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 ملخص الدراسة

ربية اإلسالمية عنوان الدراسة: دور األساليب التدريسية في تطوير األداء المهني لمعلمي الت
 ثانويةبال

  .اإلسالمية الرتبية ملعلمي املهين األداء تطوير يف التدريسية األساليب دور ما: الدراسة مشكلة  
متثلت أهداف الدراسة يف التعرف على دور األساليب التدريسية يف تطوير األداء أهداف الدراسة : 

املهين ملعلمي الرتبية اإلسالمية يف املرحلة الثانوية وكذلك التعرف على درجة ممارسة معلمي الرتبية 
  . الرتبية اإلسالميةاإلسالمية لألساليب التدريسية من وجهة نظر مشريف

 معلمي استخدام حنو( 5.0) مستوى عند  إحصائية داللة ذات فروق توجد ال:الدراسة فروض
 ، اخلربة ، مكتب اإلشراف(  العلمي املؤهل إىل تعزى  التدريسية لألساليب اإلسالمية الرتبية

 أدائهم حتسني على خصوصا   اإلسالمية الرتبية ومعلمي ، عموما املعلمني مساعدة أهمية الدراسة :
  .املعلمني تدريب على القائمني إفادةو  .للتدريس الالزمة باألساليب بتزويدهم كفاءهتم ورفع

 مت استخدام املنهج الوصفي حيث يتناسب مع أهداف الدراسة. المنهج المستخدم في الدراسة : 
 .ومشرفا  ( معلما  115لنهائية من )تكونت عينة الدراسة ا عينة الدراسة:

لتحليل بيانات الدراسة استخدم الباحث معامل الثبات الفا كرونباخ، ومعامل االرتباط  المعالجات اإلحصائية:
 .كال ويلز، وحتليل التباينبريسون، واملتوسطات احلسابية ، واختبار ت، واختبار مان ويتين، واختبار كروس

 وخلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج كان من أهمها:
التقومي  الدرس وجملال إدارة الصف وجملال أن دور األساليب التدريسية جملال التخطيط وجملال تنفيذ .1

 يف تطوير األداء املهين ملعلمي الرتبية اإلسالمية يف املرحلة الثانوية كان بدرجة كبرية.
وجهة نظر مشريف الرتبية أن درجة ممارسة األساليب التدريسية املباشرة من قبل معلمي الرتبية اإلسالمية من  .2

 اإلسالمية كانت بدرجة متوسطة، أما األساليب التدريسية غري املباشرة كانت بدرجة ضعيفة.
 أنه توجد فروق ذات داللّة إحصائية حول دور األساليب التدريسية يف تطوير األداء املهين .3
 خلربة، بينما ال توجد فروق ملعلمي الرتبية اإلسالمية تبعا  ملتغريي املؤهل العلمي وعدد سنوات ا  

 توجد فروق ذات داللّة إحصائية حول درجة ممارسة و دالة إحصائيا  تبعا  ملتغري مكتب اإلشراف.   
 معلمي الرتبية اإلسالمية لألساليب التدريسية من وجهة نظر مشريف الرتبية اإلسالمية تعزى إىل   

 ال توجد فروق تبعا  ملتغري مكتب اإلشراف. متغريي املؤهل العلمي وعدد سنوات اخلربة، بينما   
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 وضع تصور مقرتح لتطوير األداء املهين ملعلمي الرتبية اإلسالمية يف ضوء األساليب التدريسية املناسبة .4
Abstract 

Study Title: The role of teaching methods in the development of the 

professional performance of teachers of Islamic education at secondary  

The problem of the study: It has been identified in the following question: 

What is the role of teaching methods in the development of the professional 

performance of Islamic education teachers at the secondary schools? 

Study Objectives: The objectives of the study is to identify the role of teaching 

methods in the development of the professional performance of Islamic 

education teachers at the secondary schools in Taif. Furthermore, to identify the 

degree of Islamic education teachers to methods of teaching from the 

perspective of the administrators of Islamic education at the secondary schools  

Study hypotheses: No statistically significant differences at the level of (0.5) 

towards the use of Islamic education teachers for teaching methods. 

There are no statistically significant differences at the level of (0.5) in the degree  

Importance of the study: To help teachers in general, and especially Islamic 

education teachers in order to improve their performance and raise their 

efficiency by providing the necessary teaching methods. Moreover, in order to 

help educational trainers to enhance Islamic teachers' abilities and follow-up 

their performance by Islamic educational supervisors, and to give an overview 

about the educational proccess and its applications for those who are interested. 

The methodology used in the study: The researcher uses in her current study 

the descriptive approach  to suit the purpose of this study. 

Study Sample: The final study sample consisted of (110) teachers and supervisors  

Statistical analysis: In order to analyze the data of the study, the researcher 

used averages, standard deviations and Cronbach Alpha Reliability Coefficient. 

t-test, Anova, Mann-Whitney test and Kruskal Wiles to determine the 

significance of the differences between the averages. 

The study concluded that a set of results was the most important: 

1- That the role of teaching methods for planning and implementing  the lesson 

and classroom management field and the field of Calendar in the development 

of the professional performance of Islamic education teachers at the secondary.  

2- That the degree of exercise direct teaching methods by Islamic education 

teachers from the viewpoint of the administrators of Islamic education at the 

secondary level in Taif was moderately. while the indirect teaching methods 

were highly vulnerable . 

3- That there are statistically significant differences on the role of teaching 

methods in the development of the professional performance of Islamic 

education teachers at the secondary level in Taif depending on the variables of 

qualification and number of years of experience. while there are no statistically 

significant differences depending on the variable Supervision Bureau . 
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4- Conceived proposal to develop the professional performance of teachers of 

Islamic education in the light of the teaching methods appropriate . 

 وتقدير شكر
تفضل به عز وجل وأنعم ، وأصلي وأسلم على خامت األنبياء  هلل محد الشاكرين على ما احلمد

 .التسليموسيد املرسلني ، سيدنا حممد عليه أفضل الصالة وأمت 
العرفان ملقام جامعة املدينة العاملية يطيب يل أن أتقدم جبزيل الشكر واالمتنان وعظيم 

ومؤسساهتا األكادميية العريقة ملا قدمته يل كباحث من علم وتيسري وإتاحة الفرصة ملواصلة الدراسة يف 
قالب جيمع بنب التقنية والعلم مبا خيدم طالب العلم اجلاد ، ومبا يضمن اجلودة يف التدريس ويفتح أفاق 

املباشرة والواجبات املركزة واملكتبات املفتوحة واملنتديات  ضراتل احملاالتواصل العلمي املنضم من خال
العلمية ووسائل االتصال اجلديدة وخنص بالشكر سعادة مدير جامعة املدينة العاملية األستاذ الدكتور/ 

 كما التميمي  والشكر موصول جلميع أعضاء اهليئة التعليمية واإلدارية جبامعة املدينة. هفيحممد بن خل
 وإمدادي البحث هذا على اإلشراف بقبول متفضله علىاألفاضل  األساتذة إىل اجلزيل بالشكر أتقدم

 اجيزيهم خري  أن أسأل واهللوأخص بالشكر الدكتورة / أمل حممود ،  واحلياتية، البحثية اخلربات من بالكثري
 العاملية املدينة جبامعةاملناهج وطرق التدريس  قسم وأعضاء رئيس إىل اجلزيل بالشكر أتقدم كما.

 وقدموا لنا كل عون إلمتام دراستنا. الكثري علمهم من استفدت الذين
 واألستاذاهلل  جاب على سعد على/  الدكتور ستاذاأل السعادة صاحيب إىل اجلزيل بالشكر أتقدم كما

مناقشة هذا  قبوهلم علىمزكى  الدين مجالوسعادة الدكتور/  فهمى الرحيم عبد إحسان /الدكتور
 ااجلزاء. كم، فجزاهم اهلل خري   كانت إضافة هامة ومفيدة  اليت القيمة متهمالحظاالبحث وعلى 

 اوموضوعية. كم صدق بكل الدراسة ألدوات استجابوا الذين الدراسة عينة إىل اجلزيل بالشكر أتقدم
الدائم عن دراسيت وإجنازي اطال  وسؤاهلماأتقدم بالشكر لوالدّي على دعواهتما يل بالتوفيق والنجاح 

 اهلل يف عمرمها وأدام عليهما الصحة والعافية.
 العمل هذا اجناز سبيل يف وتضحية دعم من قدموه ملا وأبنائي زوجيتّ  اىل اجلزيل بالشكر أتقدم كما 

 املبارك.
 اتقدم بالشكر إلخواين واخوايت على تشجيعهم يل ومساندهتم الدائمة وفقهم اهلل وأثاهبم كما



 

 ي 
 

 شكرا وجهدهم وقتهم من وأعطوا الرسالة األدوات بالتحكيم قاموا الذين الكرام األساتذة أشكر كما
 لكم، شكر ا :هلم أقول واملساعدة الدعم يل قدموا الذين وأصدقائي زمالئي وإىل. األعماق من لكم

                                              الباحث                              اجلزاء،،، خري عين اهلل وجزاكم
 إلهــــداءا

 
بكل احلب والوفاء ... خبالص البذل والعطاء... أهدي جين هذا الغرس ومثار هذا 

 اجلهد.
 طاعته ومتعهما بالصحة والعافية على عمرمها يف أمدَّ اهلل الكرميني والديّ  إىل

 واالطالع البحث أجواء يل وفرت من إىل

 أبنائي وبنايت الغالية أم تركي... إىل زوجيت

 الكرميات وأخوايت الكرام إخواين إىل

 وأصدقائي أساتذيت وجلميع

 العلمي وأسأل اهلل أن جيعله خالصا لوجهه الكرمي. اجلهد هذا مثار أهدي
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 :المقدمة

 للحياة شامال منهجا يعد ، سامية ربانية وتشريعات نظم من احتواه وما احلنيف اإلسالمي ديننا إن 

 وأوجد ، نظامه وأبدع الكون خلق الذي ، احلكيم العزيز اهلل عند من فهو ذلك يف غرو وال ، كلها

ک  ک        ک  گ    چ تعاىل قال خملوقاته سائر على وكرمه وفضله بل ، خلقه وأحسن اإلنسان

گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  

 دين يف اهلل أودعه الذي الشامل املنهج ذلك هو التكرمي هذا يف ما أبرز ولعل اإلسراء . چڻ  

 سواه وما . احلق الدين فهو ، هلا  خناس وجعله السماوية األديان به اهلل ختم الذي ، اإلسالم

 سبحانه اهلل أرسل وقدآل عمران.  چڃ  ڃ  چ   چ  چچ    گ  چ : تعاىل قال فباطل

 يف اإلنسان حييا حىت القومي، اهلل لشرع ومبينا ، الدين هلذا مقررا والسالم الصالة عليه رسوله وتعاىل
 اهلل بنعيم وينعم حياته، لتستقيم ، اهلل أمر كما احلياة هذه يف به وليتعامل ، كرمية عزيزة حياة ظله

 ، الكرمية األمة هلذه واختاره اهلل ارتضاه ما هو العظيم الدين هذا كان وملا . اآلخرة ويف الدنيا يف
 األمة وسيلة هي(  ـه 1421 ) وآخرون ديسع علي ذكر كما الصحيحة اإلسالمية الرتبية فإن

 بذلك يستطيعوا حىت ، الرباين املنهج على نقية إسالمية تربية وتربيتهم ، أجياهلا بناء يف ملسلمةا

 فكرية وتيارات قوى تتدافعه والذي ، املضطرب العامل هذا يف وهويته الدين هذا جوهر على احلفاظ

 الغريب والفكر للرتبية تبعيته وأن ، وعجزه بفقره املعاصر املسلم اإلنسان وأومهت  ، عديدة ومذهبية

 يف يتجلى ذلك فإن ، اهلل شرعه الذي الرباين باملنهج الناشئة متسك وبقدر . به مسلما واقعا باتت
 من السلبية النتيجة تكون ، فيه وتفريطهم عنه بعدهم وبقدر ، أمرهم وصالح وتوافقهم سعادهتم

 (11ص")  املستقيم الطريق عن واحنراف وفساد وشقاء قلق

 على التأثري من العظيم القدر هبذا واإلسالمية العربية البالد يف اإلسالمية الرتبية كانت وإذا   

 مسؤولية اجملتمع أوالها اليت املدارس هي - وتربيتهم إعدادهم مراكز فإن ، وناشئتها األمة أجيال

 حترص فإهنا ولذا ، كربى أمهية اإلسالمية الرتبية جانب تويل و  وإعدادهم وتنشئتهم األبناء تربية

 يف املناسبة الكفاءة فيهم تتوافر من ، اإلسالمية الرتبية جلانب واملعلمني املربني من ختتار أن على
 . العظيمة املهمة هبذه للقيام اجلوانب مجيع
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 ، الرتبوية العملية يف مهمة مكانة حتتل )"  م 2550 ) الساموك ذكر كما اإلسالمية والرتبية   
 والسنة الكرمي القرآن من مستنبطة وأخالقية وعلمية وتربوية روحية أبعاد من تتضمنه ما خالل من

 يف متكامل علم اإلسالمية فالرتبية ، ومتوازنة متكاملة شخصية بناء إىل وهتدف ، الشريفة النبوية
 ووسائلها النظرية أسسها يف املختلفة الرتبية ومفاهيم التعليم قضايا تتناول فهي ، ومباحثه أهدافه

  2ص"  املسلمني  املفكرين وجهود ، والسنة القرآن إطار يف العملية
- 351 : هـ 1415 )دراسته يف الغامدي أشار كما اإلسالمية الرتبية معلم فإن هنا ومن    

 ، املنشودة أهدافها وبلوغ ، اإلسالمية الرتبية تدريس ُمال يف متميز ودور واضحة أمهية له( 359
 يف عامل أهم يعد فهو ولذا ومتيزها اإلسالمية الرتبية أمهية من التميز وهذا األمهية هذه اكتسب وقد

 املنشودة اإلسالمية الرتبية أهداف بلوغ يف اإلسهام فرصة له يتيح فيها ودوره ، الرتبوية العملية

  .واألشكال الصور مبختلف
 األلفية مطلع مع اختالفها على اجملتمعات أن(  144 ، م2551) وباور( 314 ، م2553) فليه ويؤكد

 املعلومات تقنية وترية وتسارع العوملة، يف اختزاهلا ميكن متغريات عدة فرضتها عديدة حتديات تواجه الثالثة
 والتغريات ودقتها، التخصصات عدد وزيادة  ، واملعلومايت املعريف واالنفجار اإلعالمي، واالنفتاح واالتصاالت،

 عنها نتج واليت وتقنياته التعليم نظريات ومنو العام؛ بالتعليم امللتحقني أعداد وتنامي والقيمية، والثقافية االجتماعية
 ومواءمة أنفسهم، على الطالب اعتماد من أكرب قدر على تنطوي والتعلم التعليم يف جديدة وأساليب طرائق
  للتعليم العاملية التوجهات تلك ضوء ويف .الشاملة  واجلودة العمل وسوق والفرد اجملتمع متطلبات مع وبراُمه التعليم

 لتعميق ليس ملحا ، مطلبا   اجلامعي وحىت العام للتعليم النوعي الوظيفي التحول بات والعشرين الواحد القرن مطلع مع
 مل وبالتايل. ومستجداته العصر إيقاع مع ومواءمته اجملتمع يف واملؤثر الريادي دورها ولتجسيد بل فحسب وظائفها وتطوير

 مؤسسات متارس أن األكادميية وحىت واالقتصادية االجتماعية األوساط من كثري لدى احلاضر الوقت يف مقبوال   يعد
 باعتباره أمهية من التدريس يكتسبه ملا وذلك التقليدية، األمناط سياق يف التدريس وظيفة خاصة األساسية وظائفها التعليم

 مع ومواءمتها البشرية املوارد وتنمية املعريف، املال رأس تكوين يف تسهم اليت املؤسسات هلذه الرئيسة الوظائف مقدمة يف يأيت
 املستدامة التنمية يف لإلسهام الريادي لدورها املعاصرة واملتغريات التوجهات مع يتالقى ومبا العمل وسوق التنموية املتطلبات

 .  املعرفة جملتمع
إن تنظيم املوقف التعليمي يتطلب أساليب تدريس تؤدي إىل تنمية القدرة على التعلم لدى     

املتعلمني لتنمية شخصياهتم، وال يتم ذلك إال إذا حدث تواصل بني املتعلم واملعلم بعيدا  عن أسلوب 
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أمناط وأساليب التلقني، ومن املسلم أنه ال يوجد أسلوب واحد أو طريقة واحدة يف التعليم، بل هناك 
تدريسية خمتلفة، ومتباينة يف مراحل التعليم املختلفة، كما أنه ال يوجد أسلوب تدريس واحد أفضل 
يصلح لكل املواقف التعليمية التعلمية، فجودة األسلوب التدريسي وحمكه ومعياره يتحدد مبدى توافقه 

م، استعدادات املتعلمني ومستوياهت مع اهلدف أو األهداف التعليمية املرسومة واملنشودة ، مع مراعاة
ومتكينهم من السعي لفهم األشياء؛ ليصبحوا مستكشفني ملواجهة  ،وإثارة اهتمامهم مبادة التعلم

 املشكالت، والوصول إىل االستنتاجات من خالل التفكري العلمي.
تمعات، كان البد ومبا أن اإلنسان هو ثروة الوطن وهو وسيلة التنمية وغايتها، وله دور يف تقدم اجمل   

أن يتميز هذا اإلنسان باملستوى واجلودة الكيفية والكمية، والبد أن تكون مدخالت وخمرجات 
العملية التعليمية ذات نوعية متميزة، وقادرة على التطور والتغري اإلجيايب. من هنا يأيت االهتمام 

علم املميز اإلعداد والتكوين العلمي باملتعلم ونوعيته، وإعداده إعدادا  جيدا ، ولتحقيق ذلك يتطلب امل
واألدائي املعمق، مما يتطلب امتالكه لكفايات علمية ختصصية ترتجم إىل أساليب تدريس تشجع 
على النشاط، وتنمي التفكري لدى املتعلم الذي هو هدف التعليم للوصول إىل اإلنسان الصاحل 

 العابد.
لذا البد أن يتجه اإلصالح أول ما يتجه إىل ومع أن الرتبية اإلسالمية هي أساس الصالح؛    

أساليب تدريس الرتبية اإلسالمية؛ حيث إن اجلهود ال تزال تبذل للوصول إىل اهلدف يف إجياد 
اإلنسان الصاحل العابد وفق منهج اهلل. ويعد املعلم احملور األساسي يف العملية التعليمية والرتبوية ؛ 

، واالنفجار املعريف اهلائل الذي يشهده العامل؛ وذلك بتطوير ولذلك جيب أن يساير التطوير التقين
وخاصة يف هذا العصر الذي تزايدت فيه  .قدراته الشخصية واملهنية الفاعلة يف عملية التدريس 

التحديات اليت تواجه اإلنسانية، وظهرت فيه معطيات جديدة حتتاج بشكل مستمر إىل أفكار 
 كون املعلم أول من ميتلكها.ومهارات وأساليب متنوعة جيب أن ي

لقد تنوعت أساليب التدريس احلديثة باالعتماد على التصورات املتغرية لطبيعة عملية التعلم ،    
فبينما أعتمد التعلم يف وقت من األوقات على التحدث واإللقاء فقد توسعت العملية لتشمل على 

كز على الطالب ، إضافة إىل ذلك مل تعد سبيل املثال التعلم املبين على االستفهام ، التعلم املرت 
أساليب التدريس التقليدية صاحلة يف احلياة املعاصرة ؛ ونتيجة لذلك ظهرت العديد من النظريات 
الرتبوية اليت تساعد الطالب على إكساب العديد من األساليب املتنوعة ، وحبسب أساليب التدريس 



 

5 

 

من اكتساب املعرفة بنفسه ،واملشاركة بفعالية يف األنشطة  احلديثة ويتمثل دور املعلم يف متكني املتعلم
التعليمية واالخنراط بشكل كامل يف عملية التعلم ؛ وذلك من أجل تعزيز استقالليته واعتماده على 

 نفسه كمتعلم على مدى احلياة.
ة ، وبفعل جهود علماء الرتبية وتصاعد متغريات العصر احلديث توسعت مفاهيم التنمية املهني   

رتبط مبفهوم الرتبية الذاتية واملستمرة اليت تركزت على مبدأين اوظهر مفهوم التطوير املهين الذي 
تربويني ؛ مها التعلم الذايت والتعلم املستمر ، وقد أوضح عدد كبري من الباحثني واملربني أمهية التطوير 

األساسية يف رفع كفاءة املعلم م  ( إىل أن العوامل 2553املهين الذايت للمعلم ؛حيث أشار بشار) 
هو استمرار رغبته يف التعلم مبا يكفل له تقبل اجلديد، واحملافظة بشكل دائم على مستوى عاٍل من 

 01اجلودة. ص 
مما يؤكد االهتمام بالتطوير املهين للمعلم دعوات عقد املؤمترات واللقاءات احمللية والعربية ومن بينها:    

م( بعنوان" تقوية دور املعلم يف عامل متغري " والذي أكد على 1991للرتبية ) مؤمتر اليونسكو الدويل 
 أمهية تطوير املعلم مهنيا  وفقا  الحتياجاته اخلاصة.

وجاء يف أهداف ميثاق أخالقيات مهنة التعليم لوزارة الرتبية والتعليم باململكة العربية السعودية    
 امللك عبداهلل بن عبدالعزيز من خادم احلرمني الشريفني م( واملعتمد2559الذي نقلته رويده مسان) 

هـ توعية املعلم بأمهية املهنية ودوره يف بناء مستقبل وطنه ، واعتماد النمو املهين كواجب 1424عام 
أساس واعتبار الثقافة الذاتية املستمرة للمعلم منهجا  يف احلياة وتنمية معارفه ومهارته من خالل 

يف ُماله املهين ، وتنمية الدافعية حلب التعلم الذايت املستمر وممارسته  االنقطاع بكل جديد
 . 44-43عمليا .ص

هـ( الكلمة اليت ألقاها خادم احلرمني الشريفني امللك عبد اهلل 1421كما أوردت بشرى العنزي )     
املالية  بن عبد العزيز آل سعود حفظه اهلل عند صدور إعالن امليزانية العامة للدولة للسنة

هـ بقوله "إن تنمية القوى البشرية متثل دعامة أساسية للتنمية الشاملة فقد واصلنا 1424/1421
اإلنفاق على تعليم أبنائنا وبناتنا والتدريب بفئاته املتعددة، وامتد اهتمامنا إىل متطلبات رفع مستوى 

ليمية حديثة لتحسني األداء"، ويف القدرات الرتبوية والتعليمية للمعلمني واملعلمات، وإدخال وسائل تع
هذه الكلمة جند أكرب دليل على عزم القيادة وحرصها على االستمرار يف تطوير املعلمني وصوال  إىل 
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خمرجات عالية اجلودة تواكب عصر األلفية الثالثة، وبعدها صدر إقرار مشروع امللك عبد اهلل بن عبد 
ة برامج رئيسة من ضمنها برنامج إعادة تأهيل املعلمني العزيز لتطوير التعليم العام الذي يضم أربع

 واملعلمات.
 ومتكني ، التعليمية العملية كفاءة لرفع املهين للتطوير حباجة الدراسية املواد معلمي مجيع كان إذا    

 أشدهم من اإلسالمية الرتبية معلمي فإن ، املختلفة التدريس وأساليب التعلم مهارات من صلتهم
 .واجملتمع املتعلمني وحاجة أهدافها وتنوع اإلسالمية الرتبية مادة ألمهية نظرا   حاجة
 تأيت هنا ومن. املتعلمني مع وتفاعلهم املتعلمني فاعلية ضعف يف يسهم قد التدريس أسلوب إن     
 دور وما اإلسالمية، الرتبية معلمو يستخدمها اليت التدريس أساليب واقع معرفة حماولة الدراسة هذه
 هذه طبيعة على للتعرف وكذلك اإلسالمية، الرتبية ملعلمي املهين األداء تطوير يف األساليب هذه

 .شيوعا   وأكثرها األساليب
 الدراسة : مشكلة

إن معلم الرتبية اإلسالمية كغريه من املعلمني يف باقي التخصصات ، يتم إعداده وهتيئته للقيام      
مبهنة التدريس بعد خترجه، ومن مث إكسابه لطالبه يف املستقبل بعض املهارات واخلربات اليت يتم 

الرتبية اإلسالمية  اإلفادة منها يف كافة اجلوانب املختلفة من حياته، ولكن املالحظ أن بعض معلمي
يستمرون على أسلوب واحد يف تدريسهم خالل سنوات اخلدمة التدريسية ، مما ينعكس سلبا  على 

 أداء املعلم وحتصيل الطالب. 
ومن خالل خربة الباحث فقد الحظ الباحث وجود ضعف يف تنوع األساليب التدريسية ، مع     

ها املشروع الشامل لتطوير املناهج الذي قامت عليه العلم إن هناك تطورات حاصلة يف التعليم ، ومن
وزارة الرتبية والتعليم باململكة العربية السعودية، والذي مت تنفيذه على مجيع املناهج الدراسية يف املرحلة 

هـ ، وكانت هذه املناهج نقلة نوعية 1432/ 1431االبتدائية واملرحلة املتوسطة خالل العام الدراسي 
التدريسي بية والتعليم باململكة ، ولكن هذا التطوير حيتاج إىل مواكبة يف تطوير األداء يف تاريخ الرت 

 تلك السياسات واألهداف املرسومة. حتقيقللمعلم؛ حىت نستطيع 
والرتكيز على إعداد املعلم إعدادا  سليما للقيام بدوره التدريسي على أكمل وجه هو حمور أساس يف    

العديد من املؤمترات والندوات اليت تعىن باملعلم يف العامل العريب وإعداده إعداد جيدا ، ومن ذلك ما 
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كنن املعلم من اإلملام ( من " ضرورة مت1453أوصى به املؤمتر العاملي األول للتعليم اإلسالمي )
بأحدث التطورات واالجتاهات يف ُمال ختصصه ، وزيادة قدرته يف تطوير كفايته ، وحتسني القدرات 

 املهنية للمعلمني ، والعمل على تقومي مدى تقدم املعلم بصفة مستمرة "
أثر استخدام أساليب كشفت العديد من الدراسات العلمية اجلادة اليت أجريت يف خمتلف اجملتمعات عن و     

التدريس غري التقليدية يف زيادة التحصيل الدراسي لدى الطالب يف خمتلف مراحل التعليم العام. ومنها على سبيل 
م( إىل أن أداء الطالب يف تدريس املشكالت بواسطة اسرتاتيجيات 2555املثال دراسة كل من دراسة أروب )

ودراسة كاستون  .اسرتاتيجيات تدريس تقليدية تدريسية متنوعة أفضل باملقارنة من استخدام
(Caston.1994)  بينت أن معدالت الطالب يف مقررات العلوم االجتماعية اليت تستخدم األساليب

وأن شعورهم   .التدريسية املتنوعة كانت أكثر احتماال إلمتام النجاح من املقررات اليت تعتمد على طريقة احملاضرة 
 . كبري بأن لديهم الفرصة للنجاح  مقارنة باآلخرين

 أسلوب اإلسالمية الرتبية يف شيوعا   التدريسية األساليب أكثر أن إىل( م2554) محاد دراسة كشفت كما   
 بضرورة الدراسة أوصت وقد ، الفردي والتعلم ، الذايت التعلم أسلوب استخداما واقلها ، واملناقشة واحلوار اإلقناع

 املهين النمو لزيادة اإلسالمية الرتبية تدريس أساليب على املعلمني وتدريب ، ومتنوعة فاعلة أساليب استخدام
 .هلم الرتبوي

 أن(  م2554) سالمة دراسة إليه توصلت ما اإلسالمية الرتبية تدريس أساليب يف التنويع أمهية على يؤكد ومما    
 عليهم اهلل رضوان الكرام صحابته إىل السنة توصيل يف األساليب من كثري انتهج وسلم عليه اهلل صلى النيب

 أساليب عدة له كانت بل ، األداء يف واحد أسلوب على يقتصر مل وسلم عليه اهلل صلى أنه ووجد ، أمجعني
 رضي صحابته إىل السنة لتوصيل األمثل األسلوب خيتار وسلم عليه اهلل صلى أنه ثبت بل.  إليهم السنة لتوصيل

 .  عنهم اهلل
 ولتحقيق . جيدا   إعدادا   وإعداده ونوعيته باملتعلم االهتمام جيب أنه جند الدراسة مقدمة يف ماسبق على بناء      

 علمية لكفايات امتالكه يتطلب مما ، املعمق واألدائي العلمي والتكوين اإلعداد املميز املعلم وجود يتطلب ذلك
 التعلم هدف هو الذي املتعلم لدى التفكري وتنمي النشاط على تشجع تدريس أساليب إىل ترتجم ختصصية
 تدريس يف التقليدي األسلوب على يعتمد املعلمني من كبرية نسبة أن إال ؛ املنشودة األهداف حتقيق إىل للوصول

 أن إىل تشري الرتبوي اإلشراف يف وكذلك التدريس يف وخربته الباحث مالحظات أن كما ، اإلسالمية الرتبية
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 ، اإلسالمية الرتبية حلصة مبالية غري وهي الصف قاعة إىل تدخل العام التعليم مدارس يف الطالب من كبرية نسبة
 يف أسهم قد تدريسه يف املعلم ميارسه الذي التدريس أسلوب ولعل  ، املعلم مع متفاعلة أو فاعلة غري أهنا كما

 الدافعية الحتقق اإلسالمية الرتبية معلمو يستخدمها اليت األساليب هذه كون ، وتفاعلهم املتعلمني فاعلية ضعف
 .هلا خمطط غري عفوية أساليب وكوهنا ؛ املتعلمني لدى للتعلم

 الرتبية تدريس أساليب( )م 2554)  شريف محاد كدراسة الدراسات من العديد إىل بالرجوع الباحث قامو     
 ومربرات غزة مبحافظة العليا األساسية املرحلة يف اإلسالمية الرتبية معلمو يستخدمها اليت الشائعة اإلسالمية

 الرتبية تدريس أساليب شيوع مدى" بعنوان(  م2555) الشرف عادل ودراسة(. مسحية دراسة( ) استخدامها
( م2559/ هـ1435)  عبدالعزيز بن حممد بنت رحاب ودراسة. تقوميية دراسة ـ االبتدائية املرحلة يف اإلسالمية

 ومعوقات التدريس يف واملناقشة احلوار أسلوب املتوسطة املرحلة يف الشرعية العلوم معلمات استخدام مدى" بعنوان
، ومجيعها ذكرت أن هناك قصور يف استخدام  السابقة الدراسات يف ذكرها مت اليت الدراسات من وغريها" ذلك

ودورها اهلام يف العملية التدريسية والتعلمية والرفع من مستوى األساليب التدريسية بينما أكدت على أمهيتها 
 التحصيل الدراسي للطالب.

 يف التدريسية األساليب دور على للوقوف الدراسة هذه إجراء بضرورة الباحث شعر هنا ومن    
 الرتبوية البحوث مراكز إىل الباحث عودة خالل ومن. اإلسالمية الرتبية ملعلمي املهين األداء تطوير

 األساليب دور)  اجلانب هذا استهدفت دراسة إىل الباحث يتوصل مل للبحوث فيصل امللك كمركز
 (.نظرهم وجهة من اإلسالمية الرتبية ملعلمي املهين األداء تطوير يف التدريسية

 وجه على اإلسالمية الرتبية ومعلم عام بشكل للمعلم املهين التطوير بأمهية الباحث من وإميانا      
 وأن .لدراسته موضوعا   للمعلم املهين التطوير يف التدريس أساليب دور أمهية من جعل فإنه اخلصوص

 واضحة رؤية اإلسالمية الرتبية ملعلمي يقدم وأن التعليمي الرتبوي العمل تطوير يف البحث هذا يسهم
 .التدريسي املهين أدائهم عند والرقي التميز من متكنهم

 
 

 : الدراسة  أسئلة
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 األداء تطوير يف التدريسية األساليب دور يف الباحث يراها اليت البالغة لألمهية الدراسة هذه تأيت    
 :التالي المحوري السؤال في الدراسة مشكلة تحديد ويمكن ، اإلسالمية الرتبية ملعلمي املهين
 دور األساليب التدريسية في تطوير األداء المهني لمعلمي التربية اإلسالمية ؟  ما      

 : عن هذا السؤال الرئيس األسئلة الفرعية التالية ويتفرع
 /  ما األساليب التدريسية املناسبة ملعلمي الرتبية اإلسالمية يف املرحلة الثانوية ؟ 1س     
 الرتبية اإلسالمية لألساليب التدريسية ؟ معلمي/ ما درجة ممارسة  2س     
 / ما األساليب التدريسية  األكثر استخداما من قبل معلمي الرتبية اإلسالمية ؟3س     
التدريسية  األساليبيف ضوء  اإلسالميةاملهين ملعلمي الرتبية  األداءالتصور املقرتح لتطوير  ما/ 4س    

 املناسبة ؟
 الدراسة: فروض

 وتمت صياغة فروض الدراسة على النحو التالي:   
( بني متوسطات  α  =5.50ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) .1

استجابات أفراد عينة الدراسة حول دور األساليب التدريسية يف تطوير األداء املهين ملعلمي الرتبية 
 نواتالمؤهل العلمي، سئف تبعا  ملتغريات الدراسة )اإلسالمية يف املرحلة الثانوية مبحافظة الطا

 الخبرة، مكتب اإلشراف(؟
 ممارسة درجة حول الدراسة ُمتمع استجابات متوسطات بني إحصائية داللة ذات فروق توجد ال. 2

 املرحلة يف اإلسالمية الرتبية مشريف نظر وجهة من التدريسية لألساليب اإلسالمية الرتبية معلمي
 مكتب الخبرة، سنوات العلمي، المؤهل) الدراسة متغريات إىل تعزى الطائف مبحافظة الثانوية

 ؟(اإلشراف
 
 
 

 الدراسة: أهداف
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 :يلي ما حتقيق إىل الدراسة هذه هتدف       
 .نظرهم وجهة من اإلسالمية الرتبية ملعلمي التدريس أساليب أمهية على التعرف .1

 .اإلسالمية الرتبية معلمو يستخدمها اليت التدريسية األساليب على التعرف .2

 .التدريسية لألساليب اإلسالمية الرتبية معلمو ممارسة درجة على التعرف .3

 .اإلسالمية الرتبية ملعلم املهين األداء تطوير يف التدريسية األساليب دور على التعرف .4

 األساليب التدريسية.وضع تصور مقرتح لتطوير األداء املهين ملعلمي الرتبية اإلسالمية يف ضوء  .5

 الدراسة:  أهمية
 :مايلي خالل من الدراسة هذه أمهية تتضح       

 كفاءهتم ورفع أدائهم حتسني على خصوصا   اإلسالمية الرتبية ومعلمي ، عموما املعلمني مساعدة .1
 .للتدريس الالزمة باألساليب بتزويدهم

 الرتبية ومشريف الرتبويني املشرفني من أدائهم ومتابعة املعلمني تدريب على القائمني إفادة .2
 .اخلصوص وجه على اإلسالمية

 هلذه اإلسالمية الرتبية معلمي تطبيق واقع عن والرتبوية التعليمية بالعملية للمهتمني صورة نقل .3
 .الفاعلة التدريسية األساليب

 وجه على التدريسية باألساليب واملهتمني عموما   التدريسية املهارات ُمال يف الباحثني إفادة .4
 الرتبية مستقبل يف البناء لبنات من لتكون تعاىل اهلل بإذن الدراسة هذه نتائج من اخلصوص

 .والتعليم

 :الدراسة منهج
 .الدراسات من النوع هذا ملثل املنهج هذا ملناسبة الوصفي املنهج الدراسة اتبعت

 البحث: هيكل
 البحث مقدمة -3
 البحث مشكلة -2
 البحث فروض -3
 البحث هدافأ -4
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 البحث مهيةأ -0
 البحث منهج -1
 البحث حدود -4
 البحث مصطلحات -1

 -:الدراسة تقسيمات   
 البحث إىل املدخل: األول الفصل
 السابقة والدراسات النظري األدب: الثاين الفصل
 البحث إجراءات: الثالث الفصل
 .البحث اتيوتوص وتفسريها النتائج عرض: الرابع الفصل

 الدراسة: حدود
 :التالية احلدود على الدراسة اقتصرت      

 : الموضوعية الحدود: أوالا 
 الرتبية ملعلمي املهين األداء تطوير يف التدريسية األساليب دور معرفة على الدراسة اقتصرت    

 .نظرهم وجهة من الثانوية املرحلة يف اإلسالمية
 ثانياا: الحدود المكانية:

 العربية باململكة الطائف مبدينة الثانوية باملرحلة اإلسالمية الرتبية معلمي على الدراسة اقتصرت    
 .السعودية

 ثالثاا: الحدود الزمانية:
املوافق /  بدءا من يوم الثالثاء م2514/  ـه1430 الثاين الدراسي الفصل خالل الدراسة طبقت    
 أسابيع. 4وملدة ـ ه1430/  1/  22

 الدراسة: أدوات
 معلمي من الدراسة ُمتمع آراء على التعرف على تعتمد واليت االستبانة ستكون البحث أداة

 اإلسالمية، الرتبية ملعلمي املهين األداء تطوير يف التدريسية األساليب دور حول اإلسالمية الرتبية
؛  متدريسه يفالرتبية اإلسالمية  معلمييستخدمها  اليتالتدريسية  األساليبمعرفة  إىل باإلضافة
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من قبل الباحث ، ومت توزيعها على مشريف الرتبية اإلسالمية  اإعدادهوذلك من خالل استبانة مت 
 للوقوف على واقع استخدام تلك األساليب من قبل املعلمني.

 الدراسة: مصطلحات
( وتعين يف اللغة دار الشيء يدور دورا  ودورانا  ودؤورا   دور: يعود إىل أصل الكلمة )  الدور   

وأداره غريه دار معه. قال : والدور قد يكون مصدر ا يف الشعر ،  ،وأدارته  أنا ودورته   ،واستدار 
ا من دِو ر العمامة ود ور اويكون د   .1411 .وغريه عام يف األشياء كلها") ابن منظور خليلا ورواحد 

 (. 431ص
(" بأنه ُمموعة األنشطة املرتبطة أو األطر السلوكية اليت حتقق ما هو  1991مرسي الدور) ويعرف

 .133متوقع يف مواقف معينة" ص
جرائيا   أنه:  ُمموعة األساليب واملهارات التدريسية اليت تؤدي إىل تطوير أداء إالباحث  ويعرفه   

 التدريسي لتنفيذ املواقف التدريسية بكفاءة عالية. هيناملعلم امل
 التدريسية: األساليب

يف توصيل ما جاء يف املقرر الدراسي اليت يسلكها املعلم  أساليب التدريس بأهنا: الطرق تعرف
املعلم   من معارف ومعلومات ومهارات وأنشطة للمتعلم بسهولة ويسر حبيث تضمن التفاعل بني

والطالب، وبني الطالب واملادة الدراسية ،والطالب بعضهم مع بعض، مث بني الطالب وأفراد البيئة 
، 2555احمللية  هبدف إحداث التغري االجيايب يف سلوك املتعلم وإكسابه اخلربات املنشودة .)دروزة،

 (.141ص
 واليتوغري املباشرة  املباشرة أساليب التدريس هنا: بأبأساليب التدريس في هذه الدراسة ويقصد  

حدوث التفاعل النشط مع الطالب يف املواقف التعليمية املختلفة  لضمانميارسها املعلم أثناء تدريسه 
 وتربوية.لتحقيق أهداف تعليمية 

 تم( " ختطيط الفرص التعليمية اليت تستهدف إحراز تغيريا2555: هو كما أشار إبراهيم ) التطوير
املدرسي، سلوك التلميذ،...(، وتقدير املدى  نهجاملستهدف )النظام التعليمي، امل بعينها يف الشيء

 9الذي حدثت به هذه التغيريات" ص 
 المهني للمعلم: التطوير
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التطوير املهين للمعلم بأنه " الفرص املناسبة للتعليم والتعلم، واليت  (م 2555)عبد السالم  عرف   
سيحتاجها املعلمون لتطوير فهمهم عن ُماالت ختصصهم وتدريسها وتعلمها، وما جيب أن يقوموا به 
ليساعدوا ويوجهوا كل الطالب، وهو الفرص اليت تتوفر هلم لالشرتاك يف الدراسة والبحث يف تدريس 

تساعد يف تنمية معارفهم وأفكارهم ومعتقداهم وفهمهم  حلياةعملية مستمرة مدى اختصصهم، وهو 
وقدراهتم، ومتتد من خربات وبرامج اإلعداد قبل اخلدمة وحىت خربات التعلم الذايت واملستمر وبرامج 

 311التدريب أثناء اخلدمة إىل هنايته املستقبل املهين" ص 
بأنه زيادة فاعلية عمل املعلمني من خالل حتسني كفايتهم ( 4 :م 2551وتعرفه سكينة علي )    

 اإلنتاجية، ورفع مستوى أدائهم الوظيفي، وتنمية قدراهتم وجتديد خرباهتم لتحقيق األهداف املرجوة.
يقوم هبا املعلم أثناء تدريسه،  ويعرفه الباحث ) إجرائيا  (: املمارسات املنظمة واملستمرة اليت 

 إلنتاجية وتطوير معارفه واجتاهاته ومهاراته وأساليبه التدريسية.رفع طاقته ا وتستهدف
 : األداء

وتربويا  تعين وسيلة التعبري عن  .إيصال الشيء إىل املرسل إليه .كلمة "أداء" يف قاموس املنجد  تعين    
 امتالك املعلم لألساليب التدريسية تعبريا  سلوكيا .

ميلكه املعلم من األساليب واملهارات التدريسية لتنفيذ  الذي املقداربه يف هذه الدراسة:  ويقصد
 املوقف التدريسي بفاعلية وكفاءة.
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 الفصل الثاني
 

 أوالا : اإلطار النظري
: الرتبية اإلسالمية: معىن الرتبية اإلسالمية ، ومفهومها ، المبحث األول

 وأمهيتها وأهدافها.
مهية معلم الرتبية أ: املعلم: مكانته ، وأمهية مهنته ، و  المبحث الثاني

 اإلسالمية صفاته ، وخصائصه.
، وأمهيتها ، وأساليب الكفايات: مفهوم الكفايات  المبحث الثالث:

وحركة إعداد املعلمني القائمة على الكفايات، وتصنيفها حتديدها ، 
 ،والكفايات الالزمة ملعلم الرتبية اإلسالمية.

: األساليب التدريسية: مفهومها ، والفرق بينها وبني  الرابعالمبحث 
االسرتاتيجية  والطريقة ، وتطورها ، ومكوناهتا ، العوامل اليت حتدد اختيار 

 نوع أسلوب التدريس ، أمهيتها  ، وأنواعها.
، أمهيته ، مربراته ،   : التطوير املهين للمعلم: مفهومهالمبحث الخامس

 ادئه ، التطوير يف ضوء الشريعة واالجتاهات املعاصرةأهدافه، وسائله ، مب
 التعليم الثانوي يف اململكة العربية السعودية. :المبحث السادس

 
 ثانياا: الدراسات السابقة      
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 : التربية اإلسالمية المبحث األول                  
 

 .وأهدافهامعنى التربية اإلسالمية ، ومفهومها ، وأهميتها 
 



 

16 

 

 الفصل الثاني
 المبحث األول : التربية اإلسالمية

 التربية اإلسالمية:
 لغوي واصطالحي: نياإلسالمية جيد أن للرتبية معني إن املتأمل يف ماهية الرتبية    

 المعنى اللغوي:
مبعىن " ربا الشيء يربو ربوا : أي زاد  (2305 - 2349 : ـه1399جاءت الرتبية يف الصحاح )   

، والرابية  الربو : وهي ما أرتفع من األرض .... وربوت يف بين فالن أي نشأت فيهم ، وربيته تربية 
 أي غذوته ، هذا لكل ماينمى كالولد والزرع وحنوه". 

يدل علية قوله  و ماوه ويعود أصل كلمة الرتبية يف اللغة العربية إىل الفعل ) ربا ( أي زاد ومنا ،   

ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ    چ :تعاىل

 احلج:   چۈئ   
وهبذا املعىن لكلمة الرتبية تكون معانيها تدور حول النمو ، والزيادة ، والتنشئة ، واإلصالح ،    

 والرعاية العامة والكاملة لإلنسان. 
 المعنى االصطالحي:

الرتبية هي: " الوسيلة اليت تساعد اإلنسان على بقائه واستمراره ، وذلك ببقاء قيمة ، وعاداته ،     
 (  12: ـه1424واالقتصادية".) الدخيل،  .ونظمه السياسية ، واالجتماعية 

عارف ( بأهنا " نظام من احلقائق واملعايري والقيم اإلهلية الثابتة ، وامل41 : ـه1411) ويعرّفها مدكور  
واخلربات واملهارات اإلنسانية املتغرية نابع من التصور اإلسالمي للكون واإلنسان واحلياة يهدف إىل 
تربية اإلنسان وإيصاله إىل درجة كماله اليت متكنه من القيام بواجبات اخلالفة يف األرض ، عن طريق 

 إعمارها وترقية احلياة على ظهرها ، وفق منهج اهلل"
( إن املعىن االصطالحي للرتبية الخيرج يف العموم عن كونه " تنمية 11:  ـه1424) ادويقول أبوعر    

وزيادة الوظائف احليوية املختلفة عند اإلنسان ، حىت تبلغ كماهلا ، ورقيها ، ومتامها الذي ُخلقت له ، 
 . والتثقيف ، والتعليم ، والتهذيب ، واالستمرار ، واملمارسة" .عن طريق التدريب 
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وهذا يعين أن الرتبية هتتم بالسلوك من أجل تعديله ، وتطويره ؛ ليكون سلوكا مقبوال شرعا وعقال    
، ويقبله اجملتمع لصناعة إنسان خيدم نفسه وُمتمعه ، وهذا يكون بالرتبية اإلسالمية اليت هتدف إىل 

ئض اإلسالم اليت جاءت  إعداد اإلنسان املسلم الصاحل الذي يقر بالعبودية هلل وحده ، والقيام بفرا
 كلها لرتيب وتعلم ، وهبذا حيصل التكامل بني تربية الفرد واجملتمع.

 مفهوم التربية اإلسالمية:
حول مفهوم الرتبية اإلسالمية  اكبري ا   بالنظر إىل مفهوم الرتبية اإلسالمية جند أن هناك اختالف

 لب املفاهيم يف النقاط التالية:بني الباحثني واملهتمني بالعملية الرتبوية، وميكن إمجال أغ
 أنه منهج مقررات العلوم الشرعية يف املدارس..1
 أنه تعليم العلوم الشرعية..2
 أنه نظام تربوي مستقل ، يستمد توجيهاته من تعاليم الدين اإلسالمي.3

وهذا يعين أن مقررات العلوم الشرعية يف املدارس ، وهي تلك املقررات املصبوغة بالصبغة    
اإلسالمية، وهي معتمدة على أصول راسخة مشتقة من كتاب اهلل ، وسنة رسوله الكرمي صلى اهلل 
عليه وسلم ، واليت تُعد مبثابة اإلطار الفكري الذي يتم من خالله توجيه املمارسات الرتبوية املختلفة ، 

 م الدين اإلسالمي."وبذلك جند أن الرتبية اإلسالمية نظام تربوي مستقل ، يستمد توجيهاته من تعالي
فالرتبية اإلسالمية ليست تعليما فحسب بل هي منهج حياة شامل ، ونظام تربية متكامل له أهداف 

 ( 10:، ـه1424ومناهجه ، ومعلميه وطالب ، ومؤسساته ومراحله ، وأساليبه ووسائله.) أبو عراد ، 
بعض التعريفات اليت أجتهد  وبسب اختالف وجهات النظر حول مفهوم الرتبية اإلسالمية سنورد    

( الرتبية اإلسالمية بأهنا " إعداد املسلم إعدادا  25: ـه1459فيها أصحاهبا ، فقد عرف ياجلن ،) 
كامال من مجيع النواحي يف مجيع مراحل منوه للحياة الدنيا واآلخرة يف ضوء املبادئ والقيم وطرق 

 . الرتبية اليت جاء هبا اإلسالم"
ن املقصود بالرتبية اإلسالمية " ذلك النظام الرتبوي والتعليمي الذي يستهدف وهناك من يرى أ    

 (21:،ـه1414إجياد إنسان القرآن والسنة أخالقا وسلوكا مهما كانت حرفته أو مهنته" ) النقيب ،
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صلى  -( إن الرتبية اإلسالمية هي " الرتبية اليت بدأت برتبية رسول اهلل ـه1424ويقول الدخيل )    
وتنظيم  قدراهتم،ورعاية جوانب منوهم وتوجيه  وتنشئتهم،صحابته الكرام وإعدادهم  - عليه وسلماهلل

 (10:ـه1424صبحوا خري األجيال عرب التاريخ اإلنساين") الدخيل ، أطاقاهتم املختلفة ، وحىت 
وهبذا يتضح أن املريب واملعلم األول هو حممد صلى اهلل عليه وسلم الذي رىب وعلم ورسخ تلك    

املبادئ والقيم الذي غرسها يف صحابته؛ من خالل منهج رباين كرمي أخرج به تلك األجيال اليت 
يه فتحت العامل ونشرت دين اهلل وظهر العدل وارتفع الظلم هبذا الدين العظيم فقال صلى اهلل عل

) رواه أمحد يف وسلم " )تركتكم على احملجة البيضاء ليلها كنهارها ، اليزيغ عنها إال هالك ..."( 
  (4/121مسنده )

 أهمية التربية اإلسالمية:
إن املتأمل للرتبية اإلسالمية جيد أهنا قامت وتقوم بدور عظيم، من بداية الدعوة اإلسالمية بعد     

نزول الوحي ، وقيام الرسول الكرمي صلى اهلل عليه وسلم بتلك الدعوة خري قيام ،  فغريت من حال 
ل ، ومجع األمة ، اجلزيرة العربية بعد ظالم اجلهل والشتات ، الذي كانت تعيشه إىل نور العلم والعق

وإىل النظرة الشاملة هلذا الكون وخضوعه يف كل نظمه وقوانينه لإلرادة اإلهلية. مما أدى إىل حدوث 
األلفة واحملبة ، وتقارب اجلميع على مبدأ واحد وأخوة واحدة تكون هلل ويف اهلل ، فاستطاعت هذه 

إىل تأسيس لرتبية شاملة وراقية مصدرها  وتنطلق .الرتبية أن تنشئ أمة هلا حضارة ، ومكانة بني األمم 
 الوحي من القرآن الكرمي ، والسنة النبوية الشريفة، فتكون للمسلم مدى احلياة.

وهذه الرتبية فريضة على املسلم ؛ حيث جعل اهلل اإلسالم وهو الشرع الذي ارتضاه للبشر  ، حىت    
ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ    چ ل اهلل تعاىل يقوموا حبمل األمانة وحتقيق اخلالفة، وهذا ما جاء يف قو 

 األحزاب چوئ  وئ         ۇئ  ۇئ  ۆئ    ەئې  ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ   ەئ

. فال حتقيق لشريعة اإلسالم " إال برتبية النفس واجليل واجملتمع ، على اإلميان باهلل ومراقبة واخلضوع له 
وأمانة حيملها اجليل  ء واملعلمني ،وحده، ومن هنا كانت الرتبية اإلسالمية فريضة يف أعناق مجيع اآلبا

حرف هبا عن هدفها أو ، ويؤديها املربون للناشئني ، وكان الويل ملن خيون هذه األمانة أو ينالذي بعده
(. فالرتبية اإلسالمية هبذا املنهج 25:ه1421، أو يغري حمتواها" ) النحالوي ، يسئ تفسريها

املستمد من الكتاب والسنة النبوية ، تسعى جاهدة إىل أن يكون اجملتمع املسلم مثاليا يف قيمه 
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وعادال يف معامالته وإجراءاته ، ومساويا  بني أتباعه ؛ وهذا من أجل إجياد الشخصية  .ومبادئه 
 املسلمة املتزنة واملتكاملة. 

تؤمن هبذه الرتبية العظيمة اليوم ،جند أهنا  حني ندقق النظر يف حال اجملتمعات اليت ال ويف املقابل   
تعيش حتت طائلة الظلم واالستبداد ، وُمتمعات تعيش على سلب خريات الشعوب ، وتعيش حالة 
من الضياع وخاصة ضياع الطفولة ، وانتشار الرذيلة ،رغم التقدم املادي واحلضاري ، وهي حباجة 

يكون إال مبنهج مصدره رب العزة  إىل العدل واخلري والسعادة يف الدنيا واآلخرة ، وهذا ال ماسة
 واجلالل.

وتظهر لنا أمهية الرتبية اإلسالمية أيضا " من خالل اهتمامها ببناء الشخصية اإلسالمية السوية ،     
مقتدية برسول اهلل صلى اهلل  اليت تؤمن بالعلم والعدل واحلرية والشورى وإتقان العمل واإلحسان فيه ،

) فإن مل  ( لقوله صلى اهلل عليه وسلم:24: ـه1414عليه وسلم يف كل أقواله وأفعاله.) شحاته ، 
 (.129 :1ج ،تراه فإنه يراك( )رواه مسلم تكن 

إن الرتبية اإلسالمية قضية إنسانية وضرورة مصريية ، فالذي حيل باجملتمعات واألفراد من كوارث    
ب وعدم احرتام للحقوق وبعدا عن القيم واألخالق سببه سوء تربية اإلنسان واالحنراف عن ومصائ

(. وهذا يعين أن سبيل النجاة هو إتباع دين 21 :ـه1421فطرته وطبيعته اإلنسانية.)النحالوي، 
آل عمران ، هذا الدين  چگ    چڃ  ڃ  چ   چ  چچ اإلسالم الذي قال عنه اهلل تعاىل:) 

اول نالفطر، وحيافظ عليها ، وفق صياغة متزنة متكاملة للشخصية اإلنسانية. وسوف نتالذي يصون 
 بعض اجملاالت اليت تظهر أمهية الرتبية اإلسالمية وهي:

 تحافظ على قوة األمة وتماسكها: -3
الرتبية اإلسالمية تعمل على إجياد اإلنسان الذي يستمد قوته وثباته من تعاليم دينه وقيمه ،     
شاركة الفاعلة واإلجيابية واليت حتقق لألمة البناء والقوة ، وهذه القوة اليت يستمدها اجملتمع املسلم للم

من تعاليم الدين احلنيف." وإذا كان كل فرد يكوِّن لبنة من لبنات اجملتمع ، واستطعنا أن نريب كل فرد 
ة ، وكونَّا  ُمتمعا إسالميا، وهبذا يتحقق اهلدف تربية إسالمية ، فإننا نكون قد بنينا أمة مؤمنة خريِّ

األساسي من دعوة اإلسالم ، وقد كان هدف الرسول صلى اهلل عليه وسلم بناء اجملتمع املسلم الذي 
حيقق أهداف اإلسالم يف حياته ، وإذا ما وجدت األمة املسلمة فإهنا تستطيع أن تبين أعظم حضارة 
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.فالقرآن الكرمي والسنة النبوية الشريفة يدعوان ( 39:ـه1423إنسانية على وجه األرض.") احلمد ، 
ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  چ  إىل االجتماع وعدم الفرقة ألن ذلك من أسباب قوة األمة قال :

ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ         ڇ  ڇ  ڇ   ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ     ڃڃ

 آل عمران چک  ک  ک  ک  گ  گ  گ     گ    ڑڈ  ڈ  ژ      ژ  ڑ
 ية تحقق التنمية الشاملة.التربية اإلسالم

لقد اهتمت الرتبية اإلسالمية بتنمية اجلانب الروحي للفرد املسلم ، ألن ذلك يدفع بالفرد إىل      
عمار إعلى العمل واإلنتاج و  االسمو والرقي والبعد عن األهواء والشهوات ، وبذلك يكون املسلم قادر 

أمهية الوعي باحلياة وفق قيم وأخالق حتكم سلوك األرض، وهذا من مثار التنمية الروحية اليت تدرك 
 الفرد واجملتمع.

كما اهتمت بتنمية اجلانب االجتماعي لإلنسان املسلم فدعته إىل بر الوالدين والتواصل مع األهل     
واألقرباء واجلريان ، بل جعلت اجملتمع املسلم كاجلسد الواحد، يقول صلى اهلل عليه وسلم :) مثل 

 ،412لباين خمتصر مسلم صوادهم وترامحهم وتعاطفهم كمثل اجلسد الواحد ....( ) األاملؤمنني يف ت
ەئ  وئ  وئ  ۇئۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ     ېئېئ  ېئ  چ  ( وقال تعاىل:1444برقم

املائدة: وهي هتتم بتنمية اجلانب العقلي لإلنسان املسلم ، فنجد  چىئىئ  ىئ     ی  ی  ی  ی   

ڇ  ڇ  ڍ  چ فكر يف كثري من آياته كما يف قوله تعاىل يف القرآن الكرمي دعوة إىل إعمال ال

ق: وجاء ذم من مل يستخدم  چڍ  ڌ  ڌ           ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  

ٹ  ڤ  ڤ  ڤ       ڤ  ڦ   چ عقله ويعمله بالصورة املطلوبة من املسلم فقال تعاىل 

والرتبية اإلسالمية  141البقرة:  چڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ   چ    ڄڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ
احلاجات النفسية املادية كاألكل والشرب ، واهتمت باحلاجات النفسية املعنوية كاألمان ، هتتم بتنمية 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ    پ  پ  پ  پ     ڀ  ڀ  چ واحلب يقول اهلل تعاىل 

 .12األنعام:  چڀ  
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والرتبية اإلسالمية حتقق التنمية االقتصادية وتقر نظاما خيتلف عن النظم االقتصادية األخرى     
الوضعية ، وهذا النظام وضع شروطا من أجل تنمية رأس املال ، وأقر حقوقا للفقراء من أموال 

هلل عليه األغنياء ، وهذا يساعد على متاسك األمة املسلمة ، كما أقر قيمة العمل حيث كان صلى ا
 (21:ـه1424وسلم : يؤكد عليه وخيص نفسه بالعمل يف وسط اجلماعة.)الدخيل،

 التربية اإلسالمية تهتم بتقدم المجتمع : -1
يقوم تقدم أي ُمتمع على نوع الرتبية اليت يتلقاها أبناء اجملتمع ، وليس هناك تربية حتافظ على       

الرتبية اإلسالمية ؛ اليت تضع كل شئ يف موضعه الطبيعي، التوازن بني متطلبات الدنيا واآلخرة إال 
فاعتربت النمو جبميع جوانبه وسيلة لتحقيق هدف أعلى وأمسى ، وهو حتقيق العبودية هلل وطاعته ، 

 وحتقيق شرعه ، والعمل به يف مجيع شؤون احلياة الفردية واجلماعية.
عات واالكتشافات مثال ، حيدث تغري مواز وعندما يطرأ على اجملتمع أي ُمتمع "كزيادة املخرت      

يف األفكار السائدة يف اجملتمع ؛ لتواكب املتغري األول ، وقد تفد إىل اجملتمع نظريات علمية جديدة ، 
وهذا يتطلب من اجملتمع مواجهة هذه املتغريات وحماولة التوافق معها ، وهذا يلقي على عاتق الرتبية 

اولة إعادة تكييف أفراد اجملتمع ودُمهم مع التغري احلاصل يف اجملتمع اإلسالمية مهمة كبرية ، وهي حم
، وتشجيع هذه االكتشافات املفيدة وتوجيهها الوجهة السليمة ؛ لكي يستفيد منها اجملتمع أقصى 

 (23 :ـه1424استفادة ، وبذلك يكون للرتبية اإلسالمية أمهية يف تقدم اجملتمع ورقيه.)الدخيل ،
أن للرتبية اإلسالمية الدور الكبري يف بناء الفرد واجملتمع ؛حيث تسعى إىل إحداث وهكذا جند     

التغري اإلجيايب يف مجيع شؤون احلياة ، ولكن وفق منهج شرعي قومي يستمد تعاليمه من القرآن الكرمي 
لك والسنة النبوية الشريفة ، فما كان فيه خري إال دلت عليه ، وال شر إال هنت عنه ، وأكملت بذ

چ  چ  چ  ڇ     چ خريها على من متثل تلك التعاليم والتوجيهات يف أقواله وأفعاله قال:

 املائدة چگڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ

 أهداف التربية اإلسالمية:
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قبل أن نتعرف على ماهية أهداف الرتبية اإلسالمية فعلينا معرفة اهلدف ، فاهلدف هو" الغاية      
ويضعها نصب عينه وينظم سلوكه من أجل حتقيقها ، فهو يوجه النشاط ويدفع اليت يتصورها اإلنسان 

 (22:ـه1424إىل االجناز ويساعد على النجاح") الدخيل،
تعترب الرتبية اإلسالمية متميزة ويظهر متيزها يف أمور كثرية ؛ ومنها املنهج الذي تقوم عليه ،      

تلف عن غريها من الرتبيات املوجودة يف هذا وهي بذلك خت .وكذلك األهداف والوسائل واخلصائص
العامل ، وما ذلك االختالف إال ألن الرتبية اإلسالمية منهجها مصدره رب العاملني ، فاهلل سبحانه 

 وتعاىل يعلم ما يصلح هذا العامل مبجتمعاته وأفراده ، فهو ينظم طرق معاشهم ، وعالقاهتم ببعض.
ألن الرتبية اإلسالمية تعىن ببناء اإلنسان الصاحل ، وبناء الشخصية املسلمة املتكاملة يف النواحي    

وبدنية ، وانفعالية ، وعقلية ، واجتماعية ، ونفسية ، وهتتم ببناء اإلنسان  املؤمن  .من : روحية املختلفة 

ى  چ دفا مهما ، وذلك يف قوله تعاىل باهلل سبحانه وتعاىل وحتاول إعداده للحياة اآلخرة باعتبارها ه

   ىئۈئ  ېئ  ېئ   ېئ  ىئ  ۈئوئ  ۇئ    ۇئ  ۆئ  ۆئ  وئى     ائ  ائ  ەئ     ەئ

 القصص:  چحب   
إذا  حتديد أهداف معينة للرتبية اإلسالمية يُعد أمرا  ضروريا  والزما  ملمارسة العملية الرتبوية يف    

 ها بأقل جهد وأقصر وقت وأفضل عطاء.اإلسالم وضمان جناحها واستمرارها وتطورها لتؤيت مثار 
(تدور حول أربعة مستويات  21-20:ـه1459وأهداف الرتبية اإلسالمية ، كما يقول )ياجلن     

 وهي:
 : األهداف اليت تركز على العبودية هلل تعاىل.األول
 : األهداف اليت تركز على الفرد وبناء شخصية مسلمة ذات قيم ومثل عليا.الثاني
 األهداف اليت تركز على بناء اجملتمع اإلسالمي.: الثالث
 : األهداف اليت تركز على حتقيق املنافع الدينية والدنيوية. الرابع

وهنا جيب ان نبني أن حتديد األهداف الرتبوية يستلزم معرفة املصادر الرئيسية اليت ُتشتق منها هذه     
ض ، وعدم التداخل والتناقض. وعند بناء األهداف ، وذلك من اجل البيان والتوضيح وإزالة الغمو 

األهداف الرتبوية ألي نظام تعليمي ، كان البد أن يقف واضعوا األهداف على  بعض املصادر 
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األساسية يف بناء تلك األهداف ، والرتبية اإلسالمية هلا مصادرها اليت تشتق منها أهدافها .كما 
 ( إهنا على النحو التايل:44:ـه1424يقول الدخيل )

_ الوحي اإلهلي: وهذا الذي يتمثل يف آيات القرآن الكرمي ، وأحاديث السننة النبوية املطهرة اليت 1
تشرتك يف كوهنا جاءت وحيا  من اهلل سبحانه وتعاىل على نبيه حممد صلى اهلل عليه وسلم الذي قال 

 .3لك ، رقم احلديثمتسكتم هبما ، كتاب اهلل وسنة نبيه" )ما :" تركت فيكم أمرين ، لن تضلوا ما
:199) 

_ اجملتمع املسلم: عندما يتم اشتقاق أهداف الرتبية اإلسالمية يف اجلانب االجتماعي ، يتم مراعاة 2
حاجات اجملتمع والعمل على تربيتها ، والعمل على حتقيق متطلبات ذلك اجملتمع ، ومراعاة الظروف 

القات جيدة بالشكل الذي جيب أن تكون عليه واألحوال املتغرية اليت يعيشها أبناءه ، وكيف يبين ع
 األمة بالنسبة لغريها من األمم.

 : وهو الذي البد من معرفة طبيعته البشرية ، وإشباع  حاجاته املختلفة ، والعملم_ الفرد املسل3
، مصداقا اته، ومراعاة قدراته واهتماماته، واإلفادة من ميوله ورغبعلى تنمية طاقاته ، وصقل مواهبه

 چمت      ېۉ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ٴۇۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ چ لقوله تعاىل
البقرة.  وهذا يعين أن مصادر اشتقاق أهداف الرتبية اإلسالمية هي مصادر تقوم على سعادة 
اإلنسان يف الدارين الدنيا واآلخرة ، حيث أن املصدر األول الذي أرسى دعائم اإلميان باهلل وحده 

ا جيعل اإلنسان يعمل مبا يرضي اهلل ، وتكون نظرة اإلنسان للكون واحلياة والعمل وفق شرعه ، وهذ
شريك له ، وكيفية التعامل مع بقية خملوقات اهلل تعاىل ،  نظرة إميانية ، حتقق العبودية هلل وحده ال

وهذا فيه تلبية حلاجات اإلنسان وطموحاته يف دنياه وآخرته ؛ وحتقيق حاجات اجملتمع الذي يعيش 
وفق منهج اهلل وشريعته السمحة. وبذلك تكون تربية اإلنسان تربية دينية دنيوية شاملة جتعل منه فيه 

إنسانا  صاحلا  يف كل زمان ومكان." ولعل من أبرز صفات هذا اإلنسان الصاحل أن يكون عابدا  هلل 
عامال  مبا افرتضه اهلل عليه ، مؤمترا  بأوامره ، منتهيا  عن  .وحده؛ عاملا  مبا يقربه إىل رضاه جل يف عاله 

نواهيه يف كل شأن من شؤون حياته. وبذلك يتحقق انتماؤه الصادق للمجتمع املسلم ولألمة املسلمة 
 (.05:ـه1424" )أبوعراد ،
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ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ      ٿ  ٹ  چ واليت قال عنها سبحانه 

 آل عمران. چٹ   ٹ  ٹ ڃ  
 ف التربية اإلسالمية في ضوء مصدريها الرئيسيين:أهدا
الرتبية اإلسالمية تعتمد يف أهدافها على مصادر الدين اإلسالمي والذي يتمثل يف القرآن الكرمي      

، والسنة النبوية ، ويكون حتقيق تلك األهداف على مراحل زمنية تبدأ مع العملية الرتبوية ، وتستمر 
وعندما نريد معرفة أهداف الرتبية اإلسالمية من خالل مصدرها األول وهو معها يف خمتلف مراحلها. 

القرآن الكرمي فإن اهلدف األساسي لوجود اإلنسان يف الكون ، هو عبادة اهلل واخلضوع له ، واخلالفة 
 يف األرض لعمارهتا ، ويتم بتحقيق شريعة اهلل وطاعته ، وقد صرح القرآن هبذا اهلدف يف قوله تعاىل

الذاريات  وبذلك " تكون الغاية النهائية للرتبية  چڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ 
 (95:ـه1421اإلسالمية هي حتقيق العبودية هلل يف حياة اإلنسان الفردية واالجتماعية( )النحالوي،

وميكن القول: إن العبادة هلل وحده ال شريك له ، هذا هو اإلسالم الذي يشمل حياة املسلم كلها     
األمر الذي  يف تعامله مع خالقه ، ومع نفسه ،  ومع اآلخرين ، ويكون ذلك وفق شرع اهلل القومي.، 

يعين ويؤكد أن تربية اإلنسان على عبادة اهلل وحده تقتضي منه "أن خيضع أموره كلها ملا حيبه تعاىل 
هلداية اهلل وشرعه.  ويرضاه ، من االعتقادات ، واألقوال ، واألعمال ، وأن ُيكيف حياته وسلوكه وفقا  

فإذا أمره اهلل تعاىل أو هناه أو أحل له ،أو حرم عليه، كان موقفه يف ذلك كله: مسعنا وأطعنا ، غفرانك 
 (03:ـه1393ربنا وإليك املصري")القرضاوي،

 أما هدف التربية اإلسالمية في السنة النبوية المطهرة:
فكما نعلم أن السنة النبوية الشريفة هي املصدر الثاين ، الذي تعتمد عليه الرتبية اإلسالمية يف      

بناء منهجها ، ولذلك كان هدفها يرتبط بصالح النية وإخالصها هلل يف القول والعمل، امتثاال  لقوله 
، 1اري، حديث صلى اهلل عليه وسلم:" إمنا األعمال بالنيات ، وإمنا لكل امرئ ما نوى"] البخ

[)فكل ما ورد عن الرسول صلى اهلل عليه وسلم :من أقوال أو أفعال أو إقرار ، أو غريها. وحياة 1ص
الرسول صلى اهلل عليه وسلم كلها بيان وتوضيح وترسيخ للمبادئ والقيم اإلسالمية، والقرآن الكرمي 

ب طاعته واالقتداء به ، يف حيث على ضرورة االلتزام بكل ما جاء به صلى اهلل عليه وسلم ، ووجو 



 

25 

 

ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ    ہ  ہہ  ہ  ھھ  ھ      چتعاىل:  قالجوانب احلياة كلها ، 

احلشر: ومنهج الرتبية اإلسالمية الذي رىب أصحابه ـ رضوان اهلل عليهم ـ  چھ  ے  ے  ۓ   
ميان ، ومن الضالل من خالله تربية إسالمية صحيحة كانت مثرهتا أهنم حتولوا هبا من الشرك إىل اإل

احلق ، فأصبحت سلوكياهتم وعالقاهتم مع رهبم ومع نبيهم ومع بعضهم إىل اهلدى ، ومن الباطل إىل 
ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  چ قائمة على هدي القرآن الكرمي الذي جعل شعارهم يف حياهتم قوله تعاىل  

 112األنعام:  چۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  

 األهداف العامة للتربية اإلسالمية:  
إن أهداف الرتبية اإلسالمية ، تُعد نفس أهداف وغايات الدين اإلسالمي اليت تسعى يف     

ٺ  ٺ  چ ُمموعها إىل بلوغ الكمال اإلنساين، واخلريية األممية ، اليت قال عنها تعاىل يف كتابه 

آل  چٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ      ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹڤ  ڃ  
األهداف العامة للرتبية اإلسالمية ، اليت ميكن إمجاهلا فيما . وفيما يلي حماولة لتحديد 115عمران:

 يلي:
 تنشئة وإعداد اإلنسان المسلم الذي يعبد اهلل ويؤدي فرائضه على هدى وبصيرة: -3

ڄ   چ وهذا يعين عبادة اهلل وحده ، وهذه غاية عظيم جيب على املسلم القيام هبا قال تعاىل     

.وهبذا حيصل تربية املسلم تربية دينية  01الذاريات:  چڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  
سليمة، يف كل مناحي احلياة املختلفة ،  ويف كل شأن من شؤونه." فال حتقيق لشريعة اإلسالم إال 
برتبية النفس واجليل واجملتمع ، على اإلميان باهلل ومراقبته واخلضوع له وحده ، ومن هنا كانت الرتبية 

أعناق مجيع اآلباء واملعلمني ، وأمانة حيملها اجليل للجيل الذي بعده ويؤديها  اإلسالمية ، فريضة يف
املربون للناشئني ، وكان الويل ملن خيون هذه األمانة أو ينحرف هبا عن هدفها أو يسئ تفسريها أو 

 (21:ـه1421 )النحالوي، يغري حمتواها".
 لة التي أقرها سبحانه وتعالى:بناء اإلنسان المسلم المتحلي باألخالق الحميدة الفاض -1
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إن من أهم  أهداف الرتبية اإلسالمية االهتمام باألخالق الفاضلة ، وهلذا قال صلى اهلل عليه     
[ واإلسالم 40)إمنا بعثت ألمتم مكارم األخالق(]صححه االلباين، السلسلة الصحيحة،ص وسلم:

چ  چ  چ  چ جاء خامتا  جلميع الرساالت اإلهلية ، وباإلسالم حصل الكمال الديين فقال تعاىل 

 املائدة   چچ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ    گ   
نسانية بالفضائل ومكارم ق ألهنا تزكي النفس اإلفاألهداف الدينية يف اإلسالمية هتتم باألخال     

، وتقوم على تطهريها من الرذائل والشرور ، وكل ما ميكن  أن يؤدي إليها ويعمل على األخالق
وعدم استقرار  .االبتعاد عن ممارستها ؛ ألن سوء اخللق يؤدي إىل شقاوة اإلنسان ، ودخوله النار

 (44:ـه1459ها. )ياجلن،اجملتمعات اإلنسانية واضمحالهلا وسقوط
وهذا يعين أن اهتمام الرتبية اإلسالمية باجلانب األخالقي يعود للدور الكبري الذي يقوم به هذا      

 اهلدف يف تنمية الوعي بوحدة احلياة االجتماعية واجملتمع اإلسالمي وتقدمه.
 بناء روابط األخوة اإليمانية الصادقة بين أبناء األمة المسلمة: -1

إن بناء الروابط اإلميانية الصادقة بني أبناء األمة الواحدة ، هدف تركز عليه تربيتنا اإلسالمية؛      
لف واحملبة واألخوة فيما بينهم ، وهذا يعمل آألن احلياة الميكن هلا أن تستمر وتستقر إال بالتعاون والت

 راد واجملتمعات املسلمة.على تقوية الروابط والتعاون والتكافل االجتماعي الذي يبين األف
وللمجتمع يف الرتبية اإلسالمية" سلطة عظيمة يف محاية الشريعة والعقيدة اليت تعتنقها اجلماعة ،    

وهو ال يتنازل عن هذه السلطة ، ما دامت مستمدة من اهلل ، الذي أوكل إىل اجلماعة مهمة التواصي 
ٺ  ٺ  ٺ  چ ( قال تعاىل 151:ـه1421 باحلق ، والتناصح والتناهي عن املنكر") النحالوي ،

آل  چٹ  ٹڤ  ڃ     ٹٺ  ٿ  ٿ  ٿ      ٿ  ٹ  
. وهذا دليل واضح على أن اإلسالم يركز تركيزا  على حتسني العالقات االجتماعية ،  115عمران: 

املؤمنني يف توادهم وترامحهم وتنمية الوالء للجماعة ، وهذا يؤكده قوله صلى اهلل عليه وسلم:) مثل 
تداعى له سائر اجلسد ، بالسهر  .وتعاطفهم ، كمثل اجلسد الواحد ، إذا اشتكى منه عضو 

 (.44، ص3واحلمى() رواه مسلم ، ج
 إعداد المسلم الصحيح الجسم: -4
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تغذية اهتم اإلسالم كثريا  مبا ينفع اإلنسان يف صحته وقوته وذلك منُذ الصغر ؛ حيث ركز على ال    
كما جاء يف القرآن الكرمي مبينا  احملرمات من   .، ورعاية املولود ، وإطعامه وكسوته ووقايته من األمراض

األغذية واألشربة واليت تسبب الضرر ،كما بني أمهية االعتدال يف املأكل واملشرب ، وهذا انعكس 
  چال تعاىلقن باالعتدال ، قرو على حياة الفرد واجلماعة مبا يضمن احلياة الطيبة يف إطار تنظيمي م

. نتيجة لذلك جند أن  31األعراف:  چٺ        ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ڀپ  ڀ   ڀ    ڀ
وتوجيه الطاقات املوجودة لدى اإلنسان وهتذيب الروح،  اإلسالمية " تسعى إىل صقل النفس الرتبية

 (44: ـه1459حنو خريه وخري ُمتمعه" ) مقداد ،
وقد أورد كثري من الباحثني عدد من أهداف الرتبية اإلسالمية ، ولعلنا هنا نذكر بعضا  مما أورده     

 ( فقال للرتبية اإلسالمية عدة أهداف منها:31:هـ1429الربكايت )
 توجيه اإلنسان وتعريفه بأنه عبد عابد هلل سبحانه وتعاىل . .1
 لغريه.تكوين اإلنسان الصاحل يف نفسه املصلح  .2
 إجياد اخلليفة يف هذه األرض. .3
 تكامل الشخصية اإلسالمية إميانا  ، وروحيا  وعقليا  ونفسيا  وجسميا . .4
 ترسيخ معاين احلب يف اهلل ومعاين األخوة اإلسالمية بني األفراد. .0
 إجياد اجليل املنظم يف تعامله مع ما يف الكون. .1
 تقدمي القدوة احلسنة للمجتمع. .4
 إخراج األمة اجملاهدة. .1
 اكتشاف القدرات وتوجيه الطاقات. .9

 التأقلم مع الواقع واستخدام التقنيات احلديثة . .15
ومن ذلك يتضح لنا أن كافة أهداف الرتبية اإلسالمية اليت أوردناها يف هذا املبحث ، هتدف إىل      

ئضه ، وقائم بدوره املكلف به جتاه دينه إجياد الفرد املسلم القائم بتعاليم دين اإلسالم ومؤديا  فرا
وُمتمعه وأمته ، وحمققا  أهداف الرتبية اإلسالمية يف غرس مبادئ الشريعة يف نفوس أفراد اجملتمع 
بالعمل اجلاد ، ورفع اجلهود يف حتقيق التفاعل مع خمتلف احملاور االجتماعية واالقتصادية يف غرس 
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العدل ربوبيته والتعريف بقدرة اخلالق سبحانه، وإرساء  اإلميان يف نفوس املتلقني وذلك بتوحيد

چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ   چ فقال تعاىل .واملساواة بني خمتلف  خلقه

 املائدة. چگ     ڎڍ  ڌ  ڌ
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 المبحث الثاني : المعلم                         

 
 مكانة المعلم في اإلسالم -3

 أهمية مهنة التدريس . -1

 أهمية معلم التربية اإلسالمية . -1

 صفات وخصائص معلم التربية اإلسالمية: -4
 أوالا: الصفات والخصائص الشخصية.    
 ثانياا: الصفات والخصائص اإليمانية والُخُلقية.   
 ثالثاا: الصفات والخصائص الجسمية والصحية.   
 رابعاا: الصفات والخصائص العلمية والعقلية.   
 خامساا: الصفات والخصائص التربوية ) المهنية(   
 سادساا: الصفات والخصائص االجتماعية.   
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 مكانة المعلم في اإلسالم: 

ميز اهلل سبحانه وتعاىل العلم والعلماء على غريهم من سائر بين البشر ، فهناك فرق كبري بني املتعلم       
ېئ  ېئ   ىئ   ىئىئ  ی    ی       ی  ی  جئ    ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئچ واجلاهل يقول اهلل تعاىل: 

مب  ىب  يب  جت   حت  خت  مت  ىت    يتجث  چ . ويقول أيضا  عز وجل  9الزمر:  چ

. أهل العلم هلم منزلة خاصة عند اهلل سبحانه وتعاىل ،  11اجملادلة:  چمث  ىث     يث  حج  مج   
لذلك وصفهم الرسول صلى اهلل عليه وسلم بأهنم ورثة األنبياء ، وإن األنبياء مل يورثوا دينارا  وال درمها  

دهم إىل أن ، إمنا ورَّثوا العلم الذي علَّموا به أتباعهم وأصحاهبم ، وهؤالء نقلوا هذه العلوم إىل من بع
  .خذه أخذ حبظ وافرآلت إلينا ، فمن أ

وملا كان العلم منهج األنبياء عليهم الصالة والسالم فقد أشار القرآن الكرمي إىل مكانة املعلمني     
من األنبياء عليهم الصالة والسالم ، وإىل دورهم يف نقل هذه الرسالة وتعليمها إىل الناس أمجعني 

عالية رفيعة ، فقد تقلد مهمة عظيمة ، وامتهن مهنة شريفة وما ذلك إال  لذلك املعلم حيتل مكانة
لقيامه بالتعليم والنصح واإلرشاد ، واألمر باملعروف والنهي عن املنكر ، وهو يف املدرسة يقوم مبهام 
تربوية سامية يلزمه أداؤها على الوجه احلسن ، وامتثاهلا  يف شخصيته قبل تعليمها للتالميذ ، ألن 

 الحه تصلح العملية الرتبوية وتتحقق أهدافها يف تربية أفراد اجملتمع وناشئته.بص

إن املعلم هو عماد األمة ، وعليه املعول يف بناء جيل قوي يف إميانه ،وإهنا مهمة األنبياء والرسل    
 ٺ چ فقد وصف اهلل سبحانه وتعاىل نبيه حممدا  صلى اهلل عليه وسلم بأنه معلم فقال سبحانه : 

ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ     ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ                 

 اجلمعة:  چڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  
(( رواه مسلم ه : ))ولكن بعثتين معلما  ميسرا  وهذا املعىن وضحه نبينا عليه الصالة والسالم بقول   

وعلى تأديته فضال  ( ويكفي للمعلم تعظيما  وتشريفا  وحثا  عليه 1154: 2/1441)صحيح مسلم،ج

  ۅۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  :  عن التكليف به بأنه نسبه اهلل لنفسه حيث قال سبحانه :
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ۆئ  ۆئ             ۇئى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ    وئ    ۇئ  ىۉ  ۉ  ې   ې  ې  ې

 البقرة.  چىئ  ی   ی  ی     ىئېئ     ېئ     ىئ  ېئۈئ  ۈئ

وعن أيب أمامة الباهلي رضي اهلل عنه أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال : ))إن اهلل ومالئكته وأهل    
رواه [السماوات واألرضني حىت النملة يف حجرها وحىت احلوت ليصلون على معلم الناس اخلري(( 

هبا أن  وما أعظمها من منزلة تلك اليت يبلغها املعلم ويستحق ] 05،  2110/ 0الرتمذي ، ج
 يصلى عليه اهلل سبحانه وتعاىل ومالئكته الكرام. 

وعن سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه رضي اهلل عنهم أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال : ))من    
سنن ابن ماجه ، [علَّم علما  فله أجر من عمل به ال ينقص من أجر العامل شيء(( رواه ابن ماجه 

  ]11، 1/245ج
بو هريرة رضي اهلل عنه أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال : ))من دعاء اىل هدى كان وقد روى أ    

له من األجر مثل أجور من تبعه ال ينقص ذلك من أجورهم شيئا  ، ومن دعاء إىل ضاللة كان عليه 
صحيح مسلم ، [من األمث مثل آثام من تبعه ال ينقص ذلك من آثامهم شيئا (( رواه مسلم 

 ]2515،  4/2144ج

مما سبق يتضح لنا عظيم املكانة والرفعة للمعلم وهو حبق يستحقها كون اإلسالم هو من شهد له      
هبذه املكانة فجميع النصوص الشرعية اليت مت إيرادها تبني ذلك ، وما هذه النصوص إال غيض من 

يت تدل على فيض ، ونقطة من حبر ، وما مت إراده ماهو إال داللة فقط وليس حصر كل النصوص ال
 مكانة املعلم يف اإلسالم .

وحديثنا عن مكانه املعلم يف اإلسالم يف هذه الدراسة ؛لنؤكد على االهتمام باملعلم لنحافظ     
ونصون تلك املكانة ونعمل جاهدين على كل ما يرفع من شأن املعلم ليؤدي رسالته يف أفضل صورة 

تربيتهم قد حقق األهداف، وأعطى النتائج املتوخاة ممكنة ، ليكون أثره يف تبصري الناس وتعليمهم و 
 واملرتقبة من املعلم .
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 : أهمية مهنة التدريس

عندما ننظر إىل العملية التعليمية جند أهنا تدور حول ثالثة عناصر أساسية هي املعلم ، واملتعلم ،     
واملنهج الدراسي . وعندما يبذل املعلم جهودا  كبرية يف عملية التعليم ليكون أكثر فاعلية ونشاطا  من 

تفعت فعاليته وحتققت فيه نتائج املتعلم فهذه العملية تسمى التعليم ، أما إذا بذل نشاطا  أكرب وار 
عملية التعليم فإن هذه العملية تسمى التعلم ، إذا كان التفاعل إجيابيا  وكبريا  بني العناصر الثالثة : 
املعلم ، واملتعلم ، واملنهج الدراسي ، وتطلب ذلك نشاطا  عقليا  كبريا  من قبل املعلم واملتعلم على حد 

(   إن وصف التدريس بأنه مهنة 35:ـه1425التدريس.) رسالن ، سواء ، فإن هذه العملية تسمى 
يشري إىل أنه " من مجلة العلوم والصنائع اليت البد هلا من مبادئ وأصول وقواعد ، وإن من يقوم هبذه 
املهنة البد له من اإلحاطة بتلك املبادئ واألصول حىت تتكون لديه املهارة وامللكة للنجاح يف تلك 

 (31:ـه1425، املهنة")رسالن 

وكما ذكر ابن خلدون يف مقدمته هي : ))صفة راسخة حتصل عند استعمال ذلك الفعل ،     
وتكرره ، مرة بعد أخرى حىت ترسخ صورته ، وعلى نسبة األصل تكو ن امللكة ، .... وعلى قدر 

ابن )مقدمة  جودة التعليم ، وملكة املعلم يكون حذق املتعلم يف الصناعة ، وحصول امللكة((
 (291: 1خلدون،ج

وتربز أمهية مهنة التدريس يف صناعة التقدم اإلنساين عرب عصور التاريخ ، فاألمم ال ميكن هلا أن     
تستغين عن التعليم والتدريس فهو : ضرورة من ضروريات االجتماع البشري ، وأداة البد منها يف 

اخلربات والصنائع اليت تناله اجملتمعات  الرتبية ، وكذلك يف الوصول باجملتمع إىل الرفاهية من خالل
بالتعليم ، وهذا يتطلب وجود معلم يقوم هبذا الدور من خالل مهنة التدريس كالنجارة والبناء والطب 

 (1511،  3والوراقة واخلياطة وتعليم العلم وغريها )مقدمة ابن خلدون ، ج
م( بأهنا : 1941)Chandlerلر وألمهية مهنة التدريس فقد وصفها أحد علماء الرتبية شاند    

املهنة األم وذلك كوهنا تسبق مجيع املهن األخرى ، وال غىن هلا عنها فهي األساس الذي ميدها 
 بالعناصر البشرية املؤهلة علميا  وفنيا  واجتماعيا  وأخالقيا .

هن (: حتتل مكانة عالية إذا ما قورنت بامل23:م 2554ومهنة التدريس كما يقول املهدي)      
األخرى يف اجملتمعات اليت ترغب يف التطوير والتقدم ، فتحوطها بكل رعاية وإجالل نظرا  ملا هلا من 
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أثر واضح يف رقي اجملتمع وتطوره وحل مشكالته ، ألن عائدها ال يعود على فرد بعينه بل على 
مثلما حيدث يف املهن اجملتمع كله كما أن ضررها أو التقصري فيها ال يقف أثره عند فرد أو عدة أفراد 

األخرى ، بل يتعداها إىل اجملتمع كله ، وهو أثر ال يظهر إال بعد وقت طويل ألنه متصل ببناء 
سان اليت ال يعلمها إال من إلنسان وبناء تفكريه ، وهو بناء صعب ومعقَّد لتعقند مكونات هذا اإلن

 چٿ       ٿ       ٹ    ٹ     ٿڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ   ٺ   ٺ    ٿچ تعاىل :  قال خلقها

 وعمارة األرض وترقية احلياة (( . ولذلك يقولون إن التعليم هو مهنة صناعة اإلنسانية2امللك: 

هـ( "عملية حيوية متطورة غري ثابتة وتتطلب التجديد 1423وعملية التعليم كما ذكر جان )    
ملنتمني إىل هذه املهنة العظيمة أن جيددوا والتبديل والتطوير ، وهلذا السبب كان جيب على املعلمني ا

على ما  االطالعمعلوماهتم وكل ما يستجد يف ختصصاهتم وما حيصل فيها من تغريات مع ضرورة 
يستجد يف ميدان الرتبية والتعليم من أمور ، واالستفادة مما يوجه إليهم من نقد بناء ، حىت يصلوا 

 23بأدائهم إىل احلد املطلوب"ص

لتدريس تعترب من أشرف املهن وبذلك ينبغي أن يتشرف هبا كل من ينتمي إليها ، حيث ومهنة ا    
أن مكانتها رفيعة ، وهي مسؤولية املعلمني يف إعداد ُمتمع بأكمله يكون أفراده صاحلني نافعني 
ألنفسهم وألمتهم ، ومن خالل هذه املهنة اجلليلة يتم تزويد األجيال الناشئة باملعلومات واملعارف 
واملهارات والقيم واالجتاهات املرغوبة ، وعن طريقها يتم تعديل سلوك التالميذ إىل سلوك مرغوب فيه 
مع التأكيد على القيم الصحيحة وتنميتها ، ومعاجلته نواحي الضعف والقصور وحماولة تعديلها إىل 

 (23:ـه1435اجتاهات إجيابية يكتسبها التالميذ.) الغامدي، 

هـ( "رسالة ومهنة سامية وليس كما يتصور البعض بأن 1421شار عبدالسالم )والتدريس كما أ     
التدريس مهنة من ال مهنة له ، فأصبحت مهنة التدريس هلا متطلبات ومسؤوليات عديدة ينبغي 
توافرها يف كل من يرغب االلتحاق هبا ، ومطالب اإلعداد هلذه املهنة تؤكد بأن التدريس مل يعد عمال  

يقتصر على شرح وتبسيط املادة العلمية وإمنا هو عمل حيتاج إىل ختطيط وجهد ونشاط  سهال  وبسيطا  
 12عقلي".ص
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( "ال تقتصر على طرح ـه1414ومهمة املعلم عند أدائه ملهنة التدريس كما ذكر الشلهوب )     
ة ، املادة العلمية على طالبه فقط ، بل هي مهمة أكرب من ذلك تتطلب من املعلم صربا  ، وأمان

  4ونصحا  ، ورعاية ملن حتت يديه"ص

هـ( "فإن مواهب املعلم واستعداداته هلذه املهنة حتتاج إىل صقل ومران 1423هلذا قال جان )    
 19وتدريب حىت ينمو مهنيا ، ويكون معلما  ناجحا "ص

ويؤكد الباحث على أمهيته مهنة التدريس ؛حيث أن الدور الذي يقوم به املعلم دور يتعامل مع      
كم هائل من املعرفة واملهارة يف ظل وجود مصادر متجددة هلذه املعلومات ووقت طغى عليه وجود 

زاما  على املعلم وسائل متعددة ومتقدمة سواء  ما كان يف التقنية أو ما ختدمه التقنية، وبالتايل أصبح ل
أن يساير هذا االنفجار املعريف والتقين مبا ينمي مهاراته ويزيد من قدراته، ليوظف هذا التطور اهلائل 
يف خدمة العملية التعليمية ،ويستطيع الرقي مبهنة التدريس مبا لديه من اسرتاتيجيات وطرق وأساليب 

 بني إفراد أمته ووطنه .ليزداد بذلك رفعة وشرفا  ومكانة عظمى يف نفوس طالبه و 
 :  أهمية معلم التربية اإلسالمية

إن معلم الرتبية اإلسالمية عنصر فاعل يف العلمية التعليمية حيث يقع عليه العبء الكبري يف      
حتقيق األهداف الرتبوية املنشودة من تدريس الرتبية اإلسالمية اليت هي دين ينبغي أن يصل إىل الناشئة 

 تعاىل من تعبيد ل اليت تضمن استفادة املتعلم والتطبيق الصحيح كما هي إرادة اهللبالطرق والوسائ
، وهو مع ذلك كله قدوة ومثال  حيتذى به التالميذ وينهجوا هنجة ، عن عثمان بن اخللق هلل وحده

  عفان رضي اهلل عنه أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال: ) خريكم من تعلم القرآن وعلمه ( )رواه
(، وقال عليه الصالة والسالم يوما أليب ذر ) يا أبا ذر : ألن 4439ح 1919/ص4ج البخاري:

،ص  1تغدو فتعلم آية من كتاب اهلل تعاىل خري لك من أن تصلي مائة ركعة () مصباح الزجاجة ،ج
41 ) 

لرتبية ويتضح من خالل األحاديث السابقة أمهية الرسالة وألمانة العظمى اليت حيملها معلم ا   
 اإلسالمية، وأنه لشرف عظيم أن يعلَّم طالبه كتاب اهلل وسنة نبيه حممد صلى اهلل عليه وسلم.
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وتتطلب الرتبية اإلسالمية من املعلم" أن يتخذ من التدريس وسائل نافعة يف تكوين العادات     
حواسه ، وتوجيه ميوله احلسنة لدى املتعلم ، ويف هتذيب أخالقه وإحياء ضمريه وتقوية إرادته ، وتربية 

 ( 11:ـه1411الفطرية إىل الطريق املستقيم ، وتعويده فعل اخلري واجتناب الشر") ياجلن، 

ومعلم الرتبية اإلسالمية هو معلم لشريعة اهلل ودينه ، وهو مرشد ومصلح وموجه ، وداعية إىل دين    
علم الذي يدرسه فهو يُعلِّم العلوم اهلل عز وجل. وترتبط منزلة معلم الرتبية اإلسالمية ومكانته بال

 الشرعية اليت هي خري العلوم ، وأشرفها ، وأعالها منزلة.

فلم يعد دور املعلم حمصورا  يف نقل املعلومة وتوصيلها لطالبه ، وتلقينهم املعلومات ، ومطالبتهم    
الب الدينية ، حبفظها واستظهارها، بل إن دوره جتاوز ذلك ليشمل كل مايرتبط جبوانب شخصية الط

واالجتماعية ، والثقافية ، والفكرية ، وبنموه يف تلك اجلوانب ، وهذا الدور للمعلم من أهم أهداف 
املدرسة ، وأبلغها أثرا  يف توجيه سلوك الناشئة ، وبذلك فقد بات من الواضح أن املعلم ميثل مرتكز 

 رئيس يف النظام الرتبوي. 

 أن دور معلم الرتبية اإلسالمية يربز يف جانبني مها: (05 -31:ـه1421) املطرقيويذكر    

دور املعلم الرتبوي ويشمل :غرس العقيدة اإلسالمية وتعهدها يف نفوس املتعلمني،  وذلك من  -أ
خالل تربيتهم على أركان اإلميان: اإلميان باهلل ، ومالئكته ، وكتبه ، ورسله ، واليوم اآلخر ، وبالقدر 

 على اإلميان مبا بعد املوت من البعث واحلساب واجلزاء. خريه وشره ، وتربيتهم

 تنمية اخلشية من اهلل ومراقبته يف السر والعلن. -

 تربيتهم على حب الرسول صلى اهلل عليه وسلم. -

 تشجيع املتعلمني على القيام بالواجبات الشرعية والبعد عن احملرمات . -

 العمل على وقايتهم من االحنرافات العقيدية. -

 تنمية اجلوانب الروحية لدى املتعلم. -

 التزكية والتهذيب واإلصالح. -    غرس الفضائل والقيم الروحية لدى املتعلمني. -
 دور المعلم التعليمي ، ويشمل: –ب 

 رعاية املتعلم فكريا. -                توسيع مدارك املتعلم الثقافية. -
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 املتعلمني.غرس احرتام املعلم وتوقريه يف نفوس  -

 مراعاة الفروق الفردية بني املتعلمني ، والتدرج يف تقدمي املعلومات واملعارف. -

 غرس قيم الصدق والنقد املوضوعي يف نفوس املتعلمني. -

عظيمة وكبرية جتاه طالبه وجتاه ُمتمعه ؛ فهو  ا  ويتضح مما سبق أن ملعلم الرتبية اإلسالمية أدوار      
اليت هي أشرف العلوم وأنفعها للفرد واجملتمعات كوهنا هتذب األقوال واألعمال يدرس العلوم الشرعية 

، وهي ماينري لنا الطريق إىل عبادة اهلل على بصرية ؛ اليت هي الغاية من خلق اإلنسان ، وهي علوم 
وأن توقيفية ترتبط بصحة املعتقد وما يتفرع عنه من عبادات وأحكام حيتاجها املتعلم يف دينه ودنياه ، 

التغريات السريعة والشاملة اليت يشهدها العامل اليوم يف مجيع شؤون احلياة ، الثقافية ، واألخالقية ، 
واالجتماعية، والعلمية يتوجب على معلم الرتبية اإلسالمية أن يقوم بدوره املناط به كما جيب ، حىت 

م. وهلذا تظهر أمهية معلم يعد الطالب الواعني واألقوياء يف عقيدهتم ، وخلقهم وفكرهم وسلوكه
 الرتبية اإلسالمية جبالء من خالل مامت عرضه وبيانه يف هذا البحث.

 صفات وخصائص معلم التربية اإلسالمية: 
تعقد على معلم الرتبية اإلسالمية كثري من اآلمال يف الرتبية الصاحلة اليت تعتمد على الشرع القومي ،   

اإلسالم يف نفوسهم ، حىت تكون  ، وإصالح عقيدهتم ، وترسيخ قيم  أبنائهفاجملتمع يعتمد يف رعاية 
 مبادئ اإلسالم واقعا معاشا يف حياهتم .

ولكي يقوم معلم الرتبية اإلسالمية هبذا الدور ، ويكون مؤثرا  يف طالبه فالبد أن يلتزم بآداب    
اء واالصالح ، واليت هي مبثابة وأخالقيات جتعل منه قدوة حسنة ألفراد ُمتمعه ، وعضوا  فاعال يف البن

" القيم أو املعايري اإلسالمية الفاضلة اليت توجه  شخصية املعلم املسلم ، وحتدد نوعية سلوكه فيما 
يتعلق بعالقته مع خالقه ، ومع نفسه وطالبه ومجيع احمليطني به ، حبيث يكون حمصلة هذه اآلداب 

 ،")أبورزيزةللمعلم املسلم مبا يرضي اهلل سبحانه وتعاىل حتقيق االستقامة الفكرية والوجدانية والسلوكية
 (114:ـه1411

فات عديدة ملن يشتغل هبذه م (" إن املفكرين الرتبويني قد وضعوا ص2554وقد ذكر املهدي )    
، ال باعتبار أن التعليم مهنة فقط ، بل باعتباره رسالة كذلك ، وأي شخص يتصدى حلمل املهنة
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نبغي أن يتصف هبذه الصفات وتلك اآلداب ؛ ألنه اليعلم بعلمه فقط ، بل أعباء هذه الرسالة ي
 (91:م، 2554) املهدي، تيبهم قبل تعليمهم "حبسن عمله وسياسته الناجحة يف هتذيب األفراد وتر 

وقد أورد عدد من الباحثني واملختصني ُمموعة من الصفات واخلصائص والواجب توافرها يف كل     
املعلمني على اختالف ختصصاهتم ، ولكنها يف حق معلم الرتبية اإلسالمية أوجب وآكد ألنه ميثل 

الل الرتبية اإلسالمية على حقيقتها ، وتنوعت تصنيفاهتم هلذه الصفات كل حبسب ما أورده ، ومن خ
 رجوع الباحث لكتاباهتم فإنه ميكن حتديد صفات وخصائص معلم الرتبية اإلسالمية كما يلي:

 أوالا: الصفات والخصائص اإليمانية واُلُخلِقية:

أمهية األخالق وضرورة التحلي  دما يؤكجاء يف القرآن الكرمي وسنة رسوله صلى اهلل عليه وسلم      

ې  ې  چ  وقوله تعاىل. احلجر چۈئ    ۇئ  ۆئ  ۆئ  :)هبا ، ومن ذلك قوله

  وقوله تعاىل يف صفات عباده املؤمنني  .فاطر  چى  ى  ائ  ائ  ىئ  

ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ   ۇ              ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  چ 

 الفرقان. چۋ

ومن السنة النبوية قوله صلى اهلل عليه وسلم: ) أنا زعيم ببيت يف أعلى اجلنة ملن حسن خلقه( رواه   
 (203:  4155/  4أبو داوود ، ) سنن أبو داوود ، ج

وعن عبداهلل بن عمرو رضي اله عنهما أن النيب صلى اهلل عليه وسلم كان يقول: ) إن خياركم    
ن أيب هريرة رضي اهلل عنه قال: )وع (. 15350: 3311/  3، جأحسنكم أخالقا( رواه البخاري 

( رواه ة ؟ فقال )تقوى اهلل وحسن اخللقسئل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عن أكثر ما يدخل اجلن)
 (  313: 2554/  4الرتمذي ، ج

ها ( إىل" أن اشرتاط األخالق اإلسالمية كصفات جيب توافر  30ه،ص1421هلذا أشار الكلثم )    
ومن هذه الصفات  يف معلم الرتبية اإلسالمية يعترب أساسا  علميا  وعمليا ، جيب أن يتصف هبا املعلم"

 ( ما يلي: 14:ـه1411اإلميانية واخُلُلِقية ذكر ياجلن )
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حتقيق أركان اإلسالم وأركان اإلميان وركن اإلحسان ، وهذا يتطلب أن يكون قوله يوافق عمله مع  -1
 بالعقيدة اإلسالمية ، ألن العقيدة اإلسالمية الصحيحة توجه أفكار املعلم وتصرفاته.اإلميان الراسخ 

الرغبة يف الدعوة إىل اهلل وفهمها الفهم الصحيح ، ألن العمل القائم على حمبة ورغبة يف أدائيه  -2
 تعلم.سيكون له استمرارية، وكذلك إتقان ؛ وهذا سنعكس على األداء الرتبوي والتعليمي املفيد للم

 اإلخالص يف العلم والتعليم هلل رب العاملني. -3

املراد باإلخالص هنا : أن يكون تعلم املعلم وتعليمه وتربيته وتدريسه خلدمة الدين واألمة قاصدا 
 بذلك وجه اهلل. 

والشك أن اإلخالص أمر عظيم جيب االهتمام به وأن يكون املعلم حني خيتار هذه املهنة     
العظيمة أن يكون مهه ومجيع أعماله قائمة عليه. وقد أكد القرآن الكرمي على أمهية اإلخالص والرسالة 

ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  چ  يف أكثر من موضع ، ومن ذلك قوله تعاىل

ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  چ  . وقوله تعاىل112األنعام:  چۈ  ۈ  

 .0البينة:  چڻ  ڻ   ڻ  ۀۀ  ہ  ہ   ہ  ہ  

فعلى معلم الرتبية اإلسالمية أن خيلص يف عمله ابتغاء مرضاة اهلل وحده ، وأن جيعل نصب عينيه     
إظهار احلق ونشر الدين ، وإعداد أجيال مسلمة صاحلة نافعة لدينها وألمتها ، وعليه أن يغرس 
 حقيقة اإلخالص يف نفوس تالميذه ، وأن يستصحب وذلك يف كل عمل يؤديه حىت ينال رضا اهلل

 (33:ـه1435عنه ، فإن رضي اهلل عنه فسريضي عنه الناس.)الغامدي ،
 القدوة احلسنة: -4

وئ  ۇئ        ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ     ېئ         ىئ  ىئ  چ يقول احلق تبارك وتعاىل:   

. ففي هذه اآلية دليل ساطع وبرهان واضح 21األحزاب:  چىئ  ی                 ی  ی  ی          جئ   
على أن اهلل سبحانه وتعاىل بعث رسوله حممدا صلى اهلل عليه وسلم ليكون للمسلمني على امتداد 
تارخيهم القدوة الصاحلة احلسنة ، وليكون للبشرية يف كل زمان ومكان اهلادي البشري والسراج املنري 

 المي حتقيقا حمسوسا  وواقعيا .وليحقق املنهج الرتبوي اإلس
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فالقدوة احلسنة صفة ضرورية جيب أن يتحلى هبا معلم الرتبية اإلسالمية ؛ كونه حيمل رسالة     
عظيمة الميكن تؤيت مثارها مامل يوافق قوله عمله. والشك أن طالبه ينظرون إليه كشخصية متكاملة 

له أثر على شخصياهتم وتكوينها ، وسيظهر  فيحاكونه ويقلدونه ويقتدون به ؛ وبالتايل سيكون ذلك
( " إن التعليم بالفعل والعمل أقوى واوقع يف 11:ـه1423ذلك يف سلوكهم وتصرفاهتم. يقول جان )

 النفس وأعون على الفهم واحلفظ ، وادعى إىل اإلقتدى ، والتأسي من التعليم بالقول والبيان"

أسهل وسيلة تعليمية يستخدمها املعلم يف  ( " هي34:ـه1421والقدوة كما ذكر الكلثم )     
إيصال املغزى احلقيقي ملا يعلمه لطالبه ، وهي كذلك أكثر رسوخا يف اذهان املتعلمني من كثرة القول 

 واحلديث، بل إن عدم موافقة قول املعلم لفعله يسبب انتكاسة يف املفاهيم والسلوك لدى املتعلمني"

أمر واجب ملعلم الرتبية اإلسالمية وجدير به أن  وأمثاهلاعظيم  يتبني مما سبق أن القدوة أمرها    
يكون خري مثال لطالبه يف صالح قوله وفعله مبا يوافق منهج اإلسالم حىت يكون نرباسا  ومثال  حسنا  

 لطالبه الذين يتأثرون به.

 الصرب واحللم واألناة: -0

اليت حتتاج من املنتمي هلا أن يتحلى بصفة  أن العارف مبهنة التدريس يدرك اهنا من املهن الشاقة    
الصرب واحللم واألناة ففيها جهدا  عقليا  وجسميا  وفيها تعامل مع فئة من املتعلمني الذين حيتاجون إىل 

( " 114: ـه1413حلم يف أوقات كثرية ليكون القرار مصيبا  والتوجيه حمققا  هدفه. وهلذا قال وزان ) 
القائمني هبا جهدا عقليا  وجسميا  إلجناحها والوصول هبا إىل املستوى إهنا مهنة شاقة تتطلب من 

املطلوب املطلوب ... واملعلم أثناء قيامه بأعباء هذه املهنة البد وأن يتذكر أهنا الختلو من املشكالت 
، فالبد أن يتذكر أن هناك تلميذا يتعلم ،له خصائص معينة من االستعداد وله مشكالت عديدة  

 كذلك"

وعلى معلم الرتبية اإلسالمية أن يكون قدوته حممد صلى اهلل عليه وسلم وأن يتحلى بكل صفة    
 مجيلة تعينه على أداء رسالته على الوجه الذي يرضي اهلل تعاىل.

 الصدق واألمانة: -1

إن هاتني الصفتني من الصفات املهمة اليت جيب على معلم الرتبية اإلسالمية أن يتحلى هبما. وقد    
أرشدنا نبينا حممد صلى اهلل عليه وسلم إىل التحلي بصفة الصدق ، وأخرب أنه يهدي إىل اجلنة بقوله 
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الرجل ليصدق  عليه الصالة والسالم " إن الصدق يهدي إىل الرب وإن الرب يهدي إىل اجلنة وإن
/  0443/ 0رواه البخاري ، ج[ويتحرى الصدق حىت يكتب عند اهلل صديقا .... احلديث " 

:2211[  
( إن على املعلم " أن يكون صادقا  مع نفسه وغريه يف قوله 19،صـه1411وقد ذكر ياجلن )     

التهرب من إلقاء وعمله ووظيفته بصفة عامة ، وهذا بدوره يقتضي عدم االمهال يف وظيفته ، وعدم 
 دروسه بأعذار مصطنعة أو بالتمارض وهو ليس مبريض ، فعليه أن حياسب نفسه"

( " أال يعلِّم أشياء خاطئة أو ناقصة أو مبتورة أو يدعي علما  124:ـه1423وقد أشار جان )   
يستحي من ليس يف حيازته فمن العار أن يقوم املعلم بالتمويه يف احلديث ... ولذا ننصح املعلم بأال 

 قول ال أدري من أن يكذب على الطالب " 

لذا من الواجب على معلم الرتبية اإلسالمية إن يكون صادقا  أمينا  يف أداء رسالته وأن يكون       
مثاال  حيتذى به يف ذلك كله فهو من تعول عليه األمة أن يصحح املسار إىل الفضيلة من األقوال 

 واألعمال.

 التواضع واللني: -4

الشك أننا ندرك مجيعا  أمهية التحلي مبثل هذه الصفات احلميدة اليت جيب أن يتحلى هبا املسلم     
احلق ، وجدير مبعلم الرتبية اإلسالمية أن يكون حريصا  على التحلي هبا فهي من صفات عباده 

  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ   ۇ              ۇ  ۆچ  املؤمنني اليت امتدحها اهلل يف قوله تعاىل

. والقدوة العظمى يف التواضع ولني 13الفرقان:  چۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  
 اجلانب نبينا حممد صلى اهلل عليه وسلم فقد قال عليه الصالة والسالم :) إن اهلل أوحى إىل أن

سنن أبو داوود ،  [، واليفخر أحد على أحد ( رواه أبو داوود تواضعوا حىت اليبغي أحد على أحد
 ]244، ص 4190/ 4ج
( فقال أن جناح املعلم يف التدريس " يتوقف على مدى التزامه 113،صـه1413وهلذا أكد وزان )   

بينه  األلفةبصفة التواضع ولني اجلانب ومدى عطفه على املتعلمني ، فكل هذا يساعد على وجود 
وبني املتعلمني وجيعلهم يقبلون عليه ، وبالتايل يسهل عليه تدريسهم احلقائق واملفاهيم واملبادئ الدينية 
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يف يسر وسهولة ، وترمجتها إىل سلوك إجرائي عملي يف جو من التفاهم وتبادل االحرتام ، وهبذا 
 يكون املعلم قد جنح يف عمله على الوجه املطلوب" 

 ة واإلحسان:العدل واملساوا -1

إن هذه الصفات من الصفات املهمة اليت جيب على املعلم التحلي هبا ؛كونه يتعامل مع عدد      
كبري من الطالب املختلفني واملتفاوتني يف أوضاعهم االجتماعية والتعليمية ، فكان لزاما أن يكون 

 اء وليس العتبارات أخرى.التعامل وفق مبدأ املساواة  الذي ينطلق  مما يقدمه املتعلم من جهد وعط

( "معيار له قيمة عظيمة يف مجيع امليادين ، به 41:ـه1411والعدل واملساواة  كما ذكر ياجلن )    
يستطيع املعلم أن يقيس مدى إتقانه لعمله من عدمه ، ومدى التزامه باألوقات والنظام ، وتقدمي 

 مصلحة التالميذ على مصاحله الشخصية".

 وى:االستقامة والتق-9

أوامر اهلل وابتعادا  عن نواهيه فكانت أعماله  بامتثالاالستقامة هي اليت جتعل من املسلم شخصا  مميزا      
وفق دين اهلل وتعامله وفق ما ميليه عليه شرع اهلل تعاىل. وقد أمر اهلل نبيه عليه الصالة والسالم بذلك فقال 

 هود: چگ  ڳ    ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  کک   گ       گ  گچ  سبحانه

وحيث أن معلم الرتبية اإلسالمية هو "القدوة احلية لتالميذه ، كان لزاما عليه أن يتحلى باالستقامة وتقوى 
 (42:،ـه1435اهلل تعاىل يف السر والعلن ، ألن استقامته هلا األثر البالغ على تالميذه" )الغامدي،

(" فإن اهلل جعل التقوى مفتاح العلم فبالتقوى يعلم اهلل اإلنسان 43:،ـه1411كما ذكر الكلثم )    
ېئ   ىئىئ  ىئ  یی  ی  ی  جئ  ، وباملعصية يضيع العلم كما قال اهلل تعاىل:) 

. ورسولنا صلى اهلل عليه وسلم إمام املتقني ، أمتثل التقوى ، وجعلها 212البقرة:  چحئ  مئ   
قوله عليه الصالة والسالم أليب ذر " اتق اهلل حيثما  نصب عينية وحث أمته على لزومها ومن ذلك 

ي )سنن ئة احلسنة متحها وخالق الناس خبلق حسن" رواه الرتمذيكنت وأتبع الس
 (.300: 4/1914الرتمذي،ج
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وهلذا فعلى معلم الرتبية اإلسالمية أن يلتزم بصفة االستقامة والتقوى ، وأن حيافظ عليها يف كل    
جيد أثر ذلك على طالبه حيث أهنم يرون فيه القدوة يف استقامتهم وتقواهم هلل أعماله وتصرفاته حىت 

 تعاىل.

 الرمحة والتسامح : -15

هذه من الصفات اليت امتدحها اهلل يف كتابه فقد قال تعاىل يف وصف نبيه حممد صلى اهلل عليه     
ٱ  ٻ  ٻٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ       ڀ  ڀڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  چ وسلم 

ڦ  ڦ   ڦڦ  ڄ   ڄ  ٿٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ    ڤڤ  ڤ    ٺ  ٿ   ٿ

ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ    ڄ  ڄ  

 29الفتح:  چڇڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   

پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ      ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹٹ   ٹ  چ  وقال تعاىل

 چڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  

. والرمحة والتسامح من صفات األنبياء عليهم الصالة والسالم ، وقد كان نبينا عليه 109آل عمران: 
والتسامح الرفق ، ومن ذلك  الصالة والسالم القدوة ، وكان حيث الناس على االتصاف بالرمحة

حديث جرير بن عبداهلل أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال : ) من اليرحم الناس اليرمحه اهلل  
 (.323، ص1922/ 4)سنن الرتمذي ، ج رواه الرتمذي)

(" جتب مراعاته عند اختيار املعلمني ، ألن املدارس يف حاجة 01:ـه1414وهلذا يقول راشد )      
الرمحاء املتساحمني ، واملعلمون يطلب منهم إعداد وتربية جيل مسلم ملتزم بعقيدته وأخالقه ، وإذا  إىل 

كان األمر كذلك فيجب عند اختيار هؤالء املعلمني والقادة أن يتوافر فيهم معيار الرمحة والتسامح 
 ألنه ميثل جزءا  أساسيا  من العملية الرتبوية".

 ثانياا: الصفات والخصائص الجسمية الصحية:  

 حسن املظهر : -1

الب به كما يف هو يف جانب إن هذه الصفة مهمة جدا  ، حيث أن املعلم يف جانب املظهر مط    
( إنه ) ال خيفى على كل إنسان أن النفس ترتاح أكثر لكل 05:ـه1421. فقد ذكر الكلثم ) املخرب
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زكية ، فكيف إذا كان ذلك اجلمال وتلك النظافة والرائحة الطيبة منظر مجيل ، ولكل ذي رائحة 
تظهر من املعلم ، فال شك أن ذلك سيساعده على أداء وظيفته على أكمل وجه ، وجيعل تأثريه 

 .على التالميذ أكثر عمقا  وصدقا (

قة ( بقوله أنه جيب " مراعاة األنا31:ـه1423وقد أكد على االهتمام حبسن املظهر جان )   
والرتتيب يف امللبس واملظهر ؛ ولكن من غري تكلف أو مبالغة ، ويف حدود االعتدال ، فالنظافة من 
الفضائل اليت يدعو إليها ديننا احلنيف ، وأحسن طريقة لكي يتعود الطلبة النظافة هي أن يبدأ املعلم 

 هبا شخصيا  وأن تظهر عليه يف غري غلو وال مبالغة".

 الصحة اجليدة : -2

الشك أن املهنة شاقة وحتتاج من معلم الرتبية اإلسالمية أن يتمع بالصحة اجليدة ، وأن يكون      
سليما  من األمراض العاهات اليت تؤثر على صحته وادائه لعمله الذي يتطلب جهدا  وعمال  الميكن 

 أن يؤدى بصورة جيدة إال إذا كان املعلم يتمتع بصحة جيدة.

هلل عنه قال ، قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم:) املؤمن القوي خري وعن أيب هريرة رضي ا    
،  2114/ 4وأحب إىل اهلل من املؤمن الضعيف ويف كل خري...(رواه مسلم )صحيح مسلم، ج

(" فإنه جيب أن يكون املعلم خاليا  من العاهات 32:ـه1423( وكما ذكر جان ) 2502ص
ألن ذلك قد يكون مدعاة لتعرض املعلم للسخرية من قبل والعيوب الظاهرة والتشوهات اجلسمية ، 

 بعض التالميذ ، مما يؤثر على حسن سري العملية التعليمية".

مما سبق يتضح أمهية أن يتمتع املعلم بصحة جيدة ليؤدي رسالته بكل جد واتقان ويستطيع حتقيق     
الطالب من خالل أداء جيد  األهداف املنشودة من التدريس ويظهر األثر الرتبوي التعليمي على

 للعملية الرتبوية التعليمية.

 الفصاحة والطالقة وسالمة املنطق:  -3

إن معلم الرتبية اإلسالمية مثله مثل غريه ممن حيتاج إىل أن يكون قادرا  على النطق السليم والبيان     
متلقي لُيفهم قوله والتوضيح من خالل حسن املنطق والفصاحة اليت توصل املعىن يف ابسط صورة لل

ويكون معربا  عما يريد قوله يف عبارات واضحة بعيدا  عن التشدق والتكلف يف حديثه. والشك أن 
(" يعدان معيارا  من معايري الشخصية ، فعلى معلم 111:ـه1414املنطق والبيان كما ذكره عبداهلل ) 
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لتالميذ منه إال خريا ، وأن أراد الرتبية اإلسالمية أن يكون ذا فصاحة وجودة يف النطق فال يسمع ا
ألحدهم معاتبة أو حماسبة فال يتجاوز وجيرح بكالمه ، ألن ذلك يؤثر على عالقته بتالميذه ، وعليه 
أن يلتزم باللغة العربية الفصحى عند حديثة وأثناء الشرح ، وعند طرح لألسئلة ، ومناقشة التالميذ 

 وحواره معهم".

حلي بصفة الفصاحة وسالمة النطق ملعلم الرتبية اإلسالمية ؛ حىت هلذا نؤكد على ضرورة الت    
يستطيع أن ُيكسب هذه الصفات املهمة لطالبه وأن تكون اللغة العربية حمل اهتمام من املعلم 
واملتعلم وذلك على بالعمل على األخذ بأدواهتا مبستوى عايل يف الكتابة واخلطابة والبيان والتأثري ، 

 لى املعلم تعلم فنوهنا بإخالص ، حىت يكون راقيا  وبارعا  يف فصاحته وطالقته.وهذا الشك يوجب ع

 النشاط واحليوية:   -4

إن نشاط معلم الرتبية اإلسالمية وحيويته صفة تلزمه عند أدائه ملهام التدريس ، وذلك أهنا جتعل    
 من املوقف التدريسي موقفا حمببا يف نفوس التالميذ يدفعهم للتشوق إليه واحلماسة فيه.

 
 
 
 

 ثالثاا: الصفات والخصائص العلمية والعقلية :

توفرها يف غريه رها يف معلم الرتبية اإلسالمية ، كما ينبغي هناك خصائص علمية وعقلية جيب توف    
 وهي: ( 41: 1435الغامدي )وردها أمن املعلمني وقد 

 _ الكفاءة العلمية واملعرفة التخصصية.1

 _ الثقافة العامة.2

 _ الذكاء وسرعة البديهة.3

 _ تقبل النقد والتوجيه.4

 _ القدرة على فهم الذات وفهم اآلخرين.0
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 الصفات والخصائص التربوية ) المهنية ( رابعاا:

خيتص هذا اجلانب من الصفات باجلانب الرتبوي التدريسي ) املهين ( ؛ وهي صفات كان ينبغي      
توفرها يف معلم الرتبية اإلسالمية أثناء أدائه التدريسي ؛ حبيث يستطيع أن يرتجم تلك املهارات 

غرفة الصف مع تالميذه. وهذه الصفات ليست خاصة واخلربات التدريسية إىل واقع تدريسي داخل 
مبعلم الرتبية اإلسالمية ، وإمنا هي صفات جيب توفرها يف كل معلم تصدى ملهنة التدريس حىت يكون 
معلما  ناجحا . ونذكر هذه الصفات بإجياز دون التطرق إىل شرحها ، حيث هناك من سبقنا إىل بياهنا 

 مية ، واليكم هذه الصفات وهي:ويف كثري من الكتب والرسائل العل

 _ االجتاه اإلجيايب حنو مهنة التدريس.1  

 _ التمكن من مهارات التدريس.2  

 _ اإلملام بأسس ومبادئ التعلم ونظرياته.3  

 (01: هـ1435) الغامدي ، _ التعرف على خصائص التالميذ وفهم طبائعهم.4  
 
 
 
 

 خامساا: الصفات والخصائص االجتماعية: 

 مايلي:(143هـ : 1413) كما ذكرها وزان  من أهم الصفات االجتماعية ملعلم الرتبية اإلسالمية   

 _ املشاركة اجملتمعية.1 

 _ اخلربة االجتماعية.2 

 _ التفاعالت االجتماعية مع التالميذ.3 

 _ العالقة مع أعضاء املهنة.4 

م الصفات اليت ينبغي توافرها يف املعلم ولذلك يظهر لنا أن من  األمهية مبكان أن يعرف املعل     
اجليد، ومن هذه الصفات ما هو فطري يتعلق بذات املعلم وخصائصه الطبيعية، ومنها ما هو 
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مكتسب ومعرفة املعلم هذه الصفات واملهام يساعد على حماولة تعديل سلوكه والتكيف من أجل 
ومكانتها، واليت جتعل منه أيضا حمل  اكتساب تلك الصفات املرغوبة، اليت تنسجم مع مهام املهنة،

 احرتام طالبه وحيصل املقصود من وجود املعلم الذي نتطلع منه إىل حتقيق األهداف املنشودة.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                            
 
 
 
 

 الكفايات :المبحث الثالث                                
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 _ مفهوم الكفايات التعليمية.3
 _ أهمية الكفايات التعليمية بالنسبة للمعلم.1
 _ أساليب تحديد الكفايات:1
 _حركة إعداد المعلمين القائمة على الكفايات:4
 _تصنيف الكفايات التعليمية.5
 _ الكفايات الالزمة لمعلم التربية اإلسالمية6

 
 
 
 
 

 تمهيد:
إن العامل اليوم يشهد تطورا  معرفيا  وتكنولوجيا  متسارعا  ، وملواكبة هذا التطور البد من إعداد      

املعلم إعدادا  جيدا  ؛ ألن العملية الرتبوية تشكل عنصرا  أساسيا يف إحداث هذا التطور ، ونظرا  ملا 
لرتبوي بشكل عام ، ومسهال لتعلم ميثله املعلم من أمهية باعتباره ركنا  أساسيا  من أركان النظام ا

يتعلق منها  الطالب بشكل خاص إذا  البد من أن تتوفر فيه ُمموعة من الكفايات وخاصة ما
 مبعارفهم ومهاراهتم واجتاهاهتم وقيمهم ، ممايؤدي إىل االرتقاء باملستوى التعليمي هلم وبالتايل

تربية عصر املعلومات،  نوخدمته. إ، بشكل يضمن استفادة املتعلم االضطالع باملهمات املناطة هبم
اليت تتسم بتضخم املعرفة وتنوع مصادرها وطرق اكتساهبا ووسائط تعلمها، إعدادا  خاصا  للمعلم، 
ينمي لديه نزعة التعّلم ذاتيا . إذ أصبح املعلم حباجة إىل تنمية مهاراته وقدراته ومعارفه، باإلضافة إىل 

إملاما  جيدا  بالتقنيات احلديثة ومبناهج التفكري وبأسس نظرية املعرفة، ومبهارة إدارة الصف، ألنه إملامه 
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فقد سلطة احتكار املعرفة، وتغرّي دوره من كونه ُمرد ناقل للمعرفة إىل كونه مشاركا  وموجها  يقدم 
مزجيا  من مهام املريب لطلبته يد العون إلرشادهم إىل مصدر املعلومات، أي إن مهمة املعلم أصبحت 

 (24:م2551)علي، والقائد واملدير والناقد واملستشار"
 مفهوم الكفايات :

لقد تعددت التعاريف للكفاية ، ولكننا يف البدء كان علينا أن نتعرف على املصطلح من خالل    
 اللغة العربية .

 -تعريف الكفاية لغة: 
كفاية استغىن ِبه عن غريه فهو كاف ، ومفرده  ( :"من كفاه  ـه1392جاء يف املعجم الوسيط )   

 (.491:،ـه1392كفيء ، ومجعه أكفياء" )مصطفى ،وآخرون،
كما جاء  كذلك يف املعجم الوسيط أن الكفاءة تعىن "املماثلة يف القوة والشرف ويف حالة العمل     

 (.494ه،ص1392يقصد هبا القدرة عليه وحسن تصريفه") )مصطفى ،وآخرون،
وفالن ا: ماثله –م ( "كافأه مكافأة كفاء: جازاه 1993القاموس احمليط للفريوز آبادي )  وجاء يف   

 (13:ـه1993الفريوز آبادي، واالسم الكفاءة والَكفاء بفتحهما ومدمها، وهذا ُكفؤ أي مثله"
 أما يف املراجع األدبيات العربية احلديثة فقد جاء تعريف الكفاية كاآليت :     
م( بأهنا " ُمموعة من املعارف واملفاهيم واملهارات 1991 ،) اللقاين واجلملفقد عرفها     

واالجتاهات اليت يكتسبها املتعلم نتيجة إعداده يف برامج تعليم معني توجه سلوكه وترقي يف أدائه إىل 
 مستوى ميكنه من ممارسة مهنته بسهولة ويسر"

ملهارات اليت جيب أن ميتلكها املعلمون ، ( بأهنا " ُمموعة ا0:م1999ويعرفها ) الغزيوات ،    
وميارسوهنا يف أثناء تدريسهم الصفي يف ُماالت احملتوى األهداف ، والوسائل التعليمية ، واألنشطة ، 

 وطرق التدريس ، وإدارة الصف والتقومي " 
 ( بأهنا " قدرة املعلم على توظيف ُمموعة مركبة من املعارف14:م 2554ويعرفها ) هاشم ،    

وأمناط السلوك واملهارات أثناء أدائه ألدواره التعليمية داخل الفصل بدرجة التقل عن مستوى األتقان 
 الذي مت حتديده "
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( بأهنا:" قدرات مكتسبة تسمح بالسلوك والعمل 05:م2555) ويف اجملال الرتبوي يعرفها الدريح    
ندُمة بشكل مركب، كما يقوم الفرد يف سياق معني ويتكون حمتواها من معارف ومهارات واجتاهات م

 الذي اكتسبها بتوظيفها قصد مواجهة مشكلة ما وحلها يف وضعية حمددة".
ويف ميدان التدريس تعرف الكفايات التدريسية بأهنا: الغايات السلوكية احملددة حتديدا  دقيقا  واليت     

ذا أراد املدرس أن حيقق تدريسا  تصف كل املعارف واملهارات واالجتاهات اليت يعتقد أهنا ضرورية إ
 ( 23:م2553فعاال  ")مرعي ، 

 أما التعاريف اليت أكدت على الكفاية والسيما االجنبية فهي كاآليت:    
( للكفاية باهنا: " القدرة Houston. and Howsam م ،1942تعريف ) هاوسام وهوسنت _  •

 4على عمل شيء أو احداث نتائج متوقعة"ص
( الكفاية بقوهلا" كل املهارات واملفاهيم والسلوك اليت حيتاجها Goodم ، 1943وتعرف )كود ،  •

 121العاملون"ص
( عن الكفايات إهنا " األهداف السلوكية Kam Particiamم ،  1913وتقول ) باتريسيا ،  •

أهنا ضرورة للمعلم إذا  احملددة حتديدا  دقيقا  واليت تصف كل املعارف واملهارات واالجتاهات اليت يعتقد
أراد أن يعلم تعليما  فعاال  أو أهنا األهداف العامة اليت تعكس الوظائف املختلفة اليت على املعلم أن 

  4يكون قادرا  على أدائها"ص
لرتبوية والتعليمية على أكمل ويعرف الباحث الكفاية التعليمية بأهنا: قدرة املعلم على القيام مبهامه ا •

 ذلك بأقل وقت وجهد ، من أجل حتقيق األهداف احملددة.   ، ويكونوجه
ويتضح مما سبق من تعريفات الكفايات أهنا ترتبط بنوع السلوك أو األداء الذي جيب أن يكون      

املعلم قادرا  على عمله ، وهو الشك مرتبط باألدوار واملهام املطلوبة من كل معلم. إضافة إىل مستوى 
معلم القيام به من خالل تلك األدوار، وميكن اكتساب األداء اجليد من خالل اإلتقان الذي ميكن لل

الربامج التدريبية اليت هتدف إىل حتقيق النمو املهين للمعلم ، ويتبع ذلك قياس هلذا األداء عن طريق 
معايري موضوعة وحمددة ، حىت نقف على حاجات املعلم التدريبية ورفع مستوى األداء مبا حيق قدرته 

 لى تنفيذ مجيع املواقف التدريسية سواء داخل الفصل أو خارجه.ع
 أهمية الكفايات بالنسبة للمعلم:
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إن املتتبع لنصوص الشرع احلنيف جيد اإلشادة باملعلم الذي املنتمي ملهنة التعليم ؛ حيث يقوم     

 ڄ  ڄ  ڃ  ڃ     ڃ چ  مبهمة عظيمة ، تعمل على تربية النفوس وتزكيتها قال تعاىل:

 چڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ   ڇڇ  ڇ  ڍ  ڍ    ڌ  ڌ  

 129البقرة: 

چ  چ  چ وجاء القرآن الكرمي ميتدح القائمني بدعوة الناس وهم حيسنون تبليغ الدعوة بقوله    

. وتظهر  33فصلت:   چڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ    ڎ     ڎ  ڈ  ڈ  
چ  أمهية الكفاية يف القرآن الكرمي حيث أكد على أمهية توفرها حىت يكون العمل ناجحا  قال تعاىل

اإلخالص. هلذا ينبغي ملعلم الرتبية اإلسالمية أن يكون على  چٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   
لم يف ُماله متشيا  مع قوله علم ودراية باملادة العلمية اليت يقدمها مع احلرص الشديد على التسلح بالع

  114طه:  چٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  چ تعاىل: 
وهلذا " أن زيادة عائد التعليم يرتبط بزيادة كفاءته الداخلية واخلارجية، ولذا وجب أن يكون    

التخطيط إلعداد املعلم متكامال  مع التخطيط للتدريب أثناء اخلدمة حىت اليتخلف عن مسايرة 
والتطور االجتماعي وترمجتها إىل خربات تعليمية واقعية ، كما أكد على ضرورة التقدم العلمي 

االهتمام بكفاءة املعلم ومدى توافر الكفايات األساسية لديه يف التخصصات املختلفة" 
 ( 34:م2553)كمال،

ضها إن املعلم الكفء يعد املدخل احلقيقي لتنمية اجملتمع يف كل جوانبه ؛ألن التعليم ضرورة تفر    
متطلبات التنمية الشاملة، واملعلم هو املكون الرئيس يف العملية الرتبوية والتعليمية بل هو" العامل 
األساسي يف جناح العملية التعليمية ، وأنه من أهم عناصر التعليم ، حيث يرى أن التعليم اليتم بغريه 

ذي يدفع بالعملية التعليمية إىل النجاح ، وأن عناصر التعليم تفقد أمهيتها إذا مل يتوفر املعلم الصاحل ال
(.  واملعلم الصاحل هو بالشك املعلم الكفء الذي 154:ـه1450فتصبح ذات أثر قيمة")عبدالعال،

به ومن خالله يتم التعليم اجليد الذي يرتبط " حباجات اجملتمع وإحداث تغري تربوي هادف ، وبناء 
 ( 11:م2559وتنمية ملكة اإلبداع عند املتعلمني")أبوزيد،



 

51 

 

يتضح مما سبق أن الكفايات التعليمية يف غاية األمهية للمعلم ؛ كوهنا متطلب أساسي ملزاولة      
مهنة التدريس اليت يدرك الكل التطور احلاصل يف مهنة التدريس فلم يعد يُعول على الشهادة كثريا  ، 

ام من الرتكيز على الشهادة إىل فهي التعين أكثر من اإلجازة يف علم من العلوم ، حيث انتقل االهتم
الرتكيز على األداء يف املواقف التعليمية املختلفة ، ومع هذا التطور فإن املعلم بعامه ومعلم الرتبية 
اإلسالمية بصفة خاصة اصبح أمام حقيقة واقعة مفادها أن املعلم الكف هو الذي ميتلك املهارات 

ة إعداد املعلمني على اساس الكفايات اليت اتقنها املعلم الالزمة ألداء مهنة التعليم ؛ هلذا ظهرت حرك
 زاد احتمال أن يصبح معلما ناجحا .

 ( وتتمثل جوانب أمهية الكفايات املهنية بالنسبة للمعلم فيما يلي: 19:ـه1435هلذا يقول الشهراين)
ة املهارة أو التحول من االعتماد على مفهوم الشهادة أو املؤهل العلمي إىل االعتماد على فكر   •

 مبفهوم أمشل على فكرة الكفاية.
 اتساقها مع مفهوم الرتبية املستمرة وقيامها مبعاجلة أوجه القصور يف الربامج التقليدية لرتبية املعلمني. •
 تعدد األدوار اليت ينبغي أن يقوم هبا املعلم؛ مما يتطلب قدرا  من الكفايات اليت جيب أن يلم هبا.  •
تعليم ذاهتا؛ فقد تفرعت العلوم الرتبوية والنفسية، واتسعت ُماالهتا، وترتب على ذلك تطور مهنة ال  •

 أن أصبح التعليم مهنة معقدة، تضم كثريا  من العناصر املتشابكة اليت حتتاج إىل مهارات عديدة.
اكتشاف تقنيات جديدة تساعد على حتقيق تعلم أفضل بأسرع وقت وأقل كلفة؛ وهذا فرض على  •

 م أدوارا  جديدة تتطلب قدرات وكفايات تدريسية معينة. املعل
 أساليب تحديد الكفايات:

 نوجزها فيما يلي:)طعيمة، .يشيع بني الباحثني واخلرباء عدة أساليب لتحديد الكفايات  
 ( 30-34:ـه1424

الدراسية ( ترمجة حمتويات املقررات الدراسية احلالية إىل كفايات: حيث يتم ترمجة حمتوى املقررات 1
احلالية إىل أهداف عامة، مث تصاغ هذه األهداف يف صورة كفايات عامة وفرعية ينبغي أن تتوافر لدى 

 املعلم الذي يكلف بتدريس هذه املقررات.
( حتليل املهمة: ويقصد بذلك الوصف الدقيق ألدوار املعلم مث يرتجم هذا الوصف إىل كفايات 2

 يتدرب عليها.
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ميذ وقيمهم وطموحاهتم وترمجتها إىل كفايات جيب أن تتوفر لدى املعلم ( دراسة حاجات التال3
 الذي يتصل هبم. 

( تقدير االحتياجات: ويقصد بذلك دراسة اجملتمع احمليط باملدرسة والتعرف على متطلباته وحتديد 4
تها إىل  املهارات الالزم توافرها عند املتخرجني يف هذه املدرسة ألداء وظائفهم يف ُمتمعهم مث ترمج

 كفايات ينبغي أن تتوافر لدى معلمي هذه املدرسة.
(  التصور النظري ملهنة التدريس والتحليل املنطقي ألبعاد هذا التصور، حيث يقوم الباحث 0

مبجموعة افرتاضات حول مهنة التدريس وما ينبغي أن يكون عليه املعلم ، ومن مث حيدد الكفايات 
 الالزمة.

عناقيد يضم كل منها عددا من اجملاالت ذات املوضوع املشرتك مستخلصا (  تصنيف اجملاالت يف 1
 منها مايشرتك من أمور ترتجم بعد ذلك إىل كفايات للمعلمني.

( االعتماد على التصور النظري الرتبوي: وهنا يتم األخذ بإحدى النظريات الرتبوية كأساس 4
ة أن تتفق هذه الكفايات مع األسس الشتقاق الكفايات اليت يؤمل أن يتمكن منها املعلم شريط

 النظرية الرتبوية واإلطار الذي تعتمده هذه النظرية للعملية التعليمية.
( مراجعة قوائم الكفايات: ويعتمد هذا األسلوب على القوائم اجلاهزة اليت تشتمل على الكفايات 1

ا يتالءم مع منطلقات الربنامج التعليمية احملددة مسبقا يف الدراسات السابقة ، ويتم االختيار بينها مب
 (152:ـه1420وأهدافه.) قرشم،

 حركة إعداد المعلمين القائمة على الكفايات:
تعد حركة إعداد املعلمني القائمة على الكفايات من أبرز االجتاهات الرتبوية احلديثة، وقد       

ظهرت هذه احلركة يف الواليات املتحدة األمريكية يف بداية السبعينات من القرن املاضي كرد فعل 
ات اإلنسان مباشر لألساليب التقليدية يف إعداد املعلمني، واليت وصفت بأهنا غري مرتبطة حباج

املعاصر، وتنمية قدراته على ُماهبة واقع وأحداث العصر الذي يعيشه، حيث أهنا كانت معتمدة على 
التحصيل العلمي األكادميي كأساس يف تقييم قدرة املعلم على أداء عمله مما نتج عنه وجود فجوة بني 

املوقف التدريسي ، وتستند هذه ما يدرسه املعلم بربامج اإلعداد أو التدريب ،وما ميارسه بالفعل يف 
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احلركة على حتديد الكفايات املرتبطة بأدوار املعلم ومسئولياته يف املوقف التعليمي وتزويده بقدر من 
 ( 111:م1990الثقافة العامة واألكادميية والتدريب العلمي.)سالمة،

رنامج إعداد املعلم ( إعداد املعلم القائم على الكفايات بأنه " ب94:ـه1421ويعرف قنديل  )    
املؤسس على الفلسفة الرتبوية اليت حتدد كفايات املعلم، اليت يفرتض أهنا تعمل على إثارة وحفز التعلم 
املرغوب لدى التالميذ، ويف ضوء ذلك التحديد فإهنا تقدم الطالب املعلم إىل خربات إلتقان تلك 

 .الكفايات ، وتقوم بالتعرف على تقدمه من خالل أدائه هلا"
( "حركة إعداد املعلم القائمة على أساس الكفاية بأهنا  32:م2553وتعرف سهيلة الفتالوي )    

وحتدد الكفايات املطلوبة بشكل واضح مث  ."تلك الربامج اليت حتدد أهدافا دقيقة لتدريب املعلمني
ني عن التأكد من ويكون القائمون بتدريبهم مسئول .تلزم املعلمني باملسؤولية عن بلوغ هذه املستويات

 حتقيق األهداف احملددة".
 

 تصنيف الكفايات:
( هو" حتديد احملاور اليت 01:م2553إن املقصود بتصنيف الكفايات ، كما تقول إميان هريدي )    

تدور يف ضوئها الكفايات باعتبارها رئيسة ، يتم حتليها إىل كفايات ثانوية ؛ حيث أن اهلدف من 
كري يف كل جانب من جوانب اإلعداد ، وتنمية لدى املعلمني ، وهناك التصنيف تيسري مهمة التف

 عدة أساليب لتصنيف الكفايات إىل حماور . ومنها:
 أوالا: الكفايات من حيث طبيعتها ) تصنيف بلوم (

 كفايات معرفية. .1
 كفايات نفس حركية. .2
 كفايات وجدانية. .3

 ثانياا: الكفايات من حيث مستوى التعقيد:
ويبدأ من البسيط وينتهي باملركب ، وهذا التصنيف يساعد واضعي برامج اإلعداد والتدريب على    

 وضع تصور واقعي ملراحل اإلعداد املهين للمعلم.
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 (31:ـه1435الشهراين،ثالثاا: الكفايات من حيث أدوار المعلم : )
 وهذا حيصر ُماالت الكفايات يف ست كفايات وهي:   

 . املعلم مدير للنشاط التعليمي.2للمعرفة.                    قل . املعلم نا1    
 . املعلم مدير ومصمم ملهام التعليم.4 . املعلم مصمم ومصدر لعملية التدريب على التعليم.  3   
 . املعلم متفاعل مع اآلخرين.1. املعلم مشارك يف اإلشراف.                0   

م( حيث يقول تصنيف الكفايات إىل 1914رادات ، وآخرون ، وهناك تصنيف آخر ذكر ) ج     
 ثالثة أنواع : كفايات معرفية ، وكفاية األداء ، وكفايات النتائج.

وكذلك هناك من صنف الكفايات إىل أنواع كثرية فمنها : الكفايات الشخصية ، والتخصصية ،    
واملعرفية ، واألدائية ، واالنفعالية ، والتدريسية ، ، وكفايات النتائج ، وهناك من قسمها إىل تقسيمات 

 أخرى ، وميكن نوضح ذلك على النحو التايل: 

 _ الكفايات الشخصية:3
ترتبط باإلعداد النفسي للمعلم، واتصافه مبجموعة من الكفايات املرتبطة بسماته وهي        

(.كما 199م،ص1999الشخصية اجلسمية والعقلية واالنفعالية والنفس حركية.)يونس ،وآخرون ،
تتضمن هذه الكفايات أخالقيات مهنة التعليم واليت جتعل املعلم حيرص على أخالقيات مهنة التعليم 

، كما تشمل ايضا  كفاية التعاون والتواصل اليت جتعل املعلم يبادر إىل التعاون مع زمالئه حرصا  شديدا  
وإدارة املدرسة ، وحيرص على العمل بروح الفريق ، ويتفاعل تفاعال  إجيابيا  مع املدرسة واجملتمع احمللي 

 (129:ـه1421، ويتفهم ويتفبل التوجيهات دائما . )الكلثم، 
 لية:_ الكفايات العم1

( إن هذه 129:هـ1421وهي قدرة املعلم على ممارسة العمل باقتدار ، وقد ذكر ) الكلثم ،      
الكفايات تشمل املعلومات واحلقائق واستخدام أدوات املعرفة يف امليادين العملية ، وجتعل املعلم قادرا  

اإلشارة إىل إىل أن الكفايات على أن يظهر معرفة متعمقة ومرتابطة مبادته اليت يدرسها عمليا . وجتدر 
املعرفية ليست وحدها كافية لتمكن املعلم من ممارسة عمله بفاعلية بل البد من توفر كفايات أدائية 

 متكن املعلم من أداء متطلبات العمل.
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 _ الكفايات التدريسية:1
م اكتساهبا ؛ املقصود بالكفايات التدريسية : املمارسات التدريسية والقدرات اليت ميكن للمعل    

ليستطيع أداء املوقف التدريسي بنجاح. وهذه الكفايات تشمل قدرة املعلم على إظهار سلوك واضح 
يف خمتلف املواقف التعليمية تتحقق به األهداف الرتبوية والتعليمية ، ووجود هذه الكفايات التدريسية 

سلوكية ، واختيار الوسيلة ( من حتديد األهداف ال135:هـ1421مُيكن املعلم كما يقول الكلثم) 
التعليمية املالئمة وحسن استعماهلا ، وهتيئة أذهان التالميذ ملوضوع الدرس ، وتشجيعهم على 
املشاركة وطرح األسئلة ،  وعرض الدرس عرضا  منطقيا  وتوزيع الوقت وتنويع طرق التدريس ، والقدرة 

 ات املدرسية ومتابعتها.على التطبيق العملي للموضوعات ، والعناية بتحديد الواجب
 
 _ كفايات النتائج:4

هو حتقيق اهلدف املرغوب أو حصول التغيري املرغوب فيه لدى الطالب. واألهداف احملددة يسعى      
كل صاحب مهنة إىل حتقيقها بالوسائل املمكنة لنحصل على رضا املستفيد. أن هذه الكفايات حتتم 

األدائية والعقلية لدى الطالب فيسعى إىل أن يكسب  على املعلم أن يسعى إىل تنمية املهارات
املتعلمني مهارات أدائية وعقلية متنوعة بشكل متميز ، وينمي القيم واالجتاهات لديهم ، بأن حيرص 
على اكساب املتعلمني أمناط سلوكية مرغوبة فيها وبأساليب متنوعة ، وأن يساهم املعلم يف التطوير 

دائما  لتقدمي أفكار تطويرية للعمل، وأن يساهم يف الربامج واملشروعات  واالبتكار عن طريق املبادرة
 (135:ـه1421التطويرية بفاعلية. )الكلثم،

مماسبق يتضح للباحث أن الكفايات متعددة جدا  ويوجد بينها تداخل يف هذه التصنيفات ،     
نة التدريس اليت تتطلب براعة ولكن تعدد التصنيفات للكفايات يعد أمرا  إجيابيا  يؤكد على أمهية مه

يف جوانب خمتلفة حتتم على املعلم أن يلتزم هبا ، وحيرص على اتقاهنا ليؤدي رسالته على الوجه 
املطلوب ، حمققا  األهداف احملددة واملرغوبة سواء  كانت تربوية أو تعليمية. هلذا كان لزاما  على املعنيني 

اجلامعات أو وزارات الرتبية والتعليم أن تعىن بالكفايات التعليمية بإعداد املعلم سواء  يف كليات الرتبية ب
سواء  كانت مهنية أو ختصصية أو شخصية حىت الينتمي هلذه املهنة إال من تتوفر فيه هذه الكفايات 
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اليت مبجموعها تؤدي إىل جتويد عملية التدريس وبالتايل نضمن خمرجات تعليمية وتربوية جيدة وفق 
 ومة واملخطط هلا من قبل املعنيني هبذا الشأن. األهداف املرس

 الكفايات الالزمة لمعلم التربية اإلسالمية:
حىت يكون معلم الرتبية اإلسالمية قادرا  على أداء التدريس واملهمات املطلوبة منه بصورة جيدة     

يات التدريسية اليت تؤهله وقادرا  ، وقادرا  على حتقيق األهداف الرتبوية التعليمية ، البد أن ميتلك الكفا
للقيام بدوره على أكمل وجه ، وهذه الكفايات هي : كفايات التخطيط ، وكفايات التنفيذ ، 

 وكفايات التقومي ، وكفايات الوسائل التعليمية وسنقوم بتناوهلا بشيء من اإليضاح وهي كما يلي:
 
 

 أوالا : التخطيط للتدريس.
م( التخطيط للتدريس بأنه" تصور عقلي وإعداد 2553يعرِّف ) شحاته ، وزينب النجار ،      

نفسي للمواقف التدريسية ، اليت يتم احلاجة هلا يف قاعة الدرس يف فرتة زمنية حمددة وملستوى تعليمي 
حمدد ، بقصد حتقيق أهداف تعليمية بطريقة منظمة هادفة عن طريق اختيار خربات وأنشطة 

 94وإجراءات ووسائل تعليمية وأسئلة تنشيطية وتقوميية مناسبة "ص
م( التخطيط للتدريس بأنه" تصور مسبق ملا سيقوم به املعلم من 2550وقد عرَّف ) اهلويدي ،    

أساليب وأنشطة وإجراءات واستخدام أدوات وأجهزة ووسائل تعليمة وأساليب تقومي لتحقيق 
 14األهداف الرتبوية املرغوبة"ص

( "أن التدريس اجليد اليقوم على االرجتالية وإمنا يعتمد على التحضري ـه1423ويرى ) جان ،    
 499اجليد واإلعداد املنظم للدرس وعلى مدى وضوع خطة الدرس ليكون جناحه".ص

والباحث يتوصل من خالل ماسبق إىل أن التخطيط للتدريس هو مايقوم به املعلم مسبقا  من    
 ل هبدف تنفيذ الدرس بصورة جيدة تضمن حتقيق األهداف املرغوبة.إجراءات واعما

( معايري ومنها : معيار ـه1429ويف اململكة العربية السعودية وضعت وزارة الرتبية والتعليم )    
التخطيط الذي يتضمن معرفية وفهم املعلم لألهداف العامة والتفصيلية للمادة ، وأنواع التخطيط 

نوع ووظائفه ، وعناصر اخلطة الدراسية بنوعيها، طويلة املدى وقصرية املدى. كما للتدريس وفوائد كل 
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إىل جانب املنهج املطور دليل املعلم  ؛ ويهتم هذا الدليل  ـه1431أضافت وزارة الرتبية والتعليم عام 
جبانب التخطيط يف مجيع أشكاله وصوره وذلك خلدمة تنفيذ تدريس املقرر بصورة جيدة كما خطط 

 لتكون املخرجات جيدة.  له
فالتخطيط يف عملية التدريس يستلزم توفر قدرا  من املعلومات الغزيرة عن الدرس لدى املعلم وأن     

يكون ملما  بأهداف الدرس وغاياته ومراميه سواء  املعرفية أو الغايات املهارية وإكساب الطالب 
والتأثري يف الطالب وجذهبم للدرس  مهارات معينة والقدرة على حتقيق البعد الوجداين للدرس

وتشويقهم له وإثارة دوافعهم. وهناك العديد من األسس اليت تؤدي إىل جناح عملية التدريس اجليد ، 
 ( 21،صـه1431واليت ينبغي على املعلم مراعاهتا من أبرزها : )العمري،

  5وضع خطة متكاملة للتدريس يف ضوء األهداف التعليمية احملددة  -1
  5ن ترتبط اخلربات التعليمية اليت تشملها اخلطة باألهداف التعليمية احملددة أ -2
أن ترتبط اإلجراءات واألساليب والوسائل التعليمية اليت تشملها اخلطة باألهداف التعليمية  -3

 احملددة. 
  5مراعاة الفروق الفردية بني التالميذ عند وضع اخلطة التدريسية  -4
  5وضع خطة التدريس يف ضوء اإلمكانيات املادية والزمنية  -0
أن تكون اخلطة التدريسية تكامل ومرنة قابلة للتغيري والتعديل أثناء تنفيذها ، وأن تكون ممكنة  -1

 5التحقيق بعيدة عن االرجتالية واملثالية 
 ثانياا: تنفيذ الدرس:

املعلم للمعارف واحلقائق املراد  متالكاالتدريس التقاس جودته فقط مبدى  الشك أن ممارسة مهنة    
توصيلها للمتعلمني ، وإمنا تقاس بقدرة املعلم على األداء املتميز من خالل اإلجراءات والطرق 
واألساليب اليت تؤهله لتوصيل هذه املعارف واحلقائق املختلفة واملتنوعة للمتعلمني واليت من شأهنا 

 لى مساعدة املتعلم على التفاعل مع املوقف التعليمي.تعمل ع
فلم يعد دور معلم الرتبية اإلسالمية تلقني طالبه املعلومات " بل أصبح موجها  ومرشدا  وميسرا    

للتعلم ومنظما  لبيئة التعلم وإدارته ، ومشجعا  للحوار واملناقشات ومتقبال  لذاتية الطالب ومبادراهتم ، 
اتيجيات وطرق وأساليب متنوعة تشجع على التفاعل والفهم الذي يؤدي إىل إتقان واملستخدم السرت 
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املهارات . هذا ونظهر املشاركة يف طريقة املناقشة اجلماعية اليت تتم يف الصف عندما يتيح املعلم 
لطالبه أن يتحاوروا ويتناقشوا فيما بينهم يف بعض املهارات والعلوم واملعارف ، مع إشرافه عليهم 
ودعمه هلم باحلوافز املادية واملعنوية ، فاملعلم الفعال املتمكن من ختصصه هو الذي يُنوع يف طريقه 

 (14:ـه1432العرض مبا يفي املوضوع املراد شرحه")العجرمي ،
هلذا يتطلب من معلم الرتبية اإلسالمية إتقان ُمموعة من مهارات تنفيذ التدريس وإليك أمهها      

 باختصار وهي:
بيئة التعلم: "وهي التفاعل بني املكونات املادية والبشرية لبيئة التعليم وتأثريها يف زيادة دافعية _ 1

الطفل للتعلم وتنظيم ُماله اإلدراكي وتنمية مفاهيمه ومهاراته واجتاهاته اليت يستخدمها  يف حياته 
 (13:ـه1424اليومية إىل أقصى حد ممكن تسمح به قدراته" )فهمي،

من هذا املفهوم لبيئة التعلم أهنا تشمل كافة األماكن واملواقف اليت ميكن أن يتعلم فيها ويتضح     
الطالب _  داخل املدرسة وخارجها _ املعلومات واملهارات والقدرات واكساب امليول واالجتاهات 

 والقيم املستهدفة.
وات وحتركات متسلسلة _ طرائق التدريس : هي كل مايتبعه املعلم مع املتعلمني من إجراءات وخط2

متتالية مرتابطة لتنظيم املعلومات واملواقف واخلربات الرتبوية ، لتحقيق هدف أو ُمموعة أهداف 
 تعليمية حمددة.

م( بأهنا " ُمموعة من اخلطوات واإلجراءات واملمارسات املقصودة 2550وقد عرفها ) السعدين ،   
عينة بأيسر السبل وأقل الوقت والنفقات وهي تضم اليت يؤديها املعلم مع تالميذه لتحقيق أهداف م

 .119العديد من األنشطة واألساليب املختلفة " ص
وميكننا القول دون مبالغة أن طرق التدريس والتعلم هي أكثر عناصر املنهج حتقيقا  لألهداف ،    

حتدد األساليب  ألهنا هي اليت حتدد دور كل من املعلم واملتعلم يف العملية التعليمية ، وهي اليت
 الواجب إتباعها والوسائل الواجب استخدامها واألنشطة الواجب القيام هبا.

وفهم طبيعتها وتكاملها مع املواد األخرى. فمن الواجب على املعلم أن  _ التمكن من املادة العلمية3
بل ويتقنها يكون متمكنا  من املادة الدراسية اليت يقوم بتدريسها للطالب ، وأن يستوعبها جيدا  

ليستطيع القيام بتدريسها يف تسلسل منطقي وترابط بني موضوعاهتا وإبراز ما تتضمنه من قيم 
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واجتاهات يف صورة تضمن حتقق األهداف الرتبوي والتعليمية املرغوبة ، فالتمكن من املادة العلمية أمر 
تمكن من املادة يبعث ضروري حلفظ مكانة املعلم من جهة وقدرته على التعلم من جهة أخرى ، وال

 (19:ـه1432يف نفس املعلم نشاطا  واقباال  على عمله. )العجرمي،
 ثالثاا: التقويم:

يعترب تقومي أداء املعلم وممارساته ركنا  مهما  يف العملية التعليمية ملاله من تأثري قوي ومباشر يف أدائة     
أو سلوكه التعليمي وممارساته التدريسية من جهة ، ويف املتعلم يف فكره ، ووجدانه ، وسلوكه من جهة 

 (  04: ـه1431أخرى. ) العمري ،
م( بأن التقومي هو" عملية مجع بيانات كمية أو كيفية عن 1994، ويؤكد )الشهراين والسعيد    

ظاهرة ما ، أو موقف أو سلوك ، مث تصنيف وحتليل هذه البيانات وتفسريها بقصد استخدامها يف 
اصدار حكم أو قرار ، يؤدي إىل تعديل الظاهرة أو املوقف ، أو السلوك حنو حتقيق األهداف 

 291املرجوة"ص
املعلم أن يكون قادرا  على تقومي املتعلمني سواء  أكان هذا التقومي مرحليا  أم  وهذا يتطلب من   

ختاميا  ، باإلضافة إىل قدرته على اختيار ادوات التقومي املالئمة واعدادها واستخدامها واستخراج 
 نتائجها وتفسريها وحتليلها واالستفادة منها يف حتسني نوعية التعليم.

 ( أن يكون متمكنا  من اآليت: 22:ـه1421ملعلم كما تقول العنزي ) وهلذا كان يتوجب على ا
 معرفة أنواع التقومي املختلفة ووظيفة كل نوع ووسائل حتقيقها.  -
 استخدام أساليب التقومي املختلفة . - 

املعرفية واملهارية  -استخدام أساليب تقومي كثرية ومتنوعة لقياس اجلوانب املختلفة لدى الطالب -  
، ومن هذه األساليب االختبارات الشفهية والتحريرية وبطاقات املالحظة واالستبانات -لوجدانيةوا

 ... وغري ذلك .
 من كيفية تعليم طالبه التقومي الذايت وإصدار اإلحكام. - 

 بناء اختبارات تقيس مستويات األهداف املعرفية املختلفة.  -  
 الفروق الفردية. صياغة األسئلة مبستويات خمتلفة تراعي -   
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 ربط أسئلة التقومي املستمر بأهداف الدرس السلوكية اإلجرائية املصاغة من قبل.  -   
 توظيف التطبيقات العملية لنتائج االختبارات كتغذية راجعة لتحسني تعلم طالبه.  -   
 النهائي (.   - التكويين "البنائي" - يف مجيع أنواع التقومي )القبليتوظ -   
ويُنفذه داخل  .اعداد برناُما  عالجيا  للطالب بطيء التعلم واملتأخر دراسيا  ولصعوبات التعلم -   

 حجرة الدراسة وخارجها.
 حتديد مستوى التطور والتحسن يف التحصيل لدى طالبه. -   
 تقدمي التعزيز الفوري املناسب لكل طالب وتوظيف تعليقات الطالب واالستفادة من التغذية -   

 املرجتعة.
 

 رابعاا: الوسائل التعليمية التعلمية:
إن الوسائل التعليمية ترتبط بعملية التدريس ، والتدريس عبارة عن منظومة هلا مكونات فرعية     

تتفاعل بعضها مع بعض يف سياق واحد ، والتدريس كنظام يتضمن إجراءات أو عمليات مرسومة 
لى توظيف بعض الوسائل والتقنيات التعليمية الالزمة لتحقيق أهدافه ، وتشمل هذه اإلجراءات ع

 (41:ـه1432لتحقيق األهداف")العجرمي،
راء املوقف التعليمي خبربات أن يوظفه املعلم ، إلث عما يستطيفالوسائل التعليمية التعلمية هي كل     

وتكوين ، قائمة على أسلوب منهجي متنوع ، ومشوق ومؤثر ، يعمل على تفسري اجملردات ، حسية
االجتاهات ، وتنمية املهارات املتعلقة بالفرد ، ومبشاركة املتعلم ، بغية حتقيق تعليم أعلى فاعلية 

 ( 155:م1990وكفاية.)الفرا،
هلذا جيب على املعلم أن خيتار الوسيلة التعليمية بعناية فائقة مبا خيدم عملية التدريس ، فالوسائل     

ربات التعليمية اليت يكتسبها عن طريق مشاهدهتا ، وهي كذلك التعليمية تعمل على بقاء أثر اخل
( 112-111:م1990تعمل على مواجهة االنفجار املعريف الذي يشهده هذا القرن. ويؤكد الفرا ، )

إنه جيب أن تكون الوسائل التعليمية مناسبة للمتعلمني وخصائصهم وقدراهتم وفق أسس سليمة 
ة ، وتبسيط ، وصدق ، ووضوح واختصار اجلهد والوقت ، ومعرفة مدى ماحتققه من تنوع وإثار 

ومدى ارتباطها خبامات البيئة احمللية وتكون ايضا  ذات ارتباط مبوضوع الدرس وأهدافه يف حصة 
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دراسية وارتباطها بعناصر املنهاج املدرسي ، وحتديد مدى قدرة الوسيلة على حتسني أداء املعلم 
 مي الوسيلة التعليمية قبل استخدامها ويف اثنائه وبعد استخدامها.وتفاعله مع طالبه ، وأن يهتم بتقد

 أهميتها للمعلم:
 ُتساعد على رفع درجة كفاية املعلم املهنية، واستعداده. -
 مُتّكن املعلم من استغالل الوقت املتاح بشكل أفضل وأكثر فعالية. -
، وذلك من خالل استخدام أكثر من هتساعد املعلم على حتقيق األنشطة اإلثرائية والعالجية لطالب -

 (39:ـه1420أو مادة تعليمية يف املوقف الصفي الواحد. ) دومي ،والعمري، ،أداة أو جهاز،
 تساعد املعلم على حسن عرض املادة وتقوميها ، والتحكم هبا . -
 توفر اجلهد املبذول من قبل املعلم. -
 تساعد املعلم يف إثارة الدافعية لدى طالبه. -
 (   01:ـه1421تساعد املعلم يف التغلب على حدود الزمان ، واملكان يف غرفة الصف .)احليله، -

ويتضح مما سبق ومما قمت بقراءته من األدب الرتبوي أن هناك العديد من الكفايات اليت جيب     
 جدا  على كل معلم امتالكها حىت يكون مؤهال  ملزاولة مهنة التدريس ؛ حيث أن عدد الكفايات كبري

لآلخر. لذا جند أنفسنا ملزمني بضرورة العمل على رفع  يوجد بينها ترابط فكل منها مكملومع ذلك 
املستوى املهين للمعلم حبيث نشخص الواقع الذي عليه التدريس يف مدارسنا ، ومن مث ننطلق يف 

ا يف الرفع من املستوى براُمنا اليت تعد معلم الرتبية اإلسالمية وفق الكفايات الضرورية واليت حيتاجه
 املهين ، وحىت حنقق خمرجات تعليمية وتربوية وفق األهداف املرغوبة.

( على أن إعداد " النوعيات ذات الكفايات العالية من 154:ـه1432وهلذا يؤكد  العجرمي )    
ما أهتمت  املعلمني له أمهيته وخطورته وتأثريه على نوعية حياة اجملتمع ، هلذا كان اإلعداد يف مقدمة

به املؤسسات الرتبوية ". فأكدت على رفع الكفايات املهنية للمعلم حىت يضطلع مبسؤولياته ومهماته" 
 وهلذا جيب أن يصاحب اإلعداد التدريب أثناء العمل مبا يضمن جودة املخرجات.
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 ليب التدريسيةاألسا
 تمهيد:

كان لظهور أساليب التدريس وطرقه احلديثة أسباب ودوافع كثرية، لعّل أبرزها احلاجة إىل مسايرة       
التطّور السريع والتسارع املعريّف الكبري، فصار يُنتظر من املؤّسسة الرتبويّة أن تقّدم خمرجات علمّية 

يع طرق االستيعاب والتخّطي وإنسانّية قادرة على تيسري اندماج املتعّلم يف الواقع، وتيسري وتوس
واإلبداع، فأّدى إىل ظهور ما يسّمى ضرورة التعّلم مدى احلياة وضرورة التعّلم الفّعال وضرورة التعّلم 

 باملشاركة وغري ذلك، حيث مل يعد يكفي املتعّلم أن يتعّلم، بل ال بّد من تعّلمه كيف يتعّلم. 
س على استخدام املتعّلم جلميع حواّسه كأدوات حيث أّن املدرسة احلديثة قد رّكزت بشكل أسا   

للتعّلم، تّتصل مبا حوله من مؤثّرات وتنقلها إىل العقل اّلذي يقوم بتحليلها وتصنيفها على شكل 
معارف وخربات يستوعبها ويدركها ليستخدمها يف مواجهة ما يقابله من مواقف حياتّية 

م بأن جعلت منه موّجها  ومشرفا  ينّظم عملّية جديدة...كما رفعت املدرسة احلديثة من قدر املعلّ 
التعليم والتعّلم يف ضوء استخدام وظيفّي للطرق واألساليب احلديثة، واّليت تعتمد على املشاهدة 
واالستقراء والعمل وتنمية امليول واالجّتاهات وهلذا كأن ألسلوب املعلم يف التدريس أمهية كبرية وله أثر 

داف احملددة ، ويف هذا املبحث سنتناول أساليب التدريس بشيء من على املخرجات وحتقق األه
 التفصيل.

 مفهوم األساليب التدريسية: 
: جاء يف لسان العرب أن السطر وكل طريق ممتد فهو أسلوب ، فا ألسلوب الطريق والوجه  لغة    

ي أفانني منه" واملذهب ، ومجعة أساليب ، واألسلوب الفن : فيقال أخذ فالن أساليب من القول أ
 14ص

 :اصطالحاا 
م( األسلوب هو" ُمموعة من املهام والقوانني واإلجراءات اليت تشتمل على 2551عرفه عفانه )     

  150خربة تعليمية مرتابطة منطقيا ".ص
به ُمموعة األمناط التدريسية  دالتدريس "يقصم( أن أسلوب 2551ويقول متويل، وبدوي )    

 23اخلاصة باملعلم واملفضلة لديه، فهي ترتبط ارتباطا وثيقا باخلصائص الشخصية للمعلم"ص
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( بأنه الكيفية اليت يتناول هبا املعلم طريقة التدريس أثناء قيامه بعملية 24:م 2559وعرفه الصيفي ) 
طريقة التدريس بصورة متيزه عن غريه من  التدريس ، أو هو األسلوب الذي يتبعه املعلم يف تنفيذ

املعلمني الذين يستخدمون نفس الطريقة ، ومن مث يرتبط بصورة أساس باخلصائص الشخصية 
 للمعلم.

( أسلوب التدريس بأنه" ُمموعة األمناط التدريسية اخلاصة ـه1451ويعرِّف ممدوح سليمان )     
 124باملعلم واملفضلة لديه"ص

التدريس بأهنا" الطرق اليت يسلكها  األستاذ يف توصيل ماجاء يف املقرر الدراسي   وتعرَّف أساليب   
ضمن التفاعل بني األستاذ من معارف ومعلومات ومهارات وأنشطة للمتعلم بسهولة ويسر حبيث ت

، وبني الطالب واملادة الدراسية ، والطالب بعضهم مع بعض ، مث بني الطالب وأفراد البيئة والطالب
 م،2555 )دروزة، ية هبدف إحداث التغيري اإلجيايب يف سلوك املتعلم  وإكسابه اخلربات املنشودة"احملل

:141) 
م ( بأهنا " خمتلف اإلجراءات اليت يتناول هبا األستاذ عملية 2512وعرفها ابن حاجة وآخرون )     

اط التعامل مع التلميذ" التدريس أثناء التطبيق ، واليت تشمل أفعال وسلوكيات وإشارات وعبارات وأمن
  1ص

ويتضح للباحث من خالل ماسبق من تعاريف ملفهوم أسلوب التدريس رغم تعددها إال أهنا تتفق     
على أن األسلوب خيضع لألمناط الشخصية للمعلم  وبالتايل تتحكم يف نوعية األسلوب الذي يسلكه 

سلوب أكثر تأثريا وأثرا يف املتعلم مما يدعم املعلم يف تنفيذ الدروس وهذا يدعونا إىل معرفة ماجيعل األ
املوقف التدريسي بشيء من التنظيم والدافعية حنو التعلم من قبل الطالب. هلذا حنتاج يف هذا املبحث 

 الوقوف على حقيقة األسلوب التدريسي بتناوله من عدة جوانب وهي على النحو التايل:
 
 

 والطريقة .الفرق بين كل من األساليب واالستراتيجية 
ويرى بعض الباحثني أنه ال فرق بني مدلول الطريقة واألسلوب والفن وبذلك يقول  )حسن ،     

( أن الفن ُمموعة  طرائق ، والطريقة ُمموعة أساليب ، واألسلوب ُمموعة قواعد 23م ،ص1999
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لك يكون فن أو ضوابط ، وأن القاعدة  أو الضابطة هي مايقوم به فاعل الفعل فعله ، وبناء على ذ
م( "إنه 1990التدريس ُمموعة طرائق وأساليب وقواعد أو مباديء. ويقول ) حيىي ، واملنويف ، 

اليوجد حد بعينه جيمع بني االختصاصيني ؛ ألهنم اختلفوا يف بناء املدلول االصطالحي إذ كل منهم 
لدى الكثري بني طرائق  يراها مبنظاره اخلاص وما تقرره فلسفة الرتبية اليت يؤمن هبا. وهناك تداخل

 10وأساليب التدريس واسرتاتيجيات التدريس".ص
وهناك من يقول أن طريقة التدريس، وأسلوب التدريس، واسرتاتيجية التدريس، هي مفاهيم ذات     

( 125:ـه1451عالقات فيما بينها، إال أن لكل منها داللته ومعناه. وقد قام ممدوح سليمان ) 
ة بني طرائق التدريس ، وأساليب التدريس واسرتاتيجيات التدريس ، وقد بدراسة للحدود الفاصل

 توصل إىل التعاريف التالية:
: يقصد هبا الطريقة اليت يستخدمها املعلم يف توصيل حمتوى املنهج للتلميذ أثناء  طريقة التدريس 

دة ميكن ألي معلم أن قيامه بالعملية التعليمية. وطريقة التدريس هبذا املعىن يكون هلا مواصفات حمد
يقوم بالتدريس بالطريقة أو الطرائق اليت يرغب يف إتباعها حبيث تتناسب مع طبيعة احملتوى املراد 

 تقدمية جملموعة معينة من التالميذ.
: فيقصد به ُمموعة األمناط التدريسية اخلاصة باملعلم واملفضلة لديه. وهذا  أما أسلوب التدريس  

وب التدريس لدى معلم معني قد خيتلف عنه لدى معلم آخر ، رغم أن طريقة يعين أننا قد جند أسل
التدريس املتبعة قد تكون واحدة ؛ أي أن أسلوب التدريس يرتبط ارتباطا وثيقا  باخلصائص الشخصية 
للمعلم ؛ ومبعىن آخر إذا كانت طرائق التدريس تعين اإلجراءات العامة اليت يقوم هبا املعلم ، فإن 

 يقصد هبا إجراءات خاصة ضمن اإلجراءات العامة اليت جتري يف موقف معني. األساليب
: ُمموعة حتركات املعلم داخل الصف اليت حتدث بشكل منظم ويقصد باستراتيجيات التدريس   

ومتسلسل وهتدف إىل حتقيق األهداف التدريسية املعدة سلفا . ويظهر من التعريف أن املعلم رغم أنه 
وبه اخلاص بالتدريس لتنفيذ طريقة التدريس املرغوب يف إتباعها إال أنه يتبع اسرتاتيجية يسري وفقا  ألسل

 حمددة اخلطوات يسري وفقها لتنفيذ أهداف الدرس.
ويتضح مما سبق أن هناك خلطا  ليس فقط يف الكتابات والقراءات العربية، بل حىت يف الكتابات    

فاصلة بني طرائق التدريس، وأساليب التدريس، والقراءات األجنبية، وذكر أن  هناك حدود 
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واسرتاتيجيات التدريس، وأوضح أنه : يقصد بطريقة التدريس  الطريقة اليت يستخدمها املعلم يف 
توصيل حمتوى املنهج للطالب أثناء قيامه بالعملية التعليمية، بينما يرى أن أسلوب التدريس  هو 

م واملفضلة لديه، أي أن أسلوب التدريس يرتبط ارتباطا  وثيقا  ُمموعة األمناط التدريسية اخلاصة باملعل
باخلصائص الشخصية للمعلم، ويؤكد على أن اسرتاتيجية التدريس هي ُمموعة حتركات املعلم داخل 

 الصف اليت حتدث بشكل منتظم ومتسلسل هتدف إىل حتقيق األهداف التدريسية املعدة مسبقا .  
السرتاتيجية والطريقة واألسلوب يف أن اسرتاتيجية التدريس أمشل من وميكن حتديد الفرق بني ا    

ف واملتغريات يف املوقف الطريقة، فاالسرتاتيجية هي اليت ختتار الطريقة املالئمة مع خمتلف الظرو 
، أما الطريقة فإهنا باملقابل أوسع من األسلوب .إذا فطريقة التدريس هي وسيلة االتصال التدريسي

ا املعلم من أجل إيصال أهداف الدرس إيل طالبه ، أما أسلوب التدريس فهو الكيفية اليت يستخدمه
اليت يتناول هبا املعلم الطريقة ) طريقة التدريس ( واالسرتاتيجية هي خطة واسعة وعريضة للتدريس ، 

فالطريقة أمشل من األسلوب وهلا خصائص خمتلفة ، واالسرتاتيجية مفهوم أمشل من االثنني  
رتاتيجية يتم انتقاؤها تبعا  ملتغريات معينة وهي بالتايل توجه اختيار الطريقة املناسبة واليت بدورها فاالس

 (   24م،ص2511)شاهني، معينة. والذي يتم انتقاؤه وفقا  لعوام حتدد أسلوب التدريس األمثل
إن اسرتاتيجية التدريس أعم وامشل من طريقة التدريس ، حيث أن االسرتاتيجية تقوم على عدة    

طرق أو طريقة واحدة حبسب األهداف املرجو حتقيقها من االسرتاتيجية ، أما الطريقة فإهنا ختتار 
لتحقيق هدف متكامل خالل موقف تعليمي واحد ، أما األسلوب فيعتمد على شخصية املعلم 

 ستعداده لتطويع االسرتاتيجية والطريقة بأسلوب خيدم أهداف الدرس وحيقق الدافعية حنو التعلم.وا
 

 تطور أساليب التدريس:
لقد أثر تطور خمتلف العلوم نتيجة جلهود الباحثني والعلماء يف تطور أساليب التدريس، فلقد مت       

االنتقال من املنظور القدمي القائم على الفكرة القائلة أن فهم الدرس يتدفق منه سيل املعرفة وأن 
أساليب واجب التالميذ هو اإلصغاء والتذكر، إىل منظور حديث حيقق أهداف الدرس من خالل  

ووسائل تتماشى واالجتاهات احلديثة وتواكب التطورات احلاصلة يف خمتلف اجملاالت. فلقد ظهرت 
منذ الستينات ُمموعة من أساليب التدريس احلديثة أو ما يعرف بأساليب التدريس ملوسكا 
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(spectrum of teaching style  موسنت وسارة أشورث ، ويطلب موسكا موسنت رائد
يس احلديثة من الباحثني البحث يف هذا اجملال، حيث أن ُمموعة األساليب تعطي أساليب التدر 

إمكانية جديدة للقيام بعملية البحث  يف األساليب والطرق املناسبة ، والبحث باختبار الفرضيات 
املوضوعة حول العالقة املمكنة املستمرة واملوجودة بني كل أسلوب من األساليب واألهداف الرتبوية. 

وعملية البحث كفيلة مبسايرة التطور احلاصل يف اجملتمع  (.14:م2551ا كما ورده عطااهلل،وهذ
مبختلف مكوناته واليت من بينها املدرسة واليت هي أساس بناء شخصية الفرد الذي يشكل اللبنة 

 األوىل يف اجملتمع.
ات املنهج ( "من مكون13 :ـه1429وتُعد أساليب وطرق التدريس كما يقول التيجاين )    

األساسية، ويعترب التدريس مبثابة مهزة الوصل بني التلميذ ومكونات املنهج، ويتضمن املواقف التعليمية 
اقف فاعلة اليت تتم داخل الفصل واليت ينظمها املعلم، والطريقة اليت يتبعها، حبيث جيعل هذه املو 

درسه مرغوبا فيه لدى الطالب من كما أهنا تساعد املعلم على أن جيعل . ومثمرة يف الوقت نفسه"
خالل األسلوب الذي يتبعه، ومن خالل استثارة فاعلية التالميذ ونشاطهم، وبالتايل ينجح املعلم يف 

 باختيار األسلوب  الذي يتبعه لتوصيل املعلومات وما يصاحبها إىل التالميذ.
 مكونات األساليب التدريسية:

ألسلوب التدريسي :"مسة غالبة أو ُمموعة مسات تفرض ( أن ا23: ـه1419وقد ذكر املقاطي )    
نفسها على شخصية املعلم أثناء عرضه للدرس على طالبه" ، وبالتايل كانت املكونات على النحو 

 التايل:
 
 األسلوب التدريسي له ارتباط وثيق بشخصية املعلم. -1
 ملعلم قبل شرح الدرس.األسلوب التدريسي ليس له يف الغالب ختطيط وإعداد مسبق يتكلفه ا -2
 األسلوب التدريسي حيدث تلقائيا  خالل عرض الدرس. -3
 إمكانية ممارسة عدة أساليب تدريسية يف آن واحد. -4
 األسلوب التدريسي قد يشعر به املعلم وقد ال يشعر به أثناء ممارسته للتدريس داخل الصف. -0

 العوامل اليت حتدد اختيار نوع أسلوب التدريس :
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م إىل أن أسلوب التدريس يرتبط بالنمط الذي يفضله  1912دائرة املعارف للبحوث الرتبوية تشري 
 األستاذ ويرتبط كثريا خبصائصه الشخصية، ومن العوامل احملددة لنوع أسلوب التدريس نذكر منها:

 خصائص األستاذ الشخصية. -
 البنية النفسية له بكل جوانبها.   -
 صصه.خرباته السابقة يف ُمال خت -
 مهاراته التدريسية ومدى حتكمه فيها. -
 معرفته باألساس النظري لطرق وأساليب التدريس املختلفة. -
 اجتاهاته حنو مهنته، وذاته وكذا حنو ُمتمعه. -
 (320:م1991نوع املتعلمني وخصائصهم.)مهدي ، واحللييب، -

 أهمية أساليب التدريس :
العمل الرتبوي، فهو يعتمد على مجلة من املعطيات) إن التدريس اليوم أصبح من ضروريات     

األهداف، احملتوى، وسائل التعلم، األنشطة التعليمية، أساليب التدريس وعملية التقومي(. وخمتلف 
هذه املتغريات جيب تفعيلها لتحقيق األهداف املرجوة، وهذه األساليب تأخذ أمهيتها من تصورها 

ملعلم واملتعلم واهلدف،" وأصبح أسلوب التدريس هو الذي حيدد للعالقة اجلديدة يف التدريس بني ا
نوع السلوك الذي ميكن أن يسلكه املعلم مع تالميذه، وهذا يؤثر على شخصية املتعلم ويساهم يف 
بنائها بشكل كبري حىت يستعد ملواجهة املستقبل ليصبح إنسانا مستقال يف حتديد األهداف وقادر 

 (320:م1991واحلليب ، ي ،على بلوغها بشكل فردي.)مهد
والشك أنه ينبغي على كل املهتمني بشأن الرتبية والتعليم أن يدركوا أمهية أساليب التدريس     

وافق مع طبيعة املتعلم ، ؛حيث أن مصادر الرتبية اإلسالمية متنوعة األساليب يف الرتبية وُماالهتا مبا يت
اجملتمعات . وميكن أن نلخص أمهية تنوع ، وكذلك األحداث اليت يعيشها األفراد و وخصائصه

 (425 – 419: ـه1424األساليب التدريسية يف األمور التالية:)الزهراين ، 
_ اختالف املتعلمني يف خصائصهم ، وخرباهتم وقدراهتم وميوهلم ومواهبهم ؛ وهذا حيتم على املعلم 1

 أن يراعي ذلك كله يف أساليبه التدريسية.
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التدريسية يعمل على إثارة املتعلمني ، ويساعد على حتفيزهم وتشجيعهم ، _ إن تنوع األساليب 2
 ويبعد عنهم السآمة وامللل ؛ ألن جتديد األسلوب يزيد التفاعل ومينع تشتت االنتباه والذهن.

_ إن التنويع يف األساليب التدريسية جيعل الطالب قادرا  على التعلم والتطبيق العملي ملا تعلمه من 3
 هارات خمتلفة ، وبالتايل تؤدي إىل ثبات ما تعلمه املتعلم لوقت طويل.معارف وم

_ كذلك تنويع األساليب التدريسية حيقق مبدأ مراعاة الفروق الفردية اليت الخيلو فصل دراسي من 4
هذه الفروق الفردية اليت حتتاج إىل أساليب متنوعة تتفق مع قدرات ورغبات املتعلمني ، فاهلدف 

 املعلومات إىل املتعلم بأسلم طريق وأقل جهد.إيصال 
_ إن تنويع األساليب التدريسية يؤدي إىل حتقيق األهداف احملددة املرسومة مسبقا  للمادة واملرحلة ؛ 0

 حيث أن لكل موضوع ومادة أسلوبا  تدريسيا  يتناسب ذلك كله.
التدريسية ، وهذا حبسب  _ إن تطور األساليب واختالف البيئات يتطلب تنويعا  يف األساليب1

املقتضيات املوضوعية ، واألحوال واألفراد ؛ بسبب طبيعة العصر الذي نعيشه ، وتبدل األحوال 
واألوضاع االقتصادية واالجتماعية والرتبوية يتطلب مواكبة ذلك التغيري بالتنويع يف أساليب التدريس ، 

أساليب التدريسية مبا يضمن استفادة طالبه يف  فاملعلم الناجح هو املعلم الذي لديه القدرة على تنويع
خمتلف املواقف التدريسية ،لذلك جند أن كثري من املعلمني حيتاج إىل خربات ومران وحسن تدريب ، 

 (144:ـه1453واتباع أساليب معينة ليستطيع املعلم تلبية احتياجات املتعلمني املختلفة.) النحالوي،
م بأساليب التدريس وتنويعها حسب املواقف التدريسية ، ويتضح مما سبق ضرورة االهتما    

(( أساليب التدريس بأهنا " 49:م 1944واخلصائص العامة للمتعلمني . وقد شبه ) آل ياسني ، 
ساق من سيقان الرتبية والتعليم ، والساق األخرى هي املنهج فليس للمناهج واملواضيع الدراسية  أي 

 "قيمة إذا مل تنفذ بطريقة مثلى 
ويظهر للباحث أن حتقيق أهداف الرتبية اإلسالمية يقوم على طريقة وأسلوب تعليمها للنشء ،    

ومن تنوع املواقف تنوعت أساليب التدريس إىل أقصى غاية ، وهذا التنويع حيقق ما تنشده الرتبية 
اليب وطرق اإلسالمية من أقرب السبل وأيسرها ، وبصورة بالغة يف التأثري ، وهلذا كان تنويع أس

التدريس أمر هام يف العملية التعليمية والرتبوية ؛ حبيث يكون الطالب مشاركا  وفاعال  يف الدرس ، 
حىت يتم حتقيق أهداف تدريس الرتبية إلسالمية ، وهذا ما دعا له علماء الرتبية اإلسالمية من ضرورة 
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بالعمل ، والتعلم التعاوين ، تطبيق أساليب تدريسية متنوعة كاملناقشة ، واملناظرة ، والتعلم 
واالستقصاء والقياس والربهان والسؤال وغريها. وتدريس الرتبية اإلسالمية أمانة ومسئولية عظيمة قال 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ       ڀ  ڀ    چ الباري عز وجل يف حمكم التزيل 

الرسول صلى اهلل عليه وسلم ) أد األمانة إىل من ائتمنك وختن من خانك  وقول،  آل عمرآن چٹ  
( وقد أخذ هبذا الرأي مجيع علماء الرتبية  3034أيب داود رقم احلديث  سنن،  دأبوداو  رواه( 

واحملاسبة للمعلم ألي تفريط وتقصري إذا   ساءلةاملسلمون ، ومنهم من ذهب إىل ضرورة إقرار نظام امل
إىل درجة حرمان املعلم من التدريس إذا مل يصل طالبه إىل درجة اإلتقان ) القابسي كان مؤهال  

 (112:م 1995،
  لألهداف حتقيقا املنهج عناصر أكثر هي والتعلم التدريس أساليب أن مبالغة دون القول وميكننا     
 األساليب حتدد اليت وهي ، التعليمية العملية يف واملتعلم املعلم من كل دور حتدد اليت هي ألهنا

 التدريس أساليب تعترب، و  هبا القيام الواجب واألنشطة استخدامها الواجب والوسائل إتباعها الواجب
 احلصة تنظيم يف وفعاال أساسيا دورا تلعب أهنا أي الرتبوية العملية يف واملهمة الفعالة األدوات من

تلك األساليب  دون من ألن ؛ عنها االستغناء املعلم يستطيع وال العلمية املادة تناول ويف الدراسية
 اإلسالمية. بيةلتدريس الرت  واخلاصة العامة الرتبوية األهداف حتقيق ميكن ال املعلم يتبعهاوالطرق اليت  

 
 : أنواع أساليب التدريس 

إن املريب املسلم يسعى إىل بناء الشخصية اإلسالمية املنتجة، وذلك من خالل الوسائط لرتبوية     
املختلفة، مستخدما  لذلك األساليب املناسبة ملقتضى احلال. ويرغب الباحث يف إراد بعض األساليب 

يزيد من أمهية هذه التدريسية اليت حيتاجها املعلم ، وتوظيفها يف حتقيق أهداف الرتبية اإلسالمية و 
األساليب كوهنا مستمدة من مشكاة النبوة. ولقد اهتم العلماء والباحثني بأسلوب التعليم قدميا  
وحديثا  حىت قالوا: "إن املعلم الناجح هو يف حقيقته طريقة ناجحة توصل الدرس إىل املتعلمني بأيسر 

ريقة اجليدة، فإن النجاح لن يكون حليفة السبل، مهما كان املعلم غزير املادة، أما الذي ال ميلك الط
( ويف املباحث التالية أهم األساليب التعليمية حيث 30: ـه1412يف عمله الرتبوي") أبوصاحل ،
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تنوعت أساليب التعليم وطرقه، وهذا ما تتطلع إليه الرتبية احلديثة بأساليبها وحتاول بشىت السبل 
 الوصول إليه.

 والتهيئة: األسلوب األول: أسلوب التمهيد
إن من األمهية مبكان العمل على حتقيق الدافعية لدى املتعلمني وال يكون ذلك إال من خالل     

متهيد وهتيئة جيدة تعمل على تشويقهم جتاه الدرس وتفاعلهم وقبول املعرفة اجلديدة هلذا يؤكد 
لم أفضل ؛ ألنه كلما ( بأن" التمهيد الرتبوي اجليد جيعل اإلقبال على التع 422:ـه1424الزهراين)

اشتدت رغبة التالميذ يف التعلم وحسنت بواعثهم ، وزادت دافعيتهم ، وتأهبوا لطلب العلم ، وقويت 
رغبتهم يف حتصيله وصدقت نيتهم لتعلمه ازداد إقباهلم إليه، وقوي حرصهم عليه، فينتفعون مبا يطرح 

 إليهم من العلم واملعرفة وينفعون به غريهم".
الناجح هو من يستطيع أن يضع هذه املعارف واملعلومات واخلربات بطريقة انفعالية حيصل فاملعلم     

هبا رغبة املتعلمني اليت يظهر يف حصول التفاعل وجذب االنتباه كما جاء يف احلديث" إن من الشجر 
، شجرة اليسقط ورقها ..... " وبالتايل حصل االنفعال والتفاعل مع هذا األسلوب النبوي الرائع 

 العلم كتاب ، البخاري صحيح حيث وقع الناس يف شجر البوادي . وحرص كل واحد يف االجابة.)
1 /34 ) 

ويتضح مما سبق أن التمهيد عمل وظيفي وأسلوب يراد منه حتقيق أهداف معينة لذا ينبغي     
التعامل معه من هذا املنطلق وحىت حيقق أهدافه دون أن يتحول عن وظيفته حيسن أن يراعى فيه 

باه االرتباط مبوضوع الدرس بصورة غري متكلفة واالختصار والبعد عن اإلطالة  التشويق وإثارة االنت
 وكذلك التنويع وعدم سري املعلم على وترية واحدة ، لتحقق اهلدف من التمهيد والتهيئة.

 األسلوب الثاني: أسلوب التدريس القائم على المدح:
أبدت بعض الدراسات وجهة النظر القائله أن أسلوب التدريس الذي يراعي املدح املعتدل يكون     

تعلمني حيث حيتاج املعلم أن يتبع أسلوب املدح والثناء لطالبه له تأثري إجيايب على التحصيل لدى امل
؛ ملا يف ذلك من التشجيع واحلث على االزدياد من العلم ، فالرتغيب يف االعمال املشروعة مطلب 
تربوي تعليمي هام جيب على املعلمني االلتفات إليه وتوظيفه يف حتقيق األهداف الرتبوية يف البيئات 
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اء يف حديث بن عباس رضي اهلل عنه قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم:" التعليمية. كما ج
 ( 34/ 1 العلم كتاب ، البخاري صحيحاللهم علمه الكتاب")

وهذا يعين أن املتعلم يتأثر حبسن اخللق وطيب الكالم واإلحسان إليه ومساع الدعاء والثناء من    
ن األساليب النبوية اليت مارسها الرسول صلى اهلل عليه عليه املعلم ، فالتودد واملالطفة عند التعليم م

وسلم مع اصحابه ، وحث عليها يف سنته ، ويتأكد أمهية هذا األسلوب مع صغار املتعلمني حىت 
 (424:ـه1424يشعروا باألمن والقبول مع املعلم.)الزهراين،

تعلم بعمله اإلجيايب كما حصل أليب ويف ضوء ما سبق يتبني أن أسلوب الثناء له تأثري كبري على امل   
هريرة عندما أثىن عليه الرسول صلى اهلل عليه وسلم حبرصه على العلم بقوله: "لقد ظننت يا أبا هريرة 
أال يسألين عن هذا احلديث أحد أول منك؛ ملا رأيت من حرصك على احلديث ، وهذا دليل على 

تغبطا  ويكون به أبعث على االجتهاد يف أن مدح العمل لصاحبه مندوب؛ ألنه يزيد صاحبه فيه 
 (134/  1عمله لثناء الفاضل عليه بسبه.)هبجة النفوس،

هلذا ينبغي على املعلمني التأسي بالرسول صلى اهلل عليه وسلم يف ممارسة األسلوب الرتبوي    
ر القبول التفاعلي مع طالهبم عند التعليم ملا حيققه من مثرات تربوية وتعليمية نافعة ؛ إذ التأث

 واالستجابة مرتبطة حبسن اخللق وطيب الكالم والدعاء والثناء عليهم.  
 

 األسلوب الثالث: أسلوب التدريس بضرب األمثال: 
حيتاج املعلم يف ميدان الرتبية والتعليم إىل تنويع األساليب التدريسية الفاعلة حىت يثري انتباه     

التالميذ، وجيسد املعاين اجملردة يف صور حمسوسة يسهل فهمها لدى املتعلم ال سيما املسائل املعقدة 
حفل القرآن الكرمي  واألفكار الصعبة ،وأسلوب ضرب املثل حيقق هذا األمر بصورة كبرية، ولذلك

والسنة النبوية بالعديد من األمثال اليت حتمل يف معانيها عدة مضامني معرفية، وتربوية وسلوكية. وجاء 
يف السنة أن النيب صلى اهلل عليه وسلم :"إن من الشجر شجرة مثلها كمثل املسلم" البخاري ،كتاب 

 ( 42/ 39العلم ،ص
 به من اهلدى والعلم كمثل الغيث الكثري أصاب أرضا، فكان وجاء يف احلديث "مثل مابعثين اهلل    

منها نقية قبلت املاء فأنبتت الكأل والعشب الكثري، وكانت منها أجادب أمسكت املاء فنفع اهلل هبا 
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الناس، فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصابت منها طائفة أخرى إمنا هي قيعان ال متسك ماء وال تنبت كأل. 
يف دين اهلل ونفعه ما بعثين اهلل به، َفِعَلم وعلم ، ومثل من مل يرفع بذلك رأسا ، ومل فذلك مثل من فـَُقه 

 ( 49ح/  42ص العلم، كتاب البخاري، صحيحيقبل هدى اهلل الذي أرسلت به") 
ويتبني من االحاديث السابقة أمهية أسلوب ضرب األمثال يف التدريس ملا له من أثر كبري يف    

تصوير املعاين حىت ترسخ يف ذهن املتعلم ؛ ألن األمثال تري املخيل يف صورة الرتغيب واإلفهام و 
احملقق يف يف معرفة املتيقن ، والغالب كأنه مشاهد فرتسخ املعاين يف الذهن. ويظهر عناية الرتبية 
اإلسالمية هبذا األسلوب الذي له أثر بالغ يف إيصال املعىن إىل العقل والقلب فضال  عن أن للمقال 

ختلف صوره بالغة تأخذ مبجامع القلوب وتستهوي العقول. وهلذا اكثر الرسول صلى اهلل عليه مب
وسلم من أسلوب ضرب األمثال حىت قال عبداهلل بن عمرو رضي اهلل عنهما:" حفظت من رسول 

 (. 290،291/ 1 الرتمذي، جامع بشرح األحوذي عارضة: العريب ابناهلل عليه وسلم الف مثل ") 
( إنه مما جيب على املعلمني االستفادة  من هذا األسلوب يف 29:م 1914ل صبح )ويقو    

تدريسهم وتربيتهم؛ ألن هذه األمثلة والنماذج والصور احملسوسة يكون فهمها لدى املتعلم أسرع 
وبقاؤها أدوم يف ذهنه وأثبت؛ ألن الرتبية والتعليم باألمثال "تكون أوقع يف النفس، وأبلغ يف الوعظ، 

قوى يف الزجر، وأقوم يف اإلقناع وهذه األمور من أبرز متطلبات التعليم ومثراته الرتبوية اليت تساهم وأ
يف رفع مستوى الدافعية حنو التعلم وكذلك جتويد املخرجات التعليمية اليت تسعى وزارات الرتبية 

 (212:ـه1425القطان ،) "والتعليم يف حتقيقها.
 التدريس ومراعاة الفروق الفردية:األسلوب الرابع: التنويع في 

يعترب أسلوب التنويع يف التدريس و مراعاة الفروق الفردية بني املتعلمني من أساليب التعليم      
والرتبية األساسية اليت حثت عليها السنة النبوية ومارسها الرسول يف تربيته وتعليمه ألصحابه حيث 

(  435:هـ1424اعة آلخرين وقد ذكر الزهراين ) ختتلف العقول واملدارك من شخص آلخر، ومن مج
" أن البخاري بوب يف صحيحه يف باب العلم أبوابا أكد فيها أمهية أسلوب مراعاة الفروق الفردية 
والتفاوت بني املتعلمني بقوله: "باب من ترك بعض األخبار خمافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه 

قوما دون قوم كراهية أن ال يفهموا" و "باب من أجاب فيقعوا يف أشد منه و"باب من خص بالعلم 
 السائل بأكثر مما سأله" و"باب قول النيب صلى اهلل عليه وسلم اللهم علمه الكتاب " 
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ويظهر أن كل متعلم فريد يف نوعه وقدراته واستعداداته اليت متيزه عن غريه من املتعلمني، وهذا      
لمني الذهين والعلمي؛ ألنه من أساسيات جناح العمل الرتبوي يتطلب من املعلم مراعاة مستوى املتع

يف حني أن جتاهل ذلك يوقع يف تشتيت ذهن املتعلم وحيول بينه وبني التفاعل والتجاوب، ورمبا أوقعه 
يف االحنراف . وتأيت أمهية مراعاة هذا األسلوب نظر ا إىل " أن املتعلم هو حجر الزاوية يف كل إصالح 

ن الرتبية واملناهج والتنظيم ال حتقق النجاح إذا جتاهلت تكوين األفراد الذين تتفاعل جذري عميق، وإ
معهم، ومل تدرك ما ميتازون به من مواهب   واستعدادات وما بينهم من فروق يف اجلسم والعقل 

 م، ( 1949واالنفعال والتجارب")اهلامشي ،
وعليه فاملعلم الناجح هو من يقدر هذا التفاوت واالختالف بني املتعلمني فيخاطب كال حبسب     

ما آتاه اهلل من مدارك وإمكانات ويستخدم األسلوب املناسب له كما قال ابن مسعود :) ما أنت 
ا مبحدث قوما حديثا ال تبلغه عقوهلم إال كان لبعضهم فتنة(. وعن علي رضي اهلل عنه قال: "حدثو 

 ( 41/  31/  1الناس مبا يعرفون أحتبون أن يكذب اهلل ورسوله".) صحيح البخاري، 
ومما سبق يتضح لنا ضرورة أسلوب تنويع التدريس ومراعاة الفروق الفردية يف التعليم لدى التالميذ     

يف وهذا األسلوب الرتبوي يتفق مع مبادئ التشريع اإلسالمي الذي يراعي الضعف البشري املتمثل 
حدود طاقة البشر هذا من جانب. ومن جانب آخر يعكس اهتمام الرتبية اإلسالمية بأسلوب مراعاة 
الفروق الفردية األمر الذي يؤكد سبق الرتبية اإلسالمية على غريها من الرتبيات املعاصرة اليت تفاخر 

 .مبمارستها هلذا األسلوب ممثلة يف دراسات ثورنيدايك وسربمان
لو أن حممد بن احلسن كان يكلمنا على قدر عقله ما فهمنا عنه، لكنه كان  :"قال الشافعي   

يكلمنا على قدر عقولنا فنفهمه". وعليه فواجب املعلم استخدام كل أسلوب من شأنه أن يساعد 
 على زيادة الفهم وحتقيق األهداف الرتبوية املتوخاة من املنهاج.

 األسلوب الخامس: أسلوب الوعظ:
يعترب أسلوب الوعظ من األساليب الشائعة اليت يستخدمها معلم الرتبية اإلسالمية يف التدريس ،     

القاسية ، وتدمع العيون  فالوعظ الرتبوي الذي حنتاج إليه يف تدريسنا هو الذي به " تلني القلوب
استعداد ( إن مثرة الوعظ 420:ـه1424، وتصحح األعمال الفاسدة " ويؤكد الزهراين)اجلامدة

املوعوظ لالستجابة والتفاعل مع املوعظة ؛ ألن طبيعة املوعظة يف امليدان الرتبوي خباصة أهنا" األمر 
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والنهي املقرون بالرتغيب والرتهيب ، والقول احلق الذي يلني القلوب، ويؤثر يف النفوس، ويكبح مجاح 
 النفوس املتمردة ويزيد النفوس املهذبة إميانا  وهداية"

أسلوب الوعظ من خالل التدريس يعد من األمور املهمة يف الرتبية اإلسالمية فهو يعني املعلم إن     
على الوصول إىل األهداف اليت ينشدها مع حصول الثمرات اليت حيققها هذا األسلوب يف التدريس ؛ 

كربى للرتبية ألنه يؤدي إىل تزكية النفس وانتفاعها بالعلم وتطهريها من اآلفات ، وهذا من األهداف ال
اإلسالمية ، وإبرازه يسمو باجملتمع ويبتعد عن املنكرات وعن الفحشاء فال يعتدي أحد على أحد 
 ويأمتر اجلميع بأمر اهلل باملعروف والعدل والصالح والرب واإلحسان .وهذا أهم مقاصد التعليم.

 ( 210:ـه1453 )النحالوي،
دة الرتبية اإلسالمية إن املتعلم حمتاج إىل الوعظ ومما الحظ الباحث من خالل قيامه بتدريس ما    

الذي يالمس احتياجات املتعلم وفيه اجياز مع ارتباطه باملواقف التدريسية اليت تظهر من خالل 
موضوع الدرس. وكلما كان املعلم حيسن عرض الدرس باألسلوب الوعظي املنظم املختصر الواضح ،  

عية حنو التعلم ، وكذلك زيادة التحصيل والتحلي باألخالق كلما أدى ذلك إىل زيادة الرغبة والداف
الكرمية واآلداب اليت تزيد من احرتام العلم واملعلم ، وهنا يرتبط املتعلم بالواقع واقتناعه مبا تعلمه 

 فيؤدي إىل التطبيق العملي ملا تعلمه.
 األسلوب السادس: أسلوب اإلعادة والتكرار في التدريس: 

سلوب من أساليب اليت تبقى أثرا على املتعلم حيث يقوم فيه املعلم بتشويق املتعلم يُعد هذا األ    
وإثارة هلفته على التعلم ، ومن مث يرتك له فرصة تصحيح خطئه بنفسه ، وهذا اوقع يف نفسه وأدعى 

 إىل قبوله وانطباع الصحيح يف ذاكرته ، وحيصل التعلم املنشود.
إن أسلوب اإلعادة والتكرار له أثر كبري يف ايصال املعرفة وتأكيدها أثناء التعلم ، وهو من     

األساليب النبوية اليت مارسها الرسول صلى اهلل عليه وسلم يف تعليم الصحابة حيث كرر النيب صلى 
علومة ، وكذلك يعزز اهلل عليه وسلم الوعيد " ويل لألعقاب من النار" مرتني أو ثالثا  ؛ لبيان أمهية امل

االحتفاظ مبا يكتسبه املتعلم من معلومات أو مهارات ؛ حيث أن معظم ما يتعلمه اإلنسان حيتاج إىل 
 (442:ـه1424تكرار أو تدريب حىت يتم التعلم والفهم.)الزهراين ،
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( إن التطبيق األمثل هلذا األسلوب هو اإلعادة والتكرار بشرط" أن 449:ـه1419ويشري جان)    
 يكون صوت املعلم مسموعا  ؛ ألن الصوت اخلافت يسبب امللل ، ويؤدي إىل عدم انتباه املتعلمني"

ولقد اظهرت بعض الدراسات التجريبية احلديثة العالقة بني مستوى التذكر وبني عدد التكرار ؛     
على املعلمني فالتكرار يثبت املعلومات واملهارات ويساعد على جودة التذكر ؛ وهذا كان من الواجب 

يف امليدان الرتبوي استخدام هذا األسلوب كلما دعت احلاجة إليه يف التدريس ، وهذا املوقف يقدره 
املعلم حسب ادواته اليت يستخدمها وخربته التدريسية وهذا مادل عليه حديث املصطفى صلى اهلل 

، أي إذا فهم بدون تكرار فإنه عليه وسلم إنه كان يعيد الكالم لفهم عنه ويف رواية ثالثا  ليعقل عنه 
 (442:ـه1424اليكرر احلديث.)الزهراين،

ويف ضوء ماسبق يظهر لنا أن هذا األسلوب هام للغاية يف تثبيت املعلومات واملهارات املختلفة من    
خالل التكرار واإلعادة فيعطي فرصة للمتعلم للتعديل والتنظيم ؛ وبالتايل حتصل فرصة التعلم يف مجيع 

اقف التدريسية بصورة جيدة. وعلى املعلمني استخدام هذا األسلوب التدريسي الذي حيقق املو 
 األهداف املرغوبة وحيصل به التفاعل اإلجيايب بني املعلم واملتعلمني يف املواقف التدريسية.

 األسلوب السابع: التساؤل واالستفهام:
االنشائية استعماال  وأمهية ، وهلذا فإننا  يُعد التساؤل واالستفهام واالستفهام من اكثر األساليب   

ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  چ  جند بعض السور القرآنية افتتحت به وهي :

الغاشية:  چٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  چ  1النبأ:  چٱ  ٻ    ٻ  چ اإلنسان:  چې  ې   
 1الفيل:  چڑ  ک  ک     ک  ک  گ  گ   گ  چ  1الشرح:  چۀ   ہ  ہ  ہ  ہ  چ  1

 املاعون چٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤچ 
لقد استخدم أسلوب االستفهام يف القرآن الكرمي لقدرته على إيصال املعاين للمخاطبني      

فاالستفهام القرآين بأسلوبه ومنهجه من أجود الطرائق التعليمية إثارة لالنتباه وتوجيها  للمتعلمني إىل 
تنبيه إىل احلقائق وإثارة تلقي العلم ، فكان االستفهام الوارد يف القرآن الكرمي موضحا  أقوم املسالك لل

 (10:م2512اإلفهام إليها ، وتفتيح الذهن ليّتفهم املعاين واحلقائق العلمية.)ناغش،)
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وهذا األسلوب من األساليب النبوية اليت مارسها الرسول صلى اهلل عليه وسلم يف تعليمه     
 حتصيل العلم ونشره. ألصحابه ، وقد فطن الصحابة رضوان اهلل عليهم إىل مكانة أسلوب السؤال يف

وجاء يف احلديث الشريف ما يؤكد هذا األسلوب اهلام الفعال الذي كان وما يزال أسلوبا  يستخدم يف 
التدريس فقد أخرج البخاري من حديث عائشة رضي اهلل عنها قوهلا :" نعم النساء نساء األنصار مل 

 ( 15 ص ،1 ج ، العلم كتاب البخاري، صحيحمينعهن احلياء أن يتفقهن يف الدين " )
وقد قال علي بن أيب طالب رضي اهلل عنه يف بيان أمهية هذا األسلوب : " إن العلم خزائن     

ومفتاحه السؤال ؛ فاسألوا يرمحكم اهلل فإنه يؤجر فيه أربعة : السائل واملعلم ، واملستمع واجمليب 
 (32،ص1، جـه1455البغدادي ، ")اخلطيب،

مجاله ونفعه إنه ينمي مهارات التفكري بالطريقة االستنباطية اليت تؤدي إىل  وهذا األسلوب يظهر    
استنطاق املتعلم باملعارف واخلربات اليت يعرفها وتكون تأسيسا  للمعرفة واملهارات اجلديدة اليت يؤد 

 يكون املعلم أن يوصلها لطالبه ، مما جيعل الطالب يظهر مواهبه وقدراته املهارية والعقلية ، وبالتايل
الطالب حمور العملية التعليمية ، فيطرح افكاره وتساؤالته واهتماماته ، بل يكون التعلم ذو معىن 

 للطالب  فيقبل على التعلم برغبة فتتحقق األهداف التعليمية والرتبوية اليت يراد حتققها.
 األسلوب الثامن : أسلوب االستنصات وحسن السماع: 

السماع من األساليب التدريسية املهمة اليت حيتاجها املوقف  إن أسلوب االستنصات وحسن    
التدريسي ، وهو من املهارات االساسية لنجاح العمل الرتبوي التعليمي ؛ فهو حيقق األهداف الرتبوية 

والسماع مقدمة الفهم واحلفظ والعمل والنشر ، بل جعله   فاإلنصاتاليت يسعى املعلم إىل حتقيقها 
ول أبواب العلم ، ولذلك كان الرسول صلى اهلل عليه وسلم ميارس هذا األسلوب كثري من العلماء أ

الرتبوي عند التعليم ؛ فعن جرير بن عبداهلل رضي اهلل عنه ، أن النيب صلى اهلل عليه وسلم : قال له 
( ، والشك أن هذا  33ص ،  1/01 البخاري، صحيحيف حجة الوداع :" استنصت الناس ") 

بالطالب إىل استقبال املعلومات ؛ ألنه يساعد على االنتباه ، والتفاعل مع املعلم األسلوب يؤدي 
واملواقف التدريسية املختلفة ، وهبذا اصبح هذا األسلوب من األساليب واملهارات األساسية اليت جيب 

 على املعلم أن حيرص على اجيادها يف املوقف التدريسي حىت حتصل الفائدة املرجوة من الدرس.
 ألسلوب التاسع: أسلوب األلقاء :ا



 

78 

 

ال خيلو املوقف التدريس من استخدام األسلوب اللفظي يف التدريس حيث يقتضي أي موقف     
تدريس الستخدام  هذا األسلوب ؛ فهو ركيزة اساسية للوصول إىل التعلم ولكن بالقدر الذي ينبغي 

اهلل عليه وسلم حسن احلديث ، أن ال يتجاوز حاجة املوقف التدريسي ، وقد كان الرسول صلى 
واضح اخلطاب اللفظي َجِليَّ العبارة يوجز يف حمل اإلجياز ، ويؤكد ويكرر حديثه وكالمه إذا لزم األمر 
، وتطلب التكرار ويطيل اخلطاب إذا اقتضى احلال اإلطالة ومزيد اإليضاح والبيان بأسلوب لفظي 

ضي اهلل عنها إذ قالت : " إن النيب صلى اهلل عليه شة ر ئرصني ، وقد أكدت هذا األمر أم املؤمنني عا
 ( 1354/ 3 العلم كتاب البخاري، صحيحوسلم كان حيدث حديثا  لو عده العادن ألحصاه ") 

( " إن األسلوب اللفظي األلقائي املتميز الواضح املسموع يساعد 421:ـه1424ويقول الزهراين )    
انتباههم ، وجيذهبم إىل املعلم وإىل درسه وتوجيهه ويطرد على التأثري يف نفوس املتعلمني ، ويشد 

السآمة والشرود الذهين عن املتعلم أثناء املوقف التعليمي ، وحيميهم من الوقوع يف اللبس 
 عليه وسلم واالضطراب". وجاء يف حديث عبداهلل بن عمرو رضي اهلل عنهما أن النيب صلى اهلل

 (33/  1 العلم كتاب البخاري، صحيحالنار ") ويل لألعقاب من " نادى بأعلى صوته :
لى إيصال املعرفة ونفع ومما يستفاد من هذا احلديث أنه جيب على املعلم أن يكون حريصا  ع     

، مع التأكد من ذلك ، من خالل أساليب التقومي اليت توضح مدى استفادة املتعلم من املتعلمني
وقدوته يف ذلك الرسول صلى اهلل عليه وسلم ، "ألن عدمه ، لتكون الصورة واضحة لدى املعلم ، 

املعلم كلما كان لني احلديث بعيدا عن املراء غري جارح يف حديثه وخطابه ، ينتقي الكلمات اللطيفة 
( وهذا األسلوب 424:1429واألجوبة الرفيقة كان متفاعال  حمبوبا  مقبوال  لدى طالبه")الزهراين، 

لتايل كلما اتقن املعلم األسلوب اللفظي وكان استخدامه بالقدر مهما يف عرض املعلومات ، وبا
املناسب وحسب حاجة املوقف التدريسي ، كلما ادى ذلك إىل إثارة الدافعية الرتبوية والعلمية لدى 

 الطالب ، وهذا ادعى للقبول وحصول التأثري املراد الوصول إليه.
 األسلوب العاشر:  أسلوب الحوار:

احلوار من األساليب املهمة يف تدريس الرتبية اإلسالمية كوهنا ختتلف عن العلوم يعترب أسلوب     
األخرى كوهنا حتتاج إىل أسلوب احلوار الذي يُعد من" مميزات الرتبية اإلسالمية والينكر أحد أثره يف 

ن على شحذ الذهن ، وتقوية احلجة والتمرن على سرعة التعبري والتفوق على األقران وتعويد املتحاوري
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الثقة بالنفس والقدرة على االرجتال ، وهلذه األساليب ُعين به املسلمون عناية كبرية وعدوه من طرق 
(. وقد وضع البخاري ملضمون هذا األسلوب بابا  امساه " باب 259:م1941التعليم")االبراشي ، 

ليا  يف احلوار ماذكره يف ذهاب موسى عليه السالم يف البحر إىل اخلضر". ويظهر هذا األسلوب ج
 العلم، كتاب البخاري، صحيحالذي دار بني رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وضمام بن ثعلبه)

 (. 45،ص1ج
إن أسلوب احلوار يف التدريس ميتاز مبجموعة من اخلصائص تعطيه ميزة عن غريه من األساليب     

يغلب عليه احلديث سواء من  التدريسية ، ومن هذه اخلصائص أنه يُعد من األساليب اللفظية ، إذ
 املعلم أو الطالب ، ويتيح جوا  من النشاط أثناء الدرس ويتيح للطالب مشاركة فعالة يف عملية التعلم.

(" إن أسلوب احلوار يعد مطلبا  تربويا إلقناع املتعلمني يف فهمهم 433:،ـه1424ويؤكد الزهراين)    
وقدراهتم ، األمر الذي جيعل التفاعل الرتبوي الحيصل وإدراكهم ، حيث خيتلف الناس يف استجابتهم 

 إال بعد العمل على تلخيص املعرفة وشرحها وتبسيطها وعرضها عليهم بأسلوب احلوار"
ويف ضوء ماسبق يظهر جليا  أن أسلوب احلوار يف التدريس والتعليم من األساليب اهلامة اليت    

صلى اهلل عليه وسلم مع صحابته رضي اهلل عنهم  حيتاجها كل معلم ، وهي أساليب مارسها الرسول
 تعليما وتوجيها.

 األسلوب الحادي عشر: أسلوب استخدام الوسائل التعليمية:    
اتفق أهل الرتبية أن احلواس هلا تأثري كبري يف ادراك األشياء وأن الشيء احملسوس يصل إىل الفهم      

د وعنا حىت يفمه اإلنسان ، والشك أن أسلوب من أيسر طريق ، لكن غري احملسوس حيتاج إىل جه
استخدام الوسائل التعليمية ينمي اخلربة ويساعد على عمق الفهم ، كما أهنا تقوي جوانب الدافعية 

 عند املتعلم وتساعد على الرتكيز واالنتباه.
ال غىن عنه " إن أسلوب استخدام الوسائل التعليمية من األساليب الفعالة يف الرتبية والتعليم ، ف   

ملن يريد إيصال تعليمه إىل اآلخرين حيث يساعد على تقريب املعاين اجملردة إىل األذهان ، وشرح 
جبهدهم العقلي الذايت إدراك كنهها الذي  نوال يستطيعو احلقائق اليت ختفى على عقول الناشئني ، 

الستيعاب ، والرتبية بالوعي تساعد على جناح الرتبية والتعليم ، ويربط التلقي بالفهم ، والتعليم با
 (215-259:م1993)الزنتاين، واإلدراك".
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وقد استخدم النيب صلى اهلل عليه وسلم هذا األسلوب لتقرير وتأكيد معىن املطلوب بيانه يف     
نفوس اصحابه ، كالتعبري حبركة اليد أو الرأس أو الوقوف على مكان مرتفع لريى يف أثناء التعليم ، 

 صحيحالبخاري رمحه اهلل على ذلك " باب من أجاب الفتيا باشارة اليد والرأس ")  وعليه فقد بوب
ومنها حديث " هذه ( مث أورد عدة أحاديث توضح ذلك ،  44/  1العلم،ج كتاب البخاري،

.....(. وقد جاءت النصوص النبوية املؤكدة على هذا األسلوب النبوي وذلك سبيلي وهذه سبل
املتميز لتعليم الرسول صلى اهلل عليه وسلم ال صحابه ، ويعترب التطبيق الرتبوي سبقا  بالتوجيه الرتبوي 

تربويا  ملا توصلت إليه الرتبية املعاصرة من أمهية العناية بالوسائل التعليمية اإليضاحية يف التعليم 
 د وأسرع وقت.وضرورهتا الرتبوية ؛ ألهنا تساعد املعلم على إيصال املعلومات إىل املتعلم بأقل جه

 األسلوب الثاني عشر : أسلوب التدريس اإليحائي بحركات الجسد كاليد والرأس:  
خالل أداء املعلم يف الفصل ، البد وأن يشري بيده أو يهز رأسه وهذه إمياءات يستخدمها املعلم     

ءات لصاحل أثناء الشرح ، وهي مالزمة للمعلم مهما كان .ولكن جيب على املعلم توظيف هذه اإلميا
عملية التعليم ، ألن الطالب يتابع حركات املعلم ويتأثر حبركاته ، فعليه االستفادة من هذه احلركات  

 كما كان يفعل معلم األمة ورسوهلا صلى اهلل عليه وسلم كما يلي: 
عن ابن عباس رضي قال : قال رسول صلى اهلل عليه وسلم : أمرت أن اسجد على سبعة أعظم :  -

 شرح الباري فتحبهة وأشار بيده إىل "األنف ، واليدين ، والركبتني ، وأطراف القدمني ") على  اجل
 ( 253ص 3 ج البخاري صحيح

فاملعلم الناجح ميارس هذا األسلوب أثناء التدريس حيث تصدر عنه حركات جسدية متنوع مثل    
" بل ال يكاد ينفك املعلم بأي حال  حركة اليدين، والرأس يف أثناء القيام بالعملية التعليمية والرتبوية

 )الشلهوب، من األحوال عن إمياءات اليدين والرأس فهي مالزمة للمعلم أيا كان املوقف التعليمي"
(. وقد مارس النيب صلى اهلل عليه وسلم هذا يف تعليمه ألصحابه، فعن ابن عباس 154:ـه1454

رضي اهلل عنهما "أن النيب صلى اهلل عليه وسلم سئل يف حجته فقال : ذحبت قبل أن أرمي ، فأومأ 
بيده قال : وال حرج، قال : حلقت قبل أرمي، فأومأ بيده قال : وال حرج، قال : حلقت قبل أن 

( وعن أيب هريرة رضي اهلل 44/  1ج ، العلم كتاب البخاري، صحيحومأ بيده وال حرج") أذبح فأ
عنه عن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال "يقبض العلم ويظهر اجلهل والفنت ويكثر اهلرج". : قيل: 
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 كتاب البخاري، صحيحيارسول اهلل .) وما اهلرج ؟ فقال هكذا بيده، فحرفها، كأنه يريد القتل") 
 (44/  1ج ، علمال
أما أسلوب اإلمياء بالرأس؛ فعن فاطمة، عن أمساء قالت: " أتيت عائشة وهي تصلي، فقلت: ما    

شأن الناس، فأشارت إىل السماء فإذا الناس قيام، فقالت: سبحان، قلت: آية! فأشارت برأسها  أي 
 ( 44/  1ج ، العلم كتاب البخاري، صحيحنعم" )

ويضح مما سبق أن أسلوب التدريس أو مايعرب عنه بفن االتصال بلغة اجلسد أسلوب نبوي فاعل     
يف التعليم وله إجيابيات كثرية إذا كان املعلم يتقن هذا األسلوب ؛ حبيث يرتبط ارتباطا  وثيقا  باملعىن أو 

التدريسي مع عدم املبالغة اليت قد  املعرفة أو املهارة املراد تعليمها لطالبه وبالقدر الذي حيتاجه املوقف
تؤثر على التعلم أو شخصية املعلم ، مع احلرص من املعلم على إجياد التفاعل اجليد واالنتباه لدى 

 املتعلم مع حتقق الفائدة املرجوة.
 األسلوب الثالث عشر: أسلوب التدريس القصصي:

يال والواقع بعيدا  عن اخلرافات واألساطري، وهلا يُقصد به "احلكاية النثرية اهلادفة اليت جتمع بني اخل     
تأثري على نفس املتعلم يف تربية خلقه وهتذيبه، حيث إن القصص القرآين يستخدم جلميع أنواع الرتبية 
والتوجيه اليت يشملها املنهج الرتبوي اإلسالمي تربية الروح والعقل واجلسم، ولعل ذلك يعود إىل ما 

ضامني تربوية، فهدف القصص القرآين بث عقيدة التوحيد وتثبيت حتمله القصة من أهداف وم
اإلميان باهلل ورسله واليوم اآلخر، وتعد القصة من الطرق احملببة يف تعليم الطالب ونشر الوعي 
اإلسالمي وروح اخلري واملعروف ملا هلا من آثار خلقية وسلوكية نبيلة خاصة يف القصص ذات املغزى 

(. والقصة يف التدريس ال بد أن تكون 11:م1991لقي والسلوكي")شحاته ،الديين والتعليمي واخل
 شخصياهتا واقعية لكل عصر، كما جيب أن تدعو اإلنسان وتثري عواطفه وعقله.

ويعد العرض القصصي أحد األساليب ذات األمهية الكبرية يف خماطبة وجدان الطالب وعقله معا  .     
عا  معرفيا  لدى الطلبة من خالل األفكار واحلوادث وما يتخللها كما أن الرواية القصصية حُتدث تنو 

من عمليات عقلية لدى الطلبة يف الربط والتحليل والتفسري والتقومي ، وغريها من العمليات العقلية 
 ( 1م،ص2554اليت قد حيدثها ذلك األسلوب.)أبوعوده،
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عية املتعلمني ، وعامال  مهما  يف نشر كما أن هذا األسلوب أسلوبا  مهما  "للتوضيح وإثارة داف      
االجتاهات ، وتعديل السلوك ، والدعوة إىل التحلي مبكارم األخالق ، وخباصة لدى أطفال املرحلة 
األساسية ، ذلك أن األطفال حيبون االستماع إىل القصص دون ملل ، ألهنا تتفق مع ما لديهم من 

ة يف نفوسهم ، ومعايشة القيم واألخالق ، وتكامل خيال واسع ، كما أهنا تساعد على تثبيت العقيد
 ( 14: 2554حممود، ) "ةاملعرف

فاألسلوب القصصي من األساليب املستخدمة يف تقدمي املعلومات واحلقائق ، وقد استخدمه      
القرآن الكرمي يف العديد من آياته وسوره ، ونظرا  ألمهية القصص ، وتأثريها الفّعال يف النفس البشرية 

يفرد سورة كاملة يف القرآن الكرمي يسميها سورة ) القصص ( ، خياطب  -عز وجل  -نرى املوىل 

ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  چ بقوله :  –صلى اهلل عليه وسلم  -الرسول  -عز وجل  -املوىل 

  چڭ      ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ
. فاإلسالم يدرك هذا امليل الفطري إىل القصة ، ويدرك ما هلا من تأثري ساحر على 3يوسف: 

 ( . 12: 1994القلوب ، فيستغلها لتكون وسيلة من وسائل الرتبية والتقومي )قطب، 
وتعد هذه الطريقة من أقدم الطرق واألساليب اليت استخدمها اإلنسان لنقل املعلومات والعرب على     

ف الفئات العمرية اليت يتعامل معها ، وهي من الطرق املثلى لتعليم الطالب ، خاصة يف املرحلة اختال
 االبتدائي .

لقد أدركت وزارة الرتبية والتعليم أمهية األسلوب القصصي فأدخلته يف العديد من كتب املرحلة    
وب ووسيلة من الوسائل ذات االبتدائية ، وخاصة كتب اللغة العربية والرتبية اإلسالمية ، فهو أسل

ن الطالب حمور األثر امللموس ، ويتماشى مع فلسفة التعليم االبتدائي الذي يأخذ على عاتقه أ
 ، وركيزة للتعليم والتعلم .    العملية التعليمية

 األسلوب الرابع عشر:  أسلوب المحاكاة والمالزمة "القدوة"
هيأ اهلل عز وجل أسلوب القدوة يف تعليم األنبياء والرسل والناس لعلمه تعاىل ما يصلح حال     

الناس فاخلالق عز و جل أعلم بالوسيلة اليت يصلح به عباده واألقرب إىل نفوسهم فقال اهلل عز وجل 

امللك، فكان أول أسلوب تعلم منه ابن ادم عليه  چڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ     ٿ  چ 
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السالم، "فالقدوة أسلوب يف التعليم من أجنح الوسائل و أكثرها انتشار ا ، وهو أسلوب قدمي ، بل هو 
من أقدم أساليب التعليم . وقد جعل اهلل عز وجل من هذه األمة احملمدية من يكون قدوة إىل يوم 

 القيامة حيث يقول عز وجل : 

، ويفسر ابن كثري "111األعراف:  چڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ ڌ چ 
" ويقولونه ويدعون ة باحلق قوال وعمال "يهدون باحلقهذه اآلية بقوله " أي من بعض األمم أمة قائم

إليه" وبه يعدلون " يعملون ويقضون ، وقد جاء يف اآلثار أن املراد هبذه األمة فعن املغرية بن : 
 (2551:242هذه األمة احملمدية )ابن كثري ، املذكورة يف اآلية هي 

وتعد القدوة احلسنة من أرقى أساليب الرتبية اليت تؤثر بشكل فاعل يف تكوين اجتاهات الشخصية     
الفكرية وحتديد أمناط سلوكها ويف كل مرحلة من مراحل تطورها ، هلذا فقد نبهت الرتبية اإلسالمية 

 العملي ، قال تعاىل  إىل أمهية التوافق بني املبادئ النظرية اليت يعتقدها املؤمن ويقول هبا وبني سلوكه

     2الصف:  چڱ  ڱ  ڱ  ں     ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   چ 
إن املعلم القدوة ذو أثر كبري يف نفوس طالبه وكلما كان صادقا  مع اهلل ومقتديا  برسوله كان      

تأثريه أكرب، ومعلم الرتبية اإلسالمية بشكل خاص مطاَلب بأن يقتدي بالرسول حىت يكون قدوة طيبة 
ه، حيث تعترب القدوة استجابة فطرية من املتعلم للمعلم وتطبيق عملي للسلوك تتم عن طريق لطالب

املشاهدة اليومية املباشرة وفيها إشراك للحواس، )والتعليم الذي تشرتك فيه احلواس أشد وقعا  وتأثريا  
هذا البعد وثباتا  يف نفوس الطالب، مما دعا إىل استخدام الوسائل السمعية والبصرية لتعزيز 

 ( 09:م 1991الرتبوي")شحاته ، 
 األسلوب الخامس عشر: أسلوب التدريب العملي:

إن طريقة اإللقاء تعترب من الطرق املستخدمة يف عملية التعليم ، وإذا كانت هذه الطريقة يستخدم     
يكون  معها التطبيق العملي ، كانت املادة قوية ، واملعلومات راسخة يف ذهن الطالب ، وحيب أن

 التطبيق العملي من جهة املعلم وجهة الطالب كما يلي يف األمثلة التالية :
يا نيب صلى اهلل عليه وسلم فقال : )حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجال  أن أتى ال -

 رسول اهلل : كيف الطهور ؟ فدعا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  مباء يف إناء فغسل كفيه ثالثا  حىت
 ( 33/1سنن أيب داوود استوىف مث قال " فمن زادين هذا أو نقص فقد تعدى وظلم " رواه أبو داود،
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يف هذا احلديث يتضح لنا أن الرسول صلى اهلل عليه وسلم كان يتبع أسلوب التطبيق العملي يف تعليم 
حاديث يف هذا  الوضوء وهذا كان أسلوبه صلى اهلل عليه وسلم يف أمور كثرية مثل احلج والصالة واأل

 كثرية .
وجيب كذلك على املعلم أن يقدم العرض واملادة العلمية بأسلوب مناسب لعقول الطالب لكي    

يستطيعوا فهم املادة العلمية . عن عبداهلل بن مسعود قال : ) ما أنت حمدثا  قوما  ال تبلغه عقوهلم إال  
 كان لبعضهم فتنة ( رواه مسلم

تعلم إذا مل يرتبط مبهارة التطبيق العملي ؛ حىت يكون للتعلم أثرا  لدى الميكن يكتب النجاح لل   
 املتعلم ، فاملمارسة العملية ملا مت تعلمه يؤدي إىل اتقان املهارة وثبات اخلربة لدى املتعلم.

وهذا األسلوب "يقوم على أساس تكرار وتثبيت العمل يف نفس املسلم، ويعترب أسلوبا  ناجحا     
املوضوعات حتتاج إىل ذلك كتعلم الوضوء والتيمم والصالة واستخدام املعاجم ورسم عندما تكون 

 ( 10:م1991اخلرائط مما يدفع املعلم واملتعلم إىل تنفيذ ذلك معا  فيبقى األثر ويستمر" )شحاته،
فاملمارسة العملية والتكرار واإلعادة للسلوك املرغوب يؤدي إىل فهمه وتطبيقه، وهذا نوع من     

ستغالل املواقف التعليمية العملية "ألن املريب الناجح هو من يتملك صفة حسن استغالل احلدث ا
( 111:م1995وتوجيهه توجيها مناسبا لغرس مفاهيم إميانية وتربوية يف نفوس املتعلمني")العامر ،

يب التعليم وحتويل السلوك اللفظي إىل السلوك العملي يصلح للتأسي واالقتداء باعتباره من أنفع أسال
 وأكثرها أثرا يف جناح العمل الرتبوي.

 األسلوب السادس عشر: أسلوب التدريس برفع الصوت:
يتطلب املوقف التعليمي أحيانا  رفع الصوت السيما عندما يكون عدد التالميذ كبري ا، أو يرغب    

اليت اليسوغ املعلم يف بيان بعض املسائل املهمة أو جذب انتباه املتعلمني وتصحيح األخطاء 
 السكوت عنها، وتأخري بياهنا وقت احلاجة.

عن عبداهلل بن عمر رضي اهلل عنهما قال : ختلف عنا النيب صلى اهلل عليه وسلم يف سفرة    
ى أرجلنا ، فنادى بأعلى صوته : سافرناها ، فأدركنا وقد أرهقتنا الصالة وحنن نتوضأ فجعلنا منسح عل

 مرتني أو ثالثا ( رواه الرتمذي يف األدب.ويٌل لألعقاب من النار ( )
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ء التعليم لبيان املسائل املهمة من احلديث يستدل على جواز رفع الصوت وتغيري نربات الصوت أثنا   
 ، وكذلك رفع الصوت يفيد الطالب الشارد ذهنه.اليت تستلزم جذب االنتباه

يف بيان املعلومات املهمة واليت تستلزم ويف ضوء ما سبق يتبني لنا ضرورة رفع الصوت عند التعليم     
إبالغها للمتعلم وجذب انتباههم، وطرد الشرود الذهين عندهم وعموم النوم يف أثناء املوقف 
التعليمي. وهبذا يصبح هذا األسلوب مهما يف جذب انتباه املتعلمني، وزيادة التفاعل الرتبوي مع 

 مراعاة املواقف الرتبوية، وخصائص املتعلمني.
 سلوب السابع عشر: أسلوب الكتابة:األ
( يعد أسلوب كتابة العلم وتدوينه أحد الطرق اهلامة يف التعلم 321:م1913يقول عبداجلواد )    

وقد بدأت هذه الطريقة مع تعليم آيات القرآن الكرمي فكانت آيات القرآن تكتب ويتلوها من يعرف 
لوب الرتبوي النبوي التعليمي ما جاء عن أيب القراءة على من مل  يعرف ومن التطبيقات هلذا األس

هريرة رضي اهلل عنه يف قوله: "ما من أصحاب النيب صلى اهلل عليه وسلم أحد أكثر حديثا عنه مين 
/  1 ، العلم كتاب البخاري، صحيحإال ما كان من عبد اهلل بن عمرو فإنه يكتب وال أكتب" ) 

04) 
وهلذا وجه الرسول صلى اهلل عليه وسلم أصحابه إىل تعلم هذا األسلوب حىت يفشو العلم، حيث    

قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم لرجل من األنصار شكا إليه عدم حفظه: "استعن بيمينك وأومأ 
( وقد خطب النيب صلى  2111ح ، 39ص ، 0ج ، العلم كتاب الرتمذي، سننبيده إىل اخلط")

 عليه وسلم يوما فقال رجل يدعى أبا شاه: اكتب يل يا رسول اهلل فقال: صلى اهلل عليه وسلم: " اهلل
(" ما أورد ابن عبدالرب 431:ـه1424( .وقد أورد الزهراين )2434اكتبوا أليب شاه"رواه البخاري ،ح

الكتابة يف التعليم يف كتابه: جامع بيان العلم وفضله عدد ا كبري ا من اآلثار اليت توضح أمهية أسلوب 
باعتباره أحد أساليب التعليم الفاعلة يف حفظ املعرفة، وحتقيق التمكن العلمي فعن عبدالرمحن بن أيب 
الزناد عن أبيه قال كنا نكتب احلالل واحلرام، وكان ابن شهاب يكتب كل مامسع فلما احتيج إليه 

صايا العلماء لتالميذهم االهتمام ( "إن من و 43علمت أنه من أعلم الناس ،وقد ذكر) القرطيب، ص
بأسلوب كتابة العلم يقول خالد بن خداش البغدادي. ودعت مالك بن أنس فقلت يا أبا عبداهلل 

 أوصين فقال: عليك بتقوى اهلل يف السر والعالنية والنصح لكل مسلم وكتابة العلم من عند أهله"
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 األسلوب السابع عشر: أسلوب التدرج في التدريس:
أسلوب التدرج أسلوب تدريس هام ومفيد للمتعلم ؛ حيث أن املعلم يراعي التدرج من حيث إن     

العمر والقدرات واحلاجات ، وقد علق البخاري على قول ابن عباس رضي اهلل عنه كونوا ربانيني : 
 كتاب البخاري، صحيححلماء فقهاء " ومعىن الرباين الذي يريب الناس بصغار العلم قبل كباره") 

 ( 21 -24ص ، 1ج ، العلم
وأكد هذا األسلوب التدريسي ابن حجر بقوله:" تعليم العلم ينبغي أن يكون بالتدريج ؛ ألن    

 االزديادالشيء إذا كان يف ابتدائه سهال حبب إىل من يدخل فيه وتلقاه بانبساط وكانت عاقبته غالبا  
 (113 ،1 ج الباري، فتح:  حجر ابنخبالف ضده".) 

( "إن الواجب على املربني مراعاة أسلوب التدرج عند التعليم 430ص:ـه1424) الزهراين ويؤكد   
حيث أصبح هذا األسلوب من أبرز أساليب التعليم يف عصرنا احلاضر فخطط الدراسة تتضمن مجلة 
من العلوم تبدأ مع سنوات التعليم األوىل وتستمر تنويعات ومستويات خمتلفة حىت يقطع املتعلم 

تعليمه وهبذا تسجل الرتبية اإلسالمية عند علماء املسلمني سبقا تربويا يف ُمال أساليب مراحل 
  التعليم".

والدارس لتوجيهات ووصايا علماء املسلمني يلحظ عنايتهم هبذا األسلوب وضرورته الرتبوية؛     
للعلوم أوائل تودي يوضح ذلك: ما جاء يف كتاب أدب الدين والدنيا للماوردي، إذ يقول:" واعلم أن 

إىل أواخرها، ومداخل تفضي إىل حقائقها، فليبتدئ طالب العلم بأوائلها لينتهي إىل أواخرها، 
ومبداخلها ليفضي إىل حقائقها، وال يطلب اآلخر قبل األول، وال احلقيقة قبل املدخل ، فال يدرك 

املاوردي  من غري غرس ال جيىن" اآلخر وال يعرف احلقيقة؛ ألن البناء على غري أساس ال يبين، والثمر
(. واليعين هذا تقدمي الفروع على األصول ولكن املقصود التدرج يف تقدمي األهم  91:م1941، 

 فاملهم.
ويف ضوء ما سبق يتبني لنا أمهية أسلوب التدرج يف التعليم، األمر الذي يعكس عناية السلف هبذا    

 ان مع خمتلف املراحل العمرية للمتعلمني.األسلوب وحاجة الرتبية إليه يف كل زمان ومك
 األسلوب الثامن عشر: أسلوب الفتيا والتوجيه:
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إن أسلوب الفتيا والتوجيه من األساليب التدريسية التعليمية اليت حيتاجها املعلم يف تدريس      
وأصبح هذا طالبه ، حيث أنه أسلوب قدمي منُذ عهد النيب صلى اهلل عليه وسلم فهو إمام املفتني ، 

 ، هلا قواعدها وضوابطها وُماالهتا وعلماؤها.قة تربوية تعليمية على مر العصوراألسلوب التعليمي طري
وتأيت أمهية أسلوب الفتيا يف التعليم كوهنا تعين بيان حكم اهلل يف مسألة معينة لتبني احلكم الشرعي   

عليه وسلم وقف يف حجة الوداع مبىن يف تلك املسألة. وجاء يف احلديث " أن رسول اهلل صلى اهلل 
 صحيحفحلقت قبل أن أذبح ؟ فقال : أذبح وال حرج") يسألونه فجاء رجل فقال مل أشعر  للناس

(. ويف رواية: " فما سئل عن شيء قدم وال أخر إال قال :  43 ،1 ج ، العلم كتاب ، البخاري
واملهمة واليت ال غين عنها يف العملية فإن هذا األسلوب" يعد من األساليب الناجحة  افعل وال حرج".

التعليمية والرتبوية فهو من األساليب املتداولة بني التالميذ وأساتذهتم يف املدارس إذ يسأل التالميذ 
أستاذهم عن أمور ال يعرفون وجه الصواب فيها، فيجيبهم املعلم عنها، وهذا األسلوب يتكرر مرات 

غرس معلومات جديدة يف أذهان التالميذ فيتعني عليها  عديدة يف قاعات الدراسة ويرتتب عليه
 ( 91:ـه1412 عبدالرؤوف،) "سلوكهم وأخالقهم

وهبذا تصبح الفتيا أحد األساليب املهمة يف التعليم الصاحلة لكل زمان ومكان والضرورية لكل     
تيا التعليمية يف أفراد اجملتمع فيما يستشكل عليهم من أمور دينهم ودنياهم. ولقد أصبحت طريقة الف

عصرنا احلاضر أكثر تنظيما من حيث اجلهات املختصة يف ممارسة الفتوى والكتب واجملالت والعلماء 
الذين توكل إليهم هذه املهمة، وهذه اجلوانب تعكس أمهية هذا األسلوب، وحاجة الفرد واجملتمع إليه 

 (.442:ـه1424الزهراين ، ) على مر العصور، يف وسائط الرتبية املختلفة"
 : األسلوب التاسع عشر: أسلوب الرسم التوضيحي

هناك وسائل كثرية ومتعددة ، تساعد املعلم يف الفصل على إيصال املعلومات احملددة بطريقة     
سهلة وسريعة ، ومن هذه الوسائل )الرسم( على السبورة حيث أن املعلم الذي يستخدم الرسم يف 
شرحه وجيمع بني الكتابة والرسم والشرح يكون أكثر توضيحا  للمعلومات وأسرع يف فهمها وقد 

خدم هذا األسلوب رسول األمة ومعلمها قبل أربعة عشر قرنا  مع صحابته يف تعليهم أمور دينهم  است
 كما يلي : 
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عن ابن مسعود رضي اهلل عنه قال : خط النيب صلى اهلل عليه وسلم خطا  مربعا  ، وخط خطا  يف  -
 الوسط ، فقال  جانبه الذي يفالوسط خارج منه ، وخط خططا  صغارا  إىل هذا الذي يف الوسط من 

هذا اإلنسان ، وهذا أجله حميطا  به ، وهو الذي هو خارج أمله ، وهذه اخلطط الصغار األعراض : )
 ، فإن أخطاءه هذا ، هنشه هذا ، وإن أخطاءه هذا هنشه هذا ( رواه البخاري  يف كتاب الرقائق .  

 عليه وسلم خطا  بيد مث عن عبداهلل بن مسعود رضي اهلل عنهم قال : خط رسول اهلل صلى اهلل -
هذه السبل يل منها سبيل إال عليه وخط عن ميينه ومشاله مث قال : ) (قال : )هذا سبيل اهلل مستقيما  

( تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلهوأن هذا صراطي مستقيما  فأتبعوه وال ( مث قرأ )شيطان يدعوه إليه
 (سندرواه اإلمام أمحد يف امل

نالحظ أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم استخدم أسلوب الرسم وكأنه يستعمل من خالل هذا     
السبورة يف وقتنا احلاضر ، وهذا األسلوب كما سبق يقرب املعلومة ، وإن دعم الشرح بالرسومات 
يزيده قوة أو تساعد يف إيصال املعلومة بسرعة. والبد أن تكون هذه الرسومات واضحة جلميع 

 اهلدف منها. الطالب لكي يتحقق
 األسلوب العشرون : أسلوب الترغيب والترهيب: 

من األساليب اليت تعتمد على إثارة االنفعاالت واإلقناع والربهان املصحوب بتصور فين رائع       
لنعيم اجلنة مما يؤدي إىل تربية العواطف وضبط االنفعاالت واملوازنة بينهما وقد استخدم القرآن الكرمي 

ب نفسه، ولعل أساس هذا هذا األسلوب أو ما يسمى بالثواب والوعد والبشارة يف تربية املسلم وهتذي
( ويعد الرتغيب 11:م1991األسلوب أن النفس اإلنسانية ترجو وحتب ما ترغب فيه،.)شحاته ،

والرتهيب عنصران متالزمان من عناصر حفظ اجملتمع البشري وبعث طمأنينته وضمان استقراره واطراد 
لرتغيب بصيغ متعددة منها (  وقد استعمل القران الكرمي ا3/ص2م،ج1914منائه وازدهاره )االلوسي،

ک  ک  ک  ک  گ  گگ  گ  ڳ  ڳ    ڳ  چ استعماله للرتغيب يف فعل قال تعاىل: 

 الرزق يف التوسع يف اإلميان اثر بيان( ومنها 115األنعام: ) چڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  

ٱ   ٻ  ٻ  ٻ    ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  چ  تعاىل كقوله والربكة

 استعمل كما (.91األعراف: )  چڀ  ڀ  ٺ            ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  
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 كل طبيعة وحسبالنفوس  يف خمتلف ا التأثري جعل مما متفاوتة بدرجات الرتهيب أسلوب الكرمي القران

ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ   ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  چ  قال تعاىل منها

(. 1التحرمي: ) چې  ې  ى   ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  
ن أساليب أخرى يف واستعمل الرسول الكرمي صلى اهلل عليه وسلم أسلويب الرتغيب والرتهيب ضم

ما يف  ، ففي أسلوب الرتغيب قال: رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم : "يعلم الناس هالدعوة والتوجي
النداء والصف األول مث مل جيدوا إال أن يستهموا عليه الستهموا ولو يعلمون ما يف التهجري الستبقوا 

(  222/  1 االستهام باب البخاري رواهإليه ولو يعلمون ما يف العتمة والصبح ألتومها ولو حبوا ")
ن عائشة رضي اهلل عنها أن ويف السنة النبوية املطهرة إشارات عديدة الستخدام أسلوب الرتهيب فع

رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال: " أتاين جربيل عليه السالم فقال هذه ليلة النصف من شعبان 
وهلل فيها عتقاء من النار بعدد شعور غنم كلب وال ينظر اهلل فيها إىل مشرك وال إىل مشاحن وال إىل 

 يف جاء ما باب ، البيهقي رواهمدمن مخر")  قاطع رحم وال إىل مسبل وال إىل عاق لوالديه وال إىل
 ( 213/  3 ، شعبان من النصف ليلة
وقد جيمع القرآن الكرمي، والسنة النبوية أسلويب الرتغيب، والرتهيب مع ا، وذلك من خالل اجلمع     

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   چ بني اخلوف، والرجاء، كقوله تعاىل: 

وقوله صلى اهلل عليه   يوسف: چڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ     ٿ  ٿ      ٹ    ڀپ  ڀ  ڀ
وسلم:" أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة ، أن ينظر يف صالته ، فإن صلحت فقد أفلح ، وإن 

 (.393/  2 ، القيامة يوم العبد عنه يسال ما أول باب النسائي، رواهفسدت فقد خاب وخسر") 
وهلذين األسلوبني أسسهما النفسية فهما يعتمدان على إثارة االنفعاالت، ومنها احملبة واخلشوع     

والرجاء واخلوف، وفيهما أيض ا موازنة بني العواطف، فال يطغى اخلوف على األمل فيقنط املذنب من 
ف ويرجو، وحيب عفو اهلل ورمحته، ومها أسلوبان مناسبان لطبيعة النفس اإلنسانية، فاإلنسان خيا

ويكره، فضال عن ذلك، فان هذين األسلوبني مناسبان للفروق الفردية فمن الناس من يصلح معه 
الرتغيب، والثواب، ومنهم من يصلح معه الرتهيب، والعقاب لتعديل سلوكه، وتعليمه، ومنهم من 

 (2:م2553حيتاج إىل األسلوبني معا.)اهلامشي،
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رتهيب من األساليب املؤثرة نفسيا يف خمتلف األفراد ، ويكون ذلك عليه فان أسلويب الرتغيب وال    
عن طريق اإلحياء والتحفيز وإثارة نوازع اخلري يف النفس البشرية ، واستغالل ميوهلا الفطرية فيما يفيدها 

 (221:م1994وحيقق سعادهتا وسرورها وجينبها ما يؤذيها ويكون مصدر شقاقها وآالمها. )عبداهلل،
املعلم أن يستخدم بقدر املستطاع هذا األسلوب يف ترغيب املتعلمني بالوعد من اهلل وعلى     

واإلغراء باملصلحة أو املتعة اآلجلة املؤكدة اخلالصة من الشوائب مقابل القيام بالعمل الصاحل واالمتناع 
مع عن شهوات الدنيا واألعمال الضارة.كما يستخدم أسلوب الرتهيب بقدر احلاجة مبا يتناسب 

خصائص املتعلمني حبيث يكون زاجرا ومانعا عن فعل القبيح من االفعال أو التعدي على احلرمات 
وذلك من خالل اخلوف من العقاب والطمع يف العمل مبا يرضي اهلل تعاىل. مع العلم أن أسلوب 
 الرتغيب يف التعليم مقدم على أسلوب الرتهيب؛ ألن الثواب أقوى وأبقى من العقاب يف عملية

( وعند التطبيق هلذا األسلوب، فالواجب لني اخلطاب وجتنب التوبيخ 221:م1943التعليم. )راجح،
 يف حاالت الرتهيب أو إنزال العقاب.

 األسلوب الحادي والعشرون: أسلوب التقنيات التربوية:
عّلم دي إىل ترسيخ وتعميق هذا التؤ ك أكثر من حاسة من احلواس يف عمليات التعليم ياإّن اشرت     
نسان هي منافذ العقل ك مجيع حواس املتعّلم، وتعد حواس اإلاتقنيات الرتبوية تساعد على اشرت وال

سخة وطيدة بني ما تعلمه املتعلم، اللحصول على املعرفة وهي بذلك تساعد على إجياد عالقات ر 
 أثر التعلم . ءويرتتب على ذلك بقا

معان هي نظام ، وناتج ، ومزيج من النتائج والنظام ،  مفهوم تقنيات التعليم حيمل يف طياته ثالثةو    
والوسائل التعليمية جزا من تقنيات التعليم على الرغم من أن هناك من يستخدم املفهومني وكأهنما 
مرتادفان ، فيخلط بني تقنيات التعليم اليت هي طريقة نظامية تسري على وفق املعارف اإلنسانية 

كانات املتاحة ، املادية وغري املادية ، بأسلوب فعال إلجناز العمل املنظمة ، وتستخدم مجيع اإلم
املرغوب فيه ، بدرجة عالية من اإلتقان أو الكفاءة ، والوسائل التعليمية هي كل شيء يستخدم يف 
العملية التعليمية هبدف مساعدة املتعلمني على بلوغ األهداف بدرجة عالية من اإلتقان. 

 ( 4-3:3،ع4ج م،2553)النداوي،
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إن استخدام التقنيات الرتبوية والوسائل التعليمية مفيد يف توصيل املعلومات، فهي تقرب       
وتوضح املبهم وتشوق إىل ما يدرس ، وختتصر الزمان واملسافات مما جيعل التعليم فعاال . ولقد أبرز 

ت الرتبوية السمعية والبصرية، القرآن الكرمي واحلديث الشريف مكانة الوسائل التعليمية التعلمية والتقنيا
چ فلفت القرآن الكرمي نظر اإلنسان إىل قيمة السمع والبصر يف املعرفة اإلنسانية، فقال اهلل تعاىل: 

 امللك چېئ  ېئ     ېئ    ىئ  ىئ  ىئ  ی   ی    یی  جئ  حئ  مئ  ىئ  
 األسلوب الثاني والعشرون: أسلوب حل المشكالت:

ح قضية واقعية تثري اهتمام املتعلمني وتدفعهم حنو البحث يستخدم هذا األسلوب من خالل طر     
عن حلها، ويكون دور املعلم فيه توجيه وإرشاد حيث يوجههم إىل مجع املعلومات من مصادر خمتلفة 
مما ينمي لديهم التفكري ومهارات تنظيم املعلومات وتبويبها والقدرة على االستنتاج مث احلصول إىل 

رتبط حبياة املتعلمني مما يعطي املتعلمني على إجياد احللول للمواقف بأنفسهم احلل، وأحكام اإلسالم ت
انطالقا  من املبدأ الذي يهدف إىل تشجيع املتعلمني على ممارسة البحث والتنقيب والتساؤل 

 واالستقصاء والذي ميثل قمة النشاط العلمي.
اليت اقرتحها ديوي كوسيلة  "وارتبط أسلوب حل املشكالت بالتفكري العلمي وأصبحت اخلطوات  

للتفكري العلمي وللعمليات العقلية اليت تتطلبها سياسة تعليمية ، وأصبحت موضوع اهتمام الرتبويني 
يف أحناء العامل واملعلمني يف املؤسسات التعليمية املختلفة. وتنبع أمهية هذا األسلوب من أن اإلنسان 

ها فعال بإتباع أسلوب حمدد فاعل ، واخلطوات اليت يواجه يف حياته مشكالت متنوعة وحيتاج إىل حل
يقوم عليها هذا األسلوب هي الشعور مبشكلة وحتديدها ،مجع املعلومات عنها مث تكوين الفروض أو 

 (200:م1995اقرتاحات حللها واختيار صحة الفروض للوصول إىل احلل وتعميم النتائج". )الغا،
وبناء على ما تقدم يتضح لنا مدى أمهية استخدام أسلوب حل املشكالت يف التعليم ألنه يعود     

الطلبة على التسلسل العلمي يف خطوات حل املواقف العملية واحلياتية املختلفة، وجيعله يعتمد على 
ن أسلوب نفسه يف إجياد احللول عن طريق البحث والتنقيب والتقصي واالكتشاف والتجريب. كما أ

حل املشكالت حيفز الطلبة على التفكري بطريقة علمية واستخدام مهارات وأنشطة ومعارف علمية 
سابقة يف إجياد احللول ويف نفس الوقت يستخدم هذه احللول يف مواقف جديدة سواء كانت حياتية 
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ة هلذا األسلوب أو يف املادة العلمية، وهذا ضروري ألن العامل والعلم يف تطور مستمر والطالب حباج
 ملواكبة كل هذه الثورات العلمية احمليطة به.

 واقع تدريس التربية اإلسالمية:    
إن تدريس مواد الرتبية اإلسالمية يواجه حاليا  صعوبات متعددة، ومعوقات متنع إيصاهلا بالطريقة      

ىل ترسيخ العقيدة واألسلوب املناسب مبا حيافظ على الشخصية اإلسالمية ، يف وقت حنتاج فيه إ
اإلسالمية أكثر من أي وقت مضى ؛ حني التحديات اخلارجية مبغرياهتا وبريقها من جهة ، وتفرق 
املسلمني واختالف قناعاهتم من جهة أخرى، حىت اصبح طالب اليوم يفتقد التوجيه الصحيح الذي 

ته ، وهنجه الصحيح يضمن به الوصول إىل مانطمح إليه ، من احملافظة على أصول اإلسالم وواجبا
 دون إفراط أو تقصري.

إن تدريس الرتبية اإلسالمية ال يعين ُمرد اكساب الطالب كما  معرفيا  ؛ وإمنا تعين بالدرجة األوىل     
باإلضافة إىل ذلك اكساب الطالب من السمات ، والقيم والعادات ، وامليول ، وكذلك إنسان يفكر 

 ويبدع ، ويبتكر. ويتخيل ، ويتصور ، وخيطط ، ويدبر ،
إن املتابع للدور الذي يقوم به املعلم أداء  تدريسيا  ، هو االهتمام بتلقني الطالب املعرفة ؛ وذلك     

هلدف االختبار ، فبعض املعلمني اليهتمون بتلك األدوار اجلديدة اليت فرضتها التطورات االجتماعية 
 ومنها القيام باألدوار التالية: ، واالقتصادية ، والعلمية والتكنولوجية ، موخرا  ،

"اخلبري واملستشار التعليمي للطالب ، واملرشد أو املوجه ، واملصمم للمادة اليت يقوم بتدريسها وفق 
قوانني ومبادئ التعلم ، ووسط التغيري اإلجيايب والتطوير االجتماعي ، واملتفاعل مع الطالب 

ك يف بناء املدرسة كمؤسسة ملساعدهتم على النمو الشامل واملتكامل واملشار 
 (  05:ـه1435تربوية".)عفيف،

والباحث يرى أن التطوير املهين للمعلم اصبح ضرورة ملحة ، حىت يُغري من ذلك الواقع الذي جند     
آثاره ماثلة أمام أعيننا يف املخرجات التعليمية والرتبوية من طالب مراحل التعليم العام ، لذا كان من 

ليتقن أدواره وأساليب تدريسه  الواجب على املهتمني بشأن الرتبية والتعليم ،االهتمام بتطوير املعلم ؛
للتوافق مع معطيات العصر ومتطلباته ، مبا يضمن لنا احملافظة على تدريس الرتبية اإلسالمية بالصورة 
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الصحيحة من خالل تفعيل أساليب تدريسها لتؤدي هذه املواد رسالتها العظيمة يف تربية النشء ، 
 ومبا حيقق األهداف املرجوة.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 التطوير المهني للمعلم : الخامس المبحث                        
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 :التمهيد
 قادرا   يكون أن هو ، اخلدمة وأثناء إعداده فرتة خالل اإلسالمية الرتبية ملعلم األكرب التحدي فإن     
 أمناط من الكثري تُغري اليت والتقنية العلوم يف اخلُطى بتسارع يتميز عصر يف املتغريات شىت مواكبة على

 تكتسب ال ومهارات ، املتغريات هذه ملالحقة متجددة مهارات إىل حيتاج املعلم فأصبح ، احلياة
 برامج من وشاملة متكاملة سلسلة بدراسة بل ، حمدد برنامج بدراسة اكتساهبا ميكن وال بالصدفة،

 . العلمي التخطيط على تعتمد اليت املستمرة، التنمية
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 له غىن ال الذي النمو هلذا جديدة مهارات لتكوين منطلقات تكون أن املعلم تنمية لربامج والبد   
 عصر يف هلا ميكن ال اجلودة من درجة على كانت مهما املعلم إعداد برامج"  أن املعلوم فمن.  عنه

 اليت العديدة للمشكالت حبلول املعلم متد أن املستمرة والتغريات بالتطورات حيفل هذا كعصرنا
 أو العلمي، التخصص ُمال يف سواء املعريف التفجري حيدثها اليت الفجوة تسد أن تستطيع وال تواجهه،

 على الرتبوية العلوم ويف تدريسها، وطرق التخصص مادة يف السريعة فالتطورات الرتبوي، اجلانب يف
 مبقومات تزويده إىل ، األوىل بالدرجة وحتتاج، ، للمعلم مستمرة تدريب برامج إىل حتتاج العموم وجه

   ( 24 :هـ 1420،)علي  "الذايت النمو
 العناصر من عليه تنطوي وما املختلفة، وأبعادها العام مبحتواها الرتبوية العملية جناح فإنولذلك     

 وجيهز جيدا ، إعدادا   يعدن  كفء معلم هلا يكّون مل ما فيه مشكوكا   يظل سوف . العديدة واألساليب
 يهىيء الذي هو املعلم ألن الصحيح؛ إطارها يف ويضعها .مسارها يوجه .ومهنيّا   وثقافّيا   علمّيا   جتهيزا  

 خيتار الذي وهو تعليمية، مواقف إىل املنهج أهداف يرتجم الذي وهو ، لتالميذه واملهارات اخلربات
 وبالتايل وسلوكهم، تالميذه تفكري يف يؤثر الذي هو:  كله ذلك من وأهم املناسبة، التعليم وسيلة

 من وقدراته كفاءته املعلم ويستمد.  ومثلهم قيمهم وتوجيه شخصياهتم تكوين يف األهم العنصر فهو
 (.23: ـه1421) الكلثم ،املعلمني إعداد مؤسسات داخل خالهلا من يعد اليت الربامج نوعية خالل

 إعدادُمال  يف و عام، بشكل الرتبوي اجملال يف امللحة املطالب أحد هو للمعلم املهينإن التطوير     
 تدرجييا حتقيقه إىلالعامل  دول تسعى حيث اخلصوص، وجه على اخلدمة أثناء و قبل املعلمني وتدريب

 املهين. املستقبل   هناية حىت مستمر وبشكل األكادميي اإلعداد مرحلة من
 التطوير المهني للمعلم: مفهوم

نبدأها   مؤلفاهتم يف الرتبويون صاغها اليت التعريفات من العديد املهين التطوير ملفهوم وردوقد     
 علىتشتمل  اليت املخططة الربامج كل"  أنه إىل أشار الذي( 4:م 2555)  اهلل حسب أبو بتعريف
 من حيدث قدما  ملواجهة وإعداده اإلنتاجية، املعلم كفاية رفع هبدف احلديثة، الرتبوية اخلربات
 ." املستقبل يف وتقنية معرفية تطورات

 للتعليم املناسبة الفرص" هو للمعلم املهين التطوير بأن( 311:م 2555)  السالم عبدوأشار      
 وهووتعلمها،  وتدريسها ختصصهم ُماالت عن فهمهم لتطوير املعلمون سيحتاجها واليت ،والتعلم 
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 مدى مستمرة عمليةوهو  ختصصهم، تدريس يف والبحث الدراسة يف لالشرتاك هلم تتوفر اليت الفرص
 وبرامج خربات من ومتتد ،وقدراهتم  وفهمهم ومعتقداهتم وأفكارهم معارفهم تنمية يف تساعد احلياة

 ." املهين املستقبل هناية إىل اخلدمة أثناء يف واملستمر  الذايت التعلم خربات وحىت اخلدمة قبل اإلعداد
  إىل خالهلا من املعلمني يسعى مستمرة تطوعية عملية( بأنه"   p1 2553 Diaz)  عرفهكما     

الذات،  اكتشاف عمليات تتضمن أيضا وهي املتعلمني، حاجات حنو التدريسية ممارساهتمتعديل 
 املسؤوليات على وتركز واملمارسة الوقت مع تعزز عندما النتائج أفضل إىل يقود ومنو استجابات،

 "باملهنة املرتبطة
 من تنطلقاليت  اخلربات ُمموعة" أنه على املهين التطوير فعرفت(  213 :م 2551)  شوق أما   

 وتأهيلهماألقصى  حدها إىل اإلنتاجية طاقاهتم رفع إىل وهتدف املعلمني، وتدريب إعداد برامج
 التخطيط خالل من وذلكختصصاهتم،  ُماالت يف وعلمية تربوية تطورات من يستحدث ما ملواجهة
 ".املستمر والتقومي الكيفي والتنفيذ العلمي

 املهينالتطوير  مصطلح أن إىل وآخرين، بريجسون عن نقال(  133 :م 2554كامل )   وأشار    
 تزويدهم تستهدفاملعلمني  قبل من ذاتية مببادرات تتم أو الرتبوية، املؤسسات تنظمها أنشطة يشمل
 فعالة تدريسية اسرتاتيجيات تبينيف  مهاراهتم وحتسني الدراسية، املقررات عن متطورة علمية مبعرفة
 يف وكفاياهتم التالميذ، تعلم وتقوميالصف،  إدارة على قدراهتم وحتسني العلمي، البحث وفق مبنية

 .املهام هبذه القيام يف التكنولوجيا استخدام
 ويقوميلتزم  ومستمرة، منظمة تعلميه تعليمية ممارسات عن عبارة املهين التطوير أن سبق ممايتضح     

 وتستهدف خدمته،سنوات  هناية وحىت اإلعداد بربامج التحاقه منذ مجاعي أو فردي بشكل املعلم هبا
 التدريسية، ومهاراته ومفاهيمهواجتاهاته  معارفه لتطوير اخلربات تبادل خالل من اإلنتاجية طاقته رفع

 لتطوير املتعلمني وتطلعات واحتياجاتخصائص  مع تتفق وتقنيات بوسائل مستعينا أساليب بعدة
 املقاصد وحتقيق إنتاجهم، و حتصيلهم زيادة إىل تؤديبدورها  وهي ومعارفهم، وخرباهتم مهاراهتم
 .الرتبوية التعليمية

 التطوير المهني للمعلم: أهمية
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 حرص ل خال من ه، ومعارف مهاراته وتطوير الفرد بتنمية واهتمامه اإلسالم عنايةوتتجلى     
 واجملتمع الفرد على بالنفع يعود مما ه؛ وتطوير وإمنائه العلم طلب من االستزادة دوام على اإلسالم

 ينفعين ما وعلمين علمتين مبا انفعين اللهم: "وسلَّم عليه اهلل صلى اهلل رسول ل قا. ودنيا دينا واألمة
 ] 3099، كتاب الدعوات، برقم: الرتمذي["حال كل على هلل واحلمد  علما وزدين

 يزال ال: "واملتعلم العلم آداب يف واملتكلم السامع تذكرة يف عنه اهلل رضي جبري بن سعيد وقال  
 ". يكون ما أجهل فهو عنده مبا واكتفي استغين قد انه وظن التعلم ترك فإذا تعلم ما عاملا الرجل

 من بهيقومون  الذي الدور أمهية ويظهر الطلبة، بعد للتعليم البشرية املدخالت أبرز املعلمون ميثل    
 يظهر كماسواء.   حد على والقريب البعيد للمستقبل والشباب األطفال وتوجيه وتنشئة تربية خالل
 أمهية وترجعالشعوب.  وحياة القادمة األجيال مستقبل تشكيل يف مث ومن التعليم نوعية يف دورهم

 (41:م2559:) حثناوي،أمهها أسباب لعدة للمعلمني املهنية بالتنمية االهتمام
ثورة  مع التواصل على احلاضر الوقت يف الرتكيز ينصب حيث: واالتصاالت املعلومات. ثورة 1

 واستغالهلاوالعشرين  الواحد القرن وبداية العشرين القرن هناية يف حدثت اليت واالتصاالت املعلومات
 ثورة إحدامهاتواز،  يف تسريان منفصلتني ثورتني اآلن نشهد أننا القولاستغالل. وميكن  أحسن

 يف التنوع إىلباإلضافة  تقريبا شيء كل عن املتاحة املعلومات من اهلائل الكم حيث املعلومات
 هي واألخرى. مستمربشكل  يتزايد والذي املعلومات على احلصول خالهلا من ميكن اليت األشكال

 االقليم عرب أو احمللي املستوىعلى  املعلومات أنواع كل نقل ميكن خالهلا من واليت االتصاالت ثورة
ا أكثر إلكرتونية وسائل باستخدام العامل عرب حىت أو  هذه يف أكرب وثقة هائلةوبسرعة  تعقيد 

 (. م2553،  وريس باكارد)ممتاز بشكل املعلومات نقل على التكنولوجيا
فيه  يعمل الذي السياق يتعرض حيث جديدة، تعليمية ثورة تعيش التعليمية فالنظم: التغيري سرعة. 2

 تسهم اليت العوامل من يكون بأن املعلم وأساسه التعليم على ويعول. متالحق وتغري حتول إىل املعلم
 (. م2551 خوسيه،)واجملتمعية واملهنية الشخصية التنمية ولب صميم يف
وعلى  والتكنولوجية املعرفية والتطورات التغريات فرضت فلقد: والتكنولوجية العلمية التطورات. 3

 مبراجعةالقيام  ضرورة املعلم وإعداد مؤسسات على فرضت كما التطورات، هذه مواكبة ضرورة املعلم
 املعلمني متكنيهبدف  والتنمية باإلعداد املتعلقة ونشاطاهتا وتقنياهتا واسرتاتيجياهتا ومناهجها أهدافها
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 اخلطيب،)والتكنولوجيةالعلمية  الثورة ُمتمع يف اجلديدة أدوارهم تتطلبها اليت واملهارات الكفايات من
 (  م1994

 احلياةتساير  أن املدرسة على حتتم مطالبها، وتغري اجملتمع يف احلياة تطور فسرعة: اجملتمع تطور. 4
 يعد ال واملعلماالجتماعية.  وظيفتها حتقق أن تستطيع حىت حتتويه مبا وتغريها تطورها يف خارجها
 هو يكون للمعلم املستمر املهينفالتطور  مث ومن. ويتغري ينهض ُمتمع اطار يف وإمنا فراغ يف األجيال

 اجملتمع يف احلادث التطور ليساير اجملاالتشىت  يف وتنميته تطوره على املعلم تساعد اليت الفعالة األداة
 (. م1913 لبيب،) فيه يعيش الذي

نظريات  من والنفسية الرتبوية العلوم إليها وصلت اليت فالتطورات: والنفسية الرتبوية العلوم تطور. 0
 تلكعلى  االطالع ضرورة املعلم على حتتم الطلبة، مع والتفاعل للتدريس حديثة وطرق للتعلم

 (. م1994 السعيد،)امليداين الواقع يف وتطبيقها منها لالستفادة التغريات
 إطار يف تصب للمعلمني املهنية التنمية بعملية فالعناية: للمعلمني والتنشيط التفعيل استمرارية. 1

 العمل أن كما حياته، طوال مستمرة بطريقة نفسه فيعلم بنفسه، الفرد هبا يقوم اليت الذاتيةالتنمية 
 لنشاطه  وُمدد ا املعلم نفس إىل حمبب ا عمال التعليم مهنة من جيعل وجناحها العملية هذه توجيهعلى 

 (. م1911 السنبل،)عمله وعن نفسه عن الرضا وحيقق وكيف ا كم ا إنتاجه ويتزايد الذهين،
مستقبل  يف أساسي دور من للمعلمني ملا ذاهتا، الرتبية قضية هي للمعلم املهين التطوير قضية إن   

 تبذل جهودأية  بأن أشارت حني( 0 : 2552)  اجلاسر عفاف ذلك وتؤكد األجيال، ونوعية
 برفع تبدأ مل مااملنشود  التعلم حتقق أن ميكن ال التعليمية العملية جوانب من جانب أي لتحسني
 . التدريسية املعلم وكفايات مهارات

 املتحدةبالواليات  التشريعية للهيئة القومي املؤمتر أصدرها اليت النشرة يف ورد كما املهين والتطوير   
 املستويات إىلاملتطلعني  املعلمني يوصل الذي باجلسر أشبه( هو  P1 ،NCSLK.م2552) األمريكية

 مستويات أعلى لتحقيقمتعلميهم  توجيه سبل تعرتض اليت التحديات مواجهة من متكنهم اليت
 . العلمي التحصيل

 (14ص  م، 1994)موسى فريى البشرية، والتنمية والتدريب التطوير بني املختصني بعض ويربط   
 البشري، العنصر وهوعناصرها  أهم تطوير حتمي بشكل يتطلب أنواعها بكافة املؤسسات تطوير أن"
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 بأن("  134 :م 2551)  قويدر". وأشار ملموس بشكل إنتاجيتها تطوير إىل سيؤدي والذي
 قدرهتا وزيادة البشرية، للقوى اإلتقان وسرعةاألداء  حلسن مهم عنصر املستمر والتطوير التدريب

 باتت اليت اإلنتاج لنظم العاملية للتطورات واستجابة وتكيفمرونة  أكثر لتكون والتكنولوجية املعرفية
 ".املهنية املهارات يفالسريع  التغيري بطابع تتسم
فبما سبق أمهية التطوير املهين للمعلم يف ضل وجود تلك املتغريات اهلامة اليت حتتاج إىل  ويتضح    

التعليم  ليصلمواكبة من قبل املعلمني حبيث يكون األداء يأخذ يف االعتبار تلك التحديات واملتغريات 
لرتبوية وتكون بصورة جيدة إىل املتعلم مما يضمن تفاعل املتعلم وإشراكه يف العملية التعليمية وا
 املخرجات التعليمية والرتبوية حمققة لألهداف املخطط هلا من قبل املعنيني برتبية النشء.

 مبررات التطوير المهني للمعلم :  
يعلم اجلميع أن املعلم يُعد الركيزة املهمة يف العملية التعليمية ، كونه ميسرا  وفاعال  يف املوقف  كما    

له رؤية موحدة جلوانب املعرفة اإلنسانية ، كما يتطلب معرفة مبجاالت الربط التعليمي ، هلذا يتطلب 
بينها ، وكيفية ربطها باجلانب التطبيقي ، لذلك كان البد من عملية تنمية مهنية شاملة للمعلم ، ويف 

 للمعلم منها: املهينهذا اجلانب تذكر عدة أسباب ومربرات أدت إىل ضرورة التطوير 
 
 من أهم عناصر العملية التعليمية كونه أكثر من يؤثر يف تعلم املتعلمني بتطوره املهين. _ يُعد املعلم1
من إعداد قبل اخلدمة مهما كانت جودته ال ميكنه من االستمرار يف أداء أدواه  علميتلقاه امل _ ما2

 p57-61،flower،م 2552املتغريه يف ضوء التطورات احلاصلة يف مكونات منظومة التعلم)فالور،)

.) 
_النمو املهين للمعلم من أهم العناصر اليت حنتاجها يف تنفيذ الربامج اليت تؤدي إىل االصالح 3

 والتطوير التعليمي.
_ ماحيصل من تطورات ومتغريات غب أدوار املعلم ومسؤولياته التعليمية والرتبوية مما أدى إىل تساع 4

 ( 130-134:م2554ن ناقال  هلا.)كامل،نطاق املسؤوليات ليصبح منتجا  للمعلومات أكثر م
( يف دراستها عددا من املربرات تتوافق مع ما مت ذكره إال 252:م 2551أوردت ) نصر ،  كما   

 إهنا أضافت أمورا  أخرى متثلت يف اآليت:
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 أدائهم للمهام املوكلة إليهم. حتسنيحاجة املعلمني إىل احلافز املهين الذي ميكنهم من  -
 تطوير برامج التنمية املهنية للمعلم ملواجهة حتديات السوق احلايل. احلاجة إىل -
 تقم على ُمرد اخلربة فهي تقوم على مبادئ تربوية وترتكز على أسس عملية، إن التدريس عملية مل -

 ( عددا  من املربرات اآلتيه: 241:م2554أضافت ) نصر ،  كما
 التحديات املرتبطة بعصر املعلوماتية. ثرة_ ك1
 _ التدريب احلايل للمعلمني بصورته الراهنة ال حيقق التطوير للتنمية املهنية للمعلم بالصورة املأمولة.2
 _ إن يكون التدريب املستقبلي للمعلمني يؤدي إىل التطوير الذي يواجه حتديات العوملة.3
 ر املهين للمعلم._ العمل على حتقيق اجلودة الشاملة يف التعليم واليكون ذلك إال من خالل التطوي4

يف يف هذا اجلانب يرى أن املعلم أهم ركيزة يف العملية التعليمية الرتبوية هلذا يواجه  والباحث    
 حتديات كبرية من عدة جوانب تتمثل يف اآليت:

_ وجود الطالب املطلع معرفيا  وتقنيا  وثقافيا  ؛ من خالل االنفجار احلاصل يف وسائل االتصال اليت 1
 ل كثري من املعارف والثقافات واملهارات اليت حيتاجها الطالب.سهلت وصو 

_ تطوير املناهج يف اململكة العربية السعودية ؛ حبيث مشل مجيع املراحل التعليمية ، وكذلك مجيع 2
، مما زاد من أمهية تطوير املعلم مهنيا  ؛ ليواكب هذا التطوير بقدرات  ريةالتخصصات العلمية والنظ

ية تعتمد على اسرتاتيجيات وطرق وأساليب تدريسية حديثة ، تعمل على حصول معرفية ومهار 
 الدافعية حنو التعلم ، ويكون الطالب فاعال يف عملية التعلم.

_ تنوع الوسائل التعليمية وتطورها يف ظل التقدم اهلائل يف وسائل االتصال املختلفة مما سهل 3
التدريس من قبل املعلم . والشك أن هذا حيتم على  واستثمارها يف عملية ائلالوصول إىل تلك الوس

 املعلم أن يكون لديه القدرة على االنتاج واالستخدام األمثل هلذه الوسائل التعليمية املختلفة.
من الضروري  جدا  أن يكون املعلم قادر على األداء املتميز الذي يضمن خمرجات تعليمية  وهلذا    

ل يف مجيع اجملاالت املختلفة ويعد طالبا  يكون عضوا  نافعا  وصاحلا يف وتربوية ملواكبة التقدم احلاص
 اجملتمع.
 التطوير المهني للمعلم  أهداف
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الناظر ملهنة التعليم جيد أن املعلم هو احملور اهلام فيها ، فقد يغري مسارات أمم بأكملها ،  إن    
ة فلن يعوض ذلك عن وجود املعلم ، فمهما تطورت تكنولوجيا الرتبية واستعملنا وسائلها املتعدد

فاملرونة يف سري الدرس ، وهتيئة فرص النقاش ، مراعاة الفروق املختلفة بني الطالب ، واستخدام 
. من هنا نالحظ أن االهتمام باملعلم  اءةمايناسب املوقف التدريس ، إال معلم يدير ذلك بكف

ها الرتبويون لتحقيق األهداف ، وقد ذكرها ) نصر وتطوير منوه املهين من أولويات املهام اليت يسعى إلي
 ( يف اآليت: 39-31:ـه1421، 
_ العمل على توليد اجتاهات إجيابية حنو جودة التعليم وذلك من خالل نشر ثقافة اجلودة 1

 التعليمية.
 _ تعزيز ثقة وانتماء املعلمني بأنفسهم ووظيفتهم باملدرسة اليت يعملون هبا.2
 القيمة املهنية واالحرتاف يف التعليم املدرسي احلديث._ العمل على رفع 3
 _ تطوير خربات ومهارات طرق وأساليب التدريس والتدريب احلديثة.4
 _العمل على تعزيز قدرة املعلمني على استخدام تقنيات التعليم واالتصال احلديث.0
 _ تعزيز اإلحساس باملسؤولية الذاتية والوطنية.1
 التعاوين._ دعم روح العمل 4
 _ املسامهة يف اطالق طاقات املعلم وقدراته وحتسني مستوى الرضى الوظيفي.1
_ تطوير مهارات وقدرات )كفايات( العاملني باملدرسة ؛ ملواكبة التطوير املستمر يف املهام واألدوار 9

 ( 10:م2554الوظيفية ، مبا تتطلبه معايري اجلودة التعليمية.)الديب، 
إجياد معلم يتمتع بكفاءة  ولص الباحث إىل أن هدف التطوير للمعلمني ، هعام خي وبشكل    

عالية من خالل اكسابه اخلربات واملهارات الالزمة لتطوير أدائه التدريسي إىل األفضل ، من خالل 
برامج تُعد وخيطط هلا ؛ حبيث جتعل من املعلم أن يكون قادرا  على أداء األدوار املناطة به يف عملية 

 ريس بكفاءة.التد
 التطوير المهني للمعلم وسائل
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الشك أن التطوير املهين للمعلم مطلب هام ؛ وذلك ملساعدته يف أداء رسالته ومهنته العظيمة ،     
فاملعلم حباجة هلذا التطوير املهين لقدراته ومهاراته ، على أسس علمية ترفع من قدراته وأدائه التدريسي 

األساليب والوسائل العلمية املستخدمة يف ُمال عمله ومهنته ، حىت يكون ، حبيث تعمل على تطويع 
التطوير شامال  جلميع األساليب والطرق واالسرتاتيجيات ، وفنون التدريس الذي يضمن خمرجات 

 عالية اجلودة.
(" أثناء اخلدمة 11:م2554وهلذا كان من املمكن العمل على تطوير املعلم كما يقول )الديب ،    
ويشرتك يف تفعيل برامج التطوير املهين ، مدير املدرسة ، واملشرف الرتبوي ، وكل من له صلة يف ، 

اإلدارة واإلشراف ، ومن هذه الربامج ، الدراسة الذاتية ، والدروس التوضيحية ، والزيارات املتبادلة بني 
امليدانية والصفية ، املعلمني ، وحلقات النقاش واالجتماعات ، والورش التعليمية ، والزيارات 

 والتدريس املصغر ، والدراسات العليا".
( جانبا  هاما  من املسؤولية عن تطوير املدرسة إىل املعلمني  1:مJoyce   ،1991وقد أسند )   

 العاملني هبا عند حتديده لألبواب اخلمسة الناجحة للتحسني والتطوير املؤسسي وهي:
 جي.ر عالقات املهنية بني املعلمني أنفسهم ومع اجملتمع اخلا_ إجياد ثقافة التطوير ؛ بتنمية ال1
يف اجملاالت اليت هتم املعلم باملدرسة وكذلك  لمي_ االهتمام بتعويد املعلمني على ممارسة البحث الع2

 التدريس الفعال.
_ متكني املعلمني من مجع املعلومات وحتليلها حول تقدم الطالب واملدرسة ، كجزء من التقومي 3
 ذايت.ال
_ حث املعلمني على تقدمي املبادرات وبذل اجلهد يف تطوير املناهج بالتعاون مع االكادمييني 4

 وواضعي السياسات التعليمية.
وتنمية مهاراهتم ونقد  بادهلا_ متكني املعلمني من تطوير ممارساهتم التدريسية وصقل خرباهتم وت0

 ومراجعة اسرتاتيجياهتم.
اليت تقام داخل املدارس هبدف التطوير للمعلم ، ماهي إال حماوالت للتغيري  إن الربامج واالنشطة    

من واقع تدريسي أقل فعالية إىل العمل على تطوير املعلم ليكون أكثر فاعلية مما ينعكس إجيابيا  على 
 جتويد العمل الرتبوي والتعليمي ، داخل املدرسة وذلك من خالل:
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 _ حتسني األداء من خالل البحوث.1
 _ تعظيم العائد من االستثمارات املخصصة للتعليم باملدارس بتعظيم نواتج التعلم.2
وفهمها وحتليها.) مدبويل ، _ تقدير مدى فاعلية منوذج إدارة التغيري من خالل تأمل نتائجها 3

 ( 24:م2555
جيدا  مع اإلعداد  صصيا  ويرى الباحث أن جناح العمل الرتبوي ، يتطلب من املعلم إعدادا  علميا  خت   

الرتبوي واالكادميي ؛ حبيث يكون املعلم لديه قدرات علمية، ومهاراية ، ومعرفية ، بنظريات وممارسات 
التعلم ، مع القدرة على استخدام الوسائل والتقنيات احلديثة ، وكيفية استخدامها وتطويعها يف عملية 

التعلم النشط ، الذي جيعل من الطالب التدريس ؛ ليكون لديه أهداف حمددة ، حيققها من خالل 
حمور العملية التعليمية والتعلمية، وبالتايل يكون العمل الرتبوي التعليمي ُمودا  ، يضمن خمرجات 

 تعليمية وتربوية جيدة.
 مبادئ ومعايير التطوير المهني للمعلم 

تية للمعلمني ، للمشاركة يف ، والفعالية الذا داخليةاملهين للمعلم يعتمد على الدافعية ال التطوير    
الربامج واالنشطة املهنية ، واليت تتم يف ضوء معايري تصف مايعرفه املعلمون ، وما ميكن أن يقوموا به 
يف املراحل املختلفة من حياهتم الوظيفية ، ويشارك املعلمون يف صياغة هذه املعايري اليت تقوم على 

ميذ ، هو املعلم الكفء ، وهذه املعايري كما ذكرها) أساس أن أكثر العوامل حسما  يف تعليم التال
 ( هي: 131:مBergeson  ،2553بريجسون 

_ يرتكز النمو املهين للمعلم على تعلم التالميذ ، لذلك فإن أي دعم يف الكفايات العلمية للمعلم 1
 ال يقتصر على املعلم فقط وإمنا على تعلم التالميذ أيضا .

امج وأنشطة النمو املهين وفق حاجات املعلم، ويف ضوء مستوى خرباته _ يتعني أن يتم تفعيل بر 2
 املهنية وخصائص شخصيته.

 _ يدعم النمو املهين اإلعداد الذي حصل عليه املعلم قبل اخلدمة.3
_ النمو املهين عامل حاسم يف كل برامج اإلصالح والتحسني الرتبوي ، ومن مث جيب أن تكون 4

 طة هذا التحسن.براُمه جزء  اليتجزأ من خ
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الدراسي ،  الصف_ يتسق النمو املهين مع املتطلبات األساسية للتعلم األكادميي وتوقعات مستوى 0
ومن مث يتعني تصميم برامج النمو املهين ؛ حبيث تزود املعلمني باملعلومات واملهارات الضرورية 

 ملساعدة الطالب.
 م( سته مبادئ لتنمية املعلمني وتطويرهم مهنيا  داخل مدارسهم: Littl  ،1993كما حدد ) لتل     
أن يكون املعلمون يشاركون زمالئهم ، وكذلك االفكار واملواد واملعارف املهنية ، يف ممارسات ذات  -

 مغزى عقليا  واجتماعيا  ووجدانيا .
 أن يدرك املعلمون بوضوح طبيعة السياق احمليط بالتدريس وخرباته. -
أن يتسم القائمون على الربامج التدريبية بالتسامح الفكري ، ويبادروا إىل تقدمي الدعم للمقرتحات  -

 أو األراء املعارضة.
 أن توضع املمارسات الصفية يف إطار عام مساند من املمارسات املدرسية.  -
ستقصاء ، جيب إعداد املعلمني والطالب ؛ لكي حيسنوا توظيف أساليب ومناظري البحث واال -

 لتحقيق أقصى استفادة منها.
أن توجد سلطة تربوية تؤمن التوازن بني اهتمامات املعلمني واألفراد ، وبني اهتمامات واحتياجات  -

 املدرسة.
الباحث أن املعلم إذا اكتفى بإعداده األكادميي سيكون لديه توقف يف منوه املعريف واملهاري  ويرى    

دودا  ، وطرائقه روتينية تتكرر كل يوم بل كل درس ، فال ميكن أن تتحقق ، وبالتايل يكون عطاءه حم
تلك األهداف املرجوة . أما املعلم املتطور مهنيا  فهو أقدر على تشخيص الصعوبات واالحتياجات ؛ 
وبالتايل قادر على مواجهتها باحللول اليت ميتلك القدرة على تنفيذها ، مطبقا  االسرتاتيجيات والطرق 

اليت لديه املعرفة واملهارة لألداء اجليد ، وهو بذلك يضرب مثال  حسنا  يف التطوير املهين  ليبساواأل
 والتقدم يف سبيل الرقي مبستواه األدائي.

 المهني للمعلم في ضوء الشريعة اإلسالمية التطوير
احلنيف يؤكد التطوير املهين مطلب شرعي ، وهدف تسعى إليه الرتبية اإلسالمية ، كون الشرع  إن   

وسلم:) إن اهلل حيب إذا عمل أحدكم عمال أن يتقنه (  يهعلى مبدأ جتويد العمل قال صلى اهلل عل
 ( 191الطرباىن يف ) األوسط ( )  رواه
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ولكنها تظل حمكومة  ر( "إن احلياة كما يراها اإلسالم تتغري وتتطو 00:م1994مدكور ) ويقول    
يف تغيريها وتطويرها مبنهج اهلل املنزل أصال ليواكب منو احلياة الدائم ، ويضبط منطلقة فال يضل عن 

 الطريق".
( "إىل أن من أسس الرتبية اإلسالمية أن يقوم اإلنسان بوظيفة 40:م 1992واشار نشوان )   

نمية كافة جوانبه ، ويتم ذلك باملعرفة وطلب اخلالفة يف األرض ، ولكي يقوم هبا خري قيام البد من ت
 فيه دون توقف ، وأن يتم تطويرها على حنو مستمر". رالعلم واالستمرا

  وقد ورد يف مواضع عدة من القرآن الكرمي إىل أن العلم ليس له حدود قال تعاىل يف كتابه العزيز:   

حييط به قال  عدم معرفة اإلنسان بكل ما ىلاإلسراء وإ چېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  چ
ۆئ  ۆئ           ۈئ     ۇئى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ    وئ    ۇئ  ىۉ  ۉ  ې   ې  ې  ېتعاىل: 

 البقرة چىئ  ی   ی  ی     ىئېئ     ېئ     ىئ  ېئۈئ
  وأن يدرك اإلنسان أن املعرفة متجددة ومستمرة ، وأن اهلل خيلق مامل يعلم البشر كقوله تعاىل:   
ہ  ھ   ھ  ھ  ھ  ے  ے  چ  تعاىل وقولهالعلق:  چک  ک  ک  ک   گ  گ  چ 

 يس چۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ     ڭ  ۇ  
(" إىل هذه الدنيا 151:م1999) ، توفيقبالقيس ، أمحد ؛مرعي كما أشار فرحان ،اسحاق؛     

املرتاكم عرب القرون ، اليعلم شيئا  ، ومن مث يبدأ يف التعلم إىل أن ينتهي به العمر جبزء يسري من العلم 
 وبالذات يف هذا العصر املتميز بتسارع وتراكم املعرفة".

:) وقل رب زدين اىلوجاء ديننا احلنيف حاثا  ومرغبا  املسلم يف التعلم يف عدة مواضع منها قوله تع    
ا  علما  ( طه ويف احلديث الشريف جاء قوله صلى اهلل عليه وسلم: ) من سلك طريق يلتمس فيه علم

( وهو املعلم األول صلى اهلل عليه وسلم  4114) رواه مسلم ، ح  سهل اهلل به طريقا  إىل اجلنة (
على التعلم  هعمورة حبرصوالقدوة احلسنة يف تعليمه للبشرية ، حىت وصلت دعوته مجيع أرجاء امل

الرقي يف علمهم ، فكانت تلك اجلهود مثمرة ، وذلك اجملتمع سادته املعرفة والعلم ، وحصل والتعليم
 وعملهم وتعاملهم.
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عدد من الرتبويني أن االهتمام بالتطوير املهين للمعلم اصبح مطلب لكل املؤسسات التعليمية  أورد   
يتعارض  ، قد فرضتها متطلبات العصر احلديث ، من انفجار معريف وتكنولوجي ، وهذا املطلب ال

تطوير لقدرات اإلنسان ، فمنُذ بزوغ فجر اإلسالم ، مع ديننا اإلسالمي الذي جاء حاثا  ومرغبا  يف ال
ونزول الرسالة احملمدية ، مث تبعه صحابته رضوان اهلل عليهم ، ومن جاء بعدهم من التابعني والسلف 

 الصاحل من علماء املسلمني.
 اهللوهنا نورد بعضا  مما ُكتب يف هذا اجملال من الباحثني الرتبويني وغريهم ، حيث يرى أبو حسب     

( "أن مفاهيم النمو املهين الذي تنادي به الرتبية احلديثة هي مفاهيم نابعة من ديننا  14:م 2555)
 العلق  چچ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  اإلسالمي احلنيف ، ويكفي أن أول آية نزلت يف القرآن الكرمي

وجاءت البعثة النبوية الشريفة مؤكدة هلذه املبادئ ؛ كوهنا تربية موجهة جلميع الناس يف كل زمان      
ومكان يتعلمون من بعضهم ، ويعلمون بعضهم البعض ، وأول من طبق هذه املفاهيم رسولنا الكرمي 

احلق على صلوات اهلل وسالمه عليه يف سلوكه وتصرفاته ، حيث واصل تعلمه من الوحي ومبعوث 
 ما  وزدين عل نفعينفرتات طيلة حياته ، وكان يدعو باستمرار ) اللهم انفعين مبا علمتين وعلمين ما ي

 ( 1:م 1995القامسي ، ) واحلمد هلل(
حرص الصحابة رضي اهلل عنهم على التمسك هبذه القيم يف سلوكهم ، اقتداء برسوهلم  وكذلك    

اخلليفة الراشد علي بن أيب طالب رضي اهلل عنه الذي قال  صلوات اهلل وسالمه عليه ، كما هو حال
(" إنه كان حيرص على تنمية علمه وإكثاره ، وحيزن ويتأمل إذا أحس أنه مل 21:م1992عنه الغزايل )

 يزدد علما  يف يومه".
( بأقوال السلف الصاحل من علماء املسلمني أمثال ابن مجاعة 0م، ص2550واستشهد اليافعي )   

ح بالتعلم واالستزادة من العلوم واملعارف ، وهذا الذي تنادي به الرتبية احلديثة من مبدأ" حني نص
علم التلميذ كيف يتعلم " وأكد ذلك القرطيب يف كتابه "جامع بيان العلم وفضله " وكذلك الغزايل يف  

شاهد على أمهية كتابه" فاحتة العلوم " و " إحياء علوم الدين " وهؤالء العلماء جاءت أقواهلم أكرب 
 التعلم الذايت فقد أقاموا تعليمهم على هذا األساس وصنعوا اُمادهم العلمية جبهودهم الذاتية.

والباحث يرى أن هذا الدين جاء بدعوة احلق الكاملة اليت تدعو إىل تطوير اإلنسان املسلم برعاية    
چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ    چچ  مجيع جوانب الشخصية املسلمة قال تعاىل:
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هذا الكمال بناء اإلنسان الذي له أسسه ومبادئه اليت  ومناملائدة  چگ       ڎڍ  ڍ  ڌ  ڌ
جاء هبا اإلسالم ، حبيث يرعى مجيع جوانبه اجلسدية والنفسية واالجتماعية وغريها، وهذا ال يتأتى إال 

؛ ليكون اإلنسان معدا إعدادا خاصا  يف أداء من خالل التطوير هلذه اجلوانب بالعلم واملعرفة واملهارة 
مهامه املؤكلة إليه ،وهذا منهج تربوي رباين ، يقوم على مبادئ واسس الشريعة اإلسالمية ، قال صلى 

 اهلل عليه وسلم )إن اهلل حيب إذا عمل أحدكم عمال أن يتقنه(.
 
 

 المهني في ضوء االتجاهات المعاصرة: التطوير
العامل اليوم نقلة حضارية هائلة ، مشلت كل أوجه وُماالت احلياة املختلفة ، وحدث  يشهد     

انفجار معريف ومعلومايت، صاحبه تطور يف وسائل االتصال وتكنولوجيا التعليم ، مما حيتم على الدول 
التصدي واجلهات املعنية إىل مواكبة هذا التطور واالستفادة منه ، وذلك بإعداد اإلنسان القادر على 

لكل هذه التحوالت والتغريات وذلك بإعادة النظر يف النظم التعليمية مفهوما وحمتوى وأسلوبا   ، 
وذلك على اسس جديدة قائمة على اسرتاتيجيات علمية فعالة تستوعب اإلمكانات املادية والبشرية 

ن أبرز النتائج املرتتبة املتاحة ، وتسخرها يف العمل على الرقي بالتعليم ليحقق األهداف املنشودة. وم
على التحديات املعاصرة واملستقبلية اليت يواجهها التعليم يف الوطن العريب ، هي تلك املرتبطة بدور 

يف ضوء اطار التغري والتحول املتسارع يف املظاهر االقتصادية ، والسياسية ،  ميةاملعلم يف العملية التعلي
 (01:م1991)حممد ،  ا  من التعليم.للعامل املعاصر ، حيث يتطلب منطا  خمتلف

( "أن هذه التطورات املعاصرة اليت يشهدها العامل منُذ مطلع القرن  21:م 2553ويرى إبراهيم )   
تؤثر يف الرتبية بشكل عام ، وبتكوين املعلم ومهامه املستقبلية بصفة خاصة ، حيث تظهر   ينالعشر 

كل يوم معطيات جديدة ، حتتاج إىل فكر جديد وخربات ومهارات متميزة لكي تتعامل معها 
 بنجاح".

 (" الذي يرى أن النمو املهين والتدريب املستمر أثناء اخلدمة أمرا  2:م 2551وكذلك عثمان )   
متطورة ومتجددة يلزمها معلم متجدد  جالزما  لتجديد خربات املعلم وزيادة فعاليته ، وكون املناه

ومتطور يستجيب لتطورات احلياة من حوله ، وما حيدث من تغريات يف اجملتمع اإلنساين ، وما 
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واالبتكار  يستجد فيه من اجتاهات معاصرة ، تتطلب منه املرونة وعدم اجلمود ، والقدرة على التجديد
 يف عمله".

والباحث يرى أن التطوير املهين للمعلم أمر يف غاية األمهية ؛ نظرا للتوسع احلاصل يف التعليم ،    
متطلبات العصر املتمثلة يف العوملة ، واالنفجار املعريف وثورة املعلومات ، والتقدم احلاصل يف  ذلكوك

من يواكبه معرفيا  وأداء  مهاريا  بالطرق واألساليب  تكنولوجيا االتصال والتعليم ، كل هذا حيتاج إىل
التدريسية اليت تعمل على دافعية املتعلم حنو التعلم ، وكذلك وصول احملتوى التعليمي بيسر وسهولة 

 إىل املتعلم لزيادة فهمه ومهارته.
ال الرتبية ولقد ساعدت الثورة اهلائلة يف املعلومات واالتصاالت إىل ظهور أساليب جديدة يف ُم    

والتعليم ، وظهور كثري من االجتاهات الرتبوية احلديثة يف ُمال إعداد املعلم وتدريبه ، كنتيجة مباشرة 
لتفاعل مؤسسات إعداد وتدريب املعلم مع املتغريات املعاصرة ، وهلذا جند أن اململكة العربية السعودية 

ة يف ُمال تطوير املعلم ليواكب املستجدات ممثلة يف وزارة الرتبية والتعليم ، قد خطت خطوات رائد
املعاصرة ، ويواكب التطوير الذي حدث يف املناهج واملقررات الدراسية اليت أعدهتا الوزارة ، فهناك  

 وزارة الرتبية والتعليم ، ونذكر منها على سبيل املثال اآليت: نفذهتاكثري من املشاريع التدريبية اليت 
، وقد استهدف مجيع معلمي العلوم والرياضيات جبميع  م والرياضياتريب على مشروع العلو التد -

 مراحل التعليم العام باململكة العربية السعودية.
مشروع تطوير معلمي العلوم الشرعية ، وقد استهدف مجيع معلمي العلوم الشرعية باملرحلة  -

 االبتدائية واملرحلة املتوسطة.
 االبتدائية على " التعلم النشط "مشروع تدريب املعلمني يف املرحلة  -
 مشروع تدريب " املعلم اجلديد  " وغري ذلك. -
من خالل األداء التدريسي  هذه املشاريع تستهدف تطوير املعلم ليواكب مستجدات العصر ؛ إن  

مية الرتبوية والتعلي ظومة، وحىت يستطيع أداء أدواره ومسؤولياته ، نتيجة التغريات احلادثة يف املنالفعال
 ، حىت ميكنه الوفاء هبا من خالل املهارات اجلديدة اليت يكتسبها من ممارساته للتطوير املهين.
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 التعليم الثانوي في المملكة العربية السعودية

 :تمهيد

سيدنا حممد وعلى آله وصحبه   األنبياء واملرسلنياحلمد اهلل رب العاملني والصالة والسالم على خامت 
 أمجعني وبعد فإن :

سياسة التعليم هي اخلطوط العامة اليت تقوم عليها عملية الرتبية والتعليم أداء للواجب يف تعريف    
الفرد بربه ودينه وإقامة سلوكه على شرعه وتلبية حلاجات اجملتمع وحتقيقا ألهداف األمة وهي تشمل 

التعليم ومراحله املختلفة ، واخلطط واملناهج والوسائل الرتبوية والنظم اإلدارية واألجهزة القائمة حقول 
 على التعليم وسائر ما يتصل به .

يف اململكة العربية السعودية تنبثق من اإلسالم الذي تدين به األمة عقيدة وعبادة   والسياسة التعليمية
 للحياة ، وهي جزء أساسي من السياسة العامة للدولة.وخلقا وشريعة وحكما ونظاما متكامال 

 : الثانوي التعليم

 التاريخ يف بعيدة أعماق إىل احلالية السعودية العربية اململكة يف التعليمي النظام جذور متتد     
 التعليمية النهضة فبدأت حراء غار يف الكرمي الرسول على الوحي نزول منذ بدأت اإلسالمي ،حيث

 اليت التعليمية للسياسة العامة االجتاهات ؛ لتمثل اإلسالمية الشريعة حتددها واحدة أسس من تنطلق
 احلضارات على منفتحة ووطنية وعربية إسالمية هوية ذات تعليمية خمرجات تكوين إىل هتدف

 وما اإلسالمية العربية الثقافة ومعطيات حمددات ووفق انغالق ودون حبيادية معها وتتفاعل األخرى،
 . أسس من عليه ترتكز

مبكة املكرمة وكانت تعرف ه 1341كن أن نطلق عليها مدرسة ثانوية عام ميتأسست أول ما     
عملون باملدارس االبتدائية وحددت شروط   ینيمدرس ج يم )املعهد العريب السعودي ( لتخر باس
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 إعداديةالقبول فيها حبصول الطالب على الشهادة االبتدائية ومدة الدراسة هبا أربع سنوات منها سنة 
 العربيةوعلوم اللغة  ةاالجتماعية والعلوم ينيعلى : العلوم الد اشتملتجها فقد اهة أما منيري حتض

اخلاصة ، وكانت  التدريسوأصوهلا وعلم النفس وطرق  رتبيةالج اهومن التدريساىل أصول  باإلضافة
عام  احلقيقةللمراحل االبتدائية مث كانت  معلمني ختريج هي ـه1300الثانوي حىت عام  للتعليمالنظرة 

الب ث وهو إعداد الطيم الثانوي مبعناه احلديا املفهوم اىل مفهوم التعلهذ ريث تغيهـ ح1301
م الثانوي يتطور التعل ـه1344اىل ـه1301ة من ة ففي خالل الفرت ياجلامعإلكمال مرحلة الدراسة 

باإلضافة  ة ملحقة باملدارس املتوسطةيباملدارس االبتدائية وفصول ثانو  ة ملحقةيوافتتحت فصول ثانو 
د وتعترب مدرسة ي البعثات ومدرسة دار التوحرية مستقلة مثل مدرسة حتضيمدارس ثانو  افتتاحاىل 
ث أشرتط للقبول هبا يثة ، حية حديأول مدرسة ثانو  ـه1301عام  افتتحتات اليت  البعثريحتض

لسنوات األربعة درس الطالب يف ايكانت مدة الدراسة هبا مخس سنوات و  االبتدائيةاحلصول على 
 العلمي أو األديب فإذا ما أمت نيتخصص يف أحد القسمية عامة ويف السنة اخلامسة ياألوىل مواد ثقاف

: ـه1412.) احلقيل ،جيهية اليت تؤهله لدخول اجلامعةهبذه املدرسة بنجاح منح الشهادة التو دراسته 
110) 

ث يح ـه1342/  ـه1310 البعثات خالل الفرتة من ريوتطور نظام الدراسة مبدرسة حتض    
وىل بنجاح شهادة نح الطالب بعد دراسة الثالث سنوات األمي مستوياتأصبحت مدة الدراسة ست 

النظام معموال  به  هذه منح شهادة التوجيهية وظل األخريةة فإذا مت الثالث سنوات يالكفاءة الثانو 
هذا  ة اىل شهادة الكفاءة املتوسطة واستمريث عدل مسمى الكفاءة الثانو يح ـه1345حىت عام 

 : مها ني مستقلتنياىل مرحلت الثانويةاملرحلة  انفصلتث يح ـه1341النظام قائما  حىت عام 

o سنوات ومدهتا ثالث املتوسطة املرحلة . 
o سنوات ثالث مدهتا و الثانوية املرحلة . 

اللغة  و اإلسالمية العلوم سيلتدر  بالطائف ھ 1314 عام أنشئت الىت ديالتوح لدار بالنسبة أما   
منها  ثالث ذلك بعد سنوات ست أصبحت مث سنوات مخس هبا الدراسة مدة فكانت العربية

العلوم  اىل باإلضافة ا لتشتملهمناهج عدلت و الثانوية للمرحلة أخرى ثالث و املتوسطة للمرحلة
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 ، دروسي)الع  اإلجنليزية اللغة و ةياالجتماع و ةياضيالر  و العلمية املواد ةيالعرب اللغة و اإلسالمية
 (11 : م 1914 احلريب

م دعت يم( وملا اتسع التعل 1903)  هـ1343ة عام ية السعوديئت وزارة املعارف باململكة العربانش  
م  ياسة العامة للتعليوط السيديه خيجمع يف يل ـه1310م عام يا للتعلينة العلالضرورة اىل إنشاء اللج

ع حقوله ومراحله بطرق متناسقة ومتكاملة ، ية يف مجياألهداف العامة واجلوانب األساس كي تتحقق
م باململكة وأهداف خاصة تتعلق بكل يالتعل اسةيا األساس فقد وضعت أهداف عامة لسوعلى هذ

 ة :يداف اليت وضعت للمرحلة الثانو مرحلة ، ومن األه

مة يف كافة جوانبها على يومستقوجعل األعمال خالصة لوجهه ق الوالء هلل وحده ي.متابعة حتق 1
 شرعه.

ا يالدن اة يفيالطالب اىل الكون واإلنسان واحل م هبا نظرةية اليت تستقيدة اإلسالمي.دعم العق 2
 ة اليت جتعله معتزا  باإلسالمية اإلسالميقافوالثة يده باملفاهيم األساسيواآلخرة وتزو 

 قادرا  على الدعوة اليها والدفاع عنها.

 د .ية التوحياحلي ألمة اإلسالم  احلاملة لرا  االنتماءني.متك 3

 ( السعودية العربيةالعام وللوطن اخلاص ) أي اململكة  ق الوفاء للوطن اإلسالميي.حتق 4

 اء وقوة يف اجلسم .يفق وتطلع اىل العلوافق هذه السن من تسام يف األيمبا 

 املختلفة اليت تظهر يف هذه الفرتة وتوجيهها وفق ما واستعداداته.تعهد قدرات الطالب  0

 العام .ة يف مفهومها ية اإلسالميقق أهداف الرتبحيناسبه وما ي

 ب والتتبع املنهجييق روح البحث والتجر ي العلمي لدى الطالب وتعمرية التفكي.تنم 1

 مة .يس السليم املراجع والتعود على طرق التدر واستخدا

 اهداملع اهتا املختلفة يفيوإعدادهم ملواصلة الدراسة مبستو  ني.إتاحة الفرص أمام الطالب القادر  4
 التخصصات .ة يف خمتلف يات اجلامعيوالكل
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 اة مبستوى الئق .ين احليادي.هتيئة سائر الطالب للعمل يف م 1

ام يوالق ميبالد يف املرحلة األوىل من التعلا  لسد حاجة اليا وفني مسلكنيؤهلج عدد من املي.ختر  9
 ها.ري ة وغية وجتار ية وصناعية من زراعيباملهام واألعمال الفن

 مة .ية سليالمق الوعي األسري لبناء اسرة إسي. حتق 15

 ومساعدهتم ةواالنفعالية يالج مشكالهتم الفكر ة الشباب على أساس اإلسالم وعي. رعا 11

 اهتم بنجاح وسالم .يالفرتة احلرجة من ح هذه ازاجتيعلى 

 من العلم النافع والعمل الصاحل اداالزديطالعة النافعة والرغبة يف لة املي. إكساهبم فض 12

 ة الفرد وأحوال اجملتمع .يد تزدهر به شخصيأوقات الفراغ على وجه مف استغاللو 

 املضللة . اهاتواالجتواجه به الطالب األفكار اهلدامة يايب الذي جين الوعي اإلي. تكو  13

 ( 29م :  1912دان ، ي)ز 

 الثانوية التقليدية:

هـ حىت قبل عقد من الزمن 1300وهو النظام اليت سارت عليه مدارس اململكة منذ نشأهتا عام    
عندما أنشئ التعليم املطور، وظل التعليم التقليدي سيد التعليم حىت يف زمن التجارب األخرى، بل 

 يف وقت فرض النماذج األخرى على أكثر مناطق اململكة. 

دارس الدول العربية، فتدرس به مواد تقليدية متممة للمرحلة وهو نظام مشابه ألكثر أنظمة م    
املتوسطة كاللغة العربية والدين والرياضيات والعلوم وغريها، وفيها يدرس الطالب مجيع املقررات يف 
الصف األول الثانوي أما يف الصفني الثاين والثالث الثانوي فيختار الطالب إما القسم األديب وإما 

شهادة »حيمل خريج هذا القسم شهادة الثانوية العامة أو التوجيهية وقد يطلق عليها القسم العلمي، و 
كما يف بعض البلدان العربية كسورية ولبنان، وهذه الشهادة غالب ا ما هتيئ الطالب « البكالوريا

ي للدخول إىل اجلامعات احلكومية أو اخلاصة ليكمل دراسته فيها، وقد كان اجملال متاح ا جلميع خرجي
الثانوية العامة من قبل يف الدخول للجامعة احلكومية، أما يف وقتنا هذا ومع التطور وازدياد خرجيي 
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الثانوية العامة أصبح األمر عسري ا يف احلصول على مقعد يف جامعة حكومية ملن مل حيصل على معدل 
 ) املهيزع ، مسرية التعليم يف اململكة(عال.

 نيمقرر ا على ثانويات اململكة للبنملرحلة الثانوية ألكثر من مخسني عام ا ظل التعليم التقليدي يف ا     
والبنات، بعدها أراد املسؤولون تطوير هذا التعليم وال سيما بعد دراسة عدد من التجارب الناجحة يف 
العامل؛ وبسبب ميل الدراسات االجتماعية إىل حث اجملتمعات والدول على إعطاء الطالب فرصة 

ا يراه مناسب ا من دراسة تكون مالئمة ألهدافه وميوله حىت ينجح يف املستقبل وغري ذلك من اختيار م
 األسباب دعت املسؤولني لتعديل التعليم الثانوي، وقد نتج عن ذلك ما مسي بالثانوية الشاملة.

 الثانوية الشاملة:

هـ( اليت 1455 -هـ 1390ة )جاء تطبيق هذا النظام استجابة لتوصية يف خطة التنمية الثانية للدول   
رأت البدء بتجربة التعليم الشامل يف املرحلة الثانوية، وقد كانت هذه التجربة مثرة دراسات وتوصيات 

 بعد التطور الذي شهدته اململكة واطالع املسؤولني فيها على جتارب الدول املتقدمة علمي ا. 

ملميزات اليت جتعله خمتلف ا عن نظام املدرسة ويتميز النظام التعليمي يف املدرسة الشاملة بعدد من ا
 الثانوية التقليدية؛ ومن تلك املميزات:

o  خيتار الطالب املواد اليت يرغب يف دراستها، ويضع جدوله الدراسي بنفسه وعدد الساعات
 اليت يرغب يف دراستها وهذا النظام شبيه بالنظام اجلامعي.

o  القصرية أو التقومي املستمر.يكون التقومي غالب ا عن طريق االختبارات 
o  الدراسة الصيفية، حيث يستطيع الطالب أن يدرس يف العطلة الصيفية اختياري ا وعليه

 فبإمكانه أن خيتصر مدة الدراسة من ثالث سنوات إىل سنتني ونصف.
o .عدم وجود املظاهر املدرسية املعتادة كاجلرس واألبواب املغلقة 

ور ما يقارب السنوات اخلمس ظهرت عدة مشكالت تتعلق باملناهج بعد تطبيق نظام التعليم املط    
يف ُمتمع تعود على النمط التقليدي فصعب عليه القبول مبا هو  والطالب واإلدارة والنظام وال سيما

غريب عنه وأما الطالب فقد فهم الكثريون منهم النظام خطأ فقد آثروا التساهل بفضل املرونة اليت 
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فقد كانوا السبب الرئيس يف إلغاء التجربة، لذا فقد دعت رئاسة ُملس الوزراء يتحلى هبا النظام، 
 لتقومي التجربة وبعد دراسات مضنية توصل اجمللس إىل إلغاء التجربة. 

بإلغاء هذا النظام والعودة إىل النظام السابق  150هـ صدر قرار ُملس الوزراء رقم 1411ففي عام    
الثانوي إىل أربع شعب بدء ا من الصف الثاين الثانوي، كما تقرر إعادة مع االلتزام بتشعيب التعليم 

 (344:ـه1424) اخلويطر ،دراسة املناهج وتنظيمها وفق ا لذلك.

 العودة إلى نظام التعليم الثانوي التقليدي:

وهكذا رجع نظام التعليم الثانوي إىل سابق عهده كما كان مع بعض التعديالت يف النظام      
القدمي، حيث قامت وزارة املعارف بإجراء تعديل على األقسام والتخصصات، حيث أصبح هناك 
أربعة أقسام بدء ا من الصف الثاين الثانوي خيتار الطالب أحدها ليتخصص فيه وهي: قسم العلوم 

وقسم العلوم اإلدارية واالجتماعية « العلمي سابق ا»وقسم العلوم الطبيعية « األديب سابق ا»رعية الش
وقسم العلوم التقنية، كما جرى إضافة مناهج جديدة مأخوذة من النظام املطور ومن أبرزها املناهج 

  النظام التقليدي.اخلاصة بعلوم احلاسب اآليل ومنهج املكتبة والبحث لتضاف إىل املناهج املوجودة يف

إذ ظهر يف ذلك العام  هـ1420استمر النظام التقليدي معموال  به على مستوى اململكة حىت عام   
 ما يسمى بنظام التعليم الثانوي اجلديد أو املطور. 

 نظام التعليم الثانوي الجديد

ا بعد أن أثبت النظام رأت وزارة الرتبية أن جتمع بني مزايا النظامني التقليدي واملطور ال سيم    
املطور جناحه يف كثري من البلدان، فتم تقومي ودراسة التجربتني، وانبثق عن الدراسات والتوصيات 

املطور اجلديد أو الثانوي اجلديد أو.. هو عبارة عن مزج مزايا  األخذ بالنظام اجلديد وهو ما مسي بـ:
أت الوزارة تطبيق هذا النظام تدرجيي ا بدء ا من عام النظام التقليدي مبزايا نظام التعليم املطور، وقد بد

هـ، مت التوسع 1421مدرسة ثانوية للبنني ومدرستني للبنات(، ويف عام 11هـ مبدارس حمدودة )1420
مدرسة يف مناطق اململكة املختلفة للبنني  15يف التجربة وتطبيقها بشكل رمسي من خالل أكثر من 

 عة تاريخ التعليم يف اململكة() وزارة املعارف ، موسو والبنات.
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واجلديد يف النظام اجلديد هو تطبيقه على املدارس الثانوية للبنات، يف حني أن التجارب السابقة     
كانت مقتصرة على مدارس البنني. وسيستغرق األمر بعض الوقت حىت ميكن احلكم على هذا 

 اليت وقعت يف التجارب السابقة. املشروع اجلديد الذي يرى القائمون عليه أنه سيعاجل األخطاء

 : التعليم الثانوي الفني والتقني الصناعي

ومل يقتصر النظام التعليمي يف اململكة على الثانوية العامة أي اليت يدرسها معظم الطالب     
والطالبات من أجل الوصول إىل اجلامعة، بل جند أن املسؤولني يف اململكة وبناء على التطور الذي 

لبالد وحلاجة السوق من خرجيي خمتلف االختصاصات وامليول أوجدوا فروع ا عديدة للتعليم شهدته ا
 الثانوي حتت مسمى الثانوية الفنية أو املعاهد الثانوية الفنية.

كانت البداية للتعليم الفين الصناعي يف اململكة العربية السعودية إنشاء أول مدرسة صناعية يف   
هـ وذلك ملد حاجات البالد باأليدي 1314هـ وقيل 1319عبدالعزيز عام جدة يف عهد امللك 

العاملة الفنية املدربة، وكانت مدة الدراسة فيها ثالث سنوات بعد املرحلة االبتدائية، وكانت تسمى 
باملدرسة املتوسطة الصناعية، مث تالها نظام الدراسة خلمس سنوات بعد االبتدائية )الثانويات 

هـ وكانت ُتسمى كلية 1311/  1315افتتحت أول ثانوية صناعية باململكة عام  الصناعية( حيث
هـ، حيث أنشأهتا مديرية 1342الصناعات.. أما أول مدرسة جتارية يف اململكة فيعود تارخيها إىل عام 

املعارف يف مكة املكرمة وقبلت فيها خرجيي املرحلة االبتدائية، ومنحت اخلرجيني دبلوم ا متوسط ا 
هـ بافتتاح أربع مدارس متوسطة جتارية وألغيت هذه 1315ري ا، وتطور التعليم التجاري عام جتا

 (12/ 0 ـه1434)ُملة املعرفة هـ وتقرر تطويرها إىل مدارس ثانوية جتارية.1310املدارس عام 

 التعليم الثانوي النظام الفصلي : 

هيئ املتعلم للحياة والعمل والتعلم هو نظام للتعليم الثانوي يعتمد على التعلم الفصلي ؛ وي   
تدرس يف ثالث سنوات ؛ تتضمن اإلعداد  -مستويات دراسية-األكادميي؛ ويتكون من ستة فصول 

ختار املتعلم بعدها من بني املسارات  -مستويني دراسيني األول والثاين-العام املوحد يف فصلني 
ليحصل بعد النجاح يف مواده   -ةمستويات دراسي-ليدرس أربعة فصول  -التخصصية-التشعبية 

 الدراسية على شهادة املرحلة الثانوية.
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 (ـه1430:  عليمت) وزارة الرتبية وال:الفصليالغرض األساسي لمشروع التعليم الثانوي النظام 

حتقيق املواءمة واالتساق بني مناهج التعليم األساسي ومناهج النظام السنوي للتعليم الثانوي، مبا     
يعزز القيم واملهارات واالجتاهات الرتبوي احلديثة، ويهيئ املتعلمني ملتابعة التعلم واحلياة والعمل، 

 لتعلم.ويدعم التحول إىل النظام الفصلي املبين على حتسني التقومي من أجل ا

 :  مالمح وخصائص التعليم الثانوي النظام الفصلي

 ـ يعتمد على الفصل الدراسي الواحد وكل فصل دراسي يعد مستوى دراسي .

 ـ كل فصل دراسي مستقل مبواده الدراسية وبنتيجته؛ وال يرتبط مبا بعده .

دهم اجلَيد سيسهم يف ختفيف ـ تقدمي مناهج  حدثة لتهيئة املتعلمني للتعليم اجلامعي، مما يعين أن إعدا
 العبء على اجلامعات ويعزز جناحهم يف الدراسة اجلامعية.

مهارات احلاسب  الل بعض املواد املهارية مثل :ـ املسامهة يف هتيئة املتعلمني للحياة وسوق العمل من خ
 ملهارات التطبيقية.ا -مهارات البحث ومصادر املعلومات-وتقنية املعلومات 

 ـ يدرس الطالب / الطالبة يف املستويني األول والثاين مواد عامة موحدة .         

 التالية : -التخصصية-التشعبية  خيتار املتعلم بعد املستويني األول والثاين  من بني املساراتـ          

 املسار األديب   )قسم العلوم الشرعية والعريب(.            

 ي   )قسم العلوم الطبيعية(.املسار العلم            

 املسار اإلداري  )قسم العلوم اإلدارية واالجتماعية(.            

 

 خطة الدراسة موحدة بين ) البنين والبنات ( .    

( مادة  دراسية لكل 14ختفيف األعباء الدراسية على الطالب حيث يدرس يف املستويني األول والثاين ) -
 النظام السنوي .( يف  21فصل بدال  من ) 
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 مالمح وخصائص التقومي يف التعليم الثانوي النظام الفصلي:

 النجاح يف مجيع املواد شرط للحصول على شهادة إمتام الدراسة . -

 التقومي يعتمد على الفصل الدراسي بدال  من العام الدراسي يف النظام السنوي .  -

 عدم إعادة دراسة سنة أو مستوى دراسي . -

 حساب املعدل على النحو التايل:  املعدل الرتاكمي من السنة الدراسية األوىل ويتمتطبيق  -

 % ( 20املستويني األول والثاين         حتسب له    )                     

 % (  30حتسب له   )          والرابع الثالثاملستويني                    

 % ( 45والسادس     حتسب له   )  املستويني اخلامس                   

 إلغاء نظام التجاوز لرفع كفاءة النظام التعليمي والتقومي . -

 إتاحة الفرصة للمتعلم املتعثر باالختبارات املتعددة أو الدراسة يف الفصول الصيفية حال       -

 اعتمادها .  

 تطبيق أسلوب املواد الدراسية احملمولة . -

 ( لالختبار النهائي لكل  05( ألعمال الفصل  ) 05( درجة؛ منها )  155خصص لكل مادة )  -

 فصل دراسي .    

 توزع الدرجات لكل مادة حبسب طبيعة املادة ، ونوع التقومي فيها . -

 ( درجة من أعمال الفصل الدراسي للحضور واملشاركة والنشاطات الصفية  35ختصيص )  -

 ( درجة لالختبارات 25وعات والبحوث وملف اإلجناز و) والواجبات واملهام املنزلية واملشر   

 التحريرية.    
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 إتاحة الفرصة لالنتساب الكلي، وال يتاح اجلزئي.  -

 ثانوية دار التوحيد بالطائف:

 القته ملا بالطائف التوحيد دار إىل نشري أن اململكة يف الثانوي التعليم بدايات عن ذكره اجلدير من     
 التعليم مؤسسات لتطوير نواة فكانت هـ 1314 سنة هناك أنشئت فقد احلني، ذلك يف شهرة من

 وإلعداد الديين اجملال يف العليا دراستهم ملتابعة املؤهلني من األوىل األفواج لتخريج مركز ا وأصبحت الديين،
 كما واإلرشاد، الوعظ وظائف وكذا هلم القضاء وظائف إلسناد والعربية الشرعية العلوم يف أكفاء خرجيني
 امللك وهدف هـ،1345 عام سنوات بست بعدها فتحت اليت الدينية العلمية للمعاهد منوذج ا كانت

 صحيح ا فهم ا اإلسالم فهم هي سامية تعليمية غاية لتحقق الدار هذه إنشاء إىل - اهلل رمحه - عبدالعزيز
 اإلسالمية والتعاليم بالقيم الطالب وتزويد ونشرها، اإلسالمية العقيدة وغرس متكامال ،

 كان ملا املدرسة إلدارة البيطار هبجة حممد الشيخ اللغوي ُممعها وعضو الشام عالّمة امللك اختار لذا    
 يف للتدريس والشام األزهر مشايخ من عدد ا البيطار الشيخ اختار وقد جم، وعلم طيبة سرية من به يتمتع

 كبري ا عدد ا الدار خرجت وقد الثانوية، تعادل وشهادهتا سنوات مخس فيها الدراسة مدة وكانت املعهد،
 عهد بعد رسالتها أداء يف الدار استمرت وقد البالد، يف الشرعي والقضاء التعليمية النهضة مهام تولوا ممن

 . احلاضر الوقت يف عادية ثانوية إىل حتولت حىت عبدالعزيز امللك

 عن إحصائية يف( عبدالعزيز امللك عهد يف اجلزيرة شبه) كتابه يف الزركلي الدين خري أشار وقد    
 جدة ويف مدارس ثالث مكة يف تنحصر أهنا فذكر م1905 - هـ1319 عام اململكة يف الثانوية املدارس
) وزارة .واحدة مدرسة عنيزة ويف واحدة، مدرسة األحساء ويف اثنتان مدرستان الطائف ويف واحدة مدرسة

 (110: 1تاريخ التعليم يف اململكة ،جموسوعة املعارف ، 
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 السابقة: الدراسات:  ثانياا            
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 السابقة: الدراسات:  ثانياا 
 مبوضوع عالقة هلا اليت السابقة الدراسات أهم الدراسة من اجلزء هذا يف الباحث يتناول

 مت وقد ، وإمكاناته معرفته حدود يف الباحث إليها توصل واليت ، العربية أو منها احمللية سواء الدراسة
 حمورين ومها على النحو التايل : إىل تصنيفها
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 التي تناولت أساليب تدريس التربية اإلسالمية الدراسات : أوال
 : الدراسات التي تناولت أداء المعلم وعالقته ببعض المتغيرات. ثانيا
 : التايل املنهج وحتليلها السابقة الدراسات استعراض ُمال يف الباحث ويتبع   
 ، العنوان بذكر ذلك ويكونفاألقدم:   األحدث بدءا  السابقة الدراسات استعراض مت : أوال

 لكل النتائج وأهم ، الدراسة عليه طبقت الذي اجملتمع أو والعينة ،  املستخدمة واألداة واألهداف،
 . دراسة

 . هبا احلالية الدراسة وعالقة السابقة الدراسات على عام تعليق : ثانيا
 جزء ا متثل الدراسات هذه إن بل ، فقط املوجز العرض على السابقة الدراسات استخدام يقتصر وال

 . عديدة جوانب يف احلالية الدراسة تثري أهنا باعتبار ، احلالية للدراسة ومهما أصيال
 :الدراسات التي تناولت أساليب تدريس التربية اإلسالمية أوالا 
 (م1009/ هـ3410)  عبدالعزيز بن محمد بنت رحاب دراسة.3
 يف واملناقشة احلوار أسلوب املتوسطة املرحلة يف الشرعية العلوم معلمات استخدام مدى" بعنوان  

 "ذلك ومعوقات التدريس
 املتوسطة املرحلة يف الشرعية العلوم معلمات استخدام مدى على التعرف على الدراسة وهدفت    

 .استخدامها دون حتول اليت املعوقات أهم على والتعرف التدريس يف واملناقشة احلوار أسلوب
 مجيع من املتكون الدراسة ُمتمع ،وأوضحت الوصفي املنهج الدراسة هذه يف الباحثة استخدمت وقد

 لوزارة التابعة( بنات) املتوسطة للمرحلة احلكومية العام التعليم مدارس يف الشرعية العلوم معلمات
 حددت كما.  معلمة(  1211)  وعددهن ـه1435/ـه1429لعام الرياض مدينة يف والتعليم الرتبية

 الطريقة باستخدام معلمة(  410)  عددهن والبالغ البحث ُمتمع من( 45) % نسبة الباحثة
 الرياض غرب ومركز الرياض وسط مركز) الثمانية الرتبوي اإلشراف مراكز حبسب موزعة العشوائية

 (.الروايب ومركز النهضة ومركز الشفا ومركز البديعة ومركز الرياض جنوب ومركز الرياض مشال ومركز
 اجملال يف الدراسات على ذلك يف معتمدة( االستبانة) الدراسة أداة بتصميم الباحثة قامت وقد    

 .الباحثة خلربة باإلضافة نفسه
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 : النتائج تلك أهم ومن
 .بكالوريوس العلمي مؤهلهن الدراسة عينة مفردات من األكثر الفئة أن_ 1
 .فأكثر سنوات 15 من خربهتن سنوات عدد الدراسة عينة مفردات من األكثر الفئة أن_ 2
 من أربعا   دائما   يستخدمن أن على موافقات املتوسطة املرحلة يف الشرعية العلوم معلمات أن_ 3

 وذلك واملناقشة احلوار قبل ما خطوات من سبعا   غالبا   يستخدمن و واملناقشة احلوار قبل ما خطوات
 . خطوة عشرة إحدى من
 من لتسع دائما   استخدامهن على موافقات املتوسطة املرحلة يف الشرعية العلوم معلمات أن_ 4

 .التدريس يف واملناقشة احلوار أثناء متارس اليت اخلطوات
 وذلك التدريس يف املناقشة و احلوار أثناء متارس اليت اخلطوات من لواحدة غالبا   استخدامهن و_ 0

 . واملناقشة احلوار أثناء متارس خطوات عشر من
 ( م1007/  هـ3418)  الزهراني إبراهيم بنعلي  دراسة. 1

 العلم كتاب أحاديث على البخاري اإلمام تراجم خالل من املستقاة التعليمية األساليب"  بعنوان    
 .الصحيح جامعه يف

 على البخاري اإلمام تراجم من املستنبطة التعليمية األساليب بيان هو البحث هذا من اهلدف    
 واملمارسة املضمون حيث من اإلبداعي الرتبوي السبق توضح واليت البخاري صحيح يف العلم كتاب

 لفت آخر جانب ومن جانب من واملعاصرة احلديثة الرتبية نظريات على اإلسالمية الرتبية منهج يف
 باألساليب غنية فهي اإلسالمية الرتبية مصادر يف البحث ضرورة إىل والتعليم الرتبية رجال انتباه

 .ومكان زمان لكل الصاحلة الرتبوية والقواعد
 :التايل النحو على البحث نتائج وجاءت

 شيئا تضيف سوف مبجموعها واليت الصاحلة التعليمية األساليب من عددا الدراسة هذه بينت لقد  1
 األصالة بني جيمع مشويل تربوي فكر إىل ماسة حباجة فنحن املعاصر، الرتبوي البناء يف مهما

 فيه سيطرت الذي العصر هذا يف وخباصة األمة، سلف بفهم النبوة مشكاة من ينطلق واملعاصرة،
 .اإلسالمية البالد من كثري يف الوافدة الرتبوية النظم
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 وعرفها املتنوعة التعليمية األساليب تربيته يف األول املريب وسلم عليه اهلل صلى الرسول مارس لقد. 2
 لعملية يتصدى من لكل شرطا وتصبح الرتبية، كليات على وتقرر م،هتمصنفا الرتبويون يؤلف أن قبل

 .والتعليم الرتبية
 حيث من سواء املعاصرة الرتبوية النظريات على تربويا سبقا اإلسالمية الرتبية سجلت لقد  .3

 أكرب على عام مائة على يزيد ال املعاصرة الرتبوية النظريات فأحدث ، املمارسة حيث من أو املضمون
 .سنة وأربعمائة ألف منذ األساليب هذه إىل دعت قد اإلسالمية الرتبية جند بينما تقدير،

 معرفة يف مطلبه واملعلم الباحث فيها جيسد سوف واليت والرتاجم النصوص ُمموعة حصر مت لقد .4
 وسائط يف الرتبوي العمل جناح على املساعدة التعليمية األساليب واستخراج ، الرتبوية الدالالت

 .الرتبوية األهداف حتقيق مستوى إىل العملية باملمارسة واالرتقاء الرتبية
 (م 1007) السبيعي خالد دراسة ـ 1

 ومتطلبات الفعالة التدريس أساليب ممارسة حنو التدريس هيئة أعضاء اجتاهات" بعنوان    
 "العريب اخلليج لدول التعاون ُملس دول جامعات يف استخدامها

 الفعالة، التدريس ألساليب التدريس هيئة أعضاء ممارسة واقع على التعرف إىل الدراسة هذه هدفت   
 لدول التعاون ُملس دول جامعات بعض يف استخدامها متطلبات وحتديد ممارستها، حنو واجتاهاهتم

 وثباهتا صدقها من التحقق مت استبانة بتصميم الباحث قام اهلدف هذا ولتحقيق. العريب اخلليج
 من الطبقية بالطريقة اختيارها مت عشوائية عينة على الدراسة طبقت وقد. املناسبة العلمية بالطرق
 جامعة وهي العريب اخلليج لدول التعاون ُملس دول جامعات بعض يف العاملني التدريس هيئة أعضاء

 الكويت وجامعة قطر، وجامعة قابوس، السلطان وجامعة البحرين، وجامعة املتحدة، العربية اإلمارات
 عينة أفراد عدد بلغ حيث هـ،1424/1421 اجلامعي العام من الثاين الدراسي الفصل يف وذلك

( 1241) حبوايل يقدر والذي األصلي الدراسة ُمتمع من%( 29) نسبة متثل عضوا  ( 340) الدراسة
 : يلي ما الدراسة إليه توصلت ما أهم ومن. عضوا  
 جامعات بعض يف التدريس هيئة أعضاء ميارسها واليت شيوعا   الفعالة التدريس أساليب أكثر إن     
 وأن. التعليمية التقنيات على املعتمد التدريس وأسلوب واحلوار، املناقشة أسلوب التعاون ُملس دول

 احلقلي،وأسلوب واألسلوب املربمج، التعليم أسلوب هي شيوعا   األقل الفعالة التدريس أساليب
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 وأسلوب التعاوين، التعلم على املعتمد التدريس وأسلوب املفاهيم، خرائط على املعتمد التدريس
 بعض يف التدريس هيئة أعضاء لدى ما نوعا   عاليا   إجيابيا   اجتاها   هناك إن(. التجرييب)العملي التدريس

 املتطلبات من عددا   هناك إن.الفعالة التدريس أساليب ممارسة حنو التعاون ُملس دول جامعات
 ألجل توفرها ضرورة التعاون ُملس دول جامعات بعض يف التدريس هيئة أعضاء يرى اليت الالزمة

 يف احلديثة والتقنيات األجهزة توفر:  ومنها التعليمية العملية يف الفعالة التدريس أساليب استخدام
 الدراسية القاعات مساحة ومناسبة هلا، املستمرة والصيانة الفين الدعم وتوفري الدراسية، القاعات

 .الطلبة ألعداد
 يف التدريس هيئة أعضاء بني%(  0) الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال  

 اجتاهاهتم يف وكذلك ، الفعالة التدريس أساليب ممارسة درجة يف التعاون ُملس دول جامعات بعض
 .العلمية الدرجة أو التدريسية، اخلربة أو الكلية، نوع اختالف إىل تعزى ممارستها حنو
 ( 1004)  شريف حماد دراسة. 4
 املرحلة يف اإلسالمية الرتبية معلمو يستخدمها اليت الشائعة اإلسالمية الرتبية تدريس أساليب) 

 (. مسحية دراسة( ) استخدامها ومربرات غزة مبحافظة العليا األساسية
 معلمو يستخدمها اليت الشائعة اإلسالمية الرتبية تدريس أساليب على التعرف إىل الدراسة هدفت   

 اهلدف ولتحقيق استخدامها، ومربرات غزة مبحافظات العليا األساسية املرحلة يف اإلسالمية الرتبية
 لة ووكا والتعليم الرتبية وزارة من ومعلمة معلم"  11"  من مكونة عينة على استبيانني الباحث طبق

 تشري النتائج أهم وكانت الدارسة، أسئلة عن لإلجابة اإلحصائية املعامالت واستخدام الدولية الغوث
 التعلم أسلوب استخداما   وأقلها واملناقشة واحلوار اإلقناع أسلوب شيوعا   األساليب أكثر أن إىل

 إىل تعزى واملعلمات املعلمني بني إحصائية داللة ذات فروق توجد ال وأنه الفردي والتعلم الذايت،
 كثرة إىل ترجع التدريس ألساليب املعلمني استخدام مربرات وأن العمل، وجهة والتخصص اخلربة
 بضرورة الدراسة أوصت وقد أخرى، ألساليب املعلم معرفة وعدم املادة وكمية الطالب أعداد

 النمو لزيادة اإلسالمية الرتبية تدريس أساليب على املعلمني وتدريب ومتنوعة فاعلة أساليب استخدام
 .هلم الرتبوي املهين

 ( 1000)  الشرف عادل دراسة. 5
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 .تقوميية دراسة ـ االبتدائية املرحلة يف اإلسالمية الرتبية تدريس أساليب شيوع مدى" بعنوان     
 املرحلة يف اإلسالمية الرتبية معلمو يستخدمها اليت التدريس أساليب أنواع رصد إىل الدراسة هدفت

 ذلك ولتحقيق. منها كل شيوع ومدى وأنواع األساليب هذه طبيعة على للتعرف االبتدائية
 مناطق على االستبانة من عدد توزيع مت أسلوبا   25من مكونة هلا كأداة االستبانة الدراسة استخدمت

 .معلما  (   002) العينة ُمموع بلغ الكويت يف مخسة
 :إليها توصلت اليت النتائج أهم وكان

 ذات فروق يوجد ال أنه كما عالية، التدريس أساليب معظم على املعلمني استجابات معدل أن    
 أشارت كما. اخلربة وسنوات العلمي واملؤهل والعمر االجتماعية واحلالة اجلنس بني إحصائية داللة

 وخاصة األساليب بعض لتطبيق استعدادا   أكثر هم عاما   الثالثني فوق الذين املعلمني أن إىل النتائج
 .االستنتاج أسلوب

 ( 3988) سليمان محمد ممدوح دراسة. 6
 يف التدريس واسرتاتيجيات وأساليب طرائق بني الفاصلة للحدود املعّلم الطالب إدراك أثر" بعنوان     
 .24 العدد 1 السنة ، العريب اخلليج رسالة"  الصف داخل فّعالة تعليمية بيئة تنمية

 واسرتاتيجيات التدريس وأساليب التدريس طرائق بني الفاصلة احلدود بتوضيح الدراسة اهتمت    
 مت وكذلك. عامة بصفة التدريس طرائق ميدان يف الكتابات بعض إىل بالرجوع وذلك ، التدريس

.   البحرين جبامعة وذلك ، ضابطة أخرى ُمموعة مع مقارنة جتريبية ُمموعة على املنظور هذا جتريب
 مدلوالته الثالثة مفاهيم من مفهوم لكل أن حيث من املنظور هذا تناول مت التجريبية اجملموعة ويف

 فاصلة والحدود شامل مفهوم أهنا على املفاهيم هذه تناول مت فقد الضابطة اجملموعة أما ، به اخلاصة
 .بينها فيما
 ، واسرتاتيجياته وأساليبه التدريس طرائق بني فاصلة حدود هناك أن الدراسة نتائج أظهرت ولقد   

 إىل تؤدي فإهنا الفروق هذه طبيعة املعلم يدرك وحينما ، بينها فيما مشرتكة نقاطا   هناك أن كما
 تفوق لتؤكد التجريبية الدراسة نتائج جاءت حيث.  وفعالة دالة بصورة التدريسي موقفه ظهور

 ، الثالثة املفاهيم بني الفاصلة احلدود إدراك حيث من ؛ الضابطة اجملموعة على التجريبية اجملموعة
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 داخل فعالة تعليمية بيئة تنمية حيث من والضابطة التدريسية املواقف يف األداء حيث من وكذلك
 .الصف

 (م3987)  اهلل عبد محمود سامي دراسة ـ7
 لتطوير وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول استخدمها اليت التدريس طرق مسات ببعض االهتداء بعنوان   

 "اإلسالمية الدينية الرتبية تدريس
 الرسول استخدمها اليت الطرق من هبا االقتداء ميكن اليت السمات إىل االهتداء إىل الدراسة هدفت   

 الرتبية تدريس طرق لتطوير تطبيقها ميكن واليت الدين، املسلمني تعليمه يف وسلم عليه اهلل صلى
 ننطلق أن نتائجه أهم وكانت التحليلي الوصفي املنهاج الباحث استخدم ذلك ولتحقيق. اإلسالمية

 خالل من املناقشة أسلوب استخدام يتم وأن املتعلمني حاجات نشبع وان املفصل إىل اجململ من
 التعلم دافعية خللق والرتهيب والرتغيب الشرح مث املتعلم انتباه وجذب للتعليم املباشرة اخلربة موقف

 .يته واستمرار
 يمكن اإلسالمية التربية تدريس أساليب تناولت التي السابقة للدراسات العرض هذا وبعد

 : يلي بما الخروج
 اإلسالمية الرتبية وتدريس ، عام بشكل التدريس أساليب أمهية واضح بشكل للباحث تبني( 1

 . والدراسة االهتمام من مزيدا   التدريسية األساليب إعطاء يستدعي وهذا ، خاص بشكل
 من كثريا   الباحث استفاد كما ، الدراسة موضوع عن جيدة علمية خلفية الباحث لدى تكونت( 2

 اختيار ويف ، وبنائها الدراسة أداة حتديد ويف ، لدراسته النظري اإلطار يف السابقة الدراسات
 . هلا املناسبة اإلحصائية األساليب

 األداء تطوير يف التدريسية األساليب لدور سابقة دراسة يف التطرق يسبق مل أنه للباحث تبني( 3
 .اإلسالمية الرتبية ملعلم املهين

 معرفة إىل وهدفت  عام بشكل  التدريسية باألساليب اهتمت استعراضها مت اليت الدراسات إن( 4
 ،(م2555) الشرف عادل دراسة يف احلال هو كما ، التدريسية األساليب بعض استخدام واقع

 من كل دراسة جاءت بينما ،( ـه1435) رحاب ودراسة ،( م2554)  السبيعي خالد ودراسة
 ميكن اليت والسمات التدريسية األساليب لبيان( م1914) حممود سامي ودراسة( ـه1421) الزهراين



 

127 

 

)  سليمان دراسة وكانت ، وسلم عليه اهلل صلى الرسول استخدمها اليت الطرق  من هبا االقتداء
 واسرتاتيجيات التدريس وأساليب التدريس طرائق بني الفاصلة احلدود توضيح إىل هتدف( م1911

 دراسة هي الباحث دراسة إىل األقرب الدراسة وجند ، وخصوص عموم بينهما أن وأظهرت ، التدريس
 الشائعة اإلسالمية الرتبية تدريس أساليب على التعرف إىل هدفت والذي( ـه2554) شريف محاد
 .  غزة مبحافظات العليا األساسية املرحلة يف اإلسالمية الرتبية معلمو يستخدمها اليت

 سنة خالل من هلا البيان أو الواقع حيث من التدريس بأساليب اهتمت الدراسات هذه فكل 
 يف التدريسية األساليب دور على تركز فهي احلالية الدراسة وأما ، وسلم عليه اهلل صلى املصطفى

 من استخداما األكثر األساليب ومعرفة ، الثانوية باملرحلة اإلسالمية الرتبية ملعلم املهين األداء تطوير
 .الثانوية باملرحلة اإلسالمية الرتبية معلمي قبل

 المتغيرات ببعض وعالقته المعلم أداء تناولت التي الدراسات:  ثانيا      
 (ـه3411) الزهراني جمعان دراسة.3

 النشط التعلم اسرتاتيجيات ضوء يف الثانوية باملرحلة اإلسالمية الرتبية تدريس واقع دراسة" بعنوان     
 "الرتبويني املشرفني نظر وجهة من

 التعلم اسرتاتيجيات ضوء يف الثانوية باملرحلة اإلسالمية الرتبية تدريس تقييم إىل الدراسة هدفت    
 استخدام حيث من ، املكرمة مكة مدينة و الطائف مبحافظة الرتبويني املشرفني نظر وجهة من النشط

 االسرتاتيجيات هذه استخدام ومعوقات مقومات على والتعرف.  االسرتاتيجيات من جملموعة املعلمني
 اتبعت. واإلشراف التدريس ُمايل يف خلربهتم وفقا   االستخدام هلذا املشرفني تقديرات بني والفروق. 

 مت كما ، استبانة عن عبارة وهي الدراسة أداة بتصميم الباحث وقام املسحي الوصفي املنهج الدراسة
 حمافظة من كل يف اإلسالمية الرتبية مشريف خالل من البيانات مجع ومت.  وثباهتا صدقها من التحقق
 االختبارات من ُمموعة استخدام ومت إحصائيا ، البيانات عوجلت مث املكرمة مكة ومدينة الطائف

 .اإلحصائية
 اسرتاتيجيات يستخدمون اإلسالمية الرتبية معلمي أن:  أمهها ، النتائج من ُمموعة إىل التوصل مت    

 حمافظة يف الرتبويني املشرفني نظر وجهة حسب وذلك جيد بشكل حتديدها مت اليت النشط التعلم
 . املكرمة مكة ومدينة الطائف
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 ( ـه3411)  العجرمي باسم دراسة. 1
 األساسي التعليم معلمي لطلبة املهنية الكفايات لتطوير مقرتح تدرييب برنامج فعالية"  العنوان   

 ( .2551)  "املعلمني إعداد اسرتاتيجية ضوء يف غزة –األزهر جبامعة
 التعليم معلمي الطلبة لدى املهنية الكفايات لتطوير تدرييب برنامج بناء إىل الدراسة هدفت    

 الوصفي املنهج استخدام خالل من ،( 2551)  املعلمني إعداد اسرتاتيجية ضوء يف األساسي
 .التجرييب وشبه التحليلي،

 جتريبية ُمموعة وطالبة طالب 15)  بواقع وطالبة، طالبا  (  125)  من الدراسة عينة وتكونت هذا  
 وفق) األداء مالحظة وبطاقة حتصيلي، اختبار إعداد عرب ،(ضابطة ُمموعة وطالبة طالب 15 -

 . أسبوع 24 فرتة يف املطبق التدرييب الربنامج وبناء ،(الباحث إعداد من املهنية الكفايات قائمة
 اجملموعة طلبة درجات متوسط يف إحصائية داللة ذات فروق وجود الدراسة نتائج أبرز وكانت   

 لصاحل وكانت التحصيلي، االختبار على البعدي القياس يف الضابطة اجملموعة وطلبة التجريبية،
 اجملموعة طلبة درجات متوسط يف إحصائية داللة ذات فروق وجود وكذلك. التجريبية اجملموعة

 اجملموعة لصاحل وكانت املالحظة، بطاقة على البعدي القياس يف الضابطة اجملموعة وطلبة التجريبية،
 يف التجريبية اجملموعة طلبة درجات متوسط يف إحصائية داللة ذات فروق تظهر مل حني يف. التجريبية

 الطلبة احتفاظ يف الربنامج فعالية على يدل مما التحصيلي؛ االختبار على والتتبعي البعدي القياس
 لدى املقرتح التدرييب للربنامج فاعلية وجود إىل رسة ا الد وخلصت هذا اكتسبوها، اليت باملعلومات

 (.إناث ذكور،) العينة أفراد
 
 
 ( ـه3410)  الغامدي عادل دراسة. 1
 وجهة من االبتدائية املرحلة يف اإلسالمية الرتبية ملعلمي الشاملة اجلودة معايري أمهية: "  العنوان    

  ." املختصني نظر
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 املرحلة يف اإلسالمية الرتبية ملعلمي الشاملة اجلودة معايري أمهية حتديد إىل الدراسة هدفت    
 الشاملة اجلودة معايري أمهية حتديد و ، الشخصي باجلانب املتعلقة املختصني نظر وجهة من االبتدائية

 . العلمي باجلانب املتعلقة املختصني نظر وجهة من االبتدائية املرحلة يف اإلسالمية الرتبية ملعلمي
 تضمنت استبانة عن عبارة الدراسة أداة وكانت ، الوصفي املنهج الباحث استخدم:  الدراسة منهج  

 هي فكانت الدراسة عينة أما ، االبتدائية املرحلة يف اإلسالمية الرتبية ملعلمي الشاملة اجلودة معايري
 . الدراسة عليه طبقت الذي األصلي اجملتمع

 ) % ( .  املئوية النسب -2( .  ك)  التكرارات -1:  الدراسة يف املستخدمة اإلحصائية األساليب 
 معامل -1.  للثبات ألفاكرونباخ معامل -0.  املعيارية االحنرافات -4. احلسابية املتوسطات -3

 .الداخلي االتساق حلساب(  بريسون)  االرتباط
 املرحلة يف اإلسالمية الرتبية ملعلمي الشاملة اجلودة معايري حظيت -1:  الدراسة نتائج أهم   

 نظر وجهة من عالية أمهية بدرجة مؤشرات من تضمنته مبا الشخصي باجلانب املتعلقة االبتدائية
 .  .املختصني

 باجلانب املتعلقة االبتدائية املرحلة يف اإلسالمية الرتبية ملعلمي الشاملة اجلودة معايري حظيت -2
 معايري حظيت -3.  املختصني نظر وجهة من عالية أمهية بدرجة مؤشرات من تضمنته مبا العلمي
 مبا(  املهين)  الرتبوي باجلانب املتعلقة االبتدائية املرحلة يف اإلسالمية الرتبية ملعلمي الشاملة اجلودة

 اجلودة معايري حظيت -4.  املختصني نظر وجهة من عالية أمهية بدرجة مؤشرات من تضمنته
 اجملتمعية واملشاركة االجتماعي باجلانب املتعلقة االبتدائية املرحلة يف اإلسالمية الرتبية ملعلمي الشاملة

 . املختصني نظر وجهة من عالية أمهية بدرجة مؤشرات من تضمنته مبا
 ( ـه3418)  الكلثم مرضي بن حمد. دراسة  4

 ملواجهة احلديثة االجتاهات وفق اإلسالمية الرتبية ملعلم الرتبوي اإلعداد برنامج بناء"  بعنوان    
 ((  مقرتح تصور))  املعاصرة الثقافية املتغريات

 االجتاهات وفق اإلسالمية الرتبية ملعلم الرتبوي لإلعداد مقرتح  برنامج بناء:   الدراسة هدف   
 . املعلمني كليات يف املعاصرة الثقافية املتغريات ملواجهة احلديثة
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 وفق اإلسالمية الرتبية معلم إلعداد مقرتح برنامج ببناء الدراسة هذه قامت:   الدراسة موضوع   
 الرتبوي الربنامج ببناء الدراسة هذه واهتمت ، املعاصرة الثقافية املتغريات ملواجهة احلديثة االجتاهات

 دراسته يف الباحث واستخدم. السعودية العربية اململكة يف املعلمني كليات يف اإلسالمية الرتبية ملعلم
 يف  ومفرداهتا  املقرتحة املقررات فيها وضع استبانة امليداين التطبيق يف استخدم كما.  الوصفي املنهج
 على األداة بتطبيق قام مث.  وثباهتا األدوات صدق بقياس الباحث قام مث ، الرتبوي اإلعداد مساق
 األقسام وأعضاء السعودية باجلامعات الرتبية بكليات التدريس هيئة أعضاء وهم الدراسة ُمتمع

( عضوا   141)عضوا ، 320 واستجاب ، عضوا   010 على التطبيق ومت.  املعلمني كليات يف الرتبوية
(  عضوا   114) و ، والتقنيات الوسائل قسم من(  عضوا   15) و ، التدريس وطرق املناهج قسم من
 والتكرارات النسب)  للتحليل الوصفي اإلحصاء أساليب واستخدم.  النفس وعلم الرتبية قسم من

 للثبات براون سبريمان ومعامل ، للثبات كرونباخ ألفا ومعامل ، املعياري واالحنراف احلسايب واملتوسط
 . ) 
 :   الدراسة نتائج أهم

 ، 3 من(  2.93)  النفس وعلم الرتبية قسم قبل من تقدميها املقرتح للمواد اإلمجايل املتوسط بلغ(1
)  احلسايب متوسطه بلغ إذ احلسايب املتوسط يف قيمة أعلى  على الرتبوية املشكالت مقرر وحصل
 املقررات بني حسايب متوسط أقل على الطاليب واإلرشاد التوجيه مقرر حصل حني يف ،(2.91
 هذا من املقدمة املقررات عدد وبلغ( .  2.91)  يبلغ متوسط على حصل إذ ، الربنامج يف املقدمة
 . مقررات(  1)  القسم

 من(  2.93)  التدريس وطرق املناهج قسم قبل من تقدميها املقرتح للمواد اإلمجايل املتوسط بلغ(2
( 2) اإلسالمية الرتبية تدريس وطرق( 1) اإلسالمية الرتبية تدريس طرق مقررات وحصلت ، 3

 الرتبية ملناهج حتليلية قراءة مقرر حصل فيما(  2.94)  بلغ إذ متوسط أعلى على  امليدانية والرتبية
 من املقدمة املقررات عدد وبلغ( .  2.91)  يبلغ  إذ متوسط أقل على االبتدائية باملرحلة اإلسالمية

 . مقررات( 0) القسم هذا
 ( 3418)  سعيد دراسة.5
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 ومعلمو مشرفو يراها كما الطالب تسرب مشكل من احلد يف املعلم أداء جودة فعالية بعنوان    
 الشاملة اجلودة إدارة مفهوم معرفة إىل الدراسة هدفت وقد. التعليمية الباحة مبنطقة االبتدائية املرحلة

 على والوقوف ، التعليمية العملية يف املعلم أداء جودة مفهوم وحتديد ، الرتبوية املؤسسات يف وأمهيتها
 باملرحلة الرتبويني واملشرفني املعلمني نظر وجهة من أسباهبا واستقصاء ، التسرب مشكلة مفهوم

 كما التسرب مشكلة من احلد يف املعلم أداء جودة فاعلية عن والكشف. الباحة مبنطقة االبتدائية
 : الدراسة هذه نتائج أهم ومن.  الباحة مبنطقة االبتدائية باملرحلة الرتبويون واملشرفون املعلمون يراها
 إجيابيا دورا املعلم أداء جلودة وأن ، واملهين العلمي املعلم أداء ضعف التسرب أسباب أهم من أن     

 .واملعلمني الرتبويني املشرفني نظر وجهة من االبتدائية املدارس يف التسرب مشكلة من احلد يف
 ( ـه3418)  العلي ريم دراسة. 6

 األداء جلودة املقرتحة املعايري ضوء يف املتوسطة املرحلة يف الشرعية العلوم معلمات تقومي"  بعنوان    
 " التدريسي

 املرحلة يف الشرعية العلوم ملعلمات التدريسي األداء جودة معايري حتديد إىل البحث يهدف     
 داء لأل املقرتحة اجلودة معايري ضوء يف الشرعية العلوم ملعلمات التدريسي األداء واقع وتقومي املتوسطة

 يف الشرعية العلوم ملعلمات التدريسي األداء يف اإلحصائية الفروق داللة على التعرف و التدريسي
 يف اخلربة سنوات املؤهل،) الشخصية متغرياهتن باختالف التدريسي األداء جلودة املقرتحة املعايري ضوء

 التدريسي ألداء ا مستوى وحتسني تطوير يف واملسامهة(  التدريس مادة التدريس، صف التدريس،
 الشرعية العلوم معلمات من عينة على البحث وطبق. املتوسطة املرحلة يف الشرعية العلوم ملعلمات
 البحث ُمتمع من% (  00.93)  بنسبة معلمة(  33)  بلغت وقد اخلرج مبحافظة املتوسطة باملرحلة
 .األصلي

 استخدم إحصائيا البيانات ة وملعاجل البحث، لتطبيق كأداة مالحظة بطاقة الباحثة واستخدمت
 حلساب(  ألفاكرونباخ)  ثبات ومعامل الداخلي االتساق صدق لقياس يرسون ب ارتباط معامل

 للعينات( ت) واختبار احلسايب واملتوسط املئوية والنسب التكرار باستخدام النتائج حتليل ومت الثبات،
 .املستقلة
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 التمكن معيار ضوء يف الشرعية العلوم ملعلمات التدريسي باألداء يتعلق فيما الدراسة نتائج وكانت   
 العلوم معلمات أن إىل النتائج أشارت(  - الشرعية العلوم – التخصص مادة) العلمية املادة من

 العلوم – التخصص مادة) العلمية املادة من متوسطة بدرجة متمكنات اخلرج مبحافظة الشرعية
 (.- الشرعية
 على الدراسات السابقة: التعليق

 جوانب من جانب يف . احلالية الدراسة مبوضوع الصلة ذات السابقة الدراسات من عدد سبق فيما الباحث تناول   
 بالتعليق الباحث يقوم وهنا . للمعلم املهين التطوير أو التدريس بأساليب يتعلق اجلانب هذا يكون وقد . الدراسة هذه
 : التالية النقاط خالل من الدراسات هذه على
 . اهلدف حيث من

 .الدراسة يف استخدم الذي املنهج

 . الدراسة إجراء مكان حيث من

 .التوصيات أو النتائج حيث من

 :اهلدف حيث من: أوال  
 1435) رحاب ودراسة( م2554) شريف محاد ودراسة( م2555) الشرف عادل من كلٍ  دراسة استهدفت    
 هذه ورصد اإلسالمية الرتبية معلمو يستخدمها اليت الشائعة اإلسالمية الرتبية تدريس أساليب على التعرف(  ـه

 الشرعية العلوم معلمات استخدام ومدى  ، اإلسالمية الرتبية معلمو يستخدمها اليت التدريسية األساليب من األنواع
 كما. استخدامها  دون حتول اليت املعوقات أهم ومعرفة التدريس يف واملناقشة احلوار لألسلوب املتوسطة املرحلة يف

 ألساليب اجلامعات يف التدريس هيئة أعضاء ممارسة واقع على التعرف إىل( م2554) السبيعي دراسة استهدفت
)  سليمان ممدوح دراسة وجاءت. استخدامها متطلبات وحتديد ، ممارستها حنو واجتاهاهتم ، الفعالة التدريس
 هدفت كما ، التدريس واسرتاتيجيات التدريس وأساليب التدريس طرائق بني الفاصلة احلدود لتوضح( م1911

 تراجم من املستنبطة التعليمية األساليب بيان إىل(  م1914) وسامي( ـه1421) الزهراين علي من كل دراسة
 الطرق من هبا االقتداء ميكن اليت السمات إىل االهتداء وكذلك ، البخاري صحيح يف العلم كتاب على البخاري

 تدريس طرق لتطوير تطبيقها ميكن واليت  الدين املسلمني تعليمه يف وسلم عليه اهلل صلى الرسول استخدمها اليت
 .اإلسالمية الرتبية
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 العجرمي ودراسة(  ـه1421) الكلثم دراسة هدفت فقد املعلم أداء تناولت اليت الدراسات من الثاين القسم أما   
 املتغريات ملواجهة احلديثة االجتاهات وفق اإلسالمية الرتبية ملعلم الرتبوي لإلعداد مقرتح برنامج بناء إىل (ـه1432)

 التعليم معلمي طلبة لدى املهنية الكفايات لتطوير مقرتح برنامج بناء وكذلك  ، املعلمني كليات يف املعاصرة
 ودراسة( ـه1435)الغامدي عادل من كل دراسة هدفت كما  ، املعلمني إعداد اسرتاتيجية ضوء يف االساسي

 ، اإلسالمية الرتبية ملعلمي الشاملة اجلودة معايري أمهية حتديد إىل( ـه1421) العلي رمي ودراسة( ـه1421) سعيد
 العلوم ملعلمات التدريسي األداء جودة معرفة إىل إضافة ، التعليمية العملية يف املعلم أداء جودة  مفهوم حتديد وكذلك
 وقد.  اجلودة معايري ضوء يف الشرعية العلوم ملعلمات التدريسي األداء واقع وتقومي ، املتوسطة املرحلة يف الشرعية
 اسرتاتيجية ضوء يف الثانوية باملرحلة اإلسالمية الرتبية تدريس تقييم إىل( ـه1433) الزهراين مجعان دراسة هدفت

 .الرتبويني املشرفني نظر وجهة من النشط التعلم
 املهين األداء تطوير يف التدريسية األساليب دور معرفة هو – ذكره سبق كما – هدفها فإن احلالية الدراسة أما    

 ودرجة .اإلسالمية الرتبية معلمو يستخدمها اليت التدريسية األساليب على التعرف مث . اإلسالمية الرتبية ملعلمي
 . التدريسية األساليب ضوء يف املهين األداء لتطوير مقرتح تصور ووضع هلا، استخدامهم

 : المستخدم المنهج حيث من: ثانياا 
 أثنني بني اجلمع أو . التجرييب او التحليلي او الوصفي املنهج مابني السابقة الدراسات يف املستخدمة البحثية املناهج تعددت    

 .ذكرها تقدم اليت الدراسة اتاءوإجر  طرق حسب الوصفي املنهج تستخدم فسوف احلالية الدراسة أما.  منها
 : الدراسة إجراء ومكان المرحلة حيث من: ثالثاا 

 بدولة  االبتدائية باملرحلة  اإلسالمية الرتبية معلمي على تطبيقها مت( م2555) الشرف عادل دراسة جند     
 يدرسون الذين اإلسالمية  الرتبية معلمي على هاؤ إجرا مت حيث(  2554) شريف محاد دراسة وجاءت ، الكويت

 املرحلة معلمي على تطبيقها  مت( 1421)  سعيد دراسة بينما ، بفلسطني غزة مبحافظة العليا األساسية املرحلة
 هيئة أعضاء على طبقت(  2554) السبيعي خالد دراسة بينما .، السعودية العربية باململكة الباحة مبنطقة االبتدائية
 ممدوح دراسة  وطبقت ، العريب اخلليج لدول التعاون ُملس دول جامعات بعض يف العاملني التدريس
 باملرحلة الشرعية العلوم معلمات على( ـه1435)  رحاب دراسة إجراء ومت ، البحرين جبامعة( م1911)سليمان
 التدريس هيئة أعضاء على( ـه1421) الكلثم دراسة طبقت كما. الرياض مبدينة العام التعليم مبدارس  املتوسطة
 العلي رمي دراسة تطبيق ومت ، سابقا املعلمني كليات يف الرتبوية األقسام وأعضاء السعودية باجلامعات الرتبية بكليات
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)  العجرمي دراسة طبقت بينما ، اخلرج مبحافظة املتوسطة باملرحلة الشرعية  العلوم معلمات من عينة( ـه1421) 
 الثانوية املرحلة على(  ـه1433)  الزهراين دراسة وطبقت ،  بغزة األزهر جبامعة األساسي التعليم معلمي على( ـه1432

 .املكرمة مكة مبنطقة
 الطائف مبحافظة الثانوية باملرحلة اإلسالمية الرتبية معلمي على تعاىل اهلل بإذن تطبيقها ليتم الدراسة هذه وتأيت  

 عدا ، الدراسة إجراء مكان وكذلك سبق مما  دراسة أي هلا تتطرق مل املرحلة أن ويتضح . السعودية العربية باململكة
 (.ـه1433)  الزهراين دراسة
 :التوصيات أو النتائج حيث من: رابعاا 
 استخدام بضرورة يوصي ما فمنها خمتلفة وتوصيات نتائج على اشتملت أهنا نلحظ الدراسات هذه بتتبع     

 كبريا دورا تلعب اخلربة أن إىل مايشري ومنها . هلم الرتبوي املهين النمو لزيادة املعلمني وتدريب ومتنوعة فاعلة أساليب
 وأن املفصل إىل اجململ من تدريسه يف ينطلق أن جيب املعلم أن نتائجها تقول وأخرى .  للمعلم األداء حتسني يف

 أكثر أن نتائجها تظهر أخرى ودراسة . تدريسه يف حاضرا املناقشة أسلوب ويكون . املتعلمني حاجات يشبع
 املقررات بعض تدريس أسلوب بتحديث أوصى ما ومنها . واحلوار املناقشة أسلوب هي شيوعا التدريس أساليب
 .للمعلم املهين بالتطوير توصي أخرى ودراسة . الدراسية

 له تتطرق مل وهذا للمعلم املهين التطوير يف ودورها التدريسية األساليب بني لرتبط جاءت احلالية الدراسة أما    
 سيضيف وهذا . الصورة هبذه التدريسية األساليب حبثت قد دراسة هناك أن الباحث جيد ومل  السابقة الدراسات

 واضحة رؤية وفق املعلم لتطوير خططهم بوضع الرتبوي اإلشراف على القائمني ويفيد املعلم لتطوير جديدا   بعدا  
 .  التطوير يف دوره ومدى الفاعل األسلوب معرفة من تنطلق

 .اهلل بإذن القريب املستقبل يف تعاىل اهلل بعون عنها لتجيب يدعها الباحث فإن احلالية الدراسة هذه نتائج أما
 .الدراسة الحالية من الدراسات السابقة موقع
 بعض باهتمام حظي التدريسية األساليب موضوع أن يتضح السابقة الدراسات من عدد استعراض خالل من     

 خمرجاهتا بتزويد التعليمية العملية عوائد لتحسني ألمهيتها وذلك واألكادميية، التعليمية األوساط خمتلف يف الباحثني
 الدراسات أظهرت كما. وفاعلية بكفاءة املنتج العمل من متكنهم اليت والقدرات واملهارات باملعارف( الطالب)

 هذه وأن شىت، وطرق علمية مناهج خالل من األساليب هذه درسوا قد اختالفهم على الباحثني أن السابقة
 من الباحث استفاد وقد . واالهتمام التطبيق إىل طريقها جتد أن ينبغي اليت النتائج من كثريا   بينت الدراسات
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 متنوعة رؤى وتعكس تطبيقها، ومناطق ومنهجيتها أهدافها يف تباينت واليت السابقة الدراسات هذه استعراض
 أثر الدراسات هلذه كان كما. هلا املناسبة املنهجية واختيار الدراسة مشكلة حتديد يف وذلك موضوعها، حول
 يف االستفادة جانب إىل هذا للدراسة، النظري باإلطار العالقة ذات املهمة اجلوانب من كثري حتديد يف طيب

 . املستخدمة أدواهتا من املستقبل
 من معها وختتلف ، التدريسية األساليب هو الدراسة موضوع أن يف احلالية الدراسة مع الدراسات هذه وتتفق     

 الرتبية ملعلمي املهين األداء تطوير  حيث من ولكن التدريسية األساليب دور أيضا   الدراسة هذه تبحث إهنا حيث
 دور تناولت دراسة أي الباحث جيد مل أنه إال التدريسي األداء تطوير يف األساليب أمهية من وبالرغم .اإلسالمية

 مقرتحا تصورا يبين الباحث من جتعل الدراسة هذه نتائج أن إىل إضافة. التدريسي األداء تطوير يف األساليب هذه
 الفعال التدريسي األداء أن األمر وحقيقة التدريسية األساليب ضوء يف اإلسالمية الرتبية ملعلمي املهين األداء لتطوير

 جديدة إضافة اهلل بإذن الدراسة هذه ستكون وبذلك   واقتدار كفاءة بكل املعلم ينفذها أساليب عن عبارة هو
 جبامعة التدريس وطرق املناهج  قسم إجنازات إىل يضاف علميا   رافدا ليكون جبالء وتظهره املهم الدور هذا توضح
 .والرتبوية التعليمية بالعملية مهتم وكل التدريب ومراكز الرتبوي واملشرف املعلم منه يستفيد وبالتايل العاملية املدينة
 .املقررة األهداف وفق التعليم خمرجات يف نتائجه ونرى
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 الثالث الفصل

 
 الدراسة إجراءات

 

 : منهج الدراسة ومتغيراتها.أوالا           

 : ُمجتَمع الّدراسة وعينتها.ثانياا           

 . دراسة: خطوات إجراء الثالثاا           

 : المعالجات اإلحصائية.رابعاا           
 
 
 
 
 
 

 الثالث الفصل
 الدراسة إجراءات

 :تمهيد
هذا الفصل اإلجراءات املنهجية للدراسة من حيث منهج الدراسة الذي استخدمه  يتناول

الباحث، وحتديد ُمتمعه وعينته، وأدواته من حيث بنائها، واإلجراءات املتبعة يف تطبيقها والتأكد من 
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املعاجلة اإلحصائية اليت استخدمت يف حتليل البيانات، وهي على النحو  يبصدقها وثباهتا، وأسال
 التايل:

 أوالا: منهج الدراسة ومتغيراته: 
هذا اجلزء على جانبني أساسيني، ومها: منهج الدراسة، ومتغريات الدراسة، وفيما يلي  ويشتمل    

 توضيح لكل منهما:
 . منهج الدراسة:3

الية املنهج الوصفي، والذي هو كما ذكر عبيدات وآخرون الباحث يف الدراسة احل استخدم
أو حدث  .م( بأنه عبارة عن: " أسلوب يعتمد على مجع معلومات وبيانات عن ظاهرة ما2554)

وذلك بقصد التعرف على الظاهرة املدروسة وحتديد الوضع احلايل هلا  .واقع ما أو .أو شيء ما .ما
من أجل معرفة مدى صالحية هذا الوضع أو مدى احلاجة  والتعرف على جوانب القوة والضعف فيه

 (.244إلحداث تغيريات جزئية أو أساسية فيه" )ص
يطبق لتحقيق  صفي( من أن البحث الو 119م، 2553يتفق مع ما ذكره العساف ) وهذا

أو أكثر من األغراض التالية: معرفة بعض احلقائق التفصيلية عن واقع الظاهرة املدروسة، مما  واحدٍ 
ميكن من تشخيص ذلك الواقع. وحتديد املشكالت أو تقدمي أدلة لتربهن على سلوكيات واقعية 

ليل وأوضاع راهنة، وإجراء مقارنات بني واقعني أو أكثر، وإصدار أحكام تقوميية على واقع معني، وحت
 جتارب معينة هبدف االستفادة منها عند اختاذ قرار بشأن أمور مشاهبة هلا.

خالل املنهج الوصفي قام الباحث برصد دور األساليب التدريسية يف تطوير األداء املهين  ومن
من وجهة نظر معلمي الرتبية اإلسالمية  ئفملعلمي الرتبية اإلسالمية يف املرحلة الثانوية مبحافظة الطا

 املرحلة الثانوية مبحافظة الطائف، والتعرف على درجة ممارسة معلمي الرتبية اإلسالمية لألساليب يف
 التدريسية من وجهة نظر مشريف الرتبية اإلسالمية يف املرحلة الثانوية مبحافظة الطائف.

 . متغيرات الدراسة:1
 :اآلتية املتغريات على الدراسة اعتمدت

 وآثار نتائج ومالحظة الواقع، يف ما تغري إحداث على يعمل الذي املتغري وهو: املستقلة املتغريات. أ
 :التالية املتغريات الدراسة هذه يف املستقلة املتغريات ومتثل. التابع املتغري على التغري هذا
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 مبحافظة الثانوية املرحلة يف اإلسالمية الرتبية ملعلمي املهين األداء تطوير يف التدريسية األساليب -
 .الطائف

 –   اخلربة سنوات عدد -العلمي املؤهل: وهي مستقلة متغريات الدميغرافية املتغريات تعترب كما
 .اإلشراف مكتب

 التابعة املتغريات وتتمثل. عليه املستقل املتغري تطبيق أثر يقاس الذي املتغري وهو: التابعة املتغريات. ب
 :الدراسة هذه يف
 اإلسالمية الرتبية مشريف نظر وجهة من التدريسية لألساليب اإلسالمية الرتبية معلمي ممارسة درجة -
 .الطائف مبحافظة الثانوية املرحلة يف
 مشريف نظر وجهة من اإلسالمية الرتبية معلمي قبل من استخداما   األكثر التدريسية األساليب -

 .الطائف مبحافظة الثانوية املرحلة يف اإلسالمية الرتبية
 : ُمجتَمع الّدراسة والعينة:ثانياا 

 . مجتمع الدراسة:أ
أو األشياء  األشخاص( بأن " ُمتمع الدراسة يتمثل جبميع األفراد أو 131م: 2554عبيدات ) ذكر

 الذين يكونون موضوع مشكلة البحث".
 ُُمتَمع الدراسة من : وتكوَّنَ 

، والبالغ ـه1430للعام الدراسي  مشريف الرتبية اإلسالمية باملرحلة الثانوية مبحافظة الطائف مجيع
 ( مشرفا ، وفق اإلحصاءات الرمسية إلدارة الرتبية والتعليم مبحافظة الطائف.25عددهم )

ه، والبالغ 1430معلمي الرتبية اإلسالمية باملرحلة الثانوية مبحافظة الطائف للعام الدراسي  مجيع
بية والتعليم مبحافظة الطائف، واجلدول ( معلما ، وفق اإلحصاءات الرمسية إلدارة الرت 351عددهم )

 التايل يبني توزيع ُمتمع الدراسة.
 (3رقم ) جدول

 توزيع مجتمع الدراسة وفقاا لمتغير مكتب اإلشراف يوضح

 المعلمين مجتمع المشرفين مجتمع اإلشراف مكتب
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 النسبة العدد النسبة العدد

 % 11.1 301 % 10.0 6 الشرق
 % 15.5 78 % 10.0 6 الغرب

 % 33.5 15 % 35.0 1 الجنوب
 % 19.7 93 % 15.0 5 الحوية

 % 300 106 % 300 10 المجموع

من اجلدول السابق أن عدد مشريف الرتبية اإلسالمية باملرحلة الثانوية مبحافظة الطائف بلغ  يتبني    
 ( معلما .351( مشرفا ، أما عدد معلمي الرتبية اإلسالمية باملرحلة الثانوية مبحافظة الطائف بلغ )25)

 . عينة الدراسة:ب
 عينة الدراسة من: تكونت  

ه، والبالغ 1430رحلة الثانوية مبحافظة الطائف للعام الدراسي مشريف الرتبية اإلسالمية بامل مجيع
( مشرفا ، وقد مت اختيارهم بطريقة املسح الشامل، حيث مت توزيع أداة الدراسة على 25عددهم )

 ُمتمع الدراسة من املشرفني كامال .
ه، وتكونت 1430 معلمي الرتبية اإلسالمية باملرحلة الثانوية مبحافظة الطائف للعام الدراسي عينة  

( معلما ، مت اختيارهم بالطريقة الطبقية العشوالئية حسب مكاتب اإلشراف الرتبوي مبحافظة 95من )
%( توزعت بشكل متقارب 29.4الطائف وكانت نسبة عينة الدراسة من ُمتمع الدراسة ما يقارب )

 ُمتمع وعينة الدراسة.على مجيع مكاتب اإلشراف مبحافظة الطائف، واجلدول التايل يبني توزيع 
 (1رقم ) جدول

 توزيع مجتمع وعينة الدراسة وفقاا لمتغير مكتب اإلشراف يوضح

 المعلمين عينة فينالمشر  مجتمع اإلشراف مكتب
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من  نسبتها العدد النسبة العدد
 المجتمع

 % 19.4 10 % 10.0 6 الشرق
 % 15.6 10 % 10.0 6 الغرب

 % 18.6 30 % 35.0 1 الجنوب
 % 11.9 10 % 15.0 5 الحوية

 % 19.4 90 % 300 10 المجموع

من اجلدول السابق أن عدد ُمتمع الدراسة من مشريف الرتبية اإلسالمية باملرحلة الثانوية  يتبني   
( مشرفا ، أما عدد عينة الدراسة معلمي الرتبية اإلسالمية باملرحلة الثانوية 25مبحافظة الطائف بلغ )
 %( من ُمتمع املعلمني.29.4( معلما ، وهي تشكل ما نسبته )95مبحافظة الطائف بلغ )

 
 

 يلي وصف مجتمع الدراسة من المشرفين حسب متغيرات الدراسة: وفيما
 المؤهل العلمي: متغير

 (1رقم ) جدول
 توزيع مجتمع الدراسة من المشرفين وفقاا لمتغير المؤهل العلمي يوضح

 النسبة العدد الجامعة

 55.0 11 جامعي
 45.0 9 جامعي فوق

 % 300 10 المجموع
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 (3رقم ) شكل
 العلميتوزيع أفراد مجتمع الدراسة من المشرفين حسب متغير المؤهل  يوضح

 
 

( أن عدد املشرفني الذين مؤهلهم العملي جامعي بلغ 1( والشكل رقم )3من اجلدول رقم ) يتبني    
%( من ُمتمع الدراسة، أما عدد املشرفني الذين مؤهلهم العملي جامعي بلغ 00.5( بنسبة )11)
 من ُمتمع الدراسة. %(40.5( بنسبة )9)
 

 عدد سنوات الخبرة: متغير
 (4رقم ) جدول

 توزيع أفراد مجتمع الدراسة من المشرفين وفقاا لمتغير عدد سنوات الخبرة يوضح

 النسبة العدد سنوات الخبرة عدد

 0 0 سنوات 5من  أقل
 30إلى أقل من  5 من

 سنوات
7 35.0 

33; جامعي  

9; فوق جامعي  
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 النسبة العدد سنوات الخبرة عدد

 65.0 31 سنوات 30من  أكثر

 % 300 10 المجموع

 (1رقم ) شكل
 توزيع أفراد مجتمع الدراسة من المشرفين حسب متغير عدد سنوات الخبرة يوضح

 
سنوات، أما  0( أن ال يوجد مشرفني خربهتم أقل من 2( والشكل رقم )4من اجلدول رقم ) يتبني   

%( من ُمتمع 30.5( بنسبة )4سنوات بلغ ) 15إىل أقل من  0عدد املشرفني الذين خربهتم من 
%( من 10.5( بنسبة )13سنوات بلغ ) 15الدراسة، أما عدد املشرفني الذين خربهتم أكثر من 

 ُمتمع الدراسة.
 مكتب اإلشراف: متغير

 (5رقم ) جدول
 توزيع مجتمع الدراسة من المشرفين وفقاا لمتغير مكتب اإلشراف يوضح

 النسبة العدد اإلشراف مكتب

0; سنوات 5أقل من   

 30إلى أقل من  5من 
7; سنوات  

; سنوات 30أكثر من 
31 
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 النسبة العدد اإلشراف مكتب

 % 10.0 6 الشرق
 % 10.0 6 الغرب

 % 35.0 1 الجنوب
 % 15.0 5 الحوية

 % 300 10 المجموع

 
 (1رقم ) شكل

 توزيع أفراد مجتمع الدراسة من المشرفين حسب متغير مكتب اإلشراف يوضح

 
( أن عدد املشرفني الذين يعملون يف مكتب الشرق 3( والشكل رقم )0من اجلدول رقم ) يتبني   

الدراسة، أما عدد املشرفني الذين يعملون يف مكتب الغرب %( من ُمتمع 35.5( بنسبة )1بلغ )
%( من ُمتمع الدراسة، ، أما عدد املشرفني الذين يعملون يف مكتب اجلنوب 35.5( بنسبة )1بلغ )
%( من ُمتمع الدراسة، ، أما عدد املشرفني الذين يعملون يف مكتب احلوية 10.5( بنسبة )3بلغ )
 ع الدراسة.%( من ُمتم20.5( بنسبة )0بلغ )
 يلي وصف عينة الدراسة من المعلمين حسب متغيرات الدراسة: وفيما
 المؤهل العلمي: متغير

6; الشرق  

6; الغرب 1; الجنوب   

5; الحوية  
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 (6رقم ) جدول
 توزيع عينة الدراسة من المعلمين وفقاا لمتغير المؤهل العلمي يوضح

 النسبة العدد الجامعة

 73.3 66 جامعي

 26.7 24 جامعي فوق

 % 300 90 المجموع

 (4رقم ) شكل
 توزيع أفراد عينة الدراسة من المعلمين حسب متغير المؤهل العلمي يوضح

 
( أن عدد املعلمني الذين مؤهلهم العملي جامعي بلغ 4( والشكل رقم )1من اجلدول رقم ) يتبني    

%( من عينة الدراسة، أما عدد املعلمني الذين مؤهلهم العملي جامعي بلغ 43.3( بنسبة )11)
 %( من عينة الدراسة.21.4( بنسبة )24)

 عدد سنوات الخبرة: متغير
 ( 7رقم ) جدول
 توزيع أفراد عينة الدراسة من المعلمين وفقاا لمتغير عدد سنوات الخبرة يوضح

66; جامعي  

14; فوق جامعي  
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 النسبة العدد سنوات الخبرة عدد

 25.6 23 سنوات 5من  أقل
 30إلى أقل من  5 من

 سنوات
40 44.4 

 30.0 27 سنوات 30من  أكثر

 % 300 90 المجموع

 (5رقم ) شكل
 توزيع أفراد عينة الدراسة من المعلمين حسب متغير عدد سنوات الخبرة يوضح

 
سنوات بلغ  0( أن عدد املعلمني الذين خربهتم أقل من 0( والشكل رقم )4من اجلدول رقم ) يتبني  
 15أقل من إىل  0%( من عينة الدراسة، أما عدد املعلمني الذين خربهتم من 20.1( بنسبة )23)

عدد املعلمني الذين خربهتم أكثر من  ا%( من عينة الدراسة، أم44.4( بنسبة )45سنوات بلغ )
 .%( من عينة الدراسة35.5( بنسبة )24سنوات بلغ ) 15

 
 مكتب اإلشراف: متغير

 (8رقم ) جدول

; سنوات 5أقل من 
11 

 30إلى أقل من  5من 
40; سنوات  

; سنوات 30أكثر من 
17 
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 توزيع عينة الدراسة من المعلمين وفقاا لمتغير مكتب اإلشراف يوضح
 النسبة العدد اإلشراف مكتب

 % 11.1 10 الشرق
 % 11.1 10 الغرب

 % 33.3 30 الجنوب
 % 11.1 10 الحوية

 % 300 90 المجموع

 (6رقم ) شكل
 توزيع أفراد عينة الدراسة من المعلمين حسب متغير مكتب اإلشراف يوضح

 
( أن عدد املعلمني الذين يعملون يف مكتب الشرق بلغ 4( والشكل رقم )9من اجلدول رقم ) يتبني   

%( من عينة الدراسة، أما عدد املعلمني الذين يعملون يف مكتب الغرب بلغ 33.3( بنسبة )35)
يف مكتب اجلنوب بلغ  ن%( من عينة الدراسة، ، أما عدد املعلمني الذين يعملو 22.3( بنسبة )25)
%( من عينة الدراسة، ، أما عدد املعلمني الذين يعملون يف مكتب احلوية بلغ 11.1بنسبة ) (15)
 %( من عينة الدراسة.33.3( بنسبة )35)

 : أدوات الدراسة:ثالثاا 
 هذا اجلزء على اجلوانب التالية: ويشمل

10; الشرق  

10; الغرب  
30; الجنوب  

10; الحوية  
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 بناء أدوات الدراسة )االستبانة(: خطوات
املتعلقة بالدراسة، حيث تعد  واملعلوماتالباحث على االستبانة كأداة جلمع البيانات  اعتمد

االستبانة من أكثر أدوات البحث العلمي استخداما  وشيوعا  يف البحوث الوصفية املسحية، واليت هي  
م( بأهنا: " أداة استقصاء منهجية تضم ُمموعة من اخلطوات 2550كما أوضح عبد احلميد )

مة تبدأ بتحديد البيانات املطلوبة وتنتهي باستقبال االستمارات، وتنظيمها بطريقة توفر الوقت املنتظ
 (. 301واجلهود والنفقات وتوفر على الباحث التدخل ثانية يف مراحل التطبيق" )ص

الباحث هنا خلطوات بناء أداة الدراسة املتمثلة يف التعرف على دور األساليب  ويعرض
اإلسالمية يف املرحلة الثانوية مبحافظة الطائف من  الرتبيةير األداء املهين ملعلمي التدريسية يف تطو 

وجهة نظر معلمي الرتبية اإلسالمية باملرحلة الثانوية، وكذلك التعرف على درجة ممارسة معلمي الرتبية 
الدراسة وفقا  اإلسالمية لألساليب التدريسية من وجهة نظر مشريف الرتبية اإلسالمية، ومت إعداد أداة 

 للخطوات التالية:
 من أدوات الدراسة: الهدف

 اهلدف من أداة الدراسة مبا يلي: متثل   
 على دور األساليب التدريسية يف تطوير األداء املهين ملعلمي الرتبية اإلسالمية يف  التعرف

 املرحلة الثانوية مبحافظة الطائف.
 على درجة ممارسة معلمي الرتبية اإلسالمية لألساليب التدريسية. التعرف 
 على األساليب التدريسية األكثر استخداما  من قبل معلمي الرتبية اإلسالمية من  التعرف

 وجهة نظر مشريف الرتبية اإلسالمية يف املرحلة الثانوية مبحافظة الطائف.
 تبعا   لدراسةدراسة حول حماور أداة اعن الفروق بني متوسطات استجابات ُمتمع ال الكشف

 ملتغريات الدراسة )املؤهل العلمي، عدد سنوات اخلربة، مكتب اإلشراف الرتبوي(.
 فقرات أدوات الدراسة: صياغة
 فقرات أدوات الدراسة تم عمل اإلجراءات التالية: لصياغة
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طوير األداء املهين ملعلمي األدب النظري املرتبط بواقع وأمهية األساليب التدريسية يف ت مراجعة - 
الرتبية اإلسالمية يف املرحلة الثانوية، وكذلك املرتبط بدرجة ممارسة معلمي الرتبية اإلسالمية لألساليب 

 .ةالتدريسية من وجهة نظر املعلمني واملشرفني أو من يف حكمهم يف البيئة الرتبوي
ى واقع وأمهية األساليب التدريسية مقاييس الدراسات السابقة اليت استخدمت للتعرف عل مراجعة -

مبحافظة الطائف من وجهة نظر  انويةيف تطوير األداء املهين ملعلمي الرتبية اإلسالمية يف املرحلة الث
املعلمني واملشرفني أو من يف حكمهم يف البيئة الرتبوية، حيث قام الباحث بالرجوع إىل العديد من 

 اليت الشائعة اإلسالمية الرتبية تدريس أساليب) (م 1004)  شريف حمادالدراسات كدراسة 
( ) استخدامها ومربرات غزة مبحافظة العليا األساسية املرحلة يف اإلسالمية الرتبية معلمو يستخدمها

 الرتبية تدريس أساليب شيوع مدى" بعنوان ( م1000) الشرف عادل ودراسة (.مسحية دراسة
)  عبدالعزيز بن محمد بنت رحاب. ودراسة تقوميية دراسة ـ االبتدائية املرحلة يف اإلسالمية
 أسلوب املتوسطة املرحلة يف الشرعية العلوم معلمات استخدام مدى" بعنوان (م1009/ هـ3410

" وغريها من الدراسات اليت مت ذكرها يف الدراسات ذلك ومعوقات التدريس يف واملناقشة احلوار
 السابقة.

املصادر السابقة، واملوضوعات املشتملة عليها، من أجل حتديد عبارات كل حمور من حماور  مراجعة
 أداة الدراسة، وصياغة فقراته.

 تم صياغة فقرات أدوات الدراسة حسب ما يلي: وقد
 أن ختدم هذه الفقرات األهداف املطلوب حتقيقها واليت تعمل على حتقيق أهداف  مراعاة

 الدراسة.
 صياغة فقرات أدوات الدراسة حبيث تكون واضحة ومفهومة ومناسبة جلميع املستجيبني مت 

 من مشريف ومعلمي الرتبية اإلسالمية باملرحلة الثانوية مبحافظة الطائف.
 فقرة هدف حُمدَّد يقيس ُماال   لّ يف اختيار فقرات أدوات الدراسة التنونع، وأن يكون لك روعي

 ور أداة الدراسة.حمددا  يف كل حمور من حما
 مشرفي التربية اإلسالمية: استبانة. 3

 األولية ألداة الدراسة: الصورة
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إعداد أداة الدراسة يف صورهتا األولية: حيث اشتملت أداة الدراسة على جزأين رئيسني متثلت  مت   
 :يف

البيانات األولية عن أفراد عينة الدراسة حسب متغريات الدراسة )املؤهل  وتضمناألول:  الجزء
 العلمي، عدد سنوات اخلربة، مكتب اإلشراف(.

فقرات االستبانة اليت استخدمت للتعرف على درجة ممارسة معلمي الرتبية  وتضمنالثاني:  الجزء
 تدريسيةمية، ومعرفة األساليب الاإلسالمية لألساليب التدريسية من وجهة نظر مشريف الرتبية اإلسال

األكثر استخداما  من قبل معلمي الرتبية اإلسالمية من وجهة نظر مشريف الرتبية اإلسالمية يف املرحلة 
الثانوية مبحافظة الطائف، وتضمنت قسمني رئيسني: أساليب تدريس مباشرة تضم: )التهيئة، التعزيز، 

قاء، تقنيات التعلم، القصصي، اإلعادة والتكرار، التدرج، ضرب األمثال، مراعاة الفروق الفردية، االل
خرائط املفاهيم، الرتغيب والرتهيب(، وأساليب تدريس غري مباشرة وتضم: )التطبيق  العملي، احلوار، 
التساؤل واالستفهام، حل املشكالت، التعلم الفردي ، االستقراء، لعب االدوار، مصادر التعلم 

العصف الذهين(  ،الذايت التعلمالتعلم التعاوين، التعلم النشط، االستقصاء،  واملراجع، حتليل املواقف،
( فقرة، ويستجاب عليها وفق التدرج اخلماسي )كبري جدا ،  90صورهتا األولية من ) يفوتكونت 

كبري، متوسط، ضعيف، ضعيف جدا (، واجلدول التايل يوضح توزيع فقرات أداة الدراسة يف صورهتا 
 األولية.

 
 (9) جدول

 األولية ألداة الدراسة الصورة
 الفقرات عدد األبعاد أداة الدراسة محاور

 تدريس مباشرة أساليب

 1 التهيئة
 4 التعزيز

األمثال ضرب  1 
الفروق الفردية مراعاة  5 
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 الفقرات عدد األبعاد أداة الدراسة محاور

 1 االلقاء
التعلم تقنيات  5 

 1 القصصي
والتكرار اإلعادة  1 

 5 التدرج
المفاهيم خرائط  4 
والترهيب الترغيب  1 

 تدريس غير مباشرة أساليب

العملي  التطبيق  4 

 1 الحوار

واالستفهام التساؤل  4 

المشكالت حل  5 

الفردي التعلم  1 

 4 االستقراء

االدوار لعب  4 

التعلم والمراجع مصادر  4 

المواقف تحليل  1 

التعاوني التعلم  4 

النشط التعلم  5 

 1 االستقصاء

الذاتي التعلم  1 
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 الفقرات عدد األبعاد أداة الدراسة محاور

الذهني العصف  5 

 95 الفقرات في  الصورة األولية إجمالي

 تعليمات أداة الدراسة: صياغة
صياغة تعليمات أداة الدراسة بغرض تعريف أفراد ُمتمع الدراسة مشريف الرتبية اإلسالمية  مت

باملرحلة الثانوية مبحافظة الطائف على اهلدف من أداة الدراسة، وروعي يف ذلك أن تكون الفقرات 
يانات واضحة ومفهومة ومالئمة ملستواهم، كما تضمنت تعليمات أداة الدراسة التأكيد على كتابة الب

اخلاصة مبتغريات الدراسة. وكذلك طلب منهم قراءة الفقرات بدقة ومعرفة املقصود من كل فقرة مع 
 تدوين االستجابة يف املكان املخصص.

 أداة الدراسة:  صدق
الصدق بأنه:"أن يقيس املقياس ما وضع من أجله"، أو هو: "مدى متاسك  يعرف    

عىن آخر إىل أي درجة تستطيع وسيلة املقياس املستخدمة أن مت تطبقه، أو مب الذي املقياس واستقامة
 (.313م: 2552حُتقق نفس النتيجة يف نفس الظروف ومع نفس األشخاص" )عودة، 

 قياس صدق أداة الدراسة من خالل: تم
 . صدق المحتوى أو الصدق الظاهري:أ

الدراسة، والتأكند من أنَـُّها ختدم أهداف الدراسة، متَّ عرضها  ةمن صدق حمتوى أدا للتحّقق
 ،وكذلكعلى ُمموعة من احملكمني من أساتذة اجلامعات السعودية ، وبعض اجلامعات العربية

الشرعية، وطُِلَب إليهم دراسة األداة، وإبداء رأيهم فيها من  العلوماملشرفني الرتبويني املتخصصني يف 
الفقرة للمحتوى، وطُِلَب إليهم الّنظر يف مدى كفاية أداة الدراسة من حيث حيث: مدى مناسبة 

عدد الفقرات، ومشولّيتها، وتنونع حمتواها، أو أيَّة مالحظات يـََروهَنا ُمناِسبة فيما يتعلق بالّتعديل، أو 
حكِّمني

ُ
، الّتغيري، أو احلذف وفق ما يراه احملكم الزما . وقام الباحث بدراسة مالحظات امل

 الّتحكيم. يئةواقرتاحاهتم، وأجرى الّتعديالت يف ضوء توصيات، وآراء ه
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حكِّمني، وإجراء الّتعديالت املشار إليها أعاله مبثابة  وقد    
ُ
اعترب الباحث األخذ مبالحظات امل

 .الّصدق الظّاهري، وصدق احملتوى لألداة، واعترب الباحث أنَّ األداة صاحلة لقياس ما وضعت له
 االتساق الداخلي لفقرات األداة: . صدقب
التحقق من صدق االتساق الداخلي يف كل حمور من حماور أداة الدراسة، من خالل إجياد مدى  مت   

ارتباط كل بعد والدرجة الكلية للمحور الذي ينتمي إليه، والتأكد من عدم التداخل بينها، وحتقق 
 الباحث من 

: م2552) عودة ذكر حيث معامل االرتباط بريسون، االرتباط باستخدام معامالتذلك بإجياد 
 ( يوضح ذلك.15واجلدول ) (.5.45) من أعلى تكون اليت هي املرتفعة عامالتامل أن( 304

 (30) جدول
 الداخلي ألداة الدراسة ومحاورها االتساق

 االرتباط معامل األبعاد أداة الدراسة محاور

 تدريس مباشرة أساليب

 ** 0.74 التهيئة

 ** 0.73 التعزيز

األمثال ضرب  0.71 ** 

الفروق الفردية مراعاة  0.69 ** 

 ** 0.76 االلقاء

التعلم تقنيات  0.75 ** 

 ** 0.71 القصصي

والتكرار اإلعادة  0.70 ** 

 ** 0.64 التدرج

المفاهيم خرائط  0.61 ** 
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 االرتباط معامل األبعاد أداة الدراسة محاور

والترهيب الترغيب  0.66 ** 

اإليحائي التدريس  0.64 ** 

 تدريس غير مباشرة أساليب

العملي  التطبيق  0.65 ** 

 ** 0.63 الحوار

واالستفهام التساؤل  0.70 ** 

المشكالت حل  0.68 ** 

 ** 0.64 االستقراء

االدوار لعب  0.61 ** 

التعلم والمراجع مصادر  0.61 ** 

المواقف تحليل  0.65 ** 

التعاوني التعلم  0.71 ** 

النشط التعلم  0.66 ** 

 ** 0.61 االستقصاء

والتوجيه الفتيا  0.60 ** 

الذهني العصف  0.63 ** 

 (.0.03** توجد داللة إحصائية عند مستوى )
( 5.41 – 5.12من اجلدول أن معامالت ارتباط أساليب التدريس املباشرة تراوحت بني ) يتضح

أـساليب التدريس غري املباشرة تراوحت ومجيع معامالت ارتباط األبعاد مرتفعة، أما معامالت ارتباط 
( وهي معامالت ارتباط مرتفعة، ويدلن ذلك على قوة التماسك الداخلي 5.42 – 5.15بني )

 لفقرات كل بعد يف كل حمور من حماور أداة الدراسة.
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 أداة الدراسة: ثبات
ملظهر ما من مظاهر  الثبات بأنه: " أن يعطي االختبار نتائج متماثلة أو متقاربة يف قياسه يعرف   

 (.310م: 2552السلوك اذا ما استخدم ذلك املقياس أكثر من مرة" )عودة، 
 براون سبريمان معادلة استخدام طريق عن استخراج معامل ثبات أداة الدراسة بطريقة الفا كرونباخ متَّ 

ومناسب  (، وهو معامل ثبات مرتفع5.103، وقد بلغ الثبات الكلي )(spss) الربانامج باستخدام
ألغراض الدراسة، كما مت حساب معامالت الثبات لكل حمور من حماور أداة الدراسة، ويوضحها 

 (. 11اجلدول رقم )
 
 
 

 (33) جدول
 الثبات لمحاور أداة الدراسة معامالت

 معامل الثبات األبعاد محاور أداة الدراسة

 أساليب تدريس مباشرة

 5.901 التهيئة

 5.880 التعزيز

األمثالضرب   5.875 

 5.864 مراعاة الفروق الفردية

 5.881 االلقاء

 5.815 تقنيات التعلم

 5.814 القصصي

 5.864 اإلعادة والتكرار

 5.854 التدرج
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 معامل الثبات األبعاد محاور أداة الدراسة

 5.819 خرائط المفاهيم

 5.807 الترغيب والترهيب

 5.847 التدريس اإليحائي

 أساليب تدريس غير مباشرة

 5.780 التطبيق  العملي

 5.818 الحوار

 5.817 التساؤل واالستفهام

 5.806 حل المشكالت

 5.853 االستقراء

 5.840 لعب االدوار

 5.810 مصادر التعلم والمراجع

 5.798 تحليل المواقف

 5.874 التعلم التعاوني

 5.775 التعلم النشط

 5.781 االستقصاء

 5.740 الفتيا والتوجيه

 5.711 العصف الذهني

 5.851 الثبات الكلي

 – 5.154من اجلدول السابق أن معامالت ثبات أـساليب التدريس املباشرة تراوحت بني ) يتبني   
أما معامالت ثبات حمور أـساليب التدريس غري املباشرة  مرتفعة،( ومجيعها معامالت ثبات 5.953

وتعد مجيع معامالت ثبات ( ومجيعها معامالت ثبات مرتفعة، 5.144 – 5.432تراوحت بني )
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حماور أداة الدراسة مرتفعة ومناسبة ألغراض الدراسة، وجتدر اإلشارة أن معامالت ثبات املقاييس 
 (.314م: 2552( )عودة، 5.45املقننة جيب أن ال تقل عن )

 النهائية ألداة الدراسة: الصورة
أداة الدراسة جاهزة يف صورهتا النهائية لقياس ما وضعت له، حيث اشتملت أداة  أصبحت

 :الدراسة على جزأين رئيسني متثلت يف
البيانات األولية عن أفراد عينة الدراسة حسب متغريات الدراسة )املؤهل  وتضمناألول:  الجزء

 العلمي، عدد سنوات اخلربة، مكتب اإلشراف(.
قرات االستبانة اليت استخدمت للتعرف على درجة ممارسة معلمي الرتبية ف وتضمنالثاني:  الجزء

اإلسالمية لألساليب التدريسية من وجهة نظر مشريف الرتبية اإلسالمية، ومعرفة األساليب التدريسية 
األكثر استخداما  من قبل معلمي الرتبية اإلسالمية من وجهة نظر مشريف الرتبية اإلسالمية يف املرحلة 

نوية مبحافظة الطائف، وتضمنت قسمني رئيسني: أساليب تدريس مباشرة تضم: )التهيئة، التعزيز، الثا
مراعاة الفروق الفردية، االلقاء، تقنيات التعلم، القصصي، اإلعادة والتكرار، التدرج،  ألمثال،ضرب ا

ة وتضم: خرائط املفاهيم، الرتغيب والرتهيب، التدريس اإلحيائي(، وأساليب تدريس غري مباشر 
)التطبيق  العملي، احلوار، التساؤل واالستفهام، حل املشكالت، االستقراء، لعب االدوار، مصادر 
التعلم واملراجع، حتليل املواقف، التعلم التعاوين، التعلم النشط، االستقصاء، الفتيا والتوجيه، العصف 

فق التدرج اخلماسي فكان ( فقرة، ويستجاب عليها و 14الذهين( وتكونت يف صورهتا األولية من )
ضعيف، ضعيف جدا (، واجلدول التايل  توسط،التدرج لالستجابة على األمهية )كبري جدا ، كبري، م
 يوضح توزيع فقرات أداة الدراسة يف صورهتا النهائية.
 

 (31) جدول
 النهائية ألداة الدراسة الصورة

 الفقرات عدد األبعاد أداة الدراسة محاور

 1 التهيئة تدريس مباشرة أساليب
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 الفقرات عدد األبعاد أداة الدراسة محاور

 1 التعزيز

األمثال ضرب  1 

الفروق الفردية مراعاة  4 

 1 االلقاء

التعلم تقنيات  5 

 1 القصصي

والتكرار اإلعادة  1 

 4 التدرج

المفاهيم خرائط  1 

والترهيب الترغيب  1 

اإليحائي التدريس  1 

 تدريس غير مباشرة أساليب

العملي  التطبيق  4 

 1 الحوار

واالستفهام التساؤل  1 

المشكالت حل  5 

 1 االستقراء

االدوار لعب  4 

التعلم والمراجع مصادر  1 

المواقف تحليل  1 
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 الفقرات عدد األبعاد أداة الدراسة محاور

التعاوني التعلم  4 

النشط التعلم  4 

 4 االستقصاء

والتوجيه الفتيا  1 

الذهني العصف  4 

 87 الفقرات في  الصورة النهائية إجمالي

بعد ذلك عرض أداة الدراسة يف صورهتا النهائية على سعادة املشرف، حيث أبدى موافقته  مت  
مشكورا  على مضموهنا وأذن للباحث بتطبيقها، وهبذا اكتسبت أداة الدراسة مصداقيتها، وأصبحت 

 صاحلة للتطبيق.
طباعة أداة الدراسة، وإخراجها بصورة تالئم مستوى مشريف الرتبية اإلسالمية باملرحلة الثانوية  متَّ 

 (0)مبحافظة الطائف، مرفقة بتعليمات وأمثلة توضيحية حول كيفية السرّي يف االستجابة، ملحق رقم 
 معلمي التربية اإلسالمية: استبانة. 1

 األولية ألداة الدراسة: الصورة
 :حيث اشتملت أداة الدراسة على جزأين رئيسني متثلت يفأداة الدراسة يف صورهتا األولية:إعداد  مت

البيانات األولية عن أفراد عينة الدراسة حسب متغريات الدراسة )املؤهل  وتضمناألول:  الجزء
 العلمي، عدد سنوات اخلربة، مكتب اإلشراف(.

ت للتعرف على دور األساليب التدريسية يف فقرات االستبانة اليت استخدم وتضمنالثاني:  الجزء
الرتبية اإلسالمية، وتضمنت اربعة ُماالت هي: )ُمال التخطيط، ُمال  يتطوير األداء املهين ملعلم

( فقرة، 90تنفيذ الدرس، ُمال إدارة الصف، ُمال التقومي(، وتكونت يف صورهتا األولية من )
، كبرية، متوسطة، ضعيفة، ضعيفة جدا (، واجلدول ويستجاب عليها وفق التدرج اخلماسي )كبرية جدا  

 التايل يوضح توزيع فقرات أداة الدراسة يف صورهتا األولية.
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 (31) جدول

 األولية ألداة الدراسة الصورة
 الفقرات عدد األبعاد أداة الدراسة محاور

 األساليب التدريسية دور

التخطيط مجال  11 

 13 تنفيذ الدرس مجال

 13 إدارة الصف مجال

 34 التقويم مجال

 78 الفقرات في  الصورة األولية إجمالي

 تعليمات أداة الدراسة: صياغة
صياغة تعليمات أداة الدراسة بغرض تعريف أفراد عينة الدراسة معلمي الرتبية اإلسالمية باملرحلة  مت  

الثانوية مبحافظة الطائف على اهلدف من أداة الدراسة، وروعي يف ذلك أن تكون الفقرات واضحة 
انات اخلاصة على كتابة البي كيدومفهومة ومالئمة ملستواهم، كما تضمنت تعليمات أداة الدراسة التأ

مبتغريات الدراسة. وكذلك طلب منهم قراءة الفقرات بدقة ومعرفة املقصود من كل فقرة مع تدوين 
 االستجابة يف املكان املخصص.

 أداة الدراسة:  صدق
 قياس صدق أداة الدراسة من خالل: تم
 . صدق المحتوى أو الصدق الظاهري:أ

من أنَـُّها ختدم أهداف الدراسة، متَّ عرضها  دلتأكن من صدق حمتوى أداة الدراسة، وا للتحّقق
على ُمموعة من احملكمني من أساتذة اجلامعات السعودية، وطُِلَب إليهم دراسة األداة، وإبداء رأيهم 
فيها من حيث: مدى مناسبة الفقرة للمحتوى، وطُِلَب إليهم الّنظر يف مدى كفاية أداة الدراسة من 

وتنونع حمتواها، أو أيَّة مالحظات يـََروهَنا ُمناِسبة فيما يتعلق بالّتعديل، حيث عدد الفقرات، ومشولّيتها، 
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حكِّمني، 
ُ
أو الّتغيري، أو احلذف وفق ما يراه احملكم الزما . وقام الباحث بدراسة مالحظات امل

 واقرتاحاهتم، وأجرى الّتعديالت يف ضوء توصيات، وآراء هيئة الّتحكيم.
حكِّمني، وإجراء الّتعديالت املشار إليها أعاله مبثابة  وقد    

ُ
اعترب الباحث األخذ مبالحظات امل

 .الّصدق الظّاهري، وصدق احملتوى لألداة، واعترب الباحث أنَّ األداة صاحلة لقياس ما وضعت له
 
 

 . صدق االتساق الداخلي لفقرات األداة:ب
التحقق من صدق االتساق الداخلي يف كل حمور من حماور أداة الدراسة، من خالل إجياد مدى  مت

ارتباط كل بعد والدرجة الكلية للمحور الذي ينتمي إليه، والتأكد من عدم التداخل بينها، وحتقق 
( 14الباحث من ذلك بإجياد معامالت االرتباط باستخدام معامل االرتباط بريسون، واجلدول )

 وضح ذلك.ي
 (34) دولج

 الداخلي ألداة الدراسة ومحاورها االتساق
 االرتباط معامل األبعاد أداة الدراسة محاور

 األساليب التدريسية دور

التخطيط مجال  0.77 ** 

 ** 0.71 تنفيذ الدرس مجال

 ** 0.70 إدارة الصف مجال

 ** 0.74 التقويم مجال

 (.0.03)** توجد داللة إحصائية عند مستوى 
من اجلدول أن معامالت ارتباط دور األساليب التدريسية يف تطوير األداء املهين  يتضح

( ومجيع معامالت ارتباط األبعاد مرتفعة، 5.44 – 5.45ملعلمي الرتبية اإلسالمية تراوحت بني )
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حمور وهي معامالت ارتباط مرتفعة، ويدلن ذلك على قوة التماسك الداخلي لفقرات كل بعد يف كل 
 من حماور أداة الدراسة.

 أداة الدراسة: ثبات
 :اة الدراسة بطريقة الفا كرونباخاستخراج معامل ثبات أد متَّ 

معامللألفا للالباخ  للا ل
 =ل

 ن   
( 

بألل2مجلعل–ل1
 ( ع ااة

 2ع 1–نل

(، وهو معامل ثبات مرتفع ومناسب ألغراض الدراسة، كما 5.951الكلي ) ثباتوقد بلغ ال
 (. 10معامالت الثبات لكل حمور من حماور أداة الدراسة، ويوضحها اجلدول رقم )مت حساب 

 (35) جدول
 الثبات لمحاور أداة الدراسة معامالت

 الثبات معامل األبعاد دراسةأداة ال محاور

 األساليب التدريسية دور

التخطيط مجال  0.910 

 0.897 تنفيذ الدرس مجال

 0.931 إدارة الصف مجال

 0.891 التقويم مجال

 0.906 الكلي الثبات

من اجلدول السابق أن معامالت ثبات دور األساليب التدريسية يف تطوير األداء املهين  يتبني   
( ومجيعها معامالت ثبات مرتفعة، وتعد 5.925 – 5.193ملعلمي الرتبية اإلسالمية تراوحت بني )

ومناسبة ألغراض الدراسة، وجتدر اإلشارة أن مجيع معامالت ثبات حماور أداة الدراسة مرتفعة 
 (.314م: 2552( )عودة، 5.45معامالت ثبات املقاييس املقننة جيب أن ال تقل عن )

 النهائية ألداة الدراسة: الصورة
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صورهتا النهائية لقياس ما وضعت له، حيث اشتملت أداة  أداة الدراسة جاهزة يف أصبحت   
 :ت يفالدراسة على جزأين رئيسني متثل

البيانات األولية عن أفراد عينة الدراسة حسب متغريات الدراسة )املؤهل  وتضمناألول:  الجزء
 العلمي، عدد سنوات اخلربة، مكتب اإلشراف(.

فقرات االستبانة اليت استخدمت للتعرف على دور األساليب التدريسية يف  وتضمنالثاني:  الجزء
تطوير األداء املهين ملعلمي الرتبية اإلسالمية، وتضمنت اربعة ُماالت هي: )ُمال التخطيط، ُمال 

( فقرة، 41تنفيذ الدرس، ُمال إدارة الصف، ُمال التقومي(، وتكونت يف صورهتا النهائية من )
وفق التدرج اخلماسي )كبرية جدا ، كبرية، متوسطة، ضعيفة، ضعيفة جدا (، واجلدول ويستجاب عليها 

 التايل يوضح توزيع فقرات أداة الدراسة يف صورهتا األولية.
 (36) دولج

 النهائية ألداة الدراسة الصورة
 الفقرات عدد األبعاد أداة الدراسة محاور

 األساليب التدريسية دور

التخطيط مجال  10 

 13 تنفيذ الدرس مجال

 13 إدارة الصف مجال

 34 التقويم مجال

 76 الفقرات في  الصورة النهائية إجمالي

بعد ذلك عرض أداة الدراسة يف صورهتا النهائية على سعادة املشرف، حيث أبدى موافقته  مت   
مشكورا  على مضموهنا وأذن للباحث بتطبيقها، وهبذا اكتسبت أداة الدراسة مصداقيتها، وأصبحت 

 صاحلة للتطبيق.
باملرحلة  طباعة أداة الدراسة، وإخراجها بصورة تالئم مستوى معلمي الرتبية اإلسالمية متَّ 

الثانوية مبحافظة الطائف، مرفقة بتعليمات وأمثلة توضيحية حول كيفية السرّي يف االستجابة، ملحق 
 (.4رقم )
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 تطبيق أداة الدراسة: إجراءات
يف صورهتا الّنهائية، وأصبحت جاهزة للتطبيق، أستاذن الباحث  راسةأن وِضَعت أداة الد بعد

 ةسعادة املشرف على الرسالة لتطبيق أداة الدراسة، ومت أخذ توجيه خطاب من الدراسات العليا جبامع
املدينة العاملية؛ لتسهيل مهمة الباحث، وبدأ الباحث بتطبيق االستبانة على ُمتمع الدراسة مشريف 

مبحافظة الطائف، حيث قام الباحث بإعداد جدول زمين  يةإلسالمية باملرحلة الثانو ومعلمي الرتبية ا
أسابيع للتطبيق، وحدث ذلك خالل الفصل الدراسي الثاين  أربعةعملية التطبيق، حيث مت ختصيص ل

 (.4هـ ملحق رقم )1430
 . تطبيق أداة الدراسة:أ

 طبيق:الباحث باتباع اإلجراءات التالية يف عملية الت قام   
الباحث بتطبيق أداة الدراسة على عينة الدراسة مشريف ومعلمي الرتبية اإلسالمية باملرحلة الثانوية  قام

 مبحافظة الطائف.
الباحث من خالل تعليمات أداة الدراسة توضيح أهداف أداة الدراسة، وبيان أمهيتها،  توىل   

والفائدة املرجوَّة منها، كما طمأن مشريف ومعلمي الرتبية اإلسالمية باملرحلة الثانوية مبحافظة الطائف 
ن خالل م جابةبأنَّ البيانات لن تستخدم إال ألغراض البحث العلمي، كما أوضح هلم طريقة االست

 التعليمات املضمنة يف أداة الدراسة.
 . تحديد المحك أو درجة القطع :ب
احملك أو درجة القطع هي النقطة اليت إذا وصل إليها املفحوص فإنه جيتاز املقياس الذي  إن   

 (.191استجاب عليه )منسي د.ت: 
:               بوية، وهي على النحو التايليعترب حتديد هذه الدرجة من األمور األساسية يف بناء املقاييس الرت  حيث

 (37) جدول
 درجة القطع لكل مستوى من مستويات االستجابة يبين

 التقدير المتوسط م

 كبيرة جداا   درجة (4.10 – 5) 3
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 كبيرة  درجة (1.40 -4.39) 1
 متوسطة درجة (1.60 -1.19) 1
 ضعيفة درجة (3.80 -1.59) 4
 ضعيفة جداا  درجة (3 - 3.79) 5

الباحث أن املتوسطات يف اجلدول السابق ونسبها هي احلد الفاصل بني مستوى  واعترب  
 االستجابات يف أداة الدراسة، وذلك ملتوسط االستجابة للفقرة أو احملور أو الدرجة الكلية.

 . طريقة تفريغ االستجابات في أداة الدراسة:ج
عتَمَدة واحملكمة. وقد اتَّبع الباحث اإلجراءات الّتالية  متَّ    

ُ
تفريغ االستجابات وفق معايري الفقرات امل

 يف عملية التفريغ: 
الباحث بتصنيف االستبانات حسب متغرّي الدراسة الرئيس وهو مكتب اإلشراف )الشرق،  قام   

 الغرب، اجلنوب، احلوية(.
تعّلقة بكل استجابة من استجابات أفراد عينة  متَّ    

ُ
تحصِّلة على أداة الدراسة، وامل

ُ
تفريغ البيانات امل

 الدراسة مشريف ومعلمي الرتبية اإلسالمية باملرحلة الثانوية مبحافظة الطائف.
ن عملية الّتفريغ وفق املعايري احملددة يف أداة الدراسة، حيث أعطي لكل فقرة ما يناسبها م متَّت  

التدرج، حيث أعطي لالستجابة يف وفق التدرج اخلماسي )كبري جدا ، كبري، متوسط، ضعيف، 
 (.1، 2، 3، 4، 0ضعيفة( درجة تقابلها )

 (.SPSSإجراء التحليالت اإلحصائية باستخدام الرزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية ) متَّ   
 : المعالجات اإلحصائية:رابعاا 

 (، ومتثلت فيما يلي:SPSSباستخدام الرزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية ) ثالباح قام   
: ومتثل يف استخراج املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية للتعرف . اإلحصاء الوصفيأ         

 على دور األساليب التدريسية يف تطوير األداء املهين ملعلمي الرتبية اإلسالمية يف املرحلة الثانوية
التدريسية من  ساليبمبحافظة الطائف، وأيضا  للتعرف على درجة ممارسة معلمي الرتبية اإلسالمية لأل

وجهة نظر مشريف الرتبية اإلسالمية، وكذلك للتعرف على األساليب التدريسية األكثر استخداما  من 
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ة الثانوية مبحافظة قبل معلمي الرتبية اإلسالمية من وجهة نظر مشريف الرتبية اإلسالمية يف املرحل
 الطائف.
( ملعرفة داللّة الفروق T-Test: ومتثل يف استخدام اختبار ت ). اإلحصاء التحليليب         

وفقا  ملتغري املؤهل العلمي لعينة املعلمني، كما مت  راسةبني استجابات عينة الدراسة حول حماور أداة الد
( ملعرفة داللّة الفروق بني استجابات عينة الدراسة حول ANOVAاستخدام حتليل التباين االحادي )

حماور أداة الدراسة وفقا  ملتغري عدد سنوات اخلربة ومتغري مكتب اإلشراف لعينة املعلمني، بينما مت 
املشرفني، واستخدام كروسكال ويلز وفقا  ملتغري  جملتمعاستخدام مان ويتين وفقا  ملتغري املؤهل العلمي 

 ربة ومتغري مكتب اإلشراف جملتمع املشرفني.عدد سنوات اخل
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 رابعال لـــالفص
 

 نتائج الدراسة  عرض 

 نتائج الدراسة  تفسير 

 نتائج الدراسة مناقشة 

 نتائج الدراسة  ملخص 

 التوصيات  

 المقترحات  
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 إجابة السؤال األول وتفسيره ومناقشته: -3

السؤال األول على: ما دور األساليب التدريسية يف تطوير األداء املهين ملعلمي الرتبية  ينص   
 اإلسالمية يف املرحلة الثانوية مبحافظة الطائف؟

عن هذا السؤال متَّ استخراج املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية جلميع العبارات اليت  ولإلجابة  
متثل دور األساليب التدريسية يف تطوير األداء املهين ملعلمي الرتبية اإلسالمية يف املرحلة الثانوية 

 مبحافظة الطائف من وجهة نظرهم.
 .طحسين أداء المعلم لمجال التخطياألول: دور األساليب التدريسية في ت المجال

 (38) جدول
احلسابية واالحنرافات املعيارية لدور األساليب التدريسية جملال التخطيط يف تطوير األداء  املتوّسطات

 املهين ملعلمي الرتبية اإلسالمية يف املرحلة الثانوية مبحافظة الطائف

 الترتيب
 العبارة
في 

 المقياس

 العبارة ترتيب
 حسب المتوسطات تنازلياا 

 المتوسط
الحسا

 بي

 االنحراف
 المعياري

 التقدير

1 9 
من القدرة على التخطيط لتنظيم وإدارة  حتسن

 كبرية 0.785 4.11 وقت احلصة بشكل فاعل.

2 1 
من  قناعة معلم الرتبية اإلسالمية بأمهية  تعزز

 كبرية 0.702 4.04 التخطيط

3 1 
 تربوية وتقنيات وسائل اختيار إىل املعلم توجه

 .فاعلة تعلم نشاطات إلجياد مناسبة
 كبرية 0.867 4.03

 كبرية 0.703 3.98 اخلربة يف ُمال إعداد اخلطة اليومية. تثري 3 4

0 14 
يف التخطيط الستخدام أساليب  تساعد

 كبرية 0.761 3.93 تدريسية تناسب مواد الرتبية اإلسالمية.
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 الترتيب
 العبارة
في 

 المقياس

 العبارة ترتيب
 حسب المتوسطات تنازلياا 

 المتوسط
الحسا

 بي

 االنحراف
 المعياري

 التقدير

1 15 
معلم الرتبية اإلسالمية القدرة على  تكسب

 كبرية 0.816 3.91 صياغة أسئلة صفية متنوعة .

4 11 
جتعل املعلم ُيَضمِّن التخطيط تطبيقات حياتية 

 كبرية 0.794 3.90 من واقع الطالب.

 كبرية 0.716 3.88 يف تنمية القدرة على إعداد اخلطة السنوية. تفيد 2 1

يف التخطيط إلجياد بيئة صفية تربوية لتعلم  تفيد 13 9
 الطالب.

 كبرية 0.824 3.87

15 11 
يف التخطيط لتدريس الرتبية اإلسالمية يف  تفيد

 كبرية 0.773 3.86 ضوء اسرتاتيجية التعلم النشط.

11 25 
للتهيئة املناسبة  يطمن القدرة يف التخط تزيد

 كبرية 0.829 3.86 لزيادة  دافعية الطالب حنو التعلم

12 1 
على اختيار األنشطة التعليمية التعلمية  تساعد

 كبرية 0.898 3.85 مبا يسهم يف حتقيق األهداف

13 4 
يف اختيار أهداف قابلة للمالحظة  تساعد

 كبرية 0.811 3.84 والقياس.

 كبرية 0.753 3.83 من القدرة على صياغة األهداف  التعليمية. حُتسن 0 14

10 12 
يف التخطيط ألنشطة تراعي اجتاهات  تساعد

 كبرية 0.801 3.82 وميول الطالب.

11 10 
يف عملية حتليل حمتوى املنهاج إىل املعارف  تفيد

 كبرية 0.865 3.76 واملهارات واالجتاهات

14 19 
يف وضع أهداف تنمي البحث  تفيد

 كبرية 0.859 3.68 5والتفكري واالستقصاء 
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 الترتيب
 العبارة
في 

 المقياس

 العبارة ترتيب
 حسب المتوسطات تنازلياا 

 المتوسط
الحسا

 بي

 االنحراف
 المعياري

 التقدير

11 4 
يف حتديد املتطلبات السابقة ) التعلم  تفيد

 كبرية 0.724 3.64 القبلي ( بشكل دقيق .

19 11 
يف حتقيق التكامل بني فروع مواد الرتبية  تساعد

 كبرية 0.893 3.63 اإلسالمية.

25 14 
إىل قراءات موجهة لتنمية القدرة على  ترشد

 كبرية 0.872 3.60 التخطيط

 كبيرة 0.802 3.85 العام المتوسط  

من اجلدول السابق أن عبارات دور األساليب التدريسية جملال التخطيط يف تطوير األداء  يتبني 
 – 4.11املهين ملعلمي الرتبية اإلسالمية يف املرحلة الثانوية مبحافظة الطائف تراوحت متوسطاهتا بني )

 دالعام لعبارات هذا البع( وفق مقياس التدرج اخلماسي الذي مت حتديده. حيث بلغ املتوسط 3.15
(، ووفقا  للمحك فإن دور األساليب التدريسية جملال التخطيط يف تطوير األداء املهين ملعلمي 3.10)

الرتبية اإلسالمية يف املرحلة الثانوية مبحافظة الطائف كانت بدرجة كبرية، ويالحظ ارتفاع استجابات 
وفق احملك الذي مت وضعه، حيث جاءت مجيع معلمي الرتبية اإلسالمية على عبارات هذا البعد، 

 العبارات بدرجة كبرية.
 أعلى خمس عبارات الستجابات أفراد مجتمع الدراسة على النحو التالي: وكانت

( واليت تنص على: " حتسن من القدرة 4.11(، مبتوسط بلغ )9املرتبة األوىل العبارة ) احتلت    
(، مبتوسط 1) عبارةبشكل فاعل "، واحتلت املرتبة الثانية العلى التخطيط لتنظيم وإدارة وقت احلصة 

( اليت تنص على " تعزز من  قناعة معلم الرتبية اإلسالمية بأمهية التخطيط "، واحتلت 4.54بلغ )
( اليت تنص على " توجه املعلم إىل اختيار وسائل 4.53(، مبتوسط بلغ )1املرتبة الثالثة العبارة )
(، مبتوسط بلغ 3ة إلجياد نشاطات تعلم فاعلة "، واحتلت املرتبة الرابعة العبارة )وتقنيات تربوية مناسب

( اليت تنص على " تثري اخلربة يف ُمال إعداد اخلطة اليومية "، واحتلت املرتبة اخلامسة العبارة 3.91)
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ية ( اليت تنص على " تساعد يف التخطيط الستخدام أساليب تدريس3.93(، مبتوسط بلغ )14)
 ".سب مواد الرتبية اإلسالميةتنا
 أدنى خمس عبارات الستجابات أفراد مجتمع الدراسة كانت على النحو التالي:  أما

( واليت تنص على " تفيد يف 3.41(، مبتوسط بلغ )10العبارة ) ةاملرتبة السادسة عشر  احتلت    
العبارة  ةاملرتبة السابعة عشر  حتلتعملية حتليل حمتوى املنهاج إىل املعارف واملهارات واالجتاهات "، وا

( واليت تنص على " تفيد يف حتديد املتطلبات السابقة ) التعلم القبلي ( 3.11(، مبتوسط بلغ )19)
( واليت تنص على " 3.14(، مبتوسط بلغ )4بشكل دقيق "، واحتلت املرتبة الثامنة عشر العبارة )

العبارة  ةاإلسالمية "، واحتلت املرتبة التاسعة عشر تساعد يف حتقيق التكامل بني فروع مواد الرتبية 
( واليت تنص على " تساعد يف حتقيق التكامل بني فروع مواد الرتبية 3.13(، مبتوسط بلغ )11)

( واليت تنص على " ترشد 3.15(، مبتوسط بلغ )14العبارة ) ينسالمية "، واحتلت املرتبة العشر اإل
 ى التخطيط "جهة لتنمية القدرة علإىل قراءات مو 

السبب يف ذلك إىل أن مجيع معلمي الرتبية اإلسالمية يدركون أمهية األساليب التدريسية  ويعود     
يف ُمال التخطيط؛ حيث إنه ال بد من القيام بعمليات التخطيط املسبق للتدريس وذلك ألن مجيع 

تسلسلة ال بد هلا من م راتاألساليب التدريسية تسري خبطوات وعمليات منظمة وتتطلب اتقان مها
اإلعداد والتخطيط املسبق وإال سيكون تنفيذها بشكل عشوائي، وبالتايل يدرك معلمو الرتبية 

 اإلسالمية أمهية التخطيط لتنفيذ األساليب التدريسية.
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 تحسين أداء المعلم  لمجال تنفيذ الدرس يالثاني: دور األساليب التدريسية ف المجال

 (39) جدول
احلسابية واالحنرافات املعيارية لدور األساليب التدريسية جملال تنفيذ الدرس يف تطوير  املتوّسطات

 األداء املهين ملعلمي الرتبية اإلسالمية يف املرحلة الثانوية مبحافظة الطائف

 الترتيب
 العبارة
في 

 المقياس

 العبارة ترتيب
 حسب المتوسطات تنازلياا 

 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 التقدير

 كبرية 4.09 4.09 يف تقدمي مادة علمية بطريقة صحيحة. تفيد 21 1
 كبرية 4.06 4.06 عملية تنظيم عناصر الدرس . تسهل 22 2

3 29 
معلم الرتبية اإلسالمية يف تنويع األنشطة  تعني

 الصفية.
 كبرية 4.03 4.03

4 23 
يف توظيف الوسائل والتقنيات التعليمية  تساعد

 كبرية 4.02 4.02 بفاعلية.

0 21 
على تنفيذ خطوات الدرس بشكل  تساعد

 كبرية 3.97 3.97 متسلسل 

 كبرية 3.96 3.96 املعلم على مراعاة الفروق الفردية . تساعد 24 1
 كبرية 3.94 3.94 يف مراعاة التوزيع الزمين لعناصر الدرس . تفيد 20 4

1 24 
يف آلية  ربط  حمتوى التعليم بالبيئة احمللية  تفيد

 كبرية 3.93 3.93 للطالب.

 كبرية 3.89 3.89 الشرود الذهين لدى الطالب. تقلل 30 9

15 39 
بفرص لربط حمتوى مواد الرتبية  تسمح

 اإلسالمية   باحلياة الواقعية. 
 كبرية 3.86 3.86

 كبرية 3.83 3.83إىل ضرورة مراعاة التدرج يف تقدمي املعرفة  ترشد 34 11
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 الترتيب
 العبارة
في 

 المقياس

 العبارة ترتيب
 حسب المتوسطات تنازلياا 

 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 التقدير

 الشرعية.

12 35 
على تنوع أدوار املعلم من ) مرشد ،  تساعد

 موجه ، قائد ، ميسر (
 كبرية 3.81 3.81

13 31 
الطالب للتعبري عن  ماميف إتاحة الفرصة أ تفيد

 أفكارهم.   
 كبرية 3.80 3.80

 كبرية 3.76 3.76 حتقق التفاعل الصفي اللفظي.  32 14

العالقات اإلنسانية يف دروس الرتبية  تنمي 31 10
 5االسالمية

 كبرية 3.74 3.74

11 34 
يف  ربط خربات الطالب السابقة  تفيد

 5والالحقة 
 كبرية 3.73 3.73

14 33 
أساليب تدريس تنمي  دماملعلم  يستخ جتعل

 اإلبداع لدى الطالب .
 كبرية 3.72 3.72

11 41 
ملعلم الرتبية اإلسالمية  فرصة تقدمي  تتيح

 كبرية 3.70 3.70 األعمال اإلبداعية للطالب.

19 21 
استخدام مداخل تدريسية حديثة  تعزز

 كبرية 3.64 3.64 )التارخيي ،املنظومي ، املفاهيمي  (

 كبرية 3.62 3.62 الطالب  على حل املشكالت  تشجع 45 25

21 31 
معلم الرتبية اإلسالمية على تقدمي ما  تفيد

 يساعد الطالب على القراءة الناقدة.
 كبرية 3.54 3.54

 كبيرة 0.837 3.84 العام المتوسط  

من اجلدول السابق أن عبارات دور األساليب التدريسية جملال تنفيذ الدرس يف تطوير  يتبني 
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األداء املهين ملعلمي الرتبية اإلسالمية يف املرحلة الثانوية مبحافظة الطائف تراوحت متوسطاهتا بني 
ت ( وفق مقياس التدرج اخلماسي الذي مت حتديده. حيث بلغ املتوسط العام لعبارا3.04 – 4.59)

(، ووفقا  للمحك فإن دور األساليب التدريسية جملال تنفيذ الدرس يف تطوير األداء 3.14هذا البعد )
املهين ملعلمي الرتبية اإلسالمية يف املرحلة الثانوية مبحافظة الطائف كانت بدرجة كبرية، ويالحظ 

ك الذي مت وضعه، حيث ارتفاع استجابات معلمي الرتبية اإلسالمية على عبارات هذا البعد، وفق احمل
 جاءت مجيع العبارات بدرجة كبرية.

 أعلى خمس عبارات الستجابات أفراد مجتمع الدراسة على النحو التالي: وكانت
( واليت تنص على: " تفيد يف تقدمي 4.59(، مبتوسط بلغ )21املرتبة األوىل العبارة ) احتلت

( اليت تنص 4.51(، مبتوسط بلغ )22العبارة )مادة علمية بطريقة صحيحة "، واحتلت املرتبة الثانية 
(، مبتوسط بلغ 29على " تسهل عملية تنظيم عناصر الدرس "، واحتلت املرتبة الثالثة العبارة )

الصفية "، واحتلت املرتبة  نشطة( اليت تنص على " تعني معلم الرتبية اإلسالمية يف تنويع األ4.53)
( اليت تنص على " تساعد يف توظيف الوسائل والتقنيات 4.52(، مبتوسط بلغ )23الرابعة العبارة )

( اليت تنص على " 3.94(، مبتوسط بلغ )21التعليمية بفاعلية "، واحتلت املرتبة اخلامسة العبارة )
 تساعد على تنفيذ خطوات الدرس بشكل متسلسل ".

 : أدنى خمس عبارات الستجابات أفراد مجتمع الدراسة كانت على النحو التالي أما
( واليت تنص على " جتعل املعلم  3.42(، مبتوسط بلغ )33العبارة ) ةاملرتبة السابعة عشر  احتلت    

(، 41العبارة ) ةيستخدم أساليب تدريس تنمي اإلبداع لدى الطالب "، واحتلت املرتبة الثامنة عشر 
تقدمي األعمال اإلبداعية ( واليت تنص على " تتيح ملعلم الرتبية اإلسالمية  فرصة 3.45مبتوسط بلغ )

( واليت تنص على " 3.14(، مبتوسط بلغ )21العبارة ) ةللطالب "، واحتلت املرتبة التاسعة عشر 
 يناهيمي( "، واحتلت املرتبة العشر تعزز استخدام مداخل تدريسية حديثة )التارخيي، املنظومي، املف

 طالب  على حل املشكالت "،( واليت تنص على " تشجع ال3.12(، مبتوسط بلغ )45العبارة )
( واليت تنص على " تفيد معلم 3.04(، مبتوسط بلغ )31العبارة ) ينواحتلت املرتبة احلادية والعشر 

 الرتبية اإلسالمية على تقدمي ما يساعد الطالب على القراءة الناقدة ".
ساليب السبب يف ذلك إىل وعي معلمي الرتبية اإلسالمية بأمهية مرحلة التنفيذ لأل ويعود
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وخيطط له مث  املناسبالتدريسية وهي جوهر العملية التدريسية، حيث خيتار املعلم األسلوب التدريسي 
يقوم بتنفيذه وفقا  للخطوات اليت يتبعها األسلوب التدريسي، وكلما استخدم املعلمون األساليب 

 ررات الرتبية اإلسالمية.التدريسية ونوعوا فيها فإن هذا يعمل على حتسني تنفيذ الدروس وخاصة يف مق
 الثالث: دور األساليب التدريسية في تحسين أداء المعلم  لمجال إدارة الصف المجال

 (10) جدول
احلسابية واالحنرافات املعيارية لدور األساليب التدريسية جملال إدارة الصف يف تطوير األداء  املتوّسطات

 املهين ملعلمي الرتبية اإلسالمية يف املرحلة الثانوية مبحافظة الطائف

 الترتيب
 العبارة

في 
 المقياس

 العبارة  ترتيب
 حسب المتوسطات تنازلياا 

 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 التقدير

معلم الرتبية اإلسالمية إىل سبل غرس  ترشد 44 1
 القيم يف نفوس الطالب.

 كبرية 0.756 4.03

 كبرية 0.855 4.01 للطالب متعة التعلم داخل الصف. حتقق 00 2

3 41 
على استخدام التعزيز والثواب بدل  تساعد

 كبرية 0.861 4.00 التخويف والعقاب.

4 02 
يف احملافظة على انتباه الطالب طوال  تفيد

 كبرية 0.785 3.97 وقت احلصة

0 11 
يف حتقيق رضا الطالب عن معلمهم  تساعد

باعتبار ما يقدمه من تنوع يف أساليب 
 التدريس.

 كبرية 0.898 3.96

إىل إدارة عمليات االتصال داخل  ترشد 03 1
 الصف لتحقيق انسيابية املعلومات وفهمها.

 كبرية 0.747 3.88

اسرتاتيجية التعلم النشط من  تفعيل حتقق 15 4
 خالل تفاعل الطالب داخل الصف.

 كبرية 0.824 3.87
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 الترتيب
 العبارة

في 
 المقياس

 العبارة  ترتيب
 حسب المتوسطات تنازلياا 

 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 التقدير

1 49 
جناح الطريقة من خالل انضباط  حتقق

 كبرية 0.82 3.85 الطالب وتعاوهنم.

يف توزيع املهام على مجيع الطالب داخل  تفيد 04 9
 احلصة.

 كبرية 0.783 3.84

التعاون من مجيع الطالب يف تنفيذ   حتقق 01 15
 األنشطة والربامج.

 كبرية 0.738 3.83

11 12 
يف معرفة أمناط الطالب  ) السمعي    تساعد

 ، البصري  ، احلركي ( داخل الصف.
 كبرية 0.773 3.82

12 44 
إىل أمهية تقبل وجهات نظر الطالب  ترشد

 كبرية 0.777 3.81 املختلفة.

 كبرية 0.761 3.78 إدارة اجملموعات بكفاءة عالية . حتقق 01 13

يف العمل بروح الفريق الواحد داخل  تساعد 09 14
 الصف .

 كبرية 0.765 3.77

10 43 
لدى املعلم القدرة على توفري املناخ  تعزز

 الصفي املالئم حلدوث التعلم.
 كبرية 0.761 3.73

11 05 
يف توظيف اسرتاتيجيات التعامل مع  تفيد

 كبرية 0.854 3.70 الطالب .

14 41 
على معاجلة االخطاء الصادرة من  تساعد

 كبرية 0.846 3.68 بعض الطالب.

يف تنمية أسلوب االنضباط الذايت  تساعد 42 11
 لدى الطالب.

 كبرية 0.899 3.67

 كبرية 0.889 3.66املعلم على طرق حل املشكالت داخل  تدل 40 19
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 الترتيب
 العبارة

في 
 المقياس

 العبارة  ترتيب
 حسب المتوسطات تنازلياا 

 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 التقدير

 الصف.
 كبرية 0.911 3.59 إىل حسن التصرف يف املواقف الطارئة. ترشد 01 25

21 04 
على تصحيح السلوك غري السوي  تساعد

 كبرية 0.849 3.56 لدى بعض الطالب.

 كبرية 0.817 3.81 العام املتوسط  

من اجلدول السابق أن عبارات دور األساليب التدريسية جملال إدارة الصف يف تطوير  يتبني 
األداء املهين ملعلمي الرتبية اإلسالمية يف املرحلة الثانوية مبحافظة الطائف تراوحت متوسطاهتا بني 

 ( وفق مقياس التدرج اخلماسي الذي مت حتديده. حيث بلغ املتوسط العام لعبارات3.01 – 4.53)
(، ووفقا  للمحك فإن دور األساليب التدريسية جملال إدارة الصف يف تطوير األداء 3.11هذا البعد )

 حظاملهين ملعلمي الرتبية اإلسالمية يف املرحلة الثانوية مبحافظة الطائف كانت بدرجة كبرية، ويال
الذي مت وضعه، حيث ارتفاع استجابات معلمي الرتبية اإلسالمية على عبارات هذا البعد، وفق احملك 

 جاءت مجيع العبارات بدرجة كبرية.
 أعلى خمس عبارات الستجابات أفراد مجتمع الدراسة على النحو التالي: وكانت

( واليت تنص على: "ترشد معلم الرتبية 4.53(، مبتوسط بلغ )44املرتبة األوىل العبارة ) احتلت    
(، مبتوسط بلغ 00واحتلت املرتبة الثانية العبارة ) اإلسالمية إىل سبل غرس القيم يف نفوس الطالب "،

( اليت تنص على " حتقق للطالب متعة التعلم داخل الصف "، واحتلت املرتبة الثالثة العبارة 4.51)
( اليت تنص على " تساعد على استخدام التعزيز والثواب بدل التخويف 4.55(، مبتوسط بلغ )44)

( اليت تنص على " تفيد يف 3.94(، مبتوسط بلغ )02ة العبارة )والعقاب "، واحتلت املرتبة الرابع
(، مبتوسط بلغ 11احملافظة على انتباه الطالب طوال وقت احلصة "، واحتلت املرتبة اخلامسة العبارة )

( اليت تنص على " تساعد يف حتقيق رضا الطالب عن معلمهم باعتبار ما يقدمه من تنوع يف 3.91)
 أساليب التدريس ".
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 أدنى خمس عبارات الستجابات أفراد مجتمع الدراسة كانت على النحو التالي:  أما

( واليت تنص على " تساعد 3.11(، مبتوسط بلغ )41العبارة ) ةاملرتبة السابعة عشر  احتلت
(، 42العبارة ) ةعلى معاجلة االخطاء الصادرة من بعض الطالب "، واحتلت املرتبة الثامنة عشر 

( واليت تنص على " تساعد يف تنمية أسلوب االنضباط الذايت لدى الطالب "، 3.14مبتوسط بلغ )
على  م( واليت تنص على " تدل املعل3.11(، مبتوسط بلغ )40العبارة ) ةواحتلت املرتبة التاسعة عشر 

( 3.09(، مبتوسط بلغ )01العبارة ) ينطرق حل املشكالت داخل الصف "، واحتلت املرتبة العشر 
على " ترشد إىل حسن التصرف يف املواقف الطارئة "، واحتلت املرتبة احلادية والعشرون واليت تنص 

( واليت تنص على " تساعد على تصحيح السلوك غري السوي 3.01(، مبتوسط بلغ )04العبارة )
 لدى بعض الطالب ".

السبب يف ذلك إىل أن مجيع معلمي الرتبية اإلسالمية يدركون أمهية إدارة الصف وال يتأتى  ويعود   
ذلك إال من خالل ضبط األسلوب التدريسي الذي يتم تنفيذ الدرس من خالله، والتنويع يف 
األساليب التدريسية لدوره يف حتقيق رضا الطالب عن معلمهم، باإلضافة إىل وعي املعلمني بأن 

يب التدريسية تعمل على تعليم القيم بأسلوب منظم والقضاء على التصرفات غري السليمة من األسال
قبل الطالب، ألهنا تسري بشكل منظم وتعمل على ضبط الصف الدراسي ألـن هناك خطوات 
ومهارات ال بد من تنفيذها وال ُمال هلدر وقت احلصة املدرسية إذا أراد املعلم والطالب حتقيق 

 س.أهداف الدر 
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 الرابع: دور األساليب التدريسية في تحسين أداء المعلم  لمجال التقويم المجال
 (13) جدول

احلسابية واالحنرافات املعيارية لدور األساليب التدريسية جملال التقومي يف تطوير األداء املهين  املتوّسطات
 ملعلمي الرتبية اإلسالمية يف املرحلة الثانوية مبحافظة الطائف

 الترتيب
 العبارة
في 

 المقياس

 العبارة ترتيب
 حسب المتوسطات تنازلياا 

 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 التقدير

1 11 
مهارات  معلم الرتبية اإلسالمية يف   تنمي

 كبرية 0.779 4.02 طرح األسئلة الصفية.

إىل تنويع األنشطة  املتدرجة والثابتة مبا  ترشد 44 2
 يتوافق مع مستويات الطالب.

 كبرية 0.895 3.91

معلم الرتبية اإلسالمية مهارة اختيار  تكسب 10 3
 أسئلة التقومي اخلتامي.

 كبرية 0.626 3.89

4 40 
معلم الرتبية اإلسالمية يف طرح األسئلة  تفيد

 اليت تنمي مهارات التفكري العليا.
 كبرية 0.756 3.88

0 45 
معلم الرتبية اإلسالمية القدرة على  تكسب

تقومي نتاج تعلم الطالب يف اجملاالت املعرفية 
 واالنفعالية واملهارية.

 كبرية 0.856 3.83

1 42 
يف  تقدمي التغذية الراجعة املناسبة  تفيد

 للطالب.
 كبرية 0.856 3.82

4 43 
املعلم يقوم بالتعزيز الفوري املناسب لكل  جتعل

 كبرية 0.833 3.81 5طالب 
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 الترتيب
 العبارة
في 

 المقياس

 العبارة ترتيب
 حسب المتوسطات تنازلياا 

 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 التقدير

1 41 
من قدرة املعلم على  مراعاة  أمناط  تزيد

 كبرية 0.782 3.80 الطالب  وذكاء اهتم  يف تنويع التقومي

معلم الرتبية اإلسالمية يف تقومي أداء  تفيد 11 9
 الطالب يف النشاط الصفي.

 كبرية 0.695 3.79

 كبرية 0.794 3.77 من القدرة على ربط التقومي باألهداف. تزيد 13 15

11 14 
املعلم على استخدام أساليب تقومي  تساعد

حديثة) ملف االجناز ، التقومي القائم على 
 األداء ..(

 كبرية 0.912 3.72

12 19 
على استخدام نتائج التقومي يف تعديل  تساعد

 كبرية 0.776 3.68 اسرتاتيجيات التدريس.

13 14 
من القدرة على التسلسل يف بنود التقومي  تزيد

 كبرية 0.73 3.61 التكويين.

 كبرية 0.951 3.51 على استخدام التقومي الذايت. تساعد 41 14
 كبرية 0.803 3.79 العام املتوسط  

يف تطوير األداء  ميمن اجلدول السابق أن عبارات دور األساليب التدريسية جملال التقو  يتبني 
 – 4.52املهين ملعلمي الرتبية اإلسالمية يف املرحلة الثانوية مبحافظة الطائف تراوحت متوسطاهتا بني )

( وفق مقياس التدرج اخلماسي الذي مت حتديده. حيث بلغ املتوسط العام لعبارات هذا البعد 3.01
تقومي يف تطوير األداء املهين ملعلمي (، ووفقا  للمحك فإن دور األساليب التدريسية جملال ال3.49)

الرتبية اإلسالمية يف املرحلة الثانوية مبحافظة الطائف كانت بدرجة كبرية، ويالحظ ارتفاع استجابات 
معلمي الرتبية اإلسالمية على عبارات هذا البعد، وفق احملك الذي مت وضعه، حيث جاءت مجيع 

 العبارات بدرجة كبرية.
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 أعلى خمس عبارات الستجابات أفراد مجتمع الدراسة على النحو التالي: وكانت
( واليت تنص على: " تنمي  مهارات  4.52(، مبتوسط بلغ )11املرتبة األوىل العبارة ) احتلت

(، مبتوسط بلغ 44معلم الرتبية اإلسالمية يف طرح األسئلة الصفية "، واحتلت املرتبة الثانية العبارة )
تنص على " ترشد إىل تنويع األنشطة  املتدرجة والثابتة مبا يتوافق مع مستويات  ( اليت3.91)

( اليت تنص على " تكسب 3.19(، مبتوسط بلغ )10الطالب "، واحتلت املرتبة الثالثة العبارة )
، (40معلم الرتبية اإلسالمية مهارة اختيار أسئلة التقومي اخلتامي "، واحتلت املرتبة الرابعة العبارة )

( اليت تنص على " تفيد معلم الرتبية اإلسالمية يف طرح األسئلة اليت تنمي 3.11بلغ ) توسطمب
( اليت تنص على 3.13(، مبتوسط بلغ )45"، واحتلت املرتبة اخلامسة العبارة )فكري العليامهارات الت

املعرفية واالنفعالية " تكسب معلم الرتبية اإلسالمية القدرة على تقومي نتاج تعلم الطالب يف اجملاالت 
 واملهارية ".

 أدنى خمس عبارات الستجابات أفراد مجتمع الدراسة كانت على النحو التالي:  أما
( واليت تنص على " تزيد من القدرة 3.44(، مبتوسط بلغ )13املرتبة العاشرة العبارة ) احتلت

( 3.42(، مبتوسط بلغ )14) العبارة ةعلى ربط التقومي باألهداف "، واحتلت املرتبة احلادية عشر 
التقومي القائم  واليت تنص على " تساعد املعلم على استخدام أساليب تقومي حديثة )ملف االجناز،

( واليت تنص على " 3.11(، مبتوسط بلغ )19العبارة ) ة"، واحتلت املرتبة الثانية عشر على األداء..(
 ةاستخدام نتائج التقومي يف تعديل اسرتاتيجيات التدريس "، واحتلت املرتبة الثالثة عشر  لىتساعد ع

( واليت تنص على " تزيد من القدرة على التسلسل يف بنود التقومي 3.11(، مبتوسط بلغ )14العبارة )
لى " ( واليت تنص ع3.01(، مبتوسط بلغ )41العبارة ) ةالتكويين"، واحتلت املرتبة الرابعة عشر 
 تساعد على استخدام التقومي الذايت ".

السبب يف ذلك إىل إدراك معلمي الرتبية اإلسالمية لدور ُمال التقومي يف حتقيق األساليب  ويعود    
التدريسية حيث من خالل التقومي يستطيع املعلمون معرفة األساليب التدريسية الناجحة اليت نفذوها 

بيق األساليب التدريسية األخرى، حىت يتم العمل على تالفيها، والوقوف على القصور والنقص يف تط
باإلضافة إىل معرفة املعلمني مبستوى تقدم حتصيل طالهبم أثناء التدريس وبعده، وهذا بدوره يعمل 

 تطوير مهاراته وقدراته لتحقيق تعلم أفضل.  لىعلى حتسني أداء املعلم والعمل ع
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 : الثاني لسؤالإجابة ا-1

 املرحلة يف اإلسالمية الرتبية ملعلمي املناسبة التدريسية األساليب ما على : ثاينالسؤال ال ينص    
  الثانوية؟
 ةعلى هذا السؤال قام الباحث ببناء قائمة باألساليب التدريسية املناسبة لتدريس الرتبي لإلجابة

 اإلسالمية يف املرحلة الثانوية وذلك من خالل:
 ع املختلفة يف ُمال التدريس.. تتبع املصادر واملراج1
 يف هذا اجملال. ةالبحوث والدراسات السابق تتبع. 2
. مت عرض القائمة على ُمموعة من املختصني يف املناهج وطرق التدريس ، وبعض املختصني يف 3

رائهم الدراسات اإلسالمية ، ومعلمي الرتبية اإلسالمية يف املرحلة الثانوية ، واملشرفني الرتبويني ملعرفة آ
 حول مناسبتها لتدريس مقررات الرتبية اإلسالمية يف املرحلة الثانوية.

( مخسة وعشرين أسلوبا ضمنها مؤشرات تدل على مدى استخدام  20وقد توصل الباحث إىل )  
( ة ، متوسطة ، ضعيفة ، ضعيفة جداكبرية جدا ، كبري ة اإلسالمية هلا بدرجة قد تكون )معلم الرتبي

 (  0رقم  )ملحق بية اإلسالمية مبحافظة الطائفى مشريف الرت ومت توزيعها عل
 وتفسيره ومناقشته:  لثإجابة السؤال الثا -1

اإلسالمية لألساليب التدريسية من  بيةعلى: ما درجة ممارسة معلمي الرت  لثالسؤال الثا ينص     
 وجهة نظر مشريف الرتبية اإلسالمية يف املرحلة الثانوية مبحافظة الطائف؟

عن هذا السؤال متَّ استخراج املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية جلميع العبارات اليت  ولإلجابة
متثل درجة ممارسة معلمي الرتبية اإلسالمية لألساليب التدريسية من وجهة نظر مشريف الرتبية 

 اإلسالمية يف املرحلة الثانوية مبحافظة الطائف.
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 التهيئة: أسلوب
 (11) جدول

احلسابية واالحنرافات املعيارية درجة ممارسة معلمي الرتبية اإلسالمية ألسلوب التهيئة من  املتوّسطات
 األساليب التدريسية من وجهة نظر مشريف الرتبية اإلسالمية يف املرحلة الثانوية بالطائف

 الترتيب
 العبارة
في 

 المقياس

 العبارة ترتيب
 حسب المتوسطات تنازلياا 

 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 التقدير

3 1 
العملية التعليمية بربط  يف االستمرار

 موضوع الدرس بما سبق.
 كبيرة 0.716 3.76

 كبيرة 0.826 3.55 انتباه الطالب لموضوع الدرس جذب 3 1
 متوسطة 0.718 3.25 الدافعية نحو التعلم إثارة 1 1

 كبيرة 0.753 3.52 العام المتوسط  

من اجلدول السابق أن عبارات درجة ممارسة معلمي الرتبية اإلسالمية ألسلوب التهيئة من  يتبني 
األساليب التدريسية من وجهة نظر مشريف الرتبية اإلسالمية يف املرحلة الثانوية مبحافظة الطائف 

( وفق مقياس التدرج اخلماسي الذي مت حتديده. حيث بلغ 3.20 – 3.41تراوحت متوسطاهتا بني )
(، ووفقا  للمحك فإن درجة ممارسة معلمي الرتبية اإلسالمية 3.02املتوسط العام لعبارات هذا البعد )

ألسلوب التهيئة من األساليب التدريسية من وجهة نظر مشريف الرتبية اإلسالمية يف املرحلة الثانوية 
إلسالمية على مبحافظة الطائف كانت بدرجة كبرية، ويالحظ تفاوت استجابات مشريف الرتبية ا

 عبارات هذا البعد، وفق احملك الذي مت وضعه، حيث جاءت العبارات بدرجة كبرية ودرجة متوسطة.
( واليت تنص على: "االستمرار يف 3.41(، مبتوسط بلغ )3املرتبة األوىل العبارة ) احتلت



 

183 

 

(، مبتوسط بلغ 1)العملية التعليمية بربط موضوع الدرس مبا سبق"، واحتلت املرتبة الثانية العبارة 
(، 2( اليت تنص على "جذب انتباه الطالب ملوضوع الدرس"، واحتلت املرتبة الثالثة العبارة )3.00)

 التعلم". حنو( اليت تنص على "إثارة الدافعية 3.20مبتوسط بلغ )
السبب يف ذلك إىل أغلب معلمي الرتبية اإلسالمية يستخدمون أسلوب التهيئة عند  ويعود    

تدريسهم ملوضوعات املقرر، ويراعون ربط املوضوعات اجلديدة باملوضوعات السابقة، وجعل الطالب 
 التعلم. علىيقبلون 
 التعزيز: أسلوب

 (11) جدول
احلسابية واالحنرافات املعيارية درجة ممارسة معلمي الرتبية اإلسالمية ألسلوب التعزيز من  املتوّسطات

 الطائف  ةاألساليب التدريسية من وجهة نظر مشريف الرتبية اإلسالمية يف املرحلة الثانوية مبحافظ

 الترتيب
 العبارة
في 

 المقياس

 العبارة ترتيب
 حسب المتوسطات تنازلياا 

 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 التقدير

 كبيرة 0.686 3.55 يجعل الموقف التعليمي حيوياا . أن 4 3
 كبيرة 0.995 3.40 اتجاهات ايجابية نحو المعلم  والمنهج. تكوين 5 1
 متوسطة 0.716 3.25 الطالب . مناستمرارية  المشاركة الفاعلة  ضمان 6 1

 كبيرة 0.995 3.40 العام المتوسط  

درجة ممارسة معلمي الرتبية اإلسالمية ألسلوب التعزيز من  عباراتمن اجلدول السابق أن  يتبني 
األساليب التدريسية من وجهة نظر مشريف الرتبية اإلسالمية يف املرحلة الثانوية مبحافظة الطائف 

( وفق مقياس التدرج اخلماسي الذي مت حتديده. حيث بلغ 3.20 – 3.00تراوحت متوسطاهتا بني )
(، ووفقا  للمحك فإن درجة ممارسة معلمي الرتبية اإلسالمية 3.45املتوسط العام لعبارات هذا البعد )

ألسلوب التعزيز من األساليب التدريسية من وجهة نظر مشريف الرتبية اإلسالمية يف املرحلة الثانوية 
على  سالميةإلمبحافظة الطائف كانت بدرجة كبرية، ويالحظ تفاوت استجابات مشريف الرتبية ا

 عبارات هذا البعد، وفق احملك الذي مت وضعه، حيث جاءت العبارات بدرجة كبرية ودرجة متوسطة.
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( واليت تنص على: " أن جيعل املوقف 3.00(، مبتوسط بلغ )4املرتبة األوىل العبارة ) احتلت

اليت تنص على " تكوين  (3.45(، مبتوسط بلغ )0املرتبة الثانية العبارة ) تالتعليمي حيويا  "، واحتل
( اليت 3.20(، مبتوسط بلغ )1اجتاهات اجيابية حنو املعلم  واملنهج "، واحتلت املرتبة الثالثة العبارة )

 تنص على " ضمان استمرارية  املشاركة الفاعلة من الطالب ".
اإلسالمية بأمهية تعزيز الطالب يف تفعيل املوقف  يةالسبب يف ذلك وعي معلمي الرتب ويعود    

التعليمي وحفز الطالب على املشاركة الفاعلة، وبالتايل فإن أغلب معلمي الرتبية اإلسالمية 
 .تعلمنييستخدمون هذا األسلوب إلدراكهم ألمهيته الرتبوية والنفسية على امل

 ضرب األمثال: أسلوب
 (14) جدول

حنرافات املعيارية درجة ممارسة معلمي الرتبية اإلسالمية ألسلوب ضرب احلسابية واال املتوّسطات
من األساليب التدريسية من وجهة نظر مشريف الرتبية اإلسالمية يف املرحلة الثانوية مبحافظة  األمثال

 الطائف

 الترتيب
 العبارة
في 

 المقياس

 العبارة ترتيب
 حسب المتوسطات تنازلياا 

 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 التقدير

 كبيرة 0.795 4.02 موضوع الدرس بالواقع. ربط 9 3
 كبيرة 0.813 3.85 المعنى وتوضيحه للمتعلم تصوير 7 1
 كبيرة 0.761 3.50 الطالب على المقارنة والقياس. مساعدة 8 1

 كبيرة 0.789 3.79 العام المتوسط  

من اجلدول السابق أن عبارات درجة ممارسة معلمي الرتبية اإلسالمية ألسلوب ضرب  يتبني 
األمثال من األساليب التدريسية من وجهة نظر مشريف الرتبية اإلسالمية يف املرحلة الثانوية مبحافظة 

( وفق مقياس التدرج اخلماسي الذي مت حتديده. 3.05 – 4.52الطائف تراوحت متوسطاهتا بني )
(، ووفقا  للمحك فإن درجة ممارسة معلمي الرتبية 3.49بلغ املتوسط العام لعبارات هذا البعد )حيث 
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من وجهة نظر مشريف الرتبية اإلسالمية يف  ريسيةاإلسالمية ألسلوب ضرب األمثال من األساليب التد
الرتبية املرحلة الثانوية مبحافظة الطائف كانت بدرجة كبرية، ويالحظ ارتفاع استجابات مشريف 

اإلسالمية على عبارات هذا البعد، وفق احملك الذي مت وضعه، حيث جاءت مجيع العبارات بدرجة  
 كبرية.

( واليت تنص على: " ربط موضوع 4.52(، مبتوسط بلغ )9احتلت املرتبة األوىل العبارة )
ص على "تصوير ( اليت تن3.10(، مبتوسط بلغ )4الدرس بالواقع"، واحتلت املرتبة الثانية العبارة )

( اليت تنص على " 3.05(، مبتوسط بلغ )1املعىن وتوضيحه للمتعلم"، واحتلت املرتبة الثالثة العبارة )
 مساعدة الطالب على املقارنة والقياس ".

السبب يف ذلك إىل أن معلمي الرتبية اإلسالمية يستخدمون أسلوب ضرب األمثال عند  ويعود    
قيامهم بتدريس موضوعات الرتبية اإلسالمية، وذلك ألن أغلب املوضوعات حتتاج هلذا األسلوب 

 وبالتايل يعملون على تقريب الصورة للطالب إلكساهبم مهارات املقارنة والقياس.
 فردية:مراعاة الفروق ال أسلوب

 (15) جدول
احلسابية واالحنرافات املعيارية درجة ممارسة معلمي الرتبية اإلسالمية ألسلوب مراعاة الفروق  املتوّسطات

 الطائفالفردية من األساليب التدريسية من وجهة نظر مشريف الرتبية اإلسالمية يف املرحلة الثانوية مبحافظة 

 الترتيب
 العبارة
في 

 المقياس

 العبارة ترتيب
 حسب المتوسطات تنازلياا 

 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 التقدير

 كبيرة 0.686 3.45 جميع الطالب في الدرس. إشراك 33 3

1 31 
في طرح األسئلة من السهل إلى  التدرج

 الصعب.
 متوسطة 0.875 3.15

 متوسطة 0.826 2.95 أساليب وطرائق التدريس. تنويع 30 1
 ضعيفة 0.813 2.35 أسلوب التدريس المتنوع. استخدام 31 4

 متوسطة 0.800 2.98 العام المتوسط  
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من اجلدول السابق أن عبارات درجة ممارسة معلمي الرتبية اإلسالمية ألسلوب مراعاة  يتبني 
الفروق الفردية من األساليب التدريسية من وجهة نظر مشريف الرتبية اإلسالمية يف املرحلة الثانوية 

( وفق مقياس التدرج اخلماسي الذي مت 2.30 – 3.40مبحافظة الطائف تراوحت متوسطاهتا بني )
(، ووفقا  للمحك فإن درجة ممارسة 2.91ديده. حيث بلغ املتوسط العام لعبارات هذا البعد )حت

ألسلوب مراعاة الفروق الفردية من األساليب التدريسية من وجهة نظر  ميةمعلمي الرتبية اإلسال
فاوت مشريف الرتبية اإلسالمية يف املرحلة الثانوية مبحافظة الطائف كانت بدرجة متوسطة، ويالحظ ت

استجابات مشريف الرتبية اإلسالمية على عبارات هذا البعد، وفق احملك الذي مت وضعه، حيث 
 جاءت العبارات بدرجة كبرية ودرجة متوسطة ودرجة ضعيفة.

( واليت تنص على: "إشراك مجيع الطالب 3.40(، مبتوسط بلغ )11املرتبة األوىل العبارة ) احتلت   
( اليت تنص على " التدرج يف 3.10(، مبتوسط بلغ )12الثانية العبارة ) يف الدرس "، واحتلت املرتبة

( 2.90(، مبتوسط بلغ )15طرح األسئلة من السهل إىل الصعب "، واحتلت املرتبة الثالثة العبارة )
(، مبتوسط بلغ 13اليت تنص على " تنويع أساليب وطرائق التدريس "، واحتلت املرتبة الرابعة العبارة )

  "ع" استخدام أسلوب التدريس املتنو اليت تنص على( 2.30)
السبب يف ذلك إىل أن معلمي الرتبية اإلسالمية يعملون على إشراك مجيع الطالب يف  ويعود   

العملية التدريسية وكذلك حياولون توصيل املعلومات إىل إذهان الطالب من خالل التدرج يف طرح 
مية ليس لديهم القدرة على استخدام أسلوب التدريس األسئلة، بينما بعض معلمي الرتبية اإلسال

 املتنوع يف املوقف التعليمي الواحد، وإمنا يقتصرون على أسلوب واحد يف أغلب حصصهم.  
 
 
 
 
 
 

 االلقاء: أسلوب
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 (16) جدول
من  لرتبية اإلسالمية ألسلوب االلقاءاحلسابية واالحنرافات املعيارية درجة ممارسة معلمي ا املتوّسطات

 من وجهة نظر مشريف الرتبية اإلسالمية يف املرحلة الثانوية الطائف  تدريسيةاألساليب ال

 الترتيب
 العبارة
في 

 المقياس

 العبارة ترتيب
 حسب المتوسطات تنازلياا 

 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 التقدير

 جدا   كبرية 0.733 4.30 على ازدحام الفصول الدراسية وضبطها. السيطرة 35 3
 كبرية 0.718 4.10 .نطاق املعرفة اتساع 34 1
 كبرية 0.887 4.05 .املعلومات بسهولة الفرصة للمتعلمني استقبال إتاحة 36 1

 كبيرة 0.779 4.15 العام المتوسط  

من اجلدول السابق أن عبارات درجة ممارسة معلمي الرتبية اإلسالمية ألسلوب االلقاء من  يتبني 
األساليب التدريسية من وجهة نظر مشريف الرتبية اإلسالمية يف املرحلة الثانوية مبحافظة الطائف 

( وفق مقياس التدرج اخلماسي الذي مت حتديده. حيث بلغ 4.50 – 4.35تراوحت متوسطاهتا بني )
(، ووفقا  للمحك فإن درجة ممارسة معلمي الرتبية اإلسالمية 4.10املتوسط العام لعبارات هذا البعد )

من وجهة نظر مشريف الرتبية اإلسالمية يف املرحلة الثانوية  ةألسلوب االلقاء من األساليب التدريسي
اإلسالمية على مبحافظة الطائف كانت بدرجة كبرية، ويالحظ ارتفاع استجابات مشريف الرتبية 

عبارات هذا البعد، وفق احملك الذي مت وضعه، حيث جاءت العبارات بدرجة كبرية جدا  ودرجة  
 كبرية.

( واليت تنص على: "السيطرة على ازدحام 4.35(، مبتوسط بلغ )10املرتبة األوىل العبارة ) احتلت   
( اليت تنص 4.15مبتوسط بلغ ) (،14الفصول الدراسية وضبطها"، واحتلت املرتبة الثانية العبارة )
( اليت تنص 4.50(، مبتوسط بلغ )11على "اتساع نطاق املعرفة"، واحتلت املرتبة الثالثة العبارة )

 على " إتاحة الفرصة للمتعلمني استقبال املعلومات بسهولة ".
السبب يف ذلك إىل أن أغلب معلمي الرتبية اإلسالمية مييلون الستخدام أسلوب اإللقاء  ويعود    

نظرا  الزدحام الفصول الدراسية بأعداد الطالب لذا يلجئون التباع هذا األسلوب، ومن خالل هذا 
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األسلوب يقدمون املعارف واملعلومات للطالب والطالب مستقبلني للمعلومات، وكون هذا األسلوب 
 حيتاج كثرة إعداد ، وهذا األسلوب هو األسلوب األكثر استخداما  من قبل املعلمني.ال

  تقنيات التعلم: أسلوب
 (17) جدول

احلسابية واالحنرافات املعيارية درجة ممارسة معلمي الرتبية اإلسالمية ألسلوب تقنيات  املتوّسطات
التعلم من األساليب التدريسية من وجهة نظر مشريف الرتبية اإلسالمية يف املرحلة الثانوية مبحافظة 

 الطائف

 الترتيب
 العبارة
في 

 المقياس

 العبارة ترتيب
 حسب المتوسطات تنازلياا 

 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 التقدير المعياري

مقدرة الطالب على املالحظة والتفكري  تنمية 10 3
 ضعيفة 0.979 2.31 واملقارنة.

 ضعيفة 1.261 2.30 من الوقوع يف اللفظية. التقليل 13 1
 ضعيفة 1.119 2.10 الوقت واجلهد يف شرح املادة وفهمها. توفري 37 1
 ضعيفة 0.999 1.95 تنويع أساليب التدريس. 38 4
 ضعيفة 1.118 1.90 واالبتكار لدى املتعلم. يدروح التجد بث 39 5

 ضعيفة 1.095 2.11 العام المتوسط  

من اجلدول السابق أن عبارات درجة ممارسة معلمي الرتبية اإلسالمية ألسلوب تقنيات  يتبني 
التعلم من األساليب التدريسية من وجهة نظر مشريف الرتبية اإلسالمية يف املرحلة الثانوية مبحافظة 

( وفق مقياس التدرج اخلماسي الذي مت حتديده. 1.95 – 2.31الطائف تراوحت متوسطاهتا بني )
(، ووفقا  للمحك فإن درجة ممارسة معلمي الرتبية 2.11ث بلغ املتوسط العام لعبارات هذا البعد )حي

اإلسالمية ألسلوب تقنيات التعلم من األساليب التدريسية من وجهة نظر مشريف الرتبية اإلسالمية يف 
ريف الرتبية املرحلة الثانوية مبحافظة الطائف كانت بدرجة ضعيفة، ويالحظ اخنفاض استجابات مش

اإلسالمية على عبارات هذا البعد، وفق احملك الذي مت وضعه، حيث جاءت مجيع العبارات بدرجة 
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 ضعيفة.
( واليت تنص على: "تنمية مقدرة الطالب 2.31(، مبتوسط بلغ )25املرتبة األوىل العبارة ) احتلت    

( اليت 2.35(، مبتوسط بلغ )21العبارة )على املالحظة والتفكري واملقارنة "، واحتلت املرتبة الثانية 
(، مبتوسط بلغ 14تنص على " التقليل من الوقوع يف اللفظية "، واحتلت املرتبة الثالثة العبارة )

( اليت تنص على " توفري الوقت واجلهد يف شرح املادة وفهمها "، واحتلت املرتبة الرابعة العبارة 2.15)
على " تنويع أساليب التدريس "، واحتلت املرتبة اخلامسة ( اليت تنص 1.90(، مبتوسط بلغ )11)

 ". املتعلم(اليت تنص على " بث روح التجديد واالبتكار لدى 1.95(، مبتوسط بلغ )19العبارة )

من معلمي الرتبية اإلسالمية ال جييدون التعامل مع التقنيات  البعضالسبب يف ذلك إىل أن  ويعود   
استخدامهم هلا يف أساليبهم التدريسية، كما أن هناك نقص يف وجود احلديثة وبالتايل ال يظهر 

 برُميات تعليمية مصممة خصيصا  لتعليم مقرر الرتبية اإلسالمية يف املرحلة الثانوية.
 القصصي: األسلوب

 (18) جدول
لألسلوب القصصي  ميةاحلسابية واالحنرافات املعيارية درجة ممارسة معلمي الرتبية اإلسال املتوّسطات

 مبحافظة الطائف من األساليب التدريسية من وجهة نظر مشريف الرتبية اإلسالمية يف املرحلة الثانوية 

 الترتيب
 العبارة
في 

 المقياس

 العبارة ترتيب
 حسب المتوسطات تنازلياا 

 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 التقدير

 كبرية 0.834 3.82 القدرة على ربط موضوعات الدرس بواقع احلياة. تنمية 11 3
 كبرية 0.616 3.81 اجلوانب اإلجيابية لدى الطالب تنمية 11 1

، أمناط السلوك واالجتاهات اخلاطئةوتقومي بعض  تعديل 14 1
 كبرية 0.639 3.75 إن وجدت  لدى بعض الطالب  بطريقة غري مباشرة .

 كبيرة 0.696 3.79 العام المتوسط  

من اجلدول السابق أن عبارات درجة ممارسة معلمي الرتبية اإلسالمية لألسلوب القصصي  يتبني    
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من األساليب التدريسية من وجهة نظر مشريف الرتبية اإلسالمية يف املرحلة الثانوية مبحافظة الطائف 
اخلماسي الذي مت حتديده. حيث بلغ ( وفق مقياس التدرج 3.40 – 3.12تراوحت متوسطاهتا بني )

(، ووفقا  للمحك فإن درجة ممارسة معلمي الرتبية اإلسالمية 3.49املتوسط العام لعبارات هذا البعد )
من وجهة نظر مشريف الرتبية اإلسالمية يف املرحلة الثانوية  التدريسيةلألسلوب القصصي من األساليب 

ظ ارتفاع استجابات مشريف الرتبية اإلسالمية على مبحافظة الطائف كانت بدرجة كبرية، ويالح
 عبارات هذا البعد، وفق احملك الذي مت وضعه، حيث جاءت مجيع العبارات بدرجة كبرية.

( واليت تنص على: "تنمية القدرة على 3.12(، مبتوسط بلغ )22احتلت املرتبة األوىل العبارة )    
( 3.11(، مبتوسط بلغ )23املرتبة الثانية العبارة )ربط موضوعات الدرس بواقع احلياة "، واحتلت 

(، 24اليت تنص على " تنمية اجلوانب اإلجيابية لدى الطالب "، واحتلت املرتبة الثالثة العبارة )
" تعديل وتقومي بعض أمناط السلوك واالجتاهات اخلاطئة، إن  على( اليت تنص 3.40مبتوسط بلغ )

 مباشرة ". وجدت  لدى بعض الطالب  بطريقة غري
الرتبية اإلسالمية يستخدمون األسلوب القصصي  ميالسبب يف ذلك إىل أن أغلب معل ويعود    

نظرا  ألنه يتناسب مع تدريس موضوعات الرتبية اإلسالمية، فيستخدمون هذا األسلوب لتسهيل 
ل وصول املعلومات للطالب وتصحيح االجتاهات والسلوكيات اخلاطئة عند بعض الطالب من خال

 هذا األسلوب.
 

 اإلعادة والتكرار: أسلوب
 (19) جدول

احلسابية واالحنرافات املعيارية درجة ممارسة معلمي الرتبية اإلسالمية ألسلوب اإلعادة والتكرار  املتوّسطات
 من األساليب التدريسية من وجهة نظر مشريف الرتبية اإلسالمية يف املرحلة الثانوية مبحافظة الطائف

 الترتيب
 العبارة
في 

 المقياس

 العبارة ترتيب
 حسب المتوسطات تنازلياا 

 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 التقدير

 كبرية 0.733 3.70 اإلجيايب بني املعلم واملتعلمني. التفاعل 16 3



 

191 

 

 الترتيب
 العبارة
في 

 المقياس

 العبارة ترتيب
 حسب المتوسطات تنازلياا 

 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 التقدير

 كبرية 0.875 3.66 الفروق الفردية بني املتعلمني. مراعاة 17 1
 كبرية 0.759 3.55 املعلومات واملهارات لدى املتعلم. تثبيت 15 1

 كبيرة 0.789 3.64 العام المتوسط  

من اجلدول السابق أن عبارات درجة ممارسة معلمي الرتبية اإلسالمية ألسلوب اإلعادة  يتبني 
والتكرار من األساليب التدريسية من وجهة نظر مشريف الرتبية اإلسالمية يف املرحلة الثانوية مبحافظة 

 ( وفق مقياس التدرج اخلماسي الذي مت حتديده.3.00 – 3.45الطائف تراوحت متوسطاهتا بني )
للمحك فإن درجة ممارسة معلمي الرتبية  ا  (، ووفق3.14حيث بلغ املتوسط العام لعبارات هذا البعد )

اإلسالمية ألسلوب اإلعادة والتكرار من األساليب التدريسية من وجهة نظر مشريف الرتبية اإلسالمية 
بات مشريف الرتبية يف املرحلة الثانوية مبحافظة الطائف كانت بدرجة كبرية، ويالحظ ارتفاع استجا

اإلسالمية على عبارات هذا البعد، وفق احملك الذي مت وضعه، حيث جاءت مجيع العبارات بدرجة  
 كبرية.
( واليت تنص على: "التفاعل اإلجيايب بني 3.45(، مبتوسط بلغ )21احتلت املرتبة األوىل العبارة )     

( اليت تنص على " مراعاة 3.11(، مبتوسط بلغ )24)املعلم واملتعلمني"، واحتلت املرتبة الثانية العبارة 
( اليت تنص 3.00(، مبتوسط بلغ )20الفروق الفردية بني املتعلمني"، واحتلت املرتبة الثالثة العبارة )

 املتعلم". دىعلى " تثبيت املعلومات واملهارات ل
السبب يف ذلك إىل أن أغلب معلمي الرتبية اإلسالمية أثناء تدريسهم يسعون إىل ايصال  ويعود    

الفروق التعليمية بني الطالب ولذلك يقومون باستخدام  عنياألفكار واملعاين واملعلومات للطالب مرا
 أسلوب اإلعادة والتكرار بأكثر من طريقة لتثبيت املعارف واملهارات لدى الطالب والتأكد من

 فهمهم هلا.
 التدرج: أسلوب

 (10) جدول
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احلسابية واالحنرافات املعيارية درجة ممارسة معلمي الرتبية اإلسالمية ألسلوب التدرج من  املتوّسطات
 األساليب التدريسية من وجهة نظر مشريف الرتبية اإلسالمية يف املرحلة الثانوية مبحافظة الطائف 

 الترتيب
 العبارة
في 

 المقياس

 العبارة ترتيب
 حسب المتوسطات تنازلياا 

 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 التقدير اريالمعي

 كبرية 0.795 4.02 .املنطقي لشرح الدرس لبالتسلس االهتمام 18 3
 كبرية 0.826 3.55 .من السهل إىل الصعب  البدء 10 1
 متوسطة 0.894 3.20 .من احملسوس إىل اجملرد  البدء 19 1
 متوسطة 0.825 2.95 .من البسيط إىل املركب البدء 13 4

 كبيرة 0.835 3.43 العام المتوسط  

درجة ممارسة معلمي الرتبية اإلسالمية ألسلوب التدرج من  اراتمن اجلدول السابق أن عب يتبني 
األساليب التدريسية من وجهة نظر مشريف الرتبية اإلسالمية يف املرحلة الثانوية مبحافظة الطائف 

( وفق مقياس التدرج اخلماسي الذي مت حتديده. حيث بلغ 2.90 – 4.52تراوحت متوسطاهتا بني )
(، ووفقا  للمحك فإن درجة ممارسة معلمي الرتبية اإلسالمية 3.43بعد )املتوسط العام لعبارات هذا ال

ألسلوب التدرج من األساليب التدريسية من وجهة نظر مشريف الرتبية اإلسالمية يف املرحلة الثانوية 
على  يةمبحافظة الطائف كانت بدرجة كبرية، ويالحظ تفاوت استجابات مشريف الرتبية اإلسالم

 ، وفق احملك الذي مت وضعه، حيث جاءت العبارات بدرجة كبرية ودرجة متوسطة.عبارات هذا البعد
( واليت تنص على: "االهتمام 4.52(، مبتوسط بلغ )1احتلت املرتبة األوىل العبارة )
( اليت 3.00(، مبتوسط بلغ )35املرتبة الثانية العبارة ) تلتبالتسلسل املنطقي لشرح الدرس "، واح

(، مبتوسط بلغ 29ن السهل إىل الصعب "، واحتلت املرتبة الثالثة العبارة )تنص على " البدء  م
(، 31( اليت تنص على " البدء  من احملسوس إىل اجملرد "، واحتلت املرتبة الرابعة العبارة )3.25)

 ( اليت تنص على " البدء من البسيط إىل املركب ".2.90مبتوسط بلغ )
الرتبية اإلسالمية يف املرحلة الثانوية حتتاج إىل تسلسل منطقي  دروس أنالسبب يف ذلك  ويعود    

وترتيب يف عرض املعلومات واألفكار وبالتايل فإن أغلب املعلمني يتدرجون يف ايصال املعلومات 
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وقد يلتزم املعلم التسلسل املنطقي الذي عليه املقرر  ،للطالب مراعني التسلسل املوضوعي للدروس
 الثانوية.الدراسي يف املرحلة 

 خرائط المفاهيم: أسلوب
 (13) جدول

احلسابية واالحنرافات املعيارية درجة ممارسة معلمي الرتبية اإلسالمية ألسلوب خرائط  املتوّسطات
املفاهيم من األساليب التدريسية من وجهة نظر مشريف الرتبية اإلسالمية يف املرحلة الثانوية مبحافظة 

 الطائف

 الترتيب
 العبارة
في 

 المقياس

 العبارة ترتيب
 حسب المتوسطات تنازلياا 

 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 التقدير المعياري

 ضعيفة 1.119 2.10 .اللفظية من املعلم اختصار 14 3
 ضعيفة 1.234 2.05 .املعلومة بطريقة سهلة وسريعة إيصال 11 1
 ضعيفة 1.050 2.04 .الفهم واالستيعاب لدى الطالب زيادة 11 1

 ضعيفة 1.134 2.06 العام المتوسط  

من اجلدول السابق أن عبارات درجة ممارسة معلمي الرتبية اإلسالمية ألسلوب خرائط  يتبني 
املفاهيم من األساليب التدريسية من وجهة نظر مشريف الرتبية اإلسالمية يف املرحلة الثانوية مبحافظة 

( وفق مقياس التدرج اخلماسي الذي مت حتديده. 2.54 – 2.15الطائف تراوحت متوسطاهتا بني )
(، ووفقا  للمحك فإن درجة ممارسة معلمي الرتبية 2.51) لبعدحيث بلغ املتوسط العام لعبارات هذا ا

اإلسالمية ألسلوب خرائط املفاهيم من األساليب التدريسية من وجهة نظر مشريف الرتبية اإلسالمية 
طائف كانت بدرجة ضعيفة، ويالحظ اخنفاض استجابات مشريف الرتبية يف املرحلة الثانوية مبحافظة ال

اإلسالمية على عبارات هذا البعد، وفق احملك الذي مت وضعه، حيث جاءت مجيع العبارات بدرجة 
 ضعيفة.

( واليت تنص على: "اختصار اللفظية من 2.15(، مبتوسط بلغ )34احتلت املرتبة األوىل العبارة )   
( اليت تنص على " إيصال املعلومة 2.50(، مبتوسط بلغ )32ت املرتبة الثانية العبارة )املعلم"، واحتل
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( اليت تنص على " 2.54(، مبتوسط بلغ )33بطريقة سهلة وسريعة "، واحتلت املرتبة الثالثة العبارة )
 زيادة الفهم واالستيعاب لدى الطالب ".

سالمية ينقصهم التدريب املناسب على استخدام السبب يف ذلك إىل أن معلمي الرتبية اإل ويعود    
 خرائط املفاهيم يف العملية التدريسية، وبالتايل كانت درجة استخدامهم هلا بدرجة ضعيفة.

 الترغيب والترهيب: أسلوب
 (11) جدول

احلسابية واالحنرافات املعيارية درجة ممارسة معلمي الرتبية اإلسالمية ألسلوب الرتغيب والرتهيب  املتوّسطات
 من األساليب التدريسية من وجهة نظر مشريف الرتبية اإلسالمية يف املرحلة الثانوية مبحافظة الطائف

 الترتيب
 العبارة
في 

 المقياس

 العبارة ترتيب
 المتوسطات حسب تنازلياا 

 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 التقدير

نصوص الشرع  يف احلث على فعل اخلري أو  استثمار 16 3
 منعه من الشر

 كبرية 0.725 4.00

 كبرية 0.813 3.65 أسلوب الرتغيب على أسلوب الرتهيب تقدمي 17 1
 كبرية 0.681 3.60 .االنفعاالت وتربية العواطف إثارة 15 1

 كبيرة 0.740 3.75 العام المتوسط  

من اجلدول السابق أن عبارات درجة ممارسة معلمي الرتبية اإلسالمية ألسلوب الرتغيب  يتبني   
والرتهيب من األساليب التدريسية من وجهة نظر مشريف الرتبية اإلسالمية يف املرحلة الثانوية مبحافظة 

اخلماسي الذي مت حتديده. ( وفق مقياس التدرج 3.15 – 4.55الطائف تراوحت متوسطاهتا بني )
(، ووفقا  للمحك فإن درجة ممارسة معلمي الرتبية 3.40حيث بلغ املتوسط العام لعبارات هذا البعد )

نظر مشريف الرتبية اإلسالمية يف  جهةاإلسالمية ألسلوب الرتغيب والرتهيب من األساليب التدريسية من و 
ة، ويالحظ ارتفاع استجابات مشريف الرتبية اإلسالمية املرحلة الثانوية مبحافظة الطائف كانت بدرجة كبري 

 على عبارات هذا البعد، وفق احملك الذي مت وضعه، حيث جاءت مجيع العبارات بدرجة كبرية.
( واليت تنص على: "استثمار نصوص 4.55(، مبتوسط بلغ )31احتلت املرتبة األوىل العبارة )      
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(، مبتوسط بلغ 34ه من الشر"، واحتلت املرتبة الثانية العبارة )الشرع  يف احلث على فعل اخلري أو منع
( اليت تنص على " تقدمي أسلوب الرتغيب على أسلوب الرتهيب"، واحتلت املرتبة الثالثة 3.10)

 ".طف( اليت تنص على " إثارة االنفعاالت وتربية العوا3.15(، مبتوسط بلغ )30العبارة )
معلمي الرتبية اإلسالمية يستخدمون أسلوب الرتغيب والرتهيب  السبب يف ذلك إىل أن يعودو      

لرتغيب الطالب يف فعل اخلري واالبتعاد عن الشر، وهذا األسلوب يتم من خالل إثارة عواطف 
الطالب حنو املوضوع وتقدمي القيم املرغوبة هلم للعمل هبا واالبتعاد عن القيم غري املرغوبة، وهو يكثر 

 لطالهبم. ةمي الرتبية اإلسالمية كوهنم قدوة حسناستخدامه من قبل معل
 
 
 
 
 
 
 

 التدريس اإليحائي: أسلوب
 (11) جدول

 حيائياحلسابية واالحنرافات املعيارية درجة ممارسة معلمي الرتبية اإلسالمية ألسلوب التدريس اإل املتوّسطات
 من األساليب التدريسية من وجهة نظر مشريف الرتبية اإلسالمية يف املرحلة الثانوية مبحافظة الطائف

 الترتيب
 العبارة
في 

 المقياس

 العبارة ترتيب
 حسب المتوسطات تنازلياا 

 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 التقدير المعياري

 متوسطة 0.945 2.95 .تأكيد الكالم  زيادة 19 3
 متوسطة 1.021 2.90 .سانتباه الطالب حنو موضوع الدر  جذب 18 1
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 الترتيب
 العبارة
في 

 المقياس

 العبارة ترتيب
 حسب المتوسطات تنازلياا 

 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 التقدير

إمياءات اليدين والرأس  يف املوقف   توظيف 40 1
 .التدريسي

 متوسطة 0.910 2.75

 متوسطة 0.959 2.87 العام المتوسط  

من اجلدول السابق أن عبارات درجة ممارسة معلمي الرتبية اإلسالمية ألسلوب التدريس  يتبني    
اإلحيائي من األساليب التدريسية من وجهة نظر مشريف الرتبية اإلسالمية يف املرحلة الثانوية مبحافظة 

 ( وفق مقياس التدرج اخلماسي الذي مت حتديده.2.40 – 2.90الطائف تراوحت متوسطاهتا بني )
(، ووفقا  للمحك فإن درجة ممارسة معلمي الرتبية 2.14حيث بلغ املتوسط العام لعبارات هذا البعد )

اإلسالمية ألسلوب التدريس اإلحيائي من األساليب التدريسية من وجهة نظر مشريف الرتبية اإلسالمية 
ات مشريف الرتبية الطائف كانت بدرجة متوسطة، ويالحظ توسط استجاب فظةيف املرحلة الثانوية مبحا

اإلسالمية على عبارات هذا البعد، وفق احملك الذي مت وضعه، حيث جاءت مجيع العبارات بدرجة 
 متوسطة.

( واليت تنص على: "زيادة  تأكيد الكالم"، 2.90(، مبتوسط بلغ )39احتلت املرتبة األوىل العبارة ) 
اليت تنص على "جذب انتباه الطالب حنو  (2.95(، مبتوسط بلغ )31واحتلت املرتبة الثانية العبارة )

( اليت تنص على " 2.40(، مبتوسط بلغ )45موضوع الدرس"، واحتلت املرتبة الثالثة العبارة )
 توظيف  إمياءات اليدين والرأس  يف املوقف التدريسي".

السبب يف ذلك معلمي الرتبية اإلسالمية يستخدمون أثناء تدريسهم االمياءات اليت  ويعود    
تتناسب مع اللغة من حركات اليدين والرأس بشكل يتناسب مع املوقف التدريسي، وهذا من شأنه 
تعزيز استخدام االحياء يف عملية التدريس وتعويد الطالب على فهم االحياءات وتفسريها التفسري 

كما أن استخدام بعض االحياءات قد يغين احيانا  عن استخدام اللغة، وبالتايل يقوم   املناسب،
 املعلمون باستخدامها وتوظيفها يف تدريسهم.

 :العمليالتطبيق  أسلوب
 (14) جدول
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احلسابية واالحنرافات املعيارية درجة ممارسة معلمي الرتبية اإلسالمية ألسلوب التطبيق  املتوّسطات
اإلسالمية يف املرحلة الثانوية مبحافظة  الرتبيةساليب التدريسية من وجهة نظر مشريف العملي من األ

 الطائف

 الترتيب
 العبارة
في 

 المقياس

 العبارة ترتيب
 حسب المتوسطات تنازلياا 

 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 التقدير المعياري

 متوسطة 0.945 2.95 .اخلربة املباشرة للطالب توفري 43 3
 متوسطة 0.696 2.80 .الفكرة  واتقان  املهارة لدى الطالب وضوح 41 1
 متوسطة 0.716 2.75 تركيز انتباه الطالب للعرض العملي زيادة 41 1
 متوسطة 0.671 2.65 املشاركة الفاعلة من الطالب. حتقيق 44 4

 متوسطة 0.757 2.79 العام المتوسط  

من اجلدول السابق أن عبارات درجة ممارسة معلمي الرتبية اإلسالمية ألسلوب التطبيق  يتبني 
العملي من األساليب التدريسية من وجهة نظر مشريف الرتبية اإلسالمية يف املرحلة الثانوية مبحافظة 

( وفق مقياس التدرج اخلماسي الذي مت حتديده. 2.10 – 2.90تراوحت متوسطاهتا بني ) الطائف
(، ووفقا  للمحك فإن درجة ممارسة معلمي الرتبية 2.49يث بلغ املتوسط العام لعبارات هذا البعد )ح

اإلسالمية ألسلوب التطبيق العملي من األساليب التدريسية من وجهة نظر مشريف الرتبية اإلسالمية يف 
شريف الرتبية املرحلة الثانوية مبحافظة الطائف كانت بدرجة متوسطة، ويالحظ توسط استجابات م

اإلسالمية على عبارات هذا البعد، وفق احملك الذي مت وضعه، حيث جاءت مجيع العبارات بدرجة 
 متوسطة.

( واليت تنص على: "توفري اخلربة 2.90(، مبتوسط بلغ )41احتلت املرتبة األوىل العبارة )
( اليت تنص على " 2.15(، مبتوسط بلغ )43املباشرة للطالب"، واحتلت املرتبة الثانية العبارة )

بلغ  توسط(، مب42وضوح الفكرة  واتقان  املهارة لدى الطالب"، واحتلت املرتبة الثالثة العبارة )
( اليت تنص على "زيادة تركيز انتباه الطالب للعرض العملي"، واحتلت املرتبة الرابعة العبارة 2.40)
 الفاعلة من الطالب". ( اليت تنص على " حتقيق املشاركة2.10(، مبتوسط بلغ )44)

 حيثالسبب يف ذلك تفاوت استخدام معلمي الرتبية اإلسالمية ألسلوب التطبيق العملي،  ويعود    



 

198 

 

يقتصر بعض املعلمني على األسلوب النظري يف ايصال املعلومات واالفكار بينما يستخدم معلمون 
لوب التطبيق العملي يثبت األسلوب العملي اىل جانب املعلومات واملعارف ألهنم يدركون أن أس

 املعلومة لدى الطالب ويزيد من خرباهتم وجيعلهم مشاركني يف املوقف التعليمي.
 الحوار: أسلوب

 (15) جدول
احلسابية واالحنرافات املعيارية درجة ممارسة معلمي الرتبية اإلسالمية ألسلوب احلوار من  املتوّسطات

 األساليب التدريسية من وجهة نظر مشريف الرتبية اإلسالمية يف املرحلة الثانوية مبحافظة الطائف 

 الترتيب
 العبارة
في 

 المقياس

 العبارة ترتيب
 حسب المتوسطات تنازلياا 

 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 التقدير المعياري

 كبرية 0.605 3.55 .النشاط واحليوية لدى الطالب 45 3
 كبرية 0.759 3.54 .فرصة املشاركة الفعالة جلميع الطالب إجياد 46 1
 متوسطة 0.801 3.30 .وتثبت املعلومات يف أذهان الطالب ترسيخ 47 1

 كبيرة 0.722 3.46 العام المتوسط  

من اجلدول السابق أن عبارات درجة ممارسة معلمي الرتبية اإلسالمية ألسلوب احلوار من  يتبني    
األساليب التدريسية من وجهة نظر مشريف الرتبية اإلسالمية يف املرحلة الثانوية مبحافظة الطائف 

( وفق مقياس التدرج اخلماسي الذي مت حتديده. حيث بلغ 3.35 – 3.00تراوحت متوسطاهتا بني )
ممارسة معلمي الرتبية اإلسالمية  ة(، ووفقا  للمحك فإن درج3.41ملتوسط العام لعبارات هذا البعد )ا

ألسلوب احلوار من األساليب التدريسية من وجهة نظر مشريف الرتبية اإلسالمية يف املرحلة الثانوية 
سالمية على مبحافظة الطائف كانت بدرجة كبرية، ويالحظ تفاوت استجابات مشريف الرتبية اإل

 عبارات هذا البعد، وفق احملك الذي مت وضعه، حيث جاءت العبارات بدرجة كبرية ودرجة متوسطة.
( واليت تنص على: "النشاط واحليوية 3.00(، مبتوسط بلغ )40احتلت املرتبة األوىل العبارة )     

اليت تنص على " إجياد ( 3.04(، مبتوسط بلغ )41لدى الطالب"، واحتلت املرتبة الثانية العبارة )
( 3.35(، مبتوسط بلغ )44فرصة املشاركة الفعالة جلميع الطالب"، واحتلت املرتبة الثالثة العبارة )
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 اليت تنص على " ترسيخ وتثبت املعلومات يف أذهان الطالب".
 السبب يف ذلك إدراك معلمي الرتبية اإلسالمية ألمهية استخدام أسلوب احلوار يف تدريس ويعود   

موضوعات الرتبية اإلسالمية وهذا جيعل الطالب قادرين على متييز األفكار واملعلومات اليت يتلقوهنا 
 واالبتعاد عن املعلومات اهلدامة واألفكار املضللة ومتييزها.

 التساؤل واالستفهام: أسلوب
 (16) جدول

واالستفهام من  اإلسالمية ألسلوب التساؤللرتبية املعيارية درجة ممارسة معلمي ا احلسابية واالحنرافات املتوّسطات
 األساليب التدريسية من وجهة نظر مشريف الرتبية اإلسالمية يف املرحلة الثانوية مبحافظة الطائف 

 الترتيب
في  العبارة

 المقياس
 العبارة ترتيب

 حسب المتوسطات تنازلياا 
 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 التقدير المعياري

 كبرية 0.759 3.45 .من وضوح الشرح ومدى متابعة الطالب التأكد 50 3
 متوسطة 0.616 3.20 التفكري والتأمل لدى الطالب. إثارة 48 1
 متوسطة 0.587 3.15 عملية التعلم اجليد والفعال. تعميق 49 1

 متوسطة 0.654 3.26 العام المتوسط  

من اجلدول السابق أن عبارات درجة ممارسة معلمي الرتبية اإلسالمية ألسلوب التساؤل  يتبني 
واالستفهام من األساليب التدريسية من وجهة نظر مشريف الرتبية اإلسالمية يف املرحلة الثانوية مبحافظة 

حتديده. ( وفق مقياس التدرج اخلماسي الذي مت 3.10 – 3.40الطائف تراوحت متوسطاهتا بني )
(، ووفقا  للمحك فإن درجة ممارسة معلمي الرتبية 3.21حيث بلغ املتوسط العام لعبارات هذا البعد )

اإلسالمية ألسلوب التساؤل واالستفهام من األساليب التدريسية من وجهة نظر مشريف الرتبية اإلسالمية 
اوت استجابات مشريف الرتبية يف املرحلة الثانوية مبحافظة الطائف كانت بدرجة متوسطة، ويالحظ تف

اإلسالمية على عبارات هذا البعد، وفق احملك الذي مت وضعه، حيث جاءت العبارات بدرجة كبرية 
 ودرجة متوسطة.

( واليت تنص على: "التأكد من 3.40(، مبتوسط بلغ )05احتلت املرتبة األوىل العبارة )
( 3.25(، مبتوسط بلغ )41انية العبارة )وضوح الشرح ومدى متابعة الطالب"، واحتلت املرتبة الث
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(، مبتوسط 49اليت تنص على "إثارة التفكري والتأمل لدى الطالب"، واحتلت املرتبة الثالثة العبارة )
 ( اليت تنص على "تعميق عملية التعلم اجليد والفعال".3.10بلغ )

ئلة وكيفية عرضها يف السبب يف ذلك وعي معلمي الرتبية اإلسالمية باستخدام أسلوب األس ويعود
يوظفوهنا بعناية يف تدريس موضوعات الرتبية اإلسالمية، باإلضافة إىل إثارة تفكري  ماملوقف التعليمي وبالتايل فإهن

 واهتمام الطالب حنو املوضوع املطروح وتعميق تعلمهم وعدم ترك الطالب ليكونوا فقط متلقني للمعرفة.
 حل المشكالت: أسلوب

 (17) جدول
احلسابية واالحنرافات املعيارية درجة ممارسة معلمي الرتبية اإلسالمية ألسلوب حل  املتوّسطات

املشكالت من األساليب التدريسية من وجهة نظر مشريف الرتبية اإلسالمية يف املرحلة الثانوية مبحافظة 
 الطائف

في  العبارة الترتيب
 المقياس

 العبارة ترتيب
 حسب المتوسطات تنازلياا 

 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 التقدير

 ضعيفة 0.883 2.41 مهارات  الطالب للعمل التعاوين.  تنمية 03 1
 ضعيفة 0.884 2.40 ثقة الطالب بأنفسهم وبقدراهتم زيادة 04 2
 ضعيفة 0.745 2.35 اجتاهات الطالب حنو التفكري العلمي. تنمية 02 3
 ضعيفة 0.639 2.25 الطالب على مواجهة مشكالهتم احلياتية. تدريب 00 4
 ضعيفة 0.649 2.00 خطوات متسلسلة ومنظمة تنظيما  دقيقا . اتباع 01 0

 ضعيفة 0.760 2.28 العام المتوسط  

من اجلدول السابق أن عبارات درجة ممارسة معلمي الرتبية اإلسالمية ألسلوب حل  يتبني     
املشكالت من األساليب التدريسية من وجهة نظر مشريف الرتبية اإلسالمية يف املرحلة الثانوية مبحافظة 

( وفق مقياس التدرج اخلماسي الذي مت حتديده. 2.55 – 2.41الطائف تراوحت متوسطاهتا بني )
(، ووفقا  للمحك فإن درجة ممارسة معلمي الرتبية 2.21بلغ املتوسط العام لعبارات هذا البعد )حيث 

من وجهة نظر مشريف الرتبية اإلسالمية  التدريسيةاإلسالمية ألسلوب حل املشكالت من األساليب 
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الرتبية يف املرحلة الثانوية مبحافظة الطائف كانت بدرجة ضعيفة، ويالحظ اخنفاض استجابات مشريف 
اإلسالمية على عبارات هذا البعد، وفق احملك الذي مت وضعه، حيث جاءت مجيع العبارات بدرجة 

 ضعيفة.
( واليت تنص على: "تنمية  مهارات  2.41(، مبتوسط بلغ )03احتلت املرتبة األوىل العبارة )     

( اليت تنص على 2.45بلغ ) (، مبتوسط04الطالب للعمل التعاوين"، واحتلت املرتبة الثانية العبارة )
( 2.30(، مبتوسط بلغ )02"زيادة ثقة الطالب بأنفسهم وبقدراهتم"، واحتلت املرتبة الثالثة العبارة )

(، 00اليت تنص على " تنمية اجتاهات الطالب حنو التفكري العلمي"، واحتلت املرتبة الرابعة العبارة )
ب على مواجهة مشكالهتم احلياتية"، واحتلت ( اليت تنص على " تدريب الطال2.20مبتوسط بلغ )

( اليت تنص على " اتباع خطوات متسلسلة 2.55(، مبتوسط بلغ )01املرتبة اخلامسة العبارة )
 ومنظمة تنظيما  دقيقا ".

السبب يف ذلك وجود ضعف يف امتالك معلمي الرتبية اإلسالمية ملهارات حل املشكالت  ويعود    
واخلربات املكتسبة حول حل املشكالت، وأن بعض املعلمني يطبقون هذا  ريبوهذا نتيجة نقص التد

األسلوب بناء على تعلمهم الذايت فقط، ولذلك ينبغي االهتمام بتدريب املعلمني على هذا 
 األسلوب.

 االستقراء : أسلوب
 (18) جدول

احلسابية واالحنرافات املعيارية درجة ممارسة معلمي الرتبية اإلسالمية ألسلوب االستقراء من  املتوّسطات
 األساليب التدريسية من وجهة نظر مشريف الرتبية اإلسالمية يف املرحلة الثانوية مبحافظة الطائف 

 الترتيب
 العبارة
في 

 المقياس

 العبارة ترتيب
 حسب المتوسطات تنازلياا 

 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 التقدير المعياري

 كبرية 1.129 3.45 على السبورة. لهااألمثلة وتسجي حتضري 57 3
 كبرية 0.813 3.42 األمثلة والنماذج الستنباط القاعدة. تقدمي 56 1
 كبرية 0.801 3.40 املالحظة والتأين يف االستنباط. دقة 58 1
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 الترتيب
 العبارة
في 

 المقياس

 العبارة ترتيب
 حسب المتوسطات تنازلياا 

 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 التقدير

 كبيرة 0.914 3.42 العام المتوسط  

من اجلدول السابق أن عبارات درجة ممارسة معلمي الرتبية اإلسالمية ألسلوب االستقراء من  يتبني    
األساليب التدريسية من وجهة نظر مشريف الرتبية اإلسالمية يف املرحلة الثانوية مبحافظة الطائف 

يث بلغ ( وفق مقياس التدرج اخلماسي الذي مت حتديده. ح3.45 – 3.40تراوحت متوسطاهتا بني )
(، ووفقا  للمحك فإن درجة ممارسة معلمي الرتبية اإلسالمية 3.42املتوسط العام لعبارات هذا البعد )

نظر مشريف الرتبية اإلسالمية يف املرحلة الثانوية  جهةألسلوب االستقراء من األساليب التدريسية من و 
الرتبية اإلسالمية على  مبحافظة الطائف كانت بدرجة كبرية، ويالحظ ارتفاع استجابات مشريف

 عبارات هذا البعد، وفق احملك الذي مت وضعه، حيث جاءت مجيع العبارات بدرجة كبرية.
( واليت تنص على: "حتضري األمثلة 3.40(، مبتوسط بلغ )04احتلت املرتبة األوىل العبارة )     

( اليت تنص على 3.42بلغ ) (، مبتوسط01وتسجيلها على السبورة "، واحتلت املرتبة الثانية العبارة )
(، مبتوسط بلغ 01" تقدمي األمثلة والنماذج الستنباط القاعدة "، واحتلت املرتبة الثالثة العبارة )

 ( اليت تنص على " دقة املالحظة والتأين يف االستنباط ".3.45)
الستقراء السبب يف ذلك إىل أن معلمي الرتبية اإلسالمية يركزون على استخدام اسلوب ا ويعود   

باعتباره خطواته تتناسب يف املوقف التعليمي ومهاراته واضحة وحمددة وهو من أكثر األساليب 
 املعلمني. غلباستخداما  ليس من قبل معلمي الرتبية اإلسالمية فقط بل من أ

 لعب االدوار أسلوب
 (19) جدول

 دواراحلسابية واالحنرافات املعيارية درجة ممارسة معلمي الرتبية اإلسالمية ألسلوب لعب اال املتوّسطات
 من األساليب التدريسية من وجهة نظر مشريف الرتبية اإلسالمية يف املرحلة الثانوية مبحافظة الطائف
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 الترتيب
 العبارة
في 

 المقياس

 العبارة ترتيب
 حسب المتوسطات تنازلياا 

 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 التقدير

 ضعيفة 0.759 2.05 فرصة املشاركة اإلجيابية للطالب.  اتاحة 59 3

مهارات املالحظة واالنتباه والتفكري لدى   تقوية 63 1
 الطالب.

 ضعيفة 1.076 2.00

 ضعيفة 0.813 1.85 احلركة والنشاط واملتعة إىل الصف.  اضافة 60 1
 جدا   ضعيفة 0.716 1.75 األهداف الوجدانية واالنفعالية لدى الطالب. حتقيق 61 4

 ضعيفة 0.841 1.91 العام المتوسط  

من اجلدول السابق أن عبارات درجة ممارسة معلمي الرتبية اإلسالمية ألسلوب لعب االدوار  يتبني    
من األساليب التدريسية من وجهة نظر مشريف الرتبية اإلسالمية يف املرحلة الثانوية مبحافظة الطائف 

بلغ ( وفق مقياس التدرج اخلماسي الذي مت حتديده. حيث 1.40 – 2.50تراوحت متوسطاهتا بني )
(، ووفقا  للمحك فإن درجة ممارسة معلمي الرتبية اإلسالمية 1.91املتوسط العام لعبارات هذا البعد )

ألسلوب لعب االدوار من األساليب التدريسية من وجهة نظر مشريف الرتبية اإلسالمية يف املرحلة 
الرتبية اإلسالمية الثانوية مبحافظة الطائف كانت بدرجة ضعيفة، ويالحظ اخنفاض استجابات مشريف 

بدرجة ضعيفة وضعيفة  عباراتعلى عبارات هذا البعد، وفق احملك الذي مت وضعه، حيث جاءت ال
 جدا .
( واليت تنص على: "اتاحة  فرصة 2.50(، مبتوسط بلغ )09املرتبة األوىل العبارة ) احتلت     

( اليت تنص 2.55، مبتوسط بلغ )(11املشاركة اإلجيابية للطالب"، واحتلت املرتبة الثانية العبارة )
العبارة  ثالثةعلى " تقوية  مهارات املالحظة واالنتباه والتفكري لدى الطالب "، واحتلت املرتبة ال

( اليت تنص على " اضافة  احلركة والنشاط واملتعة إىل الصف "، واحتلت 1.10(، مبتوسط بلغ )15)
( اليت تنص على " حتقيق األهداف الوجدانية 1.40(، مبتوسط بلغ )12املرتبة الرابعة العبارة )

 واالنفعالية لدى الطالب ".
السبب يف ذلك ضعف اتقان معلمي الرتبية اإلسالمية لتطبيق أسلوب لعب األدوار، أو  ويعود    

أهنم يعتقدون أن هذا األسلوب ال يتناسب مع تدريس موضوعات الرتبية اإلسالمية يف املرحلة 
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مهم التدريب املناسب من خالل مواقف عملية يتم تصميمها وفق دروس الرتبية الثانوية، ولذلك يلز 
 اإلسالمية يف املرحلة الثانوية.

 مصادر التعلم والمراجع أسلوب
 (40) جدول

احلسابية واالحنرافات املعيارية درجة ممارسة معلمي الرتبية اإلسالمية ألسلوب مصادر التعلم  املتوّسطات
واملراجع من األساليب التدريسية من وجهة نظر مشريف الرتبية اإلسالمية يف املرحلة الثانوية مبحافظة 

 الطائف 

 الترتيب
 العبارة
في 

 المقياس

 العبارة ترتيب
 حسب المتوسطات تنازلياا 

 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 التقدير المعياري

على املعرفة من مصادر متنوعة تثري وتعمق  احلصول 61 3
 ضعيفة 1.191 2.05 خربة الطالب وتزيد من حصيلته.

 ضعيفة 0.759 1.95 بفروع الرتبية اإلسالمية. باملراجع اخلاصة االستعانة 64 1
 ضعيفة 0.745 1.85 لتلك املراجع أو توجيه الطالب لإلفادة منها إحضاره 65 1

 ضعيفة 0.898 1.95 العام المتوسط  

من اجلدول السابق أن عبارات درجة ممارسة معلمي الرتبية اإلسالمية ألسلوب مصادر  يتبني    
التعلم واملراجع من األساليب التدريسية من وجهة نظر مشريف الرتبية اإلسالمية يف املرحلة الثانوية 

اخلماسي الذي مت  التدرج( وفق مقياس 1.10 – 2.50مبحافظة الطائف تراوحت متوسطاهتا بني )
(، ووفقا  للمحك فإن درجة ممارسة معلمي 1.90حيث بلغ املتوسط العام لعبارات هذا البعد )ديده. حت

الرتبية اإلسالمية ألسلوب مصادر التعلم واملراجع من األساليب التدريسية من وجهة نظر مشريف الرتبية 
فاض استجابات مشريف اإلسالمية يف املرحلة الثانوية مبحافظة الطائف كانت بدرجة ضعيفة، ويالحظ اخن

الرتبية اإلسالمية على عبارات هذا البعد، وفق احملك الذي مت وضعه، حيث جاءت العبارات بدرجة 
 ضعيفة.

( واليت تنص على: "احلصول على املعرفة 2.50(، مبتوسط بلغ )13احتلت املرتبة األوىل العبارة )     
حصيلته"، واحتلت املرتبة الثانية العبارة من مصادر متنوعة تثري وتعمق خربة الطالب وتزيد من 
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( اليت تنص على " االستعانة باملراجع اخلاصة بفروع الرتبية اإلسالمية"، 1.90(، مبتوسط بلغ )14)
( اليت تنص على " إحضاره لتلك املراجع أو 1.10بلغ ) وسط(، مبت10واحتلت املرتبة الثالثة العبارة )
 توجيه الطالب لإلفادة منها".

املدرسي لتدريس  الكتابالسبب يف ذلك إىل أن أغلب معلمي الرتبية اإلسالمية يكتفون ب ويعود    
موضوعات الرتبية اإلسالمية ظنا  منهم أن حتقيق أهداف الكتاب فقط هو حتقيق ألهداف الرتبية 

حث عن اإلسالمية يف املرحلة الثانوية، ولذلك ال يستخدمون أي مصادر أخرى وال يكلفون طالهبم بالب
موضوعات متعلقة باملادة الدراسة يف املصادر واملراجع، لذلك اخنفض مستوى استخدامهم هلذا 

 األسلوب.
 
 
 
 
 
 
 
 

 تحليل المواقف: أسلوب
 (43) جدول

احلسابية واالحنرافات املعيارية درجة ممارسة معلمي الرتبية اإلسالمية ألسلوب حتليل  املتوّسطات
املواقف من األساليب التدريسية من وجهة نظر مشريف الرتبية اإلسالمية يف املرحلة الثانوية مبحافظة 

 الطائف
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 الترتيب
 العبارة
في 

 المقياس

 العبارة ترتيب
 حسب المتوسطات تنازلياا 

 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 التقدير

الفرصة للطالب الستخالص التوجيهات اليت  إتاحة 68 3
 يرشد إليها النص الشرعي.

 ضعيفة 1.235 2.50

خيال الطالب واهتماماته مما جيعله مقبال على  إثارة 67 1
 املشاركة الفاعلة

 ضعيفة 0.988 2.15

الطالب على الفهم والتحليل والنقد  تدريب 66 1
 ضعيفة 1.165 2.10 واالستدالل.

 ضعيفة 1.129 2.25 العام المتوسط  

من اجلدول السابق أن عبارات درجة ممارسة معلمي الرتبية اإلسالمية ألسلوب حتليل  يتبني     
 افظةنظر مشريف الرتبية اإلسالمية يف املرحلة الثانوية مبح ةاملواقف من األساليب التدريسية من وجه

( وفق مقياس التدرج اخلماسي الذي مت حتديده. 2.15 – 2.05الطائف تراوحت متوسطاهتا بني )
(، ووفقا  للمحك فإن درجة ممارسة معلمي الرتبية 2.20حيث بلغ املتوسط العام لعبارات هذا البعد )

واقف من األساليب التدريسية من وجهة نظر مشريف الرتبية اإلسالمية يف اإلسالمية ألسلوب حتليل امل
املرحلة الثانوية مبحافظة الطائف كانت بدرجة ضعيفة، ويالحظ اخنفاض استجابات مشريف الرتبية 
اإلسالمية على عبارات هذا البعد، وفق احملك الذي مت وضعه، حيث جاءت مجيع العبارات بدرجة 

 ضعيفة.
( واليت تنص على: "إتاحة الفرصة 2.05(، مبتوسط بلغ )11املرتبة األوىل العبارة )احتلت     

للطالب الستخالص التوجيهات اليت يرشد إليها النص الشرعي"، واحتلت املرتبة الثانية العبارة 
جيعله مقبال على  ا( اليت تنص على " إثارة خيال الطالب واهتماماته مم2.10(، مبتوسط بلغ )14)

( اليت تنص على "تدريب 2.15(، مبتوسط بلغ )11ركة الفاعلة"، واحتلت املرتبة الثالثة العبارة )املشا
 الطالب على الفهم والتحليل والنقد واالستدالل".

السبب يف ذلك وجود ضعف يف امتالك معلمي الرتبية اإلسالمية ملهارات أسلوب حتليل  ويعود    
دام هذا األسلوب، وأن بعض معلمي الرتبية اإلسالمية املواقف نظرا  لنقص تدريبهم على استخ
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 يستخدمون هذا األسلوب ذاتيا ، وهلذا اخنفض مستوى استخدام املعلمني هلذا األسلوب.
 التعلم التعاوني: أسلوب

 (41) جدول
درجة ممارسة معلمي الرتبية اإلسالمية ألسلوب التعلم  اريةاحلسابية واالحنرافات املعي املتوّسطات

التعاوين من األساليب التدريسية من وجهة نظر مشريف الرتبية اإلسالمية يف املرحلة الثانوية مبحافظة 
 الطائف

 الترتيب
 العبارة
في 

 المقياس

 العبارة ترتيب
 حسب المتوسطات تنازلياا 

 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 التقدير المعياري

 كبرية 0.768 3.80 الطالب إىل ُمموعات بالطريقة العلمية. تقسيم 69 3
 كبرية 0.813 3.45 املسؤولية الفردية واملسؤولية الزمرية. حتقيق 70 1

التفاعل اإلجيايب بني اجملموعة الواحدة وبقية  إجياد 73 1
 متوسطة 0.875 3.14 اجملموعات

 متوسطة 0.725 3.00 باملهام التعليمية واملهارات االجتماعية. االهتمام 71 4

 متوسطة 0.795 3.35 العام المتوسط  

من اجلدول السابق أن عبارات درجة ممارسة معلمي الرتبية اإلسالمية ألسلوب التعلم  يتبني    
اإلسالمية يف املرحلة الثانوية مبحافظة  بيةمن األساليب التدريسية من وجهة نظر مشريف الرت التعاوين 

( وفق مقياس التدرج اخلماسي الذي مت حتديده. 3.55 – 3.15الطائف تراوحت متوسطاهتا بني )
(، ووفقا  للمحك فإن درجة ممارسة معلمي الرتبية 3.30حيث بلغ املتوسط العام لعبارات هذا البعد )
ب التدريسية من وجهة نظر مشريف الرتبية اإلسالمية يف اإلسالمية ألسلوب التعلم التعاوين من األسالي

املرحلة الثانوية مبحافظة الطائف كانت بدرجة متوسطة، ويالحظ تفاوت استجابات مشريف الرتبية 
اإلسالمية على عبارات هذا البعد، وفق احملك الذي مت وضعه، حيث جاءت العبارات بدرجة كبرية 

 .سطةودرجة متو 
( واليت تنص على: "تقسيم الطالب إىل 3.15(، مبتوسط بلغ )19األوىل العبارة )املرتبة  احتلت    

( اليت تنص 3.40(، مبتوسط بلغ )45ُمموعات بالطريقة العلمية"، واحتلت املرتبة الثانية العبارة )
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ط بلغ (، مبتوس41واملسؤولية الزمرية"، واحتلت املرتبة الثالثة العبارة ) لفرديةعلى " حتقيق املسؤولية ا
( اليت تنص على "إجياد التفاعل اإلجيايب بني اجملموعة الواحدة وبقية اجملموعات"، واحتلت 3.14)

( اليت تنص على " االهتمام باملهام التعليمية 3.55(، مبتوسط بلغ )42املرتبة الرابعة العبارة )
 واملهارات االجتماعية".

السبب يف ذلك وجود تطبيق ومتابعة الستخدام معلمي الرتبية اإلسالمية ألسلوب التعلم  ويعود     
التعاوين خاصة وأن أغلب املعلمني تلقوا تدريبا  على تطبيق هذا األسلوب يف املواقف التعليمية، حيث 

نفيذه يف مجيع إن هذا األسلوب مت تعميمه وتدريب املعلمني عليه من قبل إدارة الرتبية والتعليم، ومت ت
 املدارس وتدريب املعلمني على استخدامه.

 التعلم النشط أسلوب
 (41) جدول

احلسابية واالحنرافات املعيارية درجة ممارسة معلمي الرتبية اإلسالمية ألسلوب التعلم النشط  املتوّسطات
 لطائفمن األساليب التدريسية من وجهة نظر مشريف الرتبية اإلسالمية يف املرحلة الثانوية مبحافظة ا

 الترتيب
في  العبارة

 المقياس
 العبارة ترتيب

 طاتحسب المتوس تنازلياا 
 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 التقدير المعياري

 ضعيفة 1.218 2.30 الطالب مشاركا فاعال يف مجيع مراحل الدرس مشاركة 71 3
 ضعيفة 1.226 2.15 الدافعية يف إتقان العمل. تنمية 74 1
 ضعيفة 1.124 2.00 الثقة بالنفس والقدرة على إبداء الرأي.  تنمية 75 1
 ضعيفة 0.834 1.81 التدريس ببيئة الطالب وخرباهتم. ربط 76 4

 ضعيفة 1.126 2.06 العام المتوسط  

من اجلدول السابق أن عبارات درجة ممارسة معلمي الرتبية اإلسالمية ألسلوب التعلم النشط  يتبني    
من األساليب التدريسية من وجهة نظر مشريف الرتبية اإلسالمية يف املرحلة الثانوية مبحافظة الطائف 

بلغ  ( وفق مقياس التدرج اخلماسي الذي مت حتديده. حيث1.11 – 2.35تراوحت متوسطاهتا بني )
(، ووفقا  للمحك فإن درجة ممارسة معلمي الرتبية اإلسالمية 2.51املتوسط العام لعبارات هذا البعد )

ألسلوب التعلم النشط من األساليب التدريسية من وجهة نظر مشريف الرتبية اإلسالمية يف املرحلة 
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 الرتبية اإلسالمية الثانوية مبحافظة الطائف كانت بدرجة ضعيفة، ويالحظ اخنفاض استجابات مشريف
 على عبارات هذا البعد، وفق احملك الذي مت وضعه، حيث جاءت مجيع العبارات بدرجة ضعيفة.

( واليت تنص على: "مشاركة الطالب 2.35(، مبتوسط بلغ )43احتلت املرتبة األوىل العبارة )    
( 2.10(، مبتوسط بلغ )44مشاركا فاعال يف مجيع مراحل الدرس"، واحتلت املرتبة الثانية العبارة )

(، مبتوسط بلغ 40اليت تنص على " تنمية الدافعية يف إتقان العمل"، واحتلت املرتبة الثالثة العبارة )
الثقة بالنفس والقدرة على إبداء الرأي"، واحتلت املرتبة الرابعة   نمية( اليت تنص على "ت2.55)

 بط التدريس ببيئة الطالب وخرباهتم".( اليت تنص على " ر 1.15(، مبتوسط بلغ )41العبارة )
السبب يف ذلك إىل وجود نقص يف تدريب معلمي الرتبية اإلسالمية على استخدام هذا  ويعود    

األسلوب، ويعترب هذا األسلوب من األساليب احلديثة اليت يركز املشرفون الرتبويون على استخدامه ملا 
للطالب بالبيئة اخلارجية واملشاركة الفعالة للطالب، كما  له من فائدة كبرية يف ربط اخلربات التعليمية

 أن هذا األسلوب جيمع بني بعض األساليب التدريسية األخرى.
 
 
 

 االستقصاء أسلوب
 (44) جدول

االستقصاء احلسابية واالحنرافات املعيارية درجة ممارسة معلمي الرتبية اإلسالمية ألسلوب  املتوّسطات
 من األساليب التدريسية من وجهة نظر مشريف الرتبية اإلسالمية يف املرحلة الثانوية مبحافظة الطائف 

 الترتيب
في  العبارة

 المقياس
 العبارة ترتيب

 حسب المتوسطات تنازلياا 
 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 التقدير المعياري

قدرة الطالب على التخطيط ومجع املعلومات    تنمية 77 3
 ضعيفة 1.070 2.25 ومعاجلتها

 ضعيفة 1.089 2.15 مهارة التفكري العلمي وطرق استخدامها.  تنمية 78 1
 ضعيفة 1.334 2.11 الطالب حمورا  رئيسا  يف عملية التعلم. جعل 79 1
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 الترتيب
في  العبارة

 المقياس
 العبارة ترتيب

 حسب المتوسطات تنازلياا 
 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 التقدير المعياري

القدرة لدى الطالب على نقد املعلومة ومعاجلة  إجياد 80 4
 ضعيفة 1.119 2.10 املواضيع.

 ضعيفة 1.153 2.15 العام المتوسط  

من اجلدول السابق أن عبارات درجة ممارسة معلمي الرتبية اإلسالمية ألسلوب االستقصاء  يتبني    
من األساليب التدريسية من وجهة نظر مشريف الرتبية اإلسالمية يف املرحلة الثانوية مبحافظة الطائف 

غ ( وفق مقياس التدرج اخلماسي الذي مت حتديده. حيث بل2.15 – 2.20تراوحت متوسطاهتا بني )
(، ووفقا  للمحك فإن درجة ممارسة معلمي الرتبية اإلسالمية 2.10املتوسط العام لعبارات هذا البعد )

من األساليب التدريسية من وجهة نظر مشريف الرتبية اإلسالمية يف املرحلة  ءألسلوب االستقصا
بية اإلسالمية الثانوية مبحافظة الطائف كانت بدرجة ضعيفة، ويالحظ اخنفاض استجابات مشريف الرت 

 على عبارات هذا البعد، وفق احملك الذي مت وضعه، حيث جاءت مجيع العبارات بدرجة ضعيفة.
( واليت تنص على: "تنمية قدرة الطالب 2.20(، مبتوسط بلغ )44احتلت املرتبة األوىل العبارة )     

(، مبتوسط بلغ 41بارة )على التخطيط ومجع املعلومات   ومعاجلتها "، واحتلت املرتبة الثانية الع
( اليت تنص على " تنمية  مهارة التفكري العلمي وطرق استخدامها "، واحتلت املرتبة الثالثة 2.10)

( اليت تنص على " جعل الطالب حمورا  رئيسا  يف عملية التعلم "، 2.11(، مبتوسط بلغ )49العبارة )
( اليت تنص على " إجياد القدرة لدى 2.15(، مبتوسط بلغ )15واحتلت املرتبة الرابعة العبارة )

 ومعاجلة املواضيع ". املعلومةالطالب على نقد 
السبب يف ذلك إىل أن معلمي الرتبية اإلسالمية يوجد لديهم قصور يف استخدام أسلوب  ويعود    

االستقصاء، حيث إن أغلب املعلمني حيبذون استخدام أسلوب االستقراء بشكل أكرب من أسلوب 
 ء.االستقصا
 الفتيا والتوجيه أسلوب

 (45) جدول
احلسابية واالحنرافات املعيارية درجة ممارسة معلمي الرتبية اإلسالمية ألسلوب الفتيا  املتوّسطات
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والتوجيه من األساليب التدريسية من وجهة نظر مشريف الرتبية اإلسالمية يف املرحلة الثانوية مبحافظة 
 الطائف

في  العبارة الترتيب
 المقياس

 العبارة ترتيب
 حسب المتوسطات تنازلياا 

 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 التقدير

 متوسطة 1.585 2.76 احلكم الشرعي يف املسألة. بيان 83 3
 متوسطة 1.410 2.75 الفرصة أمام الطالب للسؤال . إتاحة 81 1
 متوسطة 1.584 2.74 املبادئ والقيم  الرتبوية  والتعليمية. غرس 81 1

 متوسطة 1.526 2.75 العام المتوسط  

من اجلدول السابق أن عبارات درجة ممارسة معلمي الرتبية اإلسالمية ألسلوب الفتيا  يتبني    
والتوجيه من األساليب التدريسية من وجهة نظر مشريف الرتبية اإلسالمية يف املرحلة الثانوية مبحافظة 

( وفق مقياس التدرج اخلماسي الذي مت حتديده. 2.44 – 2.41الطائف تراوحت متوسطاهتا بني )
(، ووفقا  للمحك فإن درجة ممارسة معلمي الرتبية 2.40حيث بلغ املتوسط العام لعبارات هذا البعد )

اإلسالمية ألسلوب الفتيا والتوجيه من األساليب التدريسية من وجهة نظر مشريف الرتبية اإلسالمية يف 
الطائف كانت بدرجة متوسطة، ويالحظ توسط استجابات مشريف الرتبية املرحلة الثانوية مبحافظة 

بدرجة  تاإلسالمية على عبارات هذا البعد، وفق احملك الذي مت وضعه، حيث جاءت مجيع العبارا
 متوسطة.

( واليت تنص على: "بيان احلكم الشرعي 2.41(، مبتوسط بلغ )11احتلت املرتبة األوىل العبارة )    
( اليت تنص على " إتاحة 2.40(، مبتوسط بلغ )12"، واحتلت املرتبة الثانية العبارة )يف املسألة 

( اليت تنص 2.44(، مبتوسط بلغ )13الفرصة أمام الطالب للسؤال "، واحتلت املرتبة الثالثة العبارة )
 على " غرس املبادئ والقيم  الرتبوية  والتعليمية ".

ض معلمي الرتبية اإلسالمية ميارسون هذا األسلوب إلدراكهم يعود السبب يف ذلك إىل أن بعو       
الفتيا والتوجيه، بينما بعضهم  فيهاأن طالب املرحلة الثانوية جيب أن يعرفوا األصول والقواعد اليت يتم 

 يعتقد أن طالب املرحلة الثانوية يف مرحلة ال تؤهلهم للتعلم هبذا األسلوب.
 العصف الذهني أسلوب
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 (46) جدول
احلسابية واالحنرافات املعيارية درجة ممارسة معلمي الرتبية اإلسالمية ألسلوب العصف  املتوّسطات

  الذهين من األساليب التدريسية من وجهة نظر مشريف الرتبية اإلسالمية يف املرحلة الثانوية مبحافظة الطائف

 الترتيب
 العبارة
في 

 المقياس

 العبارة ترتيب
 حسب المتوسطات تنازلياا 

 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 التقدير المعياري

 ضعيفة 1.142 2.40 حبيوية من مجيع أفراد اجملموعات. املشاركة 84 3
 ضعيفة 1.268 2.15 الطالب على توليد األفكار اإلبداعية حتفيز 85 1
 ضعيفة 1.294 2.10 الطالب على احرتام وتقدير آراء اآلخرين تعويد 86 1
 ضعيفة 0.968 1.90 حرية التفكري  والرتحيب بكل االفكار. إطالق 87 4

 ضعيفة 1.168 2.14 العام المتوسط  

من اجلدول السابق أن عبارات درجة ممارسة معلمي الرتبية اإلسالمية ألسلوب العصف  يتبني    
الذهين من األساليب التدريسية من وجهة نظر مشريف الرتبية اإلسالمية يف املرحلة الثانوية مبحافظة 

( وفق مقياس التدرج اخلماسي الذي مت حتديده. 1.95 – 2.45الطائف تراوحت متوسطاهتا بني )
(، ووفقا  للمحك فإن درجة ممارسة معلمي الرتبية 2.14بلغ املتوسط العام لعبارات هذا البعد ) حيث

اإلسالمية  بيةاإلسالمية ألسلوب العصف الذهين من األساليب التدريسية من وجهة نظر مشريف الرت 
 الرتبية يف املرحلة الثانوية مبحافظة الطائف كانت بدرجة ضعيفة، ويالحظ اخنفاض استجابات مشريف

اإلسالمية على عبارات هذا البعد، وفق احملك الذي مت وضعه، حيث جاءت مجيع العبارات بدرجة 
 ضعيفة.

( واليت تنص على: "املشاركة حبيوية من 2.45(، مبتوسط بلغ )14األوىل العبارة ) رتبةامل احتلت    
( اليت تنص على " 2.10توسط بلغ )(، مب10مجيع أفراد اجملموعات "، واحتلت املرتبة الثانية العبارة )

(، مبتوسط بلغ 11حتفيز الطالب على توليد األفكار اإلبداعية "، واحتلت املرتبة الثالثة العبارة )
( اليت تنص على " تعويد الطالب على احرتام وتقدير آراء اآلخرين "، واحتلت املرتبة الرابعة 2.15)

بكل االفكار  حيبوالرت   التفكريعلى " إطالق حرية  ( اليت تنص1.95(، مبتوسط بلغ )14العبارة )
" 
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السبب يف ذلك إىل وجود قصور يف امتالك معلمي الرتبية اإلسالمية ملهارات أسلوب  ويعود   
الذين  منيالعصف الذهين لذا فإن استخدامهم له كان ضعيفا  ويقتصر األمر على بعض املعل

 يستخدمونه بتدريب ذايت. 
 وتفسيره ومناقشته:  رابعإجابة السؤال ال-4

على: ما األساليب التدريسية األكثر استخداما  من قبل معلمي الرتبية  رابعالسؤال ال ينص    
 اإلسالمية من وجهة نظر مشريف الرتبية اإلسالمية يف املرحلة الثانوية مبحافظة الطائف؟

رافات املعيارية جلميع العبارات واالحن سابيةعن هذا السؤال متَّ استخراج املتوسطات احل ولإلجابة   
اليت متثل األساليب التدريسية األكثر استخداما  من قبل معلمي الرتبية اإلسالمية من وجهة نظر 

 مشريف الرتبية اإلسالمية يف املرحلة الثانوية مبحافظة الطائف.
 
 
 
 
 

 (47) جدول
احلسابية واالحنرافات املعيارية لألساليب التدريسية األكثر استخداما  من قبل معلمي الرتبية  املتوّسطات

 اإلسالمية من وجهة نظر مشريف الرتبية اإلسالمية يف املرحلة الثانوية مبحافظة الطائف 

األساليب  ترتيب م
 المباشرة

األساليب غير  ترتيب م التقدير المتوسط
 المباشرة

 التقدير المتوسط

 كبيرة 3.46 الحوار 3 كبيرة 4.15 االلقاء 3

 كبيرة 3.42 االستقراء 1 كبيرة 3.79 األمثال ضرب 1

 متوسطة 3.35 التعاوني التعلم 1 كبيرة 3.79 القصصي 1

 متوسطة 3.26 واالستفهام التساؤل 4 كبيرة 3.75 والترهيب الترغيب 4
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 متوسطة 2.79 العملي  التطبيق 5 كبيرة 3.64 والتكرار اإلعادة 5

 متوسطة 2.75 والتوجيه الفتيا 6 كبيرة 3.52 التهيئة 6

 ضعيفة 2.28 المشكالت حل 7 كبيرة 3.43 التدرج 7

 ضعيفة 2.25 المواقف تحليل 8 كبيرة 3.40 التعزيز 8

 ضعيفة 2.15 االستقصاء 9 متوسطة 2.98 الفروق الفردية مراعاة 9

 ضعيفة 2.14 الذهني العصف 30 متوسطة 2.87 اإليحائي التدريس 30

 ضعيفة 2.06 النشط التعلم 33 ضعيفة 2.11 التعلم تقنيات 33

 ضعيفة 1.95 التعلم والمراجع مصادر 31 ضعيفة 2.06 المفاهيم خرائط 31

 ضعيفة 1.91 االدوار لعب 31    

من اجلدول السابق وجود تفاوت يف استخدام األساليب التدريسية من قبل معلمي الرتبية  يتبني 
اإلسالمية من وجهة نظر مشريف الرتبية اإلسالمية يف املرحلة الثانوية مبحافظة الطائف، حيث إن أكثر 

يوجد األساليب استخداما  هي األساليب املباشرة بصورة أكرب من األساليب غري املباشرة ؛ حيث 
أساليب مباشرة مستخدمة بدرجة كبرية، بينما ال يوجد سوى أسلوبني غري مباشرين يستخدمان  يةمثان

 بدرجة كبرية.
يدل على أن األساليب املباشرة هي األكثر استخداما  من قبل معلمي الرتبية اإلسالمية  وهذا 

(، يليه 4.15مبتوسط بلغ ) مبحافظة الطائف، وكانت أكثر األساليب استخداما  هي: أسلوب اإللقاء
(، يليهما 3.79(، واألسلوب القصصي مبتوسط بلغ )3.79أسلوب ضرب األمثال مبتوسط بلغ )

(، 3.64(، مث أسلوب اإلعادة والتكرار مبتوسط بلغ )3.75الرتغيب والرتهيب مبتوسط بلغ ) وبأسل
(، يليه أسلوب 3.43)(، مث أسلوب التدرج مبتوسط بلغ 3.52يليه أسلوب التهيئة مبتوسط بلغ )

( ومجيع هذه األساليب املباشرة تستخدم بدرجة كبرية. وجاء من 3.40التعزيز مبتوسط بلغ )
(، وأسلوب االستقراء مبتوسط بلغ 3.46األساليب غري املباشرة أسلوب احلوار مبتوسط بلغ )

 (، بدرجة كبرية. 3.46)
يتبني من اجلدول السابق وجود أسلوبني مباشرين يستخدمان بدرجة متوسطة، ومها أسلوب  كما   
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(، بينما 2.87(، وأسلوب التدريس اإلحيائي مبتوسط بلغ )2.98مراعاة الفروق الفردية مبتوسط بلغ )
 يوجد أربعة أساليب غري مباشرة مستخدمة بدرجة متوسطة، وهي أسلوب التعلم التعاوين مبتوسط بلغ

(، وأسلوب التطبيق  العملي مبتوسط 3.26(، وأسلوب التساؤل واالستفهام مبتوسط بلغ )3.35)
 (.2.75(، وأسلوب الفتيا والتوجيه مبتوسط بلغ )2.79بلغ )

التعلم  اتكما أن هناك أسلوبني مباشرين يستخدمان بدرجة ضعيفة، ومها أسلوب تقني 
(، بينما كان هناك سبعة 2.06توسط بلغ )(، وأسلوب خرائط املفاهيم مب2.11مبتوسط بلغ )

 ملشكالتأساليب غري مباشرة مستخدمة بدرجة ضعيفة، وترتيبها على النحو التايل: أسلوب حل ا
(، مث أسلوب االستقصاء 2.25(، يليه أسلوب حتليل املواقف مبتوسط بلغ )2.28مبتوسط بلغ )
(، يليه أسلوب التعلم النشط 2.14)(، مث أسلوب العصف الذهين مبتوسط بلغ 2.15مبتوسط بلغ )

(، وأخريا  أسلوب 1.95(، مث أسلوب مصادر التعلم واملراجع مبتوسط بلغ )2.06مبتوسط بلغ )
 (.1.91لعب االدوار مبتوسط بلغ )

السبب يف ذلك إىل أن معلمي الرتبية اإلسالمية لديهم خربات يف استخدام األساليب  ويعود    
تخدام األساليب غري املباشرة تدريبا  وال ميكن تعلمها ذاتيا  من قبل املعلمني املباشرة، بينما يتطلب اس

ال بد من التدرب عليها إلتقان  تسلسلةحيث تسري هذه األساليب وفق خطوات ومهارات م
 استخدامها، وهذا ما حيتاج إليه معلمي الرتبية اإلسالمية مبحافظة الطائف.

 
 ؟ خامسالسؤال ال إجابة. 5

 التربية لمعلمي المهني األداء لتطوير المقترح التصور ماالسؤال الخامس على:  ينص     
 ؟ المناسبة التدريسية األساليب ضوء في اإلسالمية

الباحث نتائج الدراسة وقد اظهرت اتفاق معلمي الرتبية اإلسالمية  تتبععن هذا السؤال  ولإلجابة    
لتدريسية يف تطوير األداء املهين ملعلمي الرتبية اإلسالمية باملرحلة الثانوية على أمهية دور األساليب ا

 باملرحلة الثانوية حيث جاءت استجاباهتم يف مجيع ُماالت كفايات املعلمني اليت مت قياسها وهي
( أن األساليب التدريسية ذات دور ُمال إدارة الصف ، ُمال التقومي )ُمال التخطيط ، ُمال التنفيذ ،
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هام وبدرجة كبرية يف تطوير األداء املهين ملعلمي الرتبية اإلسالمية ، وهذا يدل على تأييدهم ألمهيتها 
 يف تطوير األداء املهين ملعلم الرتبية اإلسالمية باملرحلة الثانوية. 

يسية من قبل معلمي الرتبية أن هناك تفاوت يف استخدام األساليب التدر  للباحثتبني  كما     
اإلسالمية من وجهة نظر مشريف الرتبية اإلسالمية يف املرحلة الثانوية مبحافظة الطائف، حيث إن أكثر 
األساليب استخداما  هي األساليب املباشرة بصورة أكرب من األساليب غري املباشرة ؛ حيث يوجد 

 يوجد سوى أسلوبني غري مباشرين يستخدمان مباشرة مستخدمة بدرجة كبرية، بينما ال اليبأس يةمثان
بدرجة كبرية . وهذا يدل على أن األساليب املباشرة هي األكثر استخداما  من قبل معلمي الرتبية 

)  بني ما نتائجهاأن األساليب التدريسية املباشرة  تراوحت  حيثاإلسالمية مبحافظة الطائف. 
 – 3.41 املباشرة تراوحت نتائجها ما بني) ( بينما األساليب التدريسية غري 2.51 – 4.10
1.91.) 

من ذلك أن هناك ضعف يف ممارسة األساليب التدريسية غري املباشرة وهذا يعين أن  ويتضح    
املعلمني حيتاجون إىل تطوير يف األداء لألساليب التدريسية اليت ينبغي أن يكون فيها دور الطالب 

 فاعال.
قام بعمل تصور مقرتح لتطوير األداء املهين للمعلم يف ضوء األساليب  وبناء على ذلك فإن الباحث  

تصورا صحيحا يؤدي إىل تطوير  عيض جيعلهالتدريسية بعد أن استخلص من النتائج والتوصيات ما 
أداء معلم الرتبية اإلسالمية. ، لذلك قام الباحث بوضع تصور مقرتح وخطة إجرائية لتطوير أداء 

البتعاث بوزارة الرتبية المية باملرحلة الثانوية ؛ ليستفيد منه إدارة التدريب الرتبوي وامعلمي الرتبية اإلس
، وكذلك مشرف الرتبية اإلسالمية أثناء تنفيذ األساليب اإلشراقية املختلفة ليكون هذا التصور والتعليم

التدريسية اليت  نواة عمل حقيقي يقوم على تطوير األداء املهين للمعلم بعد تشخيص واقع املمارسات
 (  1رقم ) ملحقمت تشخيصها من واقع امليدان الرتبوي. 

 من الفرض األول تفسيره ومناقشته:  التحقق
=  α:  " ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )الفرض األول على ينص    

( بني متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة حول دور األساليب التدريسية يف تطوير  5.50
األداء املهين ملعلمي الرتبية اإلسالمية يف املرحلة الثانوية مبحافظة الطائف تبعا  ملتغريات الدراسة )املؤهل 



 

217 

 

 اخلربة، مكتب اإلشراف(؟ نواتالعلمي، س
من هذا الفرض، وللكشف عن الداللة اإلحصائية للفروق بني متوسطات استجابات  وللتحقق    

أفراد عينة الدراسة حول دور األساليب التدريسية يف تطوير األداء املهين ملعلمي الرتبية اإلسالمية يف 
مكتب  سنوات اخلربة، دداملرحلة الثانوية مبحافظة الطائف تبعا  ملتغريات الدراسة )املؤهل العلمي، ع

( ملتغري املؤهل العلمي، ومت استخدام حتليل T-Testاإلشراف(، مت استخدام استخدام اختبار ت )
 ومكتب اإلشراف. اخلربة،( ملتغري عدد سنوات ANOVAالتباين االحادي )
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 العلمي: المؤهل
 (48) جدول

دور األساليب  حولاختبار )ت( للفروق بين متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة  نتائج
التدريسية في تطوير األداء المهني لمعلمي التربية اإلسالمية في المرحلة الثانوية بمحافظة 

 الطائف تبعاا لمتغير المؤهل العلمي
 المؤهل
 العلمي

 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 الخطأ
 المعياري

 درجات
 الحرية

 )ت( قيمة
 مستوى
 الداللة

 4.1171 33.4476 281.439 جامعي
 فوق * 0.001 4.725 88

 جامعي
317.083 25.9077 5.2884 

 (.   =0.03* دالة عند مستوى ) 
( بني   =5.50اجّلدول أنه توجد فروق ذات داللّة إحصائية عند مستوى الداللة ) يُظ ِهر     

متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة حول دور األساليب التدريسية يف تطوير األداء املهين 
ملعلمي الرتبية اإلسالمية يف املرحلة الثانوية مبحافظة الطائف تبعا  ملتغري املؤهل العلمي، حيث بلغت 

(، وكانت    =5.51اللة ) ( وهي قيمة دالة إحصائيا  عند مستوى الد4.420قيمة ت احملسوبة )
الفروق لصاحل الذين مؤهلهم العلمي فوق جامعي على الذين مؤهلهم العلمي جامعي، حيث بلغ 

(، بينما بلغ املتوسط احلسايب 314.513املتوسط احلسايب للذين مؤهلهم العلمي فوق جامعي )
 (.211.439للذين مؤهلهم العلمي جامعي )

نتيجة هذا الفرض على أن مستوى املعلمني ذوي املؤهل األعلى كان أفضل من املعلمني الذين  وتدل
مؤهلهم جامعي، وبذلك يرفض الفرض الصفري، ويقبل الفرض البديل بوجود  فروق ذات داللّة 

( بني متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة حول   =5.50عند مستوى الداللة ) حصائيةإ
يب التدريسية يف تطوير األداء املهين ملعلمي الرتبية اإلسالمية يف املرحلة الثانوية مبحافظة دور األسال

 الطائف تبعا  ملتغري املؤهل العلمي.
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 سنوات الخبرة: عدد
 (49)جدول

تحليل التباين األحادي للفروق بين متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة حول دور  نتائج
األساليب التدريسية في تطوير األداء المهني لمعلمي التربية اإلسالمية في المرحلة الثانوية 

 بمحافظة الطائف تبعاا لمتغير عدد سنوات الخبرة

 المربعات مجموع التباين مصدر
 درجة
 الحرية

 )ف( قيمة المربعات متوسط
 مستوى
 الداللة

 بين
 المجموعات

36521.577 2 18260.788 

21.470 0.001 * 
 داخل

 المجموعات
73995.146 87 850.519 

 المجموع
 الكّلي

110516.722 89 
 

 (.   =0.03* دالة عند مستوى ) 
 ( بني  =5.50من اجّلدول أنه توجد فروق ذات داللّة إحصائية عند مستوى الداللة ) يتبنيَّ     

متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة حول دور األساليب التدريسية يف تطوير األداء املهين 
يث ملعلمي الرتبية اإلسالمية يف املرحلة الثانوية مبحافظة الطائف تبعا  ملتغري عدد سنوات اخلربة، ح

 (.   =0.03(، وهي قيمة دالة إحصائيا  عند مستوى الداللة ) 21.445بلغت قيمة ف احملسوبة )
اجتاه الفروق بني متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة حول دور األساليب التدريسية يف  وملعرفة

عدد  ريتطوير األداء املهين ملعلمي الرتبية اإلسالمية يف املرحلة الثانوية مبحافظة الطائف تبعا  ملتغ
لبعديّة، حيث متَّ سنوات اخلربة، ولصاحل أّي مستوى من املستويات األربعة، متَّ إجراء املقارنات ا

ِدَم اختبار شيفيه ) ُتخ   ( للمقارنات البعديّة، كما هو ُمبنيَّ يف اجّلدول التايل. scheffeاُس 
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 ( 50)  جدول
دور األساليب التدريسية في أفراد عينة الدراسة حول  المقارنات البعديّة الستجابات نتائج

تبعاا لمتغير  المرحلة الثانوية بمحافظة الطائفتطوير األداء المهني لمعلمي التربية اإلسالمية في 
 الخبرةعدد سنوات 

 30من  أكثر 30إلى  5 5من  أقل المتوسط سنوات الخبرة

 - - - 256.56 5من  أقل
 - - **46.43 302.97 30إلى  5 من

 - - **45.84 302.40 30من  أكثر

 (.  =0.05* دالة عند مستوى ) 
إىل نتائج املقارنات البعديّة ملتوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة حول دور األساليب  وبالّنظر   

التدريسية يف تطوير األداء املهين ملعلمي الرتبية اإلسالمية يف املرحلة الثانوية مبحافظة الطائف تبعا  
=  لداللة ) ملتغري عدد سنوات اخلربة، ُيالَحظ وجود فروق ذات داللّة إحصائية عند مستوى ا

سنوات  15إىل أقل من  0سنوات والذين خربهتم من  15( لصاحل الذين خربهتم أكثر من 5.50
 سنوات. 0على الذين خربهتم أقل من 

يرفض الفرض الصفري، ويقبل الفرض البديل بوجود فروق ذات داللّة إحصائية عند مستوى  وبذلك     
( بني متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة حول دور األساليب التدريسية يف   =5.50الداللة )

تطوير األداء املهين ملعلمي الرتبية اإلسالمية يف املرحلة الثانوية مبحافظة الطائف تبعا  ملتغري عدد سنوات 
 اخلربة.

اكتسبوها واملهارات اليت السبب يف ذلك إىل أن ذوي اخلربة األعلى حبكم اخلربات اليت  ويعود    
اتقنوها خالل مسريهتم املهنية ساعدهتم على حتديد دور األساليب التدريسية يف تطوير األداء املهين 

 ملعلمي الرتبية اإلسالمية بصورة أفضل من ذوي اخلربة املنخفضة.  
 
 



 

221 

 

 اإلشراف: مكتب
 (53)جدول

تحليل التباين األحادي للفروق بين متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة حول دور  نتائج
األساليب التدريسية في تطوير األداء المهني لمعلمي التربية اإلسالمية في المرحلة الثانوية 

 بمحافظة الطائف تبعاا لمتغير مكتب اإلشراف

 المربعات مجموع التباين مصدر
 درجة
 الحرية

 )ف( قيمة المربعات متوسط
 مستوى
 الداللة

 بين
 المجموعات

3459.889 3 1153.296 

0.926 0.432 
 داخل

 المجموعات
107056.833 86 1244.847 

 المجموع
 الكّلي

110516.722 89 
 

(   =5.50من اجّلدول أنه ال توجد فروق ذات داللّة إحصائية عند مستوى الداللة ) يتبنيَّ      
بني متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة حول دور األساليب التدريسية يف تطوير األداء املهين 
ملعلمي الرتبية اإلسالمية يف املرحلة الثانوية مبحافظة الطائف تبعا  ملتغري مكتب اإلشراف، حيث بلغت 

 (، وهي قيمة غري دالة إحصائيا . 5.921قيمة ف احملسوبة )
هذه النتيجة على أن معلمي الرتبية اإلسالمية يف مجيع مكاتب اإلشراف الرتبوي لديهم  دلوت     

وبذلك يقبل الفرض  ميةإدراك لدور األساليب التدريسية يف تطوير األداء املهين ملعلمي الرتبية اإلسال
 ( بني  =5.50الصفري القائل بعدم وجود فروق ذات داللّة إحصائية عند مستوى الداللة )

التدريسية يف تطوير األداء املهين  األساليبمتوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة حول دور 
 ملعلمي الرتبية اإلسالمية يف املرحلة الثانوية مبحافظة الطائف تبعا  ملتغري مكتب اإلشراف.

 من الفرض الثاني تفسيره ومناقشته:  التحقق
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:  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات استجابات ُمتمع الفرض الثاني على ينص   
الدراسة حول درجة ممارسة معلمي الرتبية اإلسالمية لألساليب التدريسية من وجهة نظر مشريف الرتبية 
اإلسالمية يف املرحلة الثانوية مبحافظة الطائف تعزى إىل متغريات الدراسة )املؤهل العلمي، سنوات اخلربة، 

 تب اإلشراف(؟مك
من هذا الفرض، وللكشف عن الداللة اإلحصائية للفروق بني متوسطات استجابات ُمتمع  وللتحقق

الدراسة حول درجة ممارسة معلمي الرتبية اإلسالمية لألساليب التدريسية من وجهة نظر مشريف الرتبية 
اسة، مت استخدام اختبار مان اإلسالمية يف املرحلة الثانوية مبحافظة الطائف تعزى إىل متغريات الدر 

( ملتغريي املؤهل العلمي وسنوات اخلربة، كما مت استخدام اختبار  Mann-Whitneyويتين )
( ملتغري مكتب اإلشراف، وفيما يلي نتائج هذا Kruskal-Wallis Testكروسكال ويلز )

 السؤال.
 العلمي: المؤهل

 (51) جدول
للفروق بين متوسطات استجابات مجتمع الدراسة ( Mann-Whitneyاختبار مان ويتني ) نتائج

حول درجة ممارسة معلمي التربية اإلسالمية لألساليب التدريسية من وجهة نظر مشرفي التربية اإلسالمية 
 في المرحلة الثانوية بمحافظة الطائف وفقاا لمتغير المؤهل العلمي

 العدد يالعلم المؤهل
 المتوسط
الحسابي 
 المعدل

 مجموع
 المربعات

Mann-
Whitney قيمة (z) 

 مستوى
 الداللة

 86.50 7.86 33 جامعي
10.500 1.104 0.018 * 

 123.50 13.72 9 جامعي فوق

 (.   =0.05* دالة عند مستوى ) 
(، بني   =5.50اجّلدول أنه توجد فروق ذات داللّة إحصائية عند مستوى الداللة ) يُظ ِهر    

الدراسة حول درجة ممارسة معلمي الرتبية اإلسالمية لألساليب متوسطات استجابات ُمتمع 
التدريسية من وجهة نظر مشريف الرتبية اإلسالمية يف املرحلة الثانوية مبحافظة الطائف تعزى إىل متغري 
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( وهي دالة إحصائيا  عند مستوى الداللة ) 2.254( احملسوبة )zاملؤهل العلمي، حيث بلغت قيمة )
   =5.50 وكانت الفروق لصاحل الذين مؤهلهم العلمي فوق جامعي على الذين مؤهلهم ،)

العلمي جامعي، حيث بلغ املتوسط احلسايب للمشرفني الذين مؤهلهم العلمي فوق جامعي 
 (.4.11(، بينما بلغ املتوسط احلسايب للمشرفني الذين مؤهلهم العلمي جامعي )13.42)

ويقبل الفرض البديل بوجود فروق ذات داللّة إحصائية عند يرفض الفرض الصفري،  وبذلك     
ممارسة معلمي  رجة(، بني متوسطات استجابات ُمتمع الدراسة حول د  =5.50مستوى الداللة )

الرتبية اإلسالمية لألساليب التدريسية من وجهة نظر مشريف الرتبية اإلسالمية يف املرحلة الثانوية 
 ري املؤهل العلمي.مبحافظة الطائف تعزى إىل متغ

يف ذلك إىل تفاوت استجابات املشرفني حول درجة ممارسة األساليب التدريسية  ببالس ويعود   
يعود إىل تفاوت استخدام املعلمني هلا، ولذلك اختلفت استجابات املشرفني تبعا  ملؤهلهم العلمي، 

يها أثناء دراستهم كان حيث إن ذوي املؤهل العلمي نتيجة املعارف واملعلومات اليت حصلوا عل
 حتديدهم لدرجة ممارسة معلمي الرتبية اإلسالمية أفضل من ذوي املؤهل األقل.

 سنوات الخبرة: عدد
 (51) جدول

( للفروق بين متوسطات استجابات مجتمع الدراسة Mann-Whitneyاختبار مان ويتني ) نتائج
التدريسية من وجهة نظر مشرفي التربية اإلسالمية حول درجة ممارسة معلمي التربية اإلسالمية لألساليب 

 في المرحلة الثانوية بمحافظة الطائف وفقاا لمتغير عدد سنوات الخبرة

 العدد سنوات الخبرة
 المتوسط
الحسابي 
 المعدل

 مجموع
 المربعات

Mann-
Whitney قيمة (z) 

 مستوى
 الداللة

 46.00 6.57 7 30إلى  5 من
46.000 1.380 0.010 * 

 164.00 12.62 31 30من  أكثر

 سنوات(. 5: )ال يوجد في مجتمع الدراسة مشرفي التربية اإلسالمية من خبرتهم أقل من مالحظة
 (.   =0.05* دالة عند مستوى ) 
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(، بني   =5.50اجّلدول أنه توجد فروق ذات داللّة إحصائية عند مستوى الداللة ) يُظ ِهر     
ممارسة معلمي الرتبية اإلسالمية لألساليب  ةالدراسة حول درجمتوسطات استجابات ُمتمع 

التدريسية من وجهة نظر مشريف الرتبية اإلسالمية يف املرحلة الثانوية مبحافظة الطائف تعزى إىل متغري 
( وهي دالة إحصائيا  عند مستوى 2.115( احملسوبة )zعدد سنوات اخلربة، حيث بلغت قيمة )

سنوات على الذين  15وكانت الفروق لصاحل الذين خربهتم أكثر من (،    =5.50الداللة ) 
سنوات، حيث بلغ املتوسط احلسايب للمشرفني الذين خربهتم أكثر من  15إىل أقل من  0خربهتم من 

 15إىل أقل من  0(، بينما بلغ املتوسط احلسايب للمشرفني الذين خربهتم من 12.12سنوات ) 15
 (.1.04سنوات )

رفض الفرض الصفري، ويقبل الفرض البديل بوجود فروق ذات داللّة إحصائية عند ي وبذلك    
(، بني متوسطات استجابات ُمتمع الدراسة حول درجة ممارسة معلمي   =5.50مستوى الداللة )

لألساليب التدريسية من وجهة نظر مشريف الرتبية اإلسالمية يف املرحلة الثانوية  ميةالرتبية اإلسال
 لطائف تعزى إىل متغري عدد سنوات اخلربة.مبحافظة ا

السبب يف ذلك إىل أن مشريف الرتبية اإلسالمية الذين خرباهتم أعلى كان لديهم تصور  ويعود    
من قبل املعلمني حبكم مشاهداهتم وتنقلهم يف امليدان  تدريسيةأفضل عن درجة ممارسة األساليب ال

ولذلك اختلفت استجابات املشرفني تبعا  الختالف  الرتبوي والتجارب واخلربات اليت مروا هبا،
 خرباهتم.
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 اإلشراف: مكتب
 ( 54)  جدول

( للفروق بين متوسطات Kruskal-Wallis Testاختبار كروسكال ويلز ) نتائج
استجابات مجتمع الدراسة حول درجة ممارسة معلمي التربية اإلسالمية لألساليب التدريسية 

نظر مشرفي التربية اإلسالمية في المرحلة الثانوية بمحافظة الطائف وفقاا لمتغير  ةمن وجه
 مكتب اإلشراف 

 درجات المتوسط العدد المكتب
 الحرية

 كاي
 تربيع

 مستوى
 الداللة

 14.33 6 الشرق

1 4.065 0.155 
 7.83 6 الغرب

 10.67 3 الجنوب

 9.00 5 الحوية

( بني   =5.50من اجّلدول أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) يتبنيَّ     
متوسطات استجابات ُمتمع الدراسة حول درجة ممارسة معلمي الرتبية اإلسالمية لألساليب التدريسية من 

تب اإلشراف، حيث وجهة نظر مشريف الرتبية اإلسالمية يف املرحلة الثانوية مبحافظة الطائف تبعا  ملتغري مك
 (.  =5.50(، وهي قيمة غري دالة إحصائيا  عند مستوى الداللة )4.510بلغت قيمة كاي تربيع )

=  الداللة ) مستوىيقبل الفرض الصفري القائل بعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند  وبذلك    
( بني متوسطات استجابات ُمتمع الدراسة حول درجة ممارسة معلمي الرتبية اإلسالمية لألساليب 5.50

التدريسية من وجهة نظر مشريف الرتبية اإلسالمية يف املرحلة الثانوية مبحافظة الطائف تبعا  ملتغري مكتب 
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 اإلشراف.
مجيعها  إدارة الرتبية والتعليم وبالتايل السبب يف ذلك إىل أن مجيع مكاتب اإلشراف تتبع  ويعود     

تستقي معلوماهتا وقوانينها من تعميمات إدارة الرتبية والتعليم، ويكون تنسيق الدورات التدريبية 
للمعلمني بناء على االحتياجات التدريبية اليت تقرها إدارة الرتبية والتعليم، أو تقرها الوزارة كمشاريع 

ى تطوير مناهج العلوم الشرعية،  وبذلك ال ختتلف اخلدمات املقدمة كمشروع التدريب عل  ،وزارية 
 .اللمعلمني من قبل مكاتب اإلشراف عن بعضه
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 ملخص نتائج الدراسة

 والتوصيات واملقرتحات
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الباحث يف هذا الفصل أبرز النتائج اليت توصلت إليها الدراسة احلالية، مث تقدمي بعض  يتناول   
 التوصيات واملقرتحات.

 : ملخص نتائج الدراسة:أوالا 
 الباحث فيما يلي ملخصاا للنتائج التي توصلت إليها الدراسة: يعرض

النتائج أن عبارات دور األساليب التدريسية جملال التخطيط يف تطوير األداء املهين  أظهرت .1
 – 4.11ملعلمي الرتبية اإلسالمية يف املرحلة الثانوية مبحافظة الطائف تراوحت متوسطاهتا بني )

( وفق مقياس التدرج اخلماسي الذي مت حتديده. حيث بلغ املتوسط العام لعبارات هذا 3.15
التدريسية جملال التخطيط يف تطوير األداء  األساليب(، ووفقا  للمحك فإن دور 3.10البعد )

 املهين ملعلمي الرتبية اإلسالمية يف املرحلة الثانوية مبحافظة الطائف كانت بدرجة كبرية.
النتائج أن عبارات دور األساليب التدريسية جملال تنفيذ الدرس يف تطوير األداء املهين  أظهرت .2

 – 4.59الرتبية اإلسالمية يف املرحلة الثانوية مبحافظة الطائف تراوحت متوسطاهتا بني ) ملعلمي
( وفق مقياس التدرج اخلماسي الذي مت حتديده. حيث بلغ املتوسط العام لعبارات هذا 3.04

(، ووفقا  للمحك فإن دور األساليب التدريسية جملال تنفيذ الدرس يف تطوير 3.14البعد )
 ين ملعلمي الرتبية اإلسالمية يف املرحلة الثانوية مبحافظة الطائف كانت بدرجة كبرية.األداء امله

النتائج أن عبارات دور األساليب التدريسية جملال إدارة الصف يف تطوير األداء املهين  أظهرت .3
 – 4.53ملعلمي الرتبية اإلسالمية يف املرحلة الثانوية مبحافظة الطائف تراوحت متوسطاهتا بني )

( وفق مقياس التدرج اخلماسي الذي مت حتديده. حيث بلغ املتوسط العام لعبارات هذا 3.01
(، ووفقا  للمحك فإن دور األساليب التدريسية جملال إدارة الصف يف تطوير األداء 3.11البعد )

 كبرية.  جةاملهين ملعلمي الرتبية اإلسالمية يف املرحلة الثانوية مبحافظة الطائف كانت بدر 
النتائج أن عبارات دور األساليب التدريسية جملال التقومي يف تطوير األداء املهين ملعلمي  هرتأظ .4

 – 4.52الرتبية اإلسالمية يف املرحلة الثانوية مبحافظة الطائف تراوحت متوسطاهتا بني )
( وفق مقياس التدرج اخلماسي الذي مت حتديده. حيث بلغ املتوسط العام لعبارات هذا 3.01

التقومي يف تطوير األداء املهين  ال(، ووفقا  للمحك فإن دور األساليب التدريسية جمل3.49د )البع
 ملعلمي الرتبية اإلسالمية يف املرحلة الثانوية مبحافظة الطائف كانت بدرجة كبرية.
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النتائج أن عبارات درجة ممارسة معلمي الرتبية اإلسالمية ألسلوب التهيئة من األساليب  أظهرت .5
ريسية من وجهة نظر مشريف الرتبية اإلسالمية يف املرحلة الثانوية مبحافظة الطائف تراوحت التد

التدرج اخلماسي الذي مت حتديده. حيث بلغ  مقياس( وفق 3.20 – 3.41متوسطاهتا بني )
(، ووفقا  للمحك فإن درجة ممارسة معلمي الرتبية 3.02املتوسط العام لعبارات هذا البعد )

ألسلوب التهيئة من األساليب التدريسية من وجهة نظر مشريف الرتبية اإلسالمية يف اإلسالمية 
 املرحلة الثانوية مبحافظة الطائف كانت بدرجة كبرية.

التعزيز من األساليب  لوبالنتائج أن عبارات درجة ممارسة معلمي الرتبية اإلسالمية ألس أظهرت .6
ية يف املرحلة الثانوية مبحافظة الطائف تراوحت التدريسية من وجهة نظر مشريف الرتبية اإلسالم

( وفق مقياس التدرج اخلماسي الذي مت حتديده. حيث بلغ 3.20 – 3.00متوسطاهتا بني )
(، ووفقا  للمحك فإن درجة ممارسة معلمي الرتبية 3.45املتوسط العام لعبارات هذا البعد )

جهة نظر مشريف الرتبية اإلسالمية يف اإلسالمية ألسلوب التعزيز من األساليب التدريسية من و 
 املرحلة الثانوية مبحافظة الطائف كانت بدرجة كبرية.

النتائج أن عبارات درجة ممارسة معلمي الرتبية اإلسالمية ألسلوب ضرب األمثال من  أظهرت .7
 األساليب التدريسية من وجهة نظر مشريف الرتبية اإلسالمية يف املرحلة الثانوية مبحافظة الطائف

( وفق مقياس التدرج اخلماسي الذي مت حتديده. 3.05 – 4.52تراوحت متوسطاهتا بني )
(، ووفقا  للمحك فإن درجة ممارسة معلمي 3.49حيث بلغ املتوسط العام لعبارات هذا البعد )

الرتبية  يفالرتبية اإلسالمية ألسلوب ضرب األمثال من األساليب التدريسية من وجهة نظر مشر 
  املرحلة الثانوية مبحافظة الطائف كانت بدرجة كبرية.اإلسالمية يف

النتائج أن عبارات درجة ممارسة معلمي الرتبية اإلسالمية ألسلوب مراعاة الفروق الفردية  أظهرت .8
من األساليب التدريسية من وجهة نظر مشريف الرتبية اإلسالمية يف املرحلة الثانوية مبحافظة 

( وفق مقياس التدرج اخلماسي الذي مت 2.30 – 3.40الطائف تراوحت متوسطاهتا بني )
(، ووفقا  للمحك فإن درجة ممارسة 2.91حتديده. حيث بلغ املتوسط العام لعبارات هذا البعد )

معلمي الرتبية اإلسالمية ألسلوب مراعاة الفروق الفردية من األساليب التدريسية من وجهة نظر 
 انوية مبحافظة الطائف كانت بدرجة متوسطة.مشريف الرتبية اإلسالمية يف املرحلة الث
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من األساليب  ءالنتائج أن عبارات درجة ممارسة معلمي الرتبية اإلسالمية ألسلوب االلقا أظهرت .9
التدريسية من وجهة نظر مشريف الرتبية اإلسالمية يف املرحلة الثانوية مبحافظة الطائف تراوحت 

درج اخلماسي الذي مت حتديده. حيث بلغ ( وفق مقياس الت4.50 – 4.35متوسطاهتا بني )
(، ووفقا  للمحك فإن درجة ممارسة معلمي الرتبية 4.10املتوسط العام لعبارات هذا البعد )

اإلسالمية ألسلوب االلقاء من األساليب التدريسية من وجهة نظر مشريف الرتبية اإلسالمية يف 
 املرحلة الثانوية مبحافظة الطائف كانت بدرجة كبرية.

النتائج أن عبارات درجة ممارسة معلمي الرتبية اإلسالمية ألسلوب تقنيات التعلم من  ظهرتأ .11
األساليب التدريسية من وجهة نظر مشريف الرتبية اإلسالمية يف املرحلة الثانوية مبحافظة الطائف 

( وفق مقياس التدرج اخلماسي الذي مت حتديده. 1.95 – 2.31تراوحت متوسطاهتا بني )
(، ووفقا  للمحك فإن درجة ممارسة معلمي 2.11املتوسط العام لعبارات هذا البعد ) حيث بلغ

الرتبية اإلسالمية ألسلوب تقنيات التعلم من األساليب التدريسية من وجهة نظر مشريف الرتبية 
 مبحافظة الطائف كانت بدرجة ضعيفة. نويةاإلسالمية يف املرحلة الثا

ارسة معلمي الرتبية اإلسالمية لألسلوب القصصي من النتائج أن عبارات درجة مم أظهرت .11
األساليب التدريسية من وجهة نظر مشريف الرتبية اإلسالمية يف املرحلة الثانوية مبحافظة الطائف 

( وفق مقياس التدرج اخلماسي الذي مت حتديده. 3.40 – 3.12تراوحت متوسطاهتا بني )
(، ووفقا  للمحك فإن درجة ممارسة معلمي 3.49حيث بلغ املتوسط العام لعبارات هذا البعد )

الرتبية اإلسالمية لألسلوب القصصي من األساليب التدريسية من وجهة نظر مشريف الرتبية 
 اإلسالمية يف املرحلة الثانوية مبحافظة الطائف كانت بدرجة كبرية.

ادة والتكرار من اإلسالمية ألسلوب اإلع يةالنتائج أن عبارات درجة ممارسة معلمي الرتب أظهرت .12
األساليب التدريسية من وجهة نظر مشريف الرتبية اإلسالمية يف املرحلة الثانوية مبحافظة الطائف 

( وفق مقياس التدرج اخلماسي الذي مت حتديده. 3.00 – 3.45تراوحت متوسطاهتا بني )
سة معلمي (، ووفقا  للمحك فإن درجة ممار 3.14حيث بلغ املتوسط العام لعبارات هذا البعد )

الرتبية اإلسالمية ألسلوب اإلعادة والتكرار من األساليب التدريسية من وجهة نظر مشريف الرتبية 
 اإلسالمية يف املرحلة الثانوية مبحافظة الطائف كانت بدرجة كبرية.
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النتائج أن عبارات درجة ممارسة معلمي الرتبية اإلسالمية ألسلوب التدرج من األساليب  أظهرت .13
التدريسية من وجهة نظر مشريف الرتبية اإلسالمية يف املرحلة الثانوية مبحافظة الطائف تراوحت 

( وفق مقياس التدرج اخلماسي الذي مت حتديده. حيث بلغ 2.90 – 4.52متوسطاهتا بني )
(، ووفقا  للمحك فإن درجة ممارسة معلمي الرتبية 3.43عام لعبارات هذا البعد )املتوسط ال

من وجهة نظر مشريف الرتبية اإلسالمية يف  لتدريسيةاإلسالمية ألسلوب التدرج من األساليب ا
 املرحلة الثانوية مبحافظة الطائف كانت بدرجة كبرية.

ة اإلسالمية ألسلوب خرائط املفاهيم من النتائج أن عبارات درجة ممارسة معلمي الرتبي أظهرت .14
األساليب التدريسية من وجهة نظر مشريف الرتبية اإلسالمية يف املرحلة الثانوية مبحافظة الطائف 

اخلماسي الذي مت حتديده.  تدرج( وفق مقياس ال2.54 – 2.15تراوحت متوسطاهتا بني )
للمحك فإن درجة ممارسة معلمي  (، ووفقا  2.51حيث بلغ املتوسط العام لعبارات هذا البعد )

الرتبية اإلسالمية ألسلوب خرائط املفاهيم من األساليب التدريسية من وجهة نظر مشريف الرتبية 
 اإلسالمية يف املرحلة الثانوية مبحافظة الطائف كانت بدرجة ضعيفة.

والرتهيب النتائج أن عبارات درجة ممارسة معلمي الرتبية اإلسالمية ألسلوب الرتغيب  أظهرت .15
من األساليب التدريسية من وجهة نظر مشريف الرتبية اإلسالمية يف املرحلة الثانوية مبحافظة 

( وفق مقياس التدرج اخلماسي الذي مت 3.15 – 4.55الطائف تراوحت متوسطاهتا بني )
(، ووفقا  للمحك فإن درجة ممارسة 3.40حتديده. حيث بلغ املتوسط العام لعبارات هذا البعد )

من وجهة نظر  يسيةعلمي الرتبية اإلسالمية ألسلوب الرتغيب والرتهيب من األساليب التدر م
 مشريف الرتبية اإلسالمية يف املرحلة الثانوية مبحافظة الطائف كانت بدرجة كبرية.

اإلحيائي من  ريسالنتائج أن عبارات درجة ممارسة معلمي الرتبية اإلسالمية ألسلوب التد أظهرت .16
تدريسية من وجهة نظر مشريف الرتبية اإلسالمية يف املرحلة الثانوية مبحافظة الطائف األساليب ال

( وفق مقياس التدرج اخلماسي الذي مت حتديده. 2.40 – 2.90تراوحت متوسطاهتا بني )
(، ووفقا  للمحك فإن درجة ممارسة معلمي 2.14حيث بلغ املتوسط العام لعبارات هذا البعد )

ألسلوب التدريس اإلحيائي من األساليب التدريسية من وجهة نظر مشريف الرتبية اإلسالمية 
 الرتبية اإلسالمية يف املرحلة الثانوية مبحافظة الطائف كانت بدرجة متوسطة.
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النتائج أن عبارات درجة ممارسة معلمي الرتبية اإلسالمية ألسلوب التطبيق العملي من  أظهرت .17
 الرتبية اإلسالمية يف املرحلة الثانوية مبحافظة الطائف األساليب التدريسية من وجهة نظر مشريف

( وفق مقياس التدرج اخلماسي الذي مت حتديده. 2.10 – 2.90تراوحت متوسطاهتا بني )
(، ووفقا  للمحك فإن درجة ممارسة معلمي 2.49حيث بلغ املتوسط العام لعبارات هذا البعد )
من وجهة نظر مشريف الرتبية  ةاألساليب التدريسي الرتبية اإلسالمية ألسلوب التطبيق العملي من

 اإلسالمية يف املرحلة الثانوية مبحافظة الطائف كانت بدرجة متوسطة.
النتائج أن عبارات درجة ممارسة معلمي الرتبية اإلسالمية ألسلوب احلوار من األساليب  أظهرت .18

انوية مبحافظة الطائف تراوحت التدريسية من وجهة نظر مشريف الرتبية اإلسالمية يف املرحلة الث
( وفق مقياس التدرج اخلماسي الذي مت حتديده. حيث بلغ 3.35 – 3.00متوسطاهتا بني )

(، ووفقا  للمحك فإن درجة ممارسة معلمي الرتبية 3.41املتوسط العام لعبارات هذا البعد )
الرتبية اإلسالمية يف اإلسالمية ألسلوب احلوار من األساليب التدريسية من وجهة نظر مشريف 

 املرحلة الثانوية مبحافظة الطائف كانت بدرجة كبرية.
النتائج أن عبارات درجة ممارسة معلمي الرتبية اإلسالمية ألسلوب التساؤل واالستفهام  أظهرت .19

من األساليب التدريسية من وجهة نظر مشريف الرتبية اإلسالمية يف املرحلة الثانوية مبحافظة 
( وفق مقياس التدرج اخلماسي الذي مت 3.10 – 3.40متوسطاهتا بني ) الطائف تراوحت

(، ووفقا  للمحك فإن درجة ممارسة 3.21حتديده. حيث بلغ املتوسط العام لعبارات هذا البعد )
معلمي الرتبية اإلسالمية ألسلوب التساؤل واالستفهام من األساليب التدريسية من وجهة نظر 

  املرحلة الثانوية مبحافظة الطائف كانت بدرجة متوسطة.الرتبية اإلسالمية يف شريفم
النتائج أن عبارات درجة ممارسة معلمي الرتبية اإلسالمية ألسلوب حل املشكالت من  أظهرت .21

األساليب التدريسية من وجهة نظر مشريف الرتبية اإلسالمية يف املرحلة الثانوية مبحافظة الطائف 
. يده( وفق مقياس التدرج اخلماسي الذي مت حتد2.55 – 2.41تراوحت متوسطاهتا بني )

(، ووفقا  للمحك فإن درجة ممارسة معلمي 2.21حيث بلغ املتوسط العام لعبارات هذا البعد )
الرتبية اإلسالمية ألسلوب حل املشكالت من األساليب التدريسية من وجهة نظر مشريف الرتبية 

 ف كانت بدرجة ضعيفة.اإلسالمية يف املرحلة الثانوية مبحافظة الطائ
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النتائج أن عبارات درجة ممارسة معلمي الرتبية اإلسالمية ألسلوب االستقراء من  أظهرت .21
من وجهة نظر مشريف الرتبية اإلسالمية يف املرحلة الثانوية مبحافظة الطائف  تدريسيةاألساليب ال

 حتديده. ( وفق مقياس التدرج اخلماسي الذي مت3.45 – 3.40تراوحت متوسطاهتا بني )
(، ووفقا  للمحك فإن درجة ممارسة معلمي 3.42حيث بلغ املتوسط العام لعبارات هذا البعد )

الرتبية اإلسالمية ألسلوب االستقراء من األساليب التدريسية من وجهة نظر مشريف الرتبية 
 اإلسالمية يف املرحلة الثانوية مبحافظة الطائف كانت بدرجة كبرية.

عبارات درجة ممارسة معلمي الرتبية اإلسالمية ألسلوب لعب االدوار من النتائج أن  أظهرت .22
األساليب التدريسية من وجهة نظر مشريف الرتبية اإلسالمية يف املرحلة الثانوية مبحافظة الطائف 

( وفق مقياس التدرج اخلماسي الذي مت حتديده. 1.40 – 2.50تراوحت متوسطاهتا بني )
(، ووفقا  للمحك فإن درجة ممارسة معلمي 1.91ارات هذا البعد )لعب محيث بلغ املتوسط العا

الرتبية اإلسالمية ألسلوب لعب االدوار من األساليب التدريسية من وجهة نظر مشريف الرتبية 
 اإلسالمية يف املرحلة الثانوية مبحافظة الطائف كانت بدرجة ضعيفة.

اإلسالمية ألسلوب مصادر التعلم معلمي الرتبية  ةالنتائج أن عبارات درجة ممارس أظهرت .23
واملراجع من األساليب التدريسية من وجهة نظر مشريف الرتبية اإلسالمية يف املرحلة الثانوية 

( وفق مقياس التدرج اخلماسي 1.10 – 2.50مبحافظة الطائف تراوحت متوسطاهتا بني )
ووفقا  للمحك فإن (، 1.90الذي مت حتديده. حيث بلغ املتوسط العام لعبارات هذا البعد )

درجة ممارسة معلمي الرتبية اإلسالمية ألسلوب مصادر التعلم واملراجع من األساليب التدريسية 
من وجهة نظر مشريف الرتبية اإلسالمية يف املرحلة الثانوية مبحافظة الطائف كانت بدرجة 

 ضعيفة.
لوب حتليل املواقف من النتائج أن عبارات درجة ممارسة معلمي الرتبية اإلسالمية ألس أظهرت .24

األساليب التدريسية من وجهة نظر مشريف الرتبية اإلسالمية يف املرحلة الثانوية مبحافظة الطائف 
( وفق مقياس التدرج اخلماسي الذي مت حتديده. 2.15 – 2.05تراوحت متوسطاهتا بني )

ممارسة معلمي  (، ووفقا  للمحك فإن درجة2.20حيث بلغ املتوسط العام لعبارات هذا البعد )
الرتبية اإلسالمية ألسلوب حتليل املواقف من األساليب التدريسية من وجهة نظر مشريف الرتبية 

 اإلسالمية يف املرحلة الثانوية مبحافظة الطائف كانت بدرجة ضعيفة.
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معلمي الرتبية اإلسالمية ألسلوب التعلم التعاوين من  ارسةالنتائج أن عبارات درجة مم أظهرت .25
يب التدريسية من وجهة نظر مشريف الرتبية اإلسالمية يف املرحلة الثانوية مبحافظة الطائف األسال

( وفق مقياس التدرج اخلماسي الذي مت حتديده. 3.55 – 3.15تراوحت متوسطاهتا بني )
(، ووفقا  للمحك فإن درجة ممارسة معلمي 3.30حيث بلغ املتوسط العام لعبارات هذا البعد )

مية ألسلوب التعلم التعاوين من األساليب التدريسية من وجهة نظر مشريف الرتبية الرتبية اإلسال
 اإلسالمية يف املرحلة الثانوية مبحافظة الطائف كانت بدرجة متوسطة.

النتائج أن عبارات درجة ممارسة معلمي الرتبية اإلسالمية ألسلوب التعلم النشط من  أظهرت .26
ريف الرتبية اإلسالمية يف املرحلة الثانوية مبحافظة الطائف األساليب التدريسية من وجهة نظر مش

( وفق مقياس التدرج اخلماسي الذي مت حتديده. 1.11 – 2.35تراوحت متوسطاهتا بني )
(، ووفقا  للمحك فإن درجة ممارسة معلمي 2.51حيث بلغ املتوسط العام لعبارات هذا البعد )
األساليب التدريسية من وجهة نظر مشريف الرتبية  الرتبية اإلسالمية ألسلوب التعلم النشط من

 اإلسالمية يف املرحلة الثانوية مبحافظة الطائف كانت بدرجة ضعيفة.
النتائج أن عبارات درجة ممارسة معلمي الرتبية اإلسالمية ألسلوب االستقصاء من  أظهرت .27

لثانوية مبحافظة الطائف األساليب التدريسية من وجهة نظر مشريف الرتبية اإلسالمية يف املرحلة ا
( وفق مقياس التدرج اخلماسي الذي مت حتديده. 2.15 – 2.20تراوحت متوسطاهتا بني )

(، ووفقا  للمحك فإن درجة ممارسة معلمي 2.10حيث بلغ املتوسط العام لعبارات هذا البعد )
الرتبية  التدريسية من وجهة نظر مشريف يبالرتبية اإلسالمية ألسلوب االستقصاء من األسال

 اإلسالمية يف املرحلة الثانوية مبحافظة الطائف كانت بدرجة ضعيفة.
النتائج أن عبارات درجة ممارسة معلمي الرتبية اإلسالمية ألسلوب الفتيا والتوجيه من  أظهرت .28

األساليب التدريسية من وجهة نظر مشريف الرتبية اإلسالمية يف املرحلة الثانوية مبحافظة الطائف 
التدرج اخلماسي الذي مت حتديده.  اس( وفق مقي2.44 – 2.41توسطاهتا بني )تراوحت م

(، ووفقا  للمحك فإن درجة ممارسة معلمي 2.40حيث بلغ املتوسط العام لعبارات هذا البعد )
الرتبية اإلسالمية ألسلوب الفتيا والتوجيه من األساليب التدريسية من وجهة نظر مشريف الرتبية 

 رحلة الثانوية مبحافظة الطائف كانت بدرجة متوسطة.اإلسالمية يف امل
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النتائج أن عبارات درجة ممارسة معلمي الرتبية اإلسالمية ألسلوب العصف الذهين من  أظهرت .29
األساليب التدريسية من وجهة نظر مشريف الرتبية اإلسالمية يف املرحلة الثانوية مبحافظة الطائف 

وفق مقياس التدرج اخلماسي الذي مت حتديده. ( 1.95 – 2.45تراوحت متوسطاهتا بني )
(، ووفقا  للمحك فإن درجة ممارسة معلمي 2.14حيث بلغ املتوسط العام لعبارات هذا البعد )

من وجهة نظر مشريف الرتبية  سيةالرتبية اإلسالمية ألسلوب العصف الذهين من األساليب التدري
 انت بدرجة ضعيفة.اإلسالمية يف املرحلة الثانوية مبحافظة الطائف ك

النتائج وجود تفاوت يف استخدام األساليب التدريسية من قبل معلمي الرتبية اإلسالمية  أظهرت .31
من وجهة نظر مشريف الرتبية اإلسالمية يف املرحلة الثانوية مبحافظة الطائف، حيث إن أكثر 

باشرة حيث يوجد امل رياألساليب استخداما  هي األساليب املباشرة بصورة أكرب من األساليب غ
مثان أساليب مباشرة مستخدمة بدرجة كبرية، بينما ال يوجد سوى أسلوبني غري مباشرين 
يستخدمان بدرجة كبرية. وهذا يدل على أن األساليب املباشرة هي األكثر استخداما  من قبل 

 معلمي الرتبية اإلسالمية مبحافظة الطائف.
( بني   =5.50إحصائية عند مستوى الداللة )النتائج أنه توجد فروق ذات داللّة  أظهرت .31

متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة حول دور األساليب التدريسية يف تطوير األداء املهين 
ملعلمي الرتبية اإلسالمية يف املرحلة الثانوية مبحافظة الطائف تبعا  ملتغري املؤهل العلمي، حيث 

=   ( وهي قيمة دالة إحصائيا  عند مستوى الداللة ) 4.420بلغت قيمة ت احملسوبة )
(، وكانت الفروق لصاحل الذين مؤهلهم العلمي فوق جامعي على الذين مؤهلهم العلمي 5.51

(، بينما 314.513جامعي، حيث بلغ املتوسط احلسايب للذين مؤهلهم العلمي فوق جامعي )
 (.211.439) بلغ املتوسط احلسايب للذين مؤهلهم العلمي جامعي

( بني   =5.50النتائج أنه توجد فروق ذات داللّة إحصائية عند مستوى الداللة ) أظهرت .32
متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة حول دور األساليب التدريسية يف تطوير األداء املهين 

نوات اخلربة، ملعلمي الرتبية اإلسالمية يف املرحلة الثانوية مبحافظة الطائف تبعا  ملتغري عدد س
(، وهي قيمة دالة إحصائيا  عند مستوى الداللة ) 21.445حيث بلغت قيمة ف احملسوبة )

   =5.51 سنوات والذين خربهتم من  15(، وكانت الفروق لصاحل الذين خربهتم أكثر من
 سنوات. 0سنوات على الذين خربهتم أقل من  15إىل أقل من  0
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( بني   =5.50ات داللّة إحصائية عند مستوى الداللة )النتائج أنه ال توجد فروق ذ أظهرت .33
متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة حول دور األساليب التدريسية يف تطوير األداء املهين 
ملعلمي الرتبية اإلسالمية يف املرحلة الثانوية مبحافظة الطائف تبعا  ملتغري مكتب اإلشراف، حيث 

 ، وهي قيمة غري دالة إحصائيا . (5.921بلغت قيمة ف احملسوبة )
(، بني   =5.50النتائج أنه توجد فروق ذات داللّة إحصائية عند مستوى الداللة ) أظهرت .34

متوسطات استجابات ُمتمع الدراسة حول درجة ممارسة معلمي الرتبية اإلسالمية لألساليب 
الثانوية مبحافظة الطائف تعزى إىل التدريسية من وجهة نظر مشريف الرتبية اإلسالمية يف املرحلة 

( وهي دالة إحصائيا  عند 2.254( احملسوبة )zمتغري املؤهل العلمي، حيث بلغت قيمة )
(، وكانت الفروق لصاحل الذين مؤهلهم العلمي فوق جامعي    =5.50مستوى الداللة ) 

ن مؤهلهم على الذين مؤهلهم العلمي جامعي، حيث بلغ املتوسط احلسايب للمشرفني الذي
(، بينما بلغ املتوسط احلسايب للمشرفني الذين مؤهلهم العلمي 13.42العلمي فوق جامعي )

 (.4.11جامعي )
(، بني   =5.50النتائج أنه توجد فروق ذات داللّة إحصائية عند مستوى الداللة ) أظهرت .35

لألساليب متوسطات استجابات ُمتمع الدراسة حول درجة ممارسة معلمي الرتبية اإلسالمية 
التدريسية من وجهة نظر مشريف الرتبية اإلسالمية يف املرحلة الثانوية مبحافظة الطائف تعزى إىل 

( وهي دالة إحصائيا  عند 2.115( احملسوبة )zمتغري عدد سنوات اخلربة، حيث بلغت قيمة )
 سنوات 15(، وكانت الفروق لصاحل الذين خربهتم أكثر من    =5.50مستوى الداللة ) 

سنوات، حيث بلغ املتوسط احلسايب للمشرفني  15إىل أقل من  0على الذين خربهتم من 
(، بينما بلغ املتوسط احلسايب للمشرفني الذين 12.12سنوات ) 15الذين خربهتم أكثر من 

 (.1.04سنوات ) 15إىل أقل من  0خربهتم من 
( بني   =5.50النتائج أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) أظهرت .36

متوسطات استجابات ُمتمع الدراسة حول درجة ممارسة معلمي الرتبية اإلسالمية لألساليب 
التدريسية من وجهة نظر مشريف الرتبية اإلسالمية يف املرحلة الثانوية مبحافظة الطائف تبعا  ملتغري 

(، وهي قيمة غري دالة إحصائيا  عند 4.510اإلشراف، حيث بلغت قيمة كاي تربيع )مكتب 
 (.  =5.50مستوى الداللة )
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التوصل إىل وضع تصور مقرتح لتطوير األداء املهين ملعلمي الرتبية اإلسالمية يف ضوء  مت .37
 األساليب التدريسية املناسبة.

 : توصيات الدراسة: ثانياا 
أن تسهم يف  نسفرت عنها الدراسة مت إيراد عدد من التوصيات اليت ميكضوء النتائج اليت أ يف

درجة ممارسة معلمي الرتبية اإلسالمية لألساليب التدريسية يف املرحلة الثانوية مبحافظة الطائف، وهي  
 كما يلي:

استخدام  يعمناهج الرتبية اإلسالمية يف املرحلة الثانوية مبحتويات تسهم يف تنو  تضمني .1
 ب التدريسية من قبل معلمي الرتبية اإلسالمية.األسالي

قيام مشريف الرتبية اإلسالمية يف املدارس الثانوية مبحافظة الطائف على وضع برامج يف  ضرورة .2
خططهم السنوية تراعي تدريب معلمي الرتبية اإلسالمية على استخدام أساليب التدريس 

كون التدريب عمليا  حبيث حيقق فائدة أكرب املباشرة وغري املباشرة يف عملية التدريس على أن ي
 للمعلمني.

تصميم برامج تدريبية ملعلمي الرتبية اإلسالمية داخل املدارس الثانوية مبحافظة الطائف  تبين .3
حول استخدام أساليب التدريس املباشرة وغري املباشرة، وكيفية الدمج بني أكثر من أسلوب 

 تدريسي خالل املوقف التعليمي.
ى زيادة الدورات التدريبية املتخصصة يف األساليب التدريسية احلديثة اليت وجد فيها عل العمل .4

ضعف يف املمارسة يف الدراسة احلالية ومنها أسلوب حل املشكالت وحتليل املواقف والعصف 
الذهين والتعلم النشط ومصادر التعلم واملراجع ملعلمي الرتبية اإلسالمية يف  املرحلة لثانوية 

الطائف، وذلك حىت ميكن حتقيق الفائدة األكرب، وذلك ألن عمليات التدريب تسهم  مبحافظة
يف زيادة خرباهتم يف التعامل مع أساليب التدريس، مع إعطاء األولوية ملن مل يلتحقوا بدورات 

 تدريبية سابقا .
قيام املدارس الثانوية مبحافظة الطائف بتوفري التقنيات التعليمية املناسبة اليت ميكن أن  ضرورة .5

 تساعد معلمي الرتبية اإلسالمية على استخدام وتفعيل تقنيات التعليم يف عملية التدريس.
 على تفعيل نظام خاص للحوافز التشجيعية ملعلمي الرتبية اإلسالمية يف املدارس الثانوية، العمل .6
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 داءالذين يقدمون مناذج إبداعية يف عملية التدريس، وذلك عن طريق عمل بطاقات تقومي أل
املعلم عن طريق مدير املدرسة واملشرفني الرتبويني، وربطها بنظام حوافز مبا حيققونه من إنتاج 

 وإبداع يف عملية التدريس.
سالمية يف املدارس الثانوية رفع كفاءة ذوي املؤهل العلمي األقل من معلمي الرتبية اإل ضرورة .7

 مبحافظة الطائف من خالل ابتعاثهم إلهناء دراستهم وخاصة يف ُمال املناهج وطرق التدريس.
الطائف على كيفية  ةعلى تدريب معلمي الرتبية اإلسالمية يف املدارس الثانوية مبحافظ العمل .8

بهم على تطبيق النظريات خالل تدري منالتدريسية اليت كانت نتائجها ضعيفة  األساليبتفعيل 
 احلديثة يف التدريس.

يف الدورات التدريبية املقدمة ملعلمي الرتبية اإلسالمية يف املدارس الثانوية مبحافظة  التوسع .9
الطائف لتطوير أدائهم التدريسي واالستفادة من خربات وإبداعات املبدعني واملتميزين من 

ت وورش العمل من قبل مشريف الرتبية اإلسالمية خالل تبين إقامة الندوات واحملاضرات واحللقا
يف مكاتب الرتبية والتعليم حول األساليب التدريسية غري املباشرة بصفة خاصة لزيادة قدرهتم 

 على اتقاهنا من حيث املعرفة واملمارسة.
بذوي اخلربات احلديثة من معلمي الرتبية اإلسالمية يف املدارس الثانوية مبحافظة  االهتمام .11

ائف من خالل تزويدهم باخلربات الالزمة حول االجتاهات احلديثة يف التدريس وتزويدهم الط
 بالدورات التدريبية املناسبة.

التعاون مع أعضاء هيئة التدريس يف اجلامعات السعودية، وخاصة يف أقسام املناهج  ضرورة .11
لة الثانوية حول كيفية وطرق التدريس إلعطاء دورات تدريبية ملعلمي الرتبية اإلسالمية يف املرح
 .تفعيل األساليب التدريسية وأن تأخذ الدورات صفة االستمرارية واملتابعة 

 املعلمني بالتطورات املستجدة يف ختصصاهتم.  الطالعمستمرة  ملورش ع عقد .12
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 : مقترحات الدراسة: ثالثاا 
تتناول موضوعات مماثلة ملوضوع  ليتكان ميدان البحث يفتقر إىل البحوث والدراسات ا  ملَّا

 هذا البحث، وسعيا  إىل إثراء هذا امليدان بالبحوث ذات الّصلة فإنَّ الباحث يقرتح ما يلي:
وطرق التدريس يف اجلامعات السعودية  املناهجطالب وطالبات الدراسات العليا يف أقسام  توجيه .1

سباب اليت تؤدي إىل ضعف إلجراء مزيد من البحوث والدراسات النوعية للتعرف على األ
 استخدام وتنويع معلمي الرتبية اإلسالمية لألساليب التدريسية من خالل الواقع الفعلي.

برامج تدريبية متخصصة حول بعض األنشطة اليت ميكن أن تسهم يف تفعيل استخدام  تصميم .2
األساليب التدريسية وتنويعها يف مقررات الرتبية اإلسالمية يف املرحلة الثانوية، والتثبنت من درجة 
صالحيتها الستخدامها يف عملية التدريب، وأن تأخذ صفة االستمرارية بشكل يتواكب مع 

 .يسائم يف التدريب يف ُمال طرق وأساليب التدر التطور الق
 أداة الدراسة احلالية على مناطق أخرى ويف حمافظات أخرى من اململكة العربية السعودية. تطبيق .3
دراسة تستهدف التعرف على املعوقات اليت حتول دون قيام معلمي الرتبية اإلسالمية  إجراء .4

املباشرة وغري املباشرة يف املواقف التعليمية املناطة  بأدوارهم التدريسية واستخدام أساليب التدريس
 هبم.

مشروعات التطوير املهين للمعلمني ضمن قائمة األولويات من خالل الشروع يف وضع  وضع .5
 ةخطة علمية شاملة هتدف إىل التنمية احلقيقية ملهارات ومعارف وأساليب التدريس ملعلمي الرتبي

 لثانوياإلسالمية يف املرحلة ا
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 قائمة بالمراجع
 أوالا : المصادر :

 القرآن الكرمي 

 ( املعجم الوسيط ، ط1992إبراهيم أنيس وآخرون )القاهرة : ُممع اللغة العربية.  2م ، 

  ( تفسري القرآن الكرمي ، 2551ابن كثري ، إمساعيل بن عمر )بريوت ، دار الكتب  2ج ،
 .العلمية

 .حممد حميي  (  ، سنن أيب داود ، حتقيق:240أبو داود ، سليمان بن األشعث السجستاين) ت
 الدين عبداحلميد ، بريوت ، دار الفكر.

  الرياض. –االلباين ، حممد ناصر الدين ، السلسلة الصحيحة ، الناشر : مكتبة املعارف 

 ( املوطـ1451أنس ، مالك )دار إحياء الرتاث العريب : بريوت. 2أ ،  جهـ ، 
  ( صحيح البخاري ، طـه1454البخاري ، حممد بن امساعيل )حتقيق : مصطفى ديب  3 ،

 البغا ، بريوت ، دار ابن كثري اليمامة.

  :( ، " سنن  ـه 401البيهقي ، أبو بكر أمحد بن احلسني بن علي بن موسى : ) ت 

  : حممد عبد القادر عطا ، مكة املكرمة ، مكتبة دار الباز.البيهقي الكربى " حتقيق 
  :( ، " سنن الرتمذي " ، حتقيق: أمحد  ـه 249الرتمذي ، أبو عيسى حممد بن عيسى : ) ت

 حممد شاكر وآخرون ، بريوت ، دار إحياء الرتاث العريب.

 ( الصحاح ، جـه1399اجلوهري ، إمساعيل بن محاد )لغفور ، حتقيق: أمحد عبد ا 1، ط 0
 عطار ، الطبعة الثانية ، مؤسسة الرسالة ، بريوت ، الطبعة األوىل  ـ

 .الشيباين ، أمحد بن حنبل أبو عبداهلل )د.ت( مسند أمحد بن حنبل ، مصر : مؤسسة قرطبة 

 ( املعجم الكبري للطرباين ، حتقيق: محدي 1913، ـه1454الطرباين ، سليمان بن أمحد :)
 زهراين.السلفي ، املوصل : مكتب ال

 ( فتح الباري بشرح صحيح البخاري ، ط ـه1454العسقالين ، ابن حجر :)شرح وحتقيق:  1 ،
 حميي الدين اخلطيب ، القاهرة ، دار الريان للرتاث.

 ( سنن النسائي الكربى ، حتـه1411النسائي ، أمحد بن شعيب : ) قيق : عبدالغفار سليمان
 العلمية.، بريوت : دار الكتب  1، طالبنداري
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  :مسلم" ، ( ، " صحيح  ـه 211النيسابوري ، أبو احلسني مسلم بن احلجاج القشريي : ) ت
 : حممد فؤاد عبد الباقي ، بريوت ، دار إحياء الرتاث العريبحتقيق

 ثانياا: المراجع:
 ،م( منظومة تكون املعلم يف ضوء معايري اجلودة الشاملة ،   2553حممد عبدالرزاق)  إبراهيم

 ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع.دناألر 
 الدار العربية  2اسس الرتبية اإلسالمية يف السنة النبوية ، ط   م(1993)، عطية، األبرشي ،

 .للكتاب ، ليبيا
 دار  1، ط 1عارضة األحوذي بشرح صحيح الرتمذي ، جم( ، 1990) العريب املالكي،  ابن ،

 .العريب اثإحياء الرت 
 أمهية أساليب التدريس احلديثة يف تقليص الفروق الفردية  م (،2512)حاجة ، وآخرون ، ابن

لدى تالميذ الطور الثالث " دراسة ميدانية " كلية العلوم االنسانية ، جامعة قاصدي مرباح 
  .ورقله

 القاهرة  ، دار هنضة مصر.  3، ط 3( املقدمة ، ج 1344خلدون ، عبدالرمحن حممد ) ابن ، 
 م( النمو املهين ملعلمي املدارس احلكومية بقطاع غزة ودور 2555حسب اهلل ، علي سعيد) أبو

مدير املدرسة يف تطويره من وجهة نظرهم ، رسالة ماجستري غري منشورة، غزة ، اجلامعة 
 اإلسالمية.

 ي ( ، آداب املعلم املسلم وواجباته خالل املوقف التعليمـه1411رزيزة ، حممد على حممد ، ) أبو
جامعة أم القرى ، رسالة  –دراسة ميدانية على عينة من طالب الدراسات العليا بكلية الرتبية  –

 .114غري منشورة ، ماجستري ، ص
 أساسيات يف طرق التدريس ، دار اهلدى للنشر  (ـه1412) صاحل ، حمب الدين أمحد أبو ،

 .والتوزيع ، الرياض
 مؤشرات اجلودة يف التعليم اجلامعي، حبث  م(2554)عودة ، فوزي حرب ، أبو ملوح حممد ، أبو

مقدم إىل املؤمتر الرتبوي األول "الرتبية يف فلسطني وتغريات العصر " كلية الرتبية اجلامعية 
 .اإلسالمية

 القاهرة. حلنانم( نظريات ومواقف اجلودة الشاملة ، دار ا2559، زيد موسى ) أبوزيد ، 
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 2الرتبية العملية وطرق التدريس ، ط م(1995)اهلل،، إحسان خليل، عبداملنعم ، عبد األغا  ،
 .اجلامعة اإلسالمية، غزة ، مكتبة اليازجي

 عقوبات احلرب يف جاهليتها وحدود املعاصي اليت م(1914)، السيد حممود شكري ، االلوسي 
 .30، مج 2يرتكبها بعضهم : حتقيق حممد هبجت ، اجملمع العلمي العراقي ، ج

 ( توظيف تكنولوجيا املعلومات يف املدارس ، دار الفاروق للنشر والتوزيع م2553وريس ) باكارد
 القاهرة ، مصر. ،
 صحيح البخاري ، دار ( ـه1341)، أبو عبداهلل حممد بن امساعيل بن إبراهيم اجلعفي ، البخاري

 .مطابع الشعب
 ( ، 1: دليل املعلم إىل كتاب الرتبية اإلسالمية )ج( ـه1429)، عبدالقادر ، وآخرون  التيجاين

 .، االمارات العربية املتحدة زائد، جامعة  1ط
 الرتبية اإلسالمية ، القاهرة ،مكتبة األزهرية. ،( ـه1413، حممد أمحد ) جاد 
 (، املرشد النفيس إىل أسلمة الرتبية وطرق التدريس ، ـه1423، حممد صاحل بن علي، )  جان

 .2ة ، مكتبة سامل ، طمكة املكرم
 الفعال ، عمان ، دار الفكر للنشر والتوزيع. التدريسم( 1914، عزت ، وآخرون ) جرادات 
 م( دور املعلوماتية يف تنمية األداء املهين للمعلمني املهنيني يف 2559، واثق جنيب ) حتناوي

ماجستري غري منشورة ،  الثانوية الصناعية يف فلسطني من وجهة نظر املديرين واملعلمني ، املدارس
 جامعة النجاح الوطنية ، كلية الدراسات العليا ، فلسطني.

 ،أثر استخدام بعض طرائق التدريس لتحصيل طالب الصف الثاين  م(1999)علي ، حسن
 متوسط بالعراق يف ضوء اللغة العربية ، رسالة دكتوراه ، جامعة اخلرطوم.

 ( نظام و ـه1412احلقيل ،سليمان عبدالرمحن ) ، سياسة التعليم يف اململكة العربية السعودية
 الرياض ، مكتبة كلية الرتبية.

 بريوت ،  1الفقه واملتفقه ، تصحيح امساعيل األنصاري ، ج( ـه1455)، البغدادي ،  اخلطيب ،
 .دار الكتب العلمية

 ،األردن عمان والتوزيع، للنشر املستقبل دار. التدريبية احلقائب(.  1994.) أمحد اخلطيب. 
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  ( حملة من تاريخ التعليم يف اململكة العربية السعودية ، الرياض ، ـه1424اخلويطر ، عبدالعزيز )
 . 1مطبعة سقري ، ط

 ،البهنسي،  حممد ترمجة. التكنولوجية والثورة والتعليم العوملة(.  2551.) برونر خوسيه 
 عمان ، األردن ،  1، أفنان نظري، النظرية يف التدريس وترمجتها عمليا، دار الشروق ، ط دروزة ،

 م.2555
 05، ص 11م( الكفايات يف التعليم ، سلسلة املعرفة للجميع ، ع 255، حممد )  الدريح. 
 م( التطوير املهين يف املؤسسات التعليمية احلديثة ، مؤسسة أم القرى 2554، إبراهيم ) الديب

 .1والتوزيع، ط للرتمجة
 احلديث فس ، االسكندرية ، املكتب املصريأصول علم الن م( ،1943)، أمحد عزت ، راجح 
 ( ، شخصية املعلم وأداؤه يف ضوء التوجيهات اإلسالمية يف الرتبية ، ـه1414، علي ،)  راشد

 مدينة نصر ، دار الفكر العريب.
 1دار البشري للثقافة والعلوم ، طني ،طنطا :(دستور املعلمـه1425، عثمان عبداملعز) رسالن. 
 األساليب التعليمية املستقاة من خالل تراجم البخاري على  ـ(ه1424)، علي إبراهيم ، الزهراين

أحاديث كتاب العلم يف جامعه الصحيح ، حبث منشور مبجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة ، 
 ، مجادى الثانية.24، ع10ج

 م( طرق تدريس العلوم )اجلزء األول( مكتبة الرشد ، الرياض.2550، حممد أمني )  السعدين 
 ،البحوث ُملة. اخلدمة اثناء الزراعيني املعلمني تدريب برامج تقومي(.  1994.) فوزي السعيد 

 .السعودية العربية اململكة الرياض، العاشرة، السنة الثالث، العدد والرتبوية، النفسية
 م( : طرق تدريس الرياضيات بني النظرية والتطبيق ، القاهرة ، دار 1990لي ) ، حسن ع سالمة

 الفجر للنشر والتوزيع .
 ( ، أثر إدراك الطالب املعلم للحدود الفاصلة بني طرائق ـه1451، ممدوح بن حممد) سليمان

الصف ، رسالة اخلليج  داخلوأساليب واسرتاتيجيات التدريس يف تنمية بيئة تعليمية فعاله 
 العريب.



 

245 

 

 ،كلية تربوية، دراسات. اخلدمة أثناء الكبار معلمي تدريب(.  1911.) العزيز عبد السنبل 
 .السعودية العربية اململكة الرياض، سعود، امللك الرتبية،جامعة

 دار إحياء الرتاث العريب ،  0الرتمذي ، كتاب العلم ، باب ماجاء يف الرخصة فيه ، ج سنن ،
 .39، ص 2111بريوت، ح

 عبداحلميد حسن، اسرتاتيجيات التدريس املتقدمة واسرتاتيجيات التعلم وأمناط التعلم ،   شاهني ،
 م .2511مصر العربية ،  مجهوريةكلية الرتبية ، جامعة االسكندرية ، 

 م( معجم املصطلحات الرتبوية والنفسية ، الدرا 2553، حسن ، والنجار ، زينب)  تهشحا
 املصرية اللبنانية ، القاهرة.

 ،مكتبة الدار  2م( تعلم الدين اإلسالمي بني النظرية والتطبيق ، ط1991حسن ) شحاته ،
 م.1991العربية للكتاب ، القاهرة ، 

 املعلم األول صلى اهلل عليه وسلم قدوة لكل ( ـه1414، فؤاد بن عبدالعزيز ، ) الشلهوب ،
 .1معلم ومعلمة ، الرياض ، دار القاسم للنشر ، ط

 ،الرياض ، دار القاسم. لاملعلم األو  ،(ـه1454فؤاد ) الشلهوب ، 
 م( تدريس العلوم يف التعليم العام ، 1994، عامر عبداهلل والسعيد ، سعيد حممد)  الشهراين

 اض.جامعة امللك سعود ، الري
 ،يف تنميته – إعداده – اختياره: والعشرين احلادي القرن معلم(.م 2551)  أمحد حممود شوق 

 .العريب الفكر دار: القاهرة اإلسالمية، التوجهات ضوء
 القاهرة ، دار الفكر  3( املعلم كفاياته _ إعداده _ تدريبه ، طـه1424، رشدي )  طعيمة ،

 العريب.
 أساليب الرسول صلى اهلل عليه وسلم يف الرتبية ، دار  منم( 1995، جنيب خالد ، ) العامر

 اإلسالمية ، الكويت. بشريال
 الكتب عامل: القاهرة العلمي، البحث أساليب(: م2550) حممد احلميد، عبد. 
 القاهرة .واملعلومات املكتبات علم يف ومناهجه البحث(: م2553) فتحي حممد .اهلادي عبد :

 اللبنانية املصرية الدار
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 دار الفكر  اهرةم( فلسفة الرتبية اإلسالمية يف احلديث ، الق1913، سيد بكر ،) عبداجلواد ،
 العريب.

 بكر اآلجري ، العامل واملتعلم عند أيب  أخالق ـه1412) ، يوسف عبدالقادر ، عبدالرؤوف
 . بريوت ، دار اجليل

 التدريس والتطوير املهين للمعلم ، املنصورة ، ( ، اساسيات ـه1421، مصطفى ، ) عبدالسالم
 . 1مصر ، مطابع إياك كويب سنرت ، ط

 ،( فن التعليم عند بدر بن مجاعة ، الرياض ، مكتب الرتبية ـه1450حسن إبراهيم)  عبدالعال
 العريب لدول اخلليج.

 ،القاهرة ،  ، 1م( الرتبية وطرق التدريس ، ج1941، عبدالعزيز،) وعبداحلميدصاحل ،  عبدالعزيز
 دار املعارف.

 ( املرجع يف تدريس علوم الشريعة ، الرياض ، دار ـه1414، عبدالرمحن صاحل ، )  عبداهلل
 .1الفيصل الثقافية ، ط

 ،دار: األردن عمان، وأساليبه، وأدواته مفهومه العلمي البحث(: م2554) وآخرون ذوقان؛ عبيدات 
 .الفكر

 م( تدريب املعلمني أثناء اخلدمة بعض التجارب املاصرة ، بيشة ، 2551، حممد الصائم) عثمان
 اخلبيت الثقافية. مكتبة

 ( فعالية برنامج تدرييب مقرتح لتطوير الكفايات املهنية لطلبة ـه1432، باسم  صاحل ) العجرمي
 رسالة(  م2551) منياملعليف ضوء اسرتاتيجية إعداد  –غزة  –جبامعة األزهر  اسيالتعليم االس

 .غزة ، األزهر جامعة ، الرتبية كلية ، ماجستري
 ديوان  1أساليب وطرق التدريس يف الرتبية البدنية والرياضية، ط م(،2551)اهلل أمحد ، عطا ،

 املطبوعات اجلامعية ، اجلزائر.
 دار  1التعلم يف ُمموعات ، ط م(،2551)، امساعيل ، والزعانني ، عبدربه مجال، عفانه ،

 .املسرية ، عمان 
 ( رؤية حديثة ألدوار املعلم املتغرية يف ضوء حتديات العوملة، ورقة عمل ـه1420، محود ) علي

 مقدمة لندوة العوملة وأولويات الرتبية ، جامعة امللك سعود، الرياض
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 ملستقبل اخلطاب الثقايف العريب ، م( الثقافة العربية وعصر املعلومات : رؤية ا2551، نبيل )  علي
 عامل  املعرفة ، اجمللس الوطين للثقافة والفنون واآلداب ، الكويت.

 لفكرم( ، خصائص املعلم العصري وأدوار اإلشراف عليه وتدريبه ، دار ا2552راشد ، ) علي 
 .1العريب ، القاهرة ، ط

 والتطبيقات .املفهوم  اإلسالمية الرتبية (ـه 1421 : (وآخرون إمساعيل سعيد ، علي ) " ، 
 2 ط ، الرشد مكتبة ، الرياض

 ( الكفايات الالزمة لتديس مقرر الرياضيات املطورة ودرجة ـه1431، حممد بلقاسم )  العمري
، مكة  لقرىتوافرها لدى املعلمني ، سالة ماجستري غري منشورة ، كلية الرتبية ،  جامعة أم ا

 املكرمة.
 ( تطوير كفايات املعلم يف ضوء معايري اجلودة يف التعليم العام ـه1421، بشرى خلف )  العنزي

( بعنوان  جسنت) والنفسية الرتبوية للعلوم السعودية اجلمعية، حبث مقدم يف اللقاء الرابع عشر ب
 اجلودة يف التعليم ، املقام بالقصيم.

 ،دار:  األردن ،2ط التدريسية، ليةالعم يف والتقومي القياس( : 2552) سليمان أمحد عودة 
 .األمل

 ملعلمي الرتبية اإلسالمية يف  لة( أمهية معايري اجلودة الشام ـه1435، عادل مشعل ،)  الغامدي
 املرحلة االبتدائية ، )رسالة ماجستري ، غري منشورة( جامعة أم القرى ، مكة املكرمة.

 ية املتوافرة لدى الطلبة املعلمني ، ختصص م( الكفايات التعليم1999، حممد إبراهيم )  الغزيوات
معلم ُمال اجتماعيات يف جامعة مؤتة ، من وجهة نظر معلمي الدراسات االجتماعية يف 
مدارس حمافظة الكرك باألردن ، وأثرة يف حتصيل الطالب الدراسي . ُملة جامعة أم القرى للعلوم 

 (.1( ع)14الرتبوية واالجتماعية واالنسانية ، مج)
 م( الكفايات التدريسية املفهوم _ األداء _ التدريب ، عمان ، 2553، سهيلة حمسن)  الويالفت

 دار الشروق.
 م( معوقات استخدام الوسائل التعليمية يف تدريس اللغة العربية باحللقة 1990، امساعيل )  الفرا

 مان اإلسالمية.الثانية من التعليم االساسي باجلمهورية اليمنية ، كلية الرتبية ، جامعة أم در 
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 واملعاصرةم( املنهاج الرتبوي بني األصالة 1999، اسحاق ؛بالقيس ، أمحد ؛ مرعي توفيق) فرحان 
 للنشر والتوزيع. ان،عمان ،دار الفرق2، ط

 2( تنظيم بيئة تعلم الطفل ، عمان ، دار املسرية ، طـه1424)  ديل، عاطف ع فهمي. 
 م( القاموس احمليط ، األردن : مؤسسة الرسالة.1993أبادي ، ُمد الدين حممد يعقوب ) الفريوز 
 1،ع 1م( التعليم التطبيقي املستمر وتطبيقاته ، ُملة الرتبية اجلديدة ، مج1995، علي) القامسي 

 لبنان :مؤسسة اخلدمات الطباعية درغام. ،
 تياجات اخلاصة ، القاهرة ، مركز ( مهارات التدريس لذوي االحـه1420، أمحد عفت ) قرشم

 الكتاب للنشر .
 1، يوسف عبدالرب، )د.ت(.جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي يف روايته ومحله ، ج القرطيب  ،

 .بريوت ، دار الكتب العلمية
 12منهج الرتبية اإلسالمية ، دار الشروق ، بريوت ، ط( ،ـه1459) ، حممد ، قطب. 
 الرياض ، دار النشر  3( : التدريس وإعداد املعلم ، طـه1421، يس عبدالرمحن )  قنديل ،

 الدويل.
 جديدة عمل فرص خلق وسياسات العربية البشرية املوارد تنمية(.م 2551)  قويدر،إبراهيم ، 

 .املعارف دار:  القاهرة
 العلمي املؤمتر للمعلم، املهين والنمو للتعلم الذايت التنظيم(. 2554)  حممد كامل،مصطفى 

 للمناهج املصريةمشس، اجلمعية  عنيالقاهرة: جامعة  الثاين، ،اجمللد(املعلم تكوين)عشر السادس
 .التدريس وطرق

 1( املدخل للتدريس ، مكتبة امللك فهد الوطنية ، الرياض ، ط ـه1421والنصار ، )  الكثريي . 
 ة اإلسالمية وفق ( بناء برنامج اإلعداد الرتبوي ملعلم الرتبيـه1421، محد مرضي )  الكلثم

املتغريات الثقافية املعاصرة ، رسالة دكتوراه غري منشورة ، كلية الرتبية ،  ةاالجتاهات احلديثة ملواجه
 جامعة أم القرى ، مبكة املكرمة.



 

249 

 

 التدريبية  اجاتم( أولوية الكفايات التدريسية واالحتي2553، أمينة ، واحلر ، عبدالعزيز ) كمال
ملعلمي املرحلة االعدادية يف التعليم العام بدولة قطر من وجهة نظر املعلمني واملوجهني ، ُملة  

 .35كلية الرتبية / جامعة اإلمارات العربية ، السنة الثامنة عشر ، ع
 القاهرة، الدويل، التنمية حبوث مركز. مبصر االوىل املرحلة معلم مستوى(. 1913رشدي،  لبيب 

 .مصر
 م( معجم املصطلحات الرتبوية املعرفية يف 2553، أمحد حسني ، واجلمل ، علي أمحد )  اللقاين

 ، عامل الكتب ، القاهرة. 1املناهج وطرق التدريس ، ط
 م.1941، أدب الدين الدنيا ، حتقيق مصطفى السقا ، بريوت ، دار الكتب العلمية ،  املاوردي 
 ،دار  1طرق تدريس الرتبية لبدنية ، ط م( ،2551)عصام الدين ، بدوي، عبدالعال، متويل ،

 .الوفاء لدنيا الطباعة والنشر
 م( مالمح التغيري يف منظومة إعداد املعلم يف ضوء التحديات 1991، عنرت لطفي )  حممد

 (01، كلية الرتبية ، جامعة األزهر ، العدد) املستقبلية
 ،بحوث اإلجرائية والنمو ملهين ، ُملة م( إدراك املعلمني للعالقة بني ال2552حممد ) مدبويل

 ، كلية الرتبية ، جامعة حلوان ، القاهرة. 1، ع 1تربوية واجتماعية ، ج دراسات
 م( نظريات املناهج الرتبوية ، القاهرة ، دار الفكر العريب.1994، علي )  مدكور 
 مركز ، لياتمستقبم( شرح الكفايات التعليمية ، عمان ، دار الفرقان ، 2553، توفيق ) مرعي 

 .مصر القاهرة، اليونسكو، مطبوعات
 دار الفكر . ،بريوت ، 2ج ( املعجم الوسيط ،ـه1392، إبراهيم ، وآخرون)  مصطفى 
 ( املعلم وتنمية املسئولية االجتماعية لدى طالب املرحلة ـه1421، علي بن مصلح ، ) املطريف

 .05 -31الثانوية، رسالة علمية منشورة ، جامعة أم القرى ، ص
 ،مركز اإلسكندرية، اإلحصاء، ومبادئ الرتبوي التقومي(: ت.د) احلليم عبد حممد منسي 

 .للكتاب اإلسكندرية
 م( ، املعلم ومهنة التعليم بني األصالة واملعاصرة ، مصر ، 2554، ُمدي صالح طه ،)  املهدي

 االسكندرية ، دار اجلامعة اجلديدة.
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 الرتبية امليدانية وأساسيات التدريس م( ،1991)، حممود سامل ، واحللييب ، عبداللطيف ،  مهدي
 .، دار الفكر العريب ، الرياض 2، ط

 ،فهد امللك فهرسة: مكة خلدمة، أثناء التدريب(.م 1994)  مبارك موسى احلكيم عبد موسى  
 .الطبع أثناءلوطنية 

 االحاديث النبوية يف رياض الصاحلني دراسة م( أسلوب االستفهام يف 2512عيده ،) ناغش
 حتوية بالغية ، رسالة ماجستري غري منشورة ، كلية األدب واللغات ، جامعة مولود معمري_

 تيزي وزد ، اجلزائر .
 دار الفكر  2(، أصول الرتبية يف البيت واألسرة واجملتمع ، طـه1453، عبدالرمحن ،) النحالوي،

 ، دمشق.
 ،التقنيات الرتبوية ودورها يف تطوير طرائق تدريس الرتبية الرياضية يف ُمال  فواز جاسم النداوي ،

 م.2512،  3، ع 4التعليم العايل ، ُملة جامعة كركوك للدراسات االنسانية ، ج
 م( املنهج الرتبوي من منظور إسالمي ، األردن ، الفرقان 1992، يعقوب حسني ) نشوان

 للطباعة والنشر.
 م(" التنمية املهنية املستدامة للمعلمني أثناء اخلدمة يف مواجهة حتديات 2554، جنم الدين ) نصر

 (الزقازيق.41العوملة" ُملة  كلية الرتبية ، العدد)
 م("مالمح اسرتاتيجية للتنمية املهنية ملعلمي الرتبية اخلاصة " ُملة مستقبل 2551، نوال) نصر

 صورة.، جامعة املن21الرتبية العربية " ع
 الرتبية بني األصالة واملعاصرة ، ُملة الرتبية ،  م(1910)، عبدالغين عبدالفتاح حممد ، النوري

 .33، ص 44العدد ، 
 م( : كفايات املعلم التدريسية يف ختطيط التدريس _ تنفيذ 2554، كمال الدين حممد ) هاشم

 التدريس _ التقومي يف التدريس ، الرياض : مكتبة الرشد.
 الفروق الفردية ، دمشق ، دار الرتبية. م(1949)، عبداحلميد ، اهلامشي 
 الرتغيب والرتهيب أسلوب إسالمي يف التعليم  م(2553)، عبدالرمحن عبد عيد ، اهلامشي

 خصائصه وأسسه النفسية ، حبث ، جامعة بغداد ، كلية الرتبية )ابن رشد (.



 

251 

 

 اللغة العربية للناطقني بغريها من  م( برنامج مقرتح لتدريب2553، إميان أمحد حممد )  هريدي
االطفال يف مصر يف ضوء الكفايات الالزمة هلم ، رسالة دكتوراه غري منشورة ، معهد الدراسات 

 والبحوث الرتبوية ، جامعة القاهرة ، مجهورية مصر العربية.
 لعني ، م( األساليب احلديثة يف تدريس العلوم ، دار الكتاب اجلامعي ، ا2550، زيد )  اهلويدي

 اإلمارات العربية املتحدة.
 ( املعايري الرتبوية لعناصر العملية التعليمية ـه1429الرتبية والتعليم باململكة العربية السعودية ) وزارة

 ، مركز التطوير الرتبوي ، الرياض.
 1وزارة املعارف ، موسوعة تاريخ التعليم يف اململكة العربية السعودية يف مئة عام ، ج 
 أهدافة  –( "التدريس يف مدرسة النبوة : مفهومة ـه1413راج حممد عبدالعزيز ،) ، س وزان– 

تقومي أثره "سلسلة دعوة احلق ، رابطة العامل اإلسالمي ، مكة املكرمة  ،  –طرائقة  –أسسة 
 (.132العدد)

 ،دوحة ، م( التنمية املهنية للمعلم وفق األساليب احلديثة للتعليم ، ال2550علي عبداهلل) اليافعي
 الثقافة نشر وتوزيع. دار

 ( األخالقيات اإلسالمية الفعالة للمعلم واملتعلم  وآثارها على ـه1411، مقدار ، )  ياجلن
 .1النجاح والتقدم العلمي ، الرياض ، دار عامل الكتب ، ط

 مكة  -الصولطية الدار–التدريس الفعال  م(،1990)، د، حسن عايل، املنويف سعي حيىي ،
  .املكرمة

 ( التدريس وإعداد املعلم ، دار النشر الدويل ، الرياض ، ـه1414، عبدالرمحن قنديل ،)  يس
 .224، ص 1ط

 الكتب عامل ،1ط ، واملعاصرة األصالة بني اإلسالمية الدينيةم( الرتبية 1999وأخرون ) ، فتحي ، يونس.  
 األجنبية: المراجع: ثالثاا 

 Arup. Mukherjee. Effective Teaching Strategies for 
Enhancement of Student Performance in an Undergraduate 
Management Science Course. Education ( Chula Vista .Calif.). 
121 no 2 wint 2000 
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 Caston.Janis . The Learning Experience: Impact on Measures of 
Institutional Effectiveness. Paper Presented at " Leadership 
2000". the annual international conference of the League for 
Innovation in the Community College and the Community 
College Leadership Program(16th.San Diego.CA .July 17-

20.1994.) 
 Chandler. B.J.(  1971 )et al.. Education and the new Teacher. 

New York Dodd Mead Co.. 
 Houston .W.R. and Howsam (1972) Competency Based Teacher 

Education .Chicago Progress problems and prospect science 
research associates INC.P. 

 Good .C.V. Editor . (1973) Dictionary of Education .MC Grow – 

Hill Book Company .Third diction .P.121. 
 Kam Particiam .M.(1983) what competencies should be in 

CPBTE. American .p.4 Kay .Particiam .M . what competencies .p. 

 Arup. Mukherjee. Effective Teaching Strategies for 
Enhancement of Student Performance in an Undergraduate 
Management Science Course. Education ( Chula Vista 

 Flower. N.. Mertens. S.. and Mulh all. p. (2002): "Four important 
 lessons about teacher professional development middle school  
Journal. May. 57- 61. 

 Little. J. W. (1993): "Teachers professional Development in a 
climate of educational reform." "educational Evalntive and 
policy Analysis". 
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 (1) ملحق

 المحكمين أسماء
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 من والتعليم التربية وإدارات الجامعات أساتذة من  االستبانة ألداة  المحكمين اسماء
 اإلسالمية التربية وأصول بالمناهج المختصين

 العمل جهة التخصص العلمية الدرجة االسم م

 القرى أم جامعة تدريس وطرق مناهج أستاذ فالته حممود إبراهيم. د. أ 1
 القاهرة جامعة تدريس وطرق مناهج أستاذ مدكور أمحد علي د. أ 2
 األزهر جامعة تدريس وطرق مناهج أستاذ زنتاين رحاب. د. أ 3
 الطائف جامعة شريعة أستاذ املالكي عيضه عبداهلل. د. أ 4
 الريموك جامعة التدريس وطرق مناهج مشارك أستاذ خلف بين أمحد هشام. د 0

 مساعد أستاذ املالكي عيضه مسفر. د 1
 تربية تدريس وطرق مناهج

 إسالمية
 الطائف جامعة

 العاملية املدينة جامعة عامة تدريس وطرق مناهج مساعد أستاذ مربوك حممد  إميان. د 4

 مشارك أستاذ الغامدي  قحنون أمحد. د 1
 تربية تدريس وطرق مناهج

 إسالمية
 الطائف جامعة

 الطائف جامعة عربية وطرق لغة تدريس مناهج مساعد أستاذ أمحد حممد إبراهيم. د 9
 الطائف جامعة تدريس وطرق مناهج مساعد أستاذ البطاينة أمحد زياد. د 15
 الطائف تعليم إدارة عقيدة دكتوراه احلازمي علي عبداهلل. د 11
 واالبتعاث التدريب إدارة تربوي وختطيط تربوية إدارة دكتوراه السواط مطر  مجيل. د 12
 والتعليم الرتبية وزارة إسالمية تربية دكتوراه حممد رابعة. د 13

 تعليم وتقنيات مناهج ماجستري القثامي هباج غازي. أ 14
 والتعليم الرتبية إدارة

 بالطائف

 تربوية إدارة ماجستري الزهراين عبداهلل يوسف 10
 والتعليم الرتبية إدارة

 بالطائف

 والتعليم الرتبية إدارة إسالمية تربية بكالوريوس الثمايل عمر  سراج 11
 بالطائف
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 (1) ملحق
 األولية صورتها في الدراسة أداة -3

 ]معلمين[
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 الرحيم الرمحن اهلل بسم
                          اهلل حفظه                                                   /   الدكتور سعادة
 اهلل حفظه                                           /            األستاذ سعادة

 : وبعد                                    كاته وبر اهلل ورمحة عليكم السالم  
 من كجزء ، " اإلسالمية التربية لمعلمي المهني األداء تطوير في التدريسية األساليب دور"  بعنوان دراسة جيري الباحث فإن 

 يف الدراسة مشكلة حتديد ومت.  املدينة جبامعة الرتبية بكلية التدريس وطرق املناهج قسم من الدكتوراه درجة على احلصول متطلبات
 :التايل احملوري السؤال
  ؟ اإلسالمية التربية لمعلمي المهني األداء تطوير في التدريسية األساليب دور ما      
 : التالية الفرعية األسئلة الرئيس السؤال هذا عن ويتفرع

 ؟ الثانوية املرحلة يف اإلسالمية الرتبية ملعلمي املناسبة التدريسية األساليب ما/   1س
 الثانوية؟ املرحلة يف اإلسالمية الرتبية معلمو يستخدمها اليت التدريسية األساليب ما/ 2س 

 ؟ التدريسية لألساليب اإلسالمية الرتبية معلمو ممارسة درجة ما/  3س  
 استخداما من قبل معلمي الرتبية اإلسالمية ؟ / ما األساليب التدريسية  األكثر4س   
 التدريسية األساليب ضوء يف اإلسالمية الرتبية ملعلمي املهين األداء لتطوير املقرتح التصور ما/ 0س

  ؟.اإلسالمية الرتبية ملعلم املهين األداء تطوير يف التدريسية األساليب دور على التعرف إىل الدراسة هذه وهتدف
 أيدكم بني اليت القائمة على باالطالع سعادتكم تفضل آمل ، فيه الواسعة وخلربتكم ، اجملال هذا يف املختصني أحد وبصفتكم

 ، ذلك غري أو إضافتها ضرورة ترون فقرة  إضافة أو تعديل أو حبذف إما مقرتحات من ترونه وما ، ومرئياتكم مالحظاتكم وإبداء
 املقياس أن علما. القائمة هذه إعداد يف وجل عز اهلل بعد كبري ودور أمهية ملالحظاتكم وسيكون.  دراسته يف الباحث يفيد مما

 :التايل اخلماسي التدرج وفق سيكون

 م
 

 ـــــــــــــراملؤشـ
 درجة تحقق المؤشر

كبيرة 
ضعيفة  ضعيفة متوسطة كبيرة جدا

 جداا 

 .. ويرعاكم يحفظكم واهلل وتعاونكم لجهودكم ومقدراا  شاكراا   
 الباحث                                                                                        

 المالكي عبداهلل بن مسفر                                                                            
 ma815@hotmail.comااللكتروني يد البر                                                                          

 13955:  البريدي الرمز 36900:ب ص:  مكه                                                           
 0555739504:  الجوال                                                                      
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 العامة لمحكم االستبانةأوالا :  البيانات 
  االسم       
   العمل       

 العلمية الدرجة
 أستاذ مشارك استاذ  مساعد استاذ ماجستير بكالوريوس

     
  التخصص     

 سنوات عدد
 الخبرة

 فأكثر – 13 10 - 36  35 – 33  30 – 6 5 - 3 
     

 العمل جهة     

  الجامعة    
  الكلية    

  الوزارة     
  اإلدارة     
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 المجال األول: دور األساليب التدريسية في تحسين أداء المعلم لمجال التخطيط.

 م

 
 ــــــــــرالمؤشـــــ

 درجة الموافقة

 مناسبة
غير 
مناس
 بة

التعديل 
 المقترح

    تعزز من  قناعة معلم الرتبية اإلسالمية بأمهية التخيط  1
    يف تنمية القدرة على إعداد اخلطة السنوية. تفيد 2
    تثري اخلربة يف ُمال إعداد اخلطة اليومية. 3
    تساعد يف اختيار أهداف قابلة للمالحظة والقياس. 4
    حُتسن من القدرة على صياغة األهداف  التعليمية. 0

4 
 تعلم نشاطات إلجياد مناسبة تربوية وتقنيات وسائل اختيار إىل املعلم توجه

 فاعلة
   

    تفيد يف حتديد املتطلبات السابقة ) التعلم القبلي ( بشكل دقيق . 1
    تساعد على اختيار األنشطة التعليمية التعلمية مبا يسهم يف حتقيق األهداف  15
    حتسن من القدرة على التخطيط لتنظيم وإدارة وقت احلصة بشكل فاعل. 11
    الرتبية اإلسالمية القدرة على صياغة أسئلة صفية متنوعة .تكسب معلم  12
    تساعد يف حتقيق التكامل بني فروع مواد الرتبية اإلسالمية. 13
    تساعد يف التخطيط ألنشطة تراعي اجتاهات وميول الطالب. 14
    تفيد يف التخطيط إلجياد بيئة صفية تربوية لتعلم الطالب. 10
    قراءات موجهة لتنمية القدرة على التخطيط .ترشد إىل  11
    تفيد يف عملية حتليل حمتوى املنهاج إىل املعارف واملهارات واالجتاهات 14
    تفيد يف التخطط لتدريس الرتبية اإلسالمية يف ضوء اسرتاتيجية التعلم النشط. 11
    الرتبية اإلسالمية.تساعد يف التخطط الستخدام أساليب تدريسية تناسب مواد  19
    جتعل املعلم يضمن التخطيط تطبيقات حياتية من واقع الطالب.  25
    5تفيد يف وضع أهدافا تنمي البحث واالستقصاء والتفكري 21

22 
 تزيد من القدرة يف التخطيط للتهيئة املناسبة لزيادة  دافعية الطالب حنو التعلم.
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 األساليب التدريسية في تحسين أداء المعلم في مجال تنفيذ الدرسالمجال الثاني: دور 

 م

 

 المؤشـــــــــــــــــــــــر
 درجة الموافقة 

 مناسبة 
غير 
مناس

 بة

التعديل 
 المقترح

    تعزز استخدام مداخل تدريسية حديثة )التارخيي ،املنظومي ، املفاهيمي  ( 23
    تسهل عملية تنظيم عناصر الدرس . 24
    تساعد يف توظيف الوسائل والتقنيات التعليمية بفاعلية. 20
    تساعد املعلم على مراعاة الفروق الفردية . 21
    تفيد يف مراعاة التوزيع الزمين لعناصر الدرس . 24
    تساعد على تنفيذ خطوات الدرس بشكل متسلسل . 21
    احمللية للطالب. تفيد يف آلية  ربط  حمتوى التعليم بالبيئة 29
    تفيد يف تقدمي مادة علمية بطريقة صحيحة. 35
    تعني معلم الرتبية اإلسالمية يف تنويع األنشطة الصفية. 31
    تساعد على تنوع ادوار املعلم من ) مرشد ، موجه ، قائد ، ميسر ( 32
    تفيد يف إتاحة الفرصة أمام الطالب للتعبري عن افكارهم.    33
    حتقق التفاعل الصفي اللفظي.  34
    جتعل املعلم  يستخدم أساليب تدريس تنمي اإلبداع لدى الطالب . 30
    ترشد إىل ضرورة مراعاة التدرج يف تقدمي املعرفة الشرعية. 31
    تقطع الشرود الذهين لدى الطالب. 34
    5تنمي العالقات اإلنسانية يف دروس الرتبية االسالمية 31
    5تفيد يف  ربط خربات الطالب السابقة والالحقة  39
    تفيد معلم الرتبية اإلسالمية على تقدمي ما يساعد الطالب على القراءة الناقدة. 45
    تسمح بفرص لربط حمتوى مواد الرتبية اإلسالمية   باحلياة الواقعية.  41
    تشجع الطالب  على حل املشكالت  42

43 
 

 معلم الرتبية اإلسالمية فرصة لتقدمي االعمال االبداعية للطالب. تزيد
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 المجال الثالث: دور األساليب التدريسية في تحسين أداء المعلم في مجال إدارة الصف.

 
 م

 

 
 المؤشـــــــــــــــــــــــر

 درجة الموافقة

 مناسبة
غير 
مناس
 بة

التعديل 
 المقترح

    أسلوب االنضباط الذايت لدى الطالب.تساعد يف تنمية  44
    تعزز لدى املعلم القدرة على توفري املناخ الصفي املالئم حلدوث التعلم. 40
    ترشد إىل أمهية تقبل وجهات نظر الطالب املختلفة. 41
    تدل املعلم على طرق حل املشكالت داخل الصف. 44
    بعض الطالب.تساعد على معاجلة االخطاء الصادرة من  41
    ترشد معلم الرتبية اإلسالمية إىل سبل غرس القيم يف نفوس الطالب. 49
    تساعد على استخدام التعزيز والثواب بدل التخويف والعقاب. 05
    حتقق جناح الطريقة من خالل انضباط الطالب وتعاوهنم. 01
    تفيد يف توظيف اسرتاتيجيات التعامل مع الطالب . 02
    ترشد إىل حسن التصرف يف املواقف الطارئة. 03
    تفيد يف احملافظ على انتباه الطالب طوال وقت احلصة 04
    ترشد إىل إدارة عمليات االتصال داخل الصف لتحقيق انسيابية املعلومات وفهمها. 00
    تساعد على تصحيح السلوك غري السوي لدى بعض الطالب. 01
    متعة التعلم داخل الصف.حتقق للطالب  04
    حتقق إدارة اجملموعات بكفاءة عالية . 01
    تفيد يف توزيع املهام على مجيع الطالب داخل احلصة. 09
    حتقق يل التعاون من مجيع الطالب يف تنفيذ األنشطة والربامج. 15
    تساعد يف العمل بروح الفريق الواحد داخل الصف . 11
    تفعيل اسرتاتيجية التعلم النشط من خالل تفاعل الطالب داخل الصف.حتقق  12

تساعد يف حتقيق رضا الطالب عن معلمهم باعتبار ما يقدمه من تنوع يف  13
 أساليب التدريس.
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14 
 ف.الص داخل) السمعي ، البصري ، احلركي ( اط الطالبتساعد  يف معرفة أمن

 
 

   

 األساليب التدريسية في تحسين أداء المعلم في مجال التقويمالمجال الرابع: دور 
 
 م

 

 
 المؤشـــــــــــــــــــــــر

 

 درجة الموافقة

 مناسبة
غير 
مناس
 بة

التعديل 
 المقترح

    تزيد من القدرة على ربط التقومي باألهداف. 10
    تزيد من القدرة على التسلسل يف بنود التقومي التكويين. 11
    تكسب معلم الرتبية اإلسالمية مهارة اختيار أسئلة التقومي اخلتامي. 14
    تنمي  مهارات  معلم الرتبية اإلسالمية يف طرح األسئلة الصفية. 11

19 
تساعد املعلم على استخدام أساليب تقومي حديثة) ملف االجناز ، التقومي القائم 

 على األداء ..(
   

    اإلسالمية يف تقومي أداء الطالب يف النشاط الصفي.تفيد معلم الرتبية  45
    تساعد على استخدام نتائج التقومي يف تعديل اسرتاتيجيات التدريس. 41

42 
تكسب معلم الرتبية اإلسالمية القدرة على تقومي نتاج تعلم الطالب يف اجملاالت 

 املعرفية واالنفعالية واملهارية.
   

    التقومي الذايت.تساعد على استخدام  43
    تفيد يف  تقدم التغذية الراجعة املناسبة للطالب. 44
    5جتعل املعلم يقوم بالتعزيز الفوري املناسب لكل طالب  40
    ترشد إىل تنويع األنشطة  املتدرجة والثابتة مبا يتوافق مع مستويات الطالب. 41
    األسئلة اليت تنمي مهارات التفكري العليا.تفيد معلم الرتبية اإلسالمية يف طرح  44
 تزيد من قدرة املعلم على  مراعاة  أمناط الطالب  وذكاء اهتم  يف  41

 تنويع التقومي
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 (3) ملحق

 األولية صورتها في الدراسة أداة -1

 ]مشرفين[
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 الرحيم الرحمن هللا بسم

                     اهلل حفظه                                       /   الدكتور سعادة
 اهلل حفظه        /                                   األستاذ سعادة

 : وبعد                                    كاته وبر اهلل ورمحة عليكم السالم  
 التربية لمعلمي المهني األداء تطوير في التدريسية األساليب دور"  بعنوان دراسة جيري الباحث فإن 

 الرتبية بكلية التدريس وطرق املناهج قسم من الدكتوراه درجة على احلصول متطلبات من كجزء ،" اإلسالمية
 :التايل احملوري السؤال يف الدراسة مشكلة حتديد ومت.  املدينة جبامعة
  ؟ اإلسالمية التربية لمعلمي المهني األداء تطوير في التدريسية األساليب دور ما      
 : التالية الفرعية األسئلة الرئيس السؤال هذا عن ويتفرع

 ؟ الثانوية املرحلة يف اإلسالمية الرتبية ملعلمي املناسبة التدريسية األساليب ما/   1س
 الثانوية؟ املرحلة يف اإلسالمية الرتبية معلمو يستخدمها اليت التدريسية األساليب ما/ 2س       

 ؟ التدريسية لألساليب اإلسالمية الرتبية معلمو ممارسة درجة ما/  3س        
 ؟ اإلسالمية الرتبية معلمي قبل من استخداما األكثر  التدريسية األساليب ما/ 4س        

  التدريسية األساليب ضوء يف اإلسالمية الرتبية ملعلمي املهين األداء لتطوير املقرتح التصور ما/ 0س
 القائمة على باالطالع سعادتكم تفضل آمل ، فيه الواسعة وخلربتكم ، اجملال هذا يف املختصني أحد وبصفتكم

 ترون فقرة  إضافة أو تعديل أو حبذف إما مقرتحات من ترونه وما ، ومرئياتكم مالحظاتكم وإبداء أيدكم بني اليت
 عز اهلل بعد كبري ودور أمهية ملالحظاتكم وسيكون.  دراسته يف الباحث يفيد مما ، ذلك غري أو إضافتها ضرورة

 :التايل اخلماسي التدرج وفق سيكون املقياس أن علما. القائمة هذه إعداد يف وجل

 رـــاملؤش األسلوب م
 االستخدام درجة

 كبرية
 ضعيفة متوسطة   كبرية جدا

 ضعيفة
 جدا

 .. ويرعاكم يحفظكم واهلل وتعاونكم لجهودكم ومقدراا  شاكراا      
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 الباحث                                                                       
 المالكي عبداهلل بن مسفر                                                                 

االلكتروني يد البر                                                                  
 ma815@hotmail.com 

 
 االستبانة لمحكم عامة معلومات

 
  االسم
   العمل

 العلمية الدرجة    
 أستاذ مشارك استاذ مساعد استاذ ماجستير بكالوريوس

     
  التخصص      

 سنوات عدد
 الخبرة

 فأكثر – 13 10 - 36  35 – 33  30 – 6 5 – 3 
     

 العمل جهة     

  الجامعة    
  الكلية    

  الوزارة     
  اإلدارة     
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 األسلوب م

سل
سل

م
 

 المؤشر
 درجة الموافقة

غير  مناسبة
 مناسبة

التعديل 
 المقترح

 أوالا : أساليب التدريس المباشرة

 التهيئة 3

 الطالب للدرس، ويهدف إلى:* هي مجموعة األداءات  التي يقوم بها المعلم بقصد اعداد 

    جذب انتباه الطالب ملوضوع الدرس 1
    إثارة الدافعية حنو التعلم 2
    االستمرار يف العملية التعليمية بربط موضوع الدرس مبا سبق. 3

 التعزيز 1

 * هو وسيلة فعالة لزيادة مشاركة الطالب وفاعليتهم بالمعززات اللفظية وغير اللفظية. ويهدف إلى: 

    جعل املوقف التعليمي حيويا  . 4
    جعل املتعلم نشيطا  مناقشا  مشاركا   0
    تكوين اجتاهات اجيابية حنو املعلم  واملنهج. 1
    الفاعلة.يضمن استمرارية  املشاركة  4

 ضرب األمثال 1

 * هو  تقريب المعنى في صورة قريبة من الحس تستحضرها العقول فتصورها االفهام ، ويهدف إلى:

    تصوير املعىن وتوضيحه للمتعلم 1
    مساعدة الطالب على املقارنة والقياس. 9

    إثارة  دافعية الطالب حنو التعلم . 15

مراعاة الفروق  4
 الفردية

 * هو االنحرافات الفردية عن المتوسط العام للمجموعة في صفة  أو مجموعة صفات تميز الطالب عن غيره ويهدف إلى:

    تنويع أساليب وطرائق التدريس. 11
    إشراك مجيع الطالب يف الدرس. 12
    التدرج يف طرح األسئلة من السهل إىل الصعب. 13
    أسلوب التعليم املتمايز.استخدام  14
    طرح األنشطة مبا يتناسب مع مستويات الطالب. 10

5 
 األلقاء

 
  *  هو نقل االفكار إلى المتعلمين بطريق المشافهة والتفاعل  معها، ويهدف إلى *

    .اتساع نطاق املعرفة 11
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 األسلوب م

سل
سل

م
 

 المؤشر
 درجة الموافقة

غير  مناسبة
 مناسبة

التعديل 
 المقترح

    التشويق واإلثارة للموضوع. 14
    .للمتعلمني الستقبال املعلومات بسهولةإتاحة الفرصة  11

 تقنيات التعلم 6

 *  هو توظيف الوسيلة التعليمية بمختلف أنواعها بما يتناسب مع الموقف التدريسي ، ويهدف إلى:

    توفر الوقت واجلهد يف شرح املادة وفهمها. 19
    مساعدة املعلم يف تنويع أساليب التدريس 25
    التجديد واالبتكار لدى املتعلم.بث روح  21
    تنمية  مقدرة الطالب على املالحظة والتفكري واملقارنة. 22
    التقليل من الوقوع يف اللفظية. 23

 القصصي 7

 * هو تقديم المادة العلمية )التدريسية ( للمتعلمين من خالل توظيف العرض القصصي ، ويهدف إلى:

    واإلثارة واالنتباه من مجيع الطالبإجياد التشويق   24
    تنمية اجلوانب اإلجيابية لدى الطالب 20
    التشويق واإلثارة للموضوع. 21

اإلعادة  8
 والتكرار

 * هو عرض المعلومات أو المهارات أكثر من مرة بقصد الفهم واالتقان الجيد من قبل  المتعلم ويهدف إلى:

    واملهارات لدى املتعلم.تثبيت املعلومات  24
    التفاعل اإلجيايب بني املعلم واملتعلمني. 21
    مراعاة الفروق الفردية بني املتعلمني. 29

 التدرج 9
 

:* هو اهتمام المعلم بالتسلسل المنطقي للموضوع وكذلك حال المتعلم  من خالل عرض المادة، ويهدف إلى  
    .املنطقي لشرح الدرساالهتمام بالتسلسل  35
    .البدء  من احملسوس إىل اجملرد 31
    .البدء  من السهل إىل الصعب 32
    .البدء من الواضح إىل املبهم 33
    .البدء من البسيط إىل املركب 34

هي رسوم تخطيطية توضح العالقة بين المفاهيم ، وتساعد في تناول االفكار وتوصيلها إل المتعلم  ، وتهدف إلى:   خرائط املفاهيم 30  * 
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 األسلوب م

سل
سل

م
 

 المؤشر
 درجة الموافقة

غير  مناسبة
 مناسبة

التعديل 
 المقترح

    .التشويق وجذب انتباه الطالب 30 
    .إيصال املعلومة بطريقة سهلة وسريعة 31
    .زيادة الفهم واالستيعاب لدى الطالب 34
    .املعلماختصار اللفظية من  31

33 
الترغيب 
 والترهيب

 

* هو كل مايشوق إلى االستجابة وقبول الحق والثبات عليه ، والترهيب كل مايخيف ويحذر من االستجابة ، ويهدف  *
 إلى

    .إثارة االنفعاالت وتربية العواطف 39
استثمار نصوص الشرع  يف احلث على فعل اخلري أو منعه  45

 من الشر 
   

    تقدمي أسلوب الرتغيب على أسلوب الرتهيب 41

 ثانياا : أساليب التدريس غير المباشرة

31 
التدريب 
 العملي

 

:* هو أسلوب تعلم يتضمن اكتساب مهارات ومفاهيم وقواعد أو اتجاهات لزيادة تحسين أداء الطالب، ويهدف إلى  
    .توفري اخلربة املباشرة للطالب 42
    انتباه الطالب للعرض العمليزيادة تركيز  43
    .وضوح الفكرة أو اتقان  املهارة لدى الطالب 44
    حتقيق املشاركة الفاعلة من الطالب. 40

 الحوار 31
 

هو قيام المعلم بإدارة حوارات ونقاشات الطالب الشفوية خالل الموقف التدريسي للوصول إلى بيانات ومعلومات  
:جديدة ، ويهدف   

    .حتقيق النشاط واحليوية لدى الطالب 41
    .إجياد فرصة املشاركة الفعالة جلميع الطالب 44
    .ترسيخ وتثبت املعلومات يف أذهان الطالب 41

34 
التساؤل 
 واالستفهام

 * هو  طرح االسئلة المتنوعة حول موضوعات الدرس بقصد تعميق الفهم والتحقق منه، ويهدف إلى *
    حتقيق اجلذب واإلثارة  والتشويق 49
    إثارة التفكري والتأمل. 05
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 األسلوب م

سل
سل

م
 

 المؤشر
 درجة الموافقة

غير  مناسبة
 مناسبة

التعديل 
 المقترح

    تعمق عملية التعلم اجليد والفعال. 01
    .التأكد من وضوح الشرح ومدى متابعة الطالب 02

35 
حل 

 المشكالت

 *  هو سلوك عقلي  يقوم به الفرد في محاولة للوصول إلى حل معين ، ويهدف إلى :

    اتباع خطوات متسلسلة ومنظمة تنظيما  دقيقا . 03
    تنمية اجتاهات حنو التفكري العلمي. 04
    تنمية  مهارات العمل التعاوين. 00
    زيادة ثقة الطالب بأنفسهم وبقدراهتم 01
    تدريب الطالب على مواجهة مشكالهتم احلياتية. 04

 االستقراء 36

 تساعد المتعلم على االنتقال من الحقائق الجزئية إلى الحقائق العامة ، ويهدف إلى :* هو عملية عقلية 

    تقدمي األمثلة والنماذج الستنباط القاعدة. 01
    حتضري األمثلة وتسجيلها على السبورة. 09
    دقة املالحظة والتأين يف االستنباط. 15
    والتفاعل مع املعلمإثارة احلماس والنشاط الذهين  11

 لعب االدوار 37

 * هو  أحد أساليب التعليم والتدريب الذي يمثل سلوكاا حقيقياا مصطنع. ويهدف إلى : 

    اتاحة  فرصة املشاركة اإلجيابية للطالب. 12
    اضافة  احلركة والنشاط واملتعة إىل الفصل. 13
    والتفكري لدى الطالب.تقوية  مهارات املالحظة واالنتباه  14
    حتقيق األهداف الوجدانية واالنفعالية لدى الطالب. 10

38 
مصادر التعلم 

 والمراجع

ادر والمراجع لحلها ، ويهدف * هو اسلوب يقوم على االنشطة  التي تحتاج إلى معرفة الطالب للمص
 إلى 

11 
 احلصول على املعرفة من مصادر متنوعة تثري وتعمق خربة

 الطالب  وتزيد من حصيلته.
   

    االستعانة باملراجع اخلاصة بفروع الرتبية اإلسالمية. 14
    احضار املعلم لتلك املراجع أو توجيه الطالب لإلفادة منها 11
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 األسلوب م

سل
سل

م
 

 المؤشر
 درجة الموافقة

غير  مناسبة
 مناسبة

التعديل 
 المقترح

39 
تحليل 

 المواقف

معانيها ودالالتها * هو تمكن الطالب من أن يعيش الموقف من خالل تفكيره في هذه النصوص وتحليلها والوقوف على 
 :ويهدف

    تدريب الطالب على الفهم والتحليل والنقد واالستدالل. 19

إثارة خيال الطالب واهتماماته مما جيعله يقبل على املشاركة  45
 الفاعلة

   

إتاحة الفرصة للطالب الستخالص التوجيهات اليت يرشد  41
 إليها النص

   

 التعلم التعاوني 10

 ( ويهدف إلى:  4 – 1*  هو التعلم ضمن مجموعات صغيرة من الطالب غير متجانسة عددهم ما بين) 

    تقسيم الطالب إىل ُمموعات بالطريقة العلمية. 42
    حتقيق املسؤولية الفردية واملسؤولية الزمرية. 43
إجياد التفاعل اإلجيايب بني اجملموعة الواحدة وبقية  44

 اجملموعات.
   

    االهتمام باملهام االكادميية واملهارات االجتماعية. 40

 التعلم النشط 13

* يقوم على األنشطة المختلفة التي يمارسها المتعلم والتي ينتج عنها سلوكيات تعتمد على مشاركة المتعلم الفاعلة 
 وااليجابية في الموقف التدريسي ، ويهدف إلى: 

    الطالب مشاركا فاعال يف مجيع مراحل الدرسأن يكون  41
    تنمية الدافعية يف اتقان العمل. 44
    تنمية  الثقة بالنفس والقدرة على ابدأ الرأي. 41
    ربط التدريس ببيئة الطالب وخرباهتم. 49
    استخدام أساليب املشاركة وحتمل املسئولية. 15

 التعلم الفردي 11

 على استقاللية المتعلم في تعلَّمه المحتوى التعليمي ، ويهدف إلى :* يقوم 

    خيتاره املعلم يف ضوء احتياجات املتعلم. 11
    حيقق مبدأ احلرية الفردية يف اختيار التعليم تبعا  للقدرات. 12
    مينح درجة عالية من الثقة بالنفس. 13

 يستخدم فيه المتعلم مهارات واتجاهات لتوليد وتنظيم وتقويم المعلومات ، ويهدف إلى :* هو أسلوب تدريسي  االستقصاء 11
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 األسلوب م

سل
سل

م
 

 المؤشر
 درجة الموافقة

غير  مناسبة
 مناسبة

التعديل 
 المقترح

    تنمية قدرة املتعلم  على التخطيط ومجع املعلومات ومعاجلتها 14
    تنمية  مهارة التفكري العلمي وطرق استخدامها. 10
    جعل الطالب حمورا  رئيسا  يف عملية التعلم. 11
    إجياد القدرة على نقد املعلومة ومعاجلة املواضيع. 14

 التعلم الذاتي 14

 * هو نشاط تعليمي يقوم به الطالب مدفوعاا برغبته بتوجيه من المعلم ، ويهدف إلى :

اكساب الطالب  مهارات وعادات التعلم املستمر ملواصلة  11
 الذايت بنفسه تعلمه 

   

    لتطوير قدراته وميوله واجتاهاته.تقدمي العون للمتعلم  19
تعليم الطالب كيف يتعلم ومن أين حيصل على مصادر  95

 التعلم.
   

العصف  15
 الذهني

 * هو من مهارات التفكير اإلبداعي الذي يحتاجه الموقف التدريسي لتوليد أفكار جديدة ، ويهدف إلى:

    تفعيل دور املتعلم يف املواقف التعليمية . 91
    املشاركة حبيوية من مجيع أفراد اجملموعات. 92
    حتفيز الطالب على توليد األفكار اإلبداعية 93
    تعويد الطالب على احرتام وتقدير آراء اآلخرين 94
    إطالق حرية التفكري  والرتحيب بكل االفكار. 90

  االستبانة؟ قائمة ضمن ندرجها ومل نظركم يف اهلامة التدريسية األساليب ما :مفتوح سؤال
........................................................................................................................................................ 
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 (4) ملحق

 النهائية صورتها في الدراسة أداة

 ]معلمين[

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الرحيم الرمحن اهلل بسم
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 ، املرسلني سيد على والسالم والصالة ، يعلم مل ما اإلنسان علم ، بالقلم علم الذي هلل احلمد
 : ،وبعد التسليم وأمت الصالة أفضل وصحبه آله وعلى عليه حممد نبينا ، أمجعني اخللق  وأشرف

 ورعاه اهلل حفظه................ ....... اإلسالمية التربية معلم  أخي     
 وبركاته اهلل ورمحة عليكم السالم

 لمعلمي المهني األداء تطوير في التدريسية األساليب دور"  بعنوان ميدانية دراسة جيري الباحث فإن    
 ، اإلسالمية الرتبية معلمي أحد إنكم وحيث ،"الطائف بمحافظة الثانوية المرحلة في اإلسالمية التربية

 يديك بني وأقدم ذلك أقدر فإين ، الثمني ولوقتكم وانشغالك الرتباطكم تقديري  ومع موادها، بتدريس وتقومون
 : منها واليت الدراسة هذه أهداف لتحقيق ُصممت  استبانة أداة

 .اإلسالمية التربية لمعلمي المهني األداء تطوير في التدريسية األساليب دور على التعرف
 أمام(  ( عالمة بوضع وذلك االستبانة، هذه لتعبئة وقتك من بقليل يل تسمح أن اهلل رعاك منك أرجو لذا 

 :ذلك على مثاال ،وإليك للعبارة مناسبته ترى الذي املؤشر حتقق درجة

 ــــــــــرالمؤشــــ م
 درجة تحقق المؤشر

كبيرة 
 جدا

ضعيفة  ضعيفة متوسطة كبيرة
 جداا 

       التربية اإلسالمية بأهمية التخطيطتعزز من  قناعة معلم  3

  كاملة االستبانة فقرات تعبئة. 2           األولية البيانات تعبئة. 1:  تعبئتها قبل يلي ما مراعيا 
  يف واملوضوعية الشفافية على فاحرص ، االستبانة يف إجابتك صدق على يتوقف الدراسة صدق أن علما   

 . · واضحة غري عبارات وجود حالة يف الباحث على االتصال يف ترتدد ال.  إجابتك
 . الدراسة هذه من الغرض حتقيق يف سوى  تستخدم ولن ، التامة السرية حمل ستكون إجابتك أن متاما ثق

 استجابتك وكريم  تعاونك لك شاكرا                
 الباحث                                                                                              

 المالكي عبداهلل بن مسفر                                                                         
 ma815@hotmail.comااللكتروني يد البر                                                                        

 13955:  البريدي الرمز 36900:ب ص:  مكه
 أوالا :  البيانات الشخصية
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  (اختياري)  االسم 
   المدرسة       

 العلمية الدرجة
 دكتوراه      ماجستير         بكالوريوس   

o  o  o  

 الخبرة سنوات عدد
 فأكثر – 13 10 – 36  35 – 33  30 – 6 5 – 3 

o  o  o  o  o  

 مكتب
 اإلشراف

  o الحوية  
  o الشرق  
  o الغرب  
  o الجنوب 

 
 .التدريس أساليب لمفهوم بيان: ثانياا 
هي األساليب اليت يتبعها املعلم يف تنفيذ طريقة التدريس بصورة متيزه عن غريه  :التدريس أساليب    

من املعلمني الذين يستخدمون نفس الطريقة ، ومن مث يرتبط بصورة أساس باخلصائص والسمات 
 :قسمين إلى وتنقسم الشخصية للمعلم.

 عمل بذلك موجها   ، الذاتية املعلم وأفكار آراء من تتكون:  مباشرة تدريس أساليب:  األول
 .الصف داخل السلطة الستخدام تربير مع ، لسلوكه ،وناقدا الطالب
 واضح تشجيع مع التالميذ وأفكار آراء استخدام يف تتمثل: مباشرة غير تدريس أساليب:  والثاني

 . مشاعرهم قبول يف وكذلك ، التعليمية العملية يف إلشراكهم
 التدريسية في تحسين أداء المعلم لمجال التخطيط.المجال األول: دور األساليب 
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 م
 
 ــــــــــراملؤشـــ

 درجة حتقق املؤشر

جدا
رية 

كب
 

برية
ك

سطة 
متو

 

يف
ضع

جدا 
ف 

ضعي
      تعزز من  قناعة معلم الرتبية اإلسالمية بأمهية التخطيط . 1 

      تفيد يف تنمية القدرة على إعداد اخلطة السنوية. 2
      اخلربة يف ُمال إعداد اخلطة اليومية.تثري  3
      تساعد يف اختيار أهداف قابلة للمالحظة والقياس. 4
      حُتسن من القدرة على صياغة األهداف  التعليمية. 0

1 
 تعلم نشاطات إلجياد مناسبة تربوية وتقنيات وسائل اختيار إىل املعلم توجه

 .فاعلة

     

      املتطلبات السابقة ) التعلم القبلي ( بشكل دقيق .تفيد يف حتديد  4
      تساعد على اختيار األنشطة التعليمية التعلمية مبا يسهم يف حتقيق األهداف  1  
      حتسن من القدرة على التخطيط لتنظيم وإدارة وقت احلصة بشكل فاعل. 9

      رة على صياغة أسئلة صفية متنوعة تكسب معلم الرتبية اإلسالمية القد 15
      تساعد يف حتقيق التكامل بني فروع مواد الرتبية اإلسالمية. 11
      تساعد يف التخطيط ألنشطة تراعي اجتاهات وميول الطالب. 12
      تفيد يف التخطيط إلجياد بيئة صفية تربوية لتعلم الطالب. 13
      لتنمية القدرة على التخطيط .ترشد إىل قراءات موجهة  14
      تفيد يف عملية حتليل حمتوى املنهاج إىل املعارف واملهارات واالجتاهات 10
      تفيد يف التخطيط لتدريس الرتبية اإلسالمية يف ضوء اسرتاتيجية التعلم النشط. 11
تساعد يف التخطيط الستخدام أساليب تدريسية تناسب مواد الرتبية  14

 يةاإلسالم
     

      جتعل املعلم ُيَضمِّن التخطيط تطبيقات حياتية من واقع الطالب.  11
      5تفيد يف وضع أهداف تنمي البحث واالستقصاء والتفكري 19
      حنو التعلمتزيد من القدرة يف التخطيط للتهيئة املناسبة لزيادة  دافعية الطالب  25

 األساليب التدريسية في تحسين أداء المعلم  لمجال تنفيذ الدرسالمجال الثاني: دور 

 درجة حتقق املؤشر  م
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 ـــــــــــراملؤشـــ

جدا
رية 

كب
 

برية
ك

سطة 
متو

 

يف
ضع

جدا 
ف 

ضعي
      تعزز استخدام مداخل تدريسية حديثة )التارخيي ،املنظومي ، املفاهيمي  ( 21 

      تسهل عملية تنظيم عناصر الدرس . 22
      تساعد يف توظيف الوسائل والتقنيات التعليمية بفاعلية. 23
      تساعد املعلم على مراعاة الفروق الفردية . 24
      تفيد يف مراعاة التوزيع الزمين لعناصر الدرس . 20
      تساعد على تنفيذ خطوات الدرس بشكل متسلسل . 21
      بالبيئة احمللية للطالب.تفيد يف آلية  ربط  حمتوى التعليم  24
      تفيد يف تقدمي مادة علمية بطريقة صحيحة. 21
      تعني معلم الرتبية اإلسالمية يف تنويع األنشطة الصفية. 29
      تساعد على تنوع أدوار املعلم من ) مرشد ، موجه ، قائد ، ميسر ( 35
      تفيد يف إتاحة الفرصة أمام الطالب للتعبري عن أفكارهم.    31
      حتقق التفاعل الصفي اللفظي.  32
      جتعل املعلم  يستخدم أساليب تدريس تنمي اإلبداع لدى الطالب . 33
      ترشد إىل ضرورة مراعاة التدرج يف تقدمي املعرفة الشرعية. 34
      الطالب. تقلل الشرود الذهين لدى 30
      5تنمي العالقات اإلنسانية يف دروس الرتبية االسالمية 31
      5تفيد يف  ربط خربات الطالب السابقة والالحقة  34
تفيد معلم الرتبية اإلسالمية على تقدمي ما يساعد الطالب على القراءة  31

 الناقدة.
     

      تسمح بفرص لربط حمتوى مواد الرتبية اإلسالمية   باحلياة الواقعية.  39
      تشجع الطالب  على حل املشكالت  45
      تتيح ملعلم الرتبية اإلسالمية  فرصة تقدمي األعمال اإلبداعية للطالب. 41

 إدارة الصف.المجال الثالث: دور األساليب التدريسية في تحسين أداء المعلم  لمجال 
 درجة تحقق المؤشر  
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 م
 

 ـــــــــــرالمؤشــ
جدا 

رة 
كبي

 

بيرة
ك

سطة 
متو

 

يف
ضع

جدا 
ف 

ضعي
      تساعد يف تنمية أسلوب االنضباط الذايت لدى الطالب. 42 

      تعزز لدى املعلم القدرة على توفري املناخ الصفي املالئم حلدوث التعلم. 43
      وجهات نظر الطالب املختلفة.ترشد إىل أمهية تقبل  44
      تدل املعلم على طرق حل املشكالت داخل الصف. 40
      تساعد على معاجلة االخطاء الصادرة من بعض الطالب. 41
      ترشد معلم الرتبية اإلسالمية إىل سبل غرس القيم يف نفوس الطالب. 44
      التخويف والعقاب.تساعد على استخدام التعزيز والثواب بدل  41
      حتقق جناح الطريقة من خالل انضباط الطالب وتعاوهنم. 49
      تفيد يف توظيف اسرتاتيجيات التعامل مع الطالب . 05
      ترشد إىل حسن التصرف يف املواقف الطارئة. 01
      تفيد يف احملافظة على انتباه الطالب طوال وقت احلصة 02

03 
إدارة عمليات االتصال داخل الصف لتحقيق انسيابية املعلومات  ترشد إىل
 وفهمها.

     

      تساعد على تصحيح السلوك غري السوي لدى بعض الطالب. 04
      حتقق للطالب متعة التعلم داخل الصف. 00
      حتقق إدارة اجملموعات بكفاءة عالية . 01
      الطالب داخل احلصة.تفيد يف توزيع املهام على مجيع  04
      حتقق  التعاون من مجيع الطالب يف تنفيذ األنشطة والربامج. 01
      تساعد يف العمل بروح الفريق الواحد داخل الصف . 09
      الصف.حتقق تفعيل اسرتاتيجية التعلم النشط من خالل تفاعل الطالب داخل  15

11 
معلمهم باعتبار ما يقدمه من تنوع يف تساعد يف حتقيق رضا الطالب عن 

 أساليب التدريس.
     

      داخل الصف) السمعي، البصري، احلركي ( معرفة أمناط الطالبتساعد  يف 12
 المجال الرابع: دور األساليب التدريسية في تحسين أداء المعلم  لمجال التقويم

 درجة تحقق المؤشر  
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 ـــــــــــــرالمؤشـــ
جدا 

رة 
كبي

 

بيرة
ك

سطة 
متو

 

يف
ضع

جدا 
ف 

ضعي
 

      تزيد من القدرة على ربط التقومي باألهداف. 13
      تزيد من القدرة على التسلسل يف بنود التقومي التكويين. 14
      تكسب معلم الرتبية اإلسالمية مهارة اختيار أسئلة التقومي اخلتامي. 10
      اإلسالمية يف طرح األسئلة الصفية.تنمي  مهارات  معلم الرتبية  11

تساعد املعلم على استخدام أساليب تقومي حديثة) ملف االجناز ، التقومي  14
 القائم على األداء ..(

     

      تفيد معلم الرتبية اإلسالمية يف تقومي أداء الطالب يف النشاط الصفي. 11
      اسرتاتيجيات التدريس.تساعد على استخدام نتائج التقومي يف تعديل  19

45 
تكسب معلم الرتبية اإلسالمية القدرة على تقومي نتاج تعلم الطالب يف 

 اجملاالت املعرفية واالنفعالية واملهارية.
     

      تساعد على استخدام التقومي الذايت. 41
      تفيد يف  تقدمي التغذية الراجعة املناسبة للطالب. 42
      5يقوم بالتعزيز الفوري املناسب لكل طالب  جتعل املعلم 43
      ترشد إىل تنويع األنشطة  املتدرجة والثابتة مبا يتوافق مع مستويات الطالب. 44
      تفيد معلم الرتبية اإلسالمية يف طرح األسئلة اليت تنمي مهارات التفكري العليا. 40
      الطالب  وذكاء اهتم  يف تنويع التقوميتزيد من قدرة املعلم على  مراعاة  أمناط  41
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 (5) ملحق

 النهائية صورتها في الدراسة أداة

 ]مشرفين[

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الرحيم الرمحن اهلل بسم
 املرسلني سيد على والسالم والصالة ، يعلم مل ما اإلنسان علم ، بالقلم علم الذي هلل احلمد

  ،وبعد التسليم وأمت الصالة أفضل وصحبه آله وعلى عليه حممد نبينا ، أمجعني اخللق  ،وأشرف
 ورعاه اهلل حفظه   .........................   التربوي المشرف  أخي     
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 وبركاته اهلل ورمحة عليكم السالم
 لمعلمي المهني األداء تطوير في التدريسية األساليب دور"  بعنوان ميدانية دراسة جيري الباحث فإن    

 ، اإلسالمية الرتبية مادة مشريف أحد إنكم وحيث ،"الطائف بمحافظة الثانوية المرحلة في اإلسالمية التربية
 وأقدم ذلك أقدر فإين ، الثمني ولوقتكم وانشغالك الرتباطكم تقديري  ومع معلميها، على باإلشراف وتقومون

 : منها واليت الدراسة هذه أهداف لتحقيق ُصممت  استبانة أداة يديك بني
 .اإلسالمية التربية لمعلمي المهني األداء تطوير في التدريسية األساليب دور على التعرف

 ؟ التدريسية لألساليب اإلسالمية التربية معلمي ممارسة درجة معرفة

 أمام(  √) عالمة بوضع وذلك االستبانة، هذه لتعبئة وقتك من بقليل يل تسمح أن اهلل رعاك منك أرجو لذا  
 :ذلك على مثاال ،وإليك للعبارة مناسبته ترى الذي املؤشر حتقق درجة

 األسلوب م

سل
مسل

 

 ــــراملؤشـــ
 درجة حتقق املؤشر

كبرية 
 جدا

 ضعيفة جدا   ضعيفة متوسطة كبرية

    √  إثارة الدافعية حنو التعلم 2 التهيئة 1

  كاملة االستبانة فقرات تعبئة. 2     األولية البيانات تعبئة. 1:  تعبئتها قبل يلي ما مراعيا 
  يف واملوضوعية الشفافية على فاحرص ، االستبانة يف إجابتك صدق على يتوقف الدراسة صدق أن علما   

  واضحة غري عبارات وجود حالة يف الباحث على االتصال يف ترتدد ال.  إجابتك
 هذه من الغرض حتقيق يف سوى  تستخدم ولن ، التامة السرية حمل ستكون إجابتك أن متاما ثق

 استجابتك وكرمي  تعاونك لك شاكرا               . الدراسة
 الباحث                                                                                        

 املالكي عبداهلل بن مسفر                                                                       
ma815@hotmail.com  
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  البيانات الشخصية:  أوالا 

  (اختياري)  االسم
   المدرسة       

 العلمية الدرجة
 دكتوراه      ماجستير         بكالوريوس   

o  o  o  

 الخبرة سنوات عدد
 فأكثر – 13 10 – 36  35 – 33  30 – 6 5 – 3 

o  o  o  o  o  

 مكتب
 اإلشراف

  o الحوية  
  o الشرق  
  o الغرب  

  o الجنوب
 

 .التدريس أساليب لمفهوم بيان: ثانياا 
هي األساليب اليت يتبعها املعلم يف تنفيذ طريقة التدريس بصورة متيزه عن غريه  :التدريس أساليب    

من املعلمني الذين يستخدمون نفس الطريقة ، ومن مث يرتبط بصورة أساس باخلصائص والسمات 
 :قسمين إلى وتنقسم الشخصية للمعلم.

 عمل بذلك موجها   ، الذاتية املعلم وأفكار آراء من تتكون:  مباشرة تدريس أساليب:  األول
 .الصف داخل السلطة الستخدام تربير مع ، لسلوكه ،وناقدا الطالب
 واضح تشجيع مع التالميذ وأفكار آراء استخدام يف تتمثل: مباشرة غير تدريس أساليب:  والثاني

 . مشاعرهم قبول يف وكذلك ، التعليمية العملية يف إلشراكهم
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 األسلوب

سل
سل

م
 

 المؤشر
 درجة تحقق المؤشر

جدا 
ير 

كب
 

سط كبير
متو

يف 
ضع

 
يف

ضع
 

 أوالا : أساليب التدريس المباشرة جدا

 التهيئة 1

 * هي مجموعة األداءات  التي يقوم بها المعلم بقصد اعداد الطالب للدرس، وحقق المعلم  منه:
      جذب انتباه الطالب ملوضوع الدرس 1
      التعلمإثارة الدافعية حنو  2
      عليمية بربط موضوع الدرس مباسبقالعملية الت يف االستمرار 3

 التعزيز 2

 * هو وسيلة فعالة لزيادة مشاركة الطالب وفاعليتهم بالمعززات اللفظية وغير اللفظية. وحقق المعلم  منه: 
      أن جعل املوقف التعليمي حيويا  . 4
      حنو املعلم  واملنهج.تكوين اجتاهات اجيابية  0
      ضمان استمرارية  املشاركة الفاعلة من الطالب . 1

3 
ضرب 
 األمثال

 * هو  تقريب المعنى في صورة قريبة من الحس تستحضرها العقول فتصورها االفهام ، وحقق المعلم منه:
      تصوير املعىن وتوضيحه للمتعلم 4
      املقارنة والقياس.مساعدة الطالب على  1
      ربط موضوع الدرس بالواقع. 9

4 
مراعاة 
الفروق 
 الفردية

 * هو االنحرافات الفردية عن المتوسط العام للمجموعة في صفة  أو مجموعة صفات تميز الطالب عن غيره ، وحقق المعلم منه:
      تنويع أساليب وطرائق التدريس. 15
      الطالب يف الدرس.إشراك مجيع  11
      التدرج يف طرح األسئلة من السهل إىل الصعب. 12
      استخدام أسلوب التدريس املتنوع. 13

0 
 االلقاء
 

  *  هو نقل األفكار إلى المتعلمين بطريق المشافهة والتفاعل  معها، وحقق المعلم منه:

      .اتساع نطاق املعرفة 14
      على ازدحام الفصول الدراسية وضبطها.السيطرة  10
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      .إتاحة الفرصة للمتعلمني استقبال املعلومات بسهولة 11

1 
تقنيات 

 التعلم

 *  هو توظيف الوسيلة التعليمية بمختلف أنواعها بما يتناسب مع الموقف التدريسي ، وحقق المعلم منه:
      وفهمها.توفري الوقت واجلهد يف شرح املادة  14
      تنويع أساليب التدريس.  11
      بث روح التجديد واالبتكار لدى املتعلم. 19
      تنمية مقدرة الطالب على املالحظة والتفكري واملقارنة. 25
      التقليل من الوقوع يف اللفظية. 21

 القصصي 4

 للمتعلمين من خالل توظيف العرض القصصي ، وحقق المعلم منه:* هو تقديم المادة العلمية )التدريسية ( 
      تنمية القدرة على ربط موضوعات الدرس بواقع احلياة.  22
      تنمية اجلوانب اإلجيابية لدى الطالب 23

24 
تعديل وتقومي بعض أمناط السلوك واالجتاهات اخلاطئة ، إن 

 مباشرة .وجدت  لدى بعض الطالب  بطريقة غري 
     

1 
اإلعادة 
 والتكرار

 * هو عرض المعلومات أو المهارات أكثر من مرة بقصد الفهم واالتقان الجيد من قبل  المتعلم ، وحقق المعلم منه:

      تثبيت املعلومات واملهارات لدى املتعلم. 20
      التفاعل اإلجيايب بني املعلم واملتعلمني. 21
      الفروق الفردية بني املتعلمني.مراعاة  24

9 
 التدرج
 

 * هو اهتمام المعلم بالتسلسل المنطقي للموضوع وكذلك حال المتعلم  من خالل عرض المادة، وحقق المعلم منه:

      .االهتمام بالتسلسل املنطقي لشرح الدرس 21
      .البدء  من احملسوس إىل اجملرد 29
      .السهل إىل الصعبالبدء  من  35
      .البدء من البسيط إىل املركب 31

15 
خرائط 
 المفاهيم

 

:* هي رسوم تخطيطية توضح العالقة بين المفاهيم ، وتساعد في تناول االفكار وتوصيلها إل المتعلم  ، وحقق المعلم منه   

      .إيصال املعلومة بطريقة سهلة وسريعة 32
      .واالستيعاب لدى الطالبزيادة الفهم  33
      .اختصار اللفظية من املعلم 34
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11 
الترغيب 
 والترهيب
 

 * هو كل مايشوق إلى االستجابة وقبول الحق والثبات عليه ، والترهيب كل مايخيف ويحذر من االستجابة ، وحقق المعلم منه :

      .إثارة االنفعاالت وتربية العواطف 30

31 
استثمار نصوص الشرع  يف احلث على فعل اخلري أو منعه من 

 الشر 
     

      تقدمي أسلوب الرتغيب على أسلوب الرتهيب 34

12 
التدريس 
 اإليحائي
 

 * أسلوب يعتمد على حركات الجسد كاليد والرأس ويوظفها لصالح عملية التعليم والتعلم. وحقق المعلم منه: 

      .حنو موضوع الدرس جذب انتباه الطالب 31
      .زيادة  تأكيد الكالم 39
      .توظيف  إمياءات اليدين والرأس  يف املوقف التدريسي 45

ةثانياا : أساليب التدريس غير المباشر  

13 
التطبيق  

 العملي
 

الطالب، وحقق المعلم منه:* هو أسلوب تعلم يتضمن اكتساب مهارات ومفاهيم وقواعد أو اتجاهات لزيادة تحسين أداء   

      .توفري اخلربة املباشرة للطالب 41
      زيادة تركيز انتباه الطالب للعرض العملي 42
      .وضوح الفكرة  واتقان  املهارة لدى الطالب 43
      حتقيق املشاركة الفاعلة من الطالب. 44

 الحوار 14
 

ونقاشات الطالب الشفهية  خالل الموقف التدريسي للوصول إلى بيانات ومعلومات جديدة  هو قيام المعلم بإدارة حوارات 
  منه: وحقق المعلم

      .النشاط واحليوية لدى الطالب  40
      .إجياد فرصة املشاركة الفعالة جلميع الطالب 41
      .ترسيخ وتثبت املعلومات يف أذهان الطالب 44

التساؤل  10
 واالستفهام

 * هو  طرح االسئلة المتنوعة حول موضوعات الدرس بقصد تعميق الفهم والتحقق منه، وحقق المعلم منه:

      إثارة التفكري والتأمل لدى الطالب. 41
      تعميق عملية التعلم اجليد والفعال. 49
      .التأكد من وضوح الشرح ومدى متابعة الطالب 05

 *  هو سلوك عقلي  يقوم به الفرد في محاولة للوصول إلى حل معين ، وحقق المعلم منه :حل  11
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      اتباع خطوات متسلسلة ومنظمة تنظيما  دقيقا . 01 المشكالت
      تنمية اجتاهات الطالب حنو التفكري العلمي. 02
      تنمية  مهارات  الطالب للعمل التعاوين. 03
      ثقة الطالب بأنفسهم وبقدراهتمزيادة  04
      تدريب الطالب على مواجهة مشكالهتم احلياتية. 00

 االستقراء 14

 * هو عملية عقلية تساعد المتعلم على االنتقال من الحقائق الجزئية إلى الحقائق العامة ، وحقق المعلم منه:

      تقدمي األمثلة والنماذج الستنباط القاعدة. 01
      حتضري األمثلة وتسجيلها على السبورة. 04
      دقة املالحظة والتأين يف االستنباط. 01

11 
لعب 

 االدوار

 * هو  أحد أساليب التعليم والتدريب الذي يمثل سلوكاا حقيقياا مصطنع. وحقق المعلم منه: 

      اتاحة  فرصة املشاركة اإلجيابية للطالب. 09
      احلركة والنشاط واملتعة إىل الصف.اضافة   15
      تقوية  مهارات املالحظة واالنتباه والتفكري لدى الطالب. 11
      حتقيق األهداف الوجدانية واالنفعالية لدى الطالب. 12

19 
مصادر 
التعلم 

 والمراجع

  والمراجع لحلها ، وحقق المعلم منه* هو اسلوب يقوم على االنشطة  التي تحتاج إلى معرفة الطالب للمصادر 

احلصول على املعرفة من مصادر متنوعة تثري وتعمق خربة الطالب  13
 وتزيد من حصيلته.

     

      االستعانة باملراجع اخلاصة بفروع الرتبية اإلسالمية. 14
      إحضاره لتلك املراجع أو توجيه الطالب لإلفادة منها 10

25 
تحليل 

 المواقف

* هو تمكن الطالب من أن يعيش الموقف من خالل تفكيره في النصوص وتحليلها والوقوف على معانيها ودالالتها ، وحقق 
 المعلم منه :

      تدريب الطالب على الفهم والتحليل والنقد واالستدالل. 11

14 
إثارة خيال الطالب واهتماماته مما جيعله مقبال على املشاركة 

 الفاعلة
     

11 
إتاحة الفرصة للطالب الستخالص التوجيهات اليت يرشد إليها 

 النص الشرعي.
     

 (  وحقق المعلم منه :  4 – 1*  هو التعلم ضمن مجموعات صغيرة من الطالب غير متجانسة عددهم ما بين) التعلم  21
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      تقسيم الطالب إىل ُمموعات بالطريقة العلمية. 19 التعاوني
      حتقيق املسؤولية الفردية واملسؤولية الزمرية. 45
      إجياد التفاعل اإلجيايب بني اجملموعة الواحدة وبقية اجملموعات 41
      االهتمام باملهام التعليمية واملهارات االجتماعية. 42

22 
التعلم 
 النشط

في  * يقوم على األنشطة المختلفة التي يمارسها المتعلم والتي ينتج عنها سلوكيات تعتمد على مشاركة المتعلم الفاعلة وااليجابية 
 الموقف التدريسي ، وحقق المعلم منه:

      مشاركة الطالب مشاركا فاعال يف مجيع مراحل الدرس 43
      تنمية الدافعية يف إتقان العمل. 44
      تنمية  الثقة بالنفس والقدرة على إبداء الرأي. 40
      ربط التدريس ببيئة الطالب وخرباهتم. 41

 االستقصاء 23

 * هو أسلوب تدريسي يستخدم فيه المتعلم مهارات واتجاهات لتوليد وتنظيم وتقويم المعلومات ، وحقق المعلم منه:

      ومجع املعلومات   ومعاجلتهاتنمية قدرة الطالب على التخطيط  44
      تنمية  مهارة التفكري العلمي وطرق استخدامها. 41
      جعل الطالب حمورا  رئيسا  يف عملية التعلم. 49
      إجياد القدرة لدى الطالب على نقد املعلومة ومعاجلة املواضيع. 15

24 
الفتيا 

 والتوجيه

 سؤال الطالب عن أمور ال يعرفون  وجه الصواب فيها فيجيبهم المعلم عنها، وحقق المعلم منه :* أسلوب تدريسي يقوم على 

      بيان احلكم الشرعي يف املسألة. 11
      إتاحة الفرصة أمام الطالب للسؤال . 12
      غرس املبادئ والقيم  الرتبوية  والتعليمية.  13

20 
العصف 
 الذهني

 مهارات التفكير اإلبداعي الذي يحتاجه الموقف التدريسي لتوليد أفكار جديدة ، وحقق المعلم منه:* هو من 

      املشاركة حبيوية من مجيع أفراد اجملموعات. 14
      حتفيز الطالب على توليد األفكار اإلبداعية 10
      تعويد الطالب على احرتام وتقدير آراء اآلخرين 11
      إطالق حرية التفكري  والرتحيب بكل االفكار. 14
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 ( 6)  رقم  ملحق         

  

 املقرتح التصور

 

 املقرتح التصور مربرات 
 املقرتح التصور أهداف 
 املقرتح التصور أبعاد 
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ما التصور المقترح لتطوير األداء المهني لمعلمي التربية اإلسالمية في ضوء األساليب 
 التدريسية المناسبة ؟

من منطلق عرض نتائج الدراسة النظرية ، ونتائج الدراسة امليدانية ، وكذلك توصيات العامة واليت      
قدمت بعض األفكار والقضايا اليت تبني أبعاد وحماور الدراسة ككل، تقدم الدراسة التصور املقرتح 

 : سالمية فيما يليلتفعيل األساليب التدريسية من قبل معلمي الرتبية اإل
 مبررات التصور المقترح :  أبرز
احلاجة إىل مسايرة التطّور السريع والتسارع املعريّف الكبري، فصار يُنتظر من املؤّسسة الرتبويّة أن     

تقّدم خمرجات علمّية وإنسانّية قادرة على تيسري اندماج املتعّلم يف الواقع، وتيسري وتوسيع طرق 
 ي واإلبداع، وملعلم الرتبية اإلسالمية دور كبري فيها.االستيعاب والتخطّ 

ظهور أدوار جديدة للمعّلم حيث أصبح موّجها  ومشرفا  ينّظم عملّية التعليم والتعّلم يف ضوء استخدام 
وظيفّي للطرق واألساليب احلديثة، واّليت تعتمد على املشاهدة واالستقراء والعمل وتنمية امليول 

 ات.واالجّتاهات واملهار 
أن التنويع يف األساليب التدريسية من قبل معلمي الرتبية اإلسالمية جيعل الطالب قادرين على    

التعلم والتطبيق العملي ملا تعلموه من معارف ومهارات خمتلفة، وبالتايل تؤدي إىل ثبات ما تعلموه 
 .لوقت طويل

 التصور المقترح: أهداف
دورا أساسيا   ؤديالعملية الرتبوية أي أهنا ت يفالتدريس من األدوات الفعالة واملهمة  أساليب تُعدّ     

وفعاال  يف تنظيم احلصة الدراسية، ويف تناول املادة العلمية وال يستطيع املعلم االستغناء عنها ؛ ألن 
العامة واخلاصة  من دون تلك األساليب والطرق اليت  يتبعها املعلم ال ميكن حتقيق األهداف الرتبوية

 لتدريس الرتبية اإلسالمية.
تغيري التعامل مع األساليب التقليدية يف التدريس والتحول إىل األساليب احلديثة يف التدريس  .1

 قائمة على حتويل املعرفة لثروة باستخدام العقل البشري.
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هذه الفروق حتقيق مبدأ مراعاة الفروق الفردية من قبل املعلمني حيث ال خيلو فصل دراسي من  .2
الفردية اليت حتتاج إىل أساليب متنوعة تتفق مع قدرات ورغبات املتعلمني ، فاهلدف إيصال 

 .املعلومات إىل املتعلم بأسلم طريق وأقل جهد
إجياد معلم الرتبية اإلسالمية الناجح الذي لديه القدرة على تنويع أساليب التدريسية مبا يضمن  .3

التدريسية، لذلك جند أن كثري من املعلمني حيتاج إىل خربات  استفادة طالبه يف خمتلف املواقف
 .ومران وحسن تدريب، واتباع أساليب معينة ليستطيع املعلم تلبية احتياجات املتعلمني املختلفة

العمل على حتقيق أهداف الرتبية اإلسالمية يف طريقة وأسلوب تعليم الطالب، ومن تنوع املواقف  .4
أقصى غاية، وهذا التنويع حيقق ما تنشده الرتبية اإلسالمية من  تنوعت أساليب التدريس إىل

أقرب السبل وأيسرها؛ وهلذا كان تنويع أساليب وطرق التدريس أمر هام يف العملية التعليمية 
 والرتبوية.

ألهنا هي اليت حتدد دور   ؛أساليب التدريس والتعلم هي أكثر عناصر املنهج حتقيقا لألهداف أن .5
والوسائل  اتباعهااملتعلم يف العملية التعليمية، وهي اليت حتدد األساليب الواجب كل من املعلم و 

 الواجب استخدامها واألنشطة الواجب القيام هبا.
 التصور المقترح: أبعاد
ال بد أن يكون معلم الرتبية اإلسالمية قادر على أداء التدريس واملهمات املطلوبة منه بصورة      

على حتقيق األهداف الرتبوية التعليمية، لذا ال بد أن ميتلك الكفايات  جيدة، وأن يكون قادرا  
التدريسية اليت تؤهله للقيام بدوره على أكمل وجه، وهذه الكفايات هي:  كفايات التخطيط، 

 وكفايات التقومي. ،وكفايات التنفيذ، وكفايات إدارة الصف 
  التخطيطدور األساليب التدريسية يف حتسني أداء املعلم جملال 
 من القدرة على التخطيط لتنظيم وإدارة وقت احلصة بشكل فاعل. حتسن 
 من  قناعة معلم الرتبية اإلسالمية بأمهية التخطيط. تعزز 
 املعلم إىل اختيار وسائل وتقنيات تربوية مناسبة إلجياد نشاطات تعلم فاعلة. توجه 
 اخلربة يف ُمال إعداد اخلطة اليومية. تثري 
 يط الستخدام أساليب تدريسية تناسب مواد الرتبية اإلسالمية.يف التخط تساعد 
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 معلم الرتبية اإلسالمية القدرة على صياغة أسئلة صفية متنوعة. تكسب 
 املعلم ُيَضمِّن التخطيط تطبيقات حياتية من واقع الطالب. جتعل 
 يف تنمية القدرة على إعداد اخلطة السنوية. تفيد 
 فية تربوية لتعلم الطالب.يف التخطيط إلجياد بيئة ص تفيد 
 يف التخطيط لتدريس الرتبية اإلسالمية يف ضوء اسرتاتيجية التعلم النشط. تفيد 
 من القدرة يف التخطيط للتهيئة املناسبة لزيادة  دافعية الطالب حنو التعلم. تزيد 
 على اختيار األنشطة التعليمية التعلمية مبا يسهم يف حتقيق األهداف. تساعد 
 يف اختيار أهداف قابلة للمالحظة والقياس. تساعد 
 من القدرة على صياغة األهداف  التعليمية. حُتسن 
 يف التخطيط ألنشطة تراعي اجتاهات وميول الطالب. تساعد 
 يف عملية حتليل حمتوى املنهاج إىل املعارف واملهارات واالجتاهات تفيد 
 5يف وضع أهداف تنمي البحث واالستقصاء والتفكري تفيد 
 يف حتديد املتطلبات السابقة ) التعلم القبلي ( بشكل دقيق . تفيد 
 يف حتقيق التكامل بني فروع مواد الرتبية اإلسالمية. تساعد 
 إىل قراءات موجهة لتنمية القدرة على التخطيط . ترشد 
 دور األساليب التدريسية في تحسين أداء المعلم  لمجال تنفيذ الدرس 
 يف تقدمي مادة علمية بطريقة صحيحة. تفيد 
 عملية تنظيم عناصر الدرس . تسهل 
 تنويع األنشطة الصفية. معلم الرتبية اإلسالمية يف تعني 
 يف توظيف الوسائل والتقنيات التعليمية بفاعلية. تساعد 
 على تنفيذ خطوات الدرس بشكل متسلسل . تساعد 
 املعلم على مراعاة الفروق الفردية . تساعد 
 يف مراعاة التوزيع الزمين لعناصر الدرس . يدتف 
 يف آلية  ربط  حمتوى التعليم بالبيئة احمللية للطالب. تفيد 
 الشرود الذهين لدى الطالب. تقلل 
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 بفرص لربط حمتوى مواد الرتبية اإلسالمية   باحلياة الواقعية.  تسمح 
 إىل ضرورة مراعاة التدرج يف تقدمي املعرفة الشرعية. ترشد 
 أدوار املعلم من ) مرشد ، موجه ، قائد ، ميسر ( نوععلى ت تساعد 
 يف إتاحة الفرصة أمام الطالب للتعبري عن أفكارهم.    تفيد 
 التفاعل الصفي اللفظي. حتقق 
 5العالقات اإلنسانية يف دروس الرتبية االسالمية تنمي 
 5يف  ربط خربات الطالب السابقة والالحقة  تفيد 
 املعلم  يستخدم أساليب تدريس تنمي اإلبداع لدى الطالب . جتعل 
 ملعلم الرتبية اإلسالمية  فرصة تقدمي األعمال اإلبداعية للطالب. تتيح 
 استخدام مداخل تدريسية حديثة )التارخيي ،املنظومي ، املفاهيمي  ( تعزز 
 الطالب  على حل املشكالت  تشجع 
 معلم الرتبية اإلسالمية على تقدمي ما يساعد الطالب على القراءة الناقدة. تفيد 
 دور األساليب التدريسية في تحسين أداء المعلم  لمجال إدارة الصف 
 معلم الرتبية اإلسالمية إىل سبل غرس القيم يف نفوس الطالب. ترشد 
 للطالب متعة التعلم داخل الصف. حتقق 
 والثواب بدل التخويف والعقاب.التعزيز  استخدامعلى  تساعد 
 يف احملافظة على انتباه الطالب طوال وقت احلصة تفيد 
 التدريس. من تنوع يف أساليب هيف حتقيق رضا الطالب عن معلمهم باعتبار ما يقدم تساعد 
 إىل إدارة عمليات االتصال داخل الصف لتحقيق انسيابية املعلومات وفهمها. ترشد 
 الطالب داخل الصف. تفاعللتعلم النشط من خالل تفعيل اسرتاتيجية ا حتقق 
 جناح الطريقة من خالل انضباط الطالب وتعاوهنم. حتقق 
 يف توزيع املهام على مجيع الطالب داخل احلصة. تفيد 
 التعاون من مجيع الطالب يف تنفيذ األنشطة والربامج.  حتقق 
 يف معرفة أمناط الطالب  ) السمعي  ، البصري  ، احلركي ( داخل الصف.  تساعد 
 إىل أمهية تقبل وجهات نظر الطالب املختلفة. ترشد 
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 إدارة اجملموعات بكفاءة عالية . حتقق 
 يف العمل بروح الفريق الواحد داخل الصف . تساعد 
 التعلم.لدى املعلم القدرة على توفري املناخ الصفي املالئم حلدوث  تعزز 
 يف توظيف اسرتاتيجيات التعامل مع الطالب . تفيد 
 على معاجلة االخطاء الصادرة من بعض الطالب. تساعد 
 أسلوب االنضباط الذايت لدى الطالب. ميةيف تن تساعد 
 املعلم على طرق حل املشكالت داخل الصف. تدل 
 إىل حسن التصرف يف املواقف الطارئة. ترشد 
 غري السوي لدى بعض الطالب.على تصحيح السلوك  تساعد 
 دور األساليب التدريسية يف حتسني أداء املعلم  جملال التقومي 
 مهارات  معلم الرتبية اإلسالمية يف طرح األسئلة الصفية.  تنمي 
 إىل تنويع األنشطة  املتدرجة والثابتة مبا يتوافق مع مستويات الطالب. ترشد 
 ر أسئلة التقومي اخلتامي.معلم الرتبية اإلسالمية مهارة اختيا تكسب 
 معلم الرتبية اإلسالمية يف طرح األسئلة اليت تنمي مهارات التفكري العليا. تفيد 
 معلم الرتبية اإلسالمية القدرة على تقومي نتاج تعلم الطالب يف اجملاالت املعرفية  تكسب

 واالنفعالية واملهارية.
 يف  تقدمي التغذية الراجعة املناسبة للطالب. تفيد 
 5املعلم يقوم بالتعزيز الفوري املناسب لكل طالب  علجت 
 من قدرة املعلم على  مراعاة  أمناط الطالب  وذكاء اهتم  يف تنويع التقومي تزيد 
 معلم الرتبية اإلسالمية يف تقومي أداء الطالب يف النشاط الصفي. تفيد 
 من القدرة على ربط التقومي باألهداف. تزيد 
 (، التقومي القائم على األداء املعلم على استخدام أساليب تقومي حديثة) ملف االجناز تساعد  
 على استخدام نتائج التقومي يف تعديل اسرتاتيجيات التدريس. تساعد 
 من القدرة على التسلسل يف بنود التقومي التكويين. تزيد 
 على استخدام التقومي الذايت. تساعد 
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 اإلسالمية التربية لمعلمي المهني األداء لتطوير المقترح تصورال لتنفيذ اإلجرائية الخطة
 الثانوية بالمرحلة

ظهر من خالل النتائج هناك اتفاق معلمي الرتبية اإلسالمية باملرحلة الثانوية على أمهية دور    
جاءت األساليب التدريسية يف تطوير األداء املهين ملعلمي الرتبية اإلسالمية باملرحلة الثانوية حيث 

استجاباهتم يف مجيع ُماالت كفايات املعلمني اليت مت قياسها وهي) ُمال التخطيط ، ُمال التنفيذ ، 
ُمال إدارة الصف ، ُمال التقومي ( أن األساليب التدريسية ذات دور هام وبدرجة كبرية يف تطوير 

يف تطوير األداء املهين ملعلم  األداء املهين ملعلمي الرتبية اإلسالمية ، وهذا يدل على تأييدهم ألمهيتها
الرتبية اإلسالمية باملرحلة الثانوية ، لذلك قام الباحث بوضع تصور مقرتح وخطة إجرائية لتطوير أداء 
معلمي الرتبية اإلسالمية باملرحلة الثانوية ؛ ليستفيد منه إدارة التدريب الرتبوي واالبتعاث بوزارة الرتبية 

ليكون هذا  فةة اإلسالمية أثناء تنفيذ األساليب اإلشراقية املختلوالتعليم ، وكذلك مشرف الرتبي
التصور نواة عمل حقيقي يقوم على تطوير األداء املهين للمعلم بعد تشخيص واقع املمارسات 

 التدريسية اليت مت تشخيصها من واقع امليدان الرتبوي. 
 البرنامج:  مسمى
 مية باملرحلة الثانوية يف ضوء األساليب التدريسية.التطوير املهين ملعلمي الرتبية اإلسال برنامج
 المستهدفة:  الفئة

 الرتبية اإلسالمية باملرحلة الثانوية. معلمو
 العام : الهدف

يتمكن معلمو الرتبية اإلسالمية يف املرحلة الثانوية من مهارات واسرتاتيجيات وأساليب تدريس  أن
 الرتبية اإلسالمية.

 الخاصة: األهداف
 من المتدرب في نهاية البرنامج التدريبي أن يكون قادرا على: يتوقع

 دور املعلم والطالب أثناء تدريس مقررات الرتبية اإلسالمية. معرفة .1
 مناسبة. دريسيةللتدريس ملقررات الرتبية اإلسالمية وفق اسرتاتيجيات وطرق وأساليب ت التخطيط .2
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 سية.الوسيلة املناسبة حسب أساليبه وطرقه التدري استخدم .3
 معايري اختيار اسرتاتيجية التدريس. تطبيق .4
االسرتاتيجية واألسلوب املناسب يف تدريس مقررات الرتبية اإلسالمية بصورة مناسبة لطبيعة  تطبيق .5

 الدرس.
 التقنية يف تدريس مقررات الرتبية اإلسالمية بصورة صحيحة. توظيف .6
 الطرق واألساليب اليت جتعل دور الطالب فاعال أثناء تنفيذ الدرس. اختيار .7

 التدريب : مكان
لذلك جيب العناية مبكان التدريب واالختيار اجليد  .فاعليتهتأثري كبري يف كفاءة التدريب و  وذ وهو    

 له . وجيب أن يتضمن مكان التدريب املستلزمات التالية:
 قاعات ُمهزة. وجود -
 أجهزة وأدوات.  وجود -
 ورش عمل. وجود -

 التدريب : زمن
مقسمة حسب تنفيذ األهداف اإلجرائية  ،أيام متتالية تسعةوملدة  ،ساعة 34يتكون الربنامج من   

 على النحو التايل :
 
 
 
 
 
 

 (56) جدول
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التدريبي لتطوير األداء المهني لمعلمي التربية اإلسالمية  لبرنامجالمقترح ل التصوردليل 
 بالمرحلة الثانوية

 األسلوب اليوم
 التدريسي

 اإلجرائية األهداف
 الوقت

 عملي نظري

 تقنيات األول
 التعلم

 التعليم تقنيات وأصول وأسس تعريف على المتدرب يتعرف أن. 3
 التعليم بتقنيات المرتبطة التعلم ونماذج وأنماط أساليب يدرك أن -1
. 

 داخل استخدامها على والقدرة والمواد األجهزة على يتعرف أن -1
 الفصل

 آليا – يدويا)  البسيطة التعليمية الوسائل بعض إنتاج على القدرة -4

1 1 

 خرائط الثاني
 المفاهيم

 .يذكر أنواع خارطة المفاهيم.3
 المفاهيم.. يبين دور المعلم في التهيئة لبناء خارطة 1
 . يذكر خطوات بناء خارطة المفاهيم.1
 .يطبق خارطة المفاهيم  في تدريس مقررات التربية اإلسالمية.4
 . يوظف خارطة المفاهيم كأداة ) للتقويم ، التلخيص ، الفهم (5

1 1 

 حل الثالث
 المشكالت

 . يستنتج مفهوم أسلوب حل المشكالت.3
 . يبين أهمية أسلوب حل المشكالت.1
 .ت.يرتب الخطوات اإلجرائية ألسلوب حل المشكال1
. يطبق أسلوب حل المشكالت في تدريس مقررات التربية 4

 اإلسالمية.

1 1 

 الرابع
 تحليل

 المواقف

 . يستنج مفهوم أسلوب تحليل المواقف.3
 . يذكر خطوات تنفيذ أسلوب تحليل المواقف.1
 المواقف.. يبين دور المعلم والطالب في أسلوب تحليل 1
أسلوب تحليل المواقف في تدريس مقررات التربية  يطبق. 4

 اإلسالمية.

1 1 
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 األسلوب اليوم
 التدريسي

 اإلجرائية األهداف
 الوقت

 عملي نظري

 االستقصاء الخامس

 . يستنتج مفهوم استراتيجية االستقصاء.3
 . يبن أنواع استراتيجية االستقصاء.1
 . معرفة دور المعلم والطالب في استراتيجية االستقصاء .1
 االستقصاء.. توضيح مراحل استخدام استراتيجية 4
 . تنفيذ درس من مقررات التربية اإلسالمية باستراتيجية االستقصاء.5

1 1 

 السادس
 العصف
 الذهني

 . يستنتج مفهوم أسلوب العصف الذهني.3
 . معرفة المبادئ األربعة  للعصف الذهني.1
. توضيح أدوار الطالب والمعلم أثناء التدريس بأسلوب العصف 1

 الذهني.
 دروس التربية اإلسالمية بأسلوب العصف الذهني. . تنفيذ درس من4

1 1 

 التعلم السابع
 النشط

 . يستنتج مفهوم التعلم النشط.3
 والطالب لتحقيق التعلم النشط. لمعلم. معرفة أدوار ا1
 . يصمم أنشطة تتناسب مع أسلوب التعلم النشط.1
 . يطبق التعلم النشط من خالل تدريس مقررات التربية اإلسالمية.4
 . متمكن من أدوات تقويم المتعلم النشط.5

1 1 

 الثامن
 مصادر
التعلم 
 والمراجع

 . يستنتج مفهوم مصادر التعلم والمراجع.3
. معرفة طرق الحصول على المعلومات والمعارف من مصادرها 1

 (ةالتقليدية والحديثة ) االلكتروني
 . تصميم أنشطة تتناسب مع أسلوب مصادر التعلم والمراجع.1
تنفيذ درس في مقررات التربية اإلسالمية بأسلوب مصادر التعلم  .4

 والمراجع.

1 1 

 لعب التاسع
 االدوار

 . يستنتج مفهوم أسلوب لعب األدوار.3
 . يمثل على أنواع لعب األدوار.1
 . يذكر دور المعلم والطالب في أسلوب لعب األدوار.1
 .ينفذ درسا بأسلوب لعب األدوار.4

1 1 
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 األسلوب اليوم
 التدريسي

 اإلجرائية األهداف
 الوقت

 عملي نظري

 39 38 أن يدرج  أساليب أخرى ضمن الخطة. يمكنتسعة أساليب تدريسية  و  أيام تسعة

 
 البرنامج التدريبي : تصميم

حيث البد أن  ،تعترب عملية اختيار احملتوى التدرييب وتنظيمه من أهم مراحل تصميم الربنامج     
ويقصد باحملتوى التدرييب املعارف واملهارات واخلربات اليت يتم تنظيمها  ،يتوافق احملتوى مع األهداف

ي التدرييب للربنامج روعي ما وعند اختيار احملتو  ،يف شكل معني من أجل حتقيق األهداف املوضوعة 
 : يلي

 احملتوى باملهارات اليت مت حتديدها يف أداة الدراسة. ارتباط -
 يستند احملتوى على أهداف واضحة. أن -
 ملعلمي بالنسبة أمهية وذات مصدر من أكثر من ومستمدة علميًّا صحيحة اخلربات تكون أن -

 الرتبية اإلسالمية يف املرحلة الثانوية.
 . الفردية الفروق ملراعاة احملتوى مستويات تتعدد أن -
 . تعلمها من يتمكن حىت ، املتدرب مستوى يف تكون أن -
 هبدف االنرتنت مواقع وعناوين والقراءات املراجع من مبجموعة برنامج كل حمتوى يزود أن -

 . التعمق أو االستزادة
 التدريبية. لربامجل مصاحبة أنشطة توجد أن -

 
 

 المادة التدريبية :  إعداد
تصميم  ،الصعوبة ،الواقعية .الرتكيز .ويتطلب إعداد املادة التدريبية توفر عدة شروط من أمهها: الدقة  

 التطبيق. .املعرفية  البنية ،مشاركة املتعلم ،التتابع املنطقي ،التتابع السيكولوجي ،أنشطة التدريب
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 التدريب : أساليب
االستعانة  ميكنو  ،يعتمد جناح عملية التدريب إىل حد كبري على األساليب املتبعة يف التدريب        

 بأكثر من أسلوب تدرييب حسب متطلبات املوقف التعليمي.
 

 الوسائل التعليمية : اختيار
وتضم ُمموعة من األدوات اليت تساعد على جودة التدريب وفاعليته ، وتزيد من خربات املتدربني     

 الوسائل جيب أن تكون متنوعة وختدم الربنامج التدرييب بصورة جيدة. وهذهوبقاء أثر التدريب ، 
 المدربين :  اختيار

ريب، ولذلك جيب اختيار املدرب األمثل لتنفيذ الربنامج للمدرب دور كبري وهام يف جناح التد    
ا لتنفيذ الربنامج التدرييب قبل البدء بوقت كافٍ  وقد يشرتك يف التدريب  .وجيب أن يكون مستعد 

وهنالك  .أكثر من مدرب حبيث تقسم احملاور على املدربني فيكون استعدادهم أكرب وتركيزهم أعلى
دربُمموعة من االعتبارات جيب توفر 

ُ
 وهي:  .ها يف امل

 يكون متمكن ا من ختصصه وملمًّا مبحتوى املادة العلمية للربنامج التدرييب. أن 
 يكون متفهم ا لطبيعة عملية التدريب للكبار، ومدرك ا الفروق بني التعليم والتدريب. أن 
 يكون ُملم ا بأساليب التدريب احلديثة واستخدام الوسائل التعليمية والتكنولوجيات املناسبة. أن 
 يكون قادر ا على تفهم احتياجات املتدرب والتجاوب معها. أن 
 يكون لديه القدرة على القيادة خاصة بالنسبة للكبار وُمموعات العمل خالل األنشطة  أن

 التدريبية املختلفة.
 كفايات االتصال والعمل مع اجلماعة، والتعامل بكفاءة وفعالية أنشطة التدريب.  تكون لديه أن 
 يكون لديه إملام مبصادر املعرفة املتنوعة يف ُمال التدريب. أن 

 التدريب :  تقويم
 عملية التقومي جانبني ومها : تقومي املتدربني، وتقومي الربنامج من قبل املتدربني . وتشمل

 يتم على مرحلتني ومها : املتدربني : و  تقومي .1
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( أثناء التدريب: التقومي: يهدف إىل الوقوف على مدى استفادة املتدرب من التدريب واىل قياس  أ
باملهارات املتضمنة يف الربنامج قبل الدراسة  ةمتكن املتدرب من املعارف واخلربات واملهارات املرتبط

املتدرب قبل دراسته الوحدة،  ستوىلي حيدد ميشتمل الربنامج على اختبار قب يثح ،وإباهنا وبعدها
واختبار هنائي يساعده يف احلكم على  ،واختبارات ذاتية مرحلية تساعده يف االنتقال من جزء آلخر
 ذلك بصفة دورية يف كل وحدة . يكونمدى حتقق األهداف بالوصول إىل مستوى اإلتقان احملدد . و 

 مشرفويتم عن طريق زيارة  درييبتنفيذ الربنامج الت( تقييم ميداين: ويكون بعد االنتهاء من  ب
 التخصص للوقوف على مدى الفائدة اليت حققها من الربنامج التدرييب وتطبيقه ملا تدرب عليه .

الربنامج التدرييب من قبل املتدربني: ويكون ذلك بتوزيع استمارة لتقييم: حمتوى الربنامج  تقومي .2
توقيتات الربنامج التدرييب وتشمل  ،التدرييب ومالمتها وارتباطها باالحتياجات التدريبية اليت مت حتديدها

ل املستخدمة فيه ومدى الربنامج ومدة كل وحدة، أسلوب التدريب والوسائ يستغرقهااملدة الزمنية اليت 
واملدرب ومدى   ،التسهيالت التدريبية مثل القاعات واألثاث واألجهزة ع،صالحيتها لتقدمي املواضي

 وذلك لالستفادة يف تطوير الربنامج وتعديل األخطاء. ،كفاءته
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 بتطبيق أداة الدراسة السماح خطابات
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 الجداول قائمة

رقم 
رقم  عنوان اجلدول اجلدول

 الصفحة

 145 توزيع ُمتمع الدراسة وفقا  ملتغري مكتب اإلشراف يوضح  1
 141 توزيع ُمتمع وعينة الدراسة وفقا  ملتغري مكتب اإلشراف يوضح  2
 141 توزيع ُمتمع الدراسة من املشرفني وفقا  ملتغري املؤهل العلمي يوضح  3
 142 توزيع أفراد ُمتمع الدراسة من املشرفني وفقا  ملتغري عدد سنوات اخلربة يوضح  4
 144 توزيع ُمتمع الدراسة من املشرفني وفقا  ملتغري مكتب اإلشراف يوضح  0
 140 توزيع عينة الدراسة من املعلمني وفقا  ملتغري املؤهل العلمي يوضح  1
 140 .توزيع أفراد عينة الدراسة من املعلمني وفقا  ملتغري عدد سنوات اخلربة يوضح  4
 144 توزيع عينة الدراسة من املعلمني وفقا  ملتغري مكتب اإلشراف يوضح  1
 105 األولية ألداة الدراسة الصورة  9

 103 الداخلي ألداة الدراسة وحماورها االتساق  15
 100 الثبات حملاور أداة الدراسة معامالت  11
 104 النهائية ألداة الدراسة الصورة  12
 109 األولية ألداة الدراسة الصورة  13
 115 الداخلي ألداة الدراسة وحماورها االتساق  14
 111 الثبات حملاور أداة الدراسة معامالت  10
 112 النهائية ألداة الدراسة الصورة  11
 114 درجة القطع لكل مستوى من مستويات االستجابة يبني  14
 114احلسابية واالحنرافات املعيارية لدور األساليب التدريسية جملال  املتوّسطات  11
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رقم 
 اجلدول

 عنوان اجلدول
رقم 

 الصفحة

التخطيط يف تطوير األداء املهين ملعلمي الرتبية اإلسالمية يف املرحلة الثانوية 
 مبحافظة الطائف

19  
احلسابية واالحنرافات املعيارية لدور األساليب التدريسية جملال  املتوّسطات

تنفيذ الدرس يف تطوير األداء املهين ملعلمي الرتبية اإلسالمية يف املرحلة 
 الثانوية مبحافظة الطائف

145 

25  
احلسابية واالحنرافات املعيارية لدور األساليب التدريسية جملال  املتوّسطات

إدارة الصف يف تطوير األداء املهين ملعلمي الرتبية اإلسالمية يف املرحلة 
 الثانوية مبحافظة الطائف

144 

21  
احلسابية واالحنرافات املعيارية لدور األساليب التدريسية جملال  املتوّسطات

ء املهين ملعلمي الرتبية اإلسالمية يف املرحلة الثانوية التقومي يف تطوير األدا
 مبحافظة الطائف

144 

22  
احلسابية واالحنرافات املعيارية درجة ممارسة معلمي الرتبية  املتوّسطات

اإلسالمية ألسلوب التهيئة من األساليب التدريسية من وجهة نظر مشريف 
 الرتبية اإلسالمية يف املرحلة الثانوية مبحافظة الطائف 

111 

23  
احلسابية واالحنرافات املعيارية درجة ممارسة معلمي الرتبية  املتوّسطات

اإلسالمية ألسلوب التعزيز من األساليب التدريسية من وجهة نظر مشريف 
 الطائف  ةالرتبية اإلسالمية يف املرحلة الثانوية مبحافظ

112 

24  
احلسابية واالحنرافات املعيارية درجة ممارسة معلمي الرتبية  املتوّسطات

من األساليب التدريسية من وجهة نظر  األمثالمية ألسلوب ضرب اإلسال
 مشريف الرتبية اإلسالمية يف املرحلة الثانوية مبحافظة الطائف 

113 

 114احلسابية واالحنرافات املعيارية درجة ممارسة معلمي الرتبية اإلسالمية  املتوّسطات  20
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رقم 
 اجلدول

 عنوان اجلدول
رقم 

 الصفحة

ألسلوب مراعاة الفروق الفردية من األساليب التدريسية من وجهة نظر مشريف 
 الرتبية اإلسالمية يف املرحلة الثانوية مبحافظة الطائف 

21  
احلسابية واالحنرافات املعيارية درجة ممارسة معلمي الرتبية  املتوّسطات

من وجهة نظر مشريف  تدريسيةاإلسالمية ألسلوب االلقاء من األساليب ال
 الرتبية اإلسالمية يف املرحلة الثانوية مبحافظة الطائف 

111 

24  
احلسابية واالحنرافات املعيارية درجة ممارسة معلمي الرتبية  املتوّسطات

مية ألسلوب تقنيات التعلم من األساليب التدريسية من وجهة نظر اإلسال
 مشريف الرتبية اإلسالمية يف املرحلة الثانوية مبحافظة الطائف 

114 

21  
احلسابية واالحنرافات املعيارية درجة ممارسة معلمي الرتبية  املتوّسطات

لألسلوب القصصي من األساليب التدريسية من وجهة نظر  ميةاإلسال
 مشريف الرتبية اإلسالمية يف املرحلة الثانوية مبحافظة الطائف 

111 

29  
احلسابية واالحنرافات املعيارية درجة ممارسة معلمي الرتبية اإلسالمية  املتوّسطات

ألسلوب اإلعادة والتكرار من األساليب التدريسية من وجهة نظر مشريف الرتبية 
 اإلسالمية يف املرحلة الثانوية مبحافظة الطائف 

195 

35  
احلسابية واالحنرافات املعيارية درجة ممارسة معلمي الرتبية  املتوّسطات

اإلسالمية ألسلوب التدرج من األساليب التدريسية من وجهة نظر مشريف 
 الرتبية اإلسالمية يف املرحلة الثانوية مبحافظة الطائف 

191 

31  
احلسابية واالحنرافات املعيارية درجة ممارسة معلمي الرتبية  املتوّسطات

اإلسالمية ألسلوب خرائط املفاهيم من األساليب التدريسية من وجهة نظر 
 مشريف الرتبية اإلسالمية يف املرحلة الثانوية مبحافظة الطائف 

192 

 193احلسابية واالحنرافات املعيارية درجة ممارسة معلمي الرتبية اإلسالمية  املتوّسطات  32
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رقم 
 اجلدول

 عنوان اجلدول
رقم 

 الصفحة

ألسلوب الرتغيب والرتهيب من األساليب التدريسية من وجهة نظر مشريف الرتبية 
 اإلسالمية يف املرحلة الثانوية مبحافظة الطائف 

33  
بية اإلسالمية احلسابية واالحنرافات املعيارية درجة ممارسة معلمي الرت  املتوّسطات

من األساليب التدريسية من وجهة نظر مشريف الرتبية  حيائيألسلوب التدريس اإل
 اإلسالمية يف املرحلة الثانوية مبحافظة الطائف 

194 

34  
احلسابية واالحنرافات املعيارية درجة ممارسة معلمي الرتبية  املتوّسطات

اإلسالمية ألسلوب التطبيق العملي من األساليب التدريسية من وجهة نظر 
 اإلسالمية يف املرحلة الثانوية مبحافظة الطائف  الرتبيةمشريف 

191 

30  
احلسابية واالحنرافات املعيارية درجة ممارسة معلمي الرتبية  املتوّسطات

اإلسالمية ألسلوب احلوار من األساليب التدريسية من وجهة نظر مشريف 
 الرتبية اإلسالمية يف املرحلة الثانوية مبحافظة الطائف 

194 

31  
مية احلسابية واالحنرافات املعيارية درجة ممارسة معلمي الرتبية اإلسال املتوّسطات

ألسلوب التساؤل واالستفهام من األساليب التدريسية من وجهة نظر مشريف 
 الرتبية اإلسالمية يف املرحلة الثانوية مبحافظة الطائف 

191 

34  
احلسابية واالحنرافات املعيارية درجة ممارسة معلمي الرتبية  املتوّسطات

اإلسالمية ألسلوب حل املشكالت من األساليب التدريسية من وجهة نظر 
 مشريف الرتبية اإلسالمية يف املرحلة الثانوية مبحافظة الطائف

199 

31  
احلسابية واالحنرافات املعيارية درجة ممارسة معلمي الرتبية  املتوّسطات

اإلسالمية ألسلوب االستقراء من األساليب التدريسية من وجهة نظر مشريف 
 الرتبية اإلسالمية يف املرحلة الثانوية مبحافظة الطائف 

255 
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رقم 
 اجلدول

 عنوان اجلدول
رقم 

 الصفحة

من األساليب التدريسية من وجهة نظر  دوارسالمية ألسلوب لعب االاإل
 مشريف الرتبية اإلسالمية يف املرحلة الثانوية مبحافظة الطائف 

45  
احلسابية واالحنرافات املعيارية درجة ممارسة معلمي الرتبية اإلسالمية  املتوّسطات

ألسلوب مصادر التعلم واملراجع من األساليب التدريسية من وجهة نظر مشريف 
 الرتبية اإلسالمية يف املرحلة الثانوية مبحافظة الطائف 

253 

41  
احلسابية واالحنرافات املعيارية درجة ممارسة معلمي الرتبية  املتوّسطات

اإلسالمية ألسلوب حتليل املواقف من األساليب التدريسية من وجهة نظر 
 مشريف الرتبية اإلسالمية يف املرحلة الثانوية مبحافظة الطائف 

254 

42  
 درجة ممارسة معلمي الرتبية اريةاحلسابية واالحنرافات املعي املتوّسطات

اإلسالمية ألسلوب التعلم التعاوين من األساليب التدريسية من وجهة نظر 
 مشريف الرتبية اإلسالمية يف املرحلة الثانوية مبحافظة الطائف 

250 

43  
احلسابية واالحنرافات املعيارية درجة ممارسة معلمي الرتبية  املتوّسطات

اإلسالمية ألسلوب التعلم النشط من األساليب التدريسية من وجهة نظر 
  لطائفمشريف الرتبية اإلسالمية يف املرحلة الثانوية مبحافظة ا

254 

44  
احلسابية واالحنرافات املعيارية درجة ممارسة معلمي الرتبية  املتوّسطات

اإلسالمية ألسلوب االستقصاء من األساليب التدريسية من وجهة نظر 
 مشريف الرتبية اإلسالمية يف املرحلة الثانوية مبحافظة الطائف 

251 

40  
احلسابية واالحنرافات املعيارية درجة ممارسة معلمي الرتبية  املتوّسطات

اإلسالمية ألسلوب الفتيا والتوجيه من األساليب التدريسية من وجهة نظر 
 مشريف الرتبية اإلسالمية يف املرحلة الثانوية مبحافظة الطائف 

259 

 215احلسابية واالحنرافات املعيارية درجة ممارسة معلمي الرتبية  املتوّسطات  41



 

311 

 

رقم 
 اجلدول

 عنوان اجلدول
رقم 

 الصفحة

اإلسالمية ألسلوب العصف الذهين من األساليب التدريسية من وجهة نظر 
 مشريف الرتبية اإلسالمية يف املرحلة الثانوية مبحافظة الطائف 

44  
احلسابية واالحنرافات املعيارية لألساليب التدريسية األكثر  املتوّسطات

استخداما  من قبل معلمي الرتبية اإلسالمية من وجهة نظر مشريف الرتبية 
 اإلسالمية يف املرحلة الثانوية مبحافظة الطائف 

212 

41  
 اختبار )ت( للفروق بني متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة  نتائج
دور األساليب التدريسية يف تطوير األداء املهين ملعلمي الرتبية  حول

 اإلسالمية يف املرحلة الثانوية مبحافظة الطائف تبعا  ملتغري املؤهل العلمي
210 

49  
حتليل التباين األحادي للفروق بني متوسطات استجابات أفراد عينة  نتائج

الدراسة حول دور األساليب التدريسية يف تطوير األداء املهين ملعلمي الرتبية 
 اإلسالمية يف املرحلة الثانوية مبحافظة الطائف تبعا  ملتغري عدد سنوات اخلربة 

211 

05  
املقارنات البعديّة الستجابات أفراد عينة الدراسة حول درجة ممــــارسة  نتائج

مديري مدارس املرحلة الثانوية للقيادة الذاتية مبحافظة الطائف تبعا  ملتغري 
 .عدد سنوات اخلربة

214 

01  
حتليل التباين األحادي للفروق بني متوسطات استجابات أفراد عينة  نتائج

ب التدريسية يف تطوير األداء املهين ملعلمي الرتبية الدراسة حول دور األسالي
 اإلسالمية يف املرحلة الثانوية مبحافظة الطائف تبعا  ملتغري مكتب اإلشراف 

211 

02  

( للفروق بني متوسطات Mann-Whitneyاختبار مان ويتين ) نتائج
استجابات ُمتمع الدراسة حول درجة ممارسة معلمي الرتبية اإلسالمية 

التدريسية من وجهة نظر مشريف الرتبية اإلسالمية يف املرحلة  لألساليب
 الثانوية مبحافظة الطائف وفقا  ملتغري املؤهل العلمي

219 
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 اجلدول

 عنوان اجلدول
رقم 

 الصفحة

03  

( للفروق بني متوسطات Mann-Whitneyاختبار مان ويتين ) نتائج
استجابات ُمتمع الدراسة حول درجة ممارسة معلمي الرتبية اإلسالمية 

وجهة نظر مشريف الرتبية اإلسالمية يف املرحلة  لألساليب التدريسية من
 الثانوية مبحافظة الطائف وفقا  ملتغري عدد سنوات اخلربة

225 

04  

( للفروق بني Kruskal-Wallis Testاختبار كروسكال ويلز ) نتائج
متوسطات استجابات ُمتمع الدراسة حول درجة ممارسة معلمي الرتبية 

نظر مشريف الرتبية اإلسالمية يف  ةوجه اإلسالمية لألساليب التدريسية من
 .املرحلة الثانوية مبحافظة الطائف وفقا  ملتغري مكتب اإلشراف 

222 
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 األشكال قائمة

رقم 
 رقم الصفحة عنوان الشكــل الشكل

توزيع أفراد ُمتمع الدراسة من املشرفني حسب متغري املؤهل  يوضح  1
 142 .العلمي

توزيع أفراد ُمتمع الدراسة من املشرفني حسب متغري عدد  يوضح  2
 .سنوات اخلربة

143 

توزيع أفراد ُمتمع الدراسة من املشرفني حسب متغري مكتب  يوضح  3
 144 .اإلشراف

توزيع أفراد عينة الدراسة من املعلمني حسب متغري املؤهل  يوضح  4
 140 .العلمي

توزيع أفراد عينة الدراسة من املعلمني حسب متغري عدد  يوضح  0
 141 .سنوات اخلربة

توزيع أفراد عينة الدراسة من املعلمني حسب متغري مكتب  يوضح  1
 144 .اإلشراف
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 المالحق فهرس

 رقم
الملح

 ق
 الملحق موضوع

 رقم
 الصفحة

 201 احملكمني أمساء:  (1) ملحق 1
 203 ]معلمني] األولية صورهتا يف الدراسة أداة:  (2) ملحق 2
 215 ]مشرفني] األولية صورهتا يف الدراسة أداة: (3) ملحق 3
 219 ]معلمني[ النهائية صورهتا يف الدراسة أداة:  (4) ملحق 4
 241 ]مشرفني[ النهائية صورهتا يف الدراسة أداة:  (0) ملحق 0
 213 املقرتح          التصور:  (1)  ملحق 1
 291 بتطبيق أداة الدراسة السماح خطابا :  (4 ) ملحق 4
 355 داول واالشكال.( قائمة اجل1ملحق ) 1

 


