 موزعني على جميع 

املحافظات يف �سلطنة عمان: م�سقط، والداخلية، و�سمال الظاهرة، وجنوب الظاهرة، و�سمال الباطنة، وجنوب الباطنة، و�سمال 

ح يف اجلدول 3. ال�سرقية، وجنوب ال�سرقية، وم�سندم، والو�سطى، وظفار. كما هو مو�سّ

اجلدول 3 توزيع اأفراد عينة الدرا�سة وفًقا ملتغرياتها

�لن�سبة �ملئوية �لعدد�لفئة �ملتغري�ت

38645.3ذكور النوع

46654.7اإناث
20023.5تعليم اأ�سا�سي 1-4املرحلة التعليمية 

39646.5تعليم اأ�سا�سي 10-5

25630.0تعليم ما بعد ال�سا�سي 12-11

70482.6معّلم تربية اإ�سالميةالوظيفة

8710.2معّلم اأول تربية اإ�سالمية

617.2م�سرف تربوي )تربية اإ�سالمية(

100%852املجموع الكلي

التحليل اإلحصائي 
ُحّللت البيانات من خالل ا�ستخراج املتو�سطات احل�سابية والنحرافات املعيارية ل�ستجابات اأفراد عينة الدرا�سة لكل فقرة 

من فقرات ال�ستبانة، اإذ مّت اعتماد معيار التقريب الع�سري للتدرج اخلما�سي بح�سب مقيا�س ليكرت وهو 5، 4، 3، 2، 1 

يف ت�سحيح الإجابات. كما مّت ا�ستخدام حتليل التباين املتعدد )Multi-factor Anova( للك�سف عن الفروق ذات الدللة 

الإح�سائية بني ا�ستجابات اأفراد عينة الدرا�سة وفًقا ملحاورها ال�سبعة، بالإ�سافة اإىل ا�ستخدام اختبار �سيفيه للك�سف عن 

موقع الفروق ذات الدللة الإح�سائية بني ا�ستجابات اأفراد عينة الدرا�سة وفًقا ملتغرياتها.

نتائج الدراسة 
�سيتم عر�ص نتائج �لدر��سة وفًقا لأ�سئلتها كما ياأتي:

�ل�سوؤ�ل �لأول: ما درجة امتالك معّلمي الرتبية الإ�سالمية يف �سلطنة عمان للكفاءات املهنية الالزمة للتعليم وفًقا ملعايري 

اجلودة العاملية، وذلك من وجهة نظر املعّلمني وامل�سرفني؟ مبا اأّن املقيا�س امل�ستخدم يف حتديد م�ستوى الإجابات يّتبع التدرج 

اخلما�سي )من 1-5(، فاإن اأية درجة بعد منت�سف الفئة اأي اأعلى بـ )0.50( حت�سب ل�سالح الفئة التي تليها، وفًقا ملا يلي:
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بدرجة عالية جًدا: اإذا كان املتو�سط احل�سابي بني 5.00-4.50 -

بدرجة عالية: اإذا كان املتو�سط احل�سابي بني 4.49-3.50 -

بدرجة متو�سطة: اإذا كان املتو�سط احل�سابي بني 3.49-2.50 -

بدرجة منخف�سة: اإذا كان املتو�سط احل�سابي بني 2.49-1.50 -

بدرجة منخف�سة جًدا: اإذا كان املتو�سط احل�سابي بني 1.49-1.00 -

لالإجابة عن ال�سوؤال الأول، مّت ح�ساب املتو�سطات احل�سابية والنحرافات املعيارية لتقديرات اأفراد عينة الدرا�سة لكل حمور 

ح يف اجلدول 4.  من حماورها وكما هو مو�سّ

اجلدول 4 املتو�سطات احل�سابية والنحرافات املعيارية )مرّتبة تنازلًيا( لتقديرات اأفراد عينة الدرا�سة على حماور 

معايري اإعداد معّلم الرتبية الإ�سالمية

�مل�ستوى�لنحر�ف �ملعياري�ملتو�سط �حل�سابيحماور �لدر��سة�لرتبة�لرقم

عالية جًدا4.560.49تر�سيخ مبداأ املواطنة71

عالية4.420.50ال�سمات ال�سخ�سية12

عالية4.180.60تنفيذ الدر�س33

عالية4.17.630اإدارة ال�سف44

عالية4.14.660التخطيط للدر�س25

عالية3.73.800ال�سراكة املجتمعية66

متو�سطة3.48.850 توظيف تقنيات التعليم57

عالية4.12.530املجموع

ل ل�ستجابات اأفراد عينة الدرا�سة وجاء ل�سالح حمور تر�سيخ  اأظهرت النتائج يف اجلدول 4 اأّن اأعلى متو�سط ح�سابي �ُسِجّ

مبداأ املواطنة ومبتو�سط ح�سابي قدره 4.56 ومب�ستوى »عال جًدا«، يليه حمور ال�سمات ال�سخ�سية مبتو�سط ح�سابي قدره 

4.42، ومن ثم يليه تنفيذ الدر�س 4.18، واإدارة ال�سف 4.17، والتخطيط للدر�س 4.14، وال�سراكة املجتمعية 3.73. 
وقد �سجلت جميع هذه املحاور م�ستوى »عال«. وقد بلغ املتو�سط احل�سابي ملحور توظيف تقنيات التعليم 3.48 وذلك بدرجة 

متو�سطة من التوافر. 

�ل�سوؤ�ل �لثاين: ما درجة امتالك معّلمي الرتبية الإ�سالمية يف �سلطنة عمان للكفاءات املهنية الالزمة للتعليم من حيث 

ال�سمات ال�سخ�سية، والتخطيط للدر�س، وتنفيذ الدر�س، واإدارة ال�سف، وال�سراكة املجتمعية، وتوظيف تقنيات التعليم، وتر�سيخ 

مبداأ املواطنة وفًقا ملعايري اجلودة العاملية، وذلك من وجهة نظر املعلمني وامل�سرفني؟

لالإجابة على ال�سوؤال الثاين، مّت ا�ستخراج املتو�سطات احل�سابية والنحرافات املعيارية ل�ستجابات اأفراد عينة الدرا�سة على 

كل فقرة من فقرات حماور الدرا�سة. كما مّت ترتيب قيم املتو�سطات احل�سابية من اأعلى قيمة اإىل اأدنى قيمة، كما هو مبنّي 

يف امللحق 1. وتبنّي اأّن هناك 19 فقرة �سجلت متو�سطات ح�سابية بدرجة عالية جًدا اأي 4.45 واأعلى كما هو مبنّي يف 

اجلدول 5.

اجلدول 5 املتو�سطات احل�سابية ل�ستجابات اأفراد عينة الدرا�سة والتي �سجلت قيمة عالية جًدا
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 �ملتو�سطحمور �ل�سمات �ل�سخ�سية
�حل�سابي

 �لنحر�ف
�ملعياري

4.67.560يتعامل مع زمالئه وطلبته مبكارم الأخالق1.

4.64.580يلتزم باملظهر الالئق2.

4.58.650يتميز بالإخال�س يف اأداء مهامه3.

4.57.640يحر�س على العدل بني طلبته4.

حمور �لتخطيط للتدري�ص

4.51.710يعد خطة ف�سلية �ساملة ملنهج الرتبية الإ�سالمية5.

حمور تنفيذ �لدر�ص

4.53.560ي�ست�سهد باآيات قراآنية واأحاديث �سريفة مرتبطة مبو�سوع الدر�س6.

حمور تر�سيخ قيم �ملو�طنة

4.73.550ينمي الإخال�س للوطن والدفاع عن مقد�ساته لدى الطلبة7.

 ينمي اعتزاز الطلبة بالهوية الإ�سالمية والأعراف )العادات والتقاليد العمانية8.
الأ�سيلة(

4.70.590

4.68.580يوجه الطلبة للحفاظ على املمتلكات العامة9.

4.66.630يعزز الولء لقائد البالد والعمل بتوجيهاته10.

4.63.570يوجه طلبته نحو مراعاة التعاليم الإ�سالمية يف التعامل مع الآخرين11.

4.61.690يحث الطلبة على الإخال�س هلل يف القول والعمل12.

4.59.700يعزز لدى الطلبة التم�سك بالهوية الوطنية وحب الوطن والنتماء اإليه13.

4.57.650يعزز قيم املجتمع الأ�سيلة وعاداته ال�سليمة لدى الطلبة14.

4.56.670يوجه الطلبة اإىل نبذ العنف وحماربة الإرهاب والفكر املنحرف15.

4.55.660يتعامل مع الطلبة مبفهوم املواطنة القائم على العدل وامل�ساواة16.

4.53.630يعزز لدى الطلبة ثقافة فهم الآخرين واحرتامهم17.

4.53.730ي�سجع الطلبة على العمل التطوعي بكل اأ�سكاله18.

4.50.700مينح الطلبة حرية التعبري عن الراأي واحلوار البناء19.

لت يف حمور تر�سيخ قيم املواطنة  يظهر من خالل عر�س النتائج يف اجلدول 5 اأّن اأعلى املتو�سطات احل�سابية قد �ُسِجّ

اإذ ح�سلت الفقرة »ينمي الإخال�س للوطن والدفاع عن مقد�ساته لدى الطلبة« على اأعلى متو�سط ح�سابي قدره 4.73 

ومب�ستوى »عال جًدا«، يليها الفقرة »ينمي اعتزاز الطلبة بالهوية الإ�سالمية والأعراف« مبتو�سط ح�سابي قدره 4.70، 

وبينما بلغت الفقرة »يوجه الطلبة للحفاظ على املمتلكات العامة« متو�سط ح�سابي قدره 4.68. ويلي ذلك حمور ال�سمات 

ال�سخ�سية للفقرة »يتعامل مع زمالئه وطلبته مبكارم الأخالق« مبتو�سط ح�سابي قدره 4.67، ومرة اأخرى يعود حمور تر�سيخ 

قيم املواطنة لت�سجل الفقرة »يعزز الولء لقائد البالد والعمل بتوجيهاته« متو�سط ح�سابي قدره 4.66. اأما بالن�سبة ملحور 

التخطيط للتدري�س وحمور تنفيذ الدر�س، فقد �سجلت فقرة واحدة لكل منهما درجة »عالية جًدا« )فقرة »يعد خطة ف�سلية 

�ساملة ملنهاج الرتبية الإ�سالمية« وفقرة »ي�ست�سهد باآيات قراآنية واأحاديث �سريفة مرتبطة مبو�سوع الدر�س«: وقد بلغت الفقرة 
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الأوىل متو�سط ح�سابي قدره 4.51، اأما الفقرة الثانية فقد بلغت متو�سط ح�سابي قدره 4.53(. 

ولالإجابة عن ال�سوؤال الثالث، والذي يهدف اإىل الك�سف عن الفروق ذات الدللة الإح�سائية بني ا�ستجابات اأفراد عينة 

الدرا�سة وفًقا لدرجة اأهمية كفاءات معّلم الرتبية الإ�سالمية من وجهة نظر املعّلمني وامل�سرفني يف �سلطنة عمان تعزى اإىل 

متغريات النوع والوظيفة واملرحلة التعليمية، ف�ساًل عن الك�سف عن الفروق بني م�ستوى ا�ستجابات اأفراد عينة الدرا�سة وفًقا 

جري حتليل التباين املتعدد لكل متغري من متغرياتها، كما ياأتي:
ُ
ملتغرياتها وعلى جميع حماورها، اأ

1- متغير النوع
ح يف اجلدول 6. مت اإجراء حتليل التباين املتعدد ملتغري النوع كما هو مو�سّ

اجلدول 6 نتائج حتليل التباين املتعدد لتقديرات اأفراد عينة الدرا�سة وفًقا ملتغري النوع

حماور �لدر��سةم�سدر �لتباين 
جمموع 

�ملربعات

درجة 

�حلرية

متو�سط 

�ملربعات
قيمة  ف

م�ستوى 

�لدللة*

النوع

Wilk’s Lambda= 0.857
α = 0.000

11.706111.70647.5250.000ال�سمات ال�سخ�سية
37.744137.74495.3990.000التخطيط للدر�س

26.785126.78581.0320.000تنفيذ الدر�س
21.061121.06155.5670.000 اإدارة ال�سف

27.781127.78139.7130.000 توظيف تقنيات التعليم
4.04714.0476.2890.012ال�سراكة املجتمعية

8.98218.98238.7050.000تر�سيخ مبداأ املواطنة

اخلطاأ

209.3658500.246ال�سمات ال�سخ�سية
336.2988500.396التخطيط للدر�س

280.9708500.331تنفيذ الدر�س
322.1628500.379 اإدارة ال�سف

594.6168500.700 توظيف تقنيات التعليم
546.9968500.644ال�سراكة املجتمعية

197.2558500.232تر�سيخ مبداأ املواطنة

)α=0.05( جميع النتائج �سجلت فروًقا ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى*

ت�سري النتائج يف اجلدول 6 اإىل وجود فروق بني املتو�سطات احل�سابية ل�ستجابات اأفراد عينة الدرا�سة تعزى ملتغري النوع، 

وذلك يف جميع املحاور ول�سالح الإناث؛ اإذ �سجلت تقديرات املتو�سطات احل�سابية لالإناث نتائج اأعلى من تلك التي �سجلها 

الذكور.
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2- متغير الوظيفة 
نظًرا لعدم تكافوؤ اأعداد الفئات اخلا�سة مبتغري الوظيفة، وذلك نتيجة لالختالف يف جمتمع الدرا�سة – اإذ �سجلت 

اأعداد املعّلمني اأعلى ن�سبة – مّت اأخذ عينة ع�سوائية متكافئة من معّلمي الرتبية الإ�سالمية ت�سمنت 100 معّلم ومعّلمة 

جري حتليل التباين املتعدد، كما 
ُ
بهدف مقارنتها مع 61 م�سرًفا وم�سرفة تربويني و87 معلم اأول تربية اإ�سالمية. وقد اأ

ح يف اجلدول 7. هو مو�سّ

اجلدول 7 نتائج حتليل التباين املتعدد لتقديرات اأفراد عينة الدرا�سة وفًقا ملتغري الوظيفة

حماور �لدر��سةم�سدر �لتباين
جمموع 

�ملربعات

درجة 

�حلرية

متو�سط 

�ملربعات
قيمة  ف

م�ستوى 

�لدللة*

الوظيفة

Wilk’s Lambda= 0.471
α = 0.000

27.469213.73575.7250.000ال�سمات ال�سخ�سية

40.706220.35353.3290.000التخطيط للدر�س

31.451215.72552.9170.000تنفيذ الدر�س

25.648212.82437.3530.000 اإدارة ال�سف

33.247216.62425.0540.000 توظيف تقنيات التعليم

39.391219.69643.0380.000ال�سراكة املجتمعية

16.97028.48540.0220.000تر�سيخ مبداأ املواطنة

اخلطاأ

44.4372450.181ال�سمات ال�سخ�سية

93.5052450.382التخطيط للدر�س

72.8072450.297تنفيذ الدر�س

84.1122450.343 اإدارة ال�سف

162.5562450.663 توظيف تقنيات التعليم

112.1212450.458ال�سراكة املجتمعية

51.9412450.212تر�سيخ مبداأ املواطنة

)α=0.05( جميع النتائج �سجلت فروًقا ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى*

ت�سري النتائج يف اجلدول 7 اإىل وجود فروق ذات دللة اإح�سائية بني تقديرات املتو�سطات احل�سابية ل�ستجابات اأفراد 

ح يف اجلدول 8. جري حتليل اختبار �سيفيه املو�سّ
ُ
عينة الدرا�سة. وللتحقق من اجتاه الفروق اأ
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اجلدول 8 نتائج املقارنات البعدية لختبار �سيفيه للك�سف عن موقع الفروق ذات الدللة 

الح�سائية بني ا�ستجابات اأفراد عينة الدرا�سة وفًقا ملتغري الوظيفة

م�ستوى �لدللة* �جتاه �لفروق متو�سط �لفروق متغري �لوظيفة �ملحاور

0.000 -0.5235-* معّلم اأول تربية اإ�سالمية م�سرف تربوي )تربية اإ�سالمية( ال�سمات ال�سخ�سية

0.000 -0.8514-* معّلم تربية اإ�سالمية

0.000 -0.3280-* معّلم تربية اإ�سالمية معّلم اأول تربية اإ�سالمية

0.000 -0.5541-* معّلم اأول تربية اإ�سالمية م�سرف تربوي )تربية اإ�سالمية( التخطيط للدر�س

0.000 -1.0311-* معّلم تربية اإ�سالمية

0.000 -0.4770-* معّلم تربية اإ�سالمية معّلم اأول تربية اإ�سالمية

0.000 -0.3942-* معّلم اأول تربية اإ�سالمية م�سرف تربوي )تربية اإ�سالمية( تنفيذ الدر�س

0.000 -0.8903-* معّلم تربية اإ�سالمية

0.000 -0.4960-* معّلم تربية اإ�سالمية معّلم اأول تربية اإ�سالمية

0.000 -0.4020-* معّلم اأول تربية اإ�سالمية م�سرف تربوي )تربية اإ�سالمية(  اإدارة ال�سف

0.000 -0.8131-* معّلم تربية اإ�سالمية

0.000 -0.4111-* معّلم تربية اإ�سالمية معّلم اول تربية اإ�سالمية

0.007 -0.4302-* معّلم اأول تربية اإ�سالمية م�سرف تربوي )تربية اإ�سالمية(  توظيف تقنيات التعليم

0.000 -0.9206-* معّلم تربية اإ�سالمية

0.000 -0.4905-* معّلم تربية اإ�سالمية معّلم اأول تربية اإ�سالمية

0.000 -0.6467-* معّلم اأول تربية اإ�سالمية م�سرف تربوي )تربية اإ�سالمية( ال�سراكة املجتمعية

0.000 -1.0195-* معّلم تربية اإ�سالمية

0.001 -0.3728-* معّلم تربية اإ�سالمية معّلم اأول تربية اإ�سالمية

0.000 -0.5424-* معّلم اأول تربية اإ�سالمية م�سرف تربوي )تربية اإ�سالمية(  تر�سيخ مبداأ املواطنة

0.000 -0.6468-* معّلم تربية اإ�سالمية

)α=0.05( جميع النتائج �سجلت فروًقا ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى*

ت�سري النتائج يف اجلدول 8 لختبار �سيفيه اأّن هناك فروقا ذات دللة اإح�سائية ول�سالح معّلم الرتبية الإ�سالمية مقارنة 

باملعّلم الأول وامل�سرف الرتبوي، وكذلك ل�سالح املعّلم الأول مقارنة بامل�سرف الرتبوي يف جميع املحاور.
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3- المرحلة التعليمية 
ح يف اجلدول 9. جري حتليل التباين املتعدد ملتغري املرحلة التعليمية. كما هو مو�سّ

ُ
اأ

اجلدول 9 نتائج حتليل التباين املتعدد لتقديرات اأفراد عينة الدرا�سة وفًقا ملتغري املرحلة التعليمية

حماور �لدر��سةم�سدر �لتباين
جمموع 

�ملربعات

درجة 

�حلرية

متو�سط 

�ملربعات
قيمة  ف

م�ستوى 

�لدللة*

املرحلة التعليمية 

Wilk’s Lambda= 0.904
α = 0.000

8.43224.21616.8330.000ال�سمات ال�سخ�سية
11.95225.97614.0120.000التخطيط للدر�س

7.87723.93911.1500.000تنفيذ الدر�س
14.08327.04218.1630.000اإدارة ال�سف 

16.86728.43411.8250.000توظيف تقنيات التعليم 
16.78028.39013.3330.000ال�سراكة املجتمعية

2.90121.4506.0560.002تر�سيخ مبداأ املواطنة

اخلطأ

212.6398490.250ال�سمات ال�سخ�سية
362.0908490.426التخطيط للدر�س

299.8798490.353تنفيذ الدر�س
329.1398490.388اإدارة ال�سف 

605.5308490.713توظيف تقنيات التعليم 
534.2638490.629ال�سراكة املجتمعية

203.3368490.240تر�سيخ مبداأ املواطنة
)α=0.05( جميع النتائج �سجلت فروًقا ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى*

ت�سري النتائج يف اجلدول 9 اإىل وجود فروق ذات دللة اإح�سائية لتقدير املتو�سطات احل�سابية ل�ستجابات اأفراد عينة 

جري اختبار املقارنات البعدية 
ُ
الدرا�سة وفًقا ملتغري املرحلة التعلمية ويف جميع حماورها. وبهدف الك�سف عن موقع الفروق اأ

ل�سيفيه، كما هو مبنّي يف اجلدول 10.

اجلدول 10 نتائج املقارنات البعدية ل�سيفيه للك�سف عن موقع الفروق ذات الدللة الح�سائية بني ا�ستجابات اأفراد 

عينة الدرا�سة وفًقا ملتغري املرحلة التعليمية

م�ستوى �لدللة*متو�سط �لفروق�جتاه �لفروق متغري �ملرحلة �لتعليمية  �ملحاور

ال�سمات ال�سخ�سية

0.000*0.1863بعد الأ�سا�سي 11-12اأ�سا�سي 4-1
0.000*0.2280بعد الأ�سا�سي 11-12اأ�سا�سي 10-5

التخطيط للدر�س

0.000*0.2851بعد الأ�سا�سي 11-12اأ�سا�سي 4-1
0.000*0.2405بعد الأ�سا�سي 11-12اأ�سا�سي 10-5

تنفيذ الدر�س

0.000*0.2293بعد الأ�سا�سي 11-12اأ�سا�سي 4-1
0.000*0.1971بعد الأ�سا�سي 11-12اأ�سا�سي 10-5

اإدارة ال�سف

0.000*0.2309بعد الأ�سا�سي 11-12اأ�سا�سي 4-1
0.000*0.2967بعد الأ�سا�سي 11-12اأ�سا�سي 10-5

توظيف تقنيات التعليم

0.011*0.2406بعد الأ�سا�سي 11-12اأ�سا�سي 4-1
0.000*0.3267بعد الأ�سا�سي 11-12اأ�سا�سي 10-5

ال�سراكة املجتمعية

0.000*0.3432بعد الأ�سا�سي 11-12اأ�سا�سي 4-1
0.000*0.2800بعد الأ�سا�سي 11-12ا�سا�سي 10-5

0.003*0.1327بعد الأ�سا�سي 11-12ا�سا�سي 5-10تر�سيخ مبداأ املواطنة
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ت�سري نتائج اختبار �سيفيه للمقارنات البعدية يف اجلدول 10 اإىل وجود فروق ذات دللة اإح�سائية بني ا�ستجابات اأفراد 

عينة الدرا�سة. وبالن�سبة ملحاور ال�سمات ال�سخ�سية، والتخطيط للدر�س، وتنفيذ الدر�س، واإدارة ال�سف، وتوظيف تقنيات 

التعليم، وال�سراكة املجتمعية، فقد جاءت ل�سالح احللقة الأوىل من مرحلة التعليم الأ�سا�سي )ال�سفوف 1-4( واحللقة الثانية 

من مرحلة التعليم الأ�سا�سي )ال�سفوف 5-10( مقارنة مبرحلة ما بعد التعليم الأ�سا�سي )ال�سفوف 11-12(. اأما يف حمور 

تر�سيخ مبداأ املواطنة فقد جاء ل�سالح احللقة الثانية من مرحلة التعليم الأ�سا�سي )ال�سفوف 5-10( مقارنة مبرحلة ما 

بعد التعليم الأ�سا�سي )ال�سفوف 12-11(.

المناقشة
تبنّي من خالل عر�س نتائج ال�سوؤال الأول املتعلقة بدرجة امتالك معّلم الرتبية الإ�سالمية للكفاءات املهنية من وجهة نظر 

املعّلمني وامل�سرفني يف �سلطنة عمان ومن خالل حتليل ا�ستجابات اأفراد عينة الدرا�سة، اأّن قيمة املتو�سط احل�سابي للمجموع 

الكلي لال�ستجابات جاء بدرجة »عالية« )4.12( )اجلدول 4(. اأما بالن�سبة ل�ستجابات املعّلمني وامل�سرفني وفًقا لكل حمور 

من حماور الدرا�سة، فقد تبنّي اأّن اأعلى متو�سط ح�سابي يف ترتيب قيم املتو�سطات احل�سابية ل�ستجابات اأفراد عينة الدرا�سة 

ل ل�سالح حمور »تر�سيخ مبداأ املواطنة« ومبتو�سط ح�سابي 4.56 اأي بدرجة »عالية جًدا«،  على جميع حماور الدرا�سة �ُسِجّ

ومن ثم يليه كل من: حمور »ال�سمات ال�سخ�سية« مبتو�سط ح�سابي 4.42، وحمور »تنفيذ الدر�س« مبتو�سط ح�سابي 4.18، 

وحمور »اإدارة ال�سف« مبتو�سط ح�سابي 4.17، وحمور »التخطيط للدر�س« مبتو�سط ح�سابي 4.14، وحمور »ال�سراكة 

ل اأدنى متو�سط ح�سابي ل�سالح حمور »توظيف تقنيات التعليم« 3.48.  املجتمعية« مبتو�سط ح�سابي 3.73؛ يف حني �ُسِجّ

وتتفق هذه النتيجة مع ما تو�سلت اإليه درا�سات الغنبو�سي )2012(، والربعاين والغافري )2009(، وال�سرعية )2009(، 

اإذ جاءت ا�ستجابات اأفراد الدرا�سة من خريجي كلية الرتبية بجامعة ال�سلطان قابو�س بدرجة »متو�سطة« من حيث حمور 

»توظيف تكنولوجيا التعليم«. وتختلف نتيجة هذه الدرا�سة يف حمر توظيف التكنولوجيا مع درا�سة الزدجالية )2014( التي 
ترى اأّنه ل تزال م�ستويات كفاءات معّلمي الرتبية الإ�سالمية يف توظيف تقنيات التعليم منخف�سة.

اأما بالن�سبة اإىل مناق�سة نتائج ال�سوؤال الثاين، والذي يهدف اإىل الك�سف عن درجة ا�ستجابة عينة الدرا�سة على الكفاءات 

الواردة يف كل حمور، فقد تبنّي اأن هناك 19 من 86 كفاءة اأي بن�سبة %22 �سجلت متو�سطات ح�سابية بدرجة »عالية 

جًدا« )اجلدول 5( ومنها: »التعامل مع زمالئه وطلبته يف مكارم الأخالق« مبتو�سط ح�سابي قدره 4.67، و»يلتزم باملظهر 

الالئق يف هيئته« مبتو�سط ح�سابي قدره 4.64، و»يتميز بالإخال�س يف اأداء مهامه« مبتو�سط ح�سابي قدره 4.58، و»حر�س 

املعّلم على العدل بني طلبته« مبتو�سط ح�سابي قدره 4.57. وتندرج هذه الكفاءات �سمن حمور »ال�سمات ال�سخ�سية«. 

اأما حمور »التخطيط للتدري�س«، فقد �سجل كفاءة واحدة واملتمثلة يف اأّن املعّلم »يعد خطة ف�سلية �ساملة ملنهج الرتبية 

الإ�سالمية« وذلك مبتو�سط ح�سابي قدره 4.51، بالإ�سافة اإىل كفاءة يف حمور »تنفيذ الدر�س« متمثلة يف اأّن املعّلم »ي�ست�سهد 

باآيات قراآنية واأحاديث �سريفة مرتبطة مبو�سوع الدر�س« وذلك مبتو�سط ح�سابي قدره 4.53، يف حني �سجلت 13 كفاءة 

متو�سطات ح�سابية بدرجة »عالية جًدا« يف حمور »تر�سيخ مبداأ املواطنة«، وهي التالية: »ينمي الإخال�س للوطن والدفاع 

عن مقد�ساته لدى الطلبة« )متو�سط ح�سابي 4.73( و»ينمي اعتزاز الطلبة بالهوية الإ�سالمية والأعراف« )متو�سط ح�سابي 

4.70( و»توجيه الطلبة للحفاظ على املمتلكات العامة« )متو�سط ح�سابي 4.68(، و»تعزيز الولء لقائد البالد والعمل 
بتوجيهاته« )متو�سط ح�سابي 4.66(. 

اأما بالن�سبة للكفاءات التي �سجلت متو�سطات ح�سابية مب�ستوى »متو�سط« فقد �سكلت ن�سبة 11% من جمموع عدد 

الكفاءات، ومتثلت يف ت�سع كفاءات حيث تراوحت متو�سطاتها احل�سابية بني 2.60 و3.48 منها �ست كفاءات وردت يف حمور 

»توظيف تقنيات التعليم وم�سادره« ومتثلت يف: »توظيف و�سائل التكنولوجيا يف عملية تقومي اأداء الطلبة«، و»ي�سمم املعّلم 
قواعد البيانات لتخزين املعلومات واملراجع يف جمال الرتبية الإ�سالمية«، و»ي�سمم مواقف تعلمية الكرتونية«، و»ينمي قدرة 
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الطلبة يف ا�ستخدام الربامج التعليمية املحو�سبة«، و»يوظف الربامج التعليمية املحو�سبة يف تنمية قدرات الطلبة يف ح�ساب 

املواريث«، و»ي�سمم منتدى اإلكرتوين متخ�س�س يف الرتبية الإ�سالمية«. اأما بالن�سبة للكفاءات الثالثة الأخرى، والتي �سجلت 

متو�سطاتها احل�سابية بدرجة »متو�سطة« فقد وردت يف حمور »ال�سراكة املجتمعية« ومتثلت يف: »تقدمي حما�سرات عامة 

لتوعية اأفراد املجتمع يف املنا�سبات الدينية املختلفة«، و»يقيم �سراكة جمتمعية يف جمال تطوير برامج الرتبية الإ�سالمية«، 

و»يوظف مواقع التوا�سل الجتماعي الإلكرتوين للتوا�سل مع اأولياء اأمور الطلبة«. اإذ تعد كفاءة التوا�سل مع املجتمع املحلي 

من الكفاءات املهمة وبخا�سة يف ظل التطور التكنولوجي وو�سائل الت�سال الإلكرتوين، اإذ ل يزال معّلم الرتبية الإ�سالمية 

يفتقد ملثل هذه الكفاءات بعد �سيوع ا�ستخدام و�سائل التوا�سل الجتماعي يف الآونة الأخرية يف املجتمع العماين.  

وبالن�سبة ملناق�سة نتائج ال�سوؤال الثالث والذي يهدف اإىل الك�سف عن الفروق ذات الدللة الإح�سائية بني ا�ستجابات اأفراد 

عينة الدرا�سة املتعلقة با�ستجابات اأفراد عينة الدرا�سة وفًقا لمتالك معّلم الرتبية الإ�سالمية للكفاءات املهنية والتي تعزى اإىل 

متغريات النوع والوظيفة واملرحلة التعليمية، فقد اأظهرت النتائج التي تو�سحها اجلداول 6، 7 و9 وجود فروق ذات دللة 

اإح�سائية عند م�ستوى )α=0,05( بني املتو�سطات احل�سابية ل�ستجابات اأفراد عينة الدرا�سة تعزى ملتغري النوع، وذلك يف 

جميع املحاور ول�سالح الإناث. وميكن تف�سري هذه النتيجة باأّن الإناث اأكرث قدرة من الذكور على حت�سيل املعرفة وتوظيفها. 

وتتفق هذه النتيجة مع نتائج درا�سة القطاونة )2000(، التي دلت نتائجها على وجود فروق ذات دللة اإح�سائية يف درجة 

ممار�سة الكفاءات التدري�سية تعزى ملتغري النوع ول�سالح الإناث. وتختلف مع نتائج درا�سة النجار )1997( ودرا�سة العليمات 

)2010( التي اأظهرت نتائجهما عدم وجود فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى )0,05( تعزى ملتغري اجلن�س. كما ميكن 
تف�سري ذلك بحر�س املعّلمني على اكت�ساب مهارات التدري�س املختلفة وتطبيقها من خالل مو�سوعات مقرر الرتبية الإ�سالمية 

بحكم تفرغهم للتدري�س وعدم ان�سغالهم مب�سوؤوليات اأخرى ذات طبيعة اإدارية واإ�سرافية. اأما بالن�سبة اإىل املعّلم الأول، فاإّن 

له مهام عديدة ت�سطبغ بطبيعة اإ�سرافية باعتباره م�سرًفا مقيًما باملدر�سة وموجها للعملية التعليمية، يف حني اأّن املعّلم هو 

املعني بالتعليم. وذلك بالإ�سافة اإىل ما توليه وزارة الرتبية والتعليم يف �سلطنة عمان للمعّلمني ب�سفة عامة وملعّلمي الرتبية 

الإ�سالمية ب�سفة خا�سة. ومنذ تطبيق نظام التعليم الأ�سا�سي، تلتزم الوزارة بتعريف املعّلمني بكل ما هو جديد، وبتنمية 

كفاءات التدري�س لديهم ب�سكل دوري �سواء اأكان ذلك عن طريق الدورات التدريبية وور�س العمل وامل�ساغل التدريبية، اأو عن 

طريق برامج الإمناء املهني التي ُتنّفذ يف املدار�س. كما يجب على معّلمي الرتبية الإ�سالمية كغريهم من املعّلمني مطالبني 

الطالع على كل ما هو حديث يف جمال التدري�س ومواكبة التطورات امل�ستجدة يف جمال عملهم، خا�سة بعد اإن�ساء املركز 

التخ�س�سي للتدريب املهني للمعلمني ب�سكل عام وللمعلمني اجلدد ب�سكل خا�س )وزارة الرتبية والتعليم، 2016(.

وبالن�سبة للنتائج املتعلقة بالفروق ذات الدللة الإح�سائية بني ا�ستجابات اأفراد عينة الدرا�سة والتي تعزى اإىل متغري 

املرحلة التعليمية، فقد اأظهرت النتائج وجود فروق ذات دللة اإح�سائية يف درجة ممار�سة الكفاءات التدري�سية تعزى ملتغري 

املرحلة التعليمية ول�سالح احللقة الأوىل من التعليم الأ�سا�سي )ال�سفوف 1-4( واحللقة الثانية من مرحلة التعليم الأ�سا�سي 

)ال�سفوف 5-10(، وذلك يف جميع املحاور ما عدا حمور »تر�سيخ مبداأ املواطنة« الذي جاءت نتائجه ل�سالح احللقة الثانية 
من مرحلة التعليم الأ�سا�سي )ال�سفوف 5-10(. واجلدير بالذكر اأّن هذه املرحلة تعد من املراحل املهمة يف حياة الفرد، 

اإذ اإّنها مرحلة املراهقة اأي املرحلة التي يكون الفرد خاللها بحاجة اإىل اهتمام يف جمال الرتبية الوطنية وتر�سيخ مبادئ 

املواطنة لديه. كما اأّنها من املراحل النمائية التي ي�سري اإليها علم تطور النمو لدى الفرد اإذ ت�ستمر خاللها عملية التن�سئة 

Gläser-Zi-( ةالجتماعي والتطبيع الجتماعي وتعلم القيم واملعايري الجتماعية. وجاءت هذه النتيجة متفقة مع نتائج درا�سة

kuda & Fuss, 2008( من حيث اأهمية امتالك املعّلم للكفاءات التي تك�سبه القدرة على مراعاة الفروق الفردية بني 
الطلبة وخا�سة اجلوانب املرتبطة ب�سعور الطلبة واأحا�سي�سهم وانفعالتهم يف جميع املراحل التعليمية.
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كما جتدر الإ�سارة اإىل اهتمام الباحثني واملنظمات املتخ�س�سة ومراكز التدريب املهنية يف اإعداد املعّلم ورفده بالكفاءات 

املهنية التي متّكنه من ممار�سة العملية التعليمية-التعّلمية ب�سكلها الأمثل. ل ي�سلح التعليم اإل من خالل معّلم كفء قادر 

على التعامل مع متغريات البيئة التعليمية، وملًما بالتغريات املحيطة به وباحتياجات الطلبة، ومتفاعاًل مع املتغريات العلمية 

والثقافية والجتماعية والتطورات التكنولوجية ب�سكل يجعله باحًثا م�ستمًرا عن كل ما هو جديد.

التوصيات والمقترحات
تو�سي الدرا�سة احلالية بالآتي:

اأهمية عناية موؤ�س�سات الإعداد الرتبوي للمعّلمني بالكفاءات الواردة يف نتائج هذه الدرا�سة واحلر�س على اإك�سابها  -

للمعّلمني يف فرتة اإعدادهم.

تركيز مراكز التدريب يف وزارة الرتبية والتعليم على تنمية الكفاءات املهنية والتخ�س�سية لدى املعّلمني من خالل ما  -

تقدمه من برامج تدريبية، وال�ستفادة من نتائج الدرا�سة احلالية يف بناء منظومة تدريبية ملعّلمي الرتبية الإ�سالمية 

يف اجلوانب التي اأظهرت م�ستوى اأداء متو�سط.

زيادة الهتمام بالتنمية املهنية يف جمال توظيف تقنيات التعليم وم�سادره من خالل الربامج التي تقّدم للمعّلم داخل  -

املوؤ�س�سة الرتبوية يف فرتة اإعداده واأثناء اخلدمة، حيث ح�سل هذا اجلانب على اأقل متو�سط ح�سابي من وجهة نظر 

اأفراد العينة. 

اأن يتم اإعداد حقائب تدريبة قائمة على الكفاءات املهنية التي اأظهرتها نتائج هذه الدرا�سة وبخا�سة تلك التي يفتقدها  -

املعّلمون يف امليدان واملتعلقة مبجال توظيف تقنيات التعليم.

ا�ستفادة م�سريف الرتبية الإ�سالمية ومعّلميها الأوائل من نتائج الدرا�سة احلالية من حيث متابعة وتطوير اأداء املعّلمني. -

اأن ياأخذ القائمون على املركز التخ�س�سي للتدريب املهني للمعّلمني التابع لوزارة الرتبية والتعليم بنتائج هذه الدرا�سة  -

يف اإعداد برامج الإمناء املهني للمعّلمني اجلدد واحلاليني يف تخ�س�س الرتبية الإ�سالمية يف �سلطنة عمان.

اإجراء درا�سة حول حتليل الحتياجات التدريبية ملعّلمي الرتبية الإ�سالمية يف جمال تقنيات التعليم وبرامج احلا�سوب.  -
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ملحق 1
 املتو�سطات احل�سابية والنحرافات املعيارية ل�ستجابات اأفراد عينة الدرا�سة على كل فقرة من فقرات ال�ستبانة

�لنحر�ف �ملعياري�ملتو�سط �حل�سابي�لفقر�ت 

�أوًل: حمور �ل�سمات �ل�سخ�سية

4.67.560يتعامل مع زمالئه وطلبته مبكارم الأخالق1.

4.64.580يلتزم باملظهر الالئق يف هيئته2.

4.58.650يتميز بالإخال�س يف اأداء مهامه3.

4.57.640يحر�س على العدل بني طلبته4.

4.46.660يت�سف باملرونة يف تعامله مع الآخرين5.

4.43.710يتمثل القدوة احل�سنة يف �سلوكياته6.

4.37.710يت�سم بالن�ساط واحليوية عند تنفيذ مهامه7.

4.34.720يت�سف بقبول الراأي الآخر وعدم التع�سب لآرائه8.

4.30.720تظهر عليه �سمات الوقار والهيبة9.

4.30.720يت�سم بال�سرب و�سبط النف�س10.

4.22.770يتميز بالقدرة على الإقناع باحلجة والربهان11.

4.22.760ميتلك �سخ�سية جذابة وقوية12.

ثانًيا: حمور �لتخطيط للتدري�ص 

4.51.710يعد خطة ف�سلية �ساملة ملنهاج الرتبية الإ�سالمية13.

4.43.670يخطط لعر�س عنا�سر الدرو�س ب�سكل مت�سل�سل14.

4.35.710ي�سوغ اأهداف الدر�س بطريقة قابلة للمالحظة والقيا�س15.

4.22.790ي�سوغ اأهداًفا تراعي تنوع قدرات املتعّلمني16.

4.17.780يخطط لالأن�سطة ال�سفية املرتبطة مبنهاج الرتبية الإ�سالمية17.

4.17.840يوزع اأهداف الدر�س على الزمن املخ�س�س للح�سة18.

4.03.900يخطط لالأن�سطة الال�سفية مبا يرثي منهاج الرتبية الإ�سالمية19.

3.92.940ي�سمم طرائق التقومي املرتبطة باأهداف الدر�س20.

3.831.01ي�سمم و�سائل وتقنيات تعليمية منا�سبة ملو�سوع الدر�س21.

3.801.07يخطط لدرو�س تنمي مهارات التفكري الناقد لدى الطلبة22.
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ثالًثا: حمور تنفيذ �لدر�ص

4.53.560ي�ست�سهد باآيات قراآنية واأحاديث �سريفة مرتبطة مبو�سوع الدر�س23.

4.36.760يربط حمتوى در�س الرتبية الإ�سالمية بالأحداث اجلارية24.

4.33.730ي�ستخدم لغة �سليمة يف ال�سرح واملناق�سات ال�سفية25.

4.31.720ي�ستخدم اأ�ساليب التهيئة املنا�سبة للدخول يف الدر�س26.

4.30.720يوجه اأ�سئلة تراعي تنوع الطلبة27.

4.26.750  يتيح امل�ساركة جلميع الطلبة يف الأن�سطة التعليمية28.

4.22.790يتدرج من ال�سهل اإىل ال�سعب يف تقدمي درو�سه29.

4.19.850يوظف م�سادر املعرفة الإ�سالمية املتاحة له يف تنفيذ خطط التدري�س30.

4.15.870ينهي الدر�س مبلخ�س يو�سح ما مت �سرحه فيه31.

4.13.830ي�ست�سهد باإجنازات العلماء امل�سلمني واإ�سهاماتهم الفكرية اأثناء �سرحه للدر�س32.

3.95.970ينمي مهارات التفكري الناقد لدى الطلبة33.

3.86.990يوظف ا�سرتاتيجيات منا�سبة لتعزيز مهارات التفكري الناقد لدى الطلب34.

3.801.04يوظف م�سادر البيئة املحلية يف ت�سميم اأن�سطة تعليمية35.

ر�بًعا: حمور �إد�رة �ل�سف

4.40.710   يوفر بيئة �سفية قائمة على الت�سامح36.

4.31.760يتعامل مبو�سوعية مع امل�سكالت ال�سلوكية التي حتدث داخل ال�سف الدرا�سي37.

4.26.780يحر�س على اإدارة زمن احل�سة38.

4.27.730ي�ستخدم بفاعلية ا�سرتاتيجيات واأ�ساليب مالئمة لإدارة ال�سف39.

4.14.850يح�سن اإدارة الأن�سطة املنهجية املتنوعة40.

4.13.800يح�سن اإدارة املواقف ال�سفية الطارئة/الأزمات41.

.42
 يعلن عن لئحة تنظيمية معتمدة يف اإدارة ال�سف )دخول، خروج، ت�سليم الواجبات، ال�ستئذان،

تعليمات وتوجيهات...(
4.11.940

4.07.790يح�سن اإدارة فرق العمل )املجموعات( الطالبية43.

4.07.870يوجد ثقافة تنظيمية يف الف�سل الدرا�سي قائمة على امل�ساركة الطالبية44.

3.97.860ي�سرك الطلبة يف م�سوؤولية اتخاذ القرارات املرتبطة بتعّلمهم45.

خام�ًسا: توظيف تقنيات �لتعليم وم�سادره 

3.831.11ي�ستخدم احلا�سوب يف تنظيم �سجالت الطلبة46.

3.811.13  يف عر�س درو�س الرتبية الإ�سالمية PowerPoint ي�ستخدم برنامج 47.

3.791.04ي�ستخدم برامج املحاكاة والتقليد يف التدري�س48.

3.751.18ي�ستفيد من خدمات البوابة التعليمية يف اأداء مهام عمله49.

3.741.18يوظف الربامج التعليمية املحو�سبة يف تنمية قدرات الطلبة يف التالوة والتجويد50
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3.691.06يبحث يف املواقع اللكرتونية عن اأن�سطة ت�ساعد يف تنمية مواهب الطلبة51.

3.661.02يتابع امل�ستجدات يف املواقع اللكرتونية ذات �سلة  مبحتوى منهاج الرتبية الإ�سالمية52.

3.531.23ي�ستخدم برامج احلا�سوب يف اإعداد اخلطط اليومية وال�سفية ملقرر الرتبية الإ�سالمية53.

3.481.22يوظف و�سائل التكنولوجيا يف عملية تقومي اأداء الطلبة54.

3.381.15ي�سمم قواعد البيانات لتخزين املعلومات واملراجع يف جمال الرتبية الإ�سالمية55.

3.201.29ي�سمم مواقف تعليمية اإلكرتونية )فيديو تعليمي(56.

3.191.38ينمي قدرة الطلبة يف ا�ستخدام الربامج التعليمية املحو�سبة يف جمال تخريج الأحاديث57.

3.141.33يوظف الربامج التعليمية املحو�سبة يف تنمية قدرات الطلبة يف ح�ساب املواريث58.

2.601.41ي�سممم منتدى اإلكرتوين متخ�س�س يف الرتبية الإ�سالمية59.

�ساد�ًسا: حمور �ل�سر�كة �ملجتمعية

4.16.980يتعاون مع اأولياء اأمور الطلبة لتح�سني م�ستوى تعّلم اأبنائهم60.

4.12.950يعمل على ربط حمتويات املنهاج باملجتمع املحلي61.

3.871.00يعمل على حل م�سكالت الطلبة باإ�سراك اأولياء اأمورهم62.

3.821.01يوجه الطلبة للم�ساركة يف الأن�سطة التطوعية يف املجتمع63.

3.791.03يعمل على بناء عالقة وثيقة مع موؤ�س�سات املجتمع ذات العالقة مبادة الرتبية الإ�سالمية64.

3.731.07يتعاون مع موؤ�س�سات املجتمع الرتبوية يف ن�سر العلم65.

3.681.13يتعاون مع منظمات املجتمع املدين يف ن�سر الوعي يف جمال الرتبية الإ�سالمية66.

3.461.14يقدم حما�سرات عامة لتوعية اأفراد املجتمع يف املنا�سبات الدينية املختلفة67.

3.391.15يقيم �سراكة جمتمعية يف جمال تطوير برامج الرتبية الإ�سالمية68.

3.261.23يوظف مواقع التوا�سل الجتماعي للتوا�سل مع اأولياء اأمور الطلبة69.

�سابًعا: حمور تر�سيخ قيم �ملو�طنة

4.73.550ينمي لدى الطلبة الإخال�س للوطن والدفاع عن مقد�ساته70.

4.70.590ينمي اإعتزاز الطلبة بالهوية الإ�سالمية والأعراف )العادات والتقاليد العمانية الأ�سيلة(71.

4.68.580يوجه الطلبة للحفاظ على املمتلكات العامة72.

4.66.630يعزز الولء لقائد البالد والعمل بتوجيهاته73.

4.63.570يوجه طلبته نحو مراعاة التعاليم الإ�سالمية يف التعامل مع الآخرين74.

4.61.690يحث الطلبة على الإخال�س هلل يف القول والعمل75.

4.59.700يعزز لدى الطلبة التم�سك بالهوية الوطنية وحب الوطن والنتماء اإليه76.

4.57.650يعزز قيم املجتمع الأ�سيلة وعاداته ال�سليمة لدى الطلبة77.

4.56.670يوجه الطلبة اإىل نبذ العنف وحماربة الرهاب والفكر املنحرف78.

4.55.660يتعامل مع الطلبة مبفهوم املواطنة القائم على العدل وامل�ساواة79.



جملة العلوم الرتبوية، العدد 14، 2019، دار ن�شر جامعة قطر112

4.53.630يعزز لدى الطلبة ثقافة فهم الآخرين واحرتامهم80.

4.53.730ي�سجع الطلبة على العمل التطوعي بكل اأ�سكاله81.

4.50.700مينح الطلبة حرية التعبري عن الراأي واحلوار البّناء82.

4.47.730يعزز العمل اجلماعي الهادف والبّناء بني الطلبة83.

4.46.660يعزز لدى الطلبة ثقافة النفتاح على الآخرين مع التم�سك بالقيم الإ�سالمية84.

4.41.690يو�سح للطلبة مفهوم التنوع وقبول الآخر85.

4.28.770تعتمد املناق�سات بينه وبني الطلبة مبداأ قبول النقد86.


