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 الملخص

اغوجية لدى معلمي ومعلمات التربية اإلسالمية في المرحلة األساسية في محافظة هدفت هذه الّدراسة إلى قياس مستوى الكفايات التدريسية البيد
( 36فراد الدراسة من )ن أالزرقاء وتأثر هذا المستوى ببعض المتغيرات الديمغرافية مثل: جنس المعلم، وخبرته في التعليم، والتفاعل بينهما، وتكوّ 

 المدارس األساسية في محافظة الزرقاء.  مون في المرحلة األساسية فيمعلمًا ومعلمة ممن يعلّ 

( فقرة 31( فقرة بصورتها النهائية، وبطاقة المالحظة التي تكونت من)33ولجمع بيانات الدراسة تم استخدام أداتين هما االستبانة والتي تكونت من)
المعيارية والنسب المئوية وتحليل تطبيق  يارية واألخطاءرافات المعبصورتها النهائية. ولتحقيق أهداف الدراسة تم ايجاد المتوسطات الحسابية واالنح

 وقد أظهرت نتائج الّدراسة ما يلي .فق كاي تربيعالتباين المتعدد واستخراج معامل التوا

، وبعد طعدم وجود فروق ذات داللة احصائية ُتعزى للجنس على جميع أبعاد الكفايات باستثناء بعدين هما: بعد الكفايات المتعلقة بالتخطي -1 
 الكفايات المتعلقة بالمحتوى األكاديمي ولصالح األناث.

 والدرجة الكلية للمقياس تبعًا لمتغير الخبرة.                                 عدم وجود فروق ذات داللة احصائية في الكفايات التدريسية لدى أفراد الدراسة على جميع األبعاد -2

                      حصائية في الكفايات التدريسية على جميع األبعاد تبعًا للتفاعل بين الجنس والخبرة التدريسية.                                     عدم وجود فروق ذات داللة ا -3

 وجية للمحتوى.                                                                       لبيداغكانت متوسطات الكفايات التدريسية البيداغوجية لجميع األبعاد مرتفعة باستثناء بعد الكفايات المتعلقة بالمعرفة ا -4

                 .                       %74لية توافق المحكمين على بطاقات المالحظة وكانت نسبة التوافق الك -5

 ة البيداغوجية، الخبرة التدريسية، المرحلة األساسية .الكفايات التدريسي :الكلمات المفتالّية

       

 :المقّدمة 

فقد تحّولت مهنة التعليم من بيداغوجيا الحشو والتلقين إلى  ،نفور للمتعلمين يعتبر المعلم اليوم محور العملية التعليمية التعّلمية وعامل جذب او
بلية. وهذا يتطلب من تقكساب المتعلمين مهارات تربطهم بالحياة الحاضرة والمسالتعّلمية وتنشيطها وإ اقفبيداغوجيات نشيطة تقوم على هندسة المو 

وضرورة أن يكون هناك تغييرًا جوهريًا في هويتهم المهنية وطرق إنجازهم لمهامهم. وُتعد  ،دراك تحديات مدرسة اليوم وما تطمح اليهالمعلمين إ
ومن  ،ية من الجوانب الهامه في العملية التعليمية والتي تمّكن المعلمين من ترجمة أهدافهم المعرفية إلى أهداف تعّلميةالكفايات التدريسية البيداغوج

ومات إلى ُيؤهلهم ويحّولهم من ناقلي للمعل تعّلم.حيث أن امتالك المعلمين لهذه الكفاياتمشاركة المتعلمين في البحث وإثارة الرغبة لديهم في ال
يب وطرق لتوصيل المعارف الضرورية للمتعّلمين وبالتالي "تأتي مخرجات النظام التربوي على مستوى الطموحات التي يتوقعها المجتمع مبدعي أسال

 ( .1990منه") الخوالده،
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يداغوجية العامة، معرفة لبا وُيقصد بالكفايات التدريسية البيداغوجية تلك األبعاد النظرية والممارسات الفعلية التي صنفها شولمان والتي تضم:المعرفة
معرفة ،المعلومات في الصفأساليب عرض ،((pedagogical content knowledgeجية للمحتوى معرفة المحتوى، المعرفة البيداغو  المنهاج،

يها المعلم في التي يحصل علقاس بالدرجة ( وتُ 2009والقيم التربوية)محمود, خصائص المتعلمين، معرفة السياق التدريسي، ومعرفة األهداف
 ستبانة، وبطاقة مالحظة األداء(.الغرض )االكفايات الذي أعّدته الباحثة لهدامقياس ال

التربية في سياق مدرسي" جوتير و علم في إطار وظائف نقل المعرفة و وُتعّرف البيداغوجيا بأنها "مجموع األعمال التي يستخدمها الم    
" فقد عّرف المحتوى البيداغوجية على أنها "المعرفة التي تتعّدى معرفة 2005 ،ورده "أبو لطيفة" أما شولمان و الذي أ108,ص  2002آخرون,

                                       .من اجل جعل المحتوى الدراسي سهال و قابال للتعلممعرفة  المحتوى الدراسي لتدريسه، المحتوى الدراسي لذاته إلىى 

( إلى ضرورة دراسة العالقة بين فهم المعلم للمحتوى الدراسي وطريقة تدريسه 2005 ،المشار إليه في ) أبو لطيفةو ان ( دعا شولم1987وفي عام )
معرفة لله، ودعا إلى دراسة ثالثة أنواع من المعرفة تؤثر في كيفية تدريسه للمحتوى الدراسي في الغرف الصفية وهي: معرفة المادة الدراسية، وا

 عرفة المنهاجية. البيداغوجية، والم

 وفي النهاية قام بتصنيف معرفة المعلم ضمن سبعة مجاالت وهي: 

رة الصف، و مناحي العلمية إلداالمعرفة البيداغوجية العامة :و يقصد بها المبادئ األساسية التي ترتكز عليها عملية تنفيذ الدرس مثل ال -1
 معلم المنهاج الرسمي الذي يدرسه،المعرفة المنهاجية : تشير إلى معرفة ال 2 - (  Grossman,1990و زمن التعليم )مهارات التدريس، 

 خطوطه العريضةو 

 يات تقويمه.استراتيجاستراتيجيات تخطيطه وتنفيذه و و ومعرفة األهداف العامة للمنهاج،  ة بكل موضوع من موضوعات الدراسة،البرامج المتعلقو 

 أو فرع معرفي .تشمل البنية المادية والتركيبة لمجال  عرفة التيأنها المبف عرّ تُ معرفة المحتوى: و  -3

 و كيفية تمثيلها للتدريس .عات المادة الدراسية و قضاياها، يشير إلى كيفية تنظيم موضو معرفة المحتوى البيداغوجية: و  -4

التعلم هم و الفردية بينهم، ومعرفة خبرات عليمية و الفروق معرفة خصائص المتعلمين : و تتمثل في معرفة اهتمامات المتعلمين و حاجاتهم الت -5
 مهم .السابق لديهم والصعوبات التي تعيق تعلّ 

 لضعف لديهم .الفياتهم الثقافية واهتماماتهم و نقاط القوة و ذلك إلى معرفة السياق االجتماعي للطلبة و خيشير عرفة البيئات التعليمية: و م -6

ألهداف امعرفة الفلسفات التربوية و جذورها التاريخية و ى إلاألهداف الخاصة:و تشير العامة و معرفة الفلسفات واألهداف العامة واألهداف  -7
  (. 2008التدريس ) باسم الحوامده ،العامة والخاصة و أثرها  في 

ا طلق عليه البيداغوجيما يهو ، و مه الطلبة وكيفية تعلمهم لهعلى ما ينبغي أن يتعلّ بنى يُ  هذا الكل المتكامل من المعارف السابقة يجعل التعليم فناً و 
جيل  في إعداد بارز إلسالمية ومن يقوم بتدريسها دورمما ال شك فيه أن للتربية او  (2008كمرادف لمصطلح فن التدريس )باسم الحوامده،

ا ال بد أن نضيف هنا إن أية ولهذ (2011 ،آخرون ي بخلق التسامح و قبول اآلخر)شديفات و التحلّ ب و الغلو و التعّص المستقبل بعيداً عن التطّرف و 
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المية في تدريس التربية اإلس ألن ،ح أهمية إعداد معلمها ية اإلسالمية بشكل خاص يجب أن تطر التربتطوير فاعلية التعليم بشكل عام و محاولة ل
   (..(AL-sadan,1999 الوقت الحاضر ليس عمال سهال

ك لالستفادة ذليس التربية اإلسالمية بشكل خاص و لمن يقوم بتدر تدريس بشكل عام و ات لمن يقوم بالمن هنا ظهرت الحاجة إلى مثل هذه الدراس
 التي يمتلكها .من الكفايات التدريسية ًا ية في بيداغوجيا التدريس انطالقمنها في صقل النظرية المعرف

 مشكلة الّدرالسة وألسئلتها

 :تتحدد مشكلة الدراسة من خالل اإلجابة عن التساؤل  الرئيس التالي 

 ؟ما واقع الكفايات التدريسية البيداغوجية لدى معلمي ومعلمات التربية اإلسالمية للمرحلة األساسية في محافظة الزرقاء

 و يتفرع من هذا السؤال الرئيس األسئلة الفرعية التالية :

 األساسية في محافظة الزرقاء؟. ما مستوى الكفايات التدريسية البيداغوجية لدى معلمي ومعلمات  التربية اإلسالمية للمرحلة 1

 معلمات التربية اإلسالمية في المرحلة األساسية في محافظة الزرقاء باختالف جنسهمتدريسية البيداغوجية لدى معلمي و . هل تختلف الكفايات ال2
 )معلم/ معلمة( ؟

الف خبرتهم تمرحلة األساسية في محافظة الزرقاء باخمعلمات التربية اإلسالمية للتدريسية البيداغوجية لدى معلمي و . هل تختلف الكفايات ال3
 طويلة(؟التدريسية ) قصيرة، متوسطة، 

معلمات التربية اإلسالمية في المرحلة األساسية في محافظة الزرقاء بتفاعل متغيري تدريسية البيداغوجية لدى معلمي و . هل تتأثر الكفايات ال4
 الخبرة (؟ X)الجنس 

 دراسة الحالية لتحقيق األهداف التالية:تسعى ال أهداف الّدرالسة:

 زرقاء.معلمات التربية اإلسالمية في المرحلة األساسية في محافظة اللبيداغوجية المتوافرة لدى معلمي و على مستوى الكفايات التدريسية اف التعرّ -1

 زيادة الوعي بمفهوم الكفايات التدريسية البيداغوجية و دورها الفاعل في التدريس.-2

 التفاعل بينهما.اغوجية بمتغيري الدراسة )الجنس والخبرة( و الكفايات التدريسية البيد رمعرفة مدى تأثّ  -3

اسة في ففي الناحية النظرية تتمثل أهمية الدر ، التطبيقيةالناحية الناحية النظرية و  :: تتضح أهمية هذه الدراسة من ناحيتين هماأهمّية الّدرالسة
ايات األدب التربوّي بمعرفة أساسّية حول الكفُيؤمل أن ترفد الّدراسة  ، إضافًة إلى أن هذهاً رحت سابقالدراسة التي طُ  محاولتها اإلجابة عن أسئلة

سهم في فتح المجال أمام الباحثين إلجراء المزيد من الّدراسات والبحوث المماثلة لهذه الّدراسة في التدريسية البيداغوجية؛ وقد يكون من شأنها أْن تُ 
 ل الّتعليم المختلفة.                 مراح
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  :وفي السياق ذاته تبرز أهمية الدراسة التطبيقية في ضوء األهمية العملية اآلتية

 التدريسية البيداغوجية وانعكاسها االيجابي على طلبتهم . الكفاياتتساهم الدراسة في تعريف معلمي التربية اإلسالمية بأهمية يمكن أن  -1

 لمادة.لمشرفين التربويين ومعلمي اإلى امية والعاملون على تطويرها إضافة مناهج التربية اإلسال يفيد من هذه الدراسة واضعواقع أن تو يُ  -2

 التعريفات اإلجرائية  

بيداغوجيا العامة، لضم المعرفة االتي تسات الفعلية التي صنفها شولمان، و الممار قصد بها األبعاد النظرية، و يُ و  :الكفايات التدريسية البيداغوجية
أساليب عرض المعلومات في الصف،  (pedagogical content knowledge)المعرفة البيداغوجية للمحتوى معرفة المنهاج، معرفة المحتوى، 

ها المعلم قاس بالدرجة التي يحصل علي( وتُ 2009القيم التربوية )محمود,و معرفة األهداف و ، معرفة السياق التدريسي، معرفة خصائص المتعلمين
 .وبطاقة مالحظة األداء()االستبانة، الباحثة لهدا الغرضفي مقياس الكفايات الذي أعدته 

هي عبارة عن السنوات التدريسية الفعلية التي أمضاها المعلم في غرفة الصف من بداية العام الدراسي وحتى نهايته كما حددتها  الخبرة التدريسية:
 سيمها إلى ثالثة مستويات وتم تق .وزارة التربية والتعليم

 خبرة قصيرة: أربع سنوات فما دون 

 خبرة متوسطة: خمس سنوات إلى تسع سنوات 

 خبرة طويلة: عشر سنوات فما فوق 

شديفات ) هي المرحلة التي تبدأ من الصف األول األساسي وحتى الصف العاشر األساسي كما حددتها وزارة التربية والتعليمالمرللة اسألسالسية: 
 .(2011،رون وآخ

 لدود الدرالسة ومحدداتها

معلمات التربية التفاعل بينهما لدى معلمي و و غيري الجنس والخبرة في التعليم ها بمترسات التدريسية البيداغوجية، وتأثر تتناول هذه الدراسة المما :
  : اإلسالمية في المرحلة األساسية في محافظة الزرقاء لذا فإن هذه الدراسة تتحدد بما يلي

 .ذكورا وإناثا ( في محافظة الزرقاء اإلسالمية في المرحلة األساسية )وتتمثل في مجموعة معلمي ومعلمات التربية الحدود البشرية: -

  2018/2019الفصل الدراسي األول للعام  تمثل في زمن إجراء هذه الدراسة )الحدود الزمانية : وت -

 .ؤنثة ( في محافظة الزرقاءالحدود المكانية : مدارس حكومية ) مذكرة وم -

 .حدود الموضوع : تحددت هذه الدراسة في تخصص التربية اإلسالمية  -
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ة مالحظة وبطاق ،استبانه الممارسات التدريسيةبمدى صدق أدوات الدراسة وثباتها )أما عن محددات الدراسة  فتتحدد نتائج هذه الدراسة جزئيا 
 . التدريسية لدى أفراد العينة استخدمتا لقياس الكفاياتاللتان  األداء(

 الدرالسات السابقة

سات ار نظرا ألهمية الكفايات التدريسية في الميدان التربوي وضرورة توافرها لدى المعلمين في كافة التخصصات الدراسية تم حصر عدد من هذه الد
 عرضها حسب التسلسل التاريخي حسب تناولها لهذه التخصصات و 

 ت التي تناولت الكفايات التدريسية لدى معلمي تخصص التربية اإلسالمية المحور األول :الدراسا

ثانوية في المرحلة المعلمات التربية اإلسالمية للكفايات التعليمية التعّرف على درجة ممارسة معلمي و  ( إلى1998هدفت دراسة ) احمد الكيالني  -
قد استخدم و بمتغيرات الجنس والخبرة ومستوى المؤهل العلمي للمعلم ، ه الكفايات هذ المعلمات في محافظة عمان و تأثرالمعلمين و  من وجهة نظر

( مدرسة ثانوية في محافظة عمان وقد توصلت الدراسة إلى 99قام بتطبيقه على عينة الدراسة البالغ عددها )لباحث االستبيان كأداة لدراسته و ا
 النتائج التالية :

التربية اإلسالمية للكفايات التدريسية في المرحلة الثانوية من وجهة نظرهم درجة كبيرة بمتوسط حسابي بلغت درجة ممارسة معلمي و معلمات  -
(3,86. ) 

( في درجة ممارسة معلمي و معلمات التربية اإلسالمية للكفايات التدريسية α=.05عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )  -
لكل من الجنس و الخبرة و مستوى المؤهل العلمي باستثناء مجالي التخطيط للتدريس و تدريس الحديث النبوي الشريف  في المرحلة الثانوية تعزى 

درجة ممارسة  التخطيط للتدريس  ( فيα = .05حيث كشف تحليل التباين المتعدد عن وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )
 سنوات فأكثر( في كال المجالين . 5) خبرة التدريسية و لصالح مستوى ف تعزى لمتغير الكفاية تدريس الحديث النبوي الشريو 

ألساسية دين في المرحلة اغير الجيلمي التربية اإلسالمية الجيدين و ( بدراسة بعنوان مقارنة المحتوى البيداغوجيه لدى مع2005قام أبو لطيفة ) - 
أظهرت نتائج استخدم الباحث أسلوب المالحظة والمقابلة،  و  لتحقيق هدف الدراسةة . و معلم ( معلما و64تكونت عينة الدراسة من )العليا، و 

روا ظهدين أوأن المعلمين الجي  ،المعلمين الجيدين أفضل من المعرفة البيداغوجية لدى المعلمين غير الجيدينراسة أن المعرفة البيداغوجية لدى الد
لمحتوى لفي حين أن المعلمين غير الجيدين أظهروا فهما غيرسليم للمحتوى المعرفي و يداغوجي المحتوى البفهما جيدا للمحتوى المعرفي و 

 البيداغوجي العام.

( بإجراء  دراسة هدفت إلى التحقق من مدى معرفة الكفايات التدريسية الالزمة 2012) ،قامت الباحثتان اشجان الشديفات و خلود الخصاونة -
ة مقترح لبرنامج تدريبي قائم على الكفايات التدريسية لمعلمي التربيوبناء تصور  ،المرحلة األساسية في األردن لمعلمي التربية اإلسالمية في

و لتحقيق اإلسالمية للمرحلة األساسية،  ةربي( معلما من معلمي الت71و قد تكونت عينة الدراسة من ) .اإلسالمية في المرحلة األساسية في األردن
كان معامل ارتباط  جاءت النتائج كما يلي :اشتمل على خمس كفايات تدريسية و  الباحثتان استبيانا في الكفايات التدريسية أهداف الدراسة استخدمت
رتباط ألفا لكفايات إدارة ( وكان معامل ا913.ا لكفايات استراتيجيات التدريس وطرائقه )( و كان معامل ارتباط ألف882ألفا لكفايات التخطيط ).
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( لذلك قامت 823( و كان معامل ارتباط ألفا لكفايات التقويم ).827.لفا لكفايات الوسائل التعليمية )و كان معامل ارتباط أ( 891.الصف )
 ناء البرنامج التدريبي القائم على الكفايات التدريسية .بالباحثتان ب

 صصات الدراسية األخرى علمات التخمالكفايات التدريسية لدى معلمي و  المحور الثاني:الدراسات التي تناولت

سي ر تحديد المهارات والكفايات التدريسية الالزمة لمدية وهدفت إلى (  أجريت الدراسة في الواليات المتحدة األمريكsqunders، 2001دراسة )
م تفاوت خبراتهسين تدراسة مدرّ استخدم الباحثون المشاركون في الدراسة استبيانا كأداة لدراستهم. شملت عينة الالعلوم في المرحلة الثانوية، و قد

 الفيزياء .التدريسية في تدريس الكيمياء واألحياء وعلم األرض والفضاء و 

. ( كحد أدنى99.(( كحد أعلى و2.89متوسط الدرجات يتراوح بين ) استخدم الباحثون األوساط الحسابية و تحليل التباين كوسائل إحصائية فكان
لى ضرورة عأكدت الدراسة تبرية، و رات و كفايات السالمة المخمهادمة بمعرفة المخاطر الكيميائية و ن قبل الخكشفت الدراسة عدم اهتمام المدرسيو 

 ها كونها عرضة للتغيير المستمر .تضمين طرائف التدريس والتقنيات لهذه الكفايات وتطوير 

ن ذلك لمعرفة مدى تحقيق المعلميوم في المرحلة االبتدائية و العل معلميات التدريسية لدى ( إلى تقويم الكفاي2007هدفت دراسة اسراء العبيدي )
عين على ( إناث موزّ 6)و ( ذكور 4علمين و معلمات بواقع )( م10أدائهم أثناء العملية التعليمية. وأجريت الدراسة على)للكفايات التدريسية في 

تحقق ين للمجاالت المحددة ضعيف إذ لم يمستوى أداء المعلم -1:كانت نتائج الدراسة كما يلي ى و عشرة مدارس ابتدائية في مركز محافظة ديال
 سوى مجال واحد فقط و هو التخطيط من المجاالت 

مجاالت قلة اهتمام المعلمين بال -3كفاية.  (69)( كفاية من أصل26) ية ضعيف إذ لم يتم تتحقق سوى مستوى أداء المعلمين للكفايات التدريس
 عدم متابعتهم لعملهم بشكل مدروس .ة التقليدية و عتمادهم على الطريقالمحددة ال

( هدفت إلى بناء برنامج تدريبي لتطوير الكفايات المهنية لدى الطلبة معلمي التعليم األساسي في 2008دراسة قام بها باسم العجرمي )  فيو   -
( طالبا و 120ة من )قد تكونت عينة الدراسريبي . و تخدام المنهج الوصفي التحليلي وشبه التج( تم اس2008ضوء إستراتيجية إعداد المعلمين )

كانت ابرز نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية تحصيلي وبطاقة مالحظة و  دوات المستخدمة هي إعداد اختباركانت األ( طالبة و 60)
لمجموعة كانت لصالح ا الختبار التحصيلي وطلبة المجموعة الضابطة في القياس البعدي على ادرجات طلبة المجموعة التجريبية و في متوسط 
على بطاقة  ياس البعديالقدرجات طلبة المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في كذلك وجود فروق ذات داللة إحصائية في متوسط التجريبية، 

ي عة التجريبية فجات طلبة المجمو كانت لصالح المجموعة التجريبية في حين لم تظهر فروق ذات داللة إحصائية في متوسط در المالحظة و 
 التحصيلي مما يدل على فعالية البرنامج في احتفاظ الطلبة بالمعلومات التي اكتسبوها .القياس البعدي والتتبعي على االختبار 

ذا لتحقيق هوجي،  و العربية بالمحتوى البيداغمعلمات اللغة فة معلمي و ف مدى معر ( بدراسة هدفت إلى تعرّ 2009قام الباحث) باسم حوامدة ، -
قد أظهرت النتائج ( معلما ومعلمة، تم اختيارهم بالطريقة القصدية و 30نت عينة الدراسة من )تكوّ لباحث المقابالت كأداة للدراسة و الهدف استخدم ا

معلمات علمي و يداغوجية العامة لدى مالب أظهرت النتائج تباينا في المعرفةللغة العربية كما و معلمات اتوى المعرفة المادية لدى معلمي و تباينا في مس
 اللغة العربية.
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ينهما إلى التفاعل بوالخبرة و  الجنس  لكفايات التدريسية البيداغوجية وأثر( التي هدفت إلى قياس ا2010و توصلت دراسة الباحثة )خولة محمود , -
ائيا بين روق دالة إحصإلى متغير الجنس كذلك عدم وجود ف المعلمات في الكفايات التدريسية يعزى فرق دال إحصائيا بين المعلمين و  عدم وجود
يسية، ئيا تعزى إلى الخبرة التدر المعلمات في الكفايات تعزى إلى التفاعل بين الجنس و الخبرة في حين أن هناك فروق دالة إحصاالمعلمين و 

 توكي. عمدت الباحثة إلى استخدام اختبارالخبرات الفرق في  مصدرالختبار و 

 –تخصص معلم صف في كلية التربية ليمية الالزمة للطلبة المعلمين، التعرف إلى الكفايات التع إلى( 2010) ،دراسة راشد أبو صواوينهدفت  -
لدراسة من تكونت عينة ا، و الباحث المنهج الوصفي التحليلياستخدم بجامعة األزهر بغزة من وجهة نظرهم في ضوء احتياجاتهم التدريبية، وقد

استخدم الباحث في هذه الدراسة أداة لجمع البيانات تمثلت ( من اإلناث و 79( من الذكور، و)33الرابع بواقع )ا و طالبة من المستوى ( طالب112)
اسة لكفايات المجاالت الثمانية قد أظهرت الدراسة عن مدى احتياجات عينة الدر ( كفاية فرعية، و 70ي استبانة مكونة من ثمان مجاالت، ضمت )ف

جات للكفايات كفايات عرض الدرس، ثم التقويم ثم غلق الدرس، تليها الوسائل التعليمية، ثم االحتياسب متفاوتة، حيث جاء في أعلى سلم ولكن بن
للكفايات ان الوزن النسبي قد كت المتعلقة باألهداف التدريسية و أخيرا الكفايااستثارة انتباه التالميذ وتهيئتهم للدرس، ثم التخطيط ، ثم إدارة الصف، و 

 ( .74.2 – 63.6السابقة يقع ما بين )

( معرفة مدى امتالك معلمات المرحلة األساسية الدنيا من المدارس الخاصة 2010) ،عبد اللطيف مومنيدراسة قاسم خزعلي و بينما استهدفت  -
سنوات الخبرة ن في ضوء متغيرات المؤهل العلمي و نظره التعليم لمنطقة اربد األولى في األردن للكفايات التدريسية من وجهةابعة لوزارة التربية و الت
محافظة ( مدرسة خاصة في 30(لن فيمعلمة يعم (168من)اسة تكونت عينة الدر باحثان المنهج الوصفي التحليلي، و الستخدم االتخصص وقدو 

ي يسية التي تمتلكها المعلمات هالكفايات التدر  برزأاية تدريسية وقد كشفت الدراسة أن ( كف38ة مكونة من )وقد قام الباحثان بتصميم استباناربد. 
حة ومحددة وجذب يقة واضصياغة األسئلة التقويمية بطر يسي المالئم للموقف التعليمي، و استخدام األسلوب التدر :استغالل وقت الحصة بفاعلية، و 

داللة إحصائية في درجة امتالك المعلمات للكفايات عدم وجود فروق ذات انتباه الطلبة والمحافظة على استمراريته، كما وكشفت الدراسة عن 
 (سنوات .6لصالح المعلمات ذوات الخبرة التي تزيد عن )تعزى لسنوات الخبرة التدريسية و  التدريسية

  التعقيب على الدرالسات السابقة

 بعد استعراض الدراسات السابقة لمحوريها تبين ما يلي :

 .معلم الفعال على اختالف مجاالتهافايات التدريسية للاشتراك الدراسات السابقة في ضرورة الك

 .صيلي(االختبار التحاقة المالحظة، المقابلة، بطاالستبانة، )مختلفة لتحقيق هدف الدراسةاشتراك الدراسات السابقة في استخدام أدوات دراسة 

 ية إلى الدرالسات السابقة ما يلي: أضايت الدرالسة الحالو  

 ال.عليه الدراسات السابقة من أهمية وفرة الكفايات التدريسية للمعلم الفعّ التأكيد على ما أكدت  
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مية البيداغوجي و بخاصة في تخصص التربية اإلسالي الدراسات المتعلقة بالمحتوى كشفت الدراسات السابقة عن نقص في الميدان التربوي ف
 المحتوى البيداغوجي لدى معلمي الدراسات السابقة في تناولها لمعرفةهامن ( فجاءت هذه الدراسة لتمتازعن غير 2005 باستثناء دراسة )أبو لطيفة

اإلفادة منها ى ، إضافة إلأهمية الدراسات السابقة فيما قدمته من أدب تربوي هنا اإلشارة إلى  ربية اإلسالمية وال تفوت الباحثةمعلمات تخصص التو 
 النتائج .وتصميم األداة وتفسير في منهجية الدراسة 

 إجراءاتهاية الدرالسة و منهج

الفصل  سون فيفي المرحلة األساسية في محافظة الزرقاء ممن يدرّ  اإلسالميةتألف مجتمع الدراسة من معلمي و معلمات التربية : مجتمع الدرالسة
متغيري الجنس و سنوات  ( إلى توزيع أفراد العينة من معلمين و معلمات حسب1يشير الجدول رقم )و  2018/2019الدراسي األول للعام الدراسي 

 الخبرة في التدريس .

األساسي في محافظة ليم من المدارس من مرحلة التععلى مجموعة عين معلمة موزّ معلما و  (36)تكونت عينة الدراسة من:ة: عينة الدرالس    
لباحثة هنا إلى االختالف بين أفراد عينة ا أشارتالقريبة من مكان عمل الباحثة .و ية من المدارس دالعينة بطريقة قص تم اختيارالزرقاء وقد 

 (1موضح في الجدول رقم )من حيث : الجنس وسنوات الخبرة في التدريس كماهو الدراسة 

 يي التدريس الخبرةتوزيع عينة الدرالسة لسب متغيري الجنس و لسنوات ( 1جدول رقم )

 الكلي المعلمات المعلمون  التدريسسنوات الخبرة ب

 النسبة المئوية % التكرار النسبة المئوية % التكرار مئوية %النسبة ال التكرار

           %25 9 %20    4 %31 5 (سنوات4 -قصيرة ).

 %39 14 %45 9 %31 5 سنوات( 9-5متوسطة)

 %36 13 %35 7 %38 6 سنوات(فأكثر10طويلة)
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 :أدوات الدرالسة

لك بعد اطالع ذسية التي تمتلكها عينة الدراسة و الكفايات التدريتصميم أدوات لقياس رض الدراسة واإلجابةعن أسئلتها قامت الباحثة بغلتحقيق  
( 2005 ،) أبو لطيفة(، 1998 ،الباحثة على أدبيات البحث التربوي في هذا المجال مستفيدة من مقاييس مرفقه في دراسات سابقة مثل ) الكيالني

للكفايات  (1986الباحثة على تصنيف شولمان )إلى اعتماد  إضافة اإلسالميةلتربية تدريس ا بأساليبباإلضافة إلى بعض المراجع المتعلقة 
 المعلمات .ين و كفايات التدريسية لدى المعلمالتدريسية ضمن المعرفة البيداغوجية ببنودها الرئيسية لالعتماد على نظرية البيداغوجية في قياس ال

 هي : األدواتهذه و 

لتدريسية استبانة تمثل فقراتها الكفايات االباحثة بتطوير حيث قامت  :اإللسماميةمعلمي التربية ليسية المازمة لول الكفايات التدر  الستبانه -1
نت نة ( وقد تكوّ تباداخل الغرفة الصفية )على الجانب األيمن من االستبانة ( واستجابات المعلمين للفقرات )على الجانب األيسر من االسللمعلمين 

المحتوى كفايات المعرفة ب ،كفايات المعرفة المنهاجيةتنفيذ، كفايات الهي كفايات التخطيط،  أبعاد على سبعةموزعة    قرة( ف33) االستبانة من
( دائما ، استجابات 5. لكل فقرة)كفايات التقويم، و كفايات المعرفة بخصائص المتعلمين ،(PCKكفايات المعرفة البيداغوجية للمحتوى )، األكاديمي

 نا ، نادرا ، مطلقا .غالبا ، أحيا

: تدرج الخماسيوفقا لل كفايةعلى كل علمات المعلمين و المكفاية المناسب لقبل الباحث الذي كان يضع التقدير وقد تم تقدير أداء أفراد العينة من 
جة أداء المعلم بجمع درجات (على التوالي ويتم احتساب در  1-2-3-4-5دائما، غالبا، أحيانا، نادرا، مطلقا، وتصحح هذه الخيارات بالدرجات)

 .على االستبانة ككل وذلك للحصول على الدرجة الكلية للمعلم التدريسية المحددة  كفاياتهتقدير و 

 بطاقة ممالظة اسأداء  -2

ين وعينة من بويمن المتخصصين التر  دراسات السابقة بمشكلة الدراسة واستطالع آراءعينةالالتربوي و  األدببعد االطالع على  : وصف البطاقة
خاصة معلمي بات التدريسية الالزمة للمعلمين و قائمة بالكفاي إعدادالمقابالت استطاعت الباحثة عن طريق –خارج عينة الدراسة–المعلمين والمعلمات

لتي تم تحديدها ات التدريسية اقامت الباحثة ببناء بطاقة مالحظة في ضوء الكفايفي المرحلة األساسية، وبناًء على هذه القائمة،  اإلسالميةالتربية 
 لقياس مدى ممارسة المعلمين لها .

كفايات التخطيط، كفايات التنفيذ، كفايات المعرفة ) :هيأبعادسبعة موزعة على (كفاية( فقرة)35رتها األولية )البطاقة في صو وقد بلغ عدد فقرات 
، و كفايات كفايات المعرفة بخصائص المتعلمين ،(PCKلبيداغوجية للمحتوى )كفايات المعرفة ا ، األكاديميالمنهاجية، كفايات المعرفة بالمحتوى 

كلها النهائي ظهرت بش)الكفايات( لصياغة الفقرات  اإلسالميةمعلمي التربية و  ،مجموعة من المشرفين التربويين عرض البطاقة علىبعد. و ( التقويم
 ( .2) مفي الجدول رقموضح كما هو (31مكونة من ) بطاقة المالحظة بصورتها النهائية
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 توزيع يقرات بطاقة الممالظة على أبعادها (2جدول رقم )

 عدد الفقرات البيان البعد

 7 كفايات التخطيط األول

 10 كفايات التنفيذ الثاني

 3 كفايات المعرفة بالمحتوى األكاديمي الثالث

 3 (PCKكفايات المعرفة البيداغوجية للمحتوى ) الرابع

 4 المعرفة بخصائص المتعلمين كفايات الخامس

 4 كفايات التقويم السادس

لتدرج لالتقدير المناسب لممارسة المعلمين و المعلمات على كل كفاية وفقا و قد تم تقدير أداء أفراد العينة من قبل الباحث الذي كان يضع 
(على التوالي ويتم  1-2-3-4-5رات بالدرجات) وتصحح هذه الخياجدا،منخفضة  –منخفضة  –متوسطة  –مرتفعة  –الخماسي مرتفعة جدا 

 للمعلم.على الدرجة الكلية حصول ذلك لللمحددة على بطاقة المالحظة ككل و درجة أداء المفحوص بجمع درجات تقدير كفاياته ا احتساب

 صدق أدوات الدرالسة

 ي :اآلت إجراءتم ظاهري و صدق المحتوى لالستبانة للوقوف على الصدق ال :صدق االستبانة

ين مجموعة من المشرفين التربوي حيث تم عرضها على أكاديمياّ و  المحكمين المختصين تربوياّ ستبانة على مجموعة من الخبراء و تم عرض اال
ي تحكيم ف مرحلة التعليم األساسيمن  اإلسالميةبخاصة تخصص التربية خبرة تعليمية طويلة في التدريس و المعلمات ممن لهم و  المعلمينو 

 ،ونه مناسباالتعديل الذي ير و  لألبعادانتماء الكفايات حيث الصياغة اللغوية ومدى  اقتراحاتهم منآرائهم ومالحظاتهم و  إبداءطلب منهم نة و االستبا
 %85نسبة بمين المحكّ آراء ل فقرة من فقرات األداة حصلت على اتفاق بين ك أنم العمل بها بحيث تعدد من التعديالت مون إلى وقد أشار المحكّ 

 .( يبين االستبانة بصورتها النهائية بعد التحكيم 2وملحق رقم ).فقرة   (33)فما فوق بقيت في األداة بصورتها النهائية لتحتوي على 

 هي :الصدق للبطاقة بعدة طرق و  إجراءتم  : صدق بطاقة المالحظة

ربويين المتخصصين التو  األولية على مجموعة من المشرفين ظة األداء في صورتها قامت الباحثة بعرض بطاقة مالح: صدق المحتوى )المحكمين(
الملحوظات التي أبداها ى مالئمة الصياغة اللغوية في ضوء مدالذي وضعت ألجله و لمعرفة مدى قياسها للهدف ذلك الجامعات و  وأساتذة
 (3أبعاد وملحق رقم ) ستةعلى  موزعة (31) اآلخر لتصبح عدد فقرات البطاقة تعديل بعضهاو  الفقرات  مون قامت الباحثة بحذف بعضالمحكّ 

 النهائية بعد التحكيم . ايبين بطاقة مالحظة األداء في صورته

http://www.ajsp.net/


   
   

     
 عشر سادسالعدد ال

 م 2020 – شباط – 2تاريخ اإلصدار: 

www.ajsp.net                                                                                                                          5798 -2663: ISSN  
 

12 
Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP)                                                                           ISSN: 2663-5798 

 

 : عن طريق قامت الباحثة بحساب صدق االتساق الداخلي لبطاقة مالحظة األداء : صدق االتساق الداخلي 

 ( .3معامالت ارتباط فقرات بطاقة المالحظة مع البعد كما يوضحه جدول رقم )

 ارتباط يقرات بطاقة الممالظة مع درجة البعد الذي تنتمي إليه (3جدول رقم )

معاااماال االرتباااط مع الاادرجااة  الفقرة قم الفقرةر 
 الكلية

 الكفايات المتعلقة بالتخطيط للدرس

 **597. يحدد الخبرات السابقة للطلبة ) التعليم القبلي( 1

 **510. تها وقياسها يصوغ أهدافًا إجرائية متنوعة يمكن مالحظ 2

 **607. يعد خطة يومية للدرس )مذكرة  الدرس( 3

 **611. يحدد الوسائل التعليمية والمادة التعليمية التي سيعرضها أثناء الدرس 4

 **739. يوزع الوقت على األهداف المعدة 5

 **531. يحدد أساليب التقويم المناسبة لقياس مدى تحقق األهداف 6

 **597. جب المنزلي المناسب لتحقيق الهدفيحدد الوا  7

 الكفايات التدريسية المتعلقة بالمعرفة البيداغوجية العامة

 **530. يمهد للدرس بطريقة جذابة 8

 **644. يهيئ البيئة الصفية لتناسب مع الموقف التعليمي  9

 **676. ينوع في المثيرات الجاذبة النتباه الطلبة 10

 *323. لطلبةيعزز استجابات ا 11

 **476. ينوع في األساليب التدريسية 12

 **564. يستخدم أساليب مختلفة لضبط إدارة الصف 13
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معاااماال االرتباااط مع الاادرجااة  الفقرة قم الفقرةر 
 الكلية

 **508. يحرص على ربط الدرس بالواقع االجتماعي للطلبة 14

 **511. ينوع في طرح األسئلة  15

 **617. يراعي مهارات االتصال والتواصل أثناء الموقف التعليمي  16

 **822. ص على غلق الدرس بأساليب مختلفة حسب الموقف التعليمييحر  17

 الكفايات التدريسية المتعلقة بمعرفة المحتوى األكاديمي

 **805. الرئيسة في المبحث الذي يدرسه يمتلك المعرفة العلمية باألفكار  18

 **782. يستطيع تحليل المحتوى إلى عناصره الرئيسة 19

 **679. في في مجال تخصصييواكب التطور المعر  20

 الكفايات التدريسية المتعلقة بالمعرفة البيداغوجية للمحتوى 

 **742. يستخدم طريقة اإللقاء ) المحاضرة فقط( 21

 **646. ينوع في أساليب عرض الدرس 22

 **821. يهمل الجوانب التطبيقية للدرس 23

 نالكفايات التدريسية المتعلقة لمعرفة خصائص المتعلمي

 **662. يرعي الفروق الفردية بين الطلبة  24

     **630. يحسن التعامل مع الطلبة  25

 **689. يتقبل أراء الطلبة  26

 **820. يراعي أنماط التعلم المختلفة لدى الطلبة  27

 الكفايات التدريسية المتعلقة بالتقويم
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معاااماال االرتباااط مع الاادرجااة  الفقرة قم الفقرةر 
 الكلية

 **820. ينوع في أساليب التقويم وفق تنوع األهداف 28

 **913. يستخدم التقويم ) القبلي، التكويني ، الختامي( لتوجيه عملية التعلم  29

 **602. يوظف التقويم الختامي )التقييم( في تحسين عمليتي التعلم والتعليم  30

 **442. يزود الطلبة بتغذية راجعة لتحسين أدائهم  31

مما يشير  05.المجال( الذي تنتمي إليه دالة عند مستوى اقة المالحظة ودرجة البعد )ات بطتبين من الجدول السابق أن معامالت االرتباط بين فقر 
 .  إلى أن البطاقة تتسم بصدق االتساق الداخلي

 0.85 و  0.61االتساق الداخلي بمعادلة كرونباخ الفا وتراوحت بين ) الدراسة بطريقة  ألدواتتم استخراج معامالت الثبات : الدراسة أدواتثبات 
 (.4الية . ويوضح ذلك الجدول رقم )للمقياس وهي قيم مناسبة لغايات الدراسة الح للدرجة الكلية ( 0.89) و لألبعاد( 

 معاممات االتساق الداخلي كرونباخ ألفا (4الجدول )

 ألفاكرونبا أبعاد قياس الممارسات التدريسية 

 0.70 الكفايات المتعلقة بالتخطيط للدرس 

 0.77 المتعلقة بالمعرفة البيداغوجية العامة الكفايات التدريسية

 0.68 الكفايات التدريسية المتعلقة بالمنهجية

 0.61 لكفايات التدريسية المتعلقة بمعرفة المحتوى األكاديميا

 0.85 الكفايات التدريسية المتعلقة بالمعرفة البيداغوجية للمحتوى 

 0.64 لمينالكفايات التدريسية المتعلقة لمعرفة خصائص المتع

 0.79 الكفايات التدريسية المتعلقة بالتقويم

 0.89 الدرجة الكلية للمقياس
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 تضمنت الدراسة وفقا لتصميمها المتغيرات المستقلة والتابعة اآلتية :تصميم الدرالسة

 :أوال المتغيرات ) التصنيفية ( المستقلة وهي 

 ومعلمة : معلم الجنس )النوع االجتماعي( وله فئتان -1

 سنوات فأكثر 10، سنوات  9-5سنوات فما دون،  4لخبرة التدريسية ولها ثالث فئات: ا -2

ا بدرجات المعلمين التي د إجرائيدّ التدريسية لدى عينة الدراسة وقد حُ  الكفايات: ويضم التصميم متغيرا تابعا واحدا يتمثل في المتغيرات التابعة  ثانيا
 ( الخماسيلتدرج حسب اسة)الدرا واتأدعليهاعلى  حصلوا

الوصفية  ( إلجراءالتحليالتSPSS)أسئلتها تم استخدام الرزم اإلحصائيةومن ثم اإلجابة عن  ،لتحديد بيانات الدراسة: المعالجة اإلحصائية
دراسة من ، ألداء أفراد الية ، واألخطاء المعيار لحسابية ، واالنحرافات المعياريةباستخراج المتوسطات اواالستداللية وقد تمثلت هذه التحليالت 

 .مقياس الكفايات التدريسية التربية اإلسالمية على فقراتمعلمي 

فقرات  ىولإلجابة عن السؤال األول تم احتساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألهمية  النسبية الستجابات أفراد عينة الدراسة عل
رفة دالالت لمع ((manovaتحليل التباين الثنائي المتعدد  إجراءتم  لرابعوا ،الثالث، الثاني أسئلة الدراسةن التدريسية ولإلجابة ع كفاياتمقياس ال

 (14)التفاعل بينها كما في الجدول رقمالمعلمين والمعلمات تبعا لمتغيرات الدراسة و بية لدى االحسالفروق بين المتوسطات 

كما في واستخدام معامل كاي تربيع  (  18، 17، 16كما في الجداول )استخراج نسب التوافق لقراءة نتائج بطاقات المالحظة للمحكمين تم و 
 والتي ستأتي الحقًا في فصل النتائج . (19الجدول رقم )

 

 

 

 :نتائج الدرالسة

 المرحلة األساسية؟في  معلمات مادة التربية اإلسالميةالتدريسية الصفية لدى معلمي و  كفاياتالمامستوى  : النتائج المتعلقة بالسؤال األول

كما التدريسية  مقياس الكفايات تم احتساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألهمية النسبية الستجابات أفراد عينة الدراسة على أبعاد
 ( .5في الجدول رقم)

 ت التدريسية لعينة الدرالسةلكفايالالمتولسطات الحسابية واالنحرايات المعيارية واسأهمية النسبية :(5الجدول رقم)
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 المتوسط  البعد

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري 

 األهمية

 النسبية

 مستوى 

 الممارسة

 مرتفعة %90 331. 4.49 الكفايات المتعلقة بالتخطيط للدرس 

الكفايات التدريساااااااااااااية المتعلقة بالمعرفة البيداغوجية 
 العامة

4.49 .331 90% 
 مرتفعة

 مرتفعة %81 731. 4.04 تعلقة بالمنهجيةالكفايات التدريسية الم

الكفااااايااااات التاااادريسااااااااااااايااااة المتعلقااااة بمعرفااااة المحتوى 
 األكاديمي

4.63 .412 93% 
 مرتفعة

الكفايات التدريساااااااااااااية المتعلقة بالمعرفة البيداغوجية 
 للمحتوى 

3.62 .643 72% 
 متوسطة

الكفايات التدريساااااااااااااية المتعلقة لمعرفة خصاااااااااااااائص 
 المتعلمين

4.56 .383 91% 
 مرتفعة

 مرتفعة %86 520. 4.32 الكفايات التدريسية المتعلقة بالتقويم

 مرتفعة %88 314. 4.39 ) االستبانة( الدرجة الكلية للمقياس

لتدريسية امن أبعاد مقياس الكفايات  الكفايات التدريسية المتعلقة بالمعرفة البيداغوجية للمحتوى ( إلى أن بعد 5وتشير النتائج في الجدول رقم )
جاءت و األبعاد األخرى في مستوى مرتفع، بينما جاءت جميع ستوى متوسطاتها الحسابية متوسطة، البيداغوجية لدى أفراد عينة الدراسة كانت م

 .الدرجة الكلية بمتوسط أداء مرتفع

 س االستبانه (ا) على مقيوفيما يلي مستويات الفقرات بالنسبة لألبعاد 

 ايات المتعلقة بالتخطيط للدرسالبعد األول: بعد الكف

يط الكفايات التدريسية يي بعد الكفايات المتعلقة بالتخط المتولسطات الحسابية واالنحرايات المعيارية واسأهمية النسبية لمستوى  (:6)الجدول رقم
 للدرس لعينة الدرالسة

 مستوى  األهمية اإلنحراف المتوسط  الفقرة الرقم
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 مارسةالم النسبية المعياري  الحسابي

 مرتفعة %91 109. 4.53 احدد الخبرات السابقة للطلبة ) التعليم القبلي( 1

 مرتفعة %91 101. 4.56 أصوغ أهدافًا إجرائية متنوعة يمكن مالحظتها وقياسها  2

 مرتفعة %97 075. 4.83 أعد خطة يومية للدرس )مذكرة  الدرس( 3

تي أحاااادد الوسااااااااااااااااائاااال التعليميااااة والمااااادة التعليميااااة ال 4
 سأعرضها أثناء الدرس

4.44 .135 
89% 

 مرتفعة

 مرتفعة %88 121. 4.39 أوزع الوقت على األهداف المعدة 5

أحدد أساااااااااااااليب التقويم المناساااااااااااابة لقياس مدى تحقق  6
 األهداف

4.28 .086 
86% 

 مرتفعة

 مرتفعة %91 109. 4.53 احدد الواجب المنزلي المناسب لتحقيق الهدف 7

 جميع فقرات البعد األول المتعلقة بالتخطيط للدرس جاءت جميعها في متوسط حسابي بمستوى مرتفع. أن( 6يبين الجدول )

 ) مبادئ تنفيد التدريس(العامة هالبعد الثاني: الكفايات التدريسية المتعلقة بالمعرفة البيداغوجي

 

 

 

 

 ةالكفايات التدريسية المتعلقة بالمعرية البيداغوجيا العام مستوى المعيارية واسأهمية النسبية ل واالنحراياتالمتولسطات الحسابية ( 7الجدول رقم)
 الدرالسة لعينة

 المتوسط  الفقرة الرقم

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري 

 األهمية

 النسبية

 مستوى 

 الممارسة

 مرتفعة %93 080. 4.67 أمهد للدرس بطريقة جذابة 8
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 مرتفعة %89 093. 4.47 أهيئ البيئة الصفية لتناسب مع الموقف التعليمي  9

 مرتفعة %88 092. 4.42 أنوع في المثيرات الجاذبة النتباه الطلبة 10

 مرتفعة %94 078. 4.69 اعزز استجابات الطلبة 11

 مرتفعة %82 108. 4.08 أنوع في األساليب التدريسية 12

 مرتفعة %88 122. 4.42 استخدم أساليب مختلفة لضبط إدارة الصف 13

 مرتفعة %93 107. 4.64 ربط الدرس بالواقع االجتماعي للطلبةاحرص على  14

 مرتفعة %93 081. 4.64 أنوع في طرح األسئلة  15

أراعي مهارات االتصااااااااااااال والتواصاااااااااااال أثناء الموقف  16
 التعليمي 

4.47 .093 
89% 

 مرتفعة

احرص على غلق الدرس بأساااااااااااليب مختلفة حسااااااااااب  17
 الموقف التعليمي

4.42 .101 
88% 

 عةمرتف

 العامة جاءت جميعها في متوسط حسابي بمستوى مرتفع. هجميع فقرات البعد الثاني المتعلقة بالمعرفة البيداغوجي أن( 7يبين الجدول )

 

 

 

 

 البعد الثالث : الكفايات التدريسية المتعلقة بالمعرفة المنهاجية

 عينةلالكفايات التدريسية المتعلقة بالمعرية المنهاجية  بية لمستوى المعيارية واسأهمية النس واالنحراياتالمتولسطات الحسابية  ( 8الجدول رقم)
 الدرالسة

 المتوسط  الفقرة الرقم

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري 

 األهمية

 النسبية

 مستوى 

 الممارسة

http://www.ajsp.net/


   
   

     
 عشر سادسالعدد ال

 م 2020 – شباط – 2تاريخ اإلصدار: 

www.ajsp.net                                                                                                                          5798 -2663: ISSN  
 

19 
Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP)                                                                           ISSN: 2663-5798 

 

 مرتفعة %84 118. 4.19 أعي االيدولوجية التي يقوم عليه المنهاج 18

 مرتفعة %78 158. 3.89 أقرأ وثيقة المنهاج الخاصة 19

      

 متوسط حسابي بمستوى مرتفع.المنهاجية جاءت جميعها في  جميع فقرات البعد الثالث المتعلقة بالمعرفة أن( 8يبين الجدول )

 األكاديميةالبعد الرابع: الكفايات التدريسية المتعلقة بمعرفة المحتوى 

 سأكاديميامتعلقة بمعرية المحتوى الكفايات التدريسية ال اسأهمية النسبية لمستوى المعيارية و  واالنحراياتالمتولسطات الحسابية  ( 9الجدول رقم)
 الدرالسة لعينة

 الفقرة الرقم
 المتوسط

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري 

 األهمية

 النسبية

 مستوى 

 الممارسة

20 
امتلك المعرفة العلمية باألفكار الرئيسااااااااااة في المبحث 

 الذي ادرسه 
 مرتفعة 94% 086. 4.72

 مرتفعة %94 087. 4.69 استطيع تحليل المحتوى إلى عناصره الرئيسة 21

 مرتفعة %89 101. 4.47 أواكب التطور المعرفي في مجال تخصصي 22

 جاءت جميعها في متوسط حسابي بمستوى مرتفع. األكاديمية( ان جميع فقرات البعد الرابع المتعلقة بمعرفة المحتوى  9يبين الجدول )

 

 

 : الكفايات التدريسية المتعلقة بالمعرفة البيداغوجية للمحتوى البعد الخامس

الكفايات التدريسية المتعلقة بالمعرية البيداغوجية  المعيارية واسأهمية النسبية لمستوى  واالنحراياتالمتولسطات الحسابية  ( 10الجدول رقم)
 الدرالسة لعينةللمحتوى 

 المتوسط  الفقرة الرقم

 الحسابي

 االنحراف

 ري المعيا

 األهمية

 النسبية

 مستوى 

 الممارسة
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توسط حيث مرتفع ومحتوى جاءت في متوسط حسابي بمستوى لمعرفة البيداغوجية للمجميع فقرات البعد الخامس المتعلقة با أن( 10)يبين الجدول
 جاءت بمستوى مرتفع. 24،25والفقرتانبمستوى أداء متوسط ( 23)لفقرةجاءت ا

 معرفة خصائص المتعلمينبالبعد السادس: الكفايات التدريسية المتعلقة 

ة الممارلسات التدريسية يي الكفايات التدريسية المتعلق رية واسأهمية النسبية لمستوى المعيا واالنحراياتالمتولسطات الحسابية ( 11)الجدول رقم
 لمعرية خصائص المتعلمين سأيراد الدرالسة

 المتوسط  الفقرة الرقم

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري 

 األهمية

 النسبية

 مستوى 

 الممارسة

 مرتفعة %88 107. 4.39 أرعي الفروق الفردية بين الطلبة  26

 مرتفعة %96 067. 4.81 أحسن التعامل مع الطلبة  27

 مرتفعة %93 080. 4.67 أتقبل أراء الطلبة  28

 مرتفعة %87 107. 4.36 أراعي أنماط التعلم المختلفة لدى الطلبة  29

 ابي بمستوى مرتفع .جميع فقرات البعد السادس المتعلقة لمعرفة خصائص المتعلمين جاءت جميعها  في متوسط حس أن( 11)يبين الجدول

 البعد السابع: الكفايات التدريسية المتعلقة بالتقويم

 الكفايات التدريسية المتعلقة بالتقويم المعيارية واسأهمية النسبية لمستوى  واالنحراياتالمتولسطات الحسابية ( 12)الجدول رقم

  مستوى  األهمية اإلنحراف المتوسط  الفقرة الرقم

 متوسطة %57 157. 2.83 استخدم طريقة اإللقاء ) المحاضرة فقط( 23

 مرتفعة %84 118. 4.19 أنوع في أساليب عرض الدرس 24

 مرتفعة %77 157. 3.83 أهمل الجوانب التطبيقية للدرس 25
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 الممارسة النسبية المعياري  الحسابي

 مرتفعة %87 098. 4.33 أنوع في أساليب التقويم وفق تنوع األهداف 30

أسااتخدم التقويم ) القبلي، التكويني ، الختامي( لتوجيه  31
 عملية التعلم 

4.19 .137 
84% 

 مرتفعة

أوظف التقويم الختامي )التقييم( في تحسااااااااين عمليتي  32
 التعلم والتعليم 

4.31 .104 
86% 

 مرتفعة

 مرتفعة %89 101. 4.44 أزود الطلبة بتغذية راجعة لتحسين أدائهم  33

 .( ان جميع فقرات البعد السابع المتعلقة بالتقويم جاءت جميعها  في متوسط حسابي بمستوى مرتفع 12يبين الجدول )

باختالف  في المرحلة األساسية   اإلسالميةلتربية معلمات مادة االتدريسية لدى معلمي و  كفاياتهل تختلف ال: النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني
 معلمة ( ؟جنس المعلم )معلم، 

 (Manova) المتعدد تحليل التباين  واختبار (  13( الجدول رقم ) multivariate testاالختبار المتعدد ) ولإلجابة عن هذه السؤال تم أجراء
 (14جدول )

 لمتغيري الجنس والخبرة والتفاعل بينهماويقًا  كفاياتلل Multivariate Testاالختبار المتعدد  (13)جدولال

 'Wilksإحصاااااااااااااااائي االختبااار  المتغيرات المستقل
Lambda 

مساااااااااااااااااااتاااااااوى  قيمة "ف"
 الداللة

 0.128 1.8 0.614 الجنس

 0.249 1.281 0.478 الخبرة

 0.809 668. 0.658 التفاعل

 التدريسية لدى معلمي ومعلمات التربية االلسمامية اياتللكف MANOVAتحليل التباين المتعدد  (14الجدول )        
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 األبعاد المصدر
مااااااااااااجاااااااااااامااااااااااااوع 

 المربعات
درجاااااااااااااااااااات 

 الحرية
ماااااتاااااوسااااااااااااااااااط 

 المربعات
 قيمة ف

الاااااااااااااااااداللاااااااااااااااااة 
 االحصائية

 الجنس

 017. 6.373 40.101 1 40.101 الكفايات المتعلقة بالتخطيط للدرس 

الكفايات التدريساااااااااااية المتعلقة بالمعرفة 
 امةالبيداغوجية الع

17.668 1 17.668 1.276 .268 

 766. 090. 187. 1 187. الكفايات التدريسية المتعلقة بالمنهجية

الكفايات التدريساااااااااااااية المتعلقة بمعرفة 
 المحتوى األكاديمي

6.837 1 6.837 5.022 .033 

الكفايات التدريساااااااااااية المتعلقة بالمعرفة 
 البيداغوجية للمحتوى 

4.254 1 4.254 1.069 .309 

الكفايات التدريساااااااااااااية المتعلقة لمعرفة 
 خصائص المتعلمين

.031 1 .031 .015 .903 

 392. 754. 1.263 1 1.263 الكفايات التدريسية المتعلقة بالتقويم

 125. 2.492 216.835 1 216.835 الدرجة الكلية للمقياس

 الخبرة

 326. 1.163 7.319 2 14.639 الكفايات المتعلقة بالتخطيط للدرس 

الكفايات التدريساااااااااااية المتعلقة بالمعرفة 
 البيداغوجية العامة

23.895 2 11.948 .863 .432 

 245. 1.474 3.070 2 6.140 الكفايات التدريسية المتعلقة بالمنهجية

الكفايات التدريساااااااااااااية المتعلقة بمعرفة 
 المحتوى األكاديمي

4.889 2 2.445 1.796 .183 

رفة متعلقة بالمعالكفايات التدريساااااااااااية ال
 البيداغوجية للمحتوى 

6.323 2 3.161 .794 .461 
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 األبعاد المصدر
مااااااااااااجاااااااااااامااااااااااااوع 

 المربعات
درجاااااااااااااااااااات 

 الحرية
ماااااتاااااوسااااااااااااااااااط 

 المربعات
 قيمة ف

الاااااااااااااااااداللاااااااااااااااااة 
 االحصائية

الكفايات التدريساااااااااااااية المتعلقة لمعرفة 
 خصائص المتعلمين

9.778 2 4.889 2.362 .111 

 948. 053. 089. 2 178. الكفايات التدريسية المتعلقة بالتقويم

 380. 1.001 87.078 2 174.156 الدرجة الكلية للمقياس

اعااااااال الاتافااااااا
بين الجنس 

 و الخبرة

 345. 1.102 6.931 2 13.862 الكفايات المتعلقة بالتخطيط للدرس 

الكفايات التدريساااااااااااية المتعلقة بالمعرفة 
 البيداغوجية العامة

50.183 2 25.091 1.813 .181 

 266. 1.383 2.879 2 5.757 الكفايات التدريسية المتعلقة بالمنهجية

فة متعلقة بمعر الكفايات التدريساااااااااااااية ال
 المحتوى األكاديمي

2.761 2 1.381 1.014 .375 

الكفايات التدريساااااااااااية المتعلقة بالمعرفة 
 البيداغوجية للمحتوى 

1.565 2 .782 .197 .823 

الكفايات التدريساااااااااااااية المتعلقة لمعرفة 
 خصائص المتعلمين

9.849 2 4.925 2.380 .110 

 679. 393. 658. 2 1.315 الكفايات التدريسية المتعلقة بالتقويم

 220. 1.595 138.758 2 277.515 الدرجة الكلية للمقياس

 الخطأ

     6.292 30 188.762 الكفايات المتعلقة بالتخطيط للدرس 

الكفايات التدريساااااااااااية المتعلقة بالمعرفة 
 البيداغوجية العامة

415.270 30 13.842 
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 األبعاد المصدر
مااااااااااااجاااااااااااامااااااااااااوع 

 المربعات
درجاااااااااااااااااااات 

 الحرية
ماااااتاااااوسااااااااااااااااااط 

 المربعات
 قيمة ف

الاااااااااااااااااداللاااااااااااااااااة 
 االحصائية

     2.082 30 62.462 ةالكفايات التدريسية المتعلقة بالمنهجي

الكفايات التدريساااااااااااااية المتعلقة بمعرفة 
 المحتوى األكاديمي

40.839 30 1.361 
    

الكفايات التدريساااااااااااية المتعلقة بالمعرفة 
 البيداغوجية للمحتوى 

119.387 30 3.980 
    

الكفايات التدريساااااااااااااية المتعلقة لمعرفة 
 خصائص المتعلمين

62.083 30 2.069 
    

     1.674 30 50.229 ايات التدريسية المتعلقة بالتقويمالكف

     87.022 30 2610.651 الدرجة الكلية للمقياس

 الكلي

       35 248.889 الكفايات المتعلقة بالتخطيط للدرس 

الكفايات التدريساااااااااااية المتعلقة بالمعرفة 
 البيداغوجية العامة

494.889 35 
      

       35 74.750 هجيةمتعلقة بالمنالكفايات التدريسية ال

الكفايات التدريساااااااااااااية المتعلقة بمعرفة 
 المحتوى األكاديمي

53.556 35 
      

الكفايات التدريساااااااااااية المتعلقة بالمعرفة 
 البيداغوجية للمحتوى 

130.306 35 
      

الكفايات التدريساااااااااااااية المتعلقة لمعرفة 
 خصائص المتعلمين

82.222 35 
      

       35 52.972 يات التدريسية المتعلقة بالتقويمالكفا
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 األبعاد المصدر
مااااااااااااجاااااااااااامااااااااااااوع 

 المربعات
درجاااااااااااااااااااات 

 الحرية
ماااااتاااااوسااااااااااااااااااط 

 المربعات
 قيمة ف

الاااااااااااااااااداللاااااااااااااااااة 
 االحصائية

       35 3193.889 الدرجة الكلية للمقياس

المرحلة األساسية  في اإلسالميةمعلمات مادة التربية و  معلميلدى  البيداغوجيةالتدريسية للكفايات المتوسطات الحسابية لمعرفة داللة الفروق بين 
خطيط للدرس فايات المتعلقة بالتالكالتدريسية في بعدي:  كفاياتيبين وجود فروق ذات داللة إحصائية في ال (األبعاد)حسب الجنستبعا لمتغير 

   أي انه يوجد فروق بين المعلمين والمعلمات في هذين البعدين ولصالح اإلناث، األكاديمي المحتوى  الكفايات التدريسية المتعلقة بمعرفةو 

 حسابي و االنحراف المعياري تبعا لمتغير جنس المعلمالمتولسط ال( 15)الجدول           

 االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي الجنس البعد

 3.405 30.35 معلم   المتعلقة بالتخطيط للدرسكفايات ال

 1.341 32.45 معلمة

 1.459 13.44 معلم   األكاديمي المحتوى  الكفايات التدريسية المتعلقة بمعرفة

 0.910 14.25 معلمة

 

اختالف بفي المرحلة األساسية  اإلسالميةالتدريسية لدى معلمي و معلمات مادة التربية  كفاياتهل تختلف ال: لثالنتائج المتعلقة بالسؤال الثا
 خبرتهم في التعليم ) قصيرة ، متوسطة ، طويلة ( ؟

التدريسية  للكفاياتلمعرفة داللة الفروق بين المتوسطات الحسابية ( manova)ولإلجابة عن هذه السؤال تم أجراء تحليل التباين الثنائي المتعدد 
في  إحصائية( عدم وجود فروق ذات داللة 14وتبين من الجدول ) في  المرحلة األساسية  اإلسالميةو معلمات مادة التربية  لدى معلميالصفية 

 .لية للمقياس تبعا لمتغير الخبرة المقياس والدرجة الك أبعادالكفايات التدريسية لعينة الدراسة على جميع 

تفاعل الجنس في المرحلة األساسية ب اإلسالميةمعلمات مادة التربية دى معلمي و التدريسية ل كفاياتهل تختلف ال: النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع
 والخبرة ؟

لدى ريسية الصفية التدين المتوسطات الحسابية للممارسات روق بجراء تحليل التباين الثنائي المتعدد لمعرفة داللة الفولإلجابة عن هذا السؤال تم أ
عدم وجود فروق ذات داللة أظهر  (14الجدول) ساسية تبعا للتفاعل بين الجنس والخبرةالمرحلة األفي  اإلسالميةمعلمات مادة التربية و  معلمي

أي جنس و الخبرة لالدرجة الكلية تبعا للتفاعل بين اأبعاد المقياس و  إلسالمية على جميعالتدريسية لمعلمي ومعلمات التربية ا كفاياتإحصائية في ال
 .ان المتغيران مستقلين 
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 :الخاصة بالمعلمينالنتائج المتعلقة ببطاقات المالحظة 

،  %75ياصة بالمعلمين وكانت على التوالنسب توافق المحكمين على بطاقات المالحظة الخ( 16،17،18أظهرت النتائج الواردة في الجداول) 
 (.19حسب الجدول ) 72%،  75%

 

 

 

 نسبة توايق المحكين( 16جدول )

  

 

 ( نسبة توايق المحكين17جدول)

 

نسبببببببببببة التواف   رقم الفقرة 

 األول

نسبببببببببببة التواف   رقم الفقرة 

 األول

نسااااااااااااابااة التوافق  رقم الفقرة 
 الثاني

نسااااابة التوافق  رقم الفقرة
 الثاني

1 80% 17 75%  1 75% 17 65% 

2 70% 18 75%  2 75% 18 65% 

3 75% 19 70%  3 90% 19 75% 

4 70% 20 65%  4 55% 20 75% 

5 75% 21 80%  5 80% 21 65% 

6 80% 22 65%  6 80% 22 75% 

7 75% 23 50%  7 60% 23 45% 

8 80% 24 75%  8 80% 24 75% 

9 75% 25 90%  9 80% 25 80% 

10 80% 26 95%  10 75% 26 85% 

11 75% 27 70%  11 80% 27 80% 

12 75% 28 65%  12 80% 28 80% 
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13 80% 29 70%  13 85% 29 75% 

14 75% 30 70%  14 70% 30 75% 

15 80% 31 65%  15 85% 31 70% 

 %75 الكلي %85 16  %75 الكلي 85% 16

 

 نسبة توافق المحكمين (18) جدول

 نسبة التواف  الثالث رقم الفقرة  نسبة التواف  الثالث رقم الفقرة 

1 70% 17 70% 

2 75% 18 75% 

3 85% 19 70% 

4 55% 20 70% 

5 70% 21 65% 

6 65% 22 70% 

7 65% 23 50% 

8 70% 24 80% 

9 80% 25 85% 

10 70% 26 85% 

11 90% 27 65% 

12 70% 28 65% 

13 80% 29 75% 
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14 65% 30 75% 

15 85% 31 70% 

 %72 الكلي 80% 16

   

 التوايق بالستخدام كاي تربيع (19جدول رقم )

 مستوى الداللة قيمة كاي تربيع 

24 0.242 

 

 .مما يدل على توافق المصححين  المحكمينبين  إحصائيةانه ال يوجد فروق ذات داللة  أي (0.05)مستوى الداللة اكبرمن أنيتضح من الجدول 

 مناقشة النتائج

عد لدى معلمين ومعلمات التربية اإلسالمية في محافظة الزرقاء .إلى أن ب البيداغوجيةالتدريسية ستوى الكفايات تعلقة بمكشفت نتائج الدراسة الم
ها الحسابية تالكفايات التدريسية المتعلقة بالمعرفة البيداغوجيه للمحتوى من أبعاد مقياس الكفايات التدريسية لدى أفراد عينة الدراسة كانت متوسطا

( وأهمية  0،643( وبانحراف معياري )  3،62من أبعاد الكفايات التدريسية األخرى في مقياس الكفايات بمتوسط حسابي )  اقل من نظيراتها
( وهي نسبة متوسطة مقارنة بالمتوسطات األخرى وهذا يؤكد أن الصورة ال تكتمل عند معلمينا فيما يتعلق بالمعرفة البيداغوجية  0،72النسبية ) 

يعود إلى العبء الملقى على المعلم والمهام الكثيرة التي عليه أن يحضرها في اليوم الواحد فيما بين النصاب المرتفع للمعلم للمحتوى وهذا قد 
لى الرغم الكفايات التدريسية البيداغوجية ( عليل فعالية المعلم في هذا البعد)كل هذه العوامل أسهمت في تق ، الواجبات حيحوواجب المناوبة وتص

ا لتطوير وتدريب المعلمين طريقو السياسة التربوية والبيداغوجية  واعتباره مفتاح للعالقة بين اع للمنهاج الكبرى في تأهيل المعلمين كصنّ  تهمن أهمي
فقرات وفيما يلي سنعرض مستويات ال .الذي نطمح جميعا إلى تحقيقه الطلبة وهذا بدوره مهما جدا لرفع مستوى  وزيادة خبرتهم والحكم على مهنيتهم

 بالنسبة ألبعادها 

( استجابات المعلمين إزاء الكفايات التدريسية المتعلقة بالتخطيط 6تشير بيانات الجدول رقم ) :البعد األول : الكفايات التدريسية المتعلقة بالتخطيط
 ( . 4،83 – 4،28ويتضح لنا المتوسطات تمتد من ) 

ية التخطيط وهي نسبة مرتفعة أي أن المعلمين على وعي تام بأهم (5جدول رقم )( 0.331( وانحراف معياري)4.49اره )وبمتوسط إجمالي مقد
 ن هذه العملية هي الخطوة األولى نحو النجاح.للتدريس قبل تنفيذه وأ
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إلى استجابات المعلمين ( 7)تشير بيانات الجدول رقم () مبادئ تنفيذ التدريسقة بالمعرفة والبيداغوجيه العامةلبعد الثاني : الكفايات التدريسية المتعلا
ح تضعلم وييعرفها المعلمون داخل الغرفة الصفية لتسهيل عملية التعليم والتالعامة التي ينبغي أن إزاء الكفايات التدريسية تجاه المعرفة البيداغوجيه 

رتفعة أي أن المعلمين على وعي وهي نسبة م (0.331)وانحراف معياري ( 4.49)بمتوسط إجمالي مقداره( 4.69-4.08)المتوسطات تمتد من أن
 البيداغوجيه العامة لممارساتهم التعليمية . عرفةبالم

إلى استجابات المعلمين إزاء الكفايات التدريسية  (8)وتشير بيانات الجدول رقم :ات التدريسية المتعلقة بالمعرفة المنهجيةيالبعد الثالث : الكفا
وهي نسبة مرتفعة ( 0.731)وانحراف معياري  (4.04)بمتوسط إجمالي مقداره (4.19-3.89)د بينالمتعلقة لمعرفة المنهاج وأن المتوسطات تمت

 نوعا ما .

إلى استجابات المعلمين إزاء الكفايات المتعلقة بمعرفة  (9)تشير بيانات الجدول رقم :الكفايات التدريسية المتعلقة بمعرفة المحتوى البعد الرابع: 
بة مرتفعة تعكس وهي نس( 0.412)وانحراف معياري ( 4.63)وبمتوسط إجمالي مقداره( 4.72-4.47)وسطات تمتدالمحتوى األكاديمي وكانت المت

 عملية التدريس  . عليه في  بالمحتوى والتركيز االهتمام المباشر

إلى استجابات المعلمين إزاء ( 10) تشير بيانات الجدول رقم :(PCK)قة بالمعرفة البيداغوجية للمحتوى الكفايات التدريسية المتعلالبعد الخامس: 
وانحراف (3.62)إجمالي(بمتوسط 4.19-2.83) تمتدوكانت المتوسطات (:PCK)الكفايات التدريسية في مجال المعرفة البيداغوجية للمحتوى 

 وهي نسبة متوسطة مقارنة بالمتوسطات األخرى . (0.643)معياري 

ر ) طريقة اإللقاء أو المحاضرة ( في معظم األحيان وعدم التنويع في طرائق التدريس وهذا يؤكد على استخدام معلمين لطريقة التدريس المباش
 وعرض المعلومات مما يؤكد على الفجوة الكبيرة في العملية التدريسية بين النظرية والتطبيق . 

إلى استجابات المعلمين إزاء الكفايات ( 11)متشير البيانات في الجدول رقالكفايات التدريسية المتعلقة بمعرفة خصائص المعلمين البعد السادس: 
هي نسبه .(و 383)، وانحراف معياري (4.56)بمتوسط إجمالي ( 4.81-4.36)وكانت المتوسطات تمتد بينالمتعلقة بمعرفة خصائص المعلمين 

 .مرتفعة أيضا

المتعلقة بالتقويم وكانت استجابات المعلمين إزاء الكفايات إلى ( 12)تشير البيانات في الجدول رقم الكفايات التدريسية المتعلقة بالتقويمالبعد السابع: 
النوع وعند اعتبار متغير الجنس )وهي نسبة مرتفعة أيضا . ( 52).وانحراف معياري ( 4.32)وبمتوسط أجمالي(4.44-4.19)المتوسطات تمتد بين

في الممارسات التدريسية في فروق ذات داللة إحصائية  وجود( 14)جدول رقم  Manovaاالجتماعي( أظهرت نتائج تحليل التباين المتعدد ) 
( متعلقة بمعرفة المحتوى األكاديميالكفايات الذلك في بعد )وك.( 15( ولصالح اإلناث كما يوضحه الجدول رقم )بعد)الكفايات المتعلقة بالتخطيط

في الكفايات التدريسية لدى عينة الدراسة وقد  وأثرهايسية متغير الخبرة التدر  إلىبالنسبة  أما.(15ولصالح اإلناث أيضا  كما في جدول رقم )
في الكفايات التدريسية لدى عينة الدراسة  إحصائيةروقا ذات دالله فعدم وجود (14)جدول رقم manovaنتائج التحليل التباين المتعدد  أظهرت

× كذلك األمر بالنسبة إلى العالقة بين متغيرات الدراسة ) الجنس  .الخبرة التدريسية درجة الكلية للمقياس تبعا لمتغيرعلى جميع أبعاد المقياس وال
× الجنس غيرات الدراسة أي أن المتغيرين )عدم وجود عالقة داله إحصائيا بين مت  manovaالخبرة التدريسية ( وقد أظهرت نتائج التحليل المتعدد 

 لة جوهرية .الخبرة ( مستقالن وبالتالي لم يكن للعالقة االرتباطيه بينهما دال
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نسبة توافق استجابات المحكمين على  ( أن16،17،18)الجداول المالحظة اتبطاقوتشير بيانات الجداول الخاصة بنسب توافق المحكمين على 
د وهي نسب متقاربة جدا تؤك %74ونسبة التوافق الكلية بلغت ( %72،%75،%75 ات الثالث كانت متقاربة كما يلي بطاقات المالحظات للمعلم

في بطاقات ( 31)على اتفاق المالحظين الثالثة ) مديرة المدرسة ، المساعدة الفنية، ومنسقة المواد الدراسية ( في االستجابات على الفقرات
مستوى  أن( 19)كاى تربيع واظهر الجدول رقم توافق باستخدامالالمالحظة وقد قامت الباحثة للتأكيد على هذه االستقاللية بالرأي باستخراج معامل 

مين مما يدل كّ بين المح ( α  =0،05) دالله إحصائية عند مستوى الداللةوبالتالي عدم وجود فروق ذات ( 0.242)الداللة لقيمة كاى تربيع هي
 مين.على توافق المحكّ 

تالف وجود اخ طاقات المالحظةعلى ب)عينة الدراسة( مين إزاء الكفايات التدريسية للمعلمات ويجدر بالذكر هنا بناءا على استجابات المحكّ   
بطاقات اسة الثانية )يسية على أداة الدر ونتائج مستوى الكفايات التدر تبانه بين نتائج مستوى الكفايات التدريسية على أداة الدراسة األولى االس واضح

قارنة تائج استجاباتهم على االستبانة محيث أظهرت النتائج ارتفاعا ملحوظا على مستوى الكفايات التدريسية لدى المعلمين حسب ن (المالحظة
 إظهاري عدم رغبة المعلم ف إلى هعزى سببالدراسة قد يُ  أدواتهذا االختالف في نتائج و نوعا ما التي كانت منخفضة و بنتائج بطاقات المالحظة  

ناعته بعدم جدواها وأنها البيداغوجيه  لق التدريسية لتأهيل كفاياته يةبتدريورات دوربما عدم الرغبة في  التدريسيةف الموجود لديه في الكفايات ضعال
 .أكلهاال تأتي 

 :ياتالتوص

 أكثرئج واحده وذلك للحصول على نتا أداة الدراسة وعدم االعتماد على  أدواتنصح الباحثون بالتنويع في يُ  أعالهبناء على االستنتاجات   -1
 دقه وموضوعية .

 . لتدريسيةاالبيداغوجيه لدى معلمينا في جميع التخصصات والمباحث  التدريسيةفايات كالية فاعلة لتطوير باالهتمام بوضع برامج تدري -2
 قبلوا عليها بهمة عالية .على ان تكون هذه الدورات مفيدة وتمتلك عوامل جاذبة للمعلمين وذلك ليُ 
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 قائمة المراجع

 العربية  المراجعأوال : 

ايات التعليمية الالزمة للطلبة المعلمين تخصص معلم صف في كلية التربية بجامعة األزهر من وجهة الكف" . 2010) .ابو صواوين ، راشد
 . مجلة الجامعة اإللسمامية،  "نظرهم في ضوء احتياجاتهم التدريبية

 طرق تعليم التربية اإللسمامية .)1983)احمد ، محمد 

  يقمهارات التدريس بين النظرية والتطب .(2008)االحمدي ، طالل 

 مدى معرية معلمي ومعلمات اللغة العربية بالمحتوى البيداغوجي .)2009)الحوامدة ، باسم 

 ، األردن ، عمان : دار الميسره للنشر والتوزيع مهارات التدريس الصفي .)2002(لحيلة ، محمد ا

 31العدد الرابع ، مجلد  .)1990)رسالة المعلم 

 47اني المجلد العدد الث . )2009)رسالة المعلم ،نيسان 

 جامعة الزقازيق –، كلية التربية  المعلم إعداده ومكانته و أدوارة سعفان ومحمود،

 ، الدار المصرية اللبنانية  ألسالسيات التدريس الفعال يي العالم العربي .)1995)شحاده ،حسن 

ة لمعلمي التربية اإللسمامية بالمرللة اسألسالسية بناء برنامج تدريبي قائم على الكفايات التدريسي) ."2012).الشديفات ، والخصاونه -10
 "يي اسأردن 

  نيا يي ضوء التحديات المستقبلية إعداد المعلم وتنميته مه .)2009)صالح ، ايهاب 

 ، دار المعارف 2ج 5ط التربية وطرق التدريس .)1963)عبد العزيز ، صالح 

 ، دار الفكر داد المعلميندور التربية العملية يي إع ،)1979)عبد هللا ، عبد الرحمن 

  تقويم الكفايات التدريسية لدى معلمي العلوم يي المرللة االبتدائية) .2007)العبيدي ، اسراء 

بناء برنامج تدريبي لتطوير الكفايات المهنية لدى  الطلبة معلمي التعليم اسألسالسي يي ضوء ا إلستراتيجية  ."2008)ا لعجرمي ، باسم 
 "2008إعداد المعلمين 

، الكفايات التدريسية ، رسالة دكتوراه غير منشورة ، بغداد ، جامعة  اثر ياعلية التدريب يي أداء الطالب / المعلم .(1995)الفتالوي ، سهيلة 
 بغداد
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 األداء ، األردن :دار الشروق  –التدريب  –:المفهوم  كفايات التدريس، )2003)الفتالوي، سهيله  

ممارلسة معلمي ومعلمات التربية اإللسمامية للكفايات التعليمية يي المرللة الثانوية من وجهة نظر  درجة" .)1998)الكيالني ، احمد 
  "المعلمين والمعلمات يي محايظة عمان

الكفايات التدريسية البيداغوجية وتأثرها بمتغيري الجنس والخبرة  لدى معلمي ومعلمات المرللة اسألسالسية الدنيا " .)2010)محمود ، خولة 
 "محايظة الزرقاءيي 

الكفايات التدريسية لدى معلمات المرحلة األساسية الدنيا في المدارس الخاصة في ضوء متغيرات المؤهل " .)2010)المومني ، خزعلي 
  مجلة جامعة دمشق ".العلمي وسنوات الخبرة والتخصص

 .لبنان  –ورات عويدات، بيروت ، تعريب الدكتور فؤاد شاهين ، منشإعداد المعلمين  .)1996)مياالريه ، غاستون 

 القاهرة  –، دار الثقافة  مجموعة بحوث ومقاالت يي التربية .)1983)مينا ،فايز 

 بية ، قسم المناهج وطرق التدريس،جامعة حلوان ، كلية التر  مهارات التدريس .نخبة من أعضاء هيئة التدريس

                                                                                 اسأجنبية : المراجع
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 س الممارلسات التدريسيةقيا

 أنثى                     ذكر                   الجنس :  -1

 لسنوات يأكثر 10      -لسنوات       ج 9-5من       -لسنوات يما دون         ب 4       -الخبرة التدريسية : أ -2

 الرقم
 ألساسيةالكفايات التدريسية البيداغوجية عند معلمي ومعلمات  التربية اإلسالمية  في المرحلة ا

 مطلقا نادرا أحيانا غالبا دائما الكفايات التدريسية 

 الكفايات التدريسية المتعلقة بالتخطيط للدرس

      احدد الخبرات السابقة للطلبة ) التعليم القبلي( 1

      أصوغ أهدافًا إجرائية متنوعة يمكن مالحظتها وقياسها  2

      أعد خطة يومية للدرس )مذكرة  الدرس( 3

4 
أحاااادد الوسااااااااااااااااائاااال التعليميااااة والمااااادة التعليميااااة التي 

 سأعرضها أثناء الدرس
     

      أوزع الوقت على األهداف المعدة 5

6 
أحدد أسااااااااااااااليب التقويم المناسااااااااااااابة لقياس مدى تحقق 

 األهداف
     

      احدد الواجب المنزلي المناسب لتحقيق الهدف 7

 المعرفة البيداغوجية العامة ) مبادئ تنفيذ الدرس (الكفايات التدريسية المتعلقة ب

      أمهد للدرس بطريقة جذابة 8

      أهيئ البيئة الصفية لتناسب مع الموقف التعليمي  9

      أنوع في المثيرات الجاذبة النتباه الطلبة 10

      اعزز استجابات الطلبة 11
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      أنوع في األساليب التدريسية 12

      تخدم أساليب مختلفة لضبط إدارة الصفاس 13

      احرص على ربط الدرس بالواقع االجتماعي للطلبة 14

      أنوع في طرح األسئلة  15

16 
أراعي مهارات االتصاااااااااااااال والتواصااااااااااااال أثناء الموقف 

 التعليمي 
     

      احرص على غلق الدرس بأساليب مختلفة  17

 

 الرقم
 البيداغوجية عند معلمي ومعلمات  التربية اإلسالمية  في المرحلة األساسيةالكفايات التدريسية 

 مطلقا نادرا أحيانا غالبا دائما الكفايات التدريسية 

 الكفايات التدريسية المتعلقة بالمعرفة المنهاجية 

      أعي االيدولوجية التي يقوم عليه المنهاج 18

      أقرأ وثيقة المنهاج الخاصة 19

 الكفايات التدريسية المتعلقة بمعرفة المحتوى األكاديمي

20 
امتلك المعرفة العلمية باألفكار الرئيساااااااااااااة في المبحث 

 الذي ادرسه 
     

      استطيع تحليل المحتوى إلى عناصره الرئيسة 21

      أواكب التطور المعرفي في مجال تخصصي 22

 ( pckبيداغوجية للمحتوى ) الكفايات التدريسية المتعلقة بالمعرفة ال

      استخدم طريقة اإللقاء ) المحاضرة فقط( 23
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      أنوع في أساليب عرض الدرس 24

      أهمل الجوانب التطبيقية للدرس 25

 الكفايات التدريسية المتعلقة لمعرفة خصائص المتعلمين 

      أرعي الفروق الفردية بين الطلبة  26

      ع الطلبة أحسن التعامل م 27

      أتقبل أراء الطلبة  28

      أراعي أنماط التعلم المختلفة لدى الطلبة  29

 الكفايات التدريسية المتعلقة بالتقويم

      أنوع في أساليب التقويم وفق تنوع األهداف 30

31 
أساااااتخدم التقويم ) القبلي، التكويني ، الختامي( لتوجيه 

 عملية التعلم 
     

32 
أوظف التقويم الختامي )التقييم( في تحساااااااااااين عمليتي 

 التعلم والتعليم 
     

      أزود الطلبة بتغذية راجعة لتحسين أدائهم  33

 

 بطاقة ممالظة للتعرف إلى مدى ممارلسة المعلمين للكفايات التدريسية البيداغوجية

 20ريخ:   /   /      المعلمة :__________________  اليوم:____________        التا

 الكفايات التدريسية  الرقم

 درجة الممارسة

 منخفضة متوسطة مرتفعة مرتفعة جدا
منخفضاااة 

 جدا

5 4 3 2 1 
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 الكفايات التدريسية المتعلقة بالتخطيط للدرس

      يحدد الخبرات السابقة للطلبة ) التعليم القبلي( 1

      اسها حظتها وقييصوغ أهدافًا إجرائية متنوعة يمكن مال 2

      يعد خطة يومية للدرس )مذكرة  الدرس( 3

4 
يحاااادد الوسااااااااااااااااائاااال التعليميااااة والمااااادة التعليميااااة التي 

 سيعرضها أثناء الدرس
     

      يوزع الوقت على األهداف المعدة 5

6 
يحدد أساااااااااااااليب التقويم المناساااااااااااابة لقياس مدى تحقق 

 األهداف
     

      لي المناسب لتحقيق الهدفيحدد الواجب المنز  7

 الكفايات التدريسية المتعلقة بالمعرفة البيداغوجية العامة ) مبادئ تنفيذ الدرس (

      يمهد للدرس بطريقة جذابة 8

      يهيئ البيئة الصفية لتناسب مع الموقف التعليمي  9

      ينوع في المثيرات الجاذبة النتباه الطلبة 10

      ابات الطلبةيعزز استج 11

      ينوع في األساليب التدريسية 12

      يستخدم أساليب مختلفة لضبط إدارة الصف 13

      يحرص على ربط الدرس بالواقع االجتماعي للطلبة 14

      ينوع في طرح األسئلة  15

16 
يراعي مهارات االتصاااااااااااااال والتواصااااااااااااال أثناء الموقف 

 التعليمي 
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17 
غلق الدرس بأسااااااااااااليب مختلفة حساااااااااااب  يحرص على

 الموقف التعليمي
     

 

 الكفايات التدريسية  الرقم

 درجة الممارسة

 منخفضة متوسطة مرتفعة مرتفعة جدا
منخفضااااااااااااة 

 جدا

5 4 3 2 1 

 الكفايات التدريسية المتعلقة بمعرفة المحتوى األكاديمي

18 
لمبحث ايمتلك المعرفة العلمية باألفكار الرئيساااااااااااااة في 

 الذي يدرسه 
     

      يستطيع تحليل المحتوى إلى عناصره الرئيسة 19

      يواكب التطور المعرفي في مجال تخصصي 20

 ( pckالكفايات التدريسية المتعلقة بالمعرفة البيداغوجية للمحتوى ) 

      يستخدم طريقة اإللقاء ) المحاضرة فقط( 21

      سينوع في أساليب عرض الدر  22

      يهمل الجوانب التطبيقية للدرس 23

 الكفايات التدريسية المتعلقة لمعرفة خصائص المتعلمين 

      يرعي الفروق الفردية بين الطلبة  24

      يحسن التعامل مع الطلبة  25

      يتقبل أراء الطلبة  26

      يراعي أنماط التعلم المختلفة لدى الطلبة  27
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 ات التدريسية المتعلقة بالتقويمالكفاي

      ينوع في أساليب التقويم وفق تنوع األهداف 28

29 
يساااااتخدم التقويم ) القبلي، التكويني ، الختامي( لتوجيه 

 عملية التعلم 
     

30 
يوظف التقويم الختامي )التقييم( في تحسااااااااااين عمليتي 

 التعلم والتعليم 
     

      لتحسين أدائهم  يزود الطلبة بتغذية راجعة 31
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ABSTRACT 

This study aimed at measuring the level of pedagogic practices competencies for the Islamic education teachers 

in basic stage in Zarka city/ Jordan and the effect of some demographics variables such as:  The sample 

consisted of (36) females and  teacher’s gender, his experience and the interaction between them  study males 

teachers working in the primary Governmental schools in Zarqa. For collecting data, two administratives of 

study have been used, questionnaire of (33) paragraphs in its final version and the note card which was 

consisted of (31) paragraphs in its final 

version                                                                                                                              

in order to answer the study questions, arithmetic averages, standard deviations, standard errors, percentages 

and the applications of (manova) were 

used                                                                                                                                

The study concluded the following findings                                                                                                   : 

1- There were no differences with statistical significant attributed to gender at all competencies except for two 

dimensions related to a planning and the competencies dimensions related to academic content for the interest 

of female                                                                                                                                                                    

2 -There were no differences with statistical significant at the level of pedagogic competencies for the study 

sample at all dimensions and the total score of scale according to experience 

variable                                                           .                                                                                  

3-There were no differences with statistical significant at the level of pedagogic competencies for the study 

sample at all dimensions according to the interaction between gender and educational experience                  .  

Averages of pedagogic practices competencies for all dimensions were high except for the competencies related 

to the content pedagogic knowledge                                                                                                              

4- The coincidence between the arbitrators in terms of note cards was 

74%                                                                 

Key words: The Pedagogic Practices, The Educational Experience, The Basice 

Stage                                                          . 
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