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  وزارة التـعليم العـــالـي

  كلية التربية –جامعة أم القرى 
  قسم املناهج وطـرق التدريس

  
  
  

  

  :عنوان الرسالة 
أمهية معايري اجلودة الشاملة ملعلمي التربية اإلسالمية " 

  "يف املرحلة االبتدائية من وجهة نظر املختصني 
  
  

  

  :إعداد الطالب 
  مشعل بن عزيز آل هادي الغامدي عادل بن

  
  

  :إشراف سعادة الدكتور 
  حممد صاحل بن علي جان

  األستاذ املشارك بقسم املناهج وطرق التدريس
  

  مطلب تكميلي لنيل درجة املاجستري يف مناهج وطرق تدريس التربية اإلسالمية
  
  

  الفصل الدراسي الثاين لعام
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  )ملخص الدراسة (  
  " . معايري اجلودة الشاملة ملعلمي التربية اإلسالمية يف املرحلة االبتدائية من وجهة نظر املختصني أمهية "  :العنوان   
ملعلمي التربية اإلسالمية يف املرحلة االبتدائية  معايري اجلودة الشاملةأمهية ما " حتددت يف السؤال الرئيسي التايل  :أسئلة الدراسة   

  :ويتفرع من هذا السؤال األسئلة الفرعية التالية " . من وجهة نظر املختصني ؟ 
. ختصني املتعلقة باجلانب الشخصي؟معايري اجلودة الشاملة ملعلمي التربية اإلسالمية يف املرحلة االبتدائية من وجهة نظر املأمهية ما  -١
. ختصني املتعلقة باجلانب العلمي ؟معايري اجلودة الشاملة ملعلمي التربية اإلسالمية يف املرحلة االبتدائية من وجهة نظر املأمهية ما  -٢
   معايري اجلودة الشاملة ملعلمي التربية اإلسالمية يف املرحلة االبتدائية من وجهة نظر املختصني املتعلقة باجلانب التربوي أمهية ما  -٣
معايري اجلودة الشاملة ملعلمي التربية اإلسالمية يف املرحلة االبتدائية من وجهة نظر املختصني املتعلقة أمهية ما  -٤. ؟ ) ملهين ا( 

  .باجلانب االجتماعي واملشاركة اتمعية ؟ 
  :دف هذه الدراسة ملا يلي  :أهداف الدراسة   
ملختصني املتعلقة باجلانب لتربية اإلسالمية يف املرحلة االبتدائية من وجهة نظر امعايري اجلودة الشاملة ملعلمي اأمهية حتديد . ١ 

معايري اجلودة الشاملة ملعلمي التربية اإلسالمية يف املرحلة االبتدائية من وجهة نظر املختصني املتعلقة أمهية حتديد . ٢. الشخصي
علقة لمي التربية اإلسالمية يف املرحلة االبتدائية من وجهة نظر املختصني املتمعايري اجلودة الشاملة ملعأمهية حتديد . ٣. باجلانب العلمي 

معايري اجلودة الشاملة ملعلمي التربية اإلسالمية يف املرحلة االبتدائية من وجهة نظر أمهية حتديد . ٤. )املهين ( باجلانب التربوي 
 .املختصني املتعلقة باجلانب االجتماعي واملشاركة اتمعية 

وكانت أداة الدراسة عبارة عن استبانة تضمنت معايري اجلودة الشاملة ملعلمي  استخدم الباحث املنهج الوصفي ، :منهج الدراسة   
كانت هي اتمع األصلي الذي طبقت عليه الدراسة، وتكون من املختصني فعينة الدراسة ، أما  التربية اإلسالمية يف املرحلة االبتدائية

جامعة أم القرى ، ( التدريس املتخصصني يف مناهج وطرق تدريس التربية اإلسالمية يف اجلامعات باملنطقة الغربية  من أعضاء هيئة
عضو هيئة تدريس ، وكذلك من مشريف التربية اإلسالمية التابعني )  ١٥( والبالغ عددهم ) جامعة امللك عبد العزيز ، جامعة الطائف 

  .مشرفا )  ٧٧( والبالغ عددهم ) مكة املكرمة ، جدة ، الطائف ( قة الغربية إلدارات التربية والتعليم باملنط
. املتوسطات احلسابية  -٣( % ) . النسب املئوية  -٢) . ك ( التكرارات  -١ :األساليب اإلحصائية املستخدمة يف الدراسة   
  .حلساب االتساق الداخلي) بريسون ( اط  معامل االرتب -٦. معامل ألفاكرونباخ للثبات  -٥. االحنرافات املعيارية  -٤
حظيت معايري اجلودة الشاملة ملعلمي التربية اإلسالمية يف املرحلة االبتدائية املتعلقة باجلانب الشخصي مبا  -١: أهم نتائج الدراسة   

لمي التربية اإلسالمية يف حظيت معايري اجلودة الشاملة ملع - ٢. تضمنته من مؤشرات بدرجة أمهية عالية من وجهة نظر املختصني 
حظيت معايري  -٣. املرحلة االبتدائية املتعلقة باجلانب العلمي مبا تضمنته من مؤشرات بدرجة أمهية عالية من وجهة نظر املختصني 

مؤشرات بدرجة أمهية  مبا تضمنته من) املهين ( املتعلقة باجلانب التربوي اجلودة الشاملة ملعلمي التربية اإلسالمية يف املرحلة االبتدائية 
حظيت معايري اجلودة الشاملة ملعلمي التربية اإلسالمية يف املرحلة االبتدائية املتعلقة باجلانب  -٤. عالية من وجهة نظر املختصني 

  .  االجتماعي واملشاركة اتمعية مبا تضمنته من مؤشرات بدرجة أمهية عالية من وجهة نظر املختصني 
يف ضوء النتائج قدم الباحث عددا من التوصيات ملن مهم هذه الدراسة من معلمي التربية اإلسالمية ،  :توصيات الدراسة   

ومشريف التربية اإلسالمية ، ووزارة التربية والتعليم ، ومؤسسات إعداد املعلمني ، والباحثون ، باالستفادة منها يف تطوير أداء 
  .املعلمني والرقي به حنو اجلودة والتميز 

  عميد كلية التربية      املشرف على الرسالة                           الطالب                                 
  زهري بن أمحد الكاظمي. د       حممد صاحل بن علي جان         . د      عادل بن مشعل عزيز الغامدي       
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Abstract 
Title : The importance of Total Quality curricula for the Islamic educational teachers in the 
elementary schools according to the specialists' views. 
The research's questions; these questions are shown under the following question "What is the 
importance of the total quality for the Islamic educational teachers in the elementary schools 
according to the specialists' views? ". These question can be subdivided into the following; 

1- What is the importance of the total quality curricula for the Islamic teachers in the 
elementary schools according to the specialists' views related to the personal attitudes? 

2- What is the importance of the total quality curricula for the Islamic teachers in the 
elementary schools according to the specialists' views related to the scientific attitudes? 

3- What is the importance of the total quality curricula for the Islamic teachers in the 
elementary schools according to the specialists' views related to the educational 
(professional) attitudes? 

4- What is the importance of the total quality curricula for the Islamic teachers in the 
elementary schools according to the specialists' views related to the social participation? 

The research's aims : This research aims to achieve the following :  
1) Identifying the importance of the total quality curricula for the Islamic educational 

teachers in the elementary schools according to the specialists' views related to the 
personal attitudes. 

2)  Identifying the importance of the total quality curricula for the Islamic educational 
teachers in the elementary schools according to the specialists' views related to the 
scientific attitudes. 

3) Identifying the importance of the total quality curricula for the Islamic educational 
teachers in the elementary schools according to the specialists' views related to the 
educational (professional) attitudes. 

4) Identifying the importance of the total quality curricula for the Islamic educational 
teachers in the elementary schools according to the specialists' views related to the 
social participation. 

The research's method:  
The researcher uses the descriptive method, and the tool of questionnaire, which is 

includes the total quality curricula for the Islamic educational teachers in the elementary 
schools. The sample of the study is the total society of the research, consists of all the specialists 
of the teaching stuff in the curricula and teaching instruction methods of Islamic education in 
the western area universities ( Ummal Qura University, King Abdul Aziz University, Al-Taif 
University ) with total numbers of (15) members, and the Islamic educational supervisors 
related to the Western Educational administration ( Holy Makkah, Jeddah, Al-Taif), with total 
numbers (77) supervisors. 
The research's statistical methods : 1) Frequencies, 2) percentages, 3) means, 4) Standard 
deviations, 5) Alfa Runback's reliability analysis, 6) the Pearson's correlate analysis for the 
validity. 
The most Important findings of the research :    

1) The total quality curricula for the Islamic educational teachers in the elementary 
schools related to the personal attitudes get high degrees of importance 
according to the specialists' views 

2) The total quality curricula for the Islamic educational teachers in the elementary 
schools related to the scientific attitudes get high degrees of importance 
according to the specialists' views 

3) The total quality curricula for the Islamic educational teachers in the elementary 
schools related to the educational (professional) attitudes get high degrees of 
importance according to the specialists' views 

4) The total quality curricula for the Islamic educational teachers in the elementary 
schools related to to the social participation get high degrees of importance 
according to the specialists' views 

The research's recommendations:  
According to the previous mentioned findings, the researcher gives some recommendations 
related to the Islamic educational teachers and supervisors. Also, gives some recommendations 
related to the ministry of education, teachers' preparation institutions, and researchers to develop 
the teachers' performance towards the total quality.  

 
The student 

 
Adel Ben Meshe'l Al-Ghamdi 

 
Supervisor 

 
Dr. Mohammed Saleh, Ali Jan 

 
Dean of the Educational College 

 
Dr. Zohair Ahmed Al-Kazimi 
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  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  

            ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ېې  ې  چ    ٹ ٹ
  چ                       

  
  

  ) ١٠٥:  التوبةسورة (                                                                                                                      
  

  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  

إمنا األعمال بالنيات ، وإمنا لكل امرئ ما نوى ، فمن كانت "  
وله ، ومن كانت هجرته إىل اهللا ورسوله ، فهجرته إىل اهللا ورس

  ."يههجرته لدنيا يصيبها ، أو امرأة ينكحها ، فهجرته إىل ما هاجر إل
  ) ]  ١٩٠٧( ، ومسلم رقم )  ١( رواه البخاري رقم [ 
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  اإلهداء
  

ما طريقي يف احلياة  إىل نور عيين اليت أبصر  
  لذين ربياين صغريا ، ويرجون الرب مين كبريالإىل ا

  " الطاهرين يوالد" إىل 
  أمد اهللا يف عمريهما على طاعته وتقواه

***  
***  

  إىل سندي يف امللمات ، وعضدي يف النائبات
  "إخويت وأخوايت األوفياء " 

  زادهم اهللا من الطاعات واخلريات
***  
***  

  الزوجية ، وتعبت على راحيت وقإىل من أوفت حبق
  "أم أيوب " زوجيت الغالية 

  حفظها اهللا ، وزادها حشمة وعفافا
***  
***  

  إىل أبنائي 
  أقر اهللا عيين بصالحهم وحفظهم لكتاب رم

***  
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  شكر وتقدير

احلمد هللا الذي بنعمته تتم الصاحلات ، والشكر هللا الذي تفضل علينا بعظيم اهلبات ، والصالة      
  :د ـوبعالتسليمات  والسالم على املؤيد من ربه باملعجزات ، عليه أفضل الصالة وأمت 

مد والشكر أوال وآخرا وظاهرا وباطنا هللا رب العاملني ، على ما أنعم به علي من نعم كثرية فاحل     
، لرسالة العلمية ، وتيسري إجنازها، ومنها نعمة إمتام هذه اباطنة ال أحصي هلا عدا وال حصرا ظاهرة و

فا للهم لك  كرمي ، واليت أسأل اهللا أن ينفع ا ، وأن يكتب هلا قبوال ، وأن جيعلها خالصة لوجهه ال
  .احلمد كما ينبغي جلالل وجهك ولعظيم سلطانك 

من صنع إليكم معروفا فكافئوه ، فإن مل جتدوا ما تكافئوه " مث عمال بقوله صلى اهللا عليه وسلم      
، فإين أتوجه بوافر الشكر وجزيل االمتنان إىل سعادة "له ، حىت تروا أن قد كافأمتوه  فادعوا

الرسالة ، والذي هذه حممد صاحل بن علي جان ، الذي شرفين بإشرافه على : ر الدكتور القدي
  .غمرين جبميل نصحه وتوجيهاته السديدة ، فله مين وافر الدعاء والثناء 

فريد بن : إبراهيم بن حممود فالته ، والدكتور : كما أتوجه بالشكر لكل من األستاذ الدكتور      
، السديدة ، وإثرائها مبزيد من التوجيهات العلميةناقشة خطة البحثمب علي الغامدي ، على تفضلهما

والشكر كذلك موصول ملناقشي هذه الرسالة العلمية األستاذ . امها اهللا عين خري اجلزاء وأوفاهفجز
، على تفضلهما مبناقشة حممد معيض الوذيناين : إبراهيم بن حممود فالته ، والدكتور : الدكتور 

  .أثرت الرسالة، فجزامها اهللا عين خري اجلزاءواليت حنوها  رئياماالرسالة وإبداء م
وهنا ال يفوتين كذلك أن أتقدم بالشكر اجلزيل جلميع منسويب قسم املناهج وطرق التدريس      

وعلى رأسهم سعادة رئيس  بكلية التربية جبامعة أم القرى ، من أعضاء هيئة التدريس واإلداريني
لشكر كذلك ، على ما قدموه يل فترة دراسيت باجلامعة ، وا  بن حممد السيفصاحل: القسم الدكتور 

، وال واصلة دراسيت للماجستري جبامعة أم القرى الباحة ، واليت أتاحت يل الفرصة ملامعة موصول جل
أمحد بن مشعل الغامدي ، لتعاونه : أنسى أن أتوجه خبالص الشكر والتقدير ألخي الويف الدكتور 

  .ي حىت إجناز هذه الرسالة الكبري مع
ولكل من ساهم برأيه أو جهده أو نصحه وتوجيهه أو دعائه إلجناز هذه الرسالة ، عظيم الشكر      

  .واالمتنان ، وأسأل اهللا للجميع الفردوس األعلى من جنته ، إنه جواد كرمي 
  .وصلى اهللا وسلم وبارك على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني 

  الباحث                                                                                    
  عادل بن مشعل الغامدي                                                                     
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  قائمة احملتويات 

  رقم الصفحة  احملتــــوى  م
  ب  ملخص الدراسة  ١
  د  آية و حديث  ٢
  هـ  داءإهــــ  ٣
  و  شكر و تقـدير  ٤
  ز  قائمة احملتويـات   ٥
  ك  قائمة املـالحق  ٦
  ل  قائمة اجلداول  ٧
  ١  مشكلة الدراسة وأبعادها: الفصل األول   ٨
  ٢  مقدمة الدراسة  ٩
  ٦  اإلحساس باملشكلة    ١٠
  ١٠  أسئلة الدراسة   ١١
  ١٠  أهداف الدراسة  ١٢
  ١١  أمهية الدراسة   ١٣
  ١٤  حدود الدراسة  ١٤
  ١٥  مصطلحات الدراسة  ١٥
  ١٩  اخللفية النظرية للدراسة : الفصل الثاين   ١٦
  ٢٠  متهيد  ١٧
  ٢٠   )معلم التربية اإلسالمية ( :  املبحث األول /اإلطار النظري : أوالً   ١٨
  ٢١  مكانة املعلم يف اإلسالم: أوالً   ١٩
  ٢٣  أمهية مهنة التدريس: ثانيا   ٢٠
  ٢٥  التربية اإلسالمية  أمهية معلم: ثالثًا   ٢١
  ٢٩  :صفات وخصائص معلم التربية اإلسالمية : رابعا   ٢٢
  ٣٠  : الصفات واخلصائص الشخصية  -  ٢٣
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  :تابع قائمة احملتويات 
  ٣٠  الصفات واخلصائص اإلميانية واخلُلُقية) أ (   ٢٤
  ٤٥  الصفات  واخلصائص  اجلسمية والصحية ) ب (   ٢٥
  ٤٩  العلمية والعقليةالصفات واخلصائص  -  ٢٦
  ٥٢  ) املهنية ( الصفات  واخلصائص  التربوية  -  ٢٧
  ٦٠  الصفات  واخلصائص  االجتماعية -  ٢٨
  ٦٣  أهداف إعداد معلم التربية اإلسالمية:  خامسا  ٢٩
  ٦٨  )املرحلة االبتدائية : (  املبحث الثاين  ٣٠
  ٦٨  مفهوم املرحلة االبتدائية: أوالً   ٣١
  ٧٠  أمهية املرحلة االبتدائية: ثانيا   ٣٢
  ٧٢  أهداف املرحلة االبتدائية: ثالثًا   ٣٣
  ٧٤  خصائص التربية يف املرحلة االبتدائية: رابعا   ٣٤
  ٧٦  أهداف تدريس التربية اإلسالمية يف املرحلة االبتدائية: خامسا   ٣٥
  ٧٩  )اجلودة الشاملة يف التعليم : (  املبحث الثالث  ٣٦
  ٨٠  ودة يف اإلسالماجل: أوالً   ٣٧
  ٨٣  :جودة أداء املعلم رة اجلودة الشاملة يف التعليم ، إدامفهوم اجلودة ، : ثانيا   ٣٨
  ٨٣  مفهوم اجلودة -  ٣٩
  ٨٥  مفهوم إدارة اجلودة الشاملة يف التعليم -  ٤٠
  ٨٧  ملعلمامفهوم جودة أداء  -  ٤١
  ٨٨  نبذة تارخيية عن نشأة مفهوم اجلودة: ثالثًا   ٤٢
  ٩٢  أمهية اجلودة الشاملة يف التعليم: رابعا   ٤٣
  ٩٤  أهداف اجلودة الشاملة يف التعليم: خامسا   ٤٤
  ٩٥  مبادئ وأسس اجلودة الشاملة يف التعليم: سادسا   ٤٥
  ١٠١  متطلبات تطبيق اجلودة الشاملة يف التعليم: سابعا   ٤٦
  ١٠٤  مميزات تطبيق اجلودة الشاملة يف التعليم: ثامنا   ٤٧
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  :تابع قائمة احملتويات 
  ١٠٦  جماالت تطبيق اجلودة الشاملة يف التعليم: تاسعا   ٤٨

  ١٠٨  مربرات تطبيق اجلودة الشاملة على األداء الوظيفي للمعلم: عاشرا   ٤٩
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  :  ةـدمـقـامل  
احلمد هللا الذي علم بالقلم ، علم اإلنسان ما مل يعلم ، والصالة والسالم على أشرف      
صلى اهللا عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثريا                                            لق أمجعني ، سيدنا وقدوتنا حممداخل

  :أما بعد 
احلنيف وما احتواه من نظم وتشريعات ربانية سامية ، يعد منهجا  فإن ديننا اإلسالمي     

شامال للحياة كلها ، وال غرو يف ذلك فهو من عند اهللا العزيز احلكيم ، الذي خلق الكون 
خلقه ، بل وفضله وكرمه على سائر خملوقاته ، قال  نوأبدع نظامه ، وأوجد اإلنسان وأحس

ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں   ک  گ  گ   گ  گ ک  ک  ک  چ : تعاىل 
ولعل أبرز ما يف هذا التكرمي هو ذلك املنهج الشامل الذي أودعه .  )سورة اإلسراء (  چڻ  

اهللا يف دين اإلسالم ، الذي ختم اهللا به األديان السماوية وجعله ناسخا هلا ، فهو الدين احلق 
.  ) ١٩: سورة آل عمران ( چ   چڃ  ڃ  چ   چ  چ : وما سواه فباطل ومردود، قال تعاىل 

وقد أرسل اهللا سبحانه وتعاىل رسوله عليه الصالة والسالم مقررا هلذا الدين ، ومبينا لشرع 
اة كما أمر اهللا القومي، حىت حييا اإلنسان يف ظله حياة عزيزة كرمية ، وليتعامل به يف هذه احلي

  .      يف اآلخرة ، وينعم بنعيم اهللا يف الدنيا واهللا ، لتستقيم حياته
وملا كان هذا الدين العظيم هو ما ارتضاه اهللا واختاره هلذه األمة الكرمية ، فإن التربية      

هي وسيلة األمة )  ١١هـ ، ص١٤٢٦( اإلسالمية الصحيحة كما ذكر علي وآخرون 
يستطيعوا املسلمة يف بناء أجياهلا ، وتربيتهم تربية إسالمية نقية على املنهج الرباين ، حىت 

بذلك احلفاظ على جوهر هذا الدين وهويته يف هذا العامل املضطرب ، والذي تتدافعه قوى 
وتيارات فكرية ومذهبية عديدة ، اجتمعت على كراهية املسلمني ، وأومهت اإلنسان املسلم 

  . املعاصر بفقره وعجزه ، وأن تبعيته للتربية والفكر الغريب باتت واقعا مسلما به 
در متسك الناشئة باملنهج الرباين الذي شرعه اهللا ، فإن ذلك يتجلى يف سعادم وبق     

وتوافقهم وصالح أمرهم ، وبقدر بعدهم عنه وتفريطهم فيه ، تكون النتيجة السلبية من قلق 
  .وشقاء وفساد واحنراف عن الطريق املستقيم 

انة مهمة يف العملية حتتل مك) " م ٢٠٠٥( ذكر الساموك والتربية اإلسالمية كما      
التربوية ، من خالل ما تتضمنه من أبعاد روحية وتربوية وعلمية وأخالقية مستنبطة من 
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القرآن الكرمي والسنة النبوية الشريفة ، ودف إىل بناء شخصية متكاملة ومتوازنة ، فالتربية 
اهيم التربية اإلسالمية علم متكامل يف أهدافه ومباحثه ، فهي تتناول قضايا التعليم ومف

املختلفة يف أسسها النظرية ووسائلها العملية يف إطار القرآن والسنة ، وجهود املفكرين 
  .   ١٨ص" . املسلمني 

وإذا كانت التربية اإلسالمية يف البالد العربية واإلسالمية ذا القدر العظيم من التأثري      
وهي املدارس اليت أوالها  - يتهم على أجيال األمة وناشئتها ، فإن مراكز إعدادهم وترب

تويل جانب التربية اإلسالمية أمهية  –اتمع مسؤولية تربية األبناء وتنشئتهم وإعدادهم 
كربى ، ولذا فإا حترص على أن ختتار من املربني واملعلمني جلانب التربية اإلسالمية ، من 

  .ه املهمة العظيمة فر فيهم الكفاءة املناسبة يف مجيع اجلوانب للقيام ذاتتو
   هـ ، ١٤١٠( ومن هنا فإن معلم التربية اإلسالمية كما أشار الغامدي يف دراسته      

له أمهية واضحة ودور متميز يف جمال تدريس التربية اإلسالمية ، وبلوغ )  ٣٠٩- ٣٠٨ص 
ة ومتيزها أهدافها املنشودة ، وقد اكتسب هذه األمهية وهذا التميز من أمهية التربية اإلسالمي

ولذا فهو يعد أهم عامل يف العملية التربوية ، ودوره فيها يتيح له فرصة اإلسهام يف بلوغ 
  .أهداف التربية اإلسالمية املنشودة مبختلف الصور واألشكال 

فإن هذا أمر حيتم أن نعهد مبادة التربية ) " هـ ١٤١٢( وكما ذكر احلكمي يف دراسته      
ل ومعد إعدادا يتناسب مع ما يوكل إليه من مهام ، والشك أن اإلسالمية إىل معلم مؤه

معلم التربية اإلسالمية سالك لطريق األنبياء ، ومتبع ملنهج الرسل ، ذلك أن التعليم من أهم 
  . ٤٩ص" . املهمات اليت كُلِّف ا األنبياء  

عول عليه فيها ، ن املعلم أحد أهم عناصر العملية التعليمية جند أنه أكثر من يوحيث إ     
فهو أساس متني وعليه يقع العبء األكرب يف ممارسة اجلودة يف مهنة التدريس من أجل جناح 
العملية التعليمية وحتقيق أهدافها ، فاألنشطة اليت تتم يف قاعات الدرس والواقع الذي حيدثه 

فإذا كان املعلم .  املعلم وعملية التعليم متثل متغريات حامسة على طريق حتسني نتائج التعليم
جيدا يف أدائه فعاال يف تدريسه كان التالميذ أكثر إجيابية وتفاعال مما يزيد يف حتصيلهم ، أما 
إذا كان املعلم خالف ذلك حبيث يكون سلبيا يف أدائه فيزداد بذلك احتمال أن يكون 
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م كغريه البد أن ولذا فإن املعل. حتصيل تالميذه أقل مستوى مع قلة تفاعلهم وزيادة سلبيتهم 
  .يناله التحسني والتطوير يف بيئة التربية والتعليم 

ولتحقيق هذه النوعية اجليدة من معلمي التربية اإلسالمية ال سيما يف عصرنا احلاضر ،      
فإن ذلك حيتاج إلعدادهم اإلعداد اجليد قبل توليهم هلذه املهمة مبا يتفق مع عظم املسؤولية 

ناسب أثناء قيامهم مبهنة ، وكذلك العناية بتدريبهم التدريب امل امللقاة على عواتقهم
، وتبصريهم باملهارات املرغوبة واملواصفات األدائية اجليدة اليت يتطلبها منهم املوقف التدريس

  .  التدريسي للحصول على أفضل النتائج من عملية التدريس 
ألبناء املسلمني ، البد أن يهتم  ومعلم التربية اإلسالمية الذي يتشرف بتدريس الدين     

جبانب أدائه هلذه املهمة على أكمل وجه ، احتسابا لألجر من املوىل الكرمي جل وعال ، 
وحىت جيين مثرة جهده فيما يقدمه للتالميذ أمرا ملموسا واقعيا يف حيام ، ولذا يلزم 

تفكريه ، وتثري وجدانه االهتمام مبعلم التربية اإلسالمية ، وإعطائه املفهومات اليت تشكل 
  . وحتدد خطواته على درب مهنة التدريس 

ن العصر الذي نعيشه اليوم هو عصر اجلودة وزمن التميز ، وهو عصر يتميز وحيث إ     
مبتغريات غري مسبوقة وحتديات البد من مواجهتها وجماراا لالنسجام معها حبسن تدبري 

، اليت عنيت مبفهوم اجلودة الشاملةؤسسات اتمع وتيسري ، فإن التربية والتعليم هي إحدى م
  . وتسعى إلحيائه وحتقيقه يف مجيع جوانب العملية التعليمية دون استثناء 

وبالنظر الدقيق ملفهوم اجلودة الشاملة ، جند أن اإلسالم قد أقره ودعا إليه منذ بزوغ      
  .مل واإلحسان فيه فجره، فاإلسالم دعا للعلم وجودته وإتقانه ، مع إتقان الع

ا اتمعات اليوم ، وهي واجلودة الشاملة يف التعليم تعد أحد الضروريات اليت تنشده     
تعترب من أهم الوسائل واألساليب الناجحة ) " هـ ١٤٢٨( لذلك العارفة وقران  كما أشار

حت ضرورة يف تطوير وحتسني بيئة النظام التعليمي مبكوناته املادية والبشرية ، بل وأصب
  . ١٨ص". ليمي والتربوي يف الوقت  احلاضرملحة، وخيارا استراتيجيا متليه طبيعة احلراك التع

واالهتمام باجلودة الشاملة يف التعليم أصبح اليوم أمرا ملحا ، ولذا فإن الدول العربية      
 جودة التعليم ومنها اململكة العربية السعودية أولت ذلك جزًءا من االهتمام ، إذ أن حتسني

واالهتمام  من األولويات امللحة اليت تؤدي إىل حتقيق أهداف التعليم للجميع كما وكيفا ،



] ٥ [ 
 

طلب قومي وعاملي ، مما يدعونا إىل إثبات وجودنا يف هذا اال بذلك ليس ترفا لكنه م
وحسن والسري قدما من أجل توفري تعليم متميز ، بتحقيق أهدافه نصل بإذن اهللا إىل التميز 

  .اجلودة واألداء 
وهذا األمر يؤكد ضرورة وضع معايري للجودة يف التعليم متفق عليها مبا يتناسب مع      

م كما أشارت ٢٠٠٠ثقافة وبيئة اتمع الذي تطبق فيه ، ومن هنا أوصى مؤمتر دكار عام 
ذ أن تطبيق إ" بضرورة تطبيق معايري اجلودة يف التعليم ) هـ ١٤٢٨( الرببري هند لذلك 

معايري اجلودة يف التعليم يساعد على حل املشكالت املطروحة ، ويف ذلك تأكيد على 
ضرورة إعداد جتارب حتقق املفاهيم العلمية للبحث العلمي ، واألخذ مبهارات التفكري 

  .  ٨٩٢ص" . واإلبداع يف تقومي األداء ، واإلفادة من التجارب العاملية املميزة 
ا األثر الكبري الذي حيدثه املعلم يف عملية التعليم كونه أحد عناصرها وإذا الحظن     

األساسية ، كان لزاما األخذ بيديه لتطبيق معايري اجلودة الشاملة يف التعليم وخصوصا ما 
يتعلق منها مبعايري اجلودة الشاملة للمعلمني ، واليت دف لالرتقاء باملعلم بصورة مستمرة، 

ملهارة والكفاءة اليت حتقق التطلعات والطموحات عند مزاولته ملهنة ورفع مستوى أدائه با
  .التدريس بنجاح 

لوقوف على معايري اجلودة الشاملة ملعلمي لذا سعى الباحث من خالل هذا البحث ل     
حيقق معلم التربية  من خالهلا ، واليت وحتديد أمهيتها ملرحلة االبتدائيةالتربية اإلسالمية يف ا

اجلودة الشاملة املتعلقة  معايريعملية التدريس ، مع مالحظة أن أداًء جيدا أثناء  ةاإلسالمي
ختتلف من جمتمع آلخر كل حبسب بيئته ، لكن حسبنا هنا األخذ منها واإلضافة  باملعلمني

 إذ أن حتديد هذه املعايري. مية عليها مبا يتماشى مع جمتمعنا اإلسالمي وهويتنا وثقافتنا اإلسال
اضح ودقيق يعطي املعلم تصورا كامال ملا جيب أن يكون عليه أداؤه داخل قاعة بشكل و

الدرس ليصل بذلك إىل نتاج مرضي ، يعود عليه وعلى تالميذه وعلى العملية التعليمية ككل 
  .بالنفع والفائدة 

  
  
  :اإلحساس باملشكلة  
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إلعداد  - راحل الدراسية إن تعليم مواد التربية اإلسالمية أمر يف غاية األمهية لكل امل     
التالميذ وتربيتهم تربية إسالمية صحيحة ، تعزز لديهم االنتماء الكامل للدين اإلسالمي 

حيث أن التعليم االبتدائي " وهو يف املرحلة االبتدائية أكثر تأكيدا ،  –احلنيف واالعتزاز به 
ملنطلق األول يف التنمية والبناء ، يف أي جمتمع يعترب القاعدة األساس للسلم التعليمي باعتباره ا

فالته ، ". ( تنميةً للمجتمعات وبناًء لألفراد الذين هم عماد األمة وسواعد املستقبل 
  ) . ٤هـ ، ص١٤٢٥

،  وسنة رسوله صلى اهللا عليه وسلموالتربية اإلسالمية تستمد قوا وثباا من كتاب اهللا     
نب شخصيته املختلفة ، وتعاجل قضايا أساسية للفرد وهي تربية متصلة بتربية اإلنسان يف جوا

  .واتمع مبا تقدمه من أهداف وغايات سامية 
ن االهتمام بتدريس مواد التربية اإلسالمية يف املرحلة االبتدائية بالغ األمهية ، وحيث إ     

إسالمية  فإن ذلك يقضي بضرورة العناية واالهتمام مبن يقوم بتدريس التالميذ وتربيتهم تربية
صحيحة ، ويف مقدمتهم معلم التربية اإلسالمية إذ أن املعلم يعترب عنصرا أساسيا وفعاال من 
عناصر العملية التعليمية ، وهو موضع تقدير اتمع واحترامه وثقته ، ولذلك فهو حريص 
على أن يكون يف مستوى هذه الثقة وذلك التقدير واالحترام ، ويقوم يف اتمع بأدوار 

  .ديدة حبسب جمال معرفته وخربته وحيرص دوما على ما يؤكد ثقة اتمع به واحترامه ع
ضرورة تزويده بقدر كاف من الكفاية العلمية يف جمال ختصصه ، " وهذا يؤكد      

وباملهارات التدريسية اليت تؤهله ومتكنه من إيصال مادته العلمية بطريقة صحيحة ، وجتعل 
االً مستمر٩هـ ، ص١٤٢٧احلارثي ، أماين " . ( ا تدريسه فع . (  

ومن املالحظ أن التركيز على إعداد املعلم إعدادا سليما للقيام بدوره التدريسي على      
أكمل وجه هو حمور أساس يف العديد من املؤمترات والندوات اليت تعىن باملعلم يف العامل 

 املؤمتر العاملي األول للتعليم اإلسالمي  العريب وإعداده إعداد جيدا ، ومن ذلك ما أوصى به
ضرورة تمكُّن املعلم من اإلملام بأحدث التطورات واالجتاهات يف جمال " من ) هـ ١٤٠٣( 

قدرات املهنية للمعلمني ، والعمل رته يف تطوير كفايته ، وحتسني الختصصه ، وزيادة مقد
     .   ٩٠- ٨٩ص" . على تقومي مدى تقدم املعلم بصفة مستمرة 
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، هلا قواعدها وأصوهلا وأهدافها ، وهذا األمر كما  ومهنة التدريس مهنة جليلة عظيمة     
يؤكد ضرورة التزام العاملني يف حقل )  ١٨هـ ، ص١٤٢٣( أشار الغامدي يف دراسته 

التربية والتعليم بأخالقيات هذه املهنة ، إذ أن ذلك من احملفزات اليت تساعدهم على تعديل 
التربوية لألفضل ، وتزيد من تفاعلهم مع أخالقيات العملية التعليمية ، إضافة إىل  املمارسات

  .اإلخالص يف أداء املهام املطلوبة منهم والقيام بواجبهم بصورة أفضل 
ولذا فإن على معلم التربية اإلسالمية أن يستشعر قداسة هذه املهنة وعظيم مسؤوليتها ،      

جه ممكن ، وال يتهاون يف أدائها بل ويعتز ا حفاظا على فيخلص يف أدائها على أفضل و
شرف هذه املهنة ودفاعا عنها ، وعليه االلتزام مبعايري اجلودة الشاملة أثناء مزاولته ملهنته ، 

  .واليت تضمن له بإذن اهللا حتقيق األهداف اليت يسعى إليها بأفضل النتائج 
ة يف املرحلة االبتدائية يلمس استمرارية التعليم واملتأمل لواقع تدريس التربية اإلسالمي     

التقليدي الذي يهمل جوانب شخصية التلميذ املختلفة ، ويركز على اجلانب املعريف منها 
فقط ، وهذا بدوره ينعكس سلبا على مستويات التالميذ يف هذه املرحلة ، والباحث واملفتش 

ية اإلسالمية يف أدائه عند تدريس مواد عن أسباب ذلك جيد أن يف مقدمتها قصور معلم الترب
التربية اإلسالمية ، وهذا يدعو للنظر يف ضرورة تطوير املعلم وحتسني أدائه باستمرار ، 

من أنه البد من )  ٥٦٠هـ ، ص١٤٢٨( بلجون يف دراستها كوثر تأكيدا ملا أشارت إليه 
ية املتسارعة يف خمتلف وجود عمليات إصالح شاملة لعملية التعليم يف ظل املتغريات العامل

جماالت احلياة ومنها جمال التربية والتعليم ، وذلك برؤية واضحة لطبيعة هذه التحديات 
واملتغريات خاصة يف ضوء معايري اجلودة الشاملة ، واليت أصبحت مسة بارزة من مسات هذا 

ره ، ووسيلة العصر ، ذلك أا تأيت كاجتاه تطويري معاصر يف حماولة لتحسني األداء وتطوي
  .فعالة لالرتقاء مبستوى اخلدمات التربوية 

على أن هناك أربعة عناصر أساسية تؤثر على ) هـ ١٤١٧( وقد أكدت دراسة كلننت      
املستوى املعريف ، إتقان األداء ، البيئة املالئمة ، توافر املهارات : األداء املتميز وهي 
  .  والقدرات األساسية 

أثناء قيامه بدراسة لقياس اجتاه معلمي التربية ) هـ ١٤٢٢( غامدي توصل ال كذلك     
أن اجتاه معلمي التربية " اإلسالمية حنو مواد ختصصهم وعالقة ذلك بأدائهم التدريسي إىل 
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اإلسالمية كان متدنيا حنو التثقيف الذايت ، والتكامل الذايت ، والتجديد واالبتكار ، وكذلك 
ذه من أهم املعايري اليت يلزم توافرها يف معلم التربية اإلسالمية وه . " حنو العمل اجلماعي

  .لتحقيق اجلودة واإلتقان يف أدائه التدريسي 
وتطوير التعليم العام أحد الركائز األساسية الذي توليه حكومة اململكة العربية السعودية      

العزيز لتطوير التعليم قرار امللك عبد اهللا بن عبد لك صدور اهتماما وعناية خاصة ، من ذ
العام ، والذي يضم أربعة برامج رئيسية من ضمنها برنامج إعادة تأهيل املعلمني واملعلمات ، 
ألن املعلم هو القائد للعملية التعليمية ، وجودة أدائه مطلب ضروري لتحقيق أهداف العملية 

  ) . ١٣٣هـ ، ص١٤٢٨بشرى العرتي ، . ( التعليمية والرقي ا 
ايري اجلودة يف التعليم م من ضرورة تطبيق مع٢٠٠٠ذا ما أكد عليه مؤمتر دكار عام وه    

ألا تساعد على حل املشكالت املطروحة ، ويف ذلك تأكيد على ضرورة إعداد جتارب 
حتقق املفاهيم العلمية للبحث العلمي ، واألخذ مبهارات التفكري واإلبداع يف تقومي األداء ، 

     ) .  ٨٩٢هـ ، ص١٤٢٨هند الرببري ، . ( ب العاملية املميزة واإلفادة من التجار
الحظ الباحث أثناء عمله يف جمال التدريس باملرحلة االبتدائية وجود  إضافة على ما سبق     

قصور واضح يف أداء الكثري من معلمي التربية اإلسالمية ملهامهم وأدوارهم التدريسية يف هذه 
معايري اجلودة الشاملة اليت تضمن ملعلم التربية اإلسالمية يف هذه  املرحلة ، وغياب الكثري من

املرحلة أداًء جيدا وفعاالً ، من هنا تتأكد أمهية وضرورة مراعاة معلم التربية اإلسالمية يف 
  .  املرحلة االبتدائية ملعايري اجلودة الشاملة ، وتطبيقها أثناء قيامه مبهنة التدريس 

احث بضرورة إجراء هذه الدراسة الوصفية ، للوقوف على معايري من هنا شعر الب     
،  ة يف املرحلة االبتدائية وحتديدها والتأكيد عل أمهيتهااجلودة الشاملة ملعلمي التربية اإلسالمي

مستعينا يف ذلك بعد طلب العون من اهللا تعاىل ، بالدراسات واألحباث اليت حددت معايري 
لتعرف على وجهات نظر ذوي االختصاص يف احلقل التربوي جودة أداء املعلمني ، مع ا

املتخصصني يف مناهج وطرق تدريس و يئة التدريس يف اجلامعاتوالتعليمي من أعضاء ه
التربية اإلسالمية ، ملا هلم من خربة وباع يف هذا اال وألم من أكثر املعنيني بإعداد معلم 

التدريس ، إضافة إىل التعرف على وجهات نظر التربية اإلسالمية ويئته للعمل يف مهنة 
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مشريف التربية اإلسالمية يف حقل وزارة التربية والتعليم ، ذلك أم معنيون بتطوير أداء 
  . معلمي التربية اإلسالمية ، وهم أكثر التربويون معرفة حباجات املعلم يف امليدان 

مل يتوصل إىل دراسة  عة أم القرىجبام ومن خالل عودة الباحث ملركز البحوث التربوية     
معايري اجلودة الشاملة ملعلمي التربية اإلسالمية يف املرحلة االبتدائية ( استهدفت هذا اجلانب 

، على الرغم من أمهيته يف عصر اجلودة ، الذي كثُرت فيه املناداة ) من وجهة نظر املختصني 
  . باجلودة والتميز يف العملية التعليمية بكافة عناصرها

وحتديد هذه املعايري ومتكن املعلم منها حيتم عليه أن يكون لديه العديد من اإلمكانات      
والقدرات واملهارات والسمات اليت متكنه من القيام بدوره يف تربية األجيال تربية إسالمية 

  .تتفق مع منهجنا اإلسالمي وثوابتنا اإلسالمية القومية 
ة هذه املعايري وضرورة توافرها يف املعلمني بشكل عام ومعلمي وإميانا من الباحث بأمهي     

هذه املعايري وحتديدها أمهية التربية اإلسالمية على وجه اخلصوص ، فإنه جعل من إبراز 
موضوعا لدراسته اليت هي امتداد ملا مت من جهود يف هذا املوضوع من دراسات وأحباث 

رجو بعون اهللا وتوفيقه أن يسهم هذا البحث يف تسعى لتطوير العمل التربوي والرقي به ، وي
تطوير العمل التربوي والتعليمي ، وأن يقدم ملعلمي التربية اإلسالمية رؤية واضحة ملعايري 

  . اجلودة الشاملة املتعلقة باملعلم ، متكنهم من التميز والرقي عند أدائهم ملهنة التدريس 
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  :أسئلة الدراسة   
  :تتحدد يف السؤال الرئيسي التايل  على ما سبق فإن مشكلة الدراسة تأسيسا     
معايري اجلودة الشاملة ملعلمي التربية اإلسالمية يف املرحلة االبتدائية من وجهة نظر أمهية ما "  

  " .املختصني ؟ 
  : ن خالل جمموعة أسئلة فرعية كالتايلوهذا السؤال ميكن عرضه م     

دة الشاملة ملعلمي التربية اإلسالمية يف املرحلة االبتدائية من وجهة معايري اجلوأمهية ما   - ١
  . نظر املختصني املتعلقة باجلانب الشخصي ؟ 

معايري اجلودة الشاملة ملعلمي التربية اإلسالمية يف املرحلة االبتدائية من وجهة أمهية ما   - ٢
  .نظر املختصني املتعلقة باجلانب العلمي ؟ 

ودة الشاملة ملعلمي التربية اإلسالمية يف املرحلة االبتدائية من وجهة معايري اجلأمهية ما   - ٣
 .؟ ) املهين ( نظر املختصني املتعلقة باجلانب التربوي 

معايري اجلودة الشاملة ملعلمي التربية اإلسالمية يف املرحلة االبتدائية من وجهة أمهية ما   - ٤
 .اتمعية ؟  نظر املختصني املتعلقة باجلانب االجتماعي واملشاركة

  
  : أهداف الدراسة   
حة فيها من طبيعة الدراسات التربوية استنباط أهدافها من خالل أسئلة الدراسة املطرو    

  :دف ملا يلي  ولذا فإن هذه الدراسة
معايري اجلودة الشاملة ملعلمي التربية اإلسالمية يف املرحلة االبتدائية من أمهية حتديد  .١

  . املتعلقة باجلانب الشخصي وجهة نظر املختصني 
معايري اجلودة الشاملة ملعلمي التربية اإلسالمية يف املرحلة االبتدائية من أمهية حتديد   .٢

  . وجهة نظر املختصني املتعلقة باجلانب العلمي 
معايري اجلودة الشاملة ملعلمي التربية اإلسالمية يف املرحلة االبتدائية من أمهية حتديد   .٣

  ) . املهين ( صني املتعلقة باجلانب التربوي وجهة نظر املخت
معايري اجلودة الشاملة ملعلمي التربية اإلسالمية يف املرحلة االبتدائية من أمهية حتديد   .٤

 . وجهة نظر املختصني املتعلقة باجلانب االجتماعي واملشاركة اتمعية 
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  :أمهية الدراسة   
يعة ، فقد تقلد مهمة عظيمة ، وامتهن مهنة شريفة  املعلم يف اإلسالم حيتل مكانة عالية رف     

وما ذلك إال لقيامه بالتعليم والنصح واإلرشاد ، واألمر باملعروف والنهي عن املنكر ، وهو 
يف املدرسة يقوم مبهام تربوية سامية يلزمه أداؤها على الوجه احلسن ، وامتثاهلا يف شخصيته 

تحقق أهدافها يف تربية أفراد تالعملية التربوية و قبل تعليمها للتالميذ ، ألن بصالحه تصلح
  .اتمع وناشئته 

التربية اإلسالمية  اونظرا هلذه املهمة الكبرية اليت تقلدها املعلمون بوجه عام ، ومعلمو     
على وجه اخلصوص ، تأيت هذه الدراسة امتدادا للدراسات السابقة يف اهتمامها باملعلم 

سني وتطوير أدائه باستمرار ، وعليه فإنه ميكن حتديد أمهية الدراسة وتأكيدها على ضرورة حت
  :   يف اآليت من الناحية النظرية والتطبيقية احلالية 

  : أمهيتها ملعلم التربية اإلسالمية   -١
معلم التربية اإلسالمية يف  -مبا تقدمه من نتائج وتوصيات  - قد تساعد هذه الدراسة      

دائه ى تطوير وحتسني أدائه ملهنة التدريس ، والرفع من كفاءته وأاملرحلة االبتدائية عل
قائمة معايري اجلودة الشاملة ملعلمي التربية اإلسالمية يف املرحلة  التدريسي ، وذلك بوضع

، حىت يكون تدريسه ملواد التربية اإلسالمية فعاالً ، وبشكل منظم  وحتديد أمهيتها االبتدائية
لنظرية متكنه الدراسة من التعرف على أمهية مهنة التدريس اليت ، فمن الناحية ا وهادف

 تشرف باالنتماء إليها إضافة إىل األدوار والوظائف املنوطة به خالل قيامه ذه املهنة
، كذلك تعرفه الدراسة باملرحلة االبتدائية وأهدافها وأمهيتها إضافة إىل التعرف على الشريفة

هداف تدريس مواد التربية اإلسالمية اليت يسعى لتحقيقها من ، وأ خصائص منو التالميذ فيها
عايري خالل عملية التدريس ، أما جلانب التطبيقي فيتمثل يف تطبيق معلم التربية اإلسالمية مل

واليت متكنه من القيام مبهنة التدريس ) شخصيا ، علميا ، تربويا ، اجتماعيا (  اجلودة الشاملة
  . ده على التطوير والتحسني ألدائه بشكل مستمر خري قيام ، وتساع
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  :أمهيتها ملشرف التربية اإلسالمية   -٢
تقدم هذه الدراسة ملشرف التربية اإلسالمية قائمة تتضمن معايري اجلودة الشاملة ملعلمي      

التربية  ساعد يف تقومي أداء معلممما قد ت ، ومدى أمهيتها التربية اإلسالمية يف املرحلة االبتدائية
اإلسالمية من خالل توافرها فيه وممارستها يف أدائه ملهنة التدريس بشكل جيد ، وقد تفيدهم 
عند عملية اإلشراف على معلمي التربية اإلسالمية بتوجيههم على التزامهم القيام بأدوارهم 

أكد من من خالل إقامة الورش التعليمية واحملاضرات والندوات واليت يت جتاه مهنة التدريس ،
 لتدريس وزيادة الوعي ا مع اجلودة الشاملة عند عملية امعايري خالهلا االهتمام جبانب 

  .ومتواصل  العمل على تطوير األداء بشكل مستمر
  :أمهيتها للتالميذ   -٣
يغلب على معلمي التربية اإلسالمية يف املرحلة االبتدائية تقدمي مواد التربية اإلسالمية      

غى على اجلانب العملي التطبيقي ، مع التركيز على اجلانب املعريف لدى بشكل نظري يط
، قل أمهية عن اجلانب املعريف منهاالتالميذ على حساب جوانب شخصيتهم األخرى اليت ال ت

وهذا بدوره ينعكس سلبا على اكتساب التالميذ ملهارات هذه املواد وحتقيق أهدافها بالشكل 
ملعايري اجلودة الشاملة عند تدريس هذه املواد واكتساا بشكل  املطلوب ، ومبراعاة املعلم

إجيايب ومدى متكنه من مهارات التدريس فإن ذلك يساعد التالميذ على دراسة هذه املواد 
 .وفهمها بطريقة جيدة وتطبيقها سلوكيا، مما جيعلها أبقى أثرا وسلوكا 

  :أمهيتها لوزارة التربية والتعليم   -٤
معايري اجلودة الشاملة ملعلمي التربية اإلسالمية يف املرحلة أمهية لدراسة تقدم هذه ا     

القضايا الرئيسية اليت تسعى أهم ، واجلودة لشاملة يف التعليم أحد  مع حتديدها االبتدائية
وزارة التربية والتعليم جاهدةً إىل تعميميها وتطبيقها يف مؤسسات التعليم على كافة عناصر 

يف العملية التعليمية ، ولذا  اصر الفعالةالعنأحد  ية ، مبا فيها املعلم الذي هو العملية التعليم
فإن هذه الدراسة قد تسهم يف هذا اجلانب بتقدمي معايري اجلودة الشاملة ملعلمي التربية 
اإلسالمية يف املرحلة االبتدائية ، وقد يستفاد منها يف تطوير أداء معلم التربية اإلسالمية يف 

واليت تنشر ثقافة  تكثيف الربامج التدريبية ، والدورات التربوية ، من خالل ملرحلةهذه ا
اجلودة الشاملة عند عملية التدريس وما يتعلق ا ، وضرورا يف حتسني األداء وتطويره 
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مبا يتماشى مع متطلبات تطبيق  ءتطوير بطاقة تقومي األداكذلك قد تساهم يف  ،باستمرار 
 . يف التعليم اجلودة الشاملة 

  : نيأمهيتها ملؤسسات إعداد املعلم  -٥
إن إعداد معلم التربية اإلسالمية من أوجب الواجبات اليت تستحق أن تعطى أمهية      

تناسب حجمها ومكانتها ، وذلك ألن اإلعداد اجليد للمعلم هو سبيله الكتساب املعارف 
حمل املسؤوليات والقيام بواجباته واملهارات املرغوبة والصفات واخلصائص اليت تؤهله لت

قد تفيد  يف جانبها النظري وأدواره حنو مهنة التدريس بشكل جيد ، ولذا فإن هذه الدراسة
معايري اجلودة الشاملة ملعلمي التربية اإلسالمية بإسهامها يف حتديد  نيمؤسسات إعداد املعلم

ملتغريات واملستجدات احلديثة يف التربية مبا يواكب ا والتأكيد على أمهيتها يف املرحلة االبتدائية
ملستمر عند قيامه مبهنة والتعليم ، دف إعداد معلم يتصف مبواصفات األداء اجليد وا

يف معلم التربية  التدريس ، كذلك تؤكد من الناحية التطبيقية على ضرورة توافر هذه املعايري
ن اجلانب النظري خالل فترة اإلسالمية أثناء فترة التدريب ، حىت يترجم ما اكتسبه م

اإلعداد واقعا ملموسا يف أدائه أثناء تدريبه هلذه املهنة الشريفة ، وهذا بدوره يساعد معلم 
التربية اإلسالمية مستقبال على التعرف على األدوار والوظائف املنوطة به خالل املوقف 

    . التدريس  التعليمي وتطبيقها بشكل إجيايب لتحقيق اجلودة واإلتقان عند عملية
  :أمهيتها للباحثني   -٦
قد تسهم هذه الدراسة يف فتح اال أمام الباحثني واملختصني إلثراء اال التربوي      

بالقيام بدراسات أخرى ، كتقومي أداء معلم التربية اإلسالمية يف املرحلة االبتدائية يف ضوء 
لى مراحل دراسية أخرى ، وختصصات معايري اجلودة الشاملة ، أو القيام بدراسات مماثلة ع

مما يساعد على إثراء األدبيات حول  ،أخرى ، يف ضوء ما ستكشف عنه الدراسة من نتائج 
 .  هذا املوضوع 
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       :حدود الدراسة   
  : باحلدود التالية  ث يف دراستهلتزم الباحا     
  :احلدود املوضوعية / أوال  
معايري اجلودة الشاملة ملعلمي التربية اإلسالمية يف ة أمهيالدراسة على حتديد  تقتصرا  - ١

اجلانب ( : املرحلة االبتدائية من وجهة نظر املختصني ، واملتعلقة باجلوانب التالية
ب االجتماعي اجلان –) املهين ( اجلانب التربوي  –اجلانب العلمي –الشخصي 

  ).  واملشاركة اتمعية
يف مناهج  املتخصصني أعضاء هيئة التدريس -١:  الدراسة على املختصني من تطبق  - ٢

جامعة أم ( امعات يف املنطقة الغربية كليات التربية باجلوطرق تدريس التربية اإلسالمية يف 
مشريف التربية اإلسالمية  - ٢.  )جامعة الطائف  –جامعة امللك عبد العزيز  –القرى 

  ) .الطائف  –جدة  –كة املكرمة م( بإدارات التربية والتعليم للبنني باملنطقة الغربية 
  :احلدود املكانية / ثانيا  
جامعة امللك  –جامعة أم القرى (  املنطقة الغربيةيف  معاتاجلا الدراسة على تقتصرا     

مكة ( إدارات التربية والتعليم للبنني باملنطقة الغربية على ، و )جامعة الطائف  –عبد العزيز 
   .) الطائف  –جدة  –املكرمة 

  :احلدود الزمانية / ثالثًا  
  .هـ١٤٣٠ -هـ ١٤٢٩ن العام الدراسي يف الفصل الدراسي األول مت الدراسة طبق     
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  :مصطلحات الدراسة   
كطبيعة أي دراسة علمية أو تربوية ، احتوائها على عدد من املصطلحات اليت تتعلق      

املصطلحات املتعلقة ا ، واليت يلزم مبوضوعها ، ولذا فإن هذه الدراسة تتضمن بعض 
  : التعرف عليها ، ومن أمهها ما يلي 

  
  :معايري  - ١  
  
     العيار ،) : " عار : هـ ، مادة ١٤٢٥( املعيار يف اللغة كما عرفه أنيس وآخرون      
) رة املعاي( اختذ أساسا للمقارنة ،  وزن ، وماكل ما تقدر به األشياء من كيل أو ) العيار ( 

منوذج متحقَّق أو متصور ملا ) ويف الفلسفة ( التقدير باحلجم مبحاليل قياسية معروفة قوا ، 
  .    ٦٣٩ص) " . معايري ( ينبغي أن يكون عليه الشيء ، ومنه العلوم املعيارية ، وحنوها 

ري من آراء حمصلة لكث: " بأا  املعايري اصطالحا) هـ ١٤١٩( ل ويعرف اللقاين ومج     
األبعاد السيكولوجية ، واالجتماعية ، والعلمية ، والتربوية ، ميكن من خالل تطبيقها تعرف 

. "ىل أحكام على الشيء الذي نقومه الصورة احلقيقية للموضوع املراد تقوميه ، أو الوصول إ
  . ٢٢٩ص
ملواصفات أعلى مستويات اجلودة يف األداء وا: " بأا ) هـ ١٤٢٣( ويعرفها يوسف      

اليت ميكن الوصول إليها ، ويتم على ضوئها تقومي مستويات األداء واملواصفات املختلفة ألي 
وذا املعىن فإن املعايري ليست فئات وصفية ، بل هي . شيء ، وبالتايل إصدار احلكم عليها 

قيق أحكام تقوميية تعطي ملستويات األداء يف امليادين املختلفة تقديرا يكشف عن مدى حت
  . ٥٠٤ص" . هذه املستويات ألهداف حمددة سلفًا 

  :التعريف اإلجرائي   
اليت ميكن من خالهلا  العالمات أو املؤشرات: " ا بأا إجرائي) املعايري ( يعرف الباحث      
، وبالتايل  ديد أداء معلم التربية اإلسالمية يف املرحلة االبتدائية عند قيامه مبهنة التدريسحت

  " . يف ضوء متكنه من حتقيق هذه املعايري  التدريسي احلكم على أدائهإصدار 
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  :اجلودة الشاملة يف التعليم  - ٢  
  
الشيء ) جاد ) : " ( جود : هـ ، مادة ١٤٢٣( اجلودة يف اللغة كما يعرفها الرازي      

) ده جو(و) فجاد ( الشيء ) أجاد ( بفتح اجليم وضمها أي صار جيدا ، و) جودةً (جيود 
  .   ٦٧ص" . بالكسر أي جييد كثريا  ) مجواد ( ، وشاعر ) جتويدا ( أيضا 

نقيض الرديء ، وجاد : اجليد ) : " جود : هـ ، مادة ١٤٢٣( وعند ابن منظور      
له ، وقد جاد الشيء جودة وجودة أي صار جيدا ، وأجدت الشيء فجاد ، والتجويد مث

أجاد فالن يف عمله وأجود وجاد : من القول أو الفعل ، ويقال  ى باجليدأت: جودة وأجاد 
أعددته جيدا ، واستجاد : عمله يجود جودة ، وجدت له باملال جودا ، واستجدت الشيء 

  . ٢٥٥-٢٥٤ص" . وجده جيدا أو طلبه جيدا : الشيء 
جمموعة : " بأا  اجلودة يف التعليم) هـ ١٤٢٨( ف العارفة وقران عرواصطالحا      

العوامل والظروف اليت يهيئها النظام التعليمي وقادته من أجل إتقان العمل من املرة األوىل 
ويف كل مرة ، والعمل على حتسني البيئة التعليمية التعلمية ، ويئة املناخ التربوي املالئم 

ب احلضارة للوصول إىل حتقيق املواطنة الصاحلة ، وبناء جيل قادر على مواكبة رك
   . ٢٣ص" .  واالستفادة منها يف صنع حضارة أمته 

واقعي : هلا معنيان مرتبطان : " فريى أن اجلودة يف التعليم ) م ٢٠٠٣( أما اخلطيب      
وحسي ، املعىن الواقعي يعين التزام املؤسسة التعليمية بإجناز معايري ومؤشرات حقيقية 

ومعدالت الكفاءة الداخلية الكمية ، ومعدالت معدالت الترفيع ، : متعارف عليها مثل 
تكلفة التعليم ، أما املعىن احلسي فريتكز على مشاعر وأحاسيس متلقي اخلدمة كالطالب 

  .  ١٤ص" . وأولياء أمورهم 
  
  
  
  
  



] ١٧ [ 
 

  :التعريف اإلجرائي   
ة معلم التربيإتقان " : إجرائيا بأا ) اجلودة الشاملة يف التعليم ( يعرف الباحث      

علميا ، ومهنيا ، واجتماعيا ، وقيامه مبهام شخصيا ، والتدريسي  ه ألدائهوحتسيناإلسالمية 
التربية والتعليم املنوطة به على أكمل وجه وفقا للمعايري املوضوعة ، دف الوصول إىل 
حتقيق أهداف تربوية معينة ، مع مراعاة حتقيق حاجات التالميذ وتوقعام ، وبالتايل حيقق 

  .     " صول إىل رضا اهللا تعاىل ، مث نيل رضا التالميذ واملسؤولني عن عملية التربية والتعليم الو
  
  : معلم التربية اإلسالمية  - ٣  
يعد املعلم أحد العناصر الرئيسة يف العملية التربوية ، ومن خالله تتحقق أهدافها ،      

ك عليهم ، ولذا نتطرق هلذا املصطلح وتصل رسالتها إىل املتعلمني ، وبالتايل يظهر أثر ذل
  .لغويا وتربويا ألمهيته وضرورة التعرف عليه 

) علّمه ( من ) : " علم : هـ ، مادة ١٤٢٣( فاملعلم يف اللغة كما عرفه الرازي      
مبعىن ) تعلّم ( وليس التشديد هنا للتكثري بل للتعدية ، ويقال أيضا ) تعليما فتعلّم ( الشيء 
     اجلميع أي) تعامله ( تعلمت أن فالنا خارج أي علمت ، و : قال ابن السكيت أعلم ، 

  .  ٢٢٤ص" . ومنه تأيت معلم وهو من يقوم بالتعليم ) علموه ( 
 أحد عناصرهو ) : " هـ ١٤٢٣( عرفه يوسف واملعلم يف املصطلح التربوي كما      

يذ واملتعلمني من خالل عمليات التدريس ، العملية التعليمية ، وهو شخص يقوم بتعليم التالم
وميثل املعلم أحد أهم عناصر منظومة التدريس ، بل منظومة التعليم ، وهو أيضا أحد أهم 

     عليمي الذي يتفاعل مع املستقبِل عناصر االتصال التعليمي ، حيث يقوم بدور املرسل الت
  . ٥٠٩ص) " . املنهج ( حول الرسالة التعليمية ) التالميذ ( 
العملية التعليمية ، والركيزة املتينة اليت جزء من " بأنه ) هـ ١٤٢٦( ويعرفه جرجس      

. "د كفاءته ومؤهالتهتستند إليها املدرسة ، وأداؤه الناجح يف إيصال املعرفة وتربية النشء حيد
  . ٥٠٠ص
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  :التعريف اإلجرائي   
من يقوم بتدريس التالميذ يف : " رائيا بأنه إج) ة معلم التربية اإلسالمي( يعرف الباحث      

ويشارك  ،املرحلة االبتدائية مواد التربية اإلسالمية ، ويتعهدهم بالتربية اإلسالمية الصحيحة 
إكسام املعارف واملهارات املتعلقة مبواد التربية اإلسالمية ، مع تزويدهم باخلربات يف 

  ."ق رغبام من خالل مهنة التدريس اليت أُعد هلا واالجتاهات السليمة اليت تنمي ميوهلم وحتق
  
  :  املرحلة االبتدائية  - ٤  
املرحلة االبتدائية يراد ا التعليم االبتدائي الذي ينتسب إليه التالميذ يف أول تعليمهم ،      

وهو التعليم األساسي ملا يليه من مراحل أخرى ، ولذا مسيت باملرحلة ألن التالميذ يقضون 
سنوات ، ميرون فيها خبصائص تتعلق ذه املرحلة ، وهي )  ٦( يها مرحلة عمرية تقارب ف

  :     أحد املصطلحات الواردة يف هذه الدراسة ، ومن التعريفات التربوية هلذا املصطلح ما يلي
املرحلة اليت تلي مرحلة : " مرحلة التعليم االبتدائي بأا ) هـ ١٤٢٦( يعرف جرجس      

مل ت، ومدا ست سنوات ، يدخلها من أمت السادسة من عمره على األقل ، وتش الروضة
  . ٤٧٥ص" . هذه املرحلة على حلقتني أوىل وثانية ، مدة كل منهما ثالث سنوات 

ذلك النوع من التعليم الرمسي : " فيعرف التعليم االبتدائي بأنه ) هـ ١٤٢٥( أما فالته      
السادسة إىل الثانية عشرة ، فيتعهده بالرعاية الروحية واجلسمية الذي يتناول التلميذ من سن 

والفكرية واالنفعالية واالجتماعية ، على حنو يتفق مع طبيعته كطفل ومع أهداف اتمع 
  . ١٠ص" . الذي يعيش فيه 

  :التعريف اإلجرائي   
ة العمرية اليت يعيشها تلك املرحل: " إجرائيا بأا ) املرحلة االبتدائية ( يعرف الباحث      

سنة ، ويقضيها يف املدرسة االبتدائية ، حبيث يكتسب فيها )  ١٢-٦( التلميذ من سن 
زود فيها باالجتاهات السليمة ، املعارف واملهارات املختلفة ، ومير فيها خبربات متعددة ، وي

  " .مبا حيقق له الرعاية الشاملة واملتكاملة يف مجيع جوانب منوه  
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  :اخللف ة النظریة   راسة
   

  .اإلطار النظري : أوال 
ا  ً  .ا راسات السابقة :  ني
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  : متهيد 
تناول الباحث اإلطار النظري والدراسات السابقة ، ويتكون اإلطار يف هذا الفصل      

  :النظري من ثالثة مباحث رئيسية كاآليت 
  .  علم التربية اإلسالمية م /   املبحث األول 

  . املرحلة االبتدائية    / املبحث الثاين
  . ودة الشاملة يف التعليم اجل / لثالثاملبحث ا

مث بعد ذلك تناول الباحث الدراسات السابقة املتعلقة بالبحث ، واليت مت تقسيمها إىل      
  :قسمني 

 .الدراسات اليت تتعلق مبعلم التربية اإلسالمية  •
  .   الدراسات اليت تتعلق باجلودة الشاملة يف التعليم  •
  .لدراسات السابقة ، وعالقتها بالدراسة احلالية يلي ذلك تعليق عام على ا     

  اإلطار النظري/ أوالً 
   )معلم التربية اإلسالمية ( : املبحث األول 

يعد معلم التربية اإلسالمية أحد العوامل املؤثرة تأثريا بالغا يف العملية التعليمية لعظم    
ولذا فهو قدوة التالميذ األوىل يف الدور الذي يقوم به ، والتأثري الذي حيدثه يف التالميذ ، 

املدرسة وحمط أنظارهم ، ودرجة املعلم املسلم يف اإلسالم درجة عالية رفيعة كما سيأيت بيانه 
الحقا ، وهو موضع التقدير واالحترام ، وقد ورد بيان فضله يف كتاب اهللا وسنة رسوله 

حق التقدير واإلجالل على صلى اهللا عليه وسلم ، مما يدل داللة بينة واضحة على أنه يست
جهده وعلمه وعمله وسعيه يف حتقيق مقاصد الشريعة اإلسالمية ، وعلى املعلم أيضا أن يربز 

ما يتوصل  كشف عن كل جديد ، وإشاعة ونشر كلجهده هذا يف البحث والدراسة وال
له وأجر إليه من دون كتمانه ليعرفه سائر الناس ويتعلموه ، وبالتايل يكون له أجر تعلمه وعم

  .من يعمل ذا العمل بعده إىل يوم القيامة 
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  :مكانة املعلم يف اإلسالم / أوال 
لقد بني اإلسالم منذ أكثر من أربعة عشر قرناً أمهية العلم و القائمني عليه يف حياة    

ة إذ البشر ، فنجد أول آية نزل ا الوحي هي أمر اهللا لنبيه حممد صلى اهللا عليه وسلم بالقراء
چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ      چ :يقول جل يف عاله 

به ،كما قرن اهللا سبحانه وتعاىل العلماء  )سورة العلق (   چڑ  ک  ک  ک  ک   گ  گ  
هذا أمسى ما ميكن أن يصل إليه تكرمي العلماء ورفع مكانتهم ومبالئكته يف شهادة التوحيد و

ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ   ڦ   ٿ   ٿ  ٹ  ٹ   ٹ   ٹ  چ  :اىل يف حمكم ترتيله حيث قال تع
           چ : وقال سبحانه،  )آل عمران        سورة  ( چڄ   ڄ    ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  

، وقال  )سورة اادلة (  چ                                         
  . )سورة فاطر (  چ           ې     ٷ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉې   ې  ېچ : سبحانه وتعاىل

بناء جيل قوي يف إميانه ، قوي يف جسمه ،  م هو عماد األمة وعليه املعول يفإن املعل   
قوي يف شخصيته ، وإن مكانة املعلم يف اإلسالم أرفع مكانة ، إا مهمة األنبياء والرسل ، 

     :وسلم بأنه معلم فقال سبحانه فقد وصف اللّه سبحانه وتعاىل نبيه حممداً صلى اهللا عليه 
ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ     ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ       ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  چ 
   .) سورة اجلمعة (  چڄ  
رواه "  ولكن بعثين معلماً ميسراً: " وهذا املعىن وضحه نبينا عليه الصالة والسالم بقوله    

، ويكفي للعلم تعظيماً وتشريفاً وحثاً عليه )  ١١٠٤، ص١٤٧٨/ ٢صحيح مسلم ، ج( مسلم 
ۉ  ۉ  چ          :وعلى تأديته فضالً عن التكليف به بأن نسبه اهللا لنفسه حيث قال سبحانه 

بل إن مرتلة التعليم مستمدة من قداسة مصدريته اليت  ، ) ٢٥٥: سورة البقرة( چ ې ې   ېې
، ويصوغ العقول واألفكار لذلك جاء صبغه اهللا ا ، فالعلم هو الذي يقود حركة األمم 

سورة آل (  چڇ  ڍ     ڍ  ڌ  ڌ       ڎ  ڎ      ڈ  ڈ            ژ  ژ  چ   :األمر اإلهلي 
   . )عمران 

إن اللّه : " وعن أيب أمامة الباهلي رضي اللّه عنه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال   
جحرها وحىت احلوت ليصلون على معلم  ومالئكته وأهل السموات واألرضني حىت النملة يف

أي مرتلة !  فسبحان اللّه .  ) ٥٠، ص٢٦٨٥/ ٥سنن الترمذي ، ج( رواه الترمذي " الناس اخلري
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  تلك اليت يبلغها املعلم ويستحق ا أن يصلي عليه اهللا سبحانه وتعاىل ومالئكته الكرام ؟
ي اللّه عنه أن النيب صلى اهللا بل إن له من ذلك مزيد فضل وتشريف فعن أيب هريرة رض     

من دعا إىل هدى كان له من األجر مثل أجور من تبعه ال ينقص ذلك من : "عليه وسلم قال
م من تبعه ال ينقص ذلك من أجورهم شيئاً، ومن دعا إىل ضاللة كان عليه من اإلمث مثل آثا

  . ) ٢٠٦٠، ص٢٦٧٤/ ٤صحيح مسلم ، ج(رواه مسلم "شيئاً آثامهم 
من : "جرير بن عبد اللّه البجلي رضي اللّه عنه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال وعن     

سن يف اإلسالم سنة حسنة فَعمل ا بعده كتب له مثل أجر من عمل ا ، وال ينقص من 
أجورهم شيء ، ومن سن يف اإلسالم سنة سيئة فعمل ا بعده كتب عليه مثل وزر من 

، ١٠١٧/ ٤حيح مسلم ، جص( رواه مسلم ". ارهم شيء عمل ا ، وال ينقص من أوز
  .) ٢٠٥٩ص
: وعن سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه رضي اللّه عنهم أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال     
سنن ابن ( رواه ابن ماجه " من علّم علماً فله أجر من عمل به ال ينقص من أجر العامل شيء "

  .)  ٨٨، ص٢٤٠/ ١ماجه ، ج
بق تتضح جليا املكانة العالية الرفيعة اليت يتبوؤها املعلم يف اإلسالم ، وما هذه مما س   

النصوص السابق إيرادها يف فضل املعلم ومكانته يف اإلسالم إال غيض من فيض ، ونقطة من 
  .حبر ، واملقصود من ذلك هو الداللة ال احلصر 

يس من نافلة هذه الدراسة أو واحلديث عن مكانة املعلم يف اإلسالم ومرتلته وفضله ل   
هلا يثريها فائدة ويزيدها حشو ال فائدة منه وال طائلة من ورائه ، بل هو أصل من أصو

، كيف ال واملعلم القدير هو مدار هذه الدراسة وأساسها ، إذ أن غرض الباحث من مجاالً
إن العلماء هم إيراد هذا املوضوع هو التأكيد على مكانة املعلم وصوا واحلفاظ عليها ، ف

ورثة األنبياء ، فلزاما علينا تقديرهم واالحتفاء م ، وإنزاهلم املرتلة العظيمة اليت قلدها هلم 
  .   ديننا اإلسالمي العظيم ،  وبيان مكانتهم وعظيم مرتلتهم يف كل زمان ومكان 

  
  

  :أمهية مهنة التدريس / ثانيا  
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املعلمون عن األنبياء والرسل عليهم السالم  مهنة التدريس مهنة عظيمة جليلة ، ورثها    
  .وتعد أشرف املهن وأفضلها ، ألا سبيل يف تعليم الناس وإرشادهم وتربيتهم 

حتتل مكانة عالية إذا ما قورنت ) " م ٢٠٠٧( ومهنة التدريس كما يقول املهدي    
ل رعاية وإجالل  باملهن األخرى يف اتمعات اليت ترغب يف التطور والتقدم ، فتحوطها بك

نظرا ملا هلا من أثر واضح يف رقي اتمع وتطوره وحل مشكالته ، ألن عائدها ال يعود على 
فرد بعينه بل على اتمع كله ، كما أن ضررها أو التقصري فيها ال يقف أثره عند فرد أو 

ثر ال يظهر إال عدة أفراد مثلما حيدث يف املهن األخرى ، بل يتعداها إىل اتمع كله ، وهو أ
بعد وقت طويل ألنه متصل ببناء اإلنسان وبناء تفكريه ، وهو بناء صعب ومعقد لتعقد 

ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  چ  :مكونات هذا اإلنسان اليت ال يعلمها إال من خلقها ، قال تعاىل 
 ولذا يقولون إن التعليم هو مهنة صناعة اإلنسانية وعمارة ، )سورة امللك (  چٿ     ٿ  

  . ٢٣ص". األرض وترقية احلياة 
عملية حيوية متطورة غري )  ١٨هـ ، ص١٤٢٣( وعملية التعليم كما ذكر جان    

وتتطلب التجديد والتبديل والتطوير،  ولذا يلزم املعلمني مجيعا جتاه هذه املهنة القراءة ثابتة 
ات ، مع على ما يستجد يف ختصصام من معلومات وما حيصل فيها من تغري واإلطالع
على ما يستجد يف ميدان التربية والتعليم من أمور ، واالستفادة مما يوجه  اإلطالعضرورة 

  .إليهم من نقد بناء ، حىت يصلوا بأدائهم إىل الكمال املطلوب 
ومهنة التدريس يتشرف ا كل إنسان يعمل فيها ، ومكانتها رفيعة ، وتناط باملعلمني    

احلني النافعني ألنفسهم وألمتهم ، ومن خالل هذه املهنة اجلليلة مسؤولية إعداد األفراد الص
يتم تزويد األجيال الناشئة باملعلومات واملعارف واملهارات والقيم واالجتاهات املرغوبة ، 
وعن طريقها يتم تعديل سلوك التالميذ إىل سلوك مرغوب فيه مع التأكيد على القيم 

ضعف والقصور وحماولة تعديلها إىل اجتاهات إجيابية الصحيحة وتنميتها ، ومعاجلة نواحي ال
  .يكتسبها التالميذ 

رسالة ومهنة سامية وليس ) ١٢هـ ، ص١٤٢١(عبد السالم  تدريس كما أشاروال   
كما يتصور البعض بأن التدريس مهنة من ال مهنة له ، فأصبحت مهنة التدريس هلا متطلبات 

يف كل من يرغب االلتحاق ا ، ومطالب ومسؤوليات عديدة ومتنوعة ينبغي توافرها 
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اإلعداد هلذه املهنة تؤكد بأن التدريس مل يعد عمال سهال وبسيطا يقتصر على شرح 
  . وتبسيط املادة العلمية ، وإمنا هو عمل حيتاج إىل ختطيط وجهد ونشاط عقلي 

قتصر ال ت) " هـ ١٤١٧( ومهمة املعلم عند أدائه ملهنة التدريس كما ذكر الشلهوب    
على طرح املادة العلمية على طالبه فقط ، بل هي مهمة أكرب من ذلك تتطلب من املعلم 

  . ٧ص". صربا ، وأمانة ، ونصحا ، ورعاية ملن حتت يديه 
ويرى فريق من علماء االجتماع أن معىن املهنة يتحدد من خالل جمموعة من الشروط،    

نشاط معني يقوم به مجاعة من الناس وعندما تنطبق كل ـ أو أغلب ـ هذه الشروط على 
  :ينظر إىل هذا النشاط على أنه مهنة ، ومن أهم تلك الشروط 

  .وجود كفايات مهنية حمددة ينبغي توافرها على أعضاء املهنة  - ١
   . وجود مؤسسات تعىن بالتأهيل املهين وإكساب األعضاء الكفايات املهنية املطلوبة - ٢
  .ملهين أثناء العمل وجود دراسات وتدريبات بغرض النمو ا - ٣
 .وجود أخالقيات مهنية تقيد االنتساب للمهنة أو اخلروج منها  - ٤
وباستعراض هذه الشروط األربعة جند أا مجيعا تنطبق على مهنة التدريس ، فهناك    

كفايات تدريسية ينبغي على كل معلم إتقاا قبل أن ينخرط يف هذه املهنة ، كما أن هناك 
بالدرجة األوىل بتأهيل املعلم ، وإكسابه الكفايات التدريسية املطلوبة  كليات ومعاهد معنية

 ) . ٤٥هـ ، ص١٤١٨وزارة التربية والتعليم ، . ( للقيام ذه املهنة اجلليلة 
فإن مواهب املعلم واستعداداته هلذه املهنة حتتاج إىل ) " هـ ١٤٢٣( وكما ذكر جان    

 . ١٩ص" . يكون معلما ناجحا صقل ومران وتدريب حىت ينمو مهنيا ، و
ويؤكد الباحث من خالل هذا البحث على أمهية مهنة التدريس ، ال سيما يف هذا    

االنفجار املعريف واملعلومايت والتقين يف شىت ااالت ، مما عصر العصر الذي يعرف ب
طور لالستفادة من هذا الت يستوجب على املعلم أن ينمي مهاراته ، ويزيد من قدراته ،

، ويسير ذلك خلدمة التعليم ، والرقي مبهنة التدريس ليزداد بذلك رفعة وشرفا ومكانة اهلائل
  . عظمى يف نفوس تالميذه وبني أفراد أمته ووطنه 
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  :أمهية معلم التربية اإلسالمية / ثالثًا  
 چڈ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ    ڎ     ڎ  ڈ چ  :يقول اهللا سبحانه وتعاىل    
، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  رضي اهللا عنه وعن عثمان بن عفان،  )سورة فصلت ( 

، ٤٧٣٩/ ٤صحيح البخاري ، ج(       رواه البخاري " خريكم من تعلم القرآن وعلمه : " قال 
ألن تغدو فتعلم آية من : يا أبا ذر" ، وقال عليه الصالة والسالم يوما أليب ذر  ) ١٩١٩ص
  .  ) ٢٩، ص٧٨/ ١مصباح الزجاجة ، ج( " ب اهللا تعاىل خري لك من أن تصلي مائة ركعة كتا
من هذه النصوص السابقة وغريها من النصوص تتبني لنا األمهية الكربى والرسالة    

العظمى اليت حيملها على عاتقه معلم التربية اإلسالمية ، فينبغي عليه أن ينظر إىل دوره يف 
سالمية على أنه رسالة تؤدى وليس وظيفة مقابل أجر ، فحسب معلم تدريس التربية اإل

التربية اإلسالمية شرفاً أنه يعلِّم الطلبة كتاب اهللا وسنة رسوله صلى اهللا عليه وسلم ، مصداقاً 
  " . خريكم من تعلّم القرآن وعلّمه "لقوله صلى اهللا عليه وسلم 

لة جيازي اهللا عليها أفضل وأعظم من النظرة وال شك أن النظرة هلذا العمل على أنه رسا   
  .اجب املعلم يف تدريس أي منهج آخرإليها على أا أداء لواجب وظيفي يستوي مع و

إن معلم التربية اإلسالمية يقع عليه العبء الكبري يف حتقيق األهداف التربوية املنشودة    
يف العملية التعليمية ، واحملرك  من تدريس مواد التربية اإلسالمية ، إذ أنه العنصر الفاعل

األول هلا ، واألكثر قدرة على الربط بني العناصر املختلفة يف العملية التعليمية، وهو مع ذلك 
كله قدوة ومثال حيتذي به التالميذ وينهجوا جه ، كيف ال وهو من يتوىل تربيتهم التربية 

  .     اإلسالمية الصحيحة 
هي وسيلة األمة )  ١١هـ ، ص١٤٢٦( ذكر علي وآخرون والتربية اإلسالمية كما    

إىل بناء أجيال ناهضة قادرة على احلفاظ على جوهر شخصيتها وهويتها يف هذا العامل 
املضطرب ، وقادرة على قراءة هذا العصر والتصدي ألعداء اإلسالم مبنظور ورؤية إسالمية 

ه وإعطائه املفهومات اليت تشكل صحيحة ، ولن يتأتى ذلك إال بتربية املعلم ذاته وإعداد
  . تفكريه وتثري وجدانه وحتدد خطواته على درب مهنة التدريس

وتتطلب التربية اإلسالمية من املعلم أن يتخذ من التدريس وسائل نافعة يف تكوين    
العادات احلسنة لدى املتعلم ، ويف ذيب أخالقه وإحياء ضمريه وتقوية إرادته ، وتربية 
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  .  وجيه ميوله الفطرية إىل الطريق املستقيم  وتعويده فعل اخلري واجتناب الشرحواسه ، وت
  ) . ١١هـ ، ص١٤١٦ياجلن ،( 
ومعلم التربية اإلسالمية يقوم بتعليم التالميذ مبادئ التربية اإلسالمية اليت ال تقوم احلياة    

أن يكون معلما يف  السعيدة إال ا ، وهو مرشد وموجه ومصلح وداعية للخري والصالح قبل
أشرف الوظائف ) " هـ١٤١٧(الصف الدراسي ، حيث أن وظيفته كما يرى الشلهوب 

وأعالها ، فكلما كانت املادة العلمية أشرف وأنفع ارتفع صاحبها شرفا ورفعة ، وأشرف 
قال اهللا .  ٧ص" . ل حبسبه العلوم على اإلطالق العلوم الشرعية ، مث العلوم األخرى ك

(       چ                                              چ  :تعاىل
  . )سورة اادلة 

إن معلم التربية " يف دراسته نقال عن جماور ) هـ ١٤١٢( وقد أشار احلكمي    
اإلسالمية ميثل الفكر اإلسالمي فهو الذي يتعهد الناشئة بتربيتهم تربية إسالمية ، وهو الذي 

ده غالما ، ويصقله وينميه شابا يافعا ، وال شك أن جزًءا من يستقبل الناشئ غضا ، ويتعه
عبء اإلقناع بالقيم الدينية يف مواجهة القيم الوافدة يقع على معلم التربية اإلسالمية ، وإذا 

  .  ٤٩ص " . مل يستطع ذلك يكون إعداده ناقصا من غري جدال 
وس وتزكيتها ، قدوته يف ذلك واملهمة األوىل ملعلم التربية اإلسالمية هي تربية النف   

الرسول املصطفى عليه الصالة والسالم فهو القدوة احلسنة ومعلم البشرية مجيعا ، قال اهللا 
سورة (  چڄ  ڄ  ڃ  ڃ     ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ   ڇڇ  ڇ  ڍ  ڍ    ڌ  ڌ  چ  :تعاىل 
  . )البقرة 

، وتأيت أمهيته ألن الكتاب  ومعلم التربية اإلسالمية ما هو إال معلم لشرع اهللا ودينه   
املدرسي أو املرجع العلمي ال يكفي املتعلم ال يف حفظ املعلومة حفظا سليما ، وال يف فهمها 
الفهم الدقيق ، بل ال بد من املعلم الذي جيمع للمتعلم بني سالمة املعلومة ، وفهمها الفهم 

ملشاركات واإليضاحات الصحيح ، وتثبيتها وترسيخها يف ذهنه ، من خالل املناقشات وا
النظرية واجلوانب التطبيقية، واستخدام الوسائل التعليمية املمكنة ، ومن خالل القدوة احلسنة 

  ) . ٧٤هـ ، ص١٤٢٣األكليب ، . ( واجلمع بني القول والعمل
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أمنوذجا بشريا ، ) " هـ ١٤٢٢( ويعد معلم التربية اإلسالمية كما ذكر الغامدي    
مشاهدة ، ذا أثر كبري على املتعلمني ، عاطفيا وسلوكيا ودينيا حيمل  وموقفا حيا ، وقدوة

على عاتقه هم التربية والتزكية ، وتعاهد األفراد باإلصالح والتنشئة ، وهو الذي تلقي إليه 
  . ٧٦ص ". األمة بفلذات أكبادها وأغلى ما لديها ليتعهدهم بالتربية واإلصالح 

ة التمييز بني التربية اإلسالمية كمادة دراسية وغريها ولعل مما يرتبط مبا سبق ، ضرور   
فليست التربية اإلسالمية مادة دراسية قد يقتصر األمر فيها على تدريس . من املواد 

معلومات أو معارف يف حصة وكفى ، بل األمر أكرب من ذلك فمسؤولية املعلم تتعدى وهو 
الداعية منه إىل مدرس مادة ، ومن أهم ، فهو أقرب إىل  يدرس التربية اإلسالمية هذا األمر

صفات الداعية اإلميان القوي مبا يدعو إليه ، وتمثُّّل املعاين اليت يدعو إليها وترمجة ما يقوله 
للطلبة إىل سلوك حي مباشر يشاهدوا فيه النموذج الذي يحتذى ، والقدوة اليت يطمحون 

كلها بل يف احلياة العامة  رسةإىل تقليدها،  ليس فقط وسط الصف بل بني جدران املد
إن معلم التربية اإلسالمية أفضل وسيلة تعليمية حية أمام الطلبة  ولعل هذا مما يؤكد . أيضاً

أمهية التعليم املصاحب يف تدريس التربية اإلسالمية إذ يتلقى الطالب من املعلم دون انتباه منه 
  .وبشكل غري مباشر قيما واجتاهات كثرية 

ضرورة النظر يف مدرس التربية اإلسالمية " على ) هـ ١٤٠٤( روسي ويؤكد الع   
على علوم اإلسالم ، عميق النظر يف فهم عقائده  اإلطالعفليس يكفي فيه أن يكون واسع 

العلمية ، ويقتضي ذلك أن يكون  أوهلما الكفاية: أمران وأحكامه ، بل جيب أن يتوفر لديه 
ة السلوكية ، على ثقافته ، واألمر اآلخر الكفاي العاإلطذا بصر بالعلوم اإلسالمية واسع 

وتقتضي أن يكون مستقيم اخللق ، منوذجي السلوك حبيث تكون استقامته وسلوكه أول 
السبيل إىل تالميذه ، على حنو يؤكد يف فكرهم ويرسب يف نفوسهم التجاوب الصادق بني 

  . ١٩٣ص " . ما يقوله هلم وما يرونه منه أمامهم 
يقومون مبهمة )  ٧٥هـ ، ص١٤٢٣( ر األكليب اشالتربية اإلسالمية كما أ اومعلمو   

عظيمة أال وهي حفظ الدين اإلسالمي وتربية الناشئة عليه ، فهم يعلمون مواد التربية 
اإلسالمية اليت أُخذت من الدين ، واليت ا يستمر تعليم الدين وتطبيقه من جيل إىل جيل،  
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ن ا فيه اخلري ، ألم دعاة ومصلحواألمة اخلطر ، ويرشدون ملوهم بإذن اهللا يدفعون عن 
  .          يلجأ إليهم التالميذ ، بل وحىت عامة اتمع وخاصتهم 

مما سبق تتضح األمهية الكبرية ملعلم التربية اإلسالمية القادر على التوجيه واإلصالح    
لتالميذ حبيث يسعى إىل غرس القيم والقيام بعمله الديين والتربوي املباشر يف عالقته مع ا

اإلسالمية لديهم ، ويعمل على تربيتهم تربية صادقة ، يشعرهم فيها بأنه األخ الكبري هلم 
  .يتابع أحواهلم برفق ولني ، ويسعى ملصلحتهم يف كل حني 

والسبب الذي من أجله أوردت هذا املبحث املهم ما هو إال تقديرا وعرفانا ملعلم التربية    
سالمية ، والتأكيد على عظيم مرتلته ورفعة مكانته اليت يتبوؤها ، ومسو قدره يف نفوس اإل

، وأن األمانة اليت حتملها أداًء حسنا والتأكيد عليه يف أن يؤدي. تالميذه وجمتمعه من حوله 
كل ال يألو جهدا يف تعليم التربية اإلسالمية لطالبيها فهذا شرف عظيم ووسام جليل هنيئا ل

                                                           .م تقلده وقام به خري قيام معل

   
      

  
  
  

  
  

  :صفات وخصائص معلم التربية اإلسالمية / رابعا  
تتنوع الصفات واخلصائص املطلوب توافرها يف معلم التربية اإلسالمية يف جوانب    

داين، عقلي ، ومنها أيضا ما يتعلق باجلانب الوج متعددة منها ما هو جسمي ، ومنها ما هو
قية ، وغري ذلك من الصفات مهنية ، وأخرى خلقية وأخال وأيضا صفات وخصائص

  .اليت يتوقف عليها جناح العملية التربوية وبلوغ غاياا  واخلصائص
  قد وضعوا صفات عديدة ملنفإن املفكرين التربويني) " م ٢٠٠٧ (وكما ذكر املهدي    

يشتغل ذه املهنة ، ال باعتبار أن التعليم مهنة فقط ، بل باعتباره رسالة كذلك ، وأي 
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شخص يتصدى حلمل أعباء هذه الرسالة ينبغي أن يتصف ذه الصفات وتلك اآلداب ، 
ألنه ال يعلم بعلمه فقط ، بل حبسن عمله وسياسته الناجحة يف ذيب األفراد وتربيتهم قبل 

  . ٩٨ص " . تعليمهم 
أنه ملا كانت نظرة اإلسالم ملعلم التربية )  ٧٩هـ ، ص ١٤٢٣( وقد ذكر األكليب    

اإلسالمية نظرة تقدير وإجالل ، ملا يقوم به من دور هام يف اتمع ، فهو وريث األنبياء يف 
، وس بالعلم فتستقيم به حياة الناسرسالتهم السامية ، وهو مهذِّب األخالق الذي يغذي النف

أحواهلم ، فإن له كذلك أمهية كبرية ودور عظيم ألنه ميثل اإلسالم قوال وعمال  وتصلح
ظاهرا وباطنا ، كما أن دوره ال يقتصر على احمليط املدرسي فقط بل ميتد ليشمل اتمع 
بأكمله ولن يقوم ذا الدور العظيم إال معلم تتوفر فيه من الصفات ما ميكنه من أداء مهنته 

من اشتغل بالتعليم فقد تقلد أمرا : " وب ، ويف هذا يقول اإلمام الغزايل على الوجه املطل
  " .                     عظيما وخطرا جسيما فليحفظ آدابه ووظائفه 

وحتقق الصفات يف معلم التربية اإلسالمية هو أمر يف غاية األمهية البد من توافرها فيه    
  .اء مهمته حىت تكون عونا له بعد اهللا عز وجل يف أد

واملعلم يتعامل مع : " يف دراسته بقوله ) هـ ١٤٢٥( ر الغامدي وإىل ذلك أشا   
اإلنسان الذي هو مشاعر وأحاسيس وعواطف ونفسيات ختتلف من إنسان آلخر ، فمعلم 
التربية اإلسالمية حيتاج إىل ميزات وخصائص حىت يكون معلما ناجحا وقدوة لطالبه ، 

ه كتاب اهللا عز وجل ، ومع حديث رسول اهللا صلى اهللا عليكيف ال وهو يتعامل مع 
  .  ٨٦ص" . ، والتعامل معهما حيتاج إىل إنسان خاص مميز وسلم

جمموعة من الصفات واخلصائص الواجب  عدد من الباحثني واملختصني ولقد أورد   
المية توافرها يف كل املعلمني على اختالف ختصصام ، ولكنها يف حق معلم التربية اإلس

أوجب وآكد ألنه ميثل التربية اإلسالمية على حقيقتها ، وتنوعت تصنيفام هلذه الصفات 
فإنه ميكن حتديد صفات  خالل رجوع الباحث لكتابامكل حبسب ما أورده ، ومن 

  : وخصائص معلم التربية اإلسالمية كما يلي 
  :الصفات واخلصائص الشخصية / أوال  
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الصفات ما اتصل بذات معلم التربية اإلسالمية ، وعقيدته يقصد ذا اجلانب من    
اإلسالمية ، وخلقته وطبيعته البشرية وهيئته اليت فطره اهللا عليها ، ويدخل يف ذلك كل ما له 
عالقة بالنواحي اجلسمية والصحية والنفسية اليت ينبغي توافرها يف معلم التربية اإلسالمية  

ويرى الباحث تقسيم . مي والتربوي على الوجه املطلوب حىت يستطيع القيام بدوره التعلي
  : الصفات الشخصية ملعلم التربية اإلسالمية يف اجلوانب التالية 

  .الصفات واخلصائص اإلميانية واخلُلُقية  -  أ
  .  الصفات واخلصائص اجلسمية والصحية  - ب
  : وفيما يلي التعرض لكل جانب منها بشيء من التفصيل واإليضاح    
  :الصفات واخلصائص اإلميانية واخلُلُقية ـ ) أ  
وهي اليت متثل قيما ثابتة لدى معلم التربية اإلسالمية وتظهر يف سلوكه وتصرفاته ويف    

أقواله وأفعاله ، وجانب العقيدة واألخالق من أهم اجلوانب اليت أكد عليها ديننا اإلسالمي 
ف ا املسلمون ، وجعل اهللا احلنيف ، وحرص على بياا أحسن وأكمل بيان حىت يتص

رسله الكرام عليهم أفضل الصالة وأمت التسليم مثال وقدوة للناس يحتذى م يف كل جانب 
السيما يف جانب العقيدة واألخالق ، ورسولنا عليه الصالة والسالم كان وال يزال القدوة 

تعاىل قد أثىن العظمى حلقيقة األخالق اإلسالمية ، كيف ال يكون كذلك واحلق سبحانه و
، وما ) سورة القلم (  چڱ  ڱ     ڱ  ں  ں   چ  :عليه يف كتابه العزيز بقوله عز وجل 

كان وصفه ذا الوصف العظيم إال تأكيدا على أمهية جانب األخالق والتحلي ا كصفة 
  .من صفات الداعية املسلم ، وأن هلا بالغ األثر يف نفوس املدعوين عند نصحهم وإرشادهم 

) هـ ١٤٢٣( ولذا جيب على املعلم وخصوصا معلم التربية اإلسالمية كما ذكر جان    
أن يكون متزنا انفعاليا ، معتدال عاطفيا ، مطبقا للعقيدة اإلسالمية تطبيقا صحيحا ، " 

متمسكا باألخالق والفضائل، حىت يقلده الطلبة ويسريون على ضوئه وهداه ، فالقبيح 
  . ٨٠ص " . ندهم ما استحسن عندهم ما استقبح واحلسن ع

وقد ورد يف كتاب اهللا وسنة رسوله عليه الصالة والسالم ما يؤكد أمهية األخالق    
، وقوله  )سورة احلجر ( چ            چ  :وضرورة التحلي ا ، من ذلك قوله تعاىل 

، وقوله كذلك  )سورة فاطر (  چ     ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉې   ې  ې  ې   چ  :سبحانه 
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(   چۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ   ۇ      ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٷ  ۋ  چ : يف صفات عباده املؤمنني 
  .  )سورة الفرقان 

أنا زعيم ببيت يف أعلى اجلنة ملن حسن : " ومن السنة النبوية قوله عليه الصالة والسالم    
رو ، وعن عبد اهللا بن عم ) ٢٥٣، ص٤٨٠٠/ ٤سنن أبو داود ، ج( رواه أبو داود " خلقه 

إن من خياركم أحسنكم : " رضي اهللا عنهما أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان يقول 
، وعن أيب هريرة رضي  ) ١٣٠٥، ص٣٣٦٦/ ٣صحيح البخاري ، ج( رواه البخاري " أخالقا 

؟  سئل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس اجلنة: " اهللا عنه قال 
،  ) ٣٦٣، ص٢٠٠٤/ ٤سنن الترمذي ، ج( رواه الترمذي " سن اخللق تقوى اهللا وح: " فقال

اتق اهللا حيثما كنت وأتبع السيئة احلسنة متحها : " وقوله عليه الصالة والسالم أليب ذر
  .)  ٣٥٥، ص١٩٨٧/ ٤سنن الترمذي ، ج( رواه الترمذي " وخالق الناس خبلق حسن 

أن اشتراط األخالق " إىل ) ـ ه١٤٢٧( وتأكيدا ملا سبق ، فقد أشار الكلثم    
اإلسالمية كصفات جيب توافرها يف معلم التربية اإلسالمية يعترب أساسا علميا وعمليا ، جيب 

  .    ٣٥ص" . أن يتصف ا املعلم 
  
  
  
  :ومن هذه الصفات اإلميانية واخلُلُقية ما يلي    
عمليا قوال باللسان ، واقعا  حتقيق أركان اإلسالم وأركان اإلميان وركن اإلحسان -١ 

واعتقادا باجلنان وعمال باجلوارح واألركان ، مع اإلميان الراسخ بالعقيدة اإلسالمية ، ألن 
العقيدة اإلسالمية الصحيحة توجه أفكار املعلم وتصرفاته ، وهذا سينعكس على سلوكياته 

رسها يف وأدائه ، وجتعله يقوم مبسئولياته يف ضوء تلك العقيدة من جهة ، ويعمل على غ
  . نفوس التالميذ من جهة أخرى 

أساس العقيدة وبالتايل أساس للتربية " هو ) م ٢٠٠٥( ذكر الساموك واإلميان كما    
اإلسالمية املطلوبة ، فإذا قوي إميان املسلم بعقيدته صار مصدرا للخري ، ألن عقيدته ضابط 
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رمي على العقل، فعناصر لكل عناصر اإلميان والتصورات واألفكار لذلك شدد القرآن الك
  .  ٢٨ص " . اإلميان الصحيحة تعتمد الربهان العقلي الصحيح 

، وربط الدين اإلسالمي بطبيعة  الرغبة يف الدعوة إىل اهللا وفهمها الفهم الصحيح - ٢  
العلوم وفروعها ، وهذا يدفع املعلم لنشر العقيدة من خالل عمله مبهنة التدريس، ويدفعه 

التربوي والتعليمي وسلوكه العام بصبغة العقيدة اليت يؤمن ا ، كما أا كذلك لصبغ أدائه 
تسهل عليه حتمل املشاق واملتاعب املهنية املختلفة ، مما يدل على إميانه بسمو هدفه وتعايل 

  .عقيدته 
   :اإلخالص يف العلم والتعليم هللا رب العاملني  -٣    
لم املعلم وتعليمه وتربيته وتدريسه خلدمة أن يكون تع: فاملقصود من اإلخالص هنا    

ياجلن ، . ( الدين واألمة قاصدا بذلك وجه اهللا رب العاملني أوال وقبل كل شيء آخر
 ) .  ١٧هـ ، ص١٤١٦

واإلخالص أمر عظيم ال بد أن يتفطن له معلم التربية اإلسالمية وأال يغفل عنه ، ولعل    
على ذلك وفيه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه من حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه ما يدل 

ما :   ورجل تعلم العلم ، وقرأ القرآن ، فأيت به فعرفه نعمه فعرفها ، فقال " .. وسلم قال 
كذبت ، إمنا أردت : تعلمت العلم وقرأت القرآن وعلمته فيك ، قال : عملت فيها ؟ قال 

.. النار فسحب على وجهه إىل ، فأمر به  أن يقال فالن عامل وفالن قارئ ، فقد قيل
 . ) ١٦٨، ص ٩سنن البيهقي الكربى ، ج( رواه البيهقي " احلديث 

يعترب روحه وشرطا من ) " هـ ١٤٢٣( واإلخالص يف العمل كما ذكر األكليب    
  .  ٨١ص".  شروط قبوله فأي عمل بال إخالص ال قيمة له 

من موضع ، من ذلك قوله  وقد أكد القرآن الكرمي على جانب اإلخالص يف أكثر   
ڳ  چ  :وقوله جل شأنه    )سورة األنعام ( چڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  چ  :تعاىل

  .  )سورة البينة (  چڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ٹ   ٹ  ۀۀ  ہ  ہ   ہ  ہ  
ع ثقته إن اإلخالص يف العمل التدريسي مهم جدا ، فاتمع سلّم أبناءه هلذا املعلم ووض   

فيه ، إذ أنه سيقوم بتربية أبنائهم وتعليمهم ، ولن يكون له رقيب على أدائه داخل غرفة 
الدراسة إال اهللا عز وجل ، فإن راقب اهللا يف تدريسه فإن اهللا سيجازيه بالتوفيق ، وسريى 
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نتاج ذلك يف صالح تالميذه بإذن اهللا ، وإن خان األمانة اليت أوكلت إليه ومل يؤدها على 
هـ ، ١٤٢٧الكلثم ، . ( وجهها فإن عاقبة ذلك ضياع أبناء املسلمني وخزي له يوم الدين 

  ) . ٤٤ص 
فعلى معلم التربية اإلسالمية أن خيلص يف عمله ابتغاء وجه اهللا وحده ال يبتغي من غريه    

جزاء وال شكورا ، وأن جيعل نصب عينيه إظهار احلق ونشر الدين ، وإعداد أجيال مسلمة 
ة نافعة لدينها وألمتها ، وعليه أن يغرس حقيقة اإلخالص يف نفوس تالميذه ، وأن صاحل

يستصحب ذلك يف كل عمل يؤديه حىت ينال بذلك رضا اهللا عنه ، فإن رضي اهللا عنه 
  .فسيرضي عنه الناس 

   :القدوة احلسنة  -٤    
                                        چ  :يقول احلق تبارك وتعاىل    
، ففي هذه اآلية دليل ساطع  )سورة األحزاب (  چ    ی  ی  ی     ی           

وبرهان واضح على أن اهللا سبحانه وتعاىل بعث رسوله حممدا صلى هللا عليه وسلم ليكون 
للمسلمني على امتداد تارخيهم القدوة الصاحلة احلسنة ، وليكون للبشرية يف كل زمان 

والسراج املنري ، وليحقق املنهج التربوي اإلسالمي حتقيقا حمسوسا ومكان اهلادي البشري 
  . واقعيا 

                       چ :  ويقول سبحانه عن األنبياء عليهم السالم   
، وقد ذم سبحانه )سورة األنعام (چی  ی  ی  ی                            

ڱ  ڱ  ڱ  ں     چ      :ال سبحانه وتعاىل من خالف قوله فعله يف أكثر من موضع حيث ق
 . )سورة الصف (  چۀ    ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ   ں  ڻ  ڻ  ٹ  ٹ   

من أجنح ) " هـ ١٤١٧( فتعد القدوة الصاحلة احلسنة يف التربية كما ذكر راشد    
و املثل الوسائل املؤثرة يف إعداد املتعلم خلقيا وتكوينه نفسيا واجتماعيا ، ذلك ألن املعلم ه

األعلى يف نظر املتعلم ، واألسوة الصاحلة يف عينه ، يقلده سلوكيا وحياكيه خلقيا من حيث 
يشعر أو ال يشعر ، بل تنطبع يف نفسه وإحساسه صورته القولية والفعلية واحلسية واملعنوية 

  . ٢٢ص" . من حيث يدري أو ال يدري 
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ية اإلسالمية لكونه أوىل ا من والقدوة احلسنة صفة ضرورية من صفات معلم الترب   
غريه ، فقد تقلد أمرا عظيما وخطريا وجسيما ، يدعوه ألن يكون قدوة حسنة لتالميذه  
ويبدأ يف كل أمر يعتزمه بنفسه ، وحيرص أال يناقض قوله فعله ، ألن التالميذ حياكونه 

  .ويقلدونه ويقتدون به ، وله دور بناء يف بِناء شخصيام وتكوينها 
) هـ١٤٢٦(وتأسيا بالرسول املصطفى عليه الصالة والسالم كما أشار علي وآخرون    
ينبغي أن يكون سلوك املريب املسلم يف عمله مع طالبه ويف كافة أقواله وتصرفاته موافقا " 

  . ٤٥ص".  لسنة الرسول عليه الصالة والسالم 
وى وأوقع يف النفس    أق) " هـ ١٤٢٣( ذكر جان إن التعليم بالفعل والعمل كما    

" . وأعون على الفهم واحلفظ ، وأدعى إىل اإلقتداء والتأسي من التعليم بالقول والبيان 
  . ٨١ص
أن يدرك أن من ) " م ٢٠٠٧( مث على من يقوم مبهنة التعليم كما ذكر املهدي    

من اآلخرين من يبحث عن املعايب والنواقص ، وليعلم أن ابن آدم إىل عيب أخيه أسرع 
، يح ليستخرجه من بني ظهراين احلسنالسبع إىل فريسته ، وال أحد أخس مرتبة ممن يتبع القب

وعليه أن يكون للتالميذ إماما ، فيبدأ بتعليم نفسه وتقوميها يف السرية والرأي واللفظ ، 
فيكون تعليمه للناس بسريته أبلغ من تعليمه بلسانه ، ومعلم نفسه ومؤدا أحق باإلجالل 

ٹ  ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھھ  چ     :تفضيل من معلم الناس ومؤدم ، فاهللا تعاىل يقول وال
ال : " ، وليتذكر دائما مقولة احلسن بن علي رضي اهللا عنه  )سورة البقرة (  چھ  ے  ے

تكن ممن جيمع علم العلماء وطرائف احلكماء ، وجيري يف القول جمرى السفهاء ، وليذكر 
" ". م يدرك بالبصائر ، والعمل يدرك باألبصار ، وأرباب األبصار أكثر املعلم أن العل

  . ١٠٤ص
ومما يلزم معلم التربية اإلسالمية يف جانب القدوة احلسنة أن يالحظ سلوكه وحتركاته    

يف كل عمل يقوم به وكل كلمة يتكلم ا ، وأن يبتعد عن كل ما خيالف الدين والعرف 
السلوك ، وأن يكون مؤمنا بكل ما يقوله من غري تصنع وال  والعادات والتقاليد وآداب

تكلف ، وأال خيالف ما يدعو إليه ، وعليه أال يأمر بشيء ما مل يكن هو أول العاملني به ، 
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فإن التزم ذلك ووضعه نصب عينيه ، كان قدوة حسنة لتالميذه يف كل شيء ألم يتشربون 
  .مية اليت حث عليها الدين اإلسالمي احلنيف مبادئ اخلري ويتطبعون على األخالق اإلسال

هي أسهل وسيلة تعليمية يستخدمها املعلم ) " هـ ١٤٢٧( والقدوة كما ذكر الكلثم    
يف إيصال املغزى احلقيقي ملا يعلمه لطالبه ، وهي كذلك أكثر رسوخا يف أذهان املتعلمني 

له يسبب انتكاسة كبرية يف من كثرة القول واحلديث ، بل إن عدم موافقة قول املعلم لفع
  . ٣٧ص" . املفاهيم والسلوك لدى املتعلمني 

فالقول يسري وسهل على كل أحد ، لكن الفعل واملمارسة واالمتثال يف الواقع أمر    
  . صعب إال ملن وفقه اهللا 

إن وجود منهج تربوي متكامل، وخطة مرسومة لنمو اإلنسان وإعداده وتنظيم مواهبه      
نفسية واالنفعالية على أكمل وجه ، ال تغين عن وجود واقع تربوي ميثله إنسان وحياته ال

مرب حيقق بسلوكه وأسلوبه التربوي كل األسس واألساليب واألهداف اليت يراد إقامة 
  ) . ١٠٩هـ ، ص١٤١٣وزان ، . ( املنهج التربوي عليها 

لتربية اإلسالمية ، وأا عامل كبري إذا يتبني مما سبق أمهية القدوة احلسنة وامتثاهلا ملعلم ا   
يف صالح املتعلم أو فساده ، فعليه أن يلتزم يف سلوكه مبنهج اإلسالم ، يطبق أوامر اهللا 
ويبتعد عن نواهيه ، وجيتهد يف ذلك قدر استطاعته فقد نصب نفسه منصبا عظيما يتطلب 

ملا يدعو إليه ، متحليا مبا  منه القيام بأدائه خري قيام على أكمل حال ألنه كلما كان مطبقا
ينشره من كرمي األخالق والعادات ، دل ذلك على صدقه وحسن خلقه ، وحينها يكون 

  .نرباسا ومثال حسنا لتالميذه الذين يتأثرون به 
  :الصرب واحللم واألناة  -٥      

ألناة ، من الصفات اليت جيب أن يتحلى ا معلم التربية اإلسالمية صفة الصرب واحللم وا   
ألن ذلك من عوامل النجاح عند أداء رسالة التربية والتعليم ، فمهنة التدريس تتطلب صربا 
وحلما ورحابة صدر ، وحتمل املشاق واملتاعب للوصول إىل حتقيق املطالب التربوية 

  .املستهدفة 
   :وقد حث القرآن الكرمي على الصرب ووعد الصابرين بأحسن اجلزاء ، قال اهللا تعاىل   
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ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  چ  :، وقال سبحانه  )سورة الزمر (  چ                        چ 
      چ  :، وأكد على الصرب واملصابرة يف قوله عز وجل  )سورة اإلنسان (  چڈ   ژ  
  .  )سورة آل عمران (  چ                             
ق ذا اخللق احلسن ، فعن جابر ويف سنة احلبيب عليه الصالة والسالم ما يدعو للتخل   

الصرب : أي األعمال أفضل ؟ فقال : قيل يا رسول اهللا : " بن عبد اهللا رضي اهللا عنه أنه قال 
، وقال عليه  ) ١٦٧، ص٣٠٣٩٣/ ٦مصنف بن أيب شيبة ، ج( رواه بن أيب شيبة " والسماحة 

بهما اهللا ، احللم إن فيك خصلتني حي: " الصالة والسالم يوما لألشج أشج عبد القيس 
  . )  ٤٨، ص١٧/ ١صحيح مسلم ، ج( رواه مسلم " واألناة 

من كظم غيظا وهو يستطيع أن ينفذه دعاه اهللا يوم : " وقال عليه الصالة والسالم    
/ ٤سنن الترمذي ، ج( رواه الترمذي " القيامة على رؤوس اخلالئق حىت خيريه يف أي احلور شاء 

أال أنبئكم مبا : " يه الصالة والسالم على هذا اجلانب فيقول ، ويؤكد عل ) ٣٧٢، ص٢٠٢١
أن حتلم على : يشرف اهللا تعاىل به البنيان ويرفع به الدرجات ، قالوا بلى يا رسول اهللا  قال 

جممع ( " من جهل عليك ، وأن تصل من قطعك ، وتعطي من حرمك ، وتعفو عمن ظلمك 
  .)  ١٨٩، ص ٨الزوائد ، ج

لسابقة تتضح املرتلة العظيمة للصرب واحللم واألناة ، وأا من مسات املؤمنني من األدلة ا   
وأكمل صفام املالزمة حلقيقة اإلميان ، وهي مرتلة عظيمة ال يناهلا إال أصحاب اهلمم العالية 

  .والنفوس الزكية 
يها من ومبا أن مهنة التدريس من أصعب املهمات ، كان البد ملعلم التربية اإلسالمية ف   

التحلي بصفة الصرب واألناة ، ال سيما إذا كان حصاد ما يقدمه من جهد وتعب ال جيين 
  .مثاره يف أسرع وقت بل يظهر مع مرور األيام واألزمان

مهنة شاقة تتطلب من القائمني ا ) " هـ ١٤١٣( ومهنة التدريس كما أورد وزان    
واملعلم أثناء قيامه بأعباء ..ملستوى املطلوبجهدا عقليا وجسميا إلجناحها والوصول ا إىل ا

هذه املهنة البد وأن يتذكر أا ال ختلو من املشكالت ، والبد أن يتذكر أن هناك تلميذا 
".  يتعلم ، له خصائص معينة وله درجة معينة من االستعداد وله مشكالت عديدة كذلك 

  . ١١٤ص
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مع أفراد خيتلفون يف الطباع واألفكار، ووجه تعلق ذلك بالتعليم هو أن املعلم يتعامل    
فمنهم اجليد ومنهم الضعيف ، هذا باإلضافة إىل انشغاله بعمليات التحضري والتصحيح 
والتدريس املتواصل يف أغلب فترات اليوم الدراسي ، مع ما يتبع ذلك من حتمل ملشاكل 

ك يستلزم من املعلم صربا الطالب املتكررة ، إىل غري ذلك من املهام املنوطة باملعلم ، فكل ذل
وحتمال ، وهذا األمر ليس سهل املنال ، بل إنه حيتاج إىل طول ممارسة من املعلم حىت يعتاد 
ذلك ويألفه وفقدان املعلم للصرب يوقعه يف حرج شديد خصوصا إذا كان ذلك أثناء ممارسته 

  ) . ٣٥هـ ، ص١٤١٧الشلهوب ، . ( لعملية التدريس 
فإننا ندعوه حلب مهنته ) " هـ ١٤٢٣( ذكر جان بالصرب ، كما  عوتنا للمعلمومع د   

والتفاين يف أدائها ، ألن حبه ملهنته واهتمامه بالطلبة ، جيعالنه ينسى ما يلقاه من تعب 
ونصب ، وما يقابله من مهوم ومشكالت ، وهو يف هذا مثله مثل األب الذي ينسى نفسه 

  .  ٩٥ص " . يف سبيل إدخال السرور على أبنائه 
وصفة احللم من أشرف األخالق وأنبلها وأحقها باملعلم ، فبها يرحم من يعلمهم    

ويرفق م ، ويترفع عن السباب وجماراة سوء األخالق ، وهي كذلك مدعاة للصفح والعفو 
عمن يسيء إليه ، وتقرب بني القلوب ، وجتعل التالميذ يقبلون على معلمهم ويستجيبون 

  .ة تامة ألقواله برغبة وقناع
وعلى معلم التربية اإلسالمية كذلك أن يتأىن ويتثبت قبل إصدار أي حكم يف كل    

ڤ  ڤ  ڤ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ    ٺ  ٺ  ٺ  ٿ     ٿ  ٿ  ٿ  ٹچ  :أحواله ، تأسيا بقوله تعاىل 
، فهذا حيميه من الوقوع يف ظلم اآلخرين أو االعتداء  )سورة احلجرات (  چڦ  ڦ  ڦ   

يتيقن وقوعه منهم ، وجينبه كذلك من أي عمل قد يعمله فيندم عليه بعد ذلك عليهم مبا ال 
       .  

  :الصدق واألمانة  -٦      
فالصدق واألمانة واملوضوعية يف معاملة التالميذ من أهم الصفات الواجب توفرها يف    

اهللا على  معلم التربية اإلسالمية ، فالصدق منجاة للعبد يف الدنيا واآلخرة ، وقد أثىن
ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   چ  :الصادقني ، ورغّب املؤمنني أن يكونوا من أهله يف قوله تعاىل
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سورة (  چۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  چ  :، وقال جل يف عاله  )سورة التوبة (  چ ڃ چ
  .  )األحزاب 

خرب أنه وقد أرشد املعلم األول صلى اهللا عليه وسلم إىل التحلي بصفة الصدق ، وأ   
إن الصدق يهدي إىل الرب وإن الرب يهدي إىل : " يهدي إىل اجلنة بقوله عليه الصالة والسالم 

رواه " احلديث .. اجلنة ، وإن الرجل ليصدق ويتحرى الصدق حىت يكتب عند اهللا صديقا 
  .)  ٢٢٦١، ص٥٧٤٣/ ٥صحيح البخاري ، ج( البخاري 

أن يكون صادقا مع نفسه وغريه )  ١٩ص هـ ،١٤١٦( فعلى املعلم كما ذكر ياجلن    
يف قوله وعمله ووظيفته بصفة عامة ، وهذا بدوره يقتضي عدم اإلمهال يف وظيفته ، وعدم 
التهرب من إلقاء دروسه بأعذار مصطنعة أو بالتمارض وهو ليس مبريض ، فعليه أن حياسب 

ه بأنه مقصر أو نفسه يف ذلك وجيعل ضمريه حكما يف تصرفاته ، فإن ضمريه عندئذ خيرب
مهمل أو حمقق لواجباته كما ينبغي ، ألن اإلنسان بصري على نفسه كما أخرب بذلك سبحانه 

  . )سورة القيامة (  چ                        چ   وتعاىل بقوله
وحتري الصدق يف القول والعمل أمر مطلوب شرعا يف مجيع األحوال ، وهو يف معلم    

ساسية البد أن يتحلى ا حبكم ختصصه وهي صفة أساسية لكل التربية اإلسالمية صفة أ
  :خلق حسن ، يتجلى يف العمل بالوفاء بالعهود واملواعيد وعدم اإلخالل ا كما قال تعاىل

  .  )سورة املعارج (  چ                ې  چ 
 أال) " هـ١٤٢٣( ر لذلك جان على معلم التربية اإلسالمية كما أشالذا فإنه جيب    

يعلم أشياء خاطئة أو ناقصة أو مبتورة ، أو يدعي علما ليس يف حيازته ، فمن العار أن يقوم 
املعلم بالتمويه يف احلديث ، حىت يوهم الطلبة بأنه يعرف كل شيء ، أو أن يقوم بالتدليس 
عليهم بإعطائهم معلومات خاطئة ظنا منه أنه خيدعهم ، فقد يكتشفون كذبه مما يشوه 

فوسهم ، وبالتايل تنعدم ثقتهم فيه وفيما يعلمه ، ولذا فإننا ننصح املعلم بأال صورته يف ن
  . ١٢٤ص". يستحي من قول ال أدري بدال من أن يكذب على الطلبة 

واملعلم أمني على تالميذه وعليه أن يعاملهم معاملة أبنائه بل وأشد من ذلك ، فيحرص    
هم ، فهم أمانة عنده أؤمتن عليهم هلذا عليهم ويعطيهم ويرشدهم ويوجههم ويهذب أخالق

   :اهلدف ، وعليه أن يؤدي األمانة اليت حتملها خري أداء وأكمله ، قال سبحانه وتعاىل 
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                  ۇ  ۆ    ۆ  ۈ  ۈ  ٷ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  ې  ېچ
  .   )سورة النساء (  چ                            

بية اإلسالمية تقتضي أن يستثمر كل وقت خمصص للعطاء ، فال يضيع وأمانة معلم التر   
من ساعات الدروس أي وقت ولو مل يتقاض عليه أجرا أو إذا كان ما يتقاضاه ال يقابل 
اجلهد املبذول على حسب زعمه أو تقديره ، وإذا قصر يف أداء عمله فإن ذلك إمهال لألمانة 

ك من األجر إذا كان يتقاضى عليه أجرا ، وتقتضي وتقصري فيها ، وحيرم عليه ما يقابل ذل
هذه الصفة كذلك األمانة يف تنفيذ النظام واللوائح اخلاصة بتنظيم األمور التعليمية وتقومي 

  ).  ٢٠هـ ، ص١٤١٦ياجلن ، . ( التالميذ ويف تقديره ألعمال اآلخرين ونقده هلا 
   :التواضع واللني  -٧     
صفة محيدة تدل على حسن خلق من يتحلى ا ، وهي من  إن التواضع ولني اجلانب   

مسات األنبياء والرسل عليهم السالم ، ومن صفات عباد اهللا املؤمنني اليت امتدحهم ا يف 
  .      )سورة الفرقان (  چۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٷ  ۋ   ڭ   ڭ  ڭ  ڭ   ۇ   ۓچ  :قوله سبحانه 

لتواضع للنجاح يف عالقته مع اهللا مث مع اتمع ، حيتاج إىل ا وإذا كان اإلنسان املسلم"    
فإن حاجة املعلم إىل التواضع أشد وأقوى ، ألن عمله العلمي والتعليمي والتوجيهي يقتضي 
االتصال باملتعلمني والقرب منهم ، حىت ال جيدوا حرجا يف سؤاله ومناقشته والبوح له مبا يف 

الشلهوب ، ( ". متجرب أو مغتر بعمله نفوسهم ، ألن النفوس ال تستريح ملتكرب أو 
  .)  ٢٦صهـ ، ١٤١٧

والقدوة العظمى يف التواضع ولني اجلانب نبينا حممدا صلى اهللا عليه وسلم فقد قال عليه    
إن اهللا أوحى إيل أن تواضعوا حىت ال يبغي أحد على أحد ، وال يفخر أحد على : " السالم 

ومن تواضعه عليه السالم ما .  ) ٢٧٤، ص٤٨٩٥/ ٤جسنن أبو داود ، ( رواه أبو داود " أحد 
ما بعث اهللا نبيا " :ال خيربنا به أبو هريرة رضي اهللا عنه ، عن النيب عليه الصالة والسالم أنه ق

" نعم كنت أرعاها على قراريط ألهل مكة : " وأنت ؟ قال : قال أصحابه " إال رعى الغنم 
، وعنه أن النيب عليه الصالة  ) ٧٨٩، ص٢١٤٣/ ٢صحيح البخاري ، ج( رواه البخاري 
لو دعيت إىل كراع أو ذراع ألجبت ، ولو أهدي إىل ذراع أو كراع : " والسالم قال 

  .  ) ٢٣٣، ص ٣شرح عمدة األحكام ، ج( " لقبلت 
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كان التواضع متجسدا يف شخصية الرسول " ، ) هـ ١٤١٧( ر راشد فهكذا كما أشا   
جيب أن يكون يف قادة املسلمني ، ويف املعلمني خاصة حىت صلى اهللا عليه وسلم ، وهكذا 

يستطيعوا أن جيسدوا هذه األخالق العالية يف نفوس املتعلمني ، فينبغي أال يتعاىل املعلم على 
طالبه أو غريهم بعلمه أو مباله أو حبسبه أو بنسبه ، وعليه أن يتخذ الرسول عليه الصالة 

  . ٢٨ص". ة ويف غريها من الصفات والسالم قدوة يف هذه الصفة اجلليل
  وجناح املعلم يف التدريس والتعليم وبلوغ األهداف املرجوة  ، كما ذكر وزان   

يتوقف على مدى التزامه بصفة التواضع ولني اجلانب ومدى عطفه على ) " هـ ١٤١٣(  
عليه ،  املتعلمني ، فكل هذا يساعد على وجود األلفة بينه وبني املتعلمني وجيعلهم يقبلون

وبالتايل يسهل عليه تدريسهم احلقائق واملفاهيم واملبادئ الدينية يف يسر وسهولة ، وترمجتها 
إىل سلوك إجرائي عملي يف جو من التفاهم وتبادل االحترام ، وذا يكون املعلم قد جنح يف 

  . ١١٣ص". عمله على الوجه املطلوب 
الصفة ، وميتثلها واقعا ملموسا يف كل شأنه فعلى معلم التربية اإلسالمية أن يراعي هذه    

ألن أثر التواضع ولني اجلانب ليس قصرا على املعلم وحده ، بل يتعداه إىل التالميذ ويؤثر 
فيهم إجيابا ، وهو سبب يف إزالة احلواجز بني املعلم وتالميذه ألنه حيقق التقارب بشكل 

  .ن اهللا أفضل ، وبامتثاله يتحقق النفع العظيم للمتعلمني بإذ
   :العدل واملساواة واإلحسان  -٨     
العدالة يف ذاا صفة مطلوبة من أقرب القربات إىل اهللا تعاىل ، فقد قرا سبحانه    

چ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎڈ  ڈ  چ : باإلحسان يف قوله جل يف عاله 
ہ  ہ  ھ  ھ چ  :يف حمكم ترتيله فقال، وأمر ا سبحانه وتعاىل  )سورة النحل (  چژ  ژ   ڑ

ھ  ھ   ے  ےۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٷۋ  ۋ  ۅۅ  ۉ   ۉ  ې  ې  
وهي من آكد الصفات اليت جيب على معلم التربية اإلسالمية أن  ،  )سورة املائدة (   چې  ې  

امتثاال ألمر اهللا عز يدركها ويطبقها يف تعامالته ، فيعدل ويساوي بني تالميذه وحيسن إليهم 
  .وجل 

ترتكز على أن املعلم ) " هـ ١٤٢٧( وأمهية هذه الصفة كما أشار لذلك الكلثم    
يتعامل مع عدة أنواع من املتعلمني وهو مضطر إلصدار أحكام عليهم يف مواقف كثرية 
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م بسبب طبيعة عمله ، وبالتايل البد أن يكون لديه ميزان عادل جلميع األمور حىت ال يظل
 . ٤٧ص ". أحدا 

تتطلب أن يكون املعلم عادال يف ) " هـ ١٤٢٣( ومهنة التعليم كما ذكر األكليب    
قال عليه الصالة .    ٨٢ص" . مجيع تصرفاته مع طالبه يف مجيع شئوم اليت توكل إليه 

، ٢٤٤٧/ ٢صحيح البخاري ، ج( رواه البخاري " فاتقوا اهللا واعدلوا بني أوالدكم : " والسالم
، والتالميذ هنا من املعلم مبرتلة أبنائه ، وعن عبد اهللا بن عمر ، أن رسول اهللا )  ٩١٤ص

رواه " احلديث .. أال كلكم راع ، وكلكم مسؤول عن رعيته : " صلى اهللا عليه وسلم قال 
  . ) ١٣٠، ص٢٩٢٨/ ٣سنن أبو داود ، ج( أبو داود 

 ىب بأن يتعامل مع مجيع التالميذ علوالعدالة صفة مهمة من صفات املعلم، فهو مطال   
أم مجيعا سواء بغض النظر عن أوضاعهم االجتماعية املتفاوتة اليت قد يعلمها ، فعليه أن 

.      ه وليس على حساب أمور أخرى يكون عادال قدر استطاعته وحبسب جمهوده وقدرت
  ) . ٢٦هـ ، ص١٤١٧راشد ، ( 
ن يعفو عن تالميذه وحيسن إليهم فاإلحسان من وعلى معلم التربية اإلسالمية كذلك أ   

ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ٺ  ٺ ٺٺ  ٿچ  :أعلى درجات اإلميان ، قال اهللا تعاىل 
، ويلزمه كذلك أن حيسن يف عمله حىت يرضى اهللا عنه ، فقد قال  )سورة آل عمران (  چڤ  

 ٩٨، ص ٤جممع الزوائد ، ج( "قن حيب اهللا العامل إذا عمل أن يت"      : عليه الصالة والسالم
(.  

معيار له قيمة عظيمة يف )  ٤٨هـ ، ص١٤١٦( والعدل واملساواة كما ذكر ياجلن    
مجيع امليادين ، به يستطيع املعلم أن يقيس مدى إتقانه لعمله من عدمه ، ومدى التزامه 

  ..باألوقات والنظام ، وتقدمي مصلحة التالميذ على مصاحله الشخصية 
لى معلم التربية اإلسالمية أن يعظم شأن العدل واملساواة ، وأن حيقق ذلك بني فع   

التالميذ ليشيع احملبة واملودة بينهم ، ويتأكد ذلك عند رصده للدرجات ووضعه للعالمات، 
فهذا أمر شأنه عظيم على املعلم أن حيرص على حتقيقه حىت ينال حمبة التالميذ وقرم منه 

  .وثقتهم فيه 
   :االستقامة والتقوى  -٩      
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االستقامة من كمال الدين وحسن اإلسالم ، وصاحبها موثوق وحمبوب عند الناس،    
فمن استقام على شرع اهللا وامتثل أمره يف كل حال ، غرس اهللا حمبته يف نفوس الناس وزاد 

  . تعظيمهم ووقارهم له 
ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  چ  :حانه وقد أمر اهللا نبيه عليه الصالة والسالم بذلك فقال سب   

   . )سورة هود (  چک  کک   گ       گ  گ  گ  ڳ  
وألمهية صفة االستقامة كان األوائل يشترطون ذلك فيمن يتوىل تعليم أبنائهم ، فال    

  .خيتارون إال من ثبت عندهم حسن خلقه واستقامته وصالحه مع علمه 
ة احلية لتالميذه ، كان لزاما عليه أن يتحلى وحيث أن معلم التربية اإلسالمية هو القدو   

  .باالستقامة وحسن الدين ، ألن استقامته هلا األثر البالغ على تالميذه 
والتقوى شأا جليل وهي سالح املؤمن يف كل أحواله ، ووقاية له من كل سوء ،    

ود من التقوى فقال ومعينا له على كل خري ، وقد أمر اهللا سبحانه وتعاىل عباده املؤمنني بالتز
، وهي امليزان الذي  )سورة البقرة (  چٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄچ  :سبحانه 

                                       :يوزن به العباد ويفضل بعضهم على بعض ، قال تعاىل
 چڄ  ڃ  ڃ     ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇڇ  ڇ    ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ  چ 
      .          )سورة احلجرات ( 

فإن اهللا جعل التقوى مفتاح العلم فبالتقوى يعلم اهللا )" هـ ١٤٢٧( وكما ذكر الكلثم    
   یی  ی  ی            چ : اإلنسان ، وباملعصية يضيع العلم ، كما قال تعاىل 

  .   ٤٣ص".  )سورة البقرة (  چ       
إمام املتقني ، امتثل التقوى وجعلها نصب عينيه وحث ورسولنا صلى اهللا عليه وسلم    

اتق اهللا حيثما كنت : " أمته على لزومها ، من ذلك قوله عليه الصالة والسالم أليب ذر 
/ ٤سنن الترمذي ، ج( رواه الترمذي " وأتبع السيئة احلسنة متحها وخالق الناس خبلق حسن 

سئل رسول اهللا صلى اهللا عليه : " ل ، وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قا)  ٣٥٥، ص١٩٨٧
رواه " احلديث .. تقوى اهللا وحسن اخللق " وسلم عن أكثر ما يدخل الناس اجلنة ؟ فقال 

  .)  ٣٦٣، ص٢٠٠٤/ ٤سنن الترمذي ، ج( الترمذي 
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أساس جناح األعمال ، وتنطوي حتتها سعادة ) " هـ ١٤٢٣( فالتقوى كما أشار جان    
كافة اخلريات ، وهي كرت عظيم وغُنم جسيم وخري عميم وفوز الدارين ، وتندرج حتتها 

  . ١٠٩ص". كبري 
ألا ستقامة والتقوى ، يف كل تصرفاته فعلى معلم التربية اإلسالمية أن يتصف باال   

تعطيه اهليبة احملببة يف نفوس التالميذ ، وتنفعه يف الدنيا واآلخرة قبل ذلك ، وليعلم دائما 
  . كل ما يصدر منه أكثر من غريه ، فلريع ذلك ولينتبه لعواقبه وأبدا أنه مسؤول عن 

  :الرمحة والتسامح  -١٠   
                :يقول احلق تبارك وتعاىل يف وصف نبينا حممد صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه    
، ويقول تعاىل عن نبينا  )٢٩:سورة الفتح ( چ  ٱ  ٻ  ٻٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ       ڀ  ڀچ 

، وقال  )سورة األنبياء (          چگ ک  ک  گ  گ  گ     چ : الصالة والسالم عليه 
سورة آل (  چ پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ      ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹچ  :سبحانه 

  . )١٥٩: عمران
والرمحة والتسامح من صفات األنبياء عليهم الصالة والسالم ، وقد كان نبينا عليه    

لك بشهادة أعدائه قبل أحبابه ، وكان حيث الناس على االتصاف بالرمحة السالم القدوة يف ذ
والتسامح والرفق ، من ذلك حديث جرير بن عبد اهللا أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

، ١٩٢٢/ ٤سنن الترمذي ، ج( رواه الترمذي " من ال يرحم الناس ال يرمحه اهللا : " قال 
 رواه البخاري " إمنا يرحم اهللا من عباده الرمحاء : " م ، وقوله عليه الصالة والسال)  ٣٢٣ص
إن اهللا رفيق : " ، وقوله عليه الصالة والسالم )  ٢٧١١، ص٧٠١٠/ ٦صحيح البخاري ، ج( 

رواه " حيب الرفق ، ويعطي على الرفق ما ال يعطي على العنف ، وما ال يعطي على ما سواه
مما يدل على عظيم صفة الرمحة بني ، و ) ٢٠٠٣، ص٢٥٩٣/ ٤صحيح مسلم ، ج( مسلم 

: املؤمنني ما رواه النعمان بن بشري رضي اهللا عنه ، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 
مثل املؤمنني يف توادهم وترامحهم وتعاطفهم كمثل اجلسد الواحد إذا اشتكى منه عضو " 

   .) ١٩٩٩، ص٢٥٨٦/ ٤جصحيح مسلم ، ( رواه مسلم "تداعى له سائر اجلسد بالسهر واحلمى 
من النصوص السابقة تتجلى أمهية الرمحة والرفق وأا من أعظم الصفات اليت جيب على    

كل مسلم أن يتحلى ا ، وهي يف شأن معلم التربية اإلسالمية أشد تأكيدا من غريه ، 
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ه للهدى فالرمحة والتسامح والرفق تفتح مغاليق القلوب ، فبها يتمكن املعلم من دعوة تالميذ
  .وفعل اخلري 

جتب مراعاته عند اختيار )  ٣٢هـ ، ص١٤١٧( وهذا األمر كما ذكر راشد    
املعلمني، ألن املدارس يف حاجة إىل الرمحاء املتساحمني ، واملعلمون يطلب منهم إعداد وتربية 
جيل مسلم ملتزم بعقيدته وأخالقه ، وإذا كان األمر كذلك فيجب عند اختيار هؤالء 

مني والقادة أن يتوافر فيهم معيار الرمحة والتسامح ألنه ميثل جزًءا أساسيا من العملية املعل
  .التربوية 

فعلى معلم التربية اإلسالمية أن يكون رحيما رفيقا بتالميذه ، حىت تفتح له قلوم    
م، وعقوهلم ، ألن ذلك مما يقرب القلوب ويدفع التالميذ إىل اإلقبال على التعلم بشغف و
  . ويقبلون العلم والنصح واإلرشاد ، ألم بذلك يف أفضل وضع للتعلم والتلقي واالستجابة 

  
  :ـ الصفات واخلصائص اجلسمية والصحية ) ب  

  :حسن املظهر  - ١  
وهذه من الصفات املهمة ملعلم التربية اإلسالمية ، وحيث أن املعلم يف جانب من أهم    

ب التدريس ، فعليه أن ميتثل ألمر اهللا يف هذا اجلانب ، فقد جوانب الدعوة وأقواها وهو جان
ھ  ھ       چ  :أمر اهللا نبينا عليه الصالة والسالم ذا املبدأ عند الدعوة إىل اهللا ، فقال سبحانه 

، وهذا عام لكل من  )سورة املدثر (  چے  ے   ۓ      ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ     ۇ   
هارة والنقاء ، ألن الطهارة كما ، ففيه احلث على النظافة والط حتمل أمر الدعوة يف سبيل اهللا

أساس يف العبادة وشرط من شروطها ، واإلسالم )  ٣٣هـ ، ص١٤١٧( ذكر راشد 
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ     پ  چ :يطلب من أتباعه أن يتزينوا ويظهروا ذلك ، قال تعاىل 

  . )سورة األعراف (  چ
ال خيفى على كل إنسان أن النفس ترتاح " فإنه )  هـ١٤٢٧( وكما ذكر الكلثم    

أكثر لكل منظر مجيل ، ولكل ذي رائحة زكية ، فكيف إذا كان ذلك اجلمال وتلك النظافة 
والرائحة الطيبة تظهر من املعلم ، فال شك أن ذلك سيساعده على أداء وظيفته على أكمل 

  .  ٥٠ص " .وجه ، وجيعل تأثريه على التالميذ أكثر عمقا وصدقا 
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، عية وعلى رأسها كتاب اهللا عز وجلومعلم التربية اإلسالمية يعىن بتدريس املواد الشر   
وهذا جيعل من جانب الطهارة والنظافة أمرا مؤكدا عليه الوفاء به ، قال تعاىل عن كتابه 

 ، وعن عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا )سورة الواقعة (   چپ  ڀ  ڀ        ڀ  ڀ  چ  :العزيز 
( رواه مسلم .. " إن اهللا مجيل حيب اجلمال: " عنه ، أن رسول اله صلى اهللا عليه وسلم قال 

، وحث عليه الصالة والسالم على االهتمام بامللبس ،  ) ٩٣، ص٩١/ ١صحيح مسلم ، ج
البسوا الثياب : " السالم وهذا أمر غاية يف األمهية للمظهر احلسن ، قال عليه الصالة و

، ٦١٩٩/ ٣مصنف عبد الرزاق ، ج( " أطيب و أطهر ، وكفنوا فيها موتاكم فإا البيض 
  .)  ٤٢٩ص
وعلى معلم التربية اإلسالمية كذلك أن يكون حسن الرائحة يف جسمه كله ، فعن أيب    

 -لوال أن أشق على أميت : " هريرة رضي اهللا عنه ، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 
/ ١صحيح البخاري ، ج( رواه البخاري " م بالسواك مع كل صالة ألمر -أو على الناس 

إن اهللا طيب حيب الطيب ، نظيف حيب : " ، وقال عليه الصالة والسالم )  ٣٠٣، ص٨٤٧
/ ٥سنن الترمذي ، ج( رواه الترمذي .." النظافة ، كرمي حيب الكرم ، جواد حيب اجلود 

  .)  ١١١، ص٢٧٩٩
مراعاة األناقة والترتيب يف ) " هـ ١٤٢٣( ذكر جان ا ومع ذلك فإن على املعلم كم   

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 ا 

   . ٣١ص" . ال مبالغة شخصيا وأن تظهر عليه يف غري غلو و
  :الصحة اجليدة  -٢   
ينبغي أن يتمتع معلم التربية اإلسالمية بالصحة اجليدة ، وأن يكون سليم البنية    

واحلواس، خاليا من العاهات والعيوب واألمراض املزمنة أو اخلطرية اليت تؤثر على حالته 
أن مراعاة ذلك يساعد )  ٥٧هـ ، ص١٤١٨( الصحية العامة ، فقد جاء يف دليل املعلم 

املعلم على حتمل مشاق عمله ألن التدريس مهنة شاقة تتطلب جهدا فكريا وجسميا ، ما 
  . يؤكد على أمهية الرعاية الصحية الدائمة للمعلمني 
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عليه السالم عندما  والقرآن الكرمي أشار إىل جانب الصحة اجليدة يف قصة موسى   
سورة (  چے   ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ       ڭچ  :اىل لرعي الغنم ، قال تع استأجره شعيب

  .جليدة ألداء املهام على أكمل وجه، والقوة هنا ال تكون إال بتوفر الصحة ا )القصص 
املؤمن : " وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال ، قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم    

صحيح مسلم، ( رواه مسلم  .."القوي خري وأحب إىل اهللا من املؤمن الضعيف ويف كل خري 
  .)  ٢٠٥٢، ص٢٦٦٤/ ٤ج

فإنه جيب أن يكون املعلم خاليا من العاهات )  ٣٢هـ ، ص١٤٢٣( وكما ذكر جان    
والعيوب الظاهرة والتشوهات اجلسمية ، ألن ذلك قد يكون مدعاة لتعرض املعلم للسخرية 

  .ة من قبل بعض التالميذ ، مما يؤثر على حسن سري العملية التعليمي
وبناء على ذلك يلزم مراعاة اجلانب الصحي عند اختيار معلم التربية اإلسالمية ، ألن    

  .ذلك له األثر البالغ يف أدائه لرسالة التدريس ، وجناحه فيها مبا حيقق األهداف املرجوة منها
  :نطق الفصاحة والطالقة وسالمة ال -٣   
ن عيوب النطق ، وأن يكون حسن املنطق جيب على معلم التربية اإلسالمية أن خيلو م   

واحلديث ، ذو فصاحة وطالقة يف الكالم وأثناء احلديث ، وأن يبتعد عن التشدق والتكلف 
يف حديثه ، قادرا على االستشهاد بالقول الواضح يف مقامه ، ومراعيا نربات الصوت ، 

  .وخمارج احلروف 
رآن الكرمي يف أغلب أحواله ، فإنه حيرم وحيث أن معلم التربية اإلسالمية يتعامل مع الق   

اين لتأكيد ذلك يف تعليم عليه اللحن فيه ، حيث البد أن يكون فصيح اللغة دقيق املع
  ) . ٨٣هـ ، ص١٤٢٣األكليب ، . ( الشريعة

ومعلم التربية اإلسالمية البد أن يكون متحدثا لبقا ، وناطقا فصيحا ، ومتكلما بليغا،    
كالمه بالوضوح واجلودة واإلتقان ، بعيدا عن الغرابة يف املنطق ، متجنبا وأن يتميز أسلوبه و

التكلف والتشدق أثناء الكالم ، ألن ذلك مما يعيبه ويؤثر على توصيل رسالته للتالميذ كما 
  .يريد 

يعدان معيارا من معايري )  ١١٨هـ ، ص١٤١٧( واملنطق واللسان كما ذكر عبد اهللا    
التربية اإلسالمية أن يكون ذا فصاحة وجودة يف النطق فال يسمع  الشخصية ، فعلى معلم
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التالميذ منه إال خريا ، وإن أراد ألحدهم معاتبة أو حماسبة فال يتجاوز وجيرح بكالمه ، ألن 
ذلك يؤثر على عالقته بتالميذه ، وعليه أن يلتزم باللغة العربية الفصحى عند حديثه وأثناء 

  . ة ، ومناقشة التالميذ وحواره معهم الشرح ، وعند طرحه لألسئل
نطق ملعلم التربية اإلسالمية ، وحىت أكد أمهية صفة الفصاحة وسالمة المما سبق تت   

يتمكن من اكتساا وإتقاا يلزمه االهتمام بأصل ذلك وهي اللغة العربية وسيلة التفاهم 
اللغة العربية يستطيع أن يصل األوىل وخري وعاء ناقل للفكر ، فبمقدار متكن املعلم من فنون 

مبستوى تعبريه الكالمي والكتايب إىل أفضل درجات الفصاحة والبيان والتأثري ، ألن املعرفة 
خبصائص اللغة العربية تعين احترام الذات قبل االعتزاز باللغة ، وهذا يتطلب تعلم فنوا 

عندها يصبح املعلم بإخالص ألن ذلك يصقل الشخصية وينميها ويعدها لشؤون احلياة ، و
  .راقيا وبارعا يف فصاحته وطالقته أثناء تعامله مع التالميذ مما يعزز ثقته ومكانته يف نفوسهم 

  :النشاط واحليوية  -٤      
إن نشاط معلم التربية اإلسالمية وحيويته صفة تلزمه عند أدائه ملهام التدريس ، ذلك    

يدفعهم للتشوق إليه واحلماسة ا يف نفوس التالميذ أا جتعل من املوقف التدريسي موقفا حمبب
  . فيه
ويقصد بذلك أن تكون حركات املعلم طبيعية ، بعيدة عن اجلمود والعصبية وال تدفع    

التالميذ للملل والسآمة ، وعليه أن يكون أكثر تفاؤال ومرحا حىت يستطيع أن يؤثر يف 
  .بة يف التعلم وامليل إليه تالميذه ويدفعهم ملزيد من النشاط واحليوية والرغ

   
  
  
  
  
  
  :الصفات واخلصائص العلمية والعقلية / ثانيا   
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من األمهية مبكان أن يتعرف معلم التربية اإلسالمية على الصفات واخلصائص العلمية    
والعقلية ، ألا تساعده على تعديل سلوكه ، والتكيف من أجل اكتساب ما هو مرغوب 

  .تنسجم مع مهام مهنته ومكانتها  من هذه الصفات ، اليت
وحيث أن عملية التعليم عملية علمية عقلية ، فإنه جيب على معلم التربية اإلسالمية أن    

تتوفر فيه الصفات واخلصائص العلمية العقلية اليت تساعده على القيام مبهامه على الوجه 
  .املطلوب 

  :تربية اإلسالمية ما يلي ومن الصفات واخلصائص العلمية والعقلية ملعلم ال   
  :   الكفاءة العلمية واملعرفة التخصصية  -١   
فهذه الصفة تتطلب من معلم التربية اإلسالمية أن يكون ملما بكل ما هو جديد يف    

جمال ختصصه ، ويكون مطلعا وباحثا جتاه ذلك مما ينمي كفاءته العلمية حنو ختصصه ، 
  .به على أكمل وجه وجيعله واثقا من نفسه وقائما بواج

ما يؤكد على أمهية امتالك املعلم هلذه اخلاصية ) هـ ١٤١٨( وقد جاء يف دليل املعلم    
فإن كل معلم البد أن ميتلك قدرا من املعلومات الغزيرة يف جمال ختصصه ، ويشمل ذلك " 

تمي ال معرفته للحقائق والبيانات الرئيسية ، فضال عن فهمه للمفاهيم والتعميمات اليت تن
، والعالقة بينها ، بالفروع املختلفة يف جمال ختصصه ختصصه ، ومن الضروري كذلك أن يلم

" . والتنظيم املنطقي للمعارف يف هذا اال ونبذة عن تارخيه ، والعلماء الذين أسهموا فيه 
  . ٦١ص
متوسعا  واملعلم لكي يعلم البد أن يكون متمكنا من املوضوع الذي يعلمه ، وأن يكون   

على املصادر والكتب واملراجع ذات العالقة باملوضوع ، ألن متكن  باإلطالعفيه ، وذلك 
املعلم من مادته العلمية يزيد من ثقته يف نفسه ، ويكون تفكريه متسلسال متسقا ، مما يؤدي 
إىل اإلبداع والتفوق والتفنن يف عرض املادة وربط أجزائها بعضها ببعض ، وربطها بغريها 

  ) . ٤١هـ ، ص١٤٢٣جان ، . ( ن املواد وباحلياة الواقعية كذلك م
إذا فهذه من الصفات العلمية اهلامة اليت جتعل من معلم التربية اإلسالمية معلما واثقا مما    

يقدمه لتالميذه وبارعا فيه ، ومهيمنا على تالميذه وجاذبا الهتمامهم عن كل ما يصرفهم 
  .هنته الشريفة على أكمل وجه عنه ، وهي من لوازم قيامه مب
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  : الثقافة العامة  -٢   
من الضروري ملعلم التربية اإلسالمية التزود بالثقافة العامة إىل جانب ثقافته التخصصية،    

فاملعلم املثقف يتكيف مع منجزات العصر ، ويوظفها لصاحل العملية التعليمية والتربوية ، 
ية اإلسالمية يف عصرنا احلاضر امتالكه للمهارات ومن الثقافة املطلوبة من معلم الترب

  .والقدرات اليت متكنه من احلصول على أية معلومة حيتاج إليها يف أقل وقت وبأيسر جهد 
اال إىل االستزادة يأن يكون م)  ١٥٩هـ ، ص١٤٢٥( ذكر فالته وعلى املعلم كما    

ااالت احلديثة كاحلاسب اآليل  من العلوم واملعارف العامة والتعمق فيها ، مبا يف ذلك
  . والتقنية املتطورة وجماالت استخدامها ، وغري ذلك من علوم العصر احلديثة 

من ضرورة ) هـ ١٤٢١( ومن الثقافة اليت حيتاجها املعلم كذلك ما ذكره عبد السالم    
احلياة ، ومعرفة مصادر إملام املعلم بالثقافة العامة تمعه ، والثقافة العامة يف خمتلف جماالت " 

املعرفة املختلفة وكيفية احلصول على املعلومات واملعارف ، وأن يكون قادرا على إثارة 
  . ٢٨٣ص" . عقول التالميذ ، وتنمية خياهلم وتوسيع جماالت اهتمامهم

إضافة إىل متكنه من مادة  ومعلم التربية اإلسالمية كلما متتع بثقافة علمية واسعة   
، كان قادرا على تعليم مادته يف أحسن صورة ، وقادرا على  ائه التدريسيالتخصص وأد

  .املناقشة واحلوار ، ومثريا الهتمام التالميذ ، مما يدفعهم ملتابعته بكل حرص واهتمام 
  :الذكاء وسرعة البديهة  -٣    

من  ينبغي على معلم التربية اإلسالمية أن يتمتع بقدر مناسب من الذكاء الذي ميكنه   
  .مساعدة تالميذه على النمو العقليالتصرف بسرعة ولباقة يف املواقف الصعبة ، وكذلك يف 

ضروري لفهم القضايا واألحداث اليت ) " هـ ١٤٢٣( ر األكليب والذكاء كما أشا   
تواجه اإلنسان يف حياته اليومية مما يساعده على إجياد احللول املناسبة هلا ، ومهنة التدريس 

ا الكثري من القضايا واملشكالت املتجددة ، لذا ينبغي على من يقوم ا أن يكون يوجد فيه
على قدر كاف من الذكاء والعقلية املرنة اليت تساعده على حل تلك املشكالت بطريقة 
سليمة مناسبة ، متحررا من التقليد األعمى ، متسما بطالقة الفكر والقدرة على إنتاج 

" . قاليد اتمع ومتغريات العصر مستلزما بضوابط الشرع فيه اجلديد املتفق مع عادات وت
  .  ٨٤ص
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)  ٥٠هـ ، ص١٤٢٣( ذكر جان كما أنه جيب أن تكون للمعلم حافظة قوية،كما    
متكنه من استرجاع ما سبق من خرباته ، وبدون الذكاء قد خيطئ املعلم يف فهم ما يقرأه ، 

قيل آفة العلم سوء الفهم والنسيان وهاتان مه للطلبة ، وقدميا هوقد يسيء عرض ما فَ
  . السمتان تتناسبان عكسيا مع الذكاء 

وسرعة البديهة أمر الزم ملعلم التربية اإلسالمية متكنه من اختاذ القرار املناسب عند    
حدوث املشكالت الطارئة ، واملواقف املفاجئة ، ومعاجلة األمور حبكمة وروية وحسن 

ر مبا قد تسببه تلك املشكالت واملواقف املفاجئة ، واكتساب املعلم بديهة حيول دون التأث
هلذه الصفة دليل على براعته وثقته بنفسه ، مما يزيد من ثقة التالميذ فيه وفيما يقدمه هلم ، 

  .وبالتايل يكون قادرا على السيطرة على املوقف التعليمي 
  : تقبل النقد والتوجيه  -٤     
المية بشر كغريه ، ومن طبيعة البشر أم خيطؤون ويصيبون ، فإذا معلم التربية اإلس   

أخطأ املعلم وهذا أمر وارد ، فال يعاند ويكابر ويعتقد صحة ما قام به ، فإن وجِّه من أحد 
أو نصحه غريه يف خطأ وقع فيه ، فعليه أن يتقبل كل نقد وتوجيه برضا ورحابة صدر ، وال 

ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ    چ  : ، فيكون ممن قال اهللا فيهم يكن ممن تأخذه العزة باإلمث
  . )سورة البقرة (   چڳڳ  ڱ  ڱڱ  ڱ  ں  ں  

فكلما كان املعلم متقبال لتوجيه غريه ، زاد ذلك من حرصه على إتقان عمله وحماولته    
وس رِه يف نفالظهور باملظهر احلسن الذي ال يدع لغريه جماال لنقده ، وهذا يزيد من قَد

  . التالميذ ويعلي مكانته وشأنه عندهم 
  :القدرة على فهم الذات وفهم اآلخرين  -٥    
وهذه من الصفات املرغوبة يف معلم التربية اإلسالمية فكلما كان قادرا على فهم ذاته    

رار وفهم اآلخرين ، فإن ذلك يؤدي إىل رضاه عن ذاته ، ونظرته اإلجيابية إىل االستق
ه للعمل على مساعدة اآلخرين والتعاون معهم ، واكتشاف أخطائه والعمل ، ويدفعالنفسي

على تصحيحها وتقوميها ، وتطوير نفسه بشكل دائم ومستمر ، واكتسابه هلذه الصفة جتعل 
  .      منه شخصا متفائال مستبشرا نري الفكر والعقل 
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  ) : املهنية ( الصفات واخلصائص التربوية / ثالثًا  
، وهي ) املهين ( ا اجلانب من الصفات مبا يتعلق باجلانب التربوي والتدريسي خيتص هذ   

الصفات اليت جيب أن تظهر من معلم التربية اإلسالمية يف املوقف التدريسي ، حبيث يترجم 
ما اكتسبه من مهارات وما لديه من خربات تدريسية أثناء أدائه ملهنته داخل غرفة الصف 

  . وبني التالميذ 
راعاة معلم التربية اإلسالمية هلذه الصفات وتوفرها فيه ، تساعده على القيام مبهنته وم   

  . خري قيام ، وحتقيق أهدافها املرجوة منها ، وجتعل منه معلما ناجحا بكل املقاييس
  :ومن الصفات املهنية اليت يلزم توافرها يف معلم التربية اإلسالمية ما يلي    

  :حنو مهنة التدريس االجتاه اإلجيايب  -١   
فعلى معلم التربية اإلسالمية أن يستشعر أمهية هذه املهنة وعظيم شأا ، مما يوجب عليه    

أداء حق االنتماء إليها ، باإلخالص يف العمل ، والصدق مع النفس ومع كل من له عالقة 
واخلري بني ذه املهنة ، وأن يكون ذا عطاء مستمر يسعى جاهدا من خالله إىل نشر العلم 

الناس واحلث عليه وتأصيله ، ويف مقابل ذلك مواجهة اجلهل والشر والتحذير منه والعمل 
  . على القضاء عليه 

أن املعلم صاحب رسالة جيب عليه أن )  ٤٨هـ ، ص١٤١٨( ومما ورد يف دليل املعلم    
، ويستصغر كل يستشعر عظمتها ، ويؤمن بأمهيتها ، وال يضن على أدائها بغال وال رخيص 

عقبة حتول دون بلوغ غايته من أداء رسالته ، وعليه أن يعتز مبهنته ويتشرف ا ، ما يدفعه 
إىل أن ينأى بذلك عن مواطن الشبهات ، ويدعوه للحرص على نقاء السرية وطهارة 

  .السريرة ، حفاظا على شرف مهنة التدريس ودفاعا عنها 
  

  :التمكن من مهارات التدريس  -٢   
تستوجب مهنة التدريس ممن يقوم بأدائها أن يكون متمكنا من مهارات التدريس اليت    

ربز شخصيته ومتكنه من متكنه من بلوغ أهدافه وحتقيقها ، ومعلم التربية اإلسالمية حىت ي
  .عملية التدريس البد عليه أن يتقن مهاراا حىت يكون ناجحا وبارعا عند أدائها 
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على درجة كبرية من ) " هـ ١٤٢٢( ذكر الغامدي هارات كما فايات واملوهذه الك   
األمهية يف العمل التدريسي ، خاصة إذا كان املعلم ينظر إىل املوقف التدريسي باعتباره عملية 

" . خمططة ومنظمة يف إطار أهداف معينة ، وحتتوي على العديد من جوانب التعلم اليت بينها 
  . ٨٨ص
سهيلة الفتالوي ، و ) هـ ١٤٢٣( ، و جان ) م ٢٠٠٥( ك وقد أورد كل من السامو   
، عددا من هذه املهارات يف كتابام للصفات املهنية ) هـ ١٤٢٥( ، و فالته ) م ٢٠٠٣( 

  : الالزمة للمعلم ، ومن هذه املهارات ما يلي
القدرة على حتضري الدرس للمادة اليت يقوم بتدريسها ، وهذا يساعده يف ختطيط  .١

  .نفيذ الدرس بغية حتقيق األهداف التعليمية املنشودة وإجراءات ت
املهارة يف حتديد األهداف اخلاصة بالدرس الذي يقدمه ، وصياغتها صياغة سلوكية  .٢

صحيحة ، تشري إىل ما سيتعلمه التالميذ يف اية الدرس ، وهي حمور أساسي تدور حوله 
  .ة تعليم وتعلم الدرس ومن أجله كل األنشطة واملواقف التعليمية املتصلة بعملي

اعتماد أنسب الطرق التدريسية املالئمة لعرض الدرس وحتديدها ، مراعيا يف ذلك  .٣
طبيعة املوضوع وخصائص وإمكانيات التالميذ والبيئة الصفية ، وطرق التدريس املتنوعة 

، وهي حمور علومات وغرس القيم وتعديل السلوكتعني معلم التربية اإلسالمية على نقل امل
الرتكاز ألي تدريس فعال ومؤثر وناجح ، وعنصر أساسي من عناصر املنهج ، ومن هنا ا

يلزم معلم التربية اإلسالمية التعرف على طرق التدريس املختلفة وحسن االستفادة منها 
  .واستغالهلا يف املوقف التعليمي مبا يناسبه ويتفق مع طبيعته 

ة الالزمة لعرض الدرس وحتديدها ، القدرة على تصميم واستخدام الوسائل التعليمي .٤
وعلى معلم التربية اإلسالمية أن يراعي يف الوسيلة املستخدمة توفر الشروط اجليدة 
الستخدامها ، وإمكانية توفريها ، ومناسبتها لطبيعة وحمتوى الدرس ، ومناسبتها لنضج 

ة اإلسالمية التالميذ ومستواهم ، وأن تكون مثرية الهتمامام ، واكتساب معلم التربي
هلذه املهارة جيعل من عملية التعلم عملية شيقة وجذابة للتالميذ ، وتساعد على اكتساب 

  .التالميذ للمهارات املرغوبة ، وجتعل من التعليم أبقى أثرا وأفضل تأثريا 
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املهارة يف حتسني االتصال بني معلم التربية اإلسالمية والتالميذ أثناء عرض الدرس  .٥
، د من التفاعل بينه وبني التالميذعد على وضوح املوقف التعليمي ، ويزيوهذا بدوره يسا

فالتلميذ جيب أن يكون فعاال نشيطا يف املوقف التعليمي ، وحتسني االتصال بني معلم 
التربية اإلسالمية وتالميذه يشيع التعاون بينهم وحيقق الرضا لكال الطرفني عند االنتهاء من 

  .افها عملية التدريس وحتقيق أهد
ال ميكن أن يتم إال يف صف  القدرة على إدارة الصف وضبطه ، ألن أي تعليم .٦

، واملعلم املاهر هو الذي يستطيع أن يدفع التالميذ لالنضباط بدافع ذايت نابع من منضبط
رغبتهم الشخصية يف التعلم ، وميكن ملعلم التربية اإلسالمية حتقيق ذلك باستخدام جمموعة 

ة األمناط السلوكية املناسبة لدى التالميذ وتنمية عالقات إنسانية جيدة من األنشطة لتنمي
بينه وبينهم وبني بعضهم البعض ، وخلق جو اجتماعي انفعايل إجيايب ومنتج ، وتوجيه 
التالميذ حنو هدف معني مشترك من خالل تنظيم جهودهم وتنسيقها واستثمارها بأقصى 

أقل وقت وجهد ممكن ، وبذلك يستطيع املعلم طاقة ممكنة للحصول على أفضل النتائج ب
  .إدارة الصف بشكل إجيايب ومثمر 

املهارة يف تنظيم البيئة الصفية ، وتشمل جمموعة من اإلجراءات اليت يقوم ا معلم  .٧
التربية اإلسالمية لتهيئة بيئة الصف ، وإعداده بصيغة مشجعة لعملية التعلم ، ومن ذلك 

وفري اإلضاءة والتهوية املناسبة ، وإعداد السبورة ، وتنظيم على سبيل املثال ال احلصر ت
وغري ذلك من اإلجراءات التنظيمية اليت تؤثر يف التفاعل بينه وبني ... جلوس التالميذ ، 

  .التالميذ ، وتسهل عملية التعلم 
مهارة التعزيز وتنويع احلوافز ، فيجب على معلم التربية اإلسالمية تقدمي التشجيع  .٨

والثناء احلسن للتالميذ ، ألن ذلك يؤدي إىل شعور التلميذ بنجاحه وتفوقه،  املناسب
ويصبح حافزا له على االستمرار يف التعلم ، وحىت ينوع املعلم يف احلافز فإن ذلك يتم عن 
طريق سلوكياته اللفظية كشدة الصوت وتغري أمناط التفاعل أو عن طريق السلوكيات 

ت ، وتعبريات الوجه ، واإلمياءات واحلركات وغريها الغري لفظية من توقف ، وإشارا
  .  وكل ذلك يساعد على تدعيم استجابات التالميذ وزيادة احتمال تكرارها
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القدرة على حل املشكالت التعليمية اليت قد تعترضه أثناء عملية التدريس ، وهذا    .٩
نبية ، ويزيد من ثقة يساعد على إمتام عملية التدريس بشكل إجيايب بعيدا عن املؤثرات اجلا

  .معلم التربية اإلسالمية يف نفوس التالميذ 
املهارة يف عملية تقومي نتائج التدريس ، وهذه من أهم املهارات اليت جيب أن   .١٠

يكتسبها معلم التربية اإلسالمية ، وهي عملية مستمرة أثناء عرض الدرس ، وتشمل 
ثارة اهتمامهم ، وأثناء الدرس إلثارة األسئلة اليت يقدمها املعلم للتالميذ قبل الدرس إل

تفكريهم ، ويف ختام الدرس لتقدير مدى حتصيلهم وللتأكد من استيعام وفهمهم ملا مت 
املالحظة ، : تدريسه وتناوله ، وللتأكد من حتقيق األهداف املنشودة ، ومن وسائل ذلك 

اهات وامليول ، وتقومي واملناقشة ، واالختبارات الشفوية والتحريرية ، واختبارات االجت
  .البحوث واألعمال املختلفة ، واالختبارات التحصيلية بأنواعها 

  : اإلملام بأسس ومبادئ التعلم ونظرياته  -٣    
وهذه الصفة املهنية التربوية مطلوبة من معلم التربية اإلسالمية ، ألن هلا األثر اإلجيايب    

قيق النتائج املرجوة من عملية التعلم ، وتربية على أدائه لعملية التدريس ، وتساعد على حت
التالميذ وتوجيه منوهم التوجيه السليم ، وحتديد أمناط السلوك اليت يريد من التالميذ أن 
يكتسبوها ، وتساعده أيضا على التعرف على أمناط السلوك الغري مرغوبة يف التالميذ واليت 

وتقوميها بطرق ونظريات التعلم اكتسبوها نتيجة ظروف أخرى ويعمل على تعديلها 
نظرية التعلم باحملاولة واخلطأ ، ونظرية التعلم الشرطي ، والتعلم : املختلفة واليت من أمهها 

باالقتران ، والتحفيز والتعزيز ، مع االهتمام بنشاط التلميذ ، ومراعاة مبادئ التعلم واليت من 
من أهم )  ٢٠٠هـ ، ص١٤٢٣(  أمهها مبدأ التعلم عن طريق العمل وهذا كما ذكر جان

چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  چ  :املبادئ اليت نادى ا اإلسالم ، يتجلى ذلك يف قوله عز وجل 
فالتلميذ ذا املبدأ يعمل وميعن تفكريه  ).سورة فصلت( چڍ  ڍ  ڌ  ڌ    ڎ     ڎ  ڈ  ڈ  

عتماد على نفسه ويستخدم حواسه وقواه املختلفة ، ويصل إىل املعلومات بنفسه ، ويتعود اال
  .يف الوصول للحل ، وعلى املعلم أن يتيح للتلميذ اال ليعمل ويتعلم 

وعلى املعلم كذلك مراعاة الفروق الفردية بني التالميذ ، فإذا اهتم معلم التربية    
  .اإلسالمية مبا سبق كان له نتاج تعليمي مثمر يبقى أثره واضحا على التالميذ
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  :ائص التالميذ وفهم طبائعهم التعرف على خص -٤    

على معلم التربية اإلسالمية أن يراعي خصائص التالميذ وطبيعة مراحل منوهم اليت    
فيد كما ورد يف دليل املعلم       يعيشها التالميذ الذي يتوىل مهام تدريسهم ، ولعله من امل

ناء قيامه بالتخطيط أن يدرك املعلم هذه اخلصائص ألا تنري له الطريق أث) " هـ ١٤١٨( 
لتنفيذ املنهج ، وتسهم إىل حد كبري يف اختيار وانتقاء األنشطة والربامج اليت تناسب 
خصائص ومتطلبات النمو يف املرحلة اليت مير ا طالبه ، وتساعده كذلك على تبين طرق 
م التدريس املناسبة ، على حنو يهيئ فرص النمو املتكامل والشامل جلميع جوانب شخصيا

املختلفة ، ومواصلة التعلم يف مراحل تالية ، حيث أن التعلم عملية مستمرة ومتواصلة 
  . ٨٤-٨٣ص". احللقات 

إن معرفة املعلم بطبائع املتعلمني من الصفات املهمة جدا لكوا أساسا مهنيا يساعد    
الشريعة  املعلم للوصول إىل قلوب املتعلمني ليجعلهم أكثر إدراكا ووعيا لقضايا ومفاهيم

اإلسالمية ، ومعلم التربية اإلسالمية البد أن يكون على دراية كاملة ومعرفة تامة خبصائص 
منو التالميذ النفسية والعقلية والوجدانية واالجتماعية ، وليعلم أن لكل طالب خصائصه اليت 

  ) . ٦٢هـ ، ص١٤٢٧الكلثم ، . ( متيزه عن غريه من الطالب 
معلم التربية اإلسالمية يف املرحلة االبتدائية ، فإنه تتعلق بأداء اسة وحيث أن هذه الدر   

من املناسب هنا اإلشارة إىل خصائص منو التالميذ يف هذه املرحلة واليت يلزم معلم التربية 
  ،    ) هـ ١٤٢٥( اإلسالمية الوعي ا عند عملية التدريس ،  فقد أورد كال من فالته 

، )هـ١٤١٧( ، وراشد )هـ ١٤١٨(  ة التربية والتعليم، و وزار)هـ ١٤٢٧( و شعالن 
جمموعة من خصائص منو تلميذ ) هـ ١٤٢٨( ، و الشريف ) هـ ١٤٢٦( وعبدوين 

  :املرحلة االبتدائية واليت ميكن إمجاهلا كما يلي 
  :خصائص النمو الروحي للتلميذ  - ١   

واملفاهيم الدينية اليت  يف بداية هذه املرحلة ال يستطيع التلميذ فهم أغلب املصطلحات  .١
يتعلمها ويستطيع حفظها دون وعي صحيح ملعناها ، وتثري اهتمامه بعض األسئلة الدينية 
عن اهللا واملوت والبعث وحنوها ، وتتحول الصالة عنده إىل عادة متارس حبكم التقليد 
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ه دون استشعار عظمتها وأمهيتها يف الدين وحنو ذلك من األمور اليت تسيطر على سلوك
  .يف بداية هذه املرحلة 

يف اية هذه املرحلة يتطور النمو الروحي لدى التلميذ ، حيث يستطيع أن يدرك بعض   .٢
  .املفاهيم الدينية اردة اليت كان يعجز عن فهمها يف الفترة السابقة 

م وعلى معلم التربية اإلسالمية أن يراعي هذا اجلانب من منو التلميذ ، فيعرفه بربه متا     
،  من خالل النظر يف خملوقات اهللا وأنه الذي أوجد هذا الكون وأبدع نظامه املعرفة

 ويساعده على متكني التربية اإلسالمية يف نفسه حىت تكون ضابطا لسلوكه وتصرفاته
حمبة  كذلك ينمي يف قلب التلميذ ، كتدريبهم على أداء الصالة وكيفية الوضوء وحنو ذلك

  .واه ومراقبته يف السر والعالنية اهللا عز وجل وخشيته وتق
  :خصائص النمو العقلي للتلميذ  - ٢      

تفكري التلميذ يف هذه املرحلة تفكري عياين يعاجل األشياء امللموسة أمامه ، وال يستطيع أن   .١
  .يتخطاها إال يف اية هذه املرحلة 

حسية ويتجه إىل يتجه خيال التلميذ يف هذه املرحلة إىل اخليال الذي يقوم على صور   .٢
ناحية عملية بدال من حترره من قيود الزمان واملكان ، ويف اية هذه املرحلة ينمو إىل 

  .اخليال الواقعي الذي يهدف إىل اإلنتاج واالبتكار وتفهم احلقائق العلمية 
تكون قدرة التلميذ على االنتباه يف بداية هذه املرحلة حمدودة ، ويتوقف مدى انتباهه   .٣

  .مامه باملوضوع الذي يقدمه املعلم ، ومدى مالءمته حلاجاته النفسية على اهت
التلميذ يف هذه املرحلة يكون قوي الذاكرة ، حبيث يستطيع أن يتذكر األشياء بدقة   .٤

  .شديدة ، وتالحظ قدرته على استظهار املواد وحفظها 
اته األولية اليت تعتمد يتميز اإلدراك احلسي للتلميذ يف هذه املرحلة بأنه ال يزال يف مستوي  .٥

  . على احلواس والنواحي الواقعية ، وال يستطيع أن يقوم بعمليات التفكري املعقدة
وعلى معلم التربية اإلسالمية جتاه هذا اجلانب ، أن ينمي قدرات التلميذ العقلية    

تفكري ومهاراته التفكريية ، بإكسابه املعارف املتنوعة وفهمها وتطبيقها ، وإكسابه طرق ال
العلمي السليم وأساليبه ، والعمل على تنمية قدراته االبتكارية واإلبداعية ، وأن يوجه عقل 

   .التلميذ إىل املالحظة العلمية والتدبر والتفكري 
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  :خصائص النمو اجلسمي للتلميذ  - ٣   
  .يكون النمو اجلسمي يف هذه املرحلة بطيئا مقارنة مبرحلة ما قبل املدرسة   .١
  . طول يف هذه املرحلة ويكون سريعا ، وتكون الزيادة يف الوزن أقل من الطوليزداد ال  .٢
تكون القوى العضلية للتلميذ يف هذه املرحلة ضعيفة بصفة عامة ، وتنمو يف هذه املرحلة   .٣

  .أكثر من مرحلة النمو السابقة 
تالميذ من ال% ٨٠تكون حاسة البصر للتلميذ يف بداية هذه املرحلة ضعيفة ، ألن حوايل   .٤

دون السابعة مصابون بطول النظر ، وأما حاسة السمع فتنمو بسرعة حىت سن العاشرة 
  .إال أا ال تزال غري ناضجة 

يزداد منو الغدد التناسلية للتلميذ يف اية هذه املرحلة استعدادا للدخول يف مرحلة البلوغ   .٥
  .   واملراهقة 

ي هذا اجلانب ، ويؤكد على التلميذ بأن وعلى معلم التربية اإلسالمية هنا أن يراع   
حيافظ على بدنه صحيحا معاىف يف منو سليم ، مع احلرص على نظافته ، وإكساب التلميذ 
املهارات البدنية املختلفة اليت تقوي منوه اجلسمي حنو األفضل ، ويزوده بالقواعد الصحية 

ل ويربط ذلك بتوجيه الشرع السليمة عند املأكل واملشرب وعند النوم والراحة وأثناء العم
  .ومساحته 

  : خصائص النمو اللغوي للتلميذ  - ٤   
تبدأ عند التلميذ يف هذه املرحلة القراءة الفعلية ، ويتعلم اجلمل والكلمات ويقوم    

بتحليلها إىل حروف ، وحياول يف السنوات األوىل من هذه املرحلة أن يتقن املهارات اليت 
  .رية والقراءة الصامتة تساعد على القراءة اجله

ويتعني على معلم التربية اإلسالمية جتاه هذا اجلانب مراعاة خصائص ومظاهر النمو    
اللغوي للتلميذ ، سواء من ناحية تناسب هذه اللغة مع عمره ، أو من ناحية تناسبها مع 

كرمي واإلكثار ميوله ومستواه التحصيلي ، وعليه أن حيث التالميذ على حماولة حفظ القرآن ال
   .من تالوته ملا له من فائدة يف إمناء الناحية اللغوية عندهم 

  :خصائص النمو االنفعايل للتلميذ  - ٥   
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يسري التلميذ يف هذه املرحلة حنو االستقرار واهلدوء االنفعايل ، ويصبح أكثر ثباتا وأقل   .١
  .اندفاعا 

د أن كان حادا عنيفا يف انفعاالته يف يتعلم التلميذ التحكم يف انفعاالته وضبط ذاته ، بع  .٢
  .مرحلة الطفولة املبكرة 

  . يف اية هذه املرحلة تنتاب التلميذ بعض التغريات الثائرة اليت متهد ملرحلة املراهقة   .٣
ومسؤولية معلم التربية اإلسالمية هنا تتجلى يف إشباع حاجات التلميذ النفسية بالطرق    

القبول والتملك وحب الظهور واالستطالع والنجاح الصحيحة ، كحاجته إىل احلب و
وتقدير اآلخرين ، فيشبعها إشباعا صحيحا حىت تطمئن نفس التلميذ وتستقر حالته ، فينشأ 
التلميذ بذلك متمتعا بالصحة النفسية بعيدا عن كل ما ميس ذلك من نقص أو أمراض نفسية 

  .ا كاحلسد والبغضاء والغضب واحلقد والقلق والتوتر وحنوه
  :خصائص النمو االجتماعي للتلميذ  - ٦   

يتأثر التلميذ يف هذه املرحلة بالبيئة واتمع الذي يعيش فيه ، وبالتايل يبدأ بتكوين   .١
  .صداقات ويتطور منوه االجتماعي وسط عالقاته املختلفة مع هذه البيئة 

فسه ، ويستشعر ينمو لدى التلميذ يف هذه املرحلة الشعور بالصداقة ، وتزيد ثقته بن  .٢
  .اجلرأة واألمن يف استطالع العامل من حوله 

يبدأ التلميذ يف هذه املرحلة بترك عالقاته مع الكبار وينضم إىل الفئة اليت تناسب فئته   .٣
  .العمرية ، وبالتايل يكتسب بعض الفضائل والقيم ، وميارس قدراته ومهاراته معهم 

، و املؤسسات االجتماعية املختلفةهات وميول حنيف هذه املرحلة يبدأ التلميذ بتكوين اجتا  .٤
  .وبالتايل مير بتجارب خمتلفة من شأا أن حتدد ميله لتلك املؤسسات أو نفوره منها 

ويلزم معلم التربية اإلسالمية حنو هذا اجلانب أن جيتهد يف تنمية التلميذ ، وتنشئته على    
ومي يف تعامله مع اآلخرين ، حىت ينشأ األخالق اإلسالمية احلميدة والسلوك اإلسالمي الق

التلميذ حمبا تمعه ، متعاونا مع أفراده مندجما معهم ، ويشب على احلياة االجتماعية 
   .لعمل واإلنتاج والتقدم واالنتماءالصحيحة اخلالصة اليت تتميز بالتراحم والتعاون والتكافل وا

  
  :الصفات واخلصائص االجتماعية / رابعا  



] ٥٩ [ 
 

التربية اإلسالمية يعترب أحد أهم أفراد اتمع الذي يعيش فيه ، ويشمل ذلك معلم    
، وملكانة معلم التربية اإلسالمية ) اتمع العام ( اتمع املدرسي وكذلك الغري مدرسي 

اجلليلة عند التالميذ داخل املدرسة وخارجها وكذلك عند اتمع بصفة عامة ، كان لزاما 
املكانة ويزيد من رفعتها وقدرها ، من هنا جيب عليه أن يتحلى عليه أن يصون هذه 

بالصفات االجتماعية املطلوب توافرها يف املعلم بصفة عامة ، واليت تتأكد يف حقه لعظيم 
  .مكانته وجليل قدره كما سبق 

  : ومن أهم الصفات االجتماعية ملعلم التربية اإلسالمية ما يلي    
  :املشاركة اتمعية  - ١  
ويقصد بذلك أن يكون معلم التربية اإلسالمية مشاركا فعاال يف جمتمعه وحميط بيئته ،    

وأال يكون منعزالً عن جمتمعه ، فيشارك معهم يف مناسبام ، وحيترم من يتعامل معهم ويقدم 
هلم العون واملساعدة ، ويساعد يف حل املشكالت املوجودة ، ويكون فاعال يف البناء 

ويأمر باملعروف وينهى عن  خل جمتمعه ، فيقدم النصيحة ويتنكر اخلطأ ،واإلصالح دا
  .، ألنه بتحمله هذه املسؤولية فهو داعية إىل اهللا أينما كان املنكر

مسؤول أكثر من غريه عن " ) هـ ١٤٢٣(  ذكر األكليبومعلم التربية اإلسالمية كما    
ى ما ينفعه يف الدين والدنيا ، فهو بناء اتمع وإصالحه وتربيته وهدايته ، واحلرص عل

  . ٨٧ص" . كاملصباح يف الدجى يستنري به غريه من الناس 
فمعلم التربية اإلسالمية بإخالصه يف القول والعمل يستطيع أن يكون أكثر تأثريا يف    

جمتمعه ، ساعيا لتحقيق األهداف السامية فيه ، وهو بقيامه بكل ذلك يكون ممن حتققت 
ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  چ  :ة اليت ذكرها اهللا سبحانه وتعاىل يف هذه األمة بقوله عز وجل فيهم اخلريي

(  چٿ  ٿ  ٿ      ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦڄ  ڄ  ڄ    ڄ  ڃ  ڃ
     .) سورة آل عمران 

  
  :اخلربة االجتماعية  - ٢  
مية ، يتعامل ا يف كل تعد اخلربة االجتماعية من الصفات األساسية ملعلم التربية اإلسال   

على ) هـ ١٤١٣( شؤون حياته ، وخاصة أثناء قيامه مبهام مهنة التدريس ، ويؤكد وزان 
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تعد أساسا من أسس التعلم اجليد ، ومن هنا كانت " جانب اخلربة االجتماعية ، وأا 
املتكاملة اليت حاجة املعلم ماسة إليها ، ألا متده بالعديد من األمناط واملمارسات التعليمية 

  . ١٤٣ص" . تساعده على ترمجة احلقائق واملفاهيم اليت يدرسها املتعلم 
ومن الضروري على معلم التربية اإلسالمية لتنمية خربته االجتماعية أن يتعرف على    

عادات جمتمعه وتقاليده ، وعلى الثقافات املختلفة املوجودة فيه ويتعرف كذلك على 
ته وآماله وآالمه ، وعلى املستوى االقتصادي فيه ، وغري ذلك مما له حاجات جمتمعه وإمكانا

اإلجيايب يف تنشئة أفراد  عالقة مرتبطة مبجتمعه ، وكل ذلك حىت يستطيع القيام بدوره
، وحىت ال يصطدم بالواقع عندما يقوم بدوره يف عملية التعليم ، فيقدم ما خيدم وينفع جمتمعه

   .سوءه جمتمعه ، ويبتعد عما يضره وي
  
  :التفاعالت االجتماعية مع التالميذ  -٣
يف هذا اجلانب يتأكد واجب معلم التربية اإلسالمية يف عالقته وتعامله وتفاعله    

  :االجتماعي مع التالميذ داخل الصف وخارجه يف العديد من اجلوانب منها 
  . الحترام املتبادلإقامة عالقات ودية جيدة مع التالميذ قائمة على التفاهم والتعاون وا  .١
تقدمي النصح والتوجيه واإلرشاد للتالميذ ، وتقومي سلوكهم وتوجيهه حنو العادات   .٢

  .واالجتاهات والقيم اإلجيابية 
املسامهة يف حل املشكالت اليت تعترض التالميذ ، واختاذ القرارات املتعلقة بعالجها ،   .٣

  .وتقدمي املقترحات واآلراء اليت تساعد على مواجهتها 
أن يشجع التالميذ على املشاركة والتفاعل داخل قاعة الدرس ، مع إتاحة اال هلم   .٤

  . يف املشاركة يف صنع القرارات 
أن يكون مع تالميذه أكثر مرحا وتفاعال ، ويشاركهم بروح الدعابة واملرح خللق جو   .٥

  .    اجتماعي يتسم بالنشاط واحليوية 
  
  :العالقة مع أعضاء املهنة  -٤ 
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املقصود من هذه الصفة االجتماعية أن يكون معلم التربية اإلسالمية أكثر تفاعال    
، ويتعاون معهم ) مدير املدرسة ( وإجيابية مع زمالئه املعلمني اآلخرين ، ومع رئيسه املباشر 

يف كل ما يوصل إلجناح عملييت التعليم والتعلم بوجه عام ، ويساهم كذلك يف حل 
هها املؤسسة التعليمية اليت يعمل ا ، وأن يبين مع زمالئه عالقات املشكالت اليت تواج

  .الواحد لتحقيق األهداف املنشودة اجتماعية قائمة على املودة والتعاون والعمل بروح الفريق
   
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :   أهداف إعداد معلم التربية اإلسالمية /  خامسا  
ر البشرية الفعالة اليت يقع عليها عبء إعداد يعد معلم التربية اإلسالمية أحد العناص   

وتكوين األجيال الصاعدة ، وتربيتها وتوجيهها الوجهة اإلسالمية الصحيحة ، وهو بال شك 
  .عنصر أساس يف جناح العملية التعليمية وحتقيق أهدافها 
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ا يف ومعلم التربية اإلسالمية املؤهل تأهيال جيدا يف ختصصه ، ميكنه أن حيدث أثرا طيب   
تالميذه ، فهو الذي يترجم أهداف املنهج إىل مواقف تعليمية ، وخيتار لذلك الوسائل 

  .التعليمية املناسبة ، فضال عما يقوم به من توجيه قَيم لتالميذه وتكوين لشخصيام 
إحدى ) " م ٢٠٠٥( وتعد أهداف إعداد املعلمني بصفة عامة ، كما ذكر األمحد    

 نظام إعداد املعلمني ، فهي اخلطوة األوىل يف هذا النظام واملعيار الذي املكونات األساسية يف
يتحدد بواسطته جناح النظام أو فشله ، ومن املفترض أن يستمد هذا النظام أهدافه من 
األهداف العامة للنظام التربوي املستندة إىل فلسفة تربوية تستمد مبادئها من فلسفة اتمع 

  .  ٧٤- ٧٣ص" . لعاته املستقبلية إىل حياة أفضل ومن قيمه وتقاليده وتط
ويعترب وضوح األهداف من املبادئ اهلامة لربنامج اإلعداد لذا جيب حتديدها وصياغتها    

صياغة واضحة ، عند ذلك يسهل إقامة برنامج اإلعداد على حنو فعال ، إذ يتوفر لدينا 
  ).١٦٤هـ ، ص١٤٢٥فالته ، ( . وسائل صادقة الختيار احملتوى وطرق اإلعداد املالئمة

لن يكون برنامج إعداد املعلمني وتدريبهم " إىل أنه ) هـ ١٤٠٤( ر شامي وقد أشا   
هلذه املهنة فعاال إذا مل يتم إعداد نظام متكامل إلعداد املعلم يتضمن كل العناصر اهلامة 

  .   ٢٢٧ص" . املطلوبة، مث ينفذ هذا الربنامج تنفيذا سليما ودقيقا 
حيث أن ألهداف إعداد معلم التربية اإلسالمية األمهية الكربى يف برنامج إعداده ، و   

حبيث توضح ما يلزمه القيام به من أدوار ومسؤوليات جتاه مهنة التدريس ، لتحقيق أهدافه 
وتطلعاته ، فسيقوم الباحث هنا باستعراض أهم هذه األهداف ، وميكن حصرها يف أربع 

  : ي جمموعات أساسية كما يل
  
  
  

  :جمموعة األهداف الفردية / أوالً    
وهي األهداف اليت ترتبط بشخصية املعلم وماله من حاجات ورغبات ودوافع ،    

يستطيع من خالهلا غرس االجتاهات املالئمة وتنميتها لدى املتعلمني والتأثري يف شخصيام 
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درين على التكيف مع وحتقيق منوهم املتكامل ومتكينهم من اكتساب مهارات جتعلهم قا
  .التغريات االجتماعية املتواترة 

  :ما يلي )  ١٦٧هـ ، ص١٤٢٥( ومن هذه األهداف كما أشار فالته      
الفهم العميق لإلسالم على هدي الكتاب والسنة ، بترسيخ العقيدة اإلسالمية يف نفوس  .١

ية الوازع الديين معلمي التربية اإلسالمية ، وتعميق إميام بالقيم اإلسالمية ، وتقو
  .واألخالقي 

أن يتعرف املعلم على طبيعة جمتمعه احمللي وجمتمعه اإلسالمي الكبري ليقوم بدوره كقائد  .٢
  . تربوي يف املستقبل 

  . مساعدته على فهم نفسيات التالميذ ، وخصائص منوهم  .٣
  ) : ٧٦م ، ص٢٠٠٥( ف األمحد وأضا     

باالحترام وكمواطن يؤمن بأهداف أمته أن يتعرف املعلم على قيمته كإنسان جدير  .٤
  .وجمتمعه ويعمل على حتقيقها 

  .س ، ويتعرف على مبادئها وأخالقهاأن يكتسب االجتاهات اإلجيابية حنو مهنة التدري .٥
  .أن يتمتع بالصحة اجلسدية والعقلية والنفسية وأن ينعكس ذلك يف سلوكه مع اآلخرين  .٦
 .لقيام الفعلي به أن يكون قدوة يف القدرة على العمل ويف ا .٧
أن يتمكن من بناء االختبارات املختلفة وتطبيقاا ، مع امتالك مهارة تقومي املتعلمني  .٨

 .تقوميا موضوعيا 
 .أن يستطيع مواجهة املشكالت اليت تعترضه داخل الصف  .٩

أن تتكون لديه اهتمامات واسعة باالجتاهات العلمية املعاصرة ، وتطبيقاا التكنولوجية . ١٠
  .   مهنة التعليم يف 
  ) :  ٢٠٢، ص ٢٠٠٣( كما أضاف ويح    
إعداد املعلمني إعدادا علميا ومهنيا ، وفقا لالجتاهات التربوية احلديثة ، لتويل عملية . ١١

  . التدريس واإلشراف على مؤسسات التعليم 
  :جمموعة األهداف االجتماعية / ثانيا  
  . لم االجتماعي داخل املدرسة وخارجهاويقصد ا األهداف املرتبطة بدور املع   
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  ) : ٦٠- ٥٩هـ ، ص١٤١٢( ومنها ما ذكره احلكمي    
  .مساعدة املعلم على إصالح لغته العربية قراءة وكتابة وحمادثة وفهما   .١
املسامهة يف دعم احلياة الروحية والثقافية واالجتماعية ، ويف النهوض مبهنة التدريس ،   .٢

  .اتمع وحتسني مستوى التدريس يف 
مساعدة معلم التربية اإلسالمية على القيام بألوان خمتلفة من النشاط الديين املتنوع ،   .٣

كمشاركته يف اإلذاعة املدرسية ، والندوات الدينية ، واملكتبات والثقافة اإلسالمية 
  .واجلماعات اخلريية املختلفة 

احلديثة يف خدمة التربية  مساعدة معلم التربية اإلسالمية على االستفادة من الوسائل  .٤
  .اإلسالمية وخباصة أجهزة اإلعالم املتنوعة 

  ) :  ٧٧م ، ص٢٠٠٥( ف األمحد وأضا   
   ة عل النفاذ يف احمليط االجتماعيأن يكتسب املعلم مهارة االتصال مع اآلخرين والقدر  .٥
  .أن يتعرف على طرائق وأساليب خدمة اتمع وتنميته   .٦
  .ع احمللي والوطين ويسهم يف حلها أن يفهم مشكالت اتم  .٧
أن يتحمل املسؤوليات االجتماعية اليت يستدعيها النهوض االجتماعي واالقتصادي   .٨

 . للمجتمع احمللي 
 .أن يقدم خدمات ثقافية متنوعة للمجتمع احمللي   .٩

 .أن يلعب دور القائد االجتماعي على مستوى املدرسة واتمع احمللي  .١٠
اهتمام املتعلمني ومحاستهم وتنمية االجتاهات املالئمة فيهم حنو  أن يكتسب مهارة إثارة .١١

 .جمتمعهم وأمتهم 
أن ميتلك مهارة العالقات اإلنسانية مع املتعلمني ، وكذلك مع الزمالء واإلدارة   .١٢

 . املدرسية 
  :جمموعة األهداف العلمية واملعرفية / ثالثًا    
ية البعد املعريف يف مهنة املهارات الالزمة لتغطويقصد ا األهداف اليت ترتبط باملعارف و   

  . التدريس
  ) : ١٦٨هـ ، ص١٤٢٥( ومن هذه األهداف ما ذكر فالتة    
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تزويد املعلم باملعلومات املسلكية والتخصصية يف الفروع املعرفية املختلفة لتمكينه من   .١
  .تعميق مفاهيمها يف تالميذه بصورة سلوكية هادفة 

  .لعامة وكيفية اكتساا لتمكينه من تنميتها يف تالميذه تزويده بالثقافة ا  .٢
  ) :م ٢٠٠٥( ف األمحد وأضا   

  .أن يفهم طبيعة عملية التعلم وطبيعة املتعلم   .٣
  .أن يفهم عملية االتصال ومهاراا ووسائلها   .٤
أن يكتسب مهارات التعلم الذايت مبا ميكنه من متابعة املستجدات التربوية واملهنية   .٥

 . فية اليت يفرضها التطور على املدرسة وعلى املعلم كذلكواملعر
 .أن يكتسب مهارات البحث التربوي اإلجرائي   .٦
 .أن يكتسب مهارات وأساليب تقومي التحصيل لدى املتعلمني   .٧
 . ٧٧ص. أن يتعرف على طرائق تنظيم املنهج وتطويره   .٨

 ) : ٢٠٣، ص ٢٠٠٣( ف ويح وأضا   
ريات التربوية ، والقوى والعوامل الثقافية املؤثرة يف التعليم أن يتعرف املعلم على النظ  .٩

 .حىت يتسىن له مراعاة ذلك عند القيام بعملية التدريس مستقبال 
مساعدة املعلم على استخدام األسلوب العلمي والتفكري الناقد املبدع يف التعامل مع  .١٠

 .مواقف احلياة املختلفة 
  
  
  
  
    
  :ملهنية جمموعة األهداف ا/ رابعا   
  .ات الالزمة لتغطية اجلانب املهينويقصد ا األهداف املرتبطة باملعارف والقدرات واملهار 

  ) : ٧٨م ، ص٢٠٠٥( ومنها ما ذكر األمحد     
  .أن يتمكن الطالب املعلم من صياغة نشاطاته التعليمية صياغة سلوكية   .١
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وظيفها يف التعليم الصفي أن يتعرف على طرائق التدريس واستراتيجياته ويتمكن من ت  .٢
  .توظيفا فاعال 

أن خيتار وينظم احملتوى املطلوب ألي موقف تعليمي داخل الصف مراعيا يف ذلك   .٣
 .الفروق الفردية بني املتعلمني 

أن يتمكن من توظيف االستراتيجيات احلديثة يف التعليم ، كالتعلم القائم على التمكن يف   .٤
ومفهوم األهداف السلوكية ، ومفهوم املنظومات  األداء ، ومفهوم تفريد التعليم ،

 .التعليمية ، وغريها من االستراتيجيات التعليمية 
 .أن يتمكن من توظيف التقنيات والوسائل التعليمية يف التعليم الصفي   .٥

 ):هـ ١٤٢٥فالته ، ( ف وأضا    
  :إكساب الطالب املعلم القدرة على التقومي ، وهذه تشمل   .٦

  .مي عناصر املنهج القدرة على تقو -
  .القدرة على تقومي التالميذ  -
  . ١٦٨ص. القدرة على تقومي أساليب العملية التعليمية  -

من خالل استعراض األهداف السابقة ، نلحظ مراعاا ومشوهلا جلميع جوانب أداء      
ده حيقق معلم التربية اإلسالمية ، وبالتايل فإن األخذ ا ومراعاا بالشكل املطلوب عند إعدا

إمداد مؤسسات التعليم يف اتمع بنخبة متميزة من املعلمني يف هذا التخصص قادرة على 
أداء مهامها خري أداء ، ومبا أن هذه نتيجة إجيابية ومطلب أساس بل ومن أهم عناصر العملية 

اقعا التعليمية ، فإن هذا يدعو لالهتمام جبانب حتقيق أهداف إعداد معلم التربية اإلسالمية و
ملموسا ، والتأكيد عليها يف مجيع مراحل اإلعداد املختلفة لتحقيق أفضل النتائج املرجوة من 

  .ذلك 
 

  )املرحلة االبتدائية  (: املبحث الثاين 
    
تعترب املرحلة االبتدائية هي القاعدة األساسية اليت يرتكز عليها إعداد ناشئة األمة      

ا تم بإعدادهم يف فترة مبكرة من أعمارهم ، وتستوعب للمراحل التالية من حيام ، أل
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مجيع األبناء على اختالف ظروفهم الثقافية واالجتماعية واالقتصادية ، وفيها تنمى مهارام 
وتتسع خربام ، ويتم تزويدهم بالعقيدة الصحيحة واالجتاهات السليمة ، ويكتشفون من 

يتهم يف اتمع الذي يعيشون فيه ، مما يدعوهم للتعرف خالهلا ما حييط م ، ويدركون أمه
على قيمه وأمناط سلوكه وما فيه من عادات وتقاليد واالنصهار فيه كأفراد فاعلني لدينهم مث 

  . ألمتهم ووطنهم 
أن التلميذ ببلوغه هلذه املرحلة يبدأ خروجه )  ٨٢هـ ، ص١٤٢٨( وقد ذكر الشريف      

دور املؤثرات اخلارجية يف الظهور والتأثري ، فيظهر دور املعلم وأثره  من املرتل يزداد ، ويبدأ
يف التربية ، كما يظهر أثر املنهج على التلميذ من خالل املعارف اليت تعطى له ، ويظهر أيضا 
أثر االختالط باألصدقاء ، وأثر االحتكاك بالشارع واجلريان ، وهنا تظهر املشكلة اليت تؤكد 

دور املريب سواء كان من اآلباء أو من املعلمني ، حىت حيسب لذلك شأنه وتزيد من أمهية و
ويوليه اهتمامه ، ويقوم بعملية حتصني أوليه للتلميذ يف هذه املرحلة ، وهذا يتأكد يف املرحلة 

   نمو الشامل واملتكامل لشخصياماالبتدائية اليت تم بالناشئة وتنمي مداركهم مبا حيقق هلم ال
  
  : مفهوم املرحلة االبتدائية  /أوالً   
  بأنه  زيداننقال عن  )هـ ١٤٢٥( يقصد بالتعليم االبتدائي كما أشار لذلك اليحىي      
ذلك النوع من التعليم النظامي الذي يأخذ مكانه بصفة أصيلة يف أول السلم التعليمي ، " 

إىل اية سنوات ، )  ٩-٦( والذي يلتحق به األطفال من طفولتهم الوسطى من سن 
سنة ، أي إىل ما حول سن املراهقة ، بقصد حتصيل )  ١٢-٩( الطفولة املتأخرة من سن 

  . ٥١ص" . بعض املعارف واملهارات األساسية  
ف املدرسة االبتدائية أيضا أن هناك من يعر) هـ ١٤٢٧( وقد ذكر العجمي واحلارثي      

سنة ، ومرحلة الطفولة هذه )  ١٢- ٦(  مرحلة التعليم اليت تقابل مرحلة الطفولة" بأا 
، سنة)  ١٢-٩( والطفولة املتأخرة  سنوات ،)  ٩- ٦( تنقسم بدورها إىل الطفولة الوسطى 

وللطفولة خصائصها النفسية واجلسمية والعقلية اليت تعد أساسا يف تصميم وبناء مناهج 
  . ٦٧ص" . املدرسة االبتدائية 

  : ة االبتدائية ، ميكن ذكر املالمح املميزة هلا واليت منها وزيادة يف إيضاح مفهوم املدرس     
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املدرسة االبتدائية جمتمع يتعلم فيه التلميذ مع أقرانه ، وتقدم له خربة ختتلف عن خربة  -١ 
بينما  ،ون عنه يف السن والصفاتبيئته ، ألنه يف حميط بيئته اخلارجية يتعايش مع أناس خيتلف

  .اثلونه يف السن وخصائص النمو يف املدرسة يتعايش مع من مي
املدرسة االبتدائية بيئة مثالية صافية ، تعمل على تعديل سلوك التالميذ وتوجيهه حنو  -٢ 

األفضل ، وختلص التالميذ من العادات والعيوب السيئة يف اتمع ، عن طريق تعريفهم 
  .حلة احلقائق والعمل بالفضائل والتقيد بالعادات احلسنة والتقاليد الصا

، اء ، وتدرم على العمل اإلبداعياملدرسة االبتدائية تشجع التالميذ على تفحص األشي -٣ 
. وتعودهم كذلك على حتمل املسؤوليةويئ هلم فرصة إثبات الذات ، واحترام الشخصية ، 

  ) . ١٠٢هـ ، ص١٤٢٧الشالش ، ( 
لة العمرية اليت يعيشها التلميذ من تلك املرح" أما الباحث فريى أن املرحلة االبتدائية هي      

سنة ، ويقضيها يف املدرسة االبتدائية ، حبيث يكتسب فيها املعارف )  ١٢- ٦( سن 
واملهارات املختلفة ، ومير فيها خبربات متعددة ، ويزود فيها باالجتاهات السليمة ، مبا حيقق له 

  " .الرعاية الشاملة واملتكاملة يف مجيع جوانب منوه  
  
  
  
  
  
  
  
  
  :أمهية املرحلة االبتدائية / ثانيا   
مبا أن املرحلة االبتدائية هي املرحلة األوىل يف التعليم األساسي ، فإن هلا أمهيتها الكبرية      

يف احتواء الناشئة وإعدادهم للحياة إعدادا سليما ، يتوافق مع خصائص منوهم ، وحيقق هلم 
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المية صحيحة ، مع حتقيق النمو الشامل املتزن رغبام واجتاهام ويوجه كل ذلك وجهة إس
  .لشخصيام روحيا واجتماعيا وعقليا ووجدانيا وجسميا 

وتنبع أمهية املرحلة التعليمية االبتدائية من كوا البداية احلقيقية لعملية التنمية الفكرية      
عرفة وتنمية ملدارك األطفال ، وإكسام الوسائل األوىل اليت تعينهم على اكتساب امل

املهارات وتزودهم باالجتاهات السليمة يف خمتلف ااالت ، كما أن املرحلة االبتدائية تعترب 
أوىل اخلطوات على طريق التلمذة الطويل الذي بات اليوم ال ينتهي عند حد معني ، بل 

  ) .٢١هـ، ص١٤٠٩شفشق وآخرون ، . ( يستمر يف حياة الفرد على مداها 
 بالتعليم االبتدائي جيمعون على أنه أن املهتمني" إىل ) هـ ١٤١٠( صطفى وقد أشار م     

 - ن املالحظ أن غالبية اتمعات الركيزة األساسية ألي نظام تعليمي حمكم ، وعليه فإن م
تويل التعليم يف هذه املرحلة عناية متزايدة قدر ما تسمح به  –بصرف النظر عن درجة منوها 

  . ٣٧ص. ن طاقات إمكاناا وما لديها م
العامل جتد االهتمام البالغ من املسؤولني فيها عن التربية واملرحلة االبتدائية يف أغلب دول      

والتعليم ، ذلك أن هلا األثر الفاعل والكبري يف تنشئة األجيال وإعدادهم ، وتعهدهم بالرعاية 
ربوية والتعليمة املناسبة لطبيعة والتربية املناسبتني ، باستخدام أنسب احملتويات واألساليب الت

هذه املرحلة ، حىت يكونوا بذرة صاحلة يف جمتمعهم ، يعودوا عليه بالنفع والفائدة يف مستقبل 
حيام ، ويقدموا له كل ما حيقق النمو واالزدهار وما يرقى به على سلم التقدم يف شىت 

  .ااالت 
، و العجمي ) هـ ١٤٢٧( الش ، و الش) هـ ١٤١٥( وقد ذكر كال من احلقيل      

، جوانب األمهية اليت تقدمها املرحلة ) هـ ١٤٢٥( ، و اليحىي ) هـ ١٤٢٧( واحلارثي 
  : فيما يلي  ميكن إمجال أمهيتهااالبتدائية ، ومن خالل رجوع الباحث ملا ذُكر 

البداية أن املدرسة االبتدائية متثل قاعدة السلم التعليمي وأساسه يف كل اتمعات ، وهي  .١
األوىل ملمارسة اإلنسان حلق التعليم ، والذي يساعد الطفل على اكتساب املهارات 

  . والكفايات اليت متكنه من العيش يف اتمع ، ومن مث حتقيق كرامته واحترام إنسانيته 
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أن املدرسة االبتدائية هلا أمهيتها يف التنمية االجتماعية واالقتصادية ، ذلك أن حتقيق  .٢
ال يتم فقط عرب مراحل التعليم ذات الصلة املباشرة ا ، بل عرب القاعدة األساسية  التنمية

  .اليت بنيت عليها هذه املراحل وهي املرحلة االبتدائية 
أن التعليم يف املدرسة االبتدائية ميثل احلد األدىن الذي ال بد منه والذي ال ميكن االستغناء  .٣

 الذي يعرف كيف يشق طريق احلياة العملية ، عنه يف إعداد املواطن املستنري الصاحل
  .وكيف يؤمن لنفسه حياة كرمية منتجة 

إن طبيعة البيئة اليت يعيش فيها األطفال ، وخاصة يف السنوات األوىل وما هلا من أثر يف  .٤
تكوينهم النفسي واالنفعايل فيما بعد ، تستوجب أن تكون تلك البيئة سليمة وصحية 

ت واملثريات مما ال يتيسر لكل مرتل تأمينه ألطفاله ، ولذلك تعترب ومناسبة وغنية باخلربا
  . حياة الطفل العلمية واالجتماعية املدرسة االبتدائية اليوم جزءا هاما من

تعد املدرسة االبتدائية سبيال إىل تعزيز اهلوية العربية اإلسالمية وتنمية االنتماء لدى  .٥
شرب قيم تملبادئ التربية اإلسالمية ، والتالميذ وهذا يتحقق من إكساب التالميذ 

جوانب التراث العريب  ةاإلسالم السمحة وتقوية الرتعة إىل حب اللغة العربية ، ومعرف
  .اإلسالمي 

أن اجلهود الكبرية اليت تبذل على مستوى اتمع الدويل ملكافحة األمية تتطلب االهتمام  .٦
األمية ، عن طريق استيعاب مجيع األطفال باملرحلة االبتدائية ، ألا حتاول جتفيف منابع 

  .دم إفراز أعداد جديدة من األمينيممن هم يف سن هذه املرحلة ، وبذلك تضمن الدول ع
     
      
    

             
  
  : أهداف املرحلة االبتدائية / ثالثًا   
دمه من للمرحلة االبتدائية وظيفتها ودورها الفاعل يف حياة اتمعات ، بفضل ما تق     

يف اململكة  –خدمات جليلة لشرحية غالية من شرائح اتمع وهم األطفال ، وخاصة أا 
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تنطلق يف أهدافها من األسس العقدية املتينة ، وتراعي مجيع جوانب  - العربية السعودية 
شخصية الطفل ، واحتياجاته وميوله ، وتنمي مهاراته وإبداعاته ، وتدفعه لإلقبال على العلم 

لى جمتمعه وأمته بالنفع تعلم مع العمل ، واستغالل أوقات فراغه مبا يعود عليه وعوال
، وترسي كذلك دعائم وأصول املواطنة الصاحلة بتكوين شخصية الطفل وفقا لنظام والفائدة

اتمع وفلسفته وتطلعاته من أجل أن يصبح إنسانا منتميا عامال يف جمتمعه متفهما لفروض 
  .يئته وواجبات ثقافته وب

وتتمثل أهداف التعليم االبتدائي يف اململكة العربية السعودية كما حددا وثيقة سياسة      
  :التعليم يف اململكة فيما يلي 

إسالمية متكاملة يف  ورعايته رعاية تعهد العقيدة اإلسالمية الصحيحة يف نفس الطفل .١
  . خلقه ، وجسمه ، وعقله ، ولغته ، وانتمائه إىل أمة اإلسالم

  .تدريبه على إقامة الصالة ، وأخذه بآداب السلوك والفضائل  .٢
تنمية املهارات األساسية املختلفة ، وخاصة املهارات اللغوية ، واملهارة العددية ،  .٣

  .واملهارات احلركية 
  .تزويده بالقدر املناسب من املعلومات يف خمتلف املوضوعات  .٤
االجتماعية واجلغرافية ، ليحسن استخدام النعم تعريفه بنعم اهللا عليه يف نفسه ، ويف بيئته  .٥

  .، وينفع نفسه وبيئته 
  .تربية ذوقه البديعي ، وتعهد نشاطه االبتكاري ، وتنمية تقدير العمل اليدوي لديه .٦
تنمية وعيه ليدرك ما عليه من الواجبات وما له من احلقوق ، يف حدود سنه وخصائص  .٧

  .واإلخالص لوالة أمره املرحلة اليت مير ا ، وغرس حب وطنه ، 
توليد الرغبة لديه يف االزدياد من العلم النافع والعمل الصاحل ، وتدريبه على االستفادة  .٨

  .من أوقات فراغه 
وزارة التربية والتعليم ،  . (إعداد الطالب ملا يلي هذه املرحلة من مراحل حياته  .٩

  ) . ٣١هـ ، ص ١٤١٨
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تيجة لالهتمام بالتعليم االبتدائي فقد حدد املؤمتر ن" أنه ) هـ ١٤٢٥( وقد ذكر اليحىي      
م أهداف التعليم ١٩٨٥الدويل احلادي والعشرين للتربية العامة املنعقد يف جنيف عام 

  :االبتدائي مبا يأيت 
تزويد الطفل باألدوات األساسية الالزمة للتفكري والعمل مكيفة طبقا لسنه ، واليت متكنه  .١

اة زاخرة إىل أقصى حد ممكن بوصفه فردا مواطنا، كما متكنه يف املستقبل من أن حييا حي
  .من فهم العامل الذي قدر له أن يعيش فيه 

نقل التراث والثقافة إىل األجيال لصاعدة ، ليس هذا فحسب ، بل واصطناع الوسائل  .٢
  .اليت ختصبها وتغنيها 

م ، ويؤدون ختريج أفراد أحرار يدركون مسؤوليام ، وحيترمون ذوام وذوات غريه .٣
  . ٥٥ص " . دورا إجيابيا نافعا يف احلياة 

من خالل األهداف السابقة تتضح األمهية الكبرية اليت تضطلع ا املدرسة االبتدائية ،      
وأن أهدافها اليت تسعى إىل حتقيقها غاية يف األمهية ، وتشمل يف اجتاهاا ثقافة اتمع ، 

دادا شامال متكامال يف خمتلف جوانب النمو  ، وتعد وتركز على رعاية الطفل وإعداده إع
  .نقطة االنطالق األساسية اليت من خالهلا يترجم األفراد أهداف اتمع وغاياته 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  :       خصائص التربية يف املرحلة االبتدائية / رابعا   
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املتعلم اجلزء األكرب أصبحت التربية احلديثة للمدرسة يف املرحلة االبتدائية اليوم تويل      
واجلانب املهم من العملية التعليمية ، وتغريت وظيفتها بفعل عوامل خمتلفة سياسية وثقافية 
واجتماعية واقتصادية وغريها ، ولذا مل تعد املادة العلمية وإيصال املعلومات هو اهلدف 

طفل يف خمتلف الرئيس هلذه التربية ، بل أصبحت تم بتحقيق النمو الشامل واملتوازن لل
  .جوانب منوه لبناء شخصيته اليت حيترمها ويعتز ا 

وإذا كانت هذه هي الوظيفة األساسية اليت تقوم ا املدرسة يف املرحلة االبتدائية اليوم ،      
فإنه من الضروري التعرف على خصائص التربية يف هذه املرحلة ، واليت ميكن تلخيصها طبقا 

عاصرة اخلاصة بتربية تالميذ املرحلة االبتدائية ، كما أشار لذلك شفشق لالجتاهات العاملية امل
  :يف النقاط التالية )  ٣٨هـ ، ص١٤٠٩( وآخرون 

  .االهتمام بالطفل ومنوه اجلسمي والعقلي واالنفعايل واالجتماعي والروحي   .١
  .احترام شخصية الطفل ورغباته وميوله والعمل على حتقيقها   .٢
ل عن طريق نشاطه الذايت احلر ، والعمل ، واخلربة الشخصية املباشرة تعليم وتدريب الطف  .٣

  .يف إطار من التوجيه السليم 
حتويل املعرفة إىل سلوك ، بتحويل املواقف التعليمية النظرية إىل سلوك حقيقي ، له معىن   .٤

  .ومدلول وفائدة يف حياة الطفل 
التربية ، كاألسرة واملدرسة  تعاون املؤسسات االجتماعية املختلفة يف حتقيق أغراض  .٥

  .ووسائل اإلعالم واالتصال املختلفة 
  ) : ٤٣هـ ، ص١٤١٠( ف مصطفى وأضا     

توفري نشاطات متنوعة على مستويات خمتلفة ملواجهة حاجات مجيع األطفال ، مع   .٦
  .مراعاة الفروق الفردية فيما بينهم 

  .اعد على تنمية شخصية الطفل العمل على يئة البيئة التعليمية املناسبة اليت تس  .٧
توفري مناخ التعلم املبين على الثقة واحلرية املوجهة ، ألن هذا يشجع الطفل على املبادرة   .٨

  .وتعزيز الثقة بالنفس 
التعلم هو ما يفعله األطفال وليس ما يفعل هلم ، وهذا يؤكد ضرورة االهتمام باجلوانب   .٩

  .ا بالنواحي النظرية فقط التطبيقية احملسوسة ، وليس االستغناء عنه
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  : ويضيف الباحث ملا سبق اخلصائص التالية      
، عقيدة اإلسالمية الصحيحة يف نفسهاالهتمام بالتربية الدينية السليمة للطفل ، بتعهد ال .١٠

واليت تعرفه على شعائر الدين وأصوله ، ومتكنه من فهم الدين اإلسالمي فهما سليما ، 
والدفاع عنه، واالنتماء إليه ، مع غرس القيم واالجتاهات اليت حيث وحتقق له االعتزاز بدينه 

  .عليها الدين يف نفس الطفل ، وترمجتها إىل واقع عملي ملموس يف حياته 
تعزيز حب الوطن واالنتماء إليه يف نفس الطفل خصوصا يف هذه املرحلة ، مما يساعده  .١١

من أفراده ، وحيميه من االجنراف مع مستقبال يف الدفاع عن وطنه واالعتزاز به كونه فردا 
  . أصحاب األفكار الضالة واملنحرفة 

مما سبق نلحظ أن التربية املؤثرة يف الطفل هي اليت تراعي خمتلف جوانب منوه على حنوٍ      
شامل ومتكامل ، مبا يؤدي إىل ثقته بنفسه واعتزازه ا ، ويدفعه للتعلم برغبة أكيدة ، وهذا 

ل تقومي سلوكه وحتقيق ميوله ورغباته مبا يناسب قدراته ، من خالل بدوره حيقق للطف
من أسرة ومدرسة ووسائل إعالم واتصال  –التعاون بني مؤسسات اتمع املختلفة 

  .يف حتقيق أغراض التربية السليمة للطفل يف هذه املرحلة العمرية املهمة  –ددةمتع
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  :سالمية يف املرحلة االبتدائية أهداف تدريس التربية اإل/ خامسا   
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قبل الشروع يف ذكر األهداف اليت من أجلها تدرس مواد التربية اإلسالمية يف املرحلة      
االبتدائية ، نذكر أن مواد التربية اإلسالمية مبختلف فروعها تم باجلانب الديين والروحي 

يذ هو مستمد من الدين اإلسالمي للتلميذ يف هذه املرحلة ، وأن مجيع ما يقدم فيها للتلم
احلنيف ، وموافق للشرع املطهر ، الذي يؤدب اإلنسان يف أقواله وأفعاله حىت تبدو أخالقه 

  .وسلوكه ظاهرا وباطنا مقتفية للمظهر اإلسالمي الفريد يف كل أحواله 
اية التعليم وقد تعرضت الوثيقة اخلاصة بسياسة التعليم يف اململكة العربية السعودية إىل غ     

يف اململكة ، وتصدر ذلك االهتمام بالتربية اإلسالمية للتلميذ ، وهذه الغاية كما وردت يف 
  :هي كاآليت ) هـ ١٤١٨( دليل املعلم 

غاية التعليم فهم اإلسالم فهما صحيحا متكامال ، وغرس العقيدة اإلسالمية ونشرها ، " 
وباملثل العليا ، وإكسابه املعارف واملهارات  وتزويد الطالب بالقيم والتعاليم اإلسالمية ،

املختلفة ، وتنمية االجتاهات السلوكية البناءة ، وتطوير اتمع اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا 
  . ٢٠ص" . ويئة الفرد ليكون عضوا نافعا يف بناء جمتمعه 

تدائية فقد أشار إليها أما األهداف املتوخاة من دراسة التربية اإلسالمية يف املرحلة االب     
، ) هـ ١٤١٠( ، و البدري ) م ٢٠٠٥( ، و الساموك )  هـ ١٤١٥( كال من احلقيل 

  : وميكن إمجاهلا كما يلي 
حتقيق اإلميان بوجود اهللا تعاىل ووحدانيته وقدرته ، وأنه تعاىل رب العاملني ، على أساس   .١

ىت متتلئ القلوب مبحبة اهللا تعاىل من العاطفة الصادقة والوجدان العميق والفهم الصحيح ، ح
  .والعمل يف رضاه ، والتحرر من اخلوف والرهبة مما سواه 

إعداد الشخصية اإلسالمية الواضحة ، ويكون وضوحها باإلميان عن طريق الفكر   .٢
املستنري الواعي ، وتوضيح املعاين اإلسالمية يف حياة األفراد ، وإجياد االنسجام التام بني 

  .ك الفكر والسلو
، مع تقوية الشعور الديين لدى التالميذ ، يف نفوس التالميذ  الدين اإلسالمي غرس  .٣

وربطه بالسلوك العملي ، وتعويدهم على حمبة الفضائل والقيام ا ، وكراهية الرذائل 
  .والبعد عنها 
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ع بادئه السامية وتعاليمه السمحة، محقائق الدين اإلسالمي ، وتعريفهم مب التالميذ تعليم  .٤
تزويدهم مبا يناسب هذه املرحلة من املعارف اإلسالمية اليت تعينهم على معرفة أحكام 
الدين وااللتزام ا عن طواعية وحب واحترام ، ويعرفوا ما جيب عليهم حنو رم وخالقهم 

  .جل وعال ، مع غرس حب اهللا تعاىل وحب رسوله عليه السالم يف نفوس التالميذ 
، وكذلك أركان اإلميان ، وتعويد التالميذ على الوفاء ا على حتقيق أركان اإلسالم   .٥

أكمل وجه ، مع االستشعار التام عند أدائها بأن ذلك طاعة هللا جل وعال ، وشكرا له 
سبحانه ، واعترافا بالعبودية التامة له وحده دون من سواه ، ألن يف ذلك تنقية عقيدة 

ت العقدية الضالة ، مع غرس الثقة بالنفس التالميذ وفكرهم ، من اخلرافات واالحنرافا
  .واالعتزاز بالدين 

غرس حمبة القرآن الكرمي وتعليمه يف نفوس التالميذ ، وحفظ ما يناسبهم يف هذه املرحلة   .٦
  .من سوره وآياته ، مع التعرف على أحكام تالوته وحسن أدائها 

ة العطرة ، مع دراسة ما تعريف التالميذ على السنة النبوية الشريفة ، والسرية النبوي  .٧
يناسب هذه املرحلة من األحاديث ، وبيان ما فيها من أحكام وآداب ، مع متثل القدوة 

 الصالة احلسنة يف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، واقتفاء أثره ، والسري على منهجه عليه
  .السالم و
هللا عز وجل يف السر  تكوين الضمري الذايت والوازع الديين الذي يوجِد روح املراقبة  .٨

  .والعلن عن طريق احلب هللا تعاىل ، والرغبة يف ثوابه قبل اخلوف منه ، والرهبة من عقابه 
بث روح الوالء هللا تعاىل ولرسوله وللمؤمنني ، والشعور باالنتماء لألمة اإلسالمية شعوبا   .٩

  . وأوطانا ، مع االعتزاز بذاا والفخر بأجمادها وتعلق اآلمال مبستقبلها
التلميذ بعض القيم اإلسالمية املناسبة له يف هذه املرحلة ، وأن يسلك السلوك  إكساب .١٠

املرغوب فيه والذي جيعله مقبوال من اآلخرين ، مع التأكيد على أن قيمته يف هذه احلياة 
تتحدد مبقدار ما يتحلى به من إميان وخلق وعلم ، وبقدر ما يقوم به من عمل نافع لنفسه 

 .ة مجيعا مث لإلنساني
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التربية اإلسالمية إىل حتقيقها من خالل تدريس  اإذا هذه هي األهداف اليت يسعى معلمو     
منهج مواد التربية اإلسالمية ، وليست حمصورة يف هذه األهداف فقط بل هناك الكثري من 

نا اإلشارة األهداف اليت لو تطرقنا هلا مجيعا لطال بنا املقام يف الكتابة عنها ، ولكن حسبنا ه
لبعضها كما ذُكر آنفا ، وإنه بتحقق هذه األهداف والوصول إليها ، حنقق تربية إسالمية 
راشدة لألجيال الناشئة من أمتنا ، جتعل منهم يف املستقبل أجياال قادرة على احلفاظ على 

،  هوية الدين اإلسالمي واالعتزاز به ، والدعوة إليه ، يف كل امليادين ، ومراعية حلدوده
ومطبقة لتعاليمه ، وكل ذلك إخالصا هللا رب العاملني ، وابتغاء مرضاته ، للفوز بنعيم اجلنة ، 

  .  اليت وعد ا عباده املتمسكني بشرعه وامللتزمني دي رسوله صلى اهللا عليه وسلم 
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  )اجلودة الشاملة يف التعليم ( / املبحث الثالث 
    
اليوم كما كان عليه منذ زمن ، من اهتمام تام باملعارف واملعلومات  مل يعد التعليم     

وتقدميها للتالميذ ، ومطالبتهم حبفظها واستذكارها فحسب ، بل إنه اليوم بات حيمل على 
عاتقه مسؤوليات كبرية يلزمه تقدميها للتالميذ داخل أسوار املدرسة ، وللمجتمع خارجها 

بري الذي حتدثه املؤسسات التعليمية يف اتمعات اليت توجد وما كل ذلك إال لبيان األثر الك
  .ا 
فلم يعد التعليم قضية خدمات ، بل أصبح قضية أمن قومي ، واستثمار يف البشر ترتبط      

به تنمية قدرات الشعب اإلنتاجية واالقتصادية والعسكرية ، وعليه كذلك إعداد وتأهيل 
التكنولوجيا ، يربز قدراته ومهاراته ، وينمي اجتاهاته شباب قادر مسلح بالعلم واملعرفة و

هـ ، ١٤٢٨الرببري ، هند . ( ويوجهها يف خدمته ، وقبل ذلك يف خدمة دينه وأمته 
  ) . ١٠٢٨ص
وإن بداية التقدم احلقيقية يف العامل اليوم واليت ال جدال حوهلا هي التعليم ، ولذا فإن      

  .قيقته إال سباق يف تطوير وحتسني جودة التعليم الصراع العاملي املشاهد ليس يف ح
)        هـ ١٤٢٨( الديب ليلى  تذكرالعربية السعودية حىت اآلن كما  وال نزال يف اململكة     
ال نزال نواجه حتديا كبريا يتمثل يف حتسني جودة التعليم الذي تقدمه املؤسسات التعليمية ، " 

  : وذلك لعدة أسباب لعل من أمهها 
  .واالقتصادية  لتحديات العلمية والتقنيةا •
  .الطلب االجتماعي املتزايد على التعليم  •
  .احلاجة إىل توظيف املوارد املتاحة مبا يواكب العصر  •
  .حتقيق التنمية املستدامة  •
  ) . ٨٩٢ص". ( التغري يف منط احلياة  •
ا يف عامل اليوم ، ما إذا ال حظنا ما سبق جند أن املؤسسات التعليمية تواجه حتديا كبري     

يدعوها إىل ضرورة حتسني أدائها ، وتقدميه جبودة عالية ، إذا أرادت التغلب على هذه 
وهلذا كان مبحث اجلودة الشاملة يف التعليم أحد املباحث الرئيسة . التحديات ومواجهتها 
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مع اإلشارة  هلذه الدراسة ، للتعريف ا وبيان مفهومها ، ونشأا ، وأمهيتها ، وأهدافها ،
ملبادئها وأسسها ، والتعرف على متطلبات تطبيقها يف التعليم ، ومزايا ذلك التطبيق ، مع 

، ومعايري اجلودة الشاملة ملعلمي التربية  نيلمعلماجلودة الشاملة لالوقوف على معايري 
عناصر أحد أهم  اإلسالمية يف املرحلة االبتدائية ، اليت هي صلب هذه الدراسة ، ألن املعلم

  .    جناحها وتطورها وحتقيق أهدافهاالعملية التعليمية ، وسبب كبري يف
        

  :اجلودة يف اإلسالم / أوالً   
إذا نظرنا يف كتاب اهللا وسنة رسوله صلى اهللا عليه وسلم جند أا احتوت على الكثري      

                     قوله تعاىل من النصوص اليت حثت على إتقان العمل ، وأدائه بشكل حسن ، من ذلك 
فالرسالة  )سورة امللك( چڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ   ٺ   ٺ    ٿٿ  ٿ       ٿ       ٹ    ٹ   چ 

اإلسالمية يف هذه احلياة ليست ترفا وعبثا ، بل إن هلا خالصة سامية ، تتمثل يف تكليف اهللا 
ام ، ويف كل أمر من أمور لعباده ، ومطالبته هلم باإلتقان واجلودة يف كل حركام وسكن

  . حيام 
وقد ذكر تعاىل يف قصة يوسف عليه السالم ما يدل عل أمهية إتقان العمل وجودته      

طلب ملك مصر من يوسف عليه السالم أن يوليه خزائن مصر ألنه أدرى وأقدر على  فعندما
إجادة عمله ، عساس لنجاح عمله ر يوسف عليه السالم عن ذلك بصفيت احلفظ والعلم كأب

،  )سورة يوسف (  چڄ   ڄ  ڃ   ڃ  ڃڃ  چ     چ  چ  چ  چ وسبب جودته وإتقانه 
عندما أراد أن يستأجره  يف قصة موسى عليه السالم مع شعيبكما أورد سبحانه وتعاىل 

تعاىل على لسان إحدى ابنيت  للعمل عنده ، أمهية التحلي بصفيت القوة واألمانة ، فقال
سورة (  چ  ہ  ھ        ھ  ھھ  ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ       ڭ  چ       : شعيب

  . ، ويالحظ أن مفهوم هاتني الصفتني يدور حول حماسن العمل وإتقانه  )القصص 
إن اهللا حيب إذا عمل أحدكم : " أما من سنة املصطفى عليه الصالة وأمت التسليم فقوله      

، واإلتقان يعىن اجلودة يف أكمل صورها ،  ) ٩٨، ص ٤جممع الزوائد ، ج( " عمال أن يتقنه 
ومن امتثل ذلك فقد حقق شرط حب اهللا للعامل وهو إتقان عمله واإلحسان فيه ، وقوله 

    رواه مسلم " احلديث ... إن اهللا كتب اإلحسان على كل شيء : " عليه الصالة والسالم 
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ظيمة ، ال يناهلا إال من ، واإلحسان هنا مرتبة ع)  ١٥٤٨، ص١٩٥٥/ ٣صحيح مسلم ، ج( 
أخلص يف عمله ، وأتقن أداءه ، وهو أعلى رتبة من اإلتقان ففيه الوفاء مبتطلبات العمل على 
أحسن وجه ، وزيادة على ذلك التفضل واإلنعام الذي يأيت نتيجة اإلحسان ، ألن اإلحسان 

  .عطاء فوق الواجب وزيادة عليه 
جادة يف حركام وكل شؤون حيام عرب عدة ولقد أمر اإلسالم أتباعه بتحري اإل     

  : أساليب وتوجيهات من أمهها 
  : التنبيه على إحسان اهللا لعباده وكمال صنعه  -١ 
ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭڭ  چ  :قال اهللا تعاىل      

سورة ( چ               چ : ، وقال سبحانه  )سورة املؤمنون (  چۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  
                                 چ : ، وقال جل يف عاله  ) ٧٧: القصص 
ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہہ  ھ      ھ  ھ     ھ  ے  چ : ، وقال سبحانه  )سورة النمل (  چ       

، ففي هذا األسلوب البديع حث من اهللا لعباده على التأثر بإحسانه  )سورة السجدة (  چے  
والتفكر يف ذلك ، واعتباره مثال أعلى هلم ، ليمتثلوا أمر اإلحسان واإلتقان يف كل إليهم ، 
  .أعماهلم 

  :األمر باتباع أحسن الدين وأحسن الترتيل  -٢ 
                                        چ : من ذلك قوله تعاىل      
تثال أمره سبحانه يوصل فاتباع ما أنزل اهللا وام.  )سورة الزمر (  چ               

  . إىل اإلتقان واجلودة واإلحسان 
  
  
  :ن اهللا جعل اإلحسان أعلى مراتب الدين ، كما كتبه على كل شيء أ -٣ 
:     من ذلك ما أخرب به عليه الصالة والسالم ، يف قصته مع جربيل عليه السالم ، وفيه      

: فإن مل تكن تراه فإنه يراك ، قالراه ، أن تعبد اهللا كأنك ت: فأخربين عن اإلحسان ؟ قال " 
فهذه أعلى مراتب ) .  ٣٧، ص ١صحيح مسلم ، ج( رواه مسلم " احلديث ... صدقت 

الدين الثالثة ، وال يناهلا إال مؤمن قوي اإلميان ، جعل تقوى اهللا ومراقبته نصب عينيه يف كل 
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غ أعلى منازل اإلتقان حال من أحواله ، ومن بلغ هذه املرتلة فهو بال أدىن شك قد بل
  .واإلحسان 

  .أن اإلحسان واإلتقان شرط من شروط متام األعمال وقبوهلا يف التشريع اإلسالمي  -٤ 
احلث على التنافس يف اخلريية بني الناس يف اإلميان ، وعلى فعل أفضل األعمال  -٥ 

  .وأعظمها 
يف اإلنسان املسلم ، فال احلث على التكامل بني مجيع األعمال ، أو اجلودة الشاملة  -٦ 

تناقض بني القول والسلوك ، أو بني حق اهللا وحق العباد ، أو بني العمل لآلخرة وعمارة 
الدنيا ، فاإلنسان املسلم حيسن يف أمره كله ، وهو مطالب يف سلوكه بالدقة واإلتقان ، 

ويكون وليا ودوام ااهدة لنيل ذلك وحتقيقه ، حىت يصل ألرقى مراتب القرب من اهللا ، 
  ) . ٢٢-٢٠هـ ، ص١٤٢١الشيخ ، . ( من أوليائه 

             امليمان بدرية من هذا املنطلق ميكن تعريف اجلودة يف اإلسالم كما أشارت      
املواصفات واخلصائص املتوقعة يف املنتج ويف العمليات واألنشطة : " بأا ) هـ ١٤٢٨( 

 أوال ، مث تتحقق تلك املواصفات اليت تساهم يف اليت من خالهلا يتحقق رضا رب العاملني
إشباع رغبات املستفيدين وتتضمن السعر ، واألمان ، والتوفر ، واملوثوقية ، واالعتمادية ، 

  . ٩٤ص" . وقابلية االستعمال 
، مفهوم بدأ به اإلسالم ودعا إليه أما الباحث فيؤكد من وجهة نظره ، أن مفهوم اجلودة     

يدا ومستحدثا كما هو منسوب اليوم إىل من حدد مبادئ وأسس اجلودة وليس أمرا جد
الشاملة أمثال دمينج ، وجوران ، وكروسيب ، فاألمر يف حقيقته يعود ألصله وهو اإلسالم 

لكن . الذي حدد أسس اجلودة ومبادئها يف كتاب اهللا وسنة رسوله عليه الصالة والسالم 
طاعوا أن يطوروا استخدام هذا املصطلح اإلسالمي هؤالء العلماء وأمثاهلم يف الغرب است

  ).اإلتقان واإلحسان ( ، والذي هو يف أصله ) اجلودة الشاملة ( وتوظيفه وتأصيله لفكر 
أما فلسفة اجلودة يف التعليم اإلسالمي ، فهي متطلب ضروري يف كل شأن من شؤون      

بد عليه أن يتقن وجيود عمله على التعليم ، وهي يف حق املعلم املسلم آكد من غريه ، فال 
أحسن حال ، ألنه بذلك حيقق منتجا عاليا يف تالميذه ، بإكسام جمموعة من العلوم 
واملعارف واملهارات والقيم األخالقية واجلمالية اليت تعمل على تنمية التلميذ املسلم يف 
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دئ التربوية اإلسالمية اجلوانب املتصلة بنموه بامتالكه للمعارف واملهارات واخلربات واملبا
  .املبنية على اجلودة واإلتقان يف التعليم والعمل 

أقره اإلسالم ، ودعا املسلمني لإلتقان واإلحسان يف كل  يتضح مما سبق أن اجلودة مبدأ     
شيء ، والعمل على التحسني املتواصل واملستمر لتطوير األعمال وإتقاا ، مبا حيقق رضا اهللا 

، مث رضا املستفيدين من هذه األعمال إىل أقصى درجة ممكنة ، وأنه عندما سبحانه وتعاىل 
ينعكس ذلك على كل املمارسات واألعمال فإا تصبح تعبدية هللا تعاىل ، يبتغي ا املسلم 

  .وجه اهللا ، والسعي لنيل عفوه ورضاه 
  
  :ء املعلم جودة أدارة اجلودة الشاملة يف التعليم ، إداودة ، مفهوم اجل/ ثانيا   
يعد مصطلح اجلودة من املصطلحات اليت نالت يف عامل اليوم رواجا كبريا على خمتلف      

الثقافات ، وكثرت املناداة بتطبيقها على خمتلف املؤسسات واإلدارات ، ومن هنا تعددت 
ا تعريفات اجلودة الشاملة اليت قدمها العلماء والباحثون ، تبعا لتعدد نظرم ومداخلهم هلذ

ولذلك سنتطرق هنا لبعض من هذه . االجتاه ، وتبعا لتعدد مواقع أعماهلم اليت ينتمون إليها 
  .املفاهيم دف إيضاحها والتعرف على املقصود منها 

  : مفهوم اجلودة   
الشيء ) جاد ) : " ( جود : هـ ، مادة ١٤٢٣( اجلودة يف اللغة كما عرفها الرازي      

) جوده (و) فجاد ( الشيء ) أجاد ( يم وضمها أي صار جيدا ، وبفتح اجل) جودةً (جيود 
  .    ٦٧ص" . بالكسر أي جييد كثريا  ) مجواد ( ، وشاعر ) جتويدا ( أيضا 

بدرية ، وهو كما ذكرت " الدقة واإلتقان " ومفهوم اجلودة يف اإلسالم يعبر عنه بـ      
سالم بكل مضامينه ، وهو مطلب إلرضاء موجود يف كل تعاليم اإل) " هـ ١٤٢٨( امليمان 

اهللا عز وجل ، مث إرضاء اآلخرين ، ومفهوم اجلودة يف اإلسالم فرع من منظومة القيم 
  .    ٩٤ص" . اإلسالمية املتميزة 

، "حتياجات العميل حاضرا ومستقبال تلبية ا: " بأا  )  Deming(  وقد عرفها دمينج     
، " املطابقة مع املتطلبات اليت يضعها املستهلك : " فها بأا فيعر  ) Crosby(  أما كروسيب
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هـ ، ١٤٢٦اجلضعي ، " . ( املالءمة لالستخدام " : بأا )  Goran ( ويعرفها جوران
  ) . ١٧ص
فإا ) م ٢٠٠٥( كما ذكر العزاوي )  ISO ( اآليزو أما املنظمة الدولية للتقييس     

تشبع فيها احلاجات والتوقعات الظاهرية والضمنية من الدرجة اليت : " تعرف اجلودة بـ 
  .  ١٥ص" . خالل مجلة اخلصائص الرئيسة احملددة مسبقا 

أداء العمل بالشكل الصحيح من املرة األوىل ، : " معهد اجلودة الفيدرايل بأا  وعرفها     
هـ ، ١٤٢٦اجلضعي ، " . ( ء مع االعتماد على آراء العمالء ملعرفة مدى حتسن األدا

  ) ١٨ص
إنتاج املنظمة لسلعة أو : " هي ) م ٢٠٠١( عرفها عقيلي واجلودة مبعناها العام كما      

تقدمي خدمة مبستوى عايل من اجلودة املتميزة ، تكون قادرة من خالهلا على الوفاء 
باحتياجات ورغبات عمالئها ، بالشكل الذي يتفق مع توقعام ، وحتقيق الرضا والسعادة 

م ، ويتم ذلك من خالل مقاييس موضوعة سلفا إلنتاج السلعة أو تقدمي اخلدمة ، وإجياد لديه
  .  ١٧ص" . صفة التميز فيهما 

عبارة عن جمموعة من الصفات واخلصائص : " عرفها بأا ف) م ٢٠٠٦( أما الدرادكة      
ني والعمالء ، سواء اليت يتميز ا املنتج أو اخلدمة ، واليت تؤدي إىل تلبية حاجات املستهلك

من حيث تصميم املنتج أو تصنيعه أو قدرته على األداء ، يف سبيل الوصول إىل إرضاء هؤالء 
  . ١٧ص". العمالء وإسعادهم 

من خالل االستعراض السابق ملفاهيم اجلودة ، يتضح االختالف الواضح يف تعريف      
يركز على جودة املنتج ، ومنها  اجلودة ، من حالة إىل حالة ، ومن شخص آلخر ، فمنها ما

ما يؤكد االهتمام بآراء العمالء ، ومنها الذي يؤكد جانب اجلودة يف األداء ، مع اجتماعها 
يف التأكيد للوصول إىل إرضاء العمالء وإشباع حاجام ، ولذا فإن الباحث يرى أنه من 

  ) .جودة األداء  –اج جودة اإلنت –جودة التصميم ( األفضل النظر إليها من ثالثة زوايا 
إتقان العمل وإجادته ، : " ومن هنا ميكن تعريف اجلودة من منظور إسالمي بأا      

والعمل على التحسني املستمر عند أدائه ، بدًءا باإلتقان واجلودة يف التصميم ، ومرورا 
ين وحاجام باجلودة يف اإلنتاج ، وانتهاء جبودة األداء ، مع مراعاة حتقيق رغبات املستفيد
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واالهتمام بآرائهم ، للوصول بذلك إىل رضا اهللا تعاىل ، مث رضا املستفيدين من العمالء 
  " .         باملنتج واخلدمة املقدمة هلم 

  :مفهوم إدارة اجلودة الشاملة يف التعليم   
ا عملية تعترب اجلودة عملية بنائية دف إىل حتسني املنتج النهائي ، وال ميكن اعتباره     

خيالية أو معقدة ، حيث تستند على اإلحساس العام للحكم على األشياء ، وعلى ضرورة 
حتسني ظروف العمل وبيئته اإلدارية لكل العاملني داخل املؤسسة ، وترتكز اجلودة على 

م    ٢٠٠٧أمحد ، . ( اجلهود اإلجيابية اليت يبذهلا األشخاص لتحقيق اجلودة يف املنتج واألداء 
  ) . ١٧ص
إدارة اجلودة الشاملة يف التربية ) هـ ١٤٢٨( احلريري رافدة  تعرفمن هذا املنطلق      

حتسني وتطوير األساليب القيادية واإلدارية ، والعمل على إدخال التغيريات : " والتعليم بأا 
املالئمة واجلديدة ، وإشراك كل أعضاء املدرسة يف إحداث ذلك التغيري وبشكل مجاعي 

وين ، حبيث يكفل إجراء التحديث والتطوير املستمر ، مع خلق روح املنافسة الشريفة بني تعا
املدارس للتصدي لتحديات العصر والتطورات املتالحقة ، وبالتايل لتأهيل كل تلميذ مبا 
يناسب قدراته ومهاراته وحاجاته ، والعمل على منوه بشكل متكامل من مجيع اجلوانب 

اتمع وسد حاجات سوق  ، واالجتماعية ، وذلك ملقابلة متطلباتالعقلية ، والنفسية 
  . ١٤ص" . العمل

أسلوب : " عرف إدارة اجلودة الشاملة يف التعليم بأا فقد ) هـ ١٤٢٨( أما إبراهيم      
وحاجات اتمع احمللي  إداري حديث يعتمد على حتقيق توقعات الطالب واألساتذة

د املؤسسة التعليمية يف التحسني املستمر للعمليات واخلدمات ، ومشاركة كل أفراوالعاملي
باستخدام األدوات العلمية ، دف النجاح يف املدى الطويل ، وهي متثل أهم األهداف اليت 
تسعى إليها املؤسسة من خالل املسؤولية التضامنية بني إدارة املؤسسة التعليمية ، وأعضاء 

راء التحسينات املستمرة جلميع األنشطة واملستويات هيئة التدريس ، واإلداريني على إج
  . ١٥٤ص" . اإلدارية املختلفة 
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فمن املالحظ على التعريفني السابقني ، الربط بني مجيع األعضاء يف العملية التعليمية ،      
وتعليق سبب جناحها وخدمتها للمجتمع وإرضاء متطلباته جبانب التحسني والتطوير 

  . ة الظروف احمليطة ، وبذلك حتقق املؤسسة التعليمية غاياا وأهدافها املستمرين ، ومراعا
معايري عاملية للقياس : " اجلودة الشاملة يف التعليم بأا ) م ٢٠٠٣( عرف الزواوي و     

واالعتراف ، واالنتقال من ثقافة احلد األدىن إىل ثقافة اإلتقان والتميز ، واعتبار املستقبل 
، واالنتقال من تكريس املاضي والنظرة املاضية إىل املستقبل الذي تعيش فيه هدفا نسعى إليه 

  . ٣٤ص" . األجيال اليت تتعلم اآلن 
ففي هذا التعريف يؤكد الزواوي على جانب اإلتقان والتميز يف األداء ، والتركيز على      

لظروف اجلديدة مستقبل األجيال وترك التمسك بالنظرة التقليدية يف التعليم ، ومعايشة ا
  .والتحديات اليت تواجه عامل اليوم بنظرة راشدة متميزة 

أن مفهوم اجلودة يف التعليم يتعلق بكافة )  ٦٢٠هـ ، ص١٤٢٨( حبتر أحالم  وترى     
السمات واخلواص اليت تتعلق باال التعليمي ، واليت تظهر جودة النتائج املراد حتقيقها وهي 

، إىل خصائص حمددة تكون ) املستفيدين من اخلدمة ( التالميذ  ترمجة احتياجات وتوقعات
أساسا يف تعليمهم وتدريبهم ، لتعميم اخلدمة التعليمية التربوية وصياغتها يف أهداف ميكن 

  .حتقيقها ، لتقدميها للتالميذ مبا يوافق توقعام 
دة الشاملة يف التعليم ومن خالل استعراض التعريفات السابقة ميكن القول بأن إدارة اجلو     

  : تتضمن اآليت 
التركيز على مشاركة مجيع العاملني يف املؤسسة التعليمية لتحقيق اجلودة والتحسني   .١

  .املستمر
التركيز على الطالب كمنتج ائي ، ألم املستفيد األول من هذه اخلدمة ، واملؤسسة   .٢

  .منوهم التعليمية تسعى إلعدادهم وتنميتهم ومراعاة مجيع جوانب 
مشولية العمليات واألنشطة اليت تطور وتغري ثقافة املؤسسة التعليمية ، مع مراعاة جوانب   .٣

  .التجديد والتطوير العاملية ، ملواكبتها واالستفادة منها 
التقييم املستمر لعمل املؤسسة التعليمية يف املدخالت والعمليات واملخرجات ، على   .٤

  .       احتياجات سوق العمل يف البيئة احمليطة  أساس التحسني والتطوير ، وحتقيق
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إتقان وحتسني األداء يف : " من هنا فإن الباحث يعرف اجلودة الشاملة يف التعليم بأا      
العمل التربوي والتعليمي بكل مقوماته ، ويف مجيع جوانبه املختلفة ، وهي مهمة مجيع 

ثناء ، للوصول بعملية التربية والتعليم إىل أعلى املنتمني للمؤسسة التربوية التعليمية دون است
درجات التميز يف املدخالت والعمليات واملخرجات ، وبالتايل يتم حتقيق األهداف املنشودة 

  " .          وحتسني املنتج النهائي هلذه املؤسسة 
  : مفهوم جودة أداء املعلم   
ملية تعليمية ، ملا له من أثر بارز يف يف أي ع ةخل األساسيااملدأحد يعترب املعلم هو      

حتقيق أهدافها والرقي ا إىل أعلى درجات التميز ، ولذا فإن األمر يتطلب حتسني أداء املعلم 
بصورة مستمرة ، وهذا األمر يتطلب التحسني املستمر جلوانب تكوين املعلم وإعداده ، 

املعلم اجليد شرط أساسي وكذلك جوانب تدريبه أثناء اخلدمة ، وما كل ذلك إال ألن 
ومقوم ضروري جلودة التعليم وحتديثه ، ملواكبة العصر وحتدياته واستشراف املستقبل 

  .وتوقعاته 
جودة أداء املعلم بأا إتقان )  ٤٧٤هـ ، ص١٤٢٨( عرف سعيد من هذا املنطلق      

صصه ومتابعة األداء العلمي واملهين للمعلم ، من خالل تطوير أدائه العلمي ومتكنه من خت
اجلديد واحلديث فيه ، وتطوير أدائه املهين مبا ميكنه من بناء األهداف التعليمية مبستوياا 
املختلفة ، والعمل على حتقيقها وقياسها ، واستخدام طرق وأساليب التدريس احلديثة يف بيئة 

  .عها الصف التعليمية ، مع تطوير أساليب تقومي الطالب املختلفة والعمل على تنوي
قيام : " جودة األداء املهين للمعلم بأا  تعرففقد ) هـ ١٤٢٨( كوثر بلجون  أما     

  . ٥٦٢ص" . املعلم مبتطلبات األداء املهين بدقة يف ااالت املختلفة وفقا ملعايري حمددة 
 يالحظ الباحث من التعريفني السابقني حصر اجلودة يف أداء املعلم على اجلانب العلمي     

واملهين فقط ، مع إغفال اجلوانب األخرى املهمة يف أداء املعلم واليت من أمهها اجلانب 
الشخصي ، واجلانب االجتماعي ، ألن هلا األثر الكبري يف إتقان عمل املعلم وحتسني جودته 

  . وإنتاجه ، إضافة إىل ما ركِّز عليه يف التعريفني من اجلانب العلمي واملهين 
إتقان وحتسني أداء املعلم علميا ، : " الباحث يعرف جودة أداء املعلم بأا ولذا فإن      

ومهنيا ، وشخصيا ، واجتماعيا ، وقيامه مبهام التربية والتعليم املنوطة به على أكمل وجه 



] ٨٧ [ 
 

وفقا للمعايري املوضوعة ، دف الوصول إىل حتقيق أهداف تربوية معينة ، مع مراعاة حتقيق 
توقعام ، وبالتايل حيقق الوصول إىل رضا اهللا تعاىل ، مث نيل رضا التالميذ حاجات التالميذ و

  " .واملسؤولني عن عملية التربية والتعليم 
  
  : الشاملة نبذة تارخيية عن نشأة مفهوم اجلودة/ ثالثًا   
إن اجلودة الشاملة اليوم قد حققت موقعا استراتيجيا يف منظمات األعمال املختلفة ،      

فق ذلك اختالف املفاهيم والفلسفات احلديثة حوهلا ، مع أن ذلك كما سبق بيانه ليس ورا
أمرا جديدا وليد العصر احلديث ، بل إن له جذوره املوغلة يف القدم ، ولذا نتعرف هنا على 
التسلسل التارخيي للجودة اليت وصلت إىل ما وصلت إليه يف عامل اليوم من رعاية وتأكيد 

  .واهتمام 
أنه قبل مخسة آالف سنة أعلن امللك البابلي         )  ٨٩هـ ، ١٤٢٨( ذكر إبراهيم فقد      
بأن الشخص الذي يبين بيتا ، مث يسقط هذا البيت وميوت ساكنيه ، فإن هذا " محو رايب " 

اجلودة ومن هنا سطرت احلضارة البابلية أقدم االهتمامات ب. الباين سوف يعدم ويقتل 
أن جذور اجلودة متتد يف احلضارة ) " هـ ١٤٢٨( سعيد  وأضاف. عمل واإلتقان يف ال

. "رة الصينية يف سور الصني العظيمالفرعونية القدمية ممثلة يف األهرامات واملعابد ، ويف احلضا
  .  ٤٧٠ص
مث جاء الدين اإلسالمي احلنيف وفيه جند التأصيل ملفهوم اإلتقان واجلودة ، واحلث على      

ال وحتسينها واإلخالص يف أدائها ، ويف كتاب اهللا عز وجل وسنة املصطفى عليه إتقان األعم
  .الصالة والسالم ما يؤكد ذلك ، وقد سبق اإلشارة إليه عند الكتابة عن اجلودة يف اإلسالم 

ومما جتدر اإلشارة إليه أن اجلودة اإلسالمية جتلت كذلك يف احلضارات اإلسالمية      
املاضية، ومن أبرز ذلك حضارة املسلمني يف األندلس واليت جتلت يف املختلفة يف العصور 

  .املساجد والقصور وجماالت احلياة املختلفة آنذاك 
عن ذلك كما أما ما يتعلق بنشأة إدارة اجلودة الشاملة مبفهومها احلايل فعند احلديث      

إدارة اجلودة : ل البد من التفريق بني أمرين ، األو)  ٢٠هـ ، ص١٤٢٦اجلضعي ، ( ذكر 
املمارسات واألنشطة ذات الصلة ، وعلى ذلك ميكن القول بأن هذا : كمصطلح ، والثاين 
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املصطلح قد ظهر يف منتصف الثمانينيات امليالدية من القرن العشرين ، بينما ظهرت العناصر 
سالمي املكونة هلذا االجتاه قبل ظهور هذا املصطلح بوقت طويل ، كما هو جلي يف الدين اإل

احلنيف الذي أكده ودعا إليه ، أما يف العصر احلديث فيمكن القول بأن اإلسهامات النظرية 
هلذا االجتاه قد ظهرت يف الواليات املتحدة األمريكية ، بينما ظهرت املبادرات التطبيقية يف 

  .دولة اليابان 
لثانية ، ومتأثرين بتدين وقصة ذلك أن اليابانيون ملا خرجوا منهزمني من احلرب العاملية ا     

 املهتمني منتجام وجودا ، بدؤوا يف االستماع لعدد من حماضرات العلماء األمريكيني
، فيليب  ) Goran (، جوزيف جوران )  Deming( باجلودة ويف مقدمتهم إدوارد دمينج 

يث ، حيث كان هؤالء أول من اهتم باجلودة الشاملة يف العصر احلد)  Crosby( كروسيب 
وصاغ مبادئها وأسسها من وجهة نظرهم ، وحاولوا إقناع الشركات واملؤسسات األمريكية 
بأفكارهم عن اجلودة  ولكن باءت حماوالم بالفشل حينها ، بينما اقتنع اليابانيون بتلك 
األفكار وطبقوها ، حىت أصبحت اليابان وحىت عصرنا هذا حديث العامل بأسره عن مدى 

  .جودة منتجاا تطورها وتقدمها و
إلدارة اجلودة تستند على ضرورة حتسني )  Deming(  وكما سبق فإن فلسفة دمينج     

طبيق معايري مستمرة لضمان ظروف العمل لكل العاملني داخل املؤسسة ، مع ضرورة ت
  .، إضافة إىل ضمان جودة العمل اليت يتم من خالهلا املنتج املنتج

لة يف التعليم ، فقد انتقل من جمال الصناعة إىل التعليم وقد ساعد أما مفهوم اجلودة الشام     
ذلك على تدعيم العالقة بني األسرة واتمع واملدرسة ، وأن هناك العديد من املفاهيم 
والطرق اليت تساعد على تطبيق إدارة اجلودة يف التعليم ، حبيث تشمل النظام التعليمي كله 

م ، ٢٠٠٣أمحد ، . ( لك املشاركني يف بيئة فعالة من هيكل وسياسات وإجراءات وكذ
  ) . ٢٧ص
دة الشاملة يف التعليم ، كما أشار لذلك الغامدي               وقد بدأ تنفيذ إدارة اجلو     
يف الثمانينيات من القرن العشرين ، حيث أن أول مدرسة اهتمت )  ٣٥٣، صهـ١٤٢٨( 

         يف مدينة سايتك  ) Mt. Edgecumble ( بإدارة اجلودة الشاملة هي مدرسة إدجكامبل
) Sitke ( بوالية أالسكا  )Alaska (  األمريكية ، وقد اشتملت عملية إدارة اجلودة



] ٨٩ [ 
 

الشاملة املعروفة باسم التحسني املتواصل على إعادة تشكيل العالقة بني املعلم والطالب 
  .عملية العمل بروح الفريق الواحد  وتطوير عملية التعلم من العملية التقليدية ، ونقلها إىل

ومن املالحظ اليوم يف العامل بأسره زيادة عدد املؤسسات التربوية والتعليمية اليت تم      
بتطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف املدارس ، وتطويعها لتطوير وحتسني عملية التعليم والتعلم 

  .داخل الصفوف الدراسية وخارجها 
ت التعليم يف اململكة العربية السعودية أحد أهم املؤسسات اليت خاضت وتعترب مؤسسا     

غمار اجلودة الشاملة يف التعليم ، وسعت يف خطوة رائدة وجريئة إىل تطبيقها يف مدارس 
يف )  ٩٢هـ ، ص١٤٢٦( التعليم العام ، حيث بدأ الشروع يف تطبيقها كما أشار األغربي 

هـ ، نتيجة لتحمس وقناعة إدارة ١٤١٨حساء عام بعض املدارس احلكومية مبحافظة األ
التعليم جبدواها مبباركة وتشجيع من وزارة التربية والتعليم ، ومتت االستفادة يف بداية التطبيق 
بعدد من الشركات واملؤسسات الوطنية اليت طبقت نظام اجلودة ، إضافة إىل الزيارات اليت 

م مبحافظة األحساء لعدد من الشركات واملؤسسات قام ا عدد من املسؤولني يف إدارة التعلي
  .املطبقة لنظام اجلودة داخل اململكة وخارجها 

وكانت أول مدرستني يف األحساء طبق فيها نظام اجلودة هي مدرسة اإلمام الطحاوي      
، هـ١٤١٨وذلك خالل العام الدراسي  الثانوية ، ومدرسة معاوية بن أيب سفيان االبتدائية ،

مدرسة )  ١٣( لك اتسع التطبيق يف عدد من املدارس حىت بلغت ما جمموعه وبعد ذ
حكومية ، ونتيجة لذلك فقد حصلت بعض هذه املدارس التابعة إلدارة التعليم باألحساء 

وطبقت اجلودة الشاملة كذلك يف بعض ) .  ٩٠٠٢( على شهادة اجلودة العاملية اآليزو 
، نالت على إثرها شهادة اجلودة العاملية من معهد اجلودة املدارس األهلية يف املنطقة الشرقية 

  .الكندي باعتباره أحد فروع اجلمعية الكندية للمقاييس 
مت تأسيس مركز األمري حممد ) " هـ ١٤٢٦( األغربي  هـ كما أشار١٤٢٢ويف عام      

  :بن فهد بن عبد العزيز للجودة ، والذي يرمي إىل حتقيق األهداف التالية 
  .اإلنتاجية يف العمل  زيادة .١
  .ختفيض التكاليف  .٢
  .حتقيق رضا وتوقعات املستفيدين  .٣
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  .إجياد بيئة عمل تعمل وحتافظ على التحسني املستمر  .٤
  .إشراك مجيع األطراف املعنية بالعملية التربوية والتعليمية يف التحسني املستمر  .٥
  .والتغلب عليها  تدريب اإلدارة والعاملني كافة على كيفية حتديد وحتليل املشكالت .٦
  .تعلم اختاذ القرارات على احلقائق ال على التكهنات واالفتراضات الشخصية  .٧
  .بناء نظام متكامل للوقاية من األخطاء اإلدارية  .٨
حتديث الوصف الوظيفي للعاملني على خمتلف مستويام بصفة مستمرة ، بناء على  .٩

  .  ٩٤-٩٣ص" . ما يستجد من تعليمات 
رض السابق للتسلسل التارخيي لنشأة مفهوم اجلودة ، يتضح جليا أن هذا من خالل الع     

املفهوم ليس وليد العصر احلديث ، بل قد سبق إليه األقدمون يف حضارات وجماالت خمتلفة 
وهذا يؤكد أمهية اجلودة يف العمل وإتقانه على أكمل وجه ، ألن أثر ذلك يظهر بصورة 

اتمع وتطوره وتقدمه يف شتى ااالت ، من هنا أكّدت مباشرة أو غري مباشرة يف ثقافة 
املؤسسات املختلفة ومنها التربية والتعليم على االهتمام جبانب اجلودة والتحسني املتواصل 
لتطوير عملية التعليم ، وحتقيق التعاون يف ذلك من مجيع العاملني يف املؤسسة التعليمية 

  .   ق الواحد إلجناح وتطوير عملية التعليم مبختلف مواقعهم ، والعمل بروح الفري
  
  
  
  
  :أمهية اجلودة الشاملة يف التعليم / رابعا   
املتتبع لواقع مدارسنا اليوم مع خضم التطورات العاملية املتسارعة يف شىت ااالت يلحظ      

أا أصبحت تواجه العديد من التحديات سواء على مستوى التطورات التقنية ، أو من 
حيث سرعة التغري واالنفتاح الثقايف ، أو على مستوى اجلانب االقتصادي واالجتماعي ، 
وكل ذلك وغريه يدعو املسؤولني والقائمني على التربية والتعليم إىل تغيري نظرة التربية 

ت واملتغريات العاملية التقليدية إىل مفهوم شامل وواسع ، يقوم على إدراك املستجدا
لة القدرة على التعامل معها وتوظيفها التوظيف األمثل مبا يتماشى مع ثقافة ، وحماواملتالحقة
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وطبيعة اتمع ، ولن يتأتى ذلك إال من خالل بناء نظام تربوي يتبىن تقدمي برامج تعليمية 
متميزة تطبق اجلودة ومعايريها وأدواا يف احلقل التربوي ، وتنهض مبستوى الفرد واتمع ، 

ئد مبدع ، يوظف كل ما لديه من إمكانات وطاقات يف خدمة تالميذه يقوم عليها قا
  .وحتسني أدائهم العلمي واملهاري 

هو  ) هـ ١٤٢٦( ذكر الترتوري وجوحيان مييز إدارة اجلودة الشاملة كما  إن أهم ما     
حتسني مستويات اجلودة يف املؤسسة أو املنظمة سواء كانت خاصة أو عامة ، وقد " 

رة اجلودة الشاملة يف هذا العصر أساسا لالتصاالت بني الدول ، وهي اليت حتدد أصبحت إدا
  . ٣٧ص" . جناح أو فشل املنظمات اإلنتاجية واخلدمية يف العامل 

وأمهية إدارة اجلودة الشاملة تأيت من كوا منهج شامل للتغيري أبعد من كونه نظاما يتبع      
، وااللتزام ا وتطبيقها من قبل أي مؤسسة أو أساليب مدونة بشكل إجراءات وقرارات 

منظمة يعين قابلية تغيري سلوكيات أفرادها جتاه مفهوم اجلودة ومتطلباا ، والنظر إىل 
أنشطتها ككل متكامل حبيث تؤلف اجلودة احملصلة النهائية هود وتعاون العاملني ا ، 

  . نتيجة حتسن مسعة هذه املؤسسة  وتنمي لديهم روح الفريق واإلحساس بالفخر واالعتزاز
  ) .  ٥٥م ، ص٢٠٠٥العزاوي ، ( 
          احلريري  رافدة ودة الشاملة يف التعليم كما أشارتمن هنا جند أن أمهية إدارة اجل     
  :تكمن يف اآليت )  ٢٣هـ ، ص١٤٢٨( 
الوقت ،   مساعدة املؤسسة املدرسية على التعرف على جوانب الفاقد التعليمي من ناحية  .١

  .والطاقات الذهنية واملادية ، وبالتايل التخلص منها 
  .تساعد على حتسن جودة اخلدمات األخرى   .٢
  .تساعد على زيادة اإلنتاج والثقة وااللتزام من قبل مجيع املستويات يف املدرسة   .٣
  .تساعد املدرسة يف التعرف على أدائها   .٤
 مل ، وذلك باملشاركة وطرح احللول تساعد املوظفني يف صنع القرار املتعلق بالع  .٥

  .والبدائل املناسبة 
حتث العاملني على العمل الدؤوب الناجح ، من خالل منح العاملني الصالحيات كنوع   .٦

  .من التحفيز 
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  .تساعد على إشباع حاجات ورغبات العميل   .٧
  .تساعد على مالحقة املستجدات التربوية من أجل التطوير الدائم   .٨
  .ير املهارات القيادية تساعد على تطو  .٩

  :ويؤكد الباحث على ما سبق ويضيف اآليت      
تدفع العاملني يف حقل التربية والتعليم إىل إتقان العمل واإلخالص فيه ، ابتغاء مرضات  .١٠

  .اهللا وبالتايل احلصول على رضا املستفيدين من التالميذ وأولياء أمورهم واتمع بأكمله 
اليت تواجهها مؤسسات التربية والتعليم ، والعمل على  تساعد يف احنسار الشكاوى .١١

تالفيها من خالل حتقيق رغبات املستفيدين واهتمامام ، والعمل على حتسني األداء 
  .وتطويره باستمرار 

تساعد العاملني يف املؤسسات التعليمية على زيادة الكفاءة اإلنتاجية ، وهذا بدوره  .١٢
  .يساعد على حتقيق األهداف بكفاءة عالية يؤدي إىل جودة املنتج املقدم ، و

تساعد على حتقيق مبدأ التعاون والشورى يف العمل ومتطلبات إجنازه ، وهذا من أهم  .١٣
  .املبادئ اليت يؤكدها الدين اإلسالمي احلنيف 

إذًا فللجودة الشاملة يف التعليم أمهية واضحة كما سبق ، وهذا يؤكد على ضرورة      
التربية والتعليم من كل فرد ينتمي إليها ، وبقدر مراعاة جانب اجلودة تطبيقها يف مؤسسات 

واالهتمام ا ، يظهر ويتحدد جناح املؤسسة التعليمية أو فشلها يف تقدمي خدماا 
للمستفيدين ، وهذا بدوره يربِز جانب التنافس الشريف بني مؤسسات التعليم املختلفة يف 

  .اجلديد للمستفيدين منها مبختلف مستويام تطوير خدماا ، وتقدمي املفيد و
  : أهداف اجلودة الشاملة يف التعليم / خامسا   
من ضمن الغايات واألهداف الرئيسة للجودة الشاملة يف التعليم ، السعي إىل جودة      

املنتج الذي يقدم من خالل مؤسساته ، ذلك أا حتقق الغاية اليت وضع من أجلها التعليم من 
يق رغبات التالميذ ومتطلبام بدرجة عالية وبشكل مستمر ، وبالتايل إمداد اتمع حتق

  .بالطاقات الواعدة اليت تساعد يف بنائه وازدهاره يف شىت ااالت 
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ومن األهداف اليت تحقّق من خالل تطبيق برنامج إدارة اجلودة الشاملة يف التعليم كما      
          احلريري رافدة  و) هـ١٤٢٨( و إبراهيم ) م ٢٠٠٧( أشار هلا كال من العجمي 

  :ما يلي ) هـ١٤٢٨( 
أولياء األمور ( ، واخلارجيني ) التالميذ ( فهم حاجات ورغبات املستفيدين الداخليني   .١

  .لتحقيق ما يريدون ) واتمع 
مع العمل  ضمان األداء الصحيح لألدوار املقدمة يف العملية التعليمية من املرة األوىل ،  .٢

  .على التحسني والتطوير املستمرين 
زيادة القدرة التنافسية وزيادة الكفاءة للمؤسسات التعليمية ، بزيادة التعاون بني إدارات   .٣

  .املدارس وتشجيع العمل اجلماعي 
توفري اخلدمة وفق متطلبات املستفيدين ، من حيث اجلودة والتكلفة والوقت   .٤

  .واالستمرارية
  .ية التنظيمية للموارد البشرية العاملة يف املؤسسات التعليمية زيادة الفاعل  .٥
  .املؤسسة التعليمية وبني خمرجااتنظيم برامج للتدريب املستمر لتحسني اجلودة داخل   .٦
التكيف مع املتغريات التقنية واالقتصادية واالجتماعية املتالحقة ، مبا خيدم حتقيق اجلودة   .٧

  .املطلوبة 
  .يت تتحملها املؤسسات التعليمية ، مع ضمان حتقيق اجلودة خفض التكاليف ال  .٨
التخطيط لعمليات مراقبة اجلودة بالتفتيش واملتابعة ، لتمكني املؤسسة التعليمية من النمو   .٩

  .واالستمرار 
حتسني املخرجات التعليمية ، وإمكانية القدرة على التنافس على املستويات القومية  .١٠

  .والدولية 
  .املستفيدين ، مع احملافظة على املستفيدين احلاليني جلب املزيد من  .١١

  :ويضيف الباحث على ما سبق      
إعداد التالميذ إعدادا شامال متكامال ، يراعي خمتلف جوانب منوهم ، مبا يناسب  .١٢

  . قدرام وحيقق رغبام ، دف يئتهم للقيام مبسؤوليام جتاه دينهم وأمتهم ووطنهم
  .لتحفيز اليت تشبع احتياجات وطموحات املستفيدين ورغبام االهتمام جبوانب ا .١٣
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االهتمام جبانب التقومي املستمر جلميع العمليات اليت تقدمها املؤسسة التعليمية ، دف  .١٤
  .    حتقيق اإلتقان وضمان اجلودة 

، التعليمية على الدور املطلوب منهمن خالل هذه األهداف يتعرف كل فرد يف املؤسسة      
يسعى جاهدا يف إتقان عمله وحتسينه وتطويره بالشكل املطلوب ، لضمان الوصول إىل و

حتقيق هذه األهداف على النحو الذي رمست من أجله ، مع مراعاة ضرورة التعاون املستمر 
من مجيع األفراد العاملني يف املؤسسة التعليمية ، للوصول بذلك إىل جودة املنتج املقدم 

  .تايل حتقيق الرضا املطلوب وضمان التقدم والتطور بشكل مستمرللمستفيدين ، وبال
  
  :مبادئ وأسس اجلودة الشاملة يف التعليم / سادسا   
لقد تباينت آراء الباحثني والكتاب يف موضوع اجلودة يف حتديد املبادئ اليت تستند عليها      

ومن خالل النظر يف هذه  اجلودة ، غري أم اتفقوا على مبادئ أساسية كما سيأيت بيانه ،
املبادئ جند أن هلا أصوال إسالمية واضحة من كتاب اهللا وسنة رسوله عليه الصالة والسالم 
وقد جاء ا ديننا اإلسالمي العظيم ، ولذا سنبدأ هنا باإلشارة إىل مبادئ اجلودة الشاملة من 

إىل )  ١٠٦- ٩٨هـ ، ص١٤٢٨( امليمان يف دراستها بدرية منظور إسالمي ، فقد أشارت 
  :مبادئ اجلودة الشاملة من منظور إسالمي وذكرت من أمهها ما يلي 

  : وضوح أهداف املؤسسة ورسالتها  -١
ألن وضوح األهداف يساعد على الرؤية السليمة لكافة اإلجراءات واجلهود املبذولة ،      

                              چ  :ويف كتاب اهللا ما يؤكد ذلك ، قال تعاىل 
، فينبغي أن تنبثق أهداف املؤسسة ورسالتها من  )سورة امللك (  چ                 

الغايات العظمى للحياة اإلنسانية ، وأن تساعد على حتديد العمليات واألدوار واملعايري اليت 
  .يتم تقييم العمل وفقا هلا ، للحصول على أفضل النتائج وجبودة عالية 

  ) : العميل ( تفيد التركيز على املس -٢
ألن اجلودة تعترب ترمجة الحتياجات وتوقعات املستفيدين من العملية التعليمية ، وهذا      

من أهم أهدافها اليت تسعى لتحقيقها ، وديننا اإلسالمي حث على حسن التعامل مع 
ايتها باملستفيد  املستفيدين أيا كانوا أثناء تقدمي اخلدمة هلم ، ألن اجلودة بدايتها باملستفيد و
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وقد أكد على ذلك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، من ذلك ما رواه جابر بن عبد اهللا 
رحم اهللا رجال مسحا إذا باع : " رضي اهللا عنهما أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 

 ، فإذا كان هذا حال ) ٧٣٠، ص١٩٧٠/ ٢صحيح البخاري ، ج( رواه البخاري " وإذا اشترى 
  .البيع والشراء فهو يف التعليم أشد تأكيدا ألنه مقوم أساس من مقومات جناحه 

  : االلتزام بالتحسني املستمر  -٣
وهذا املبدأ يشمل مجيع عناصر العملية التعليمية ، ومجيع وحدات العمل يف املؤسسة      

ة يف استخدام املوارد ، التعليمية ، وااللتزام ذا املبدأ يساعد على حتسني اإلنتاجية والفاعلي
ويقلل من األخطاء والوحدات املعيبة يف العمل ، ويساعد على تقدمي منتجات جديدة مع 

وقد أشار اهللا عز وجل لإلحسان يف العمل يف . حتسني استجابة املؤسسة يف وقت قياسي 
، من كتابه العزيز يف أكثر من موضع ، حثا للعامل على أداء عمله وإتقانه على أكمل وجه 

،  )سورة الكهف (  چڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ    ڃ  ڃ  چ   چچ : ذلك قوله تعاىل 
إن اهللا : " ومن السنة النبوية حديث عائشة رضي اهللا عنها أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 

  .)  ٩٨، ص ٤جممع الزوائد، ج( " حيب إذا عمل أحدكم عمال أن يتقنه 
  : ) ئي النظام الوقا( التنظيم  -٤
هنا يتأكد مبدأ التركيز على الوقاية بدال من التفتيش ، حبيث يتعني على املؤسسة      

التعليمية أن تبادر إىل التعرف على املشكالت وتوقعها قبل حدوثها ، مع وضع األنظمة 
الوقائية اليت متنع حدوثها ، مما يساعد على سري العملية التعليمية وفق خططها املوضوعة من 

وقد اهتم اإلسالم ذا املبدأ وأكد عليه أثناء تأدية العمل ، حيث دعا . ن تأخر أو تعثر دو
إىل تنظيم العمل وفق ضوابط ومعايري حمددة يلتزم ا العاملون أثناء تأديته ، مع التأكيد على 

،  )سورة النساء(  چڤ  ڦ  ڦ ڤ  ڤ  ڤ چ  :جانب الرقابة الذاتية ، من منطلق قوله تعاىل 
 )سورة اإلسراء (  چں   ں   ڻ  ڻ  ٹ  ٹۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  چ  :قوله سبحانه و

، مما يدل على رقابة اهللا على عباده ، وغرس الرقابة الذاتية كأسلوب لضبط السلوك ، حىت 
  .يؤدي العامل عمله بإخالص وإتقان ، على أساس من تقوى اهللا سبحانه وتعاىل وخشيته 

  ) : املشاركة وتفويض الصالحية ( العاملني تفعيل دور  -٥
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ويقصد ذا املبدأ تفعيل دور العاملني بطريقة تشعرهم باألمهية ، وحتقيق االستفادة      
الفعلية من إمكانام وقدرام ، وهذا بدوره حيقق إتقام لألعمال املوكلة إليهم وإجناحها  

ں  ں  چ  :عا إليه القرآن الكرمي قال تعاىل وهذا املبدأ حيقق الشورى يف العمل ، وهو ما د
)  ١٥٩: سورة آل عمران (  چ ڤ  ڦ  ڦچ : ، وقوله تعاىل ) ٣٨: سورة الشورى (  چڻ  

وكان النيب عليه الصالة والسالم يعمل ذا املبدأ يف خمتلف تعامالته، من ذلك أنه كان يسند 
قته ، فقد ولّى علي بن أيب لكل واحد من أصحابه من العمل ما يتناسب مع قدرته وطا

طالب وعثمان بن عفان وأيب بن كعب وزيد بن ثابت رضي اهللا عنهم كتابة الوحي ، 
وأسند إىل الزبري بن العوام كتابة أموال الصدقات ، وكان حذيفة بن اليمان يعد تقديرات 

  .الدخل من النخيل ، وهكذا سار الصحابة من بعده على جه عليه الصالة والسالم 
  : التحفيز والتشجيع  -٦
ويعترب هذا املبدأ من أهم املبادئ ألنه يؤدي إىل شحذ مهم العاملني لتأدية العمل جبودة      

عالية ، وينبغي هنا مراعاة أن تكون احلوافز مستمرة ، وواضحة األهداف ، وأن حيسن 
املني ومناسبة اختيار الزمان والوقت إلعطائها ، وأن تكون مالئمة الحتياجات ورغبات الع

   چ  :لشخصيام ، والتشجيع والتحفيز للعمل الصاحل مبدأ رباين يتضح يف قوله تعاىل 
سورة (   چ                                                  

            : ، وقد ربط اإلسالم احلوافز مبعدالت أداء العمل ، من ذلك قوله تعاىل  )النجم 
، وكان النيب ) سورة األحقاف (  چ                                 چ 

توزيعه للغنائم بعد : عليه الصالة والسالم يستخدم أساليب التحفيز املتنوعة فاملادية مثل 
اللهم :" تشجيعه ألصحابه بالكلمات التشجيعية كقوله : الغزوات مباشرة ، واملعنوية مثل 

/ ٣صحيح مسلم ، ج( رواه مسلم " املهاجرة ال عيش إال عيش اآلخرة فاغفر لألنصار و
  . ) ١٤٣١، ص١٨٠٥
  ) : التغذية الراجعة ( مداومة االتصال باملستفيدين  -٧
وهذا املبدأ ميكن قائد الفريق أو اإلدارة التعليمية من التعرف على املشاكل الداخلية قبل      

يدين من الداخل اتساعها ، ويتعرف على شكاوى فريق العمل ، وكذلك شكاوى املستف
واخلارج ، دف العمل على تقييم سري العمل داخل املؤسسات التعليمية ، والعمل على 
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التحسني والتطوير باستمرار ، لكسب رضا املستفيدين ، وحتقيق أهداف العملية التعليمية، 
وقد حقق اإلسالم هذا املبدأ ، فقد عرف عن النيب صلى اهللا عليه وسلم وصحابته الكرام 

تابعتهم املستمرة للعمل وحرصهم على إتقانه ، من ذلك حديث املسيء يف صالته وما م
  .جتلى فيه من حرص النيب عليه الصالة والسالم على إتقان العمل وأدائه بأكمل صوره 

وجتدر اإلشارة إىل أن كثريا من مبادئ اجلودة اليت ينادي ا أرباب اجلودة متضمنة يف      
  :  إىل أن منها ما يلي)  ٦٦هـ ، ص١٤٢٠( البطي  عظيم ، ولذلك أشارننا اإلسالمي الدي

ٱ  ٻ  چ  :وهذا أصل من أصول املعامالت الشرعية ، بدليل قوله تعاىل : مبدأ التوثيق   •
  . )٢٨٢: سورة البقرة ( چ ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ

بدأ معترب شرعا ، مبعىن الداللة على تأكيد الشيء أو حدوثه ، وهذا امل: مبدأ التدليل   •
ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  چ : قال سبحانه وتعاىل عن موسى عليه السالم 

، فإن اهللا سبحانه وتعاىل وإن مل ميكنه من طلبه ، فإنه )  ١٤٣: سورة األعراف ( چ  ۆ  ۆ
  .مل ينكر عليه مبدأ التدليل ، بل أجابه بطريقة أخرى 

ورد يف مواضع كثرية من كتاب اهللا عز وجل ، من وهذا املبدأ : مبدأ الوفاء بالشروط   •
 :وقوله سبحانه   ) سورة اإلسراء(  چۆ  ۈۈ  ٷ  ۋ  ۋ     ۅ  ۅ  چ  :ذلك قوله تعاىل 

  . )سورة اإلسراء (  چ                      ۉ  ۉ  ې  ې      ې  ې    چ 
، وهذا يتطلب طريقة وتقوم مبادئ إدارة اجلودة الشاملة على حتسني اجلودة املستمرة      

جيدة إلدارة العمل ، ويتطلب صربا وجهدا متواصال وثابتا ، للحصول على النتائج املرضية 
  .للعاملني وكذلك املستفيدين 

قد اهتم باجلودة الشاملة وينسب إليه أنه أول من وضع )  Deming( ولذا فإن دمينج      
 ا اال ، ونظرا إىل أن مبادئ دمينج مبادئها يف العصر احلديث ، وهو من الرواد يف هذ

    :       ب هنا اإلشارة إىل أهم مدلوالااألربعة عشر هي األكثر شيوعا يف هذا اال ، فمن املناس
  .حتديد أهداف املنظمة وفلسفتها لتحسني املنتجات واخلدمات  - ١
  .تبين فلسفة التطوير والتحسني ملواجهة التحديات  - ٢
االعتماد على أساليب التفتيش ، واالعتماد على استمرارية التحسني لتحقق التوقف عن  - ٣

  .اجلودة 
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  .تغيري فلسفة الشراء من خالل استبدال التعامل على أساس األسعار احملددة فقط  - ٤
االستمرارية يف حتسني عملية التخطيط واإلنتاج واخلدمة من أجل تطوير اجلودة ،  - ٥

  .يل التخفيض املستمر يف التكاليف وزيادة اإلنتاجية ، وبالتا
  .تأصيل التدريب يف العمل ، مع االعتماد على الطرق احلديثة يف التدريب  - ٦
  .تبين وتأصيل القيادة يف اإلدارة ، مع حتقيق التنسيق بني اإلشراف والقيادة  - ٧
  .ومتيز  االبتعاد عن التخوف من عملية التغيري ، إلجياد املناخ املالئم للعمل بفاعلية - ٨
  .القضاء على إزالة العوائق التنظيمية بني موظفي األقسام املختلفة  - ٩

التخلي عن الشعارات واهلتافات والتحذيرات املوجهة للعاملني ، واالعتماد على  -١٠
  .سياسات أكثر واقعية يف حتقيق أهداف العاملني 

  .عدم وضع أرقام قياسية لإلنتاج دون ربط ذلك باجلودة  -١١
إزالة احلواجز اليت حترم العاملني من التفاخر بالعمل والرباعة يف األداء ، مع التخلص  -١٢

  .من نظام تقومي األداء السنوي 
  .تطوير برنامج قوي للتعليم ، وإعادة التدريب والتطوير الذايت لكل فرد يف املنظمة  -١٣
، التطوير املستمرصص جهده من أجل تشجيع كل فرد يف مكانه املناسب ، على أن خي -١٤

  ) . ٣م ، ص٢٠٠٤توفيق ، . ( والعمل مع أفراد املنظمة بروح الفريق الواحد 
جند أا تركز على  ) Deming(  ومن خالل النظر إىل املبادئ اليت وضعها دمينج     

اجلانب اإلداري وتم باجلودة يف الصناعة واملنتجات ، وقد وجدت منذ عقود قدمية يف 
كَون إطار عمل مشجع تحقق من خالله اجلودة ة ، لكنه استطاع بلورا لتحضارات متقدم

بأعلى درجاا ، وهناك من استفاد منها يف جانب التعليم دف تطويره وحتسينه وضمان 
استمرار جناحه ، ولذا جند أن هناك العديد من أسس ومبادئ اجلودة الشاملة اليت وضعت 

ر ، واليت ميكن تطبيقها يف التعليم إضافة إىل ما سبق ذكره من وفقا ملبادئ دمينج األربعة عش
و الترتوري ) م ٢٠٠٥( و العزاوي ) هـ ١٤٢٦( مبادئ ، وقد أشار إليها اجلضعي 

  :، وبرجوع الباحث إليها ميكن إمجاهلا كما يلي )هـ ١٤٢٦( وجوحيان
دة وأهداف بوضع خطة شاملة ورؤية مستقبلية حمد: التخطيط االستراتيجي للجودة   .١

  .بعيدة املدى تسعى املنظمة لتحقيقها 
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وهذا يتجلى يف قدرة التنظيم على تصميم وتطبيق نظام إبداعي ، : التحسني املستمر   .٢
  .حيقق باستمرار توقعات ورغبات املستفيدين ، ويسعى لكسب رضاهم 

ملكثف وهذا مبدأ هام لتحقيق اجلودة ، وعليه البد من التدريب ا: التدريب والتطوير   .٣
  .جلميع العاملني باستمرار ، لتمكينهم من املسامهة يف حتسني جودة اخلدمات واملنتجات

واخلارجيون          ) املوظفون ( وهذا يشمل العمالء الداخليون : التركيز على العمالء   .٤
، ألن هذا يعد هو احملور األساسي للجودة ، ومعيار جناح ) املستفيدون من اخلدمات ( 

  . املنظمة
وهذا يؤكد على إشراك مجيع أعضاء املؤسسة يف اجلهود : املشاركة وتفويض الصالحية   .٥

  .الرامية إىل حتسني اجلودة 
من خالل التفهم الكامل للجودة ، وااللتزام بالتطوير : التزام اإلدارة العليا باجلودة   .٦

  .والتحسني ، وتنسيق اجلهود وتوحيدها لتحقيق أهداف املؤسسة وتطلعاا 
وهذا املبدأ يساعد املؤسسة على اختاذ القرارات على أساس احلقائق : القياس والتحليل   .٧

اليت مت مجعها وحتليلها بشكل دوري ، لتجنب األخطاء ، وللسيطرة على االحنرافات يف 
  .   األداء 

من خالل ما سبق ميكن القول بأن مبادئ اجلودة الشاملة يف التعليم تعمل على جتميع      
اجلهود الفردية يف املؤسسة التعليمية ، وتدفع للعمل بروح الفريق الواحد ، مع التركيز  كل

على حتقيق مضامني اجلودة يف كل مراحل العمل بدًءا بالتصميم ومرورا باإلنتاج وانتهاًء 
باألداء ، لتحقيق األهداف املنشودة ، واحلصول على أعلى درجات الرضا عند املستفيدين  

  .لى استمرارية التطوير والتحسني وعدم التوقف عند حد معني مما يشجع ع
  
  :متطلبات تطبيق اجلودة الشاملة يف التعليم / سابعا   
مبا أن أسلوب اجلودة الشاملة يهدف إىل التحسني والتطوير بصفة مستمرة ، ويعمل      

ء اجليد ، فإن ذلك على حتقيق أفضل النتائج املرضية من خالل اإلنتاج املقدم وبواسطة األدا
هو ما تفتقر إليه املؤسسات التعليمية لدينا ، إذ أن النظام التعليمي حيتاج إىل مثل ذلك خاصة 
يف زمن االنفجار املعريف والتقين الذي يشهده عامل اليوم ، دف إعداد التالميذ ليعيشوا 
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، ق طموحام ورغباميئتهم ، وحيقبالشكل الصحيح يف اتمع العاملي مبا يناسب ثقافتهم وب
وهذا يؤكد ضرورة وجود التعاون بني مؤسسات الدولة واتمع ، لتعمل سويا على حتقيق 

  .اإلصالح املنشود لصاحل عملية التعليم 
الباحث على عدد من األدبيات اليت حددت متطلبات تطبيق اجلودة  إطالعومن خالل      

  :الشاملة يف التعليم ، يذكر منها ما يلي 
  فتطبيق اجلودة حيتاج إىل  :االقتناع بتطبيق اجلودة واحلصول على دعم اجلهات العليا   .١

قناعة وزارة التربية والتعليم ، ومجيع إدارات التعليم ، والعاملني فيها ، لتحقيق النتائج 
هـ ، ١٤٢٨( الغامدي  ما أشاراملرجوة من هذا التطبيق ، ألن تطبيق اجلودة ك

جي هدفه طويل األجل ، وحيتاج إىل حتديد كيفية حتقيقه ، ومىت قرار استراتي) ٣٥٥ص
  . ميكن ذلك ، مع ضرورة توفري كافة املتطلبات اليت تساعد يف الوصول إىل حتقيقه

وهذا يتطلب ترسيخ ثقافة اجلودة الشاملة بني مجيع العاملني يف  :نشر ثقافة اجلودة  .٢
لقيم واملعتقدات التنظيمية السائدة بني أفراد حيث أن تغيري املبادئ وا" املؤسسة التعليمية ، 

املؤسسة الواحدة جيعلهم ينتمون إىل ثقافة تنظيمية جديدة ، وهذا يلعب دورا بارزا يف 
 الرببري هند ( " . ت التربوية خدمة التوجهات اجلديدة يف التطوير والتجويد لدى املؤسسا

جلودة ، وميكن نشرها عن وهذه الثقافة تساعد على حتقيق ا) .  ١٠٣٤هـ ، ص١٤٢٨
طريق الدورات التدريبية ، وتقدمي الندوات واحملاضرات ، وإعداد النشرات التعريفية ا ، 
وإعداد دليل حيتوي على نظامها ، ومعايريها ، وكيفية تطبيقها وحنو ذلك من األمر اليت 

  .تساعد على نشر ثقافة اجلودة والتعريف الشامل ا 
وهذا يتطلب توافر شروط القيادة يف مدير املدرسة من خمتلف  :حسن اختيار القيادة  .٣

اجلوانب ، ألنه املسؤول األول عن التطبيق ونتائجه ، وقيادته السليمة تساعد على حتقيق 
أعلى درجة ممكنة من جودة اخلدمات التعليمية اليت تقدمها املدرسة ، ومن هنا تنشأ 

ية االبتكار والتطبيق ، واختاذ القرار بوعي توفر قيادات فعالة قادرة على فعال" ضرورة 
  ) . ٨٩٣هـ ، ص١٤٢٨الديب ، ليلى " . ( ودون تردد 

فالعمل اجلماعي أحد متطلبات جناح اجلودة  :العمل اجلماعي بروح الفريق الواحد  .٤
الشاملة يف التعليم ، وهو وسيلة هامة الندماج العاملني ، ودافع هلم على التعاون لتحقيق 
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أن العمل )  ١٠٩هـ ، ص١٤٢٨( امليمان بدرية بينهم ، وقد ذكرت  هدف مشترك
زيادة اإلنتاج ، حتسني جودة اخلدمات : اجلماعي وفرق العمل حتقق فوائد عديدة منها 

التعليمية ، احلد من الصراعات غري اإلجيابية بني العاملني ، زيادة فعالية القرارات واالرتقاء 
ولذا فإن التعاون يف العمل . املني ورفع روحهم املعنوية عبنوعيتها ، إشباع احتياجات ال

اجلماعي يساعد على التغلب على املشكالت اليت تواجه التطوير وحتول دون استمراريته ، 
  .ويؤدي إىل حتسني األداء والرفع من مستواه 

وذلك بتوفري كل ما حتتاجه العملية التعليمية من قواعد  :التركيز على العمليات  .٥
ات وبيانات واضحة ، ومواد وإمكانات الزمة للعمليات اليت تقوم ا ، مع التأكيد معلوم

على تنظيمها ، وضرورة مراجعة األداء بصفة مستمرة مبا حيقق التطور املستمر لكافة 
فإن توافر املوارد ) " م ٢٠٠٥( العزاوي  يات العمل يف املدرسة ، وكما أشارجوانب عمل

، مبا حيقق مات لتحقيق االستثمار األمثل هلايات ، تدفع املنظالالزمة والضرورية للعمل
اخلطط اإلستراتيجية املرسومة ، ويوفر منتجات مطابقة للمواصفات وذات جودة عالية ، 

  . ٦٧ص" . وهذا يتطلب تنظيم فعاليات التحسني املستمر 
طلباا يهدف إىل تزويد العاملني مبفاهيم اجلودة ومبادئها ومت :التدريب املستمر  .٦

وأدواا ، ما يشعرهم بأمهية تطبيقها بالشكل السليم الذي يؤدي إىل حتسني اخلدمات 
فالتدريب على مفاهيم اجلودة هو الضمان للسعي يف االجتاه الصحيح لتطبيق " التعليمية ، 

  ) . ١١٢هـ ، ١٤٢٨امليمان ، بدرية " . ( اجلودة الشاملة باملستوى املطلوب 
وهذا متطلب ضروري من متطلبات تطبيق اجلودة يف  :لدى العاملني الكفاءة األدائية  .٧

بدرجة  - باختالف أعماهلم  - التعليم ، فكفاءة األداء عند العاملني يف املؤسسة التعليمية 
عالية ، حتقق أهداف املؤسسة التعليمية ، وتضمن قدرة العاملني على التعامل مع املتغريات 

للتزود من اخلربات ، واكتساب املهارات اليت حتقق املتالحقة من حوهلم ، وتدفعهم 
النجاح يف التعامل مع املستفيدين  وبالتايل كسب الرضا منهم ، والتحقق من ضمان جناح 

  .اجلودة واستمرارها يف التعليم
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  : مميزات تطبيق اجلودة الشاملة يف التعليم / ثامنا   
قتها املؤسسات واملنظمات املطبقة لنظام اجلودة الشاملة ، ولعل تعددت املزايا اليت حق     

التعليم أحد هذه املؤسسات يف العامل اليت خاضت غمار تطبيق جتربة اجلودة الشاملة يف 
املدارس واإلدارات التابعة هلا ، ولذا فإن املميزات اليت ميكن حتقيقها من تطبيق اجلودة 

  :ا من وجهة نظر الباحث إىل ما يلي الشاملة يف التعليم ، ميكن تصنيفه
  :مميزات جودة التصميم  -١ 
العمل على التخطيط اجليد ألهداف املؤسسة التعليمية مبا يناسب قدراا وإمكاناا ،  .١

  .ومبا حيقق إمكانية تطبيقها وإجنازها 
يتهم املشاركة الفاعلة يف عملية التصميم من املنتمني للمؤسسة التعليمية ، وإشعارهم بأمه .٢

  .يف عملية التخطيط والتصميم 
ضبط وتطوير النظام اإلداري يف املؤسسة التعليمية بوضوح األدوار وحتديد املسؤوليات  .٣

  ) . ٨٩٢هـ ، ص١٤٢٨الديب ، ليلى . ( بدقة 
  .التركيز على ختطيط العمليات وتصميمها ، مثل ما يتم التركيز على النتائج  .٤
توقع حدوثها ، والعمل على الوقاية من األخطاء قبل التعرف على األخطاء احملتملة أو امل .٥

  .) ٦٤٦هـ ، ص١٤٢٨معتق ، .( لتصميم وقوعها ، وهذا من أهم مميزات جودة ا
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 :مميزات جودة اإلنتاج  -٢ 
حتسني نوعية اخلدمات املقدمة واملنتجة من قبل املؤسسات التعليمية ، مع التركيز على   .١

  .املخرجات والنتائج 
  ). ٦٨م ،ص٢٠٠٥العزاوي ،.( لمستفيدى تقدمي اخلدمة ذات اجلودة العالية لالتركيز عل  .٢
ختفيض تكاليف اخلدمات والتشغيل ، مع استمرار وزيادة قدرة املؤسسة على البقاء   .٣

  ) . ٣٨هـ ، ص١٤٢٦الترتوري وجوحيان ، . ( واملنافسة 
، وهذا بدوره يزيد  جودة اإلنتاج حتقق رضا املستفيدين ، وتدفعهم لالستفادة من املنتج  .٤

  .من ثقة املؤسسة وجودا 
  .زيادة اإلنتاج ، والعمل على استمرارية جودته بشكل كبري   .٥
  :مميزات جودة األداء  -٣ 
  :ما يلي ) هـ ١٤٢٨الديب ، ليلى ( ذكرت منها  
االرتقاء مبستوى التالميذ يف مجيع اجلوانب اجلسمية ، العقلية ، االجتماعية ، النفسية ،   .١

  .روحية ال
  .ورفع مستوى أدائهمت التعليمية، اإلداريني واملعلمني والعاملني باملؤسسازيادة كفايات   .٢
تقليل األخطاء من منطلق أداء العمل الصحيح املتقن ، وبالتايل تقليل التكلفة ، مع رضا   .٣

  .من هم داخل العملية التعليمية ومستفيدوها 
  .بل التالميذ واتمع احمللي زيادة الوعي واالنتماء حنو املؤسسة من ق  .٤
تنمية مهارات اإلبداع واالبتكار ، والتأكيد على استمرارية التطوير يف ثقافة املعلم   .٥

  .والقائد
  . ٨٩٢ص. زيادة الثقة والتعاون بني أفراد املؤسسة لتحقيق األداء اجليد   .٦
  :ويضيف الباحث املميزات التالية      
لني يف املؤسسة التعليمية ، تقديرا جلودة أدائهم وجهودهم تقدمي احلوافز التشجيعية للعام  .٧

  .يف التحسني 
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مساعدة العاملني يف املؤسسة التعليمية على متكينهم من اجلودة يف األداء بتوفري وتسهيل  .٨
  .التدريب املستمر الالزم هلم ، والذي يضمن هلم استمرارية جودة األداء 

  .       ديرهم جلهود العاملني وجودة أدائهم كسب ثقة التالميذ وأولياء أمورهم ، وتق .٩
  

  
  
  
  
  
  
  
  :جماالت تطبيق اجلودة الشاملة يف التعليم / تاسعا   
من املُسلّم به أن كافة العوامل يف العملية التعليمية سواء كانت بشرية ، أو مادية ، أو      

ا وتطلعاا ، وللوصول تنظيمية ، هلا األثر الكبري على سري عملية التعليم ، وحتقيق أهدافه
لعمليات واملخرجات املتعلقة لتعليم متميز البد من حتقيق اجلودة يف كافة املدخالت وا

  . ، وهذا يتطلب تعبئة اجلهود والطاقات املمكنة اليت تساعد على حتقيق جودة التعليمبذلك
تعليم ، هي ااالت ولذا فإن أهم ااالت اليت ميكن أن تطبق عليها اجلودة الشاملة يف ال     

           بلجون كوثر ، و ) م ٢٠٠٤( حسن  كال من اليت متثل العملية التعليمية ، وقد أشار إليها
  :وميكن حصرها كما يلي ) هـ ١٤٢٨( ، و الغامدي )هـ١٤٢٨( 
ويعترب هو األساس يف العملية التعليمية وأبرز عناصرها ، وتطبيق اجلودة  : املعلم -١ 

 حق املعلم تضمن له كافة حقوقه الوظيفية ، وتعمل على تطوير وحتسني أدائه الشاملة يف
بشكل مستمر وفاعل ، مع االهتمام بتطوير قدراته يف خمتلف اجلوانب ، وتشجيعه على 

تمع ، ومسامهته يف حل املشكالتاالهتمام بالبحث العلمي اجلاد ، ومشاركته يف خدمة ا ،
سائل وتقنية حديثة ، وإحلاقه بدورات تدريبية يف طرق التدريس وتوظيفه ملصادر التعلم من و
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لالستفادة منها يف جمال التدريس ، مع حثه على مراعاته لألنظمة واللوائح اليت ختص العملية 
  . التعليمية ، وحنو ذلك من جماالت تطبيق اجلودة املتعلقة باملعلم 

بشكل عام يعترب حمفز كبري ملشاركة  إن تطبيق اجلودة الشاملة يف التعليم : املتعلم -٢ 
التلميذ ، ومتيزه يف التعليم ، وتدفعه لتقدمي املزيد من اإلبداع واالبتكار وتنمية املهارات 
والقدرات داخل املؤسسة التعليمية وخارجها ، وهنا يتأكد دور املدرسة حبيث يلزم أن 

حسب ، بل تتعدى هذا الدور تكون صديقة للتالميذ ، ال يقف دورها عند التعليم املنهجي ف
إىل تعليم التالميذ املهارات ، وإكسام االجتاهات اإلجيابية املختلفة ، وتكفل هلم التميز من 
خالل بيئة مدرسية آمنة وقيادة فاعلة ، مع العناية باخلدمات الطالبية املختلفة ، وتقدمي 

بعة املستمرة لنظام تقييم حتصيلهم األنشطة الغري صفية اليت تنمي مهارام وإبداعام ، واملتا
  .الدراسي ، وغري ذلك من التطبيقات اليت حتفز التعلم ، وحتقق أهدافه 

وتشمل اإلدارة التربوية ، واإلدارة املدرسية ، والقيادات التنفيذية ،  : اهليئة اإلدارية -٣ 
ق اجلودة وهذه مجيعا تعد مدخال رئيسيا تستند إليه حركة تطوير التعليم ، وحىت حتق

تطبيقاا البد من قناعة اإلدارة بإحداث التغيريات الالزمة للتميز واإلبداع ، وأن تكون ذات 
رؤية إستراتيجية تتناغم مع الرؤى املستقبلية للتعليم ، وقادرة على حتقيق بيئة للتواصل 

نوطة ا ، اإلنساين داخل املؤسسات التعليمية وخارجها ، مع القيام باملهام واملسؤوليات امل
والعمل على املراجعة املستمرة لنظم وقواعد وأساليب العمل الداخلية يف املدرسة دف 
تطويرها وحتسينها ، ولتحقيق ذلك من قبل اهليئة اإلدارية تقَدم هلم اجلودة الشاملة دورات 

   .    تأهيلية يكتسبون من خالهلا مهارات تطبيق اجلودة يف العمل اإلداري واملدرسي 
ومن تطبيقات اجلودة الشاملة فيما يتعلق باملنهج ،  : املنهج املدرسي ونواتج التعلم -٤ 

االهتمام باملراجعة املستمرة لتطوير املنهج كل مخس سنوات ، ملواكبة املتغريات العاملية 
املتسارعة مبا يتوافق مع طبيعة اتمع وثقافته ، مع االهتمام باملقررات التطبيقية وتغليب 
اجلانب التطبيقي على اجلانب النظري عند تدريس املقررات ، والتركيز على املنهج املدرسي 
الذي يراعي خمتلف جوانب منو التالميذ ، ويقدم هلم املعارف ، ويكسبهم املهارات 
واالجتاهات والقيم املناسبة ، مبا يطور خربام وينمي تفكريهم اإلبداعي ، وهذا يدفعهم 

  .علم من دون إكراه لإلقبال على الت



] ١٠٦ [ 
 

وهذه من أهم ااالت اليت من خالهلا حتقق اجلودة الشاملة يف  : اخلدمات املساندة -٥ 
التعليم تطبيقاا بشكل إجيايب يف املؤسسات التعليمية ، وهذا اال يتطلب توفري املباين 

اسبة لذلك ، املدرسية املالئمة لعملية التعليم ، وتوفري الصفوف واملعامل والورش املن
يات التعليمية املختلفة وتزويدها بأحدث األجهزة واملعدات من وسائل التعليم والتقن

، والعناية بصيانتها بشكل مستمر ، مع ضرورة توفري أجواء التدريس املناسبة ، واحلديثة
وتوفري القوى البشرية املدربة للقيام مبا سبق من مهام ، والعناية بتطويرها وتدريبها على 

  .أكمل وجه ، لتحقيق التطوير والتحسني يف عملية التعليم 
ومن خالل ما سبق يتبني أن جماالت تطبيق اجلودة الشاملة يف التعليم باختصار ، تشمل      

مدخالت املوقف التعليمي ، عمليات املوقف التعليمي ، خمرجات املوقف التعليمي : جودة 
من هذه ااالت ، حسب األهداف احملددة ،  وعند القيام بكافة املتطلبات يف كل جمال

وجبودة أداء فاعلة ، فإن الناتج من ذلك هو احلصول على تعليم متميز حيقق اجلودة ويليب 
  .متطلبات املستفيدين ، وبالتايل حيقق أهداف وسياسة التعليم املقررة بكل جودة وإتقان 

  :لوظيفي للمعلم مربرات تطبيق اجلودة الشاملة على األداء ا/ عاشرا   
كما سبق فإن املعلم أحد أهم العناصر يف العملية التعليمية ، ويتوقف حتقيق األهداف      

املرجوة من عملية التعليم على أدائه فيها ، ولذا فإن اجلودة الشاملة يف التعليم جعلت من 
ا إىل التعرف املعلم أحد العناصر الفاعلة يف حتقيق متطلباا وضمان جودا ، وهذا يقودن

  : على مربرات تطبيق اجلودة الشاملة على أداء املعلم ، واليت منها ما يلي 
التقدم العلمي : تتابع املتغريات العاملية املعاصرة ، واليت تؤثر يف جودة أداء املعلم ومنها   .١

  .واالنفجار املعريف ، تقدم التكنولوجيا واالتصاالت ، الثورة االقتصادية 
ليوم هو املخطط لعملية التدريس ، ومن يقوم بإدارا وتوجيهها ، مبشاركة أن املعلم ا  .٢

التالميذ والتفاعل معهم ومساعدم ، وليس كاملعلم التقليدي الذي يهتم بنقل املعلومات 
  .وتلقينها للتالميذ 

ضرورة املراجعة والتقومي املستمر جلميع األساليب واإلجراءات املرتبطة بتفعيل أداء   .٣
مني كطرق التدريس املتبعة ، والتقنيات والوسائل املستخدمة يف التدريس ، ومدى املعل
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مالءمة األهداف التعليمية ووضوحها ، وغري ذلك من اإلجراءات اليت تساعد على تفعيل 
  .أداء املعلمني يف املؤسسة التعليمية 

يقها خاصة يف ما تزيد من وعي املعلم مبفهوم اجلودة وأساليبها وأهدافها ، ومتطلبات تطب  .٤
  .يتعلق بأداء املعلم ومسؤولياته 

حتسني دافعية املعلم حنو التدريب املستمر أثناء اخلدمة ، وإتاحة الفرصة للمعلم لاللتحاق   .٥
ات واحملاضرات اليت تتعلق بالدورات التدريبية املتخصصة ، وورش العمل والندو

  .، أو بتطوير األداء وحتسينه يف جمال التدريس بتخصصه
  .الكشف عن فاعلية املعلم ، واجتاهه حنو مهنة التدريس ، من خالل قياس األداء   .٦
  .العمل على رفع مستوى الكفاءة لدى املعلم شخصيا وعلميا ومهنيا واجتماعيا   .٧
  .التحفيز على االستمرار يف تطوير األداء ، ورفع الكفاءة اإلنتاجية للمعلم   .٨
رار يف ضوء معايري األداء ، والتعرف على املشكالت تساعد املعلم على تقومي أدائه باستم  .٩

والعوائق اليت تعترض تقدمه ، والعمل على تالفيها لتحقيق اجلودة يف األداء بشكل 
  .     مستمر

هو )  ٦٧-٦٦هـ ، ص١٤٢٦( ذكر الترتوري وجوحيان إن املعلم املاهر الفعال كما      
يز للمتعلمني ، واالستجابة حلاجام مبا يناسب وحده القادر على توفري التعليم اجليد واملتم

قدرام ، وحيقق طموحام ، ولذا فإن جناحه يف القيام بأدواره اجلديدة املتوقعة يستلزم 
امتالكه مجلة من الكفايات والقدرات اليت تنمي مهاراته املهنية باستمرار ليحقق اجلودة يف 

حة ومستويات حمددة للحكم على التدريس ، وهذا يؤكد على أن وجود معايري واض
  :املمارسة املهنية للمعلم من شأنه أن يساعد على 

  .التقييم املوضوعي ألداء املعلم ، من خالل مقارنة أدائه الفعلي باألداء املتوقع منه  ♦
دفع املعلم للتفكري يف ممارساته وحماكاا ذاتيا ، ومن مث تطويرها باجتاه مستويات  ♦

  .ضمنة يف املعايري األداء احملددة واملت
توجيه برامج التنمية املهنية للمعلمني أثناء اخلدمة باجتاه أهداف مرغوبة ، تشتق من  ♦

  .معايري املمارسة املهنية املتفق عليها 
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هذه املربرات وغريها الكثري ، هي الدافع إىل تطبيق اجلودة الشاملة على أداء املعلم ،      
رتقاء مبستوى ممارساته ، ومساعدته على القيام بدوره دف ضمان اجلودة يف أدائه ، واال

ومسؤولياته اليت يفرضها عليه األمنوذج التعليمي اجلديد ، الذي ميثل أحد أهم إفرازات 
  .التطورات العلمية والتكنولوجية احلديثة 

    
  : معايري اجلودة الشاملة يف التعليم املتعلقة باملعلم / حادي عشر   
تعليم جودته وأهدافه اليت يسعى إليها ، إال إذا وجد املعلم املاهر ، اجليد يف لن حيقق ال     

أدائه واملهتم بتطويره وحتسينه يوما بعد يوم ، ولذا سعت الكثري من املؤسسات التربوية 
رجاء العامل ، إىل االهتمام باملعلم والتعليمية ، وكذلك املهتمني بالتربية والتعليم يف خمتلف أ

باستمرار ، ملواكبة التغريات العاملية املتالحقة اليت يتأثر ا التعليم  لى تطوير أدائهوالعمل ع
وبالتايل تقدم اتمع ومنوه وازدهاره ، ولذا اهتمت اليوم بوضع معايري اجلودة الشاملة يف 
أداء املعلم ، ليكون منتجا جيدا ومشاركا فاعال يف اجلودة الشاملة اليت تطبقها املؤسسات 

  .    لتعليمية ا
إىل  ودة الشاملة يف أداء املعلمني ، يعودوجتدر اإلشارة هنا إىل تعدد املعايري العاملية للج     

اختالف البيئات والثقافات لكل جمتمع ، فيتم وضع املعايري مبا يناسب ذلك اتمع وحيقق 
جمال معايري اجلودة أهدافه وتطلعاته ، ولذا فإنه ال يوجد منوذج واحد يكتفى بتطبيقه يف 

  .ولكن توجد العديد من املعايري ميكن االستفادة منها ، الشاملة يف أداء املعلم 
فإن لكل معيار من هذه املعايري مميزاته وعيوبه ) " هـ ١٤٢٧( وكما أشار الورثان    

حيث إنه ال يوجد معيار مطلق متفق عليه من اجلميع ، كما أكدت على ذلك اليونسكو 
يندر أن يكون هناك معيار مطلق يتفق عليه اجلميع ، وهذا األمر موضح بشكل : بقوهلا 

جيد يف أوروبا مثالً ، إذ أنه من بني مثانية أقطار ذات اقتصاديات متشاة وأنظمة تربوية 
ذات كفاءة بشكل متماثل ، جند أن املخطط عند حتديد املعايري ال يسعى لتحقيق حالة من 

  .  ٦ص" . ه يقرر أنسب األمور لوضع بالده الكمال اخليايل بل إن
ولذا سنتطرق هنا إىل ذكر بعض املعايري العاملية للجودة الشاملة للمعلمني واليت تعكس    

مواصفات اجلودة الرفيعة املستوى يف أداء املعلم يف مؤسسات التربية والتعليم مع التأكيد 
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يع ، بل إن هناك معايري تنطبق كما سبق على أا ليست من صنف واحد ينطبق على اجلم
  .على اجلميع وأخرى خاصة بكل جمتمع 

هـ ، ١٤٢٨( بلجون يف دراستها كوثر من هذه املعايري العاملية ما أشارت إليه      
، "  Colorado –كولورادو " حيث ذكرت معايري أداء املعلم اجليد يف والية )  ٥٦٩ص

واملعايري املهنية يف والية ، "  Kentucky –كي كنتا" ومعايري األداء اجليد ملعلمي والية 
   :، وهذه املعايري كما وردت هي "  Virginia –فريجينيا "
   " : Colorado –كولورادو " معايري أداء املعلم اجليد يف والية  -١ 

  .واملعرفة   اإلطالعالتنور العلمي ، مبعىن أن يكون املعلم واسع : املعيار األول  •
حول  اإلطالعمعرفة الرياضيات وضرورة أن يكون املعلم واسع :  املعيار الثاين •

  .الرياضيات
معرفة املعايري والتقييم ، بأن يكون املعلم قادرا على وضع االستراتيجيات : املعيار الثالث  •

  .حول التخطيط وتقنيات التقييم 
  .ل ختصصهحول جما اإلطالعمعرفة احملتوى ، حبيث يكون املعلم واسع : املعيار الرابع  •
  .معرفة قاعة الدروس ، واإلدارة الصفية : املعيار اخلامس  •
  .معرفة الفروق الفردية للطالب : املعيار السادس  •
  .معرفة التقنية ، حبيث يكون املعلم ماهرا حول استعمال التقنية : املعيار السابع  •
  .الدميقراطية يف املمارسات التعليمية : املعيار الثامن  •

تضمنت تسعة جماالت :  " Kentucky –كنتاكي " داء اجليد ملعلمي والية معايري األ -٢ 
  :هي 

  .يئة بيئة التعلم : اال الثاين  - .    تصميم وختطيط املنهج : اال األول  -
  .التواصل وتقومي نتائج التعلم : اال الرابع  -.             إدارة املنهج : اال الثالث  -
  .يعكس أداء املعلم نواتج التعليم والتعلم : امس اال اخل -
  .نشط مشارك مع زمالئه : اال السابع  -.     مهتم بتطويره املهين : اال السادس  -
  .تطبيق التكنولوجيا : اال التاسع  -.       معرفة حمتوى املنهج : اال الثامن  -
  :  " Virginia –فريجينيا " املعايري املهنية يف والية  -٣ 
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مت وضع ستة معايري مهنية شاملة ومفصلة ، وهي متشاة إىل حد كبري مع املعايري      
، وتضمنت املعايري املهنية يف كل من " كولورادو و كنتاكي " السابقة ملعلمي والييت 

 املدارس والكليات ، منطلقة من فلسفة مؤداها أن مجيع الطالب املتعلمني ميكن بل جيب أن 
  .يتعلموا 

ومن خالل النظر يف املعايري السابقة نلحظ وجود فوارق واختالف فيما بينها من والية      
ألخرى ، مع العلم أن مجيع هذه الواليات تقع حتت مظلة دولة واحدة ، ولكن كما أشرنا 
سابقا أن ذلك يعود إىل اختالف البيئات والثقافات لكل جمتمع ، كما يالحظ التركيز على 

معايري أداء املعلم اجليد يف والية كولورادو  جلانب العلمي كما ورد يف املعيار الثاين منا
املعلم حول الرياضيات ومعرفته هلا ، والتأكيد على الدميقراطية  إطالعوالذي أكد على سعة 

يف املمارسات التعليمية يف املعيار الثامن ، وهذا املصطلح ال ميكن إطالقه يف مؤسساتنا 
بوية والتعليمية كما ورد ، بل إنه يقَيد باملصطلحات املتعارف عليها يف بيئتنا اإلسالمية ، التر

كالتعاون والعمل اجلماعي والشورى وكل ما حيث على االجتماع ، وليس العمل الفردي 
  .واحلرية املطلقة 

نه ال توجد ونذكر هنا أيضا بعض املعايري اليت ذكرت يف أدبيات متعددة للتأكيد على أ     
معايري حمدد وثابتة جلودة أداء املعلم جيب األخذ ا دون غريها ، ولكنها تتفق على ضرورة 

  .تطوير املعلم ألدائه ، وتسعى للرقي جبودة أدائه عند ممارسته ملهنة التدريس 
هـ ، ١٤٢٨( العرتي يف دراستها بشرى من ذلك معايري جودة أداء املعلم اليت ذكرا  •

  :   ، وقد صنفتها ضمن مخسة عشر جانبا من جوانب أدوار املعلم كالتايل )  ١٤٤ص
  .جانب تنمية مهارات التفكري  -٢.       جانب تنسيق املعرفة وتطويرها  - ١
  جانب توظيف تقنية املعلومات يف التعليم -٤.  جانب توفري بيئة صفية معززة للتعلم  - ٣
  .جانب التطوير املهين والبحث العلمي  -٦     .              جانب تفريد التعليم  - ٥
  .جانب العناية بأساليب التقومي  - ٨.          جانب ربط املدرسة باتمع  - ٧
  .جانب احملافظة على الثقافة اإلسالمية مع االنتفاع باملعرفة العاملية  - ٩

  .ء جانب ترسيخ حب الوطن واالنتما -١١.        جانب النشاط غري الصفي  -١٠
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  .  جانب الدعوة إىل العمل  - ١٣.    جانب الدعوة إىل اإلميان باهللا عز وجل  -١٢
  . جانب تعليم الطالب لغة احلوار  - ١٥.    جانب الدعوة إىل التسامح والسالم  -١٤
فقد قامت بوضع خصائص ومسات ملعلم )  ٥٧٠هـ ، ص١٤٢٨( بلجون كوثر أما    •

  :املة ، وصنفتها حتت أربعة أبعاد هي العلوم يف ضوء معايري اجلودة الش
  .التفاعل الصفي مع التالميذ  -٢  .   السمات الشخصية للمعلم  -١ 
  .األنشطة التعليمية  -٤  .        إدارة الصف وتنظيمه  -٣ 

باقتراح املعايري التالية جلودة أداء معلمات العلوم ) هـ ١٤٢٧( العلي رمي وقد قامت  •
  :ملتوسطة باململكة العربية السعودية ، وهي الشرعية يف املرحلة ا

  .معيار القدرة على التواصل االجتماعي  -١ 
  .معيار القدرة على تنمية القدرات اإلبداعية لدى الطالبات   -٢ 
  . معيار التمكن من املادة العلمية  -٣ 
  .معيار الكفاءة يف التدريس  -٤ 
  . وم الشرعية وإدارة الذات معيار امتالك السمات الشخصية ملعلمة العل -٥ 
  .معيار األداء التدريسي الكلي يف ضوء املعايري بصفة عامة  -٦ 

مثانية معايري للجودة الشاملة يف التعليم ) هـ ١٤٢٧( وقد حدد الورثان يف دراسته  •
  :املتعلقة باملعلم ، وهي كالتايل 

  .ختطيط وتصميم املواقف التعليمية : املعيار األول  -
  . توفري املناخ التعليمي املالئم والتقيد به واحلفاظ عليه : ر الثاين املعيا -
  . التمكن من املادة العلمية ، وفهم طبيعتها وتكاملها مع املواد األخرى: املعيار الثالث  -
  .مدى استخدام االستراتيجيات والتقنيات التعليمية : املعيار الرابع  -
  .تابعة نتائج التعلم تقومي الطالب وم: املعيار اخلامس  -
  .التقومي الذايت للمعلم : املعيار السادس  -
  .الئه ، والطالب ، وأولياء أمورهممدى تعاون املعلم مع رؤسائه ، وزم: املعيار السابع  -
  .مدى التنمية املهنية للمعلم : املعيار الثامن  -
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ثني يف حتديد املعايري مع من خالل النظر يف املعايري السابقة جند التقارب بني الباح     
اختالف الصياغة من باحث آلخر ، ما يؤكد أمهية هذه املعايري وضرورة توافرها يف املعلم إذا 

  .ما أراد أن يصبح ذا جودة عالية يف أدائه ملهنة التدريس 
هذه أهم معايري اجلودة الشاملة املتعلقة باملعلم ، واليت تضمن للمعلم عند تطبيقها      

ومراعاا الوصول إىل رؤية واضحة ملدخالت التدريس ، وعملياته ، وخمرجاته ، وإىل كيفية 
  .حتقيق األهداف املنشودة للتعليم ، وبالتايل حتقيق اجلودة املنشودة يف أدائه 

عايري السابقة سيقوم الباحث بتحديد معايري اجلودة الشاملة ملعلمي ويف ضوء هذه امل     
التربية اإلسالمية يف املرحلة االبتدائية ، واليت قد تساعد يف حتسني وتطوير جودة أدائه ، كما 

  . سيأيت يف املبحث التايل 
  
  
  
  
  
االبتدائية املتعلقة معايري اجلودة الشاملة ملعلمي التربية اإلسالمية يف املرحلة / ثاين عشر   

  : )االجتماعي واملشاركة اتمعية  –) املهين ( التربوي  –العلمي  –الشخصي ( باجلانب 
استنادا على ما سبق فإن الباحث ومن وجهة نظره يرى أن معايري اجلودة الشاملة      

ل هذا املوضوع املتعلقة باملعلم يلزم أن تكون شاملة جلميع اجلوانب املتعلقة بأدائه ، ومن خال
سيحدد الباحث معايري اجلودة الشاملة ملعلمي التربية اإلسالمية يف املرحلة االبتدائية ، واليت 
يهدف منها إىل حتسني أداء معلم التربية اإلسالمية واالرتقاء مبستواه ، وحماولة إكسابه 

ع والتميز عند وتزويده مبهارات وقدرات جديدة تدفعه إىل العمل اجلاد واملتقن ، واإلبدا
وقد ) االستبانة (أداة الدراسة  نها الباحث يفريس ، وهذه املعايري هي اليت ضمأدائه ملهنة التد

 –اجلانب العلمي  –اجلانب الشخصي : ( على أربعة جوانب تتعلق باملعلم وهي  وزعت
من كل معيار ويتض) اجلانب االجتماعي واملشاركة اتمعية  –) املهين ( اجلانب التربوي 

وقد استفاد الباحث من العديد من  حتقيقه ،على  على عدد من املؤشرات اليت تساعدمنها 
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  التربوية يف صياغة املعايري وما تضمنته من مؤشرات كدراسة الورثان    الكتب والدراسات
، كوثر بلجون          ) هـ ١٤٢٣( ، الغامدي ) هـ ١٤٢٣( جان  ،) هـ ١٤٢٧( 
، سهيلة ) هـ ١٤٢٧( ، رمي العلي ) هـ ١٤٢٨( ، بشرى العرتي  )هـ ١٤٢٨( 

 وهذه املعايري، إضافة إىل االستفادة من آراء اخلرباء واملختصني ، ) م ٢٠٠٣( الفتالوي 
  :كما يلي  ومؤشراا

معايري اجلودة الشاملة ملعلمي التربية اإلسالمية يف املرحلة االبتدائية املتعلقة باجلانب / أوالً  
  :لشخصي ا
    :  لصفات اإلميانية واخلُلقية ، ويتضمن املؤشرات التاليةبااملعلم  حتلي:  املعيار األول *

  . ين اإلسالميتعاليم الدل العملي تطبيقال .١
  . وابتغاء مرضاته هللا تعاىل اإخالصجودته إتقان العمل و .٢
  .أن يكون قدوة حسنة للتالميذ  .٣
  .ع التالميذ وضبط النفس يف التعامل م التحلي بالصرب .٤
  .التمتع بالصدق واألمانة يف القول والعمل  .٥
  .التواضع والوقار داخل الصف وخارجه  .٦
  .العدل واإلنصاف يف معاملة التالميذ  .٧
 .التسامح يف املواقف اليت تتطلب ذلك  .٨
  

  :  امتالك املعلم للصفات اجلسمية والصحية ، ويتضمن املؤشرات التالية: املعيار الثاين *
  . سن املظهر العام داخل الصف وخارجهحب االعتناء .١
  .العاهات اليت تعيق أداءه املهين سالمة اجلسم من  .٢
  . طق أثناء التحدثنسالمة ال .٣
 .النشاط واحليوية أثناء أدائه ملهنته  .٤
  .االتزان النفسي واالنفعايل أثناء أدائه ملهنته  .٥
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املرحلة االبتدائية املتعلقة باجلانب  معايري اجلودة الشاملة ملعلمي التربية اإلسالمية يف/ ثانيا  
  : العلمي 

  : الكفاءة العلمية يف التخصص ، ويتضمن املؤشرات التالية : املعيار األول  *
  .ها سردأهداف مواد التربية اإلسالمية اليت ي القدرة على بلوغ .١
  .الواسع يف جمال التربية اإلسالمية  طالعباالالتمكن من املادة  .٢
  .لقدرة على الربط بينها ة لمل بني مواد التربية اإلسالميإدراك التكا .٣
 .القدرة على التعامل مع مصادر املعرفة املختلفة لإلفادة منها يف جمال ختصصه  .٤
  

  :  االهتمام بالتنمية املهنية والبحث العلمي ، ويتضمن املؤشرات التالية: املعيار الثاين * 
  .ات واستراتيجيات تعليمية متطورة ا تضمنه دليل املعلم من اجتاهمم اإلفادة .١
  .، واحملاضرات والندوات املتعلقة مبهنته  بفاعلية يف الدورات التدريبيةاملشاركة  .٢
  .عداد حبوث متعلقة بتخصصه إتقان مهارات إعداد البحث العلمي إل .٣
  .املطالعة املستمرة لكل ما يستجد يف جمال تدريس التربية اإلسالمية  .٤
  .واملعارف العامة االستزادة من العلوم  .٥

  
 يف تدريس مواد التربية اإلسالمية  لتقنيات التعليمية وتوظيفهاهتمام بااال: املعيار الثالث * 

  : ويتضمن املؤشرات التالية 
  .الوعي بأمهية التقنيات التعليمية املتطورة يف عملية التدريس  .١
  .استخدام التقنيات التعليمية يف تدريس مواد التربية اإلسالمية  .٢
  .التعليم أثناء التدريس  نظيمية املتعلقة بتطبيق تقنياتإدراك القضايا الت .٣
  .التربية اإلسالمية باملدرسة  التعلم يف يف إعداد مركز مصادر اإلسهام .٤

  
معايري اجلودة الشاملة ملعلمي التربية اإلسالمية يف املرحلة االبتدائية املتعلقة باجلانب / ثالثًا  

   ) :املهين ( التربوي 
  : االجتاه اإلجيايب حنو مهنة التدريس ، ويتضمن املؤشرات التالية : املعيار األول  *
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  .االعتزاز بانتمائه ملهنة التدريس والتشرف ا  .١
  .االلتزام باللوائح واألنظمة املدرسية وتعليماا  .٢
  .يف تدريس مواد التربية اإلسالمية  القدرة على اإلبداع .٣
  .م مسؤوليتها وعظإدراك أمهية مهنة التدريس  .٤

  
  ) :التخطيط ، التنفيذ ، التقومي ( التمكن من مهارات التدريس : املعيار الثاين  *

  :، وتتضمن املؤشرات التالية  التخطيط مهارات –) أ (    
  .)التعميمات  -احلقائق  –املبادئ  –املفاهيم ( تنظيم معلومات الدرس بدقة   .١
  .يحة صياغة أهداف الدرس بطريقة سلوكية صح .٢
  .حتديد اخلطوات التنفيذية للدرس  .٣
  . أثناء الدرس اليت سيمارسها التالميذ حتديد النشاطات التعليمية .٤
  .حتديد الوسائل التعليمية الالزمة لعرض الدرس  .٥
   . حتديد أساليب التقومي املستخدمة يف الدرس .٦

    
  

 :، وتتضمن املؤشرات التالية التنفيذ  مهارات –) ب (    
  .الصف لعملية التدريس  يئة بيئة .١
  .ذب انتباه التالميذ وتشويقهم له التهيئة للدرس جل .٢
  . يسيدرتال استخدام طرائق التدريس املناسبة للمناخ .٣
  . مراعاة التسلسل املنطقي يف طرح مادة الدرس .٤
  .توزيع حمتوى الدرس على زمن احلصة املخصص لتحقيق األهداف بفاعلية  .٥
  .ناسبة لعرض الدرس استخدام الوسائل التعليمية امل .٦
  .عرض الدرس بصورة واضحة ومفهومة  .٧
 .يف الدرس اإلجيابية ملشاركة التالميذ على ا تشجيع .٨
 . تزويد التالميذ بالتغذية الراجعة للدرس الذي يقدمه .٩
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 . االهتمام باجلانب العملي التطبيقي يف عملية التدريس .١٠
  . استخدام النشاطات التعليمية املناسبة للدرس .١١

  :، وتتضمن املؤشرات التالية  التقومي مهارات –) ج (   
 .  ربط األسئلة التقوميية باألهداف التدريسية املتعلقة بالدرس .١
  . خدام مهارات طرح األسئلة بصورة جيدةاست .٢
  . م مبتابعة الواجبات املرتلية باستمراراالهتما .٣
  .للدرس  دام احلوافز اليت تعزز استجابات التالميذاستخ .٤
 .تالميذ بصورة مستمرة تقومي تعلم ال .٥
 . )ختامي   -تتابعي   -تشخيصي ( استخدام أساليب تقومي متنوعة  .٦
   . استخدام نتائج التقومي يف معاجلة مواطن الضعف عند التالميذ .٧

    
  : اإلدارة الصفية وتنظيم بيئة التعلم ، ويتضمن املؤشرات التالية : املعيار الثالث  *

  . االحترام املتبادل مع التالميذ .١
  .املتابعة الدائمة ملا يدور داخل الصف باهتمام  .٢
  . ني فقرات الدرس بسالسة وترابطاالنتقال ب .٣
  .تشجيع التالميذ على العمل اجلماعي مع احملافظة على النظام  .٤
  .على حفظ النظام  م أمناط التعزيز اليت تعنياملهارة يف استخدا .٥
  .التصرف حبكمة مع املواقف الطارئة وقت حدوثها  .٦

  
  : ، ويتضمن املؤشرات التالية تعليمية ال اتطانشاالهتمام بال: املعيار الرابع  *

  .التعليمية اليت تسهم يف إثارة التفكري عند التالميذ  اتطانشتصميم ال .١
  .التعليمية اهلادفة  النشاطاتالتنويع يف استخدام  .٢
  .لية عاالنشاطات التعليمية بفتشجيع التالميذ على املشاركة يف  .٣
  . التالميذ على التفكري العلمي واإلبداعتشجيع  .٤
  .النشاطات التعليمية للفروق الفردية بني التالميذ مراعاة .٥
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  .لية اعاإلسهام يف نشاط التوعية اإلسالمية بف .٦
  
التعرف على خصائص التالميذ ، والفروق الفردية بينهم ، ويتضمن : املعيار اخلامس  *

  :املؤشرات التالية 
  . املختلفة ذمراعاة حاجات التالمي .١
  . يئة فرص النمو املتوازن جلوانب شخصية التلميذ .٢
  .مراعاة الفروق الفردية بني التالميذ  .٣
 . تقدمي املادة العلمية مبا يناسب تفكري التالميذ وقدرام العقلية .٤
  . القدرة على اكتشاف التالميذ ذوي القدرات العقلية والعلمية من املوهوبني .٥

  
  : تقومي الذايت لألداء ، ويتضمن املؤشرات التالية ال: املعيار السادس  *

  .استخدام أساليب وأدوات التقومي املختلفة لتقومي أدائه ذاتيا  .١
  . لتحسني أدائه إلسالمية ومدير املدرسة االستعانة بآراء مشرف التربية ا .٢
  .املوضوعية واألمانة يف تقوميه الذايت ألدائه  .٣
  .صورة منتظمة ومستمرة استخدام التقومي الذايت لألداء ب .٤

معايري اجلودة الشاملة ملعلمي التربية اإلسالمية يف املرحلة االبتدائية املتعلقة باجلانب / رابعا  
  :االجتماعي واملشاركة اتمعية 

  : ، ويتضمن املؤشرات التالية  املشاركة والتعاون مع اتمع املدرسي: املعيار األول  *
  .يذ القيم االجتماعية اإلسالمية االهتمام بإكساب التالم .١
  .التفاعل اإلجيايب مع التالميذ داخل املدرسة وخارجها  .٢
  . التعرف على مشكالت التالميذ لإلسهام يف حلها .٣
  . ممارسة املبادئ األخالقية يف عالقاته مع اتمع املدرسي .٤
  .العمل مع اإلدارة واملعلمني بروح الفريق الواحد  .٥
  . اقراراارة واحترام اإلدااللتزام بتعليمات  .٦
  .القيام باألعمال املدرسية املسندة إليه بإتقان  .٧
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  .املختلفة  همنظراملعلمني واالستفادة من وجهات  تبادل الزيارات مع .٨
  .التواصل املستمر مع أولياء أمور التالميذ فيما يتعلق بتعليم أبنائهم  .٩

  .التعاون مع املرشد الطاليب وتقدير جهوده  .١٠
  
  : العالقة مع مؤسسات اتمع املختلفة ، ويضمن املؤشرات التالية :  ثايناملعيار ال* 

١. تمع احمللي والبيئة احمللية من خالل املادة اليت يخدمة ادرها س.  
  .يف أنشطتها  امهنظامية باإلسالتعاون مع اجلمعيات اخلريية ال .٢
  .مشاركة التالميذ يف زيارة مؤسسات اتمع املختلفة  .٣
  .يف حل مشكالته  امهإلسل موم اتمع الشعور .٤
  .املشاركة يف وسائل اإلعالم واالتصال املختلفة من خالل جمال ختصصه   .٥

       
  
  
  

هذه أهم معايري اجلودة الشاملة ملعلمي التربية اإلسالمية يف املرحلة االبتدائية ، وباألخذ      
ية ، يتحصل بإذن اهللا على التميز واجلودة ا وتطبيقها ومراعاا من قبل معلم التربية اإلسالم

يف سائر مواقفه املختلفة يف املؤسسة التعليمية  –اليت حث عليها ديننا اإلسالمي احلنيف  –
  .اليت ينتمي إليها 

وقد سبق يف مبحث سابق استعراض أغلب هذه املعايري بالشرح املبسط الذي يؤكد      
تربية اإلسالمية هلا ، والعمل ا يف امليدان ، ألنه ميثِّل على أمهيتها ، وضرورة مراعاة معلمي ال

القدوة احلسنة للتالميذ يف املدرسة ، وله األثر الواضح يف تعديل سلوك التالميذ وتربية 
  .  شخصيام تربية إسالمية صحيحة 
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  الدراسات السابقة/ ثانيا 
  

 :متهيد  
أهم الدراسات السابقة اليت هلا عالقة مبوضوع  الدراسة هذا اجلزء من حث يفيتناول البا     

يف حدود معرفته وإمكاناته ،  توصل إليها الباحثحمللية منها أو العربية ، واليت الدراسة سواء ا
  :مت تصنيفها إىل حمورين مها وقد 

 .الدراسات اليت تتعلق مبعلم التربية اإلسالمية : أوال  
  .الدراسات اليت تتعلق باجلودة الشاملة يف التعليم : ثانيا  
  :يتبع الباحث يف جمال استعراض الدراسات السابقة وحتليلها املنهج التايل و     
من حيث ذكر العنوان ، واألهداف ، واألداة : استعراض الدراسات السابقة : أوال  

  . وأهم النتائج لكل دراسة الدراسة ،  هاملستخدمة ، والعينة أو اتمع الذي طبقت علي
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  . تعليق عام على الدراسات السابقة وعالقة الدراسة احلالية ا : ثانيا  
وال يقتصر استخدام الدراسات السابقة على العرض املوجز فقط ، بل إن هذه      

 تثري الدراسة احلالية يفللدراسة احلالية ، باعتبار أا الدراسات متثل جزًءا أصيال ومهما 
  :جوانب عديدة منها 

  .صياغة مشكلة الدراسة ، وحتديد أسئلتها وأهدافها   •
  .اإلطار النظري للدراسة   •
  .كيفية إعداد أدوات الدراسة ، وإجراءاا   •
  .حتديد األساليب اإلحصائية األكثر مناسبة لطبيعة الدراسة وأهدافها   •
  .  ج الدراسة احلاليةاالستفادة من نتائج بعض الدراسات يف تأكيد ومؤازرة نتائ  •
       

  
  
  
  
  :الدراسات اليت تتعلق مبعلم التربية اإلسالمية / أوال  

وتشمل الدراسات اليت تناولت إعداد معلم التربية اإلسالمية وتقومي أدائه وتطويره ،      
  : ورفع مستواه عند أدائه للعملية التعليمية ومن هذه الدراسات ما يلي 

  
  :          )هـ ١٤١٠( دراسة الغامدي  -١
ات التدريس لدى معلم التربية اإلسالمية باملرحلة الثانوية تنمية بعض كفاي: " بعنوان      

م التربية ، وهدفت الدراسة إىل حماولة إتاحة الفرصة ملعل" العامة يف اململكة العربية السعودية 
يت تم باجلهد الذايت للمعلم ، ته التعليمية يف ظل الربامج احلديثة الاإلسالمية لتنمية كفايا

وتقدر مبدأ الفروق الفردية وتتيح له فرصة االستفادة من خصائصها ومميزاا ، ومن هنا 
ميكن تقومي كفاءات تدريس التربية اإلسالمية يف املرحلة الثانوية العامة باململكة العربية 
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منهج التربية اإلسالمية يف  السعودية بغية تنميتها لتحسني أداء املعلم بشكل يفي مبتطلبات
  .هذه املرحلة التعليمية 

ت التدريس الالزمة ملعلم ارة عن استبانة مشلت قائمة بكفاياوكانت أداة الدراسة عب     
يف أثناء التربية اإلسالمية يف املرحلة الثانوية العامة باململكة ، وبطاقة مالحظة أداء املعلم 

 .ت اليت كشفت بطاقة املالحظة عن ضعفها لكفاياوبرنامج عالجي لتنمية بعض ا، عمله
مكة املكرمة ، جدة ، : ية وتكونت العينة من معلمي التربية اإلسالمية باملنطقة الغرب 

  .الطائف
  : ومن أهم نتائج هذه الدراسة      
ات الالزمة ملعلم التربية اإلسالمية باملرحلة الثانوية العامة  التوصل إىل قائمة الكفاي  .١

مصنفة على  ةتتكون من مائة وإحدى وعشرين كفاي ملكة العربية السعودية واليتبامل
ات لعامة وتتكون من ثالث وعشرين كفاية ، وثانيهما كفايات اقسمني ، أوهلما الكفاي

  .ة المية وتتكون من مثان وتسعني كفاينوعية ختتص بفروع التربية اإلس
ون من الكفايات العامة اإلسالمية وتتك التوصل إىل بطاقة مالحظة أداء معلمي التربية  .٢

  .ات النوعية اخلاصة بفروع التربية اإلسالمية والكفاي
التوصل إىل برنامج عالجي يقدم ملعلمي التربية اإلسالمية باملرحلة الثانوية العامة باململكة   .٣

ات اخلاصة بتدريس دية ممن مل ميكنوا من جمال الكفايات العامة والكفايالعربية السعو
 .  القرآن الكرمي 

 
 ) :هـ ١٤١٢( دراسة احلكمي  -٢ 
تقومي اجلانب التربوي من برنامج إعداد معلم التربية اإلسالمية بكلية التربية : " بعنوان      

،  "جامعة أم القرى فرع الطائف من وجهة نظر معلمي وموجهي التربية اإلسالمية بالطائف
القوة ومواطن الضعف يف اجلانب التربوي من  وقد هدفت الدراسة إىل التعرف على مواطن

برنامج إعداد معلم التربية اإلسالمية بكلية التربية جبامعة أم القرى فرع الطائف من وجهة 
  .نظر معلمي وموجهي التربية اإلسالمية مبدينة الطائف 
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العينة  وتكونت . استبانة حددت أبعادها وفقا لتساؤالت البحث : وكانت أداة الدراسة      
  .من معلمي وموجهي التربية اإلسالمية مبدينة الطائف وكانت عينة شاملة 

  :ومن أهم نتائج هذه الدراسة      
أن معظم أهداف اجلانب التربوي من برنامج إعداد معلم التربية اإلسالمية قد حتققت   .١

نمو التعرف على مطالب ال" وأن هناك فروقا ذات داللة إحصائية حول هدف واحد هو 
  ). ٠.٠٥( ، بني كل من املعلمني واملوجهني عند مستوى " لكل مرحلة 

أن معظم املهارات التدريسية مت اكتساا ، وأن هناك فروقا ذات داللة إحصائية حول   .٢
بني كل " استخدام مظاهر البيئة املختلفة يف تدريس التربية اإلسالمية" مهارة واحدة هي 

  ) . ٠.٠٥( توى من املعلمني واملوجهني عند مس
  .جة الشمول والتوازن فيما بينهاتعدد أساليب التقومي املستخدمة يف الربنامج وتفاوت در  .٣
  
           ) :هـ ١٤١٥( دراسة العويف  -٣ 
مدى استخدام املعلم للنشاط املدرسي يف جمال تدريس التربية اإلسالمية : " بعنوان      

التعرف على مفهوم النشاط : وهدفت الدراسة إىل ، " باملرحلة الثانوية مبدينة الطائف 
املدرسي ، وأمهيته يف تدريس التربية اإلسالمية ، والتعرف على أنواع النشاط املدرسي اليت 
ميكن استخدامها يف تدريس التربية اإلسالمية ، والتعرف على الصورة املثلى الستخدام 

والتعرف على واقع النشاط املدرسي يف  النشاط املدرسي يف جمال تدريس التربية اإلسالمية ،
  .جمال التربية اإلسالمية باملرحلة الثانوية مبدينة الطائف 

وتكونت . وكانت أداة الدراسة عبارة عن ثالث استبانات وفقا لتساؤالت الدراسة      
  .  العينة من املشرفني واملعلمني وطالب املرحلة الثانوية مبدينة الطائف

  :ئج الدراسة ومن أهم نتا     
أن هناك قصورا واضحا يف استخدام النشاط املدرسي يف جمال تدريس التربية اإلسالمية   .١

  .باملرحلة الثانوية 
  .عدم إملام معلمي التربية اإلسالمية مبهارات استخدام النشاط املدرسي   .٢
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أن هناك فوائد عدة تتحقق أثناء ممارسة النشاط املدرسي يف جمال تدريس التربية   .٣
  . إلسالميةا
 
           ) :هـ ١٤١٦( دراسة أبو رزيزة  -٤ 
، وقد هدفت الدراسة " آداب املعلم املسلم وواجباته خالل املوقف التعليمي : " بعنوان      

إىل إبراز أهم آداب املعلم املسلم وواجباته التربوية خالل املوقف التعليمي ، مث التعرف على 
سالمية والواجبات التربوية لدى طالب الدراسات العليا مقدار توفر بعض هذه اآلداب اإل

  .بكلية التربية مبكة املكرمة 
وكانت أداة الدراسة عبارة عن استبانة صممها الباحث على هيئة مقياس حتتوي مفرداته      

وتكونت العينة اليت . على أبرز اجلوانب اليت تقيس آداب املعلم املسلم وواجباته التربوية 
طالبا من طالب الدراسات العليا بكلية التربية جبامعة أم )  ١٥٠( يها األداة من طبقت عل

 القرى حيث رأى الباحث أم أكثر مصداقية وأدق يف تقومي املعلم من غريهم من الطالب   
  :ومن أهم نتائج هذه الدراسة      
من اآلداب إن تربية املعلم املسلم وإعداده بشكل جيد جيب أن ترتكز على جمموعة   .١

  .الدينية ، والشخصية ، واالجتماعية ، واألخالقية ، والعقلية ، والعلمية ، واملهنية 
إن القيمة التربوية احلقيقية لآلداب تتجلى من خالل قدرة املعلم على حتقيق جمموعة من   .٢

  .املتطلبات التربوية أثناء املوقف التعليمي 
در أساسية تشمل القرآن الكرمي والسنة إن اآلداب اإلسالمية للمعلم نابعة من مصا  .٣

املطهرة ، وأخرى ثانوية تشمل التراث اإلسالمي ، وخصائص املتعلم املسلم ، وحاجات 
  .اتمع املسلم املعاصر 

  
  ) :      هـ ١٤١٧( دراسة كلننت  -٥
عام األداء املتميز من وجهة نظر املدرسني والطلبة يف بعض مدارس التعليم ال: " بعنوان      

، وقد هدفت إىل معرفة العناصر األساسية لبلوغ اإلنتاج درجة التميز ، " يف دولة البحرين 
  .والتعرف على تأثري بعض املتغريات املختلفة على عناصر بلوغ اإلنتاج درجة التميز 
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وكانت أداة الدراسة عبارة عن استبانة مجعت عناصر األداء املتميز ، ومت تصميمها      
أما العينة فكانت عينة عشوائية منتقاة من بني . لى طريقة ليكارت اخلماسي النهائي ع

إستبانة على العينة املنتقاة ، وقد مت )  ٢٥٠( املدرسني والطلبة ، حيث مت توزيع أكثر من 
  .حتديد املدارس من قبل الوزارة يف مدينيت احملرق واملنامة فقط 

  : ومن أهم نتائج هذه الدراسة      
كما ارتأته عينة الدراسة وفقا لبنود ( أربعة عناصر أساسية تؤثر على األداء املتميز هناك   .١

املستوى املعريف ، إتقان األداء ، البيئة املالئمة ، توافر املهارات : ، وهي ) االستبانة 
  .والقدرات األساسية 

اركة كان جلميع املتغريات تأثري على مستوى اإلجابات ، بيد أن متغري مهنة املش  .٢
  . بالدراسة كان هلا التأثري الدال إحصائيا على عناصر األداء املتميز

تتميز هذه الدراسة باستخالص عنصر يتعلق بأمهية توافر املهارات األساسية ليتمكن املرء   .٣
 .من أداء عمله بتميز 

  
  

 
 ) :هـ ١٤٢٢( دراسة الغامدي  -٦ 
المية حنو مواد ختصصهم وعالقة ذلك قياس اجتاهات معلمي التربية اإلس: " بعنوان      

، وقد هدفت الدراسة إىل حتديد " بأدائهم التدريسي يف املرحلة الثانوية للبنني مبنطقة الباحة 
اجتاهات معلمي التربية اإلسالمية حنو مواد ختصصهم ، والتعرف على واقع األداء التدريسي 

اهات معلمي التربية اإلسالمية حنو مواد ملعلمي التربية اإلسالمية ، مع حتديد العالقة بني اجت
  .ختصصهم وأدائهم التدريسي 

وكانت أداة الدراسة عبارة عن أداتني ، األوىل مقياس الجتاهات املعلمني حنو مواد      
وقد تكونت . ختصصهم ، والثانية بطاقة مالحظة األداء التدريسي ملعلمي التربية اإلسالمية 

ما من معلمي التربية اإلسالمية ، ومشريف التربية اإلسالمية يف معل)  ٥٠( عينة الدراسة من 
  .املنطقة ، ومديري مدارس املرحلة الثانوية كذلك 
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  :ومن أهم نتائج الدراسة      
جاء متوسط اجتاه املعلمني متدين حنو التثقيف الذايت ، والتكامل : بالنسبة ملقياس االجتاه   .١

و العمل اجلماعي ، خبالف االجتاه حنو اخللق اإلسالمي الذايت ، والتجديد واالبتكار ، وحن
  .فكان أقوى االجتاهات توفرا لدى املعلمني وهو مرتفع بشكل عام 

تبني من خالهلا توفر مهارات إعداد الدروس ، وتنفيذها ، : بالنسبة لبطاقة املالحظة   .٢
ت استخدام وكذلك مهارات إدارة الصف لدى املعلمني بشكل أكرب ، بينما جاءت مهارا

الوسائل التعليمية ، ومهارات إاء الدرس والتقومي ، ضمن املهارات األقل توفرا لدى 
  . املعلمني 

  .بالنسبة لالرتباط كان هناك ارتباط موجب بني األداء واالجتاه   .٣
   

  
  
  
  
 
  : )هـ ١٤٢٥( دراسة الغامدي  -٧ 
اخلارجي يف تدريس  طالعاالادر مدى استخدم معلمي التربية اإلسالمية ملص: " بعنوان      

، وقد هدفت " مادة احلديث والثقافة اإلسالمية يف املرحلة الثانوية للبنني مبدينة الدمام 
، طالع اخلارجيإلسالمية ملصادر االالدراسة إىل التعرف على مدى استخدام معلمي التربية ا

  .ريس  اخلارجي واستخدامها يف عملية التد طالعاالومن مث حتديد مصادر 
وكانت أداة الدراسة عبارة عن استبانة وزعت على كل من معلمي ومشريف التربية      

معلما من معلمي التربية اإلسالمية ، )  ٩٤( وتكونت عينة الدراسة من . اإلسالمية 
)  ١٤( وعددهم ) ها وغرا شرق( وكذلك مشريف التربية اإلسالمية يف مدينة الدمام 

  .مشرفا
  :م نتائج هذه الدراسة ومن أه     
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اخلارجي يف تدريس  طالعاالأن معلمي التربية اإلسالمية يدركون أمهية استخدام مصادر   .١
  .مادة احلديث والثقافة اإلسالمية 

اخلارجي يف تدريس مادة  طالعاالعدم دراية بعض املعلمني بكيفية استخدام مصادر   .٢
  . احلديث والثقافة اإلسالمية 

  .مادة احلديث والثقافة اإلسالمية ارجي للمعلم تنوع طرق التدريس يفاخل طالعااليتيح   .٣
ضعف الدور الذي يقوم به مشرفو التربية اإلسالمية يف تشجيع معلمي التربية اإلسالمية   .٤

  . اخلارجي يف تدريس مادة احلديث والثقافة اإلسالمية  طالعاالعلى استخدام مصادر 
  
          : )هـ ١٤٢٦( دراسة اري  -٨ 
دراسة ميدانية  –واقع العالقة بني املعلم وطالبه يف ضوء التربية اإلسالمية : " بعنوان      

، وقد هدفت الدراسة إىل التعرف على مالمح " على املدارس الثانوية مبحافظة صبيا التعليمية 
به يف ضوء العالقات اإلنسانية يف اتمع املدرسي ، مع إبراز طبيعة العالقة بني املعلم وطال

التربية اإلسالمية ، والكشف عن واقع العالقة بني املعلم وطالبه يف املدارس الثانوية مبحافظة 
  .صبيا التعليمية 

وكانت أداة الدراسة عبارة عن استبانة مشلت ثالث جماالت حتدد العالقة بني املعلم      
الثانوية مبحافظة صبيا  وتكونت العينة من طالب املرحلة. وطالبه يف املرحلة الثانوية 

  .التعليمية
  :ومن أهم نتائج الدراسة      
ال تقتصر العالقة بني املعلم والطالب عند علماء التربية اإلسالمية على املؤسسة التعليمية   .١

فقط ، بل متتد إىل خارج حدود الدرس يف احلياة اليومية واالجتماعية ، بل إىل ما بعد 
  .وفاة املعلم 

برية من معلمي املرحلة الثانوية تقتصر عالقتهم بطالم على تلقني هناك نسبة ك  .٢
  .املعلومات فقط 

كشفت الدراسة أن اال االجتماعي النفسي أكثر ااالت ضعفا وقصورا يف عالقة   .٣
  .املعلم بطالبه 
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 .بعض معلمي املرحلة الثانوية ال يسامهون يف تقوية العالقات بني األسرة واملدرسة   .٤
 
  ) :  هـ ١٤٢٧( راسة الكلثم د -٩ 
بناء برنامج اإلعداد التربوي ملعلم التربية اإلسالمية وفق االجتاهات احلديثة : " بعنوان      

، وقد هدفت الدراسة إىل بناء برنامج ) " تصور مقترح ( ملواجهة املتغريات الثقافية املعاصرة 
الجتاهات احلديثة ملواجهة املتغريات مقترح لإلعداد التربوي ملعلم التربية اإلسالمية وفق ا

  .الثقافية املعاصرة يف كليات املعلمني 
وكانت أداة الدراسة عبارة استبانة ، وضع فيها املقررات املقترحة ومفرداا يف مساق      

وكانت عينة الدراسة عينة شاملة تكونت من أعضاء هيئة التدريس . اإلعداد التربوي 
معات السعودية وأعضاء األقسام التربوية يف كليات املعلمني ، وبلغ بكليات التربية باجلا

  .  عضوا )  ٥١٥( عددهم  
  :ومن أهم نتائج هذه الدراسة      
  

التوصل إىل بناء برنامج مقترح لإلعداد التربوي ملعلم التربية اإلسالمية ، يتكون من   •
) ٥(اكز إعداد املعلمني ، و مقررات تقَدم من قبل قسم التربية وعلم النفس يف مر) ٨(

مقررات تقدم من قبل ) ٣(مقررات تقدم من قبل قسم املناهج وطرق التدريس ، و 
  .قسم الوسائل والتقنيات كذلك 

  
  
    ) :هـ ١٤٢٧( دراسة العلي  -٠١ 
تقومي معلمات العلوم الشرعية يف املرحلة املتوسطة يف ضوء املعايري املقترحة : " بعنوان      

، وقد هدفت الدراسة إىل حتديد معايري جودة األداء التدريسي " األداء التدريسي جلودة 
ملعلمات العلوم الشرعية يف املرحلة املتوسطة ، مع تقومي واقع األداء التدريسي ملعلمات العلوم 

والتعرف . الشرعية يف املرحلة املتوسطة يف ضوء معايري اجلودة املقترحة لألداء التدريسي 
لة الفروق اإلحصائية يف األداء التدريسي ملعلمات العلوم الشرعية يف ضوء املعايري على دال
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املؤهل ، سنوات اخلربة يف ( املقترحة جلودة األداء التدريسي باختالف متغريان الشخصية 
، وكذلك املسامهة يف تطوير وحتسني مستوى األداء التدريسي ملعلمات العلوم ) التدريس 

  .رحلة املتوسطة الشرعية يف امل
متها الباحثة كأداة لتطبيق وكانت أداة الدراسة عبارة عن بطاقة مالحظة استخد     

  .البحث
معلمة من معلمات العلوم الشرعية يف املرحلة )  ٣٣( وتكونت عينة الدراسة من      

  . من جمتمع البحث األصلي% ) ٥٥.٩٣( املتوسطة مبحافظة اخلرج ، بنسبة بلغت 
  :أهم نتائج هذه الدراسة  ومن     
القدرة على ( أن األداء التدريسي ملعلمات العلوم الشرعية متوسط يف ضوء معيار   .١

  ) .التواصل االجتماعي ، التمكن من املادة العلمية ، الكفاءة يف التدريس 
القدرة على تنمية ( أن األداء التدريسي ملعلمات العلوم الشرعية قليل يف ضوء معيار   .٢

  ) .ت اإلبداعية للطالبات القدرا
امتالك السمات ( أن األداء التدريسي ملعلمات العلوم الشرعية كبري يف ضوء معيار   .٣

  ) .الشخصية وإدارة الذات 
فأقل يف األداء التدريسي )  ٠.٠٥( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى   .٤

رة على التواصل االجتماعي ، تنمية القد( ملعلمات العلوم الشرعية يف ضوء املعايري التالية 
مادة التخصص ـ " القدرات اإلبداعية لدى الطالبات ، التمكن من املادة العلمية      

باختالف  ) داء التدريسي الكلي، الكفاءة يف التدريس ، األ" العلوم الشرعية ـ 
  .مؤهالن التعليمية 

أقل يف األداء التدريسي ف)  ٠.٠٥( وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى   .٥
السمات الشخصية ملعلمة العلوم الشرعية وإدارة ( ملعلمات العلوم الشرعية يف ضوء معيار 

بني املعلمات احلاصالت على مؤهل دبلوم واملعلمات احلاصالت على مؤهل ) الذات 
  .بكالوريوس ، لصاحل املعلمات احلاصالت على مؤهل دبلوم 

القدرة على ( يف ضوء معايري )  ٠.٠٥( ئية عند مستوى وجود فروق ذات داللة إحصا  .٦
ة العلمية  ، الكفاءة يف تنمية القدرات اإلبداعية لدى الطالبات ، التمكن من املاد
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، امتالك السمات الشخصية ملعلمة العلوم الشرعية وإدارة الذات ، األداء التدريس
أقل من ست ( قل سنوات خربة بني املعلمات األ) التدريسي يف ضوء املعايري بصفة عامة 

 ١٠-٦من ( ، وكل من املعلمات أصحاب سنوات اخلربة املتوسطة واألعلى ) سنوات 
، لصاحل كل من املعلمات أصحاب اخلربة املتوسطة ) سنوات  ١٠سنوات ، أكثر من 

 .واألعلى 
  
  
  
  
  
  
 

  : الدراسات اليت تتعلق باجلودة الشاملة يف التعليم / ثانيا 
الدراسات اليت تناولت جانب اجلودة الشاملة يف التعليم ، من حيث بيان  وتشمل     

 مفهومها وأمهية تطبيقها يف املؤسسات التعليمية ، وأهدافها ، ومميزاا ، ومبادئها وأسسها،
والتأكيد على إمكانية العمل ا يف املدارس سواًء احلكومية منها أو األهلية ، ومعايريها ، 

ات نظر املعنيني يف املؤسسات التربوية والتعليمية حول أمهية تطبيق والتعرف على وجه
  :اجلودة الشاملة يف التعليم وفوائدها ، ومن هذه الدراسات ما يلي 

    
  ) : ٢٠٠١( دراسة البكر  - ١  
وهدفت " . أسس ومعايري اجلودة الشاملة يف املؤسسات التربوية والتعليمية : " بعنوان      

ضع إطار منهجي لدعم وتقومي مسار اجلودة يف العملية التعليمية وذلك من الدراسة إىل و
يف جمال التربية والتعليم، )  ٩٠٠٢اآليزو ( خالل تطبيق وتوظيف املواصفة الدولية للجودة 

وتطبيق عناصرها كمعايري لعملية تقومي وقياس مستوى وفاعلية جودة األداء يف املؤسسات 
  .التربوية والتعليمية 
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  .التحليل ، والتطبيق : وقد اعتمد الباحث يف منهج الدراسة على بعدين رئيسني مها      
  :ومن أهم النتائج اليت توصل إليها      
  .ضرورة األخذ مبعايري املواصفة الدولية للجودة يف بنية ونظام التعليم   .١
  . فة أمهية األخذ بتطبيقات املواصفة الدولية للجودة يف مراحل التعليم املختل  .٢
  .اإلسهام يف بلورة إطار متكامل للمواصفة الدولية للجودة يف جمال التربية   .٣
اإلسهام يف وضع خطوات إجرائية لتوظيف مكونات وعناصر املواصفة الدولية للجودة   .٤

يف تصميم ومراجعة أداء األجهزة والعناصر واحملتويات ذات العالقة بالعملية التربوية 
  .والتعليمية 

  
  
  
  
           ) :هـ ١٤٢٣( اسة سكتاوي در -٢ 
إدارة اجلودة الشاملة وإمكانية استخدامها يف إدارة مدارس تعليم البنني مبدينة : " بعنوان      

، وقد هدفت الدراسة إىل إلقاء الضوء على مفهوم إدارة اجلودة الشاملة " مكة املكرمة 
واملمارس التربوي لالستفادة منها  وفلسفتها ، ومعايري ومتطلبات تطبيقها ، وإبرازه للقارئ

يف تطوير العمل التربوي ، والتعرف على إمكانية تطبيق أسلوب إدارة اجلودة الشاملة يف 
إدارة مدارس تعليم البنني مبدينة مكة املكرمة من خالل آراء عينة من مديري تلك املدارس  

املكرمة حول إمكانية تطبيق  ومعرفة الفروق بني آراء مديري مدارس تعليم البنني مبدينة مكة
أسلوب إدارة اجلودة الشاملة يف إدارة مدارسهم ، بسبب اختالف املراحل التعليمية اليت 
يعملون ا ، أو تنوع مؤهالم العلمية ، أو تفاوت سنوات اخلربة يف العمل اإلداري 

  .املدرسي 
     . ا لتطبيق دراسته وكانت أداة الدراسة عبارة عن استبانة قام الباحث بتصميمه     

 مبدينة مكة املكرمة ، مديرا ، من مديري مدارس تعليم البنني)  ٢٠٤( وتكونت العينة من 
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)  ٢١( مديرا يف املرحلة املتوسطة ، و)  ٥٦( مديرا يف املرحلة االبتدائية و)  ١٢٧( منهم 
  .مديرا يف املرحلة الثانوية

  : ومن أهم نتائج الدراسة      
ة مديري مدارس تعليم البنني مبدينة مكة املكرمة يرون إمكانية تطيق أسلوب أن غالبي  .١

  .األربعة عشر يف مدارسهم ) دمينج ( إدارة اجلودة الشاملة وفقا ملبادئ 
هناك فروق ذات داللة إحصائية بني أراء مديري مدارس تعليم البنني مبدينة مكة املكرمة   .٢

املراحل التعليمية اليت يعملون ا وسنوات  تعزى إىل تنوع مؤهالت املدراء واختالف
اخلربة حول تطبيق بعض مبادئ أسلوب إدارة اجلودة الشاملة يف مدارسهم لصاحل املدراء 

  . اللذين يرون إمكانية تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف مدارسهم 
  
  
  
   
  ) :هـ ١٤٢٦( دراسة األغربي  - ٣  
من وجهة نظر مديري ومعلمي املدارس احلكومية إدارة اجلودة الشاملة : " بعنوان      

اململكة العربية  –يف حمافظة األحساء )  ٩٠٠٢( املطبقة هلا واحلاصلة على شهادة اآليزو 
وهدفت هذه الدراسة إىل حتديد جوانب جناح نظام اجلودة الشاملة يف املدارس " . السعودية 

وقوف على النتائج اليت حتققت من خالل املطبقة هلا ، ومدى قناعة أفراد العينة بذلك ، وال
وتقدمي بعض . تطبيق نظام إدارة اجلودة الشاملة وكيفية االستفادة منها يف مدارس أخرى 

املقترحات اليت قد تساعد متخذي القرار أخذها بعني االعتبار قبل الشروع يف تطبيق إدارة 
حديات اليت تواجه املدارس اجلودة الشاملة يف مدارس أخرى ، والتعرف على الصعوبات والت

  .املطبقة لنظام اجلودة الشاملة من وجهة نظر أفراد العينة 
كانت أداة الدراسة استبانة قام الباحث ببنائها مث توزيعها على أفراد العينة ، وتكونت      

مدارس حكومية من مدارس التعليم العام يف )  ٧( من مديري ومعلمي )  ١٣٨( العينة من 
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      شهادة اآليزو العاملية  حساء واليت طبقت إدارة اجلودة الشاملة وحصلت علىحمافظة األ
 )٩٠٠٢ (.  
  : الباحث يف دراسته  اومن أهم النتائج اليت توصل إليه     
انشغال إدارة املدرسة باألعمال الكتابية وتنظيم السجالت ، ويعترب ذلك من أبرز   .١

  .صعوبات تطبيق نظام اجلودة 
 .املشرفني والكوادر اخلاصة بنظام اجلودة بصورة كافية عدم توفر   .٢
  .عدم توفر اإلمكانات املادية الالزمة لتطبيق نظام اجلودة   .٣
  .حمدودية إشراك املعلم يف عملية اختاذ القرارات اإلدارية   .٤
  .حتسن مسعة املدرسة املطبقة لنظام اجلودة الشاملة   .٥
  .ئهم باملدرسة املطبقة لنظام اجلودةزيادة إقبال أولياء األمور يف تسجيل أبنا  .٦
زيادة زيارات مديري املدارس األخرى للمدارس املطبقة لنظام اجلودة الشاملة دف   .٧

  .التعرف على طبيعة النظام 
  
  
           ) :هـ ١٤٢٧( دراسة مددين   -٤ 
، وقد " ة تقومي األداء الوظيفي للمعلمات يف ضوء مبادئ إدارة اجلودة الشامل:" بعنوان      

هدفت الدراسة إىل التعرف على درجة ممارسة تقومي األداء الوظيفي للمعلمات مبدارس 
التعليم العام احلكومي مبدينة مكة املكرمة يف ضوء مبادئ إدارة اجلودة الشاملة ، والكشف 
 عن درجة أمهية تطبيق تقومي األداء الوظيفي للمعلمات مبدارس التعليم العام احلكومي مبدينة

  .مكة املكرمة يف ضوء مبادئ إدارة اجلودة الشاملة 
 . عبارة موزعة على مخسة حماور )  ٤٢( وكانت أداة الدراسة استبانة احتوت على      

من جمتمع الدراسة الكلي املتمثل يف املشرفات )  ٦٥٨( وبلغ العدد الكلي لعينة الدراسة 
  .  طة والثانوية املتوس: التربويات ، ومديرات ومعلمات املرحلتني 

  :ومن أهم النتائج اليت توصلت إليها الدراسة      
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يرى أفراد عينة الدراسة أن درجة ممارسة تقومي األداء الوظيفي للمعلمات يف ضوء مبادئ   .١
إدارة اجلودة الشاملة كانت متوسطة حيث بلغ املتوسط العام الستجابتهن حول مجيع 

  ) .٣.١٤(األبعاد 
لدراسة أن درجة أمهية تقومي األداء الوظيفي للمعلمات يف ضوء مبادئ يرى أفراد عينة ا  .٢

إدارة اجلودة الشاملة كانت عالية حيث بلغ املتوسط العام الستجابتهن حول مجيع األبعاد 
)٤.١٥. (  
وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات استجابات أفراد الدراسة حول تقومي   .٣

إدارة اجلودة الشاملة سواء فيما يتعلق بدرجة املمارسة أو أداء املعلمات يف ضوء مبادئ 
درجة األمهية تبعا ملتغري نوع العمل ، وقد كانت الفروق لصاحل املشرفات التربويات 

  .مقابل املديرات واملعلمات 
وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات استجابات أفراد الدراسة حول تقومي   .٤

بادئ إدارة اجلودة الشاملة سواء فيما يتعلق بدرجة املمارسة أو أداء املعلمات يف ضوء م
سنة فأكثر ) ١٥(درجة األمهية تبعا ملتغري اخلربة ، وكانت الفروق لصاحل من خربن من 

  . سنة ) ١٥(مقابل من خربن أقل من 
وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات استجابات أفراد الدراسة حول تقومي   .٥

ملعلمات يف ضوء مبادئ إدارة اجلودة الشاملة سواء فيما يتعلق بدرجة املمارسة أو أداء ا
درجة األمهية تبعا ملتغري احلصول على دورات تدريبية ، وقد كانت الفروق لصاحل الاليت 

 .التحقن بدورات تدريبية يف جمال التخصص مقابل الاليت مل يلتحقن بالدورات التدريبية 
  
           ) :هـ ١٤٢٧(  دراسة العتييب -٥ 
تصور مقترح لدور اإلدارة املدرسية يف حتقيق معايري اجلودة التعليمية مبدارس : " بعنوان      

، وهدفت الدراسة إىل معرفة واقع ممارسة اإلدارة " الثانوية العامة للبنني مبكة املكرمة 
، والتعرف على أسس  املدرسية ألهداف اجلودة وأمناطها ، وأهم املشكالت اليت تواجها

إدارة اجلودة ومراحل تطبيقها وأهم مداخلها ، وكذلك الوقوف على أهم معايري اجلودة 
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للعملية التعليمية ، وحماولة الوصول إىل مقترح لتحقيق وتطوير دور إدارة املدرسة الثانوية يف 
  .رفع اجلودة التعليمية باستخدام معايري اجلودة 

وتكونت العينة من معلمي مدارس . استبانة قام الباحث ببنائها وكانت أداة الدراسة      
 .املرحلة الثانوية العامة للبنني بالعاصمة املقدسة 

  :ومن أهم نتائج الدراسة      
غياب الفهم الكامل والوعي ملعىن اجلودة الشاملة وأهدافها ، ومسئولية كل من يعمل يف   .١

  .املدرسة عن املشاركة يف حتقيقها 
مستوى اإلمكانات املادية والتجهيزات املتاحة باملدرسة والكوادر البشرية املدربة  تدين  .٢

  .للعمل على حتقيق أهداف العملية التعليمية 
ما زالت اخلدمات التعليمية والتربوية املقدمة داخل املدرسة ال تتوافق بشكل كبري مع   .٣

  . داخل املدرسة –عليمية املستفيد األول من العملية الت –احتياجات وتوقعات الطالب 
  
  
  
  
    ) :هـ ١٤٢٧( دراسة الورثان  - ٦  

دراسة ميدانية  - مدى تقبل املعلمني ملعايري اجلودة الشاملة يف التعليم : " بعنوان      
، وقد هدفت الدراسة إىل التعرف على مدى تقبل املعلمني ملعايري "  –مبحافظة األحساء 

فظة األحساء ، والعوامل اليت تشجعهم على تقبل معايري اجلودة اجلودة الشاملة يف التعليم مبحا
الشاملة يف التعليم ، واملعوقات اليت حتد من تقبلهم هلذه ملعايري ، واملقترحات اليت تفعل 
تقبلهم للمعايري ، كون معرفة مدى تقبل املعلمني ملعايري اجلودة الشاملة يف التعليم من 

ودة الشاملة ، حيث يصعب حتقيق النجاح دون التعرف اخلطوات الضرورية يف حتقيق اجل
على مدى تقبل املعنيني كون آرائهم واجتاهام متثل ركيزة أساسية يف هذه العملية التعليمية 

  .التربوية 
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استبانة قام الباحث بتصميمها يف ضوء مشكلة الدراسة وأهدافها : وكانت أداة الدراسة      
 .فقرة )  ٨٤( ثة حماور رئيسية ، وتتكون هذه احملاور من وتساؤالا ، واشتملت على ثال

وقد مت توزيعها على عينة الدراسة اليت تكونت من عينة ممثلة من املعلمني مبحافظة      
معلم مبدارس التعليم العام احلكومي واألهلي )  ٨٨٦(ويبلغ عددهم % ١٣األحساء بنسبة 

 .  جبميع املراحل الدراسية والتخصصات العلمية
   :وقد توصل الباحث يف دراسته إىل النتائج التالية      

حظيت مجيع معايري اجلودة الشاملة يف التعليم املتعلقة باملعلم على تقبل بدرجة كبرية من   .١
  .قبل املعلمني بإدارة التربية والتعليم مبحافظة األحساء 

ظ عليه على أعلى درجات حصل معيار توفري املناخ التعليمي املالئم والتقيد به واحلفا  .٢
 .التقبل بالنسبة لبقية معايري اجلودة الشاملة يف التعليم 

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني تقبل املعلمني ملعايري اجلودة الشاملة يف التعليم يف   .٣
املرحلة  –املؤهل الدراسي ، نوعه ، مدة اخلربة يف التدريس ( مجيع متغريات الدراسة 

اعدا متغري اجلنسية فقد وجدت فروق ذات داللة إحصائية لصاحل املعلمني م) الدراسية 
 .غري السعوديني ، وهذا يعين ضرورة االهتمام باملعلم السعودي واالعتناء بإعداده 

حظيت مجيع العوامل اليت تشجع املعلمني على تقبل معايري اجلودة الشاملة بدرجة تقبل   .٤
االهتمام باجلانب اإلنساين يف العمل على أعلى  كبرية من قبل املعلمني ، وحصل عامل

  . درجة يف املتوسط احلسايب من وجهة نظر أفراد العينة
من املعوقات اليت حتد من تقبل املعلمني ملعايري اجلودة الشاملة يف )  ٢٠من ١٠( حظيت   .٥

 التعليم بدرجة تقبل كبرية من قبل املعلمني ، بينما حصل اثنان من هذه املعوقات على
ضعف فاعلية نظم املكافآت واحلوافز وعدالتها ، والكثافة العددية : أعلى الدرجات ومها 

 .املرتفعة للطالب داخل الصفوف الدراسية 
  
  ) :         هـ ١٤٢٨( دراسة بلجون  -٧ 
تصورات املعلمات والطالبات املعلمات لسمات معلم العلوم يف ضوء معايري : " بعنوان      

، وقد هدفت الدراسة إىل الوقوف على ضرورة خضوع أداء املعلمني " ة اجلودة الشامل
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 اجلودة الشاملة ، وذلك من السعوديني مبا فيهم معلمي العلوم والطالب املعلمني ملعايري
التعرف على تصورات املعلمات والطالبات املعلمات خلصائص معلم العلوم يف ضوء : خالل

فة الفروق بني تصورات املعلمات والطالبات املعلمات وكذلك معر. معايري اجلودة الشاملة 
  .خلصائص معلم العلوم يف ضوء معايري اجلودة الشاملة 

وكانت أداة الدراسة عبارة عن استبانة من إعداد الباحثة ، تضمنت جمموعة من مسات      
معلمات  معلمة من)  ١٧٢( وبلغ عدد أفراد العينة . معلم العلوم ، موزعة على أربعة أبعاد 

من طالبات التربية )  ٥٤( العلوم مبنطقة مكة املكرمة يف مجيع مراحل التعليم العام ، و 
 . العملية املقيدات بكلية إعداد املعلمات مبكة املكرمة 

  :ومن أهم نتائج هذه الدراسة      
أن هناك درجة عالية من التوافق بني تصورات املعلمات والطالبات املعلمات خلصائص   .١

جلودة عند معلم العلوم ، وبالرغم من هذا التوافق واالتفاق العام إال أنه كان هناك بعض ا
االختالفات يف درجة التصور لبعض املمارسات والسمات اليت تسهم يف حتقيق معايري 

  .اجلودة الشاملة يف تعليم العلوم لصاحل املعلمات 
ت وتالميذهن وأا أساسية جلودة معلم أمهية التأثري النوعي للتفاعالت الصفية بني املعلما  .٢

  .العلوم فقد احتل هذا البعد الترتيب األول بني أبعاد الدراسة 
أن هناك اختالفا بني تصورات املعلمات والطالبات املعلمات تدور حول ضرورة التعامل   .٣

ام مع التالميذ بالتساوي وبناء جسور الثقة مع مجيع التالميذ ، فالتالميذ مجيعهم سواء أم
  .املعلم ، والتحيز لبعض التالميذ يؤثر سلبا على الفعالية التعليمية للتالميذ اآلخرين 

أن األنشطة التعليمية احتلت املركز الثاين لتصورات املعلمات والطالبات املعلمات   .٤
خلصائص اجلودة يف معلم العلوم ، واحتل بعد إدارة الصف املركز الثالث ، وتناول املركز 

  .ات املعلم الشخصية الرابع مس
فقط عند فترة من ( ملتغري اخلربة ) ٠.٠٥(وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى   .٥

، وكذلك فيما يتصل مبتغري اخلربة عدم وجود فروق ذات ) سنة إىل مخس سنوات خربة 
  ) .أكثر من مخس سنوات( دى املعلمات داللة إحصائية كلما زادت سنوات اخلربة ل
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  ) :هـ ١٤٢٨( العارفة و قران  دراسة -٨ 
معوقات تطبيق اجلودة يف التعليم العام من وجهة نظر املسؤولني واملشرفني : " بعنوان      

وقد هدفت الدراسة إىل التعرف على ". التربويني ومديري املدارس يف منطقة الباحة التعليمية 
البيئة املدرسية   –اإلدارة التعليمية ( أهم معوقات تطبيق اجلودة يف التعليم العام واملتعلقة بـ 

وذلك من )  اتمع اخلارجي –الطالب  –املعلم  –اإلدارة املدرسية  –املقررات الدراسية  –
  .وجهة نظر أفراد العينة

وكانت أداة الدراسة استبانة اختارها الباحثان كأداة جلمع البيانات واستطالع آراء      
شاملة تكونت من مجيع أفراد جمتمع الدراسة األصلي ، والبالغ وكانت العينة . أفراد العينة 

مدير )  ٢١٢( رفا تربويا ، مش)  ١٠٢( مسؤوال تربويا ، )  ٤٤( فردا ، )  ٣٥٨( عدهم 
  .مدرسة

  :ومن أهم النتائج هلذه الدراسة      
ة ، اإلدارة التعليمية ، والبيئة املدرسي: هناك العديد من املعوقات املتعلقة بكل من  .١

واملقررات الدراسية ، واإلدارة املدرسية ، والطالب ، وكذلك عالقة املدرسة باتمع  
  . وهذه املعوقات تعوق تطبيق اجلودة يف التعليم العام 

وجود العديد من املعوقات املتعلقة باملعلم واليت تعوق تطبيق اجلودة يف التعليم العام ، ومن  .٢
عدم قدرة املعلم على توظيف  –ربامج التدريبية عزوف املعلم عن حضور ال: أبرزها 

ضعف  –ضعف إملام املعلم بأدوات التقومي وأساليبه  –التقنيات احلديثة يف التدريس 
  .عدم رضا املعلم عن وظيفته التربوية  –مهارات املعلم يف االتصال الفعال مع الطالب 

  
  ) :هـ ١٤٢٨( دراسة امليمان  -٩
قراءة ( املفهوم واملبادئ واملتطلبات : م لشاملة يف التعليم العااجلودة ا: " بعنوان      

وقد هدفت الدراسة إىل قراءة مفهوم ومبادئ ومتطلبات اجلودة الشاملة قراءة )" إسالمية
إسالمية ، وذلك بتوضيح مفهوم اجلودة يف التعليم من منظور إسالمي ، والتعريف مببادئ 

  .مبتطلبات اجلودة من منظور إسالمي اجلودة من منظور إسالمي ، والتعريف 
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وقد التزمت الباحثة بتوضيح مفهوم اجلودة ، ومبادئها ، ومتطلباا من وجهة النظر      
  . اإلسالمية 

  :وكان من أهم نتائج هذه الدراسة     
أن مفهوم اجلودة يف التعليم يف اإلسالم مبين على اإلحسان وإتقان العمل والدقة فيه ،   .١

يات القرآنية ، وذلك من منطلق أن طلب العلم فريضة على كل مسلم ، والفرد بداللة اآل
متعبد فيه هللا ، لذلك هو مطالب باالستزادة منه والتعلم مدى احلياة واملعلم وريث للعلم 
مكلف بتبليغه واالستزادة منه ، واملناهج اإلسالمية تبىن وفقا للمقاصد اإلسالمية 

داف املدرسة منطلقة من الغاية السامية اليت خلق اهللا اخللق واألولويات اتمعية ، وأه
ألجلها وهي العبادة واخلالفة ، مما يستوجب وضوح األهداف لتعكس هذه الغايات ، 

  . وتترمجها لسلوك يتخلق به طالب العلم املسلم ، واملناهج التربوية والتعليمية
الشاملة يف اإلدارة هي مبادئ أساسية إن مبادئ اجلودة اليت اتفق عليها املهتمني باجلودة   .٢

يف العمل عامة يف اإلسالم ويف العمل التعليمي خاصة ، على أن تربط يف مجيع أبعادها 
باملفهوم اإلسالمي للجودة ، والذي وضع رضا رب العاملني يف املرتبة األوىل ، مث رضا 

  .املستفيدين يف املرتبة الثانية 
ة الشاملة هي متطلبات للعمل يف التصور اإلسالمي ، إن متطلبات حتقيق إدارة اجلود  .٣

  .وضرورات لتحيق جناحه وقبوله ، وهي القوة اليت أمر اهللا سبحانه وتعاىل بإعدادها 
  
  ) :هـ ١٤٢٨( دراسة العرتي  -٠١
وهدفت " . تطوير كفايات املعلم يف ضوء معايري اجلودة يف التعليم العام : " بعنوان      

عرف على مفهوم اجلودة يف جمال التعليم العام ، والتعرف على اجلوانب الدراسة إىل الت
املختلفة لدور املعلم يف ضوء معايري اجلودة يف النظام التعليمي العام ، وحماولة وضع كفايات 
جديدة للمعلم يف ضوء معايري اجلودة يف التعليم العام ، مع وضع رؤية إلكساب املعلم 

  . معايري اجلودة يف التعليم العام الكفايات الالزمة يف ضوء 
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وقد اختذت الباحثة منهج التحليل النفسي لتحليل دور املعلم يف ضوء حتديات األلفية      
الثالثة ومفهوم اجلودة واستنباط معايري اجلودة منها ، ووضع كفايات يكتسبها املعلم من 

  .اخلدمة خالل إعداده أو تدريبه أو من خالل الدورات التدريبية أثناء 
  : ومن أهم نتائج هذه الدراسة       
مفهوم اجلودة يف جمال التعليم ليس تعبريا جديدا ، فقد حث ديننا اإلسالمي احلنيف على   .١

  .إجادة العمل وإتقانه 
: التوصل إىل حتديد اجلوانب املختلفة لدور معلم األلفية الثالثة يف التعليم العام ، ومنها  .٢

جانب توظيف  –جانب توفري بيئة صفية معززة للتعلم  -طويرها جانب تنسيق املعرفة وت
جانب ربط املدرسة  –املعلم باحث  –جانب تفريد التعليم  –تقنية املعلومات يف التعليم 

جانب  –جانب احملافظة على الثقافة اإلسالمية مع االنتفاع باملعرفة العاملية  –باتمع 
جانب ترسيخ حب الوطن  –نشاط غري الصفي جانب ال –العناية يف أساليب التقومي 

املعلم داع إىل  –املعلم داع إىل اإلميان باهللا عز وجل  –واالنتماء إليه لدى الطالب 
جانب تعليم الطالب لغة  –املعلم داع إىل العمل  –املعلم داع إىل السالم  –التسامح 

  .احلوار 
كل جانب من اجلوانب املختلفة لدور التوصل إىل حتديد معايري اجلودة يف أداء املعلم يف   .٣

املعلم يف األلفية الثالثة يف التعليم العام ، ووضع الكفايات الالزمة للمعلم للقيام بدوره يف 
  .ضوء هذه املعايري

وضع رؤية لتطوير كفايات املعلم من أجل الوصول جلودة أدائه ومتيزه ، يف ضوء معايري   .٤
  . ات تعليمية ذات جودة عالية اجلودة يف التعليم ، للحصول على خمرج

  
 ) : هـ ١٤٢٨( دراسة سعيد  -١١ 

فعالية جودة أداء املعلم يف احلد من مشكلة تسرب الطالب كما يراها : " بعنوان      
وقد هدفت الدراسة إىل معرفة " . مشرفو ومعلمو املرحلة االبتدائية مبنطقة الباحة التعليمية 

يتها يف املؤسسات التربوية ، وحتديد مفهوم  جودة أداء مفهوم إدارة اجلودة الشاملة وأمه
املعلم يف العملية التعليمية ، والوقوف على مفهوم مشكلة التسرب ، واستقصاء أسباا من 
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والكشف عن . وجهة نظر املعلمني واملشرفني التربويني باملرحلة االبتدائية مبنطقة الباحة 
شكلة التسرب كما يراها املعلمون واملشرفون فاعلية جودة أداء املعلم يف احلد من م
  .التربويون باملرحلة االبتدائية مبنطقة الباحة 

) ٥٠( وكانت أداة الدراسة استبانة اختارها الباحث لتطبيق الدراسة ، احتوت على      
)  ٤٢( فردا ، منهم )  ١٢٦( وقد تكونت العينة من . عبارة موزعة على أربعة حماور 

  .مدارس ابتدائية مبنطقة الباحة)  ١٠( معلما من )  ٨٤( من منطقة الباحة ،  مشرفا تربويا
  : ومن أهم نتائج هذه الدراسة       

أن من أهم أسباب التسرب ضعف أداء املعلم العلمي واملهين ، وأن جلودة أداء املعلم   .١
املشرفني  دورا إجيابيا يف احلد من مشكلة التسرب يف املدارس االبتدائية من وجهة نظر

  .التربويني واملعلمني 
االتفاق بني أفراد العينة على ضرورة إدخال برامج اجلودة اليت تؤدي لفعالية األداء   .٢

العلمي واملهين التربوي يف املرحلة االبتدائية باململكة العربية السعودية ، واليت تعترب مدخل 
  .للجودة التعليمية 

  
  ) :هـ ١٤٢٨( دراسة الغامدي  -٢١ 
تصور مقترح لتطبيق نظام اجلودة الشاملة يف املؤسسات التربوية والتعليمية : " بعنوان      

وقد هدفت الدراسة إىل ) " .  ISO 9002( السعودية يف ضوء املواصفة الدولية للجودة 
توضيح مفهوم اجلودة الشاملة وأمهيتها ومتطلباا ، وبيان املؤشرات حنو تطبيق اجلودة يف 

لتعليم ، واستقراء ألهم املعوقات واملشكالت اليت تواجه التطبيق ، ووضع تصور التربية وا
مقترح لتطبيق نظام اجلودة الشاملة يف املؤسسات التربوية والتعليمية السعودية يف ضوء 

  ) . ISO 9002 (املواصفة الدولية للجودة 
ألسلوب التحليلي وقد اعتمد الباحث يف منهج الدراسة على املنهج الوصفي بتتبع ا     

التركييب النظري يف اجلانب النظري ، ووضع تصور مقترح لتطبيق نظام اجلودة الشاملة يف 
يف )  ISO 9002(املؤسسات التربوية والتعليمية السعودية يف ضوء املواصفة الدولية للجودة

  .اجلانب التطبيقي 
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  : ومن أهم نتائج هذه الدراسة      
حنو خدمات قطاع التربية )  ISO 9002( لدولية للجودة ضرورة األخذ باملواصفة ا  .١

  .والتعليم 
  .أمهية مؤشرات تطوير األداء عند تطبيق اجلودة الشاملة يف التربية والتعليم   .٢
التوصل إىل تصور مقترح لتطبيق املواصفة الدولية للجودة كأسلوب بديل لعملية   .٣

  .اإلشراف واملتابعة 
  
 :) هـ ١٤٢٨( دراسة عماشة  -٣١
وهدفت الدراسة إىل إعداد معيار " . معايري اجلودة يف مدارس التعليم العام : " بعنوان      

لتقييم الكفاءات املهنية للمعلم يف ضوء معايري اجلودة الشاملة من وجهة نظر مستقبلي اخلدمة 
دى ومعرفة أكثر الكفاءات املهنية ممارسة ل. من الطالب والطالبات يف التخصصات املختلفة 

والكشف عن املتغريات اليت ميكن أن يكون هلا تأثري على األحكام الصادرة من . املعلم 
وكذلك الكشف عن اجلوانب اإلجيابية . وجهة نظر القائمني على شؤون تقومي املعلم 

  .  واجلوانب السلبية بصورة عامة يف أداء املعلم مبدارس التعليم العام 
تقييم أداء معلمة حددت فيها الباحثة الكفاءات املهنية وكانت أداة الدراسة بطاقة      

واقترحت . حماور أساسية )  ٧( كفاية مهنية ، موزعة على )  ٥٠( املطلوبة  وعددها 
املعلمني ، القائمني على شؤون : الباحثة أن تكون عينة الدراسة مكونة من ثالث فئات 

ملرحلة الثانوية القادرين على تقييم أداء تقييم املعلم من مدراء ومشرفني تربويني ، طالبات ا
  .املعلمني 

  :ومن أهم نتائج الدراسة      
التوصل إىل إعداد قائمة باملعايري اليت ميكن أن تستخدم من قبل الطالب أو املقوم ،   •

لتكون معايري اجلودة الشاملة اليت يقَيم يف ضوئها املعلم يف اال التعليمي مبراحل التعليم 
  .ام الع
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  تعليق عام على الدراسات السابقة ، وعالقة الدراسة احلالية ا
من خالل استعراض الباحث للدراسات السابقة ، سواء منها ما يتعلق مبعلم التربية      

  :اإلسالمية ، أو اليت تعلقت باجلودة الشاملة يف التعليم ، يتضح اآليت 
  :مبعلم التربية اإلسالمية  الدراسات اليت تتعلق/ أوال  
تتفق الدراسة احلالية مع الدراسات السابقة اليت تتعلق مبعلم التربية اإلسالمية ، وذلك يف      

التأكيد على أمهية اإلعداد اجليد ملعلم التربية اإلسالمية يف خمتلف جوانب اإلعداد قبل مزاولته 
واصفات اليت تعينه على أدائه التدريسي ملهنة التدريس ، وتزويده باملهارات والكفايات وامل

بشكل جيد ، ألمهية جانب األداء املتميز ملعلم التربية اإلسالمية يف إجناح العملية التعليمية ، 
  .وحتقيق أهدافها املنشودة 

   أبو رزيزة    ، ) هـ ١٤١٢( ، احلكمي ) هـ ١٤١٠( تفق كل من الغامدي فقد ا     
، رمي العلي             ) هـ ١٤٢٧( ننت كل ،) هـ ١٤٢٢( ، الغامدي ) هـ ١٤١٦( 
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، على حتديد العناصر والكفايات اليت تؤدي بأداء معلم التربية اإلسالمية ) هـ ١٤٢٧( 
، إدراكه هلذه الكفايات واملهارات  ملهنة التدريس إىل بلوغ درجة التميز ، مع ضرورة
  .د االجتاه اإلجيايب حنو مهنة التدريس والعمل على حتقيقها يف املوقف التدريسي ، مع وجو

يف دراسته ، من وجود ارتباط موجب بني ) هـ ١٤٢٢( وهذا ما أكده الغامدي      
  .األداء التدريسي ملعلمي التربية اإلسالمية ، واجتاهام حنو مواد ختصصهم 

 يد معايري يف حتد) هـ ١٤٢٧( العلي رمي وتتفق الدراسة احلالية بشكل كبري مع دراسة      
 ، مع والتأكيد على أمهيتها ملعلمي التربية اإلسالمية والعلوم الشرعية ة الشاملةوداجل

قت دراسة العلي على معلمات العلوم الشرعية ب، حيث طُاالختالف يف إجراءات التطبيق
لة باملرحلة املتوسطة ، بينما تم الدراسة احلالية بأداء معلمي التربية اإلسالمية يف املرح

  .االبتدائية 
، يد مشكلة الدراسة ، وإعداد خطتهاكما أن الباحث استفاد من هذه الدراسات يف حتد     

وكذلك إثراء اإلطار النظري للدراسة خاصة فيما يتعلق مببحث معلم التربية اإلسالمية ، 
عد أحد املباحث الرئيسية يف الدراسة احلالية الذي ي.  

  
  :         تتعلق باجلودة الشاملة يف التعليم الدراسات اليت / ثانيا   
تتفق الدراسة احلالية مع مجيع الدراسات السابقة اليت تناولت اجلودة الشاملة يف التعليم ،      

على أمهية تطبيقها وممارستها يف العمل التربوي والتعليمي ، ومما أكدت عليه هذه الدراسات 
  :جمتمعة ما يلي 

  .اجلودة الشاملة يف تطوير العمل التربوي والتعليمي ضرورة االستفادة من   .١
الوقوف على أهم معايري اجلودة الشاملة للعملية التعليمية ، والتأكيد على رفع مستوى   .٢

  .كفايات املعلمني ، يف ضوء معايري جودة األداء التدريسي 
  .ضرورة خضوع أداء املعلمني السعوديني ملعايري اجلودة الشاملة يف التعليم   .٣
  .التعرف على املعوقات اليت حتول دون تطبيق اجلودة الشاملة يف املؤسسات التعليمية   .٤
  .حماولة وضع كفايات جديدة للمعلم يف ضوء معايري اجلودة الشاملة يف التعليم   .٥
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كوثر  ، و) هـ ١٤٢٨( العرتي بشرى وتتقارب الدراسة احلالية مع دراسة كل من      
، ) هـ ١٤٢٧( ، و الورثان ) هـ ١٤٢٧( مددين  سحر، و ) هـ ١٤٢٨( بلجون 
لمعلم يف ختصصات ن هذه الدراسات اهتمت بتحديد مسات ومعايري اجلودة الشاملة لحيث أ

ومراحل خمتلفة ، والتعرف على مدى تقبلهم هلا ، والدراسة احلالية كذلك تسعى للوصول 
للمسامهة يف  يف املرحلة االبتدائية ، التربية اإلسالمية يملعلم ة الشاملةدمعايري اجلوإىل حتديد 

  .يف مؤسسات التربية والتعليم  بأدائه إىل أعلى مستويات اجلودة  التربية اإلسالمية معلمرقي 
  :وختتلف الدراسة احلالية عن الدراسات السابقة يف   
 يلمملع وأمهيتها ة الشاملةدمعايري اجلو قائمة اهتمام الباحث يف هذه الدراسة بتحديد     

، من حيث التعرف على من وجهة نظر املختصني التربية اإلسالمية يف املرحلة االبتدائية 
داجلانب ( دت جلودة أداء املعلم ، وربطها مبختلف جوانب األداء املعايري املختلفة اليت ح

اجلانب االجتماعي واملشاركة  – )املهين ( اجلانب التربوي  – اجلانب العلمي – الشخصي
ة ، مع اإلضافة عليها مبا يتناسب مع طبيعة الدراسة احلالي)تمعية ا.  
وقد استفاد الباحث من الدراسات السابقة يف حتديد مشكلة هذه الدراسة بصورا      

للدراسة احلالية  احلالية ، واإلسهام يف إطارها النظري ، وحتديد اإلجراءات امليدانية املناسبة 
  .         لدراسة وتصميمها ستبانة اوكذلك يف بناء ا

  
  
  
  
  

  ) الفصل الثالث (
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  :               متهيد  

الدراسة  ءات الدراسة امليدانية اليت سارتيتناول الباحث يف هذا الفصل خطوات وإجرا     
، وأداة مجع املعلومات هج الدراسة ، وجمتمع الدراسة بيان من: يف ضوئها ، ويشمل ذلك 

على أفراد جمتمع الدراسة ، وكيفية بنائها واخلطوات املتبعة يف ذلك  مع التعرف  تقبطُاليت 
مت استخدامها يف ا ، واألساليب اإلحصائية اليت على اإلجراءات املتعلقة بصدق األداة وثبا

  :معاجلة وحتليل املعلومات ، وذلك على النحو التايل 
    
  :منهج الدراسة / أوال  
م الباحث باستخدام املنهج اقأهدافها وطبيعة تساؤالا ، نطالقا من مشكلة الدراسة وا     

وصفا وصفها يعتمد على دراسة الظاهرة كما توجد يف الواقع ، ويهتم ب" الوصفي الذي 

  
  
  

  مليدانية   راسةاإلجراءات ا
 



] ١٤٦ [ 
 

، ) ٢٤٧م ، ص٢٠٠٢عبيدات وآخرون ، "(  كيفيا تعبريا كميا أو دقيقا ، ويعرب عنها تعبريا
يعتمد على وصف ما هو كائن وتفسريه وال يقتصر على مجيع البيانات حيث أن هذا املنهج 

وتبويبها بل ميضي إىل أكثر من ذلك حيث يتضمن قدراً من التفسري هلذه البيانات والتعبري 
  . حصائيةعن نتائج الدراسة باألساليب اإل

  :إىل استخدام املنهج الوصفي يف أشكاله التالية  تجلأوالدراسة احلالية      
ذلك من خالل إجراء الدراسة امليدانية املتمثلة يف و: األسلوب الوصفي املسحي  •

استبانة معايري اجلودة الشاملة ملعلمي التربية اإلسالمية يف املرحلة االبتدائية من ( تطبيق 
على أفراد جمتمع الدراسة من أعضاء هيئة التدريس املختصني يف ) وجهة نظر املختصني 

     باملنطقة الغربية  جلامعاتالتربية اإلسالمية بكليات التربية يف اوطرق تدريس  مناهج
مشريف التربية من ، و  )جامعة الطائف  –جامعة امللك عبد العزيز  –جامعة أم القرى ( 

 –جدة  –مكة املكرمة (  اإلسالمية بإدارات التربية والتعليم للبنني باملنطقة الغربية
  .    )الطائف 

ذلك أثناء القيام باملعاجلة اإلحصائية اهلادفة من خالل و: التحليلي  األسلوب الوصفي •
 االحنرافات املعيارية استخدام التكرارات ، النسب املئوية ، املتوسطات احلسابية ،

ومعامل ارتباط بريسون ، للوصول إىل وصف كمي الستجابات أفراد اتمع على 
البيانات لدراسة لن يقتصر على مجع واملنهج الوصفي يف هذه ا .عبارات االستبانة 

يتضمن أيضا قدرا من التفسري هلذه البيانات ، ألن الوصف أحيانا وتبويبها فقط ، بل 
 .يقترن بالتحليل واملقارنة بني هذه البيانات 

  
  :جمتمع الدراسة / ثانيا  
ائج نت يف البداية يقصد مبجتمع الدراسة كل من ميكن أن تتصل به أو تعمم عليه     

كَالدراسة، ومن هنا فإن جمتمع الدراسة تمن مجيع أعضاء هيئة التدريس املختصني يف  نو
والبالغ  ، وطرق تدريس التربية اإلسالمية بكليات التربية يف اجلامعات باملنطقة الغربية مناهج

امعة أم جب أعضاء هيئة تدريس)  ٩( منهم (  عضو هيئة تدريس)  ١٥(  الكلي عددهم
 هيئة تدريس أعضاء)  ٣( ، امعة امللك عبد العزيز هيئة تدريس جب أعضاء)  ٣(  ،القرى 
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من مجيع مشريف التربية اإلسالمية يف تكون جمتمع الدراسة كذلك ، و )امعة الطائف جب
منهم    (مشرفا )  ٧٧( والبالغ عددهم الكلي ية إدارات التربية والتعليم للبنني باملنطقة الغرب

مشرفا )  ١٧( مشرفا مبحافظة جدة ، )  ٣٠( نطقة مكة املكرمة ، مشرفا مب)  ٣٠( 
والبالغ عددهم إمجاال        م الباحث بدراسة مجيع أفراد اتمعاقوقد ،  ) الطائف مبحافظة

على ) االستبانة ( عت أداة الدراسة زدون اللجوء إىل أخذ عينة منهم ، حيث و فردا)  ٩٢( 
استبانة ، مت بعد ذلك استرجاعها ، حيث بلغ عدد )  ٩٢(  مجيع أفراد اتمع بواقع

ن عدد ، بينما كا % ) ٨٧( ، بنسبة  استبانة)  ٨٠( االستبانات املسترجعة والكاملة 
  . ) ١ رقم جدول(  .% )  ١٣( ، بنسبة استبانة )   ١٢( االستبانات املفقودة 

  
  
  
  
  
  
  

  جمتمع الدراسة يوضح توزيع االستبانات على أفراد)  ١( جدول رقم 
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، ومتغري عدد )  ٢جدول رقم ( وفيما يلي وصف تمع الدراسة ، تبعا ملتغري املهنة      

  ) . ٤جدول رقم ( ، ومتغري املؤهل العلمي )  ٣جدول رقم ( سنوات اخلربة 
  : من خالل االستبانات املكتملة جمتمع الدراسة وصف 

( % ) ، والنسب املئوية )ك ( مت استخدام اإلحصاء الوصفي والذي متثل يف التكرارات      
  :لوصف جمتمع الدراسة ، وذلك على النحو التايل 

  
   :وصف جمتمع الدراسة من حيث املهنة / أوال  

  بعا ملتغري املهنةجمتمع الدراسة ت يوضح وصف)  ٢( رقم جدول 
  %النسبة   العدد  التخصص

  % ١٧.٥  ١٤  عضو هيئة تدريس
  % ٨٢.٥  ٦٦  مشرف تربية إسالمية

  % ١٠٠  ٨٠  اموع الكلي
، ونسبة %  ١٧.٥، أن نسبة أعضاء هيئة التدريس متثل )  ٢( يتضح من اجلدول رقم      

  .، من اموع الكلي %  ٨٢.٥مشريف التربية اإلسالمية متثل 
  
  

  االستبانات املفقودة  االستبانات املسترجعة  االستبانات املوزعة  أفراد اتمع
  ١  ٨  ٩  جامعة أم القرى 

  -  ٣  ٣  جامعة امللك عبد العزيز
  -  ٣  ٣  جامعة الطائف 

  ٥  ٢٥  ٣٠  إدارة التربية والتعليم مبنطقة مكة املكرمة
  ٣  ٢٧  ٣٠  إدارة التربية والتعليم مبحافظة جدة

  ٣  ١٤  ١٧  إدارة التربية والتعليم مبحافظة الطائف
  ١٢  ٨٠  ٩٢  اموع
  % ١٣  % ٨٧  % ١٠٠  %النسبة 
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   :سنوات اخلربة  عدد وصف جمتمع الدراسة من حيث/ ثانيا 
  يوضح وصف جمتمع الدراسة تبعا ملتغري اخلربة)  ٣( جدول رقم 

  %النسبة   العدد  سنوات اخلربة
  % ٨.٨  ٧  سنوات ٥أقل من  -١من

  % ١٣.٨  ١١  سنوات١٠أقل من -سنوات٥من
  % ١٨.٨  ١٥  سنة١٥أقل من -سنوات١٠من

  % ٥٨.٨  ٤٧  سنة فأكثر ١٥
  % ١٠٠  ٨٠  اموع الكلي

 - ١( ، أن نسبة األفراد اللذين كانت سنوات خربام من )  ٣( يتضح من جدول رقم      
وات خربم ن، بينما بلغت نسبة األفراد اللذين كانت س%  ٨.٨بلغت ) سنوات  ٥أقل من 

لذين كانت اد ال، وبلغت نسبة األفر % ١٣.٨ )سنوات  ١٠أقل من  –سنوات  ٥( من 
، فيما جاءت نسبة %  ١٨.٨) سنة  ١٥أقل من  –سنوات  ١٠(  سنوات خربم من

  .، من اموع الكلي %  ٥٨.٨بواقع )  سنة فأكثر ١٥( األفراد اللذين كانت خربم 
  

   :املؤهل العلمي وصف جمتمع الدراسة من حيث / ثالثا 
   املؤهل العلمييوضح وصف جمتمع الدراسة تبعا ملتغري)  ٤( جدول رقم 
  %النسبة   العدد  املؤهل العلمي
  % ٤٨.٨  ٣٩  بكالوريوس
  % ٢٦.٢  ٢١  ماجستري
  % ٢٥  ٢٠  دكتوراه

  % ١٠٠  ٨٠  اموع الكلي
) بكالوريوس ( ، أن نسبة األفراد اللذين حيملون مؤهل )  ٤( يتضح من جدول رقم      
، %  ٢٦.٢ )ماجستري ( ون مؤهل ، بينما بلغت نسبة األفراد اللذين حيمل%  ٤٨.٨ بلغت

  .، من اوع الكلي %  ٢٥) دكتوراه ( فيما جاءت نسبة األفراد اللذين حيملون مؤهل 
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  :أداة الدراسة / ثالثًا  
يقصد بأداة الدراسة الوسيلة اليت يتم من خالهلا مجع املعلومات الالزمة لإلجابة على      

الدراسة اعتمدت على املنهج الوصفي املسحي ، ة ، وكما سبق فإن هذه تساؤالت الدراس
تمع مت االعتماد على االستبانة كوسيلة أساسية جلمع البيانات واملعلومات من أفراد اوقد 

، وقد مت بناء االستبانة والتحقق من صدقها وثباا وذلك على  لتحقيق أهداف الدراسة
  :النحو التايل 

  : بناء االستبانة ) أ 
 :مستفيدا يف ذلك من  وتصميمها اخلاصة بالدراسة بناء االستبانةب قام الباحث -١
 الكتب املؤلفة يف جمال املناهج وطرق التدريس عامة ، ومناهج وطرق تدريس التربية •

  .على وجه اخلصوص  اإلسالمية
  .دراساا  الدراسات واألحباث اليت استخدمت أداة االستبانة يف تطبيق •
  .ذا اال آراء اخلرباء واملختصني يف ه •

اسة وأهدافها وتساؤالا ، ويف ضوء يف ضوء مشكلة الدرومن خالل هذه املصادر ، و     
يف صورا األولية ،  متكن الباحث من إعداد االستبانة النظري والدراسات السابقة ، اإلطار

، ستفادة من آرائه وملحوظاتهحيث مت عرضها على سعادة املشرف على الدراسة ، وذلك لال
أشار على أمهية عرضها على جمموعة من احملكمني من ذوي االختصاص واخلربة ،  حيث

وذلك لتحكيمها من قا بلهم ، واالستفادة من وجهات نظرهم ، قبل صياغتها يف صور
 .النهائية 

، وقد تصدر )  ١ملحق رقم ( حمكما )  ٢٠( على ) االستبانة ( مت عرض أداة الدراسة  -٢
جه إىل احملكمني ، يوضح مشكلة الدراسة ، وأهدافها وتساؤالا ، االستبانة خطاب مو

اليت  م حول حماور االستبانة واملؤشراتوكذلك طلب حتكيمها ، بإبداء آرائهم ومالحظا
وذلك من حيث مدى ارتباط كل مؤشر من املؤشرات باحملور واملعيار الذي  تضمنتها ،

اللغوية لكل وكذلك سالمة الصياغة  ، ينتمي إليه ، ومدى وضوح كل مؤشر وأمهيته
من أجله ، إضافة إىل اقتراح طرق لتحسينها  مؤشر، و مالءمته لتحقيق اهلدف الذي صيغ

.     الصياغة ، وحنو ذلك مما يراه احملكم مناسبا ألداة الدراسة من حذف أو إضافة أو إعادة 
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 ضوء آراء احملكني االستبانة يف لنسخ احملكمة مت تعديل بعض مؤشراتوبعد استعادة ا
ومالحظام ، وذلك إما باحلذف ، أو اإلضافة ، أو إعادة الصياغة ، أو إعادة الترتيب ، 

 : وذلك على النحو التايل 
يف )  ٣( ملعيار رقم احملور األول ، وعبارة ايف )  ١( ملعيار رقم إعادة صياغة عبارة ا  -١

 .احملور الثاين 
، ٣٢،  ٢٢،  ١٧( رقم  املعايري ، وهي املؤشراتاملؤشرات اليت تضمنتها  بعض حذف  -٢

، حسب ترقيم األداة يف  لمعيار الذي ينتمي إليه كل مؤشر، لعدم مناسبتها ل)  ٦٢،  ٥٢
 .صورا األولية 

للمعيار الثاين يف )  ١٣( رقم  بعض املؤشرات لعدد من املعايري ، وهي املؤشرإضافة   -٣
ثاين يف احملور للمعيار ال)  ٥٤،  ٥٣،  ٤٧، ٤٦،  ٤٥( رقم  واملؤشراتاحملور األول ، 

)  ٧٨( رقم  امس يف احملور الثالث ، واملؤشرللمعيار اخل)  ٧١( رقم  الثالث ، واملؤشر
 . للمعيار األول يف احملور الرابع ، تبعا لترقيم أداة الدراسة يف صورا النهائية 

،  ٢،  ١( هي املؤشرات رقم إعادة صياغة بعض املؤشرات اليت تضمنتها املعايري ، و  -٤
٥٧،  ٥٠ ، ٤٧ ، ٤٦،  ٤٢،  ٤١،  ٣٦،  ٣٣،  ٣٠،  ٢٧، ٢٠، ١٦ ، ١٠، ٩  ،

، وذلك حسب ترقيم أداة الدراسة يف صورا )  ٧٩،  ٧٨،  ٧٢،  ٧٠،  ٦٧،  ٦٤، ٦٣
 .األولية 

ا يف إعادة ترتيب املؤشرات التابعة للمعيار الثالث يف احملور الثاين ، كما هو يف ترتيبه  -٥
 .استبانة الدراسة يف صورا النهائية 

 :االستبانة يف صورا النهائية   -٣
  :جزأين أساسيني مها احتوت االستبانة يف صورا النهائية على      

املهنة ، عدد سنوات ( تكون من بيانات عامة عن جمتمع الدراسة ، مشلت :  اجلزء األول
  ) .اخلربة ، املؤهل العلمي 

معيارا ، حيتوي كل معيار )  ١٣( اشتمل على أربعة  حماور أساسية ، تضمنت :  اجلزء الثاين
  :مؤشرا ، كما يلي )  ٩٠( منها على عدد من املؤشرات ، مبجموع 
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املتعلقة  إلسالمية يف املرحلة االبتدائيةمعايري اجلودة الشاملة ملعلمي التربية ا/ احملور األول    •
مؤشرا ، تأخذ األرقام )  ١٣( عيارين ، حتتوي على م)  ٢( يتضمن : باجلانب الشخصي 

  . ١٣ -١من 
املتعلقة  إلسالمية يف املرحلة االبتدائيةمعايري اجلودة الشاملة ملعلمي التربية ا/ احملور الثاين    •

مؤشرا ، تأخذ األرقام من )  ١٣( معايري ، حتتوي على )  ٣( يتضمن : باجلانب العلمي 
٢٦ -  ١٤ .   

املتعلقة  إلسالمية يف املرحلة االبتدائيةمعايري اجلودة الشاملة ملعلمي التربية ا/ الث احملور الث   •
، تأخذ مؤشرا)  ٤٩( معايري ، حتتوي على )  ٦( يتضمن ) : املهين ( باجلانب التربوي 

  . ٧٥ - ٢٧األرقام من 
املتعلقة  حلة االبتدائيةإلسالمية يف املرمعايري اجلودة الشاملة ملعلمي التربية ا/ احملور الرابع    •

)  ١٥( معيارين ، حتتوي على )  ٢( يتضمن : باجلانب االجتماعي واملشاركة اتمعية 
  . ٩٠ -  ٧٦مؤشرا ، تأخذ األرقام من 

وقد استخدم الباحث مقياسا ثالثيا لتحديد درجة أمهية كل مؤشر من املؤشرات اليت      
، والدرجة  ) عالية ( الستجابة مهمة بدرجة )  ٣( تضمنتها املعايري ، حبيث تعطى الدرجة 

الستجابة مهمة بدرجة        )  ١( ، والدرجة ) متوسطة ( الستجابة مهمة بدرجة )  ٢( 
  ) .منخفضة ( 

  : ر التايل للحكم على درجة األمهيةوعلى ذلك مت استخدام املعيا     
  

  ) األمهيةدرجة ( الرأي   سايباملتوسط احل
  منخفضة  ١.٦٦إىل      ١من     
  متوسطة  ٢.٣٣إىل   ١.٦٧من   
  عالية  ٣.٠ إىل  ٢.٣٤من   
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  : صدق وثبات أداة الدراسة ) ب 
 : صدق االستبانة  -١

"        من أجل قياسه  أعدت التأكد من أا سوف تقيس ما"  الستبانةيقصد بصدق ا     
ياس درجة أمهية ، وهي يف هذه الدراسة أعدت لق ) ٣٦٩هـ، ص١٤٢٧العساف، ( 

معايري اجلودة الشاملة ملعلمي التربية اإلسالمية يف املرحلة االبتدائية مبا تضمنته من مؤشرات 
تتعلق بكل معيار من املعايري ، ولكي يتم التأكد من أن أداة الدراسة وضعت فعال لتقيس 

أسلوب  أهداف الدراسة ، وحىت يتم التحقق من مناسبة العبارات اليت احتوا من حيث
الصياغة ، الشمولية ، األمهية ، الوضوح ، فإنه مت التأكد من الصدق عن طريق الصدق 

  ) .آراء احملكمني ( الظاهري 
  ) :آراء احملكمني ( الصدق الظاهري 

على جمموعة من احملكمني من يف صورا األولية ) االستبانة ( مت عرض أداة الدراسة      
، وكان عددهم         مها قبل صياغتها يف صورا النهائيةذوي االختصاص واخلربة لتحكي

صنف فيه ، الذي  دى مناسبة كل مؤشر للمعيارأخذ آرائهم حول مومت  ، حمكما)  ٢٠( 
للتأكد من وضوح ودقة صياغة واقتراح ما يناسب حيال ذلك ، وإضافة ما يلزم ، وكذلك 

%) ٨٠(وقد اعتربت نسبة  م األمر ذلك ،اسبة إذا لزاالستبانة واقتراح الصياغة املن مؤشرات
ظات احملكمني يف وحوقد مت أخذ ملمن آراء احملكمني معيارا للحكم على صالحية املؤشر ، 

  . حتقق لالستبانة صدقها الظاهري بعد عرضها على احملكمنيوبذلك  االعتبار ،
  
   : ثبات االستبانة   -٢

قريبا إذا ما طبقت أكثر من مرة حتت يقصد بثبات االستبانة أن تعطي نفس النتائج ت     
  :ظروف متماثلة ، وحىت يتم التأكد من ثبات االستبانة قام الباحث باستخدام الطرق التالية 

  . ) ٥( ، كما هو موضح يف جدول رقم  حساب الثبات بطريقة ألفا كرونباخ •
  . )  ٦( ، كما هو موضح يف جدول رقم  حساب الثبات بطريقة االتساق الداخلي •
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 :حساب الثبات بطريقة ألفاكرونباخ  -١
  حساب الثبات للمقياس بطريقة ألفا كرونباخ): ٥(جدول رقم 

  لفا كرونباخقيمة أ املعيار احملور

 األول 

  ٠.٩١ األول
  ٠.٨٩ الثاين

  ٠.٩٠ احملور األول

 الثاين

  ٠.٩٣ األول
  ٠.٩٢ الثاين
  ٠.٩١ الثالث

  ٠.٩١ احملور الثاين

  لثالثا
 

  ٠.٩١ األول
  ٠.٩٢ الثاين
  ٠.٩٣ الثالث
  ٠.٩٠ الرابع
   ٠.٩٢ اخلامس
  ٠.٨٩ السادس
  ٠.٩١ احملور الثالث

 الرابع 

 ٠.٩٣ األول
 ٠.٨٨ الثاين

 ٠.٩١ احملور الرابع
 ٠.٩٣  الدرجة الكلية حملاور الدراسة

خ للمقياس وحماوره املختلفة قيم معامل ألفا كرونبايتضح من اجلدول السابق أن      
حيث  كافية ألغراض تطبيق األداة ، تتمتع بقيمة ثباتوكذلك املؤشرات داخل كل حمور 

جعلت الدرجة الكلية حملاور  مرتفعة ، وهذه القيم ) ٠.٩٣( إىل  ،)  ٠.٨٨(  تراوحت من
تمتع بدرجة أن أداة الدراسة تشري إىل هذا يو،  ) ٠.٩٣( الدراسة تتمتع بقيمة ثبات بلغت 

  . ، وبالتايل ميكن االعتماد على النتائج والوثوق اعالية من الثبات 



] ١٥٥ [ 
 

  :حساب الثبات بطريقة االتساق الداخلي  -٢
وبني وذلك عن طريق حساب معامل االرتباط بني درجة كل حمور والدرجة الكلية ، 

ح من نتائج ويتض)  ٦ (ومت عرض النتائج يف اجلدول رقم درجات احملاور بعضها البعض ، 
مما  ) ٠.٩٢( إىل  ) ٠.٨٧( حصائيا وتراوحت من جلداول أن مجيع القيم ذات داللة إا

  . يؤكد ثبات االستبانة وإمكانية االعتماد على النتائج
  

  حساب ثبات االستبانة بطريقة االتساق الداخلي) :  ٦( جدول رقم 

  الدرجة الكلية  الرابع  الثالث  الثاين  األول  احملاور

  ٠.٩١  ٠.٨٩  ٠.٩١  ٠.٩٢  ١  األول

  ٠.٩٢  ٠.٩٢  ٠.٨٨  ١    الثاين

  ٠.٨٩  ٠.٨٧  ١      الثالث

  ٠.٩٠  ١        الرابع

  ١          الدرجة الكلية
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  :تطبيق الدراسة  خطوات/ رابعا   
عرضها على قسم  وفق ما سبق بيانه ، مث ) الستبانةا (الدراسة  م الباحث ببناء أداةاق  - ١

، وخماطبة عمادة كلية  عة أم القرى ألخذ اإلذن بتطبيقهااملناهج وطرق التدريس جبام
جامعة امللك  - جامعة أم القرى (باملنطقة الغربية  التربية من قبل القسم ملخاطبة اجلامعات

تعليم للبنني يف املنطقة إدارات التربية والكذلك خماطبة ، و )جامعة الطائف  –عبد العزيز 
   ني الباحث من تطبيق أداة الدراسة، لتمك) ائف الط –جدة  –مكة املكرمة ( الغربية 

  .)  ٤ملحق رقم ( 
جامعة أم  (مت إرسال خطاب من قبل عمادة كلية التربية جبامعة أم القرى لكل من   - ٢

  ) جبدة كلية املعلمني(لك عبد العزيز جامعة امل، ) كلية املعلمني مبكة املكرمة ( القرى 
إدارة التربية والتعليم  ،مبنطقة مكة ملكرمة  للبنني تعليمإدارة التربية وال ،جامعة الطائف 

وذلك لتمكني ) مبحافظة الطائف  للبنني إدارة التربية والتعليم ،مبحافظة جدة للبنني 
  . )  ٥ملحق رقم ( الباحث من تطبيق أداة الدراسة 

اسي العام الدر الفصل الدراسي األول من يف –اهللا  حبمد –مت تطبيق أداة الدراسة   - ٣
، وقد استغرق توزيع االستبانات واستالمها أربعة أسابيع ، وقد  هـ١٤٣٠- ١٤٢٩

، مع تعاون اجلهات اليت  توىل الباحث توزيع أداة الدراسة واستالمها بعد تعبئتها بنفسه
  .فيها أداة الدراسة ، للتأكد من تعبئتها بالشكل املطلوب  طُبقت

للعلوم  يف الربنامج اإلحصائي فريغ بياناامت ت د االنتهاء من مجع االستباناتبع  - ٤
 .إلجراء العمليات اإلحصائية الالزمة للدراسة  SPSS االجتماعية
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  لدراسة األساليب اإلحصائية املستخدمة يف ا/ ا خامس:  
  :لإلجابة عن أسئلة الدراسة مت استخدام األساليب اإلحصائية اآلتية 

لوصف جمتمع الدراسـة وحسـاب توزيـع     ( % ) النسب املئويةو)  ك( التكرارات  - ١
، وعلى كل مؤشـر   مبا تضمنته من معايري استجابام على كل حمور من حماور الدراسة

 .      املكونة هلا  من املؤشرات
واالحنراف املعياري ملعرفة املتوسط احلسايب لكل مؤشر من مؤشـرات   املتوسط احلسايب  - ٢

 .       دراسة املختلفةاملعايري ، ولكل حمور من حماور ال
 . حلساب ثبات االستبانة ) ألفاكرونباخ ( معامل   -٣
  .حلساب االتساق الداخلي ) بريسون ( معامل االرتباط  -٤
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  ) الفصل الرابع (

  
  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  عرض النتاجئ وتفسريها وم اقش هتا
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  :متهيد 
معايري ( اليت أسفرت عنها الدراسة ، حول يتناول هذا الفصل عرض ومناقشة النتائج      

، من ) اجلودة الشاملة ملعلمي التربية اإلسالمية يف املرحلة االبتدائية من وجهة نظر املختصني 
خالل اإلجابة على أسئلة الدراسة ، وقد مت عرض ومناقشة النتائج حسب ما نصت عليه 

  :أسئلة الدراسة وفق املعيار التايل 
  توسط احلسايبامل  درجة األمهية

  ١.٦٦إىل      ١من     منخفضة
  ٢.٣٣إىل   ١.٦٧من   متوسطة

  ٣إىل     ٢.٣٤من   عالية  
  :ومت عرض حتليل النتائج وتفسريها ومناقشتها على النحو التايل  
  

  :إجابة الدراسة عن السؤال األول 
ة اإلسالمية يف ما معايري اجلودة الشاملة ملعلمي التربي: ( ينص السؤال األول على      

  ) .؟  املتعلقة باجلانب الشخصي وجهة نظر املختصني ناملرحلة االبتدائية م
لإلجابة على هذا السؤال مت استخدام التكرارات ، والنسب املئوية ، واملتوسطات      

معايري اجلودة الشاملة اليت تقيس و، واالحنرافات املعيارية ،  مؤشراتلل املرجحةاحلسابية 
التربية اإلسالمية يف املرحلة االبتدائية من وجهة نظر املختصني املتعلقة باجلانب ملعلمي 

  :، وتكونت من معيارين مها  الشخصي
  .حتلي املعلم بالصفات اإلميانية واخللقية :  املعيار األول •
  .امتالك املعلم للصفات اجلسمية والصحية :  املعيار الثاين •

  :على النحو التايل )  ٩،  ٨،  ٧(  ول رقمامت عرض النتائج يف جدقد و 
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 معايري اجلودة الشاملة ملعلمي التربية اإلسالمية يف املرحلة االبتدائية من وجهة نظر املختصني املتعلقة باجلانب الشخصي ):  ٧(جدول رقم 
 حتلي املعلم بالصفات اإلميانية واخللقية :  املعيار األول

رقم   
 املؤشر العبارة

 مهيةدرجـة األ

 منخفضة متوسطة عالية
ترتيب 
املتوسط  العبارة

 احلسايب
االحنراف 
 املعياري

 
 )الرتبة (  % التكرار % التكرار % التكرار االستجابة

 عالية ٠.١١ ٢.٩٩ ١ ٠ ٠ ١.٢٥ ١ ٩٨.٧٥ ٧٩ أن يكون قدوة حسنة للتالميذ ٣

 عالية ٠.١٩ ٢.٩٦ ٢ ٠ ٠ ٣.٧٥ ٣ ٩٦.٢٥ ٧٧ التطبيق العملي لتعاليم الدين اإلسالمي ١

 عالية ٠.١٩ ٢.٩٦ مكرر٢ ٠ ٠ ٣.٧٥ ٣ ٩٦.٢٥ ٧٧ العدل واإلنصاف يف معاملة التالميذ ٧

 عالية ٠.٢٢ ٢.٩٥ ٤ ٠ ٠ ٥ ٤ ٩٥ ٧٦ إتقان العمل وجودته إخالصا هللا تعاىل وابتغاء مرضاته ٢

 عالية ٠.٢٢ ٢.٩٥ مكرر٤ ٠ ٠ ٥ ٤ ٩٥ ٧٦ التحلي بالصرب وضبط النفس يف التعامل مع التالميذ ٤

 عالية ٠.٢٤ ٢.٩٤ ٦ ٠ ٠ ٦.٢٥ ٥ ٩٣.٧٥ ٧٥ التمتع بالصدق واألمانة يف القول والعمل ٥

 عالية ٠.٢٤ ٢.٩٤ مكرر٦ ٠ ٠ ٦.٢٥ ٥ ٩٣.٧٥ ٧٥ التواضع والوقار داخل الصف وخارجه ٦

 عالية ٠.٢٨ ٢.٩١ ٨ ٠ ٠ ٨.٧٥ ٧ ٩١.٢٥ ٧٣ التسامح يف املواقف اليت تتطلب ذلك ٨

 عالية ٢.٩٥ احملور األول –املتوسط العام لعبارات املعيار األول 
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مؤشرات وتأخـذ  )  ٨( يندرج حتت هذه املعيار أنه )  ٧( يتضح من اجلدول رقم 
يف االستبيان وكانت استجابات أفراد جمتمع الدراسة وفقـا ملعيـار   )  ٨ – ١( األرقام من 

بدرجة عالية حيـث تراوحـت املتوسـطات     الوزن النسيب على مجيع مؤشرات هذا املعيار
وكانـت  ) ٨-١(مما جعلها حتتـل الترتيبـات مـن    )  ٢.٩٩ – ٢.٩١(احلسابية هلا من  

أن ( والذي ينص على ) ٣(بالنسبة للمؤشر رقم   -:استجابات أفراد جمتمع الدراسة كالتايل 
اختـاروا  من أفراد جمتمع الدراسـة  %) ٩٨.٧٥(لوحظ أن  ) يكون قدوة حسنة للتالميذ 

اختاروا االستجابة متوسطة وال يوجد أيا من أفـراد جمتمـع   %) ١.٢٥(عالية و  ةاالستجاب
ا حتتل الترتيب األول مبتوسط حسايب يسـاوي  هالدراسة اختاروا االستجابة منخفضة مما جعل

)٢.٩٩ . (  

والـذي يـنص   ) ١(مكرر من نصيب املؤشر رقم لترتيب الثاين و الترتيب الثاين كان ا    
العدل ( والذي ينص على ) ٧(واملؤشر رقم ) التطبيق العملي لتعاليم الدين اإلسالمي ( على 

حيث كان هلما نفس املتوسط احلسـايب الـذي يسـاوي    ) واإلنصاف يف معاملة التالميذ 
و وجد أن استجابات أفراد جمتمع الدراسة على املؤشرين كانت متشاه فكان )    ٢.٩٦(
أيضا اختاروا االستجابة متوسطة وال %) ٣.٧٥(عالية و  ةستجاباختاروا اال%) ٩٦.٢٥(

  .يوجد أيا من أفراد جمتمع الدراسة اختاروا االستجابة منخفضة 
إتقان العمل وجودتـه إخالصـا هللا تعـاىل    ( والذي ينص على ) ٢(احتل املؤشر رقم        

صرب وضبط الـنفس يف  التحلي بال( والذي ينص على )  ٤(واملؤشر رقم )  وابتغاء مرضاته 
لكـل  ) ٢.٩٥(الترتيب الرابع والرابع مكرر مبتوسط حسايب يساوي )  التعامل مع التالميذ 

: منهما  وقد تشات استجابات أفراد جمتمع الدراسة حيث اختاروا االسـتجابات اآلتيـة   
اختاروا االستجابة متوسـطة وانعـدمت   %) ٥.٠(عالية و  ةاختاروا االستجاب%) ٩٥.٠(

  .أفراد جمتمع الدراسة الذين اختاروا االستجابة منخفضة  نسبة
واملؤشر رقم ) التمتع بالصدق واألمانة يف القول ( والذي ينص على ) ٥(املؤشر رقم   

كان هلما نفس املتوسط ) التواضع والوقار داخل الصف وخارجه ( والذي ينص على ) ٦(
سادس والسادس مكرر حيث كانـت  وبالتايل فقد احتال الترتيب ال) ٢.٩٤(احلسايب وهو 

 ةاختاروا االستجاب%) ٩٣.٧٥: (استجابات أفراد جمتمع الدراسة على املؤشرين كما يلي 
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اختاروا االستجابة متوسطة وال يوجد أيا من أفراد جمتمـع الدراسـة   %) ٦.٢٥(عالية و 
  .اختاروا االستجابة منخفضة 

كان ) املواقف اليت تتطلب ذلك التسامح يف ( والذي ينص على ) ٨(أما املؤشر رقم 
من أفـراد  %) ٩١.٢٥(واحتل الترتيب الثامن حيث أن ) ٢.٩١(متوسطه احلسايب يساوي 

اختاروا االستجابة متوسطة ومل خيتر %) ٨.٧٥(عالية و  ةجمتمع الدراسة اختاروا االستجاب
  . أيا من أفراد جمتمع الدراسة االستجابة منخفضة 

 ،حتلي املعلم بالصفات اإلميانية واخللقيةمعيار اليت تقيس املؤشرات  أن نرىسبق  امم
مؤشرات ومن خالل استجابات أفراد جمتمع الدراسة على هذه املؤشرات ) ٨(تكونت من 

قيمة وهذه االستجابات جعلت . وجد أن هناك استجابة بدرجة عالية على مجيع املؤشرات 
وهذا يشري إىل املوافقة بدرجة ) ٢.٩٥( ملؤشرات هذا املعيار يساوياملتوسط احلسايب العام 

             ، حتلي املعلم بالصفات اإلميانية واخللقيةأمهية عالية من أفراد جمتمع الدراسة على معيار 
ويعزو ،  ملعلمي التربية اإلسالمية يف املرحلة االبتدائية كمعيار من معايري اجلودة الشاملة

) عالية ( لي املعلم بالصفات اإلميانية واخللقية بدرجة الباحث جميء درجة األمهية ملعيار حت
إىل أن معلم التربية اإلسالمية هو القدوة احلسنة للتالميذ يف هذه املرحلة ، ومبا أنه ارتضى 
لنفسه تعليم التالميذ الدين اإلسالمي القومي ، كان ذلك أدعى له ألن يتصف ذه الصفات 

وهذه . على الوجه املطلوب  الرقي بأدائه وجودته وإتقانه اإلميانية واخللقية ، واليت تسهم يف
من أن تربية املعلم وإعداده ) هـ ١٤١٦( ما أكدته دراسة أبو رزيزة  الدراسة تتفق مع

بشكل جيد جيب أن ترتكز على جمموعة من اآلداب الدينية والشخصية واالجتماعية 
          ما توصلت إليه دراسة الغامدي إضافة إىل  .واألخالقية والعقلية والعلمية واملهنية 

حنو اخللق  معلمي التربية اإلسالمية كان أن أقوى االجتاهات توافرا لدى من) هـ ١٤٢٢( 
) هـ١٤٢٧(ارت إليه رمي العلي يف دراستها ، وهو ما أشوأنه مرتفع بشكل عام  اإلسالمي

توسطة كبري يف ضوء معيار من أن األداء التدريسي ملعلمات العلوم الشرعية يف املرحلة امل
   .امتالك السمات الشخصية 
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 معايري اجلودة الشاملة ملعلمي التربية اإلسالمية يف املرحلة االبتدائية من وجهة نظر املختصني املتعلقة باجلانب الشخصي   ):  ٨(جدول رقم 
 امتالك املعلم للصفات اجلسمية والصحية :  املعيار الثاين

رقم 
 ؤشرامل العبارة

 درجـة األمهية
ترتيب  منخفضة متوسطة عالية

  العبارة
 )الرتبة(

املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 % التكرار % التكرار % التكرار االستجابة املعياري

 عالية ٠.٢٨ ٢.٩١ ١ ٠ ٠ ٨.٧٥ ٧ ٩١.٢٥ ٧٣ االتزان النفسي واالنفعايل أثناء أدائه ملهنته ١٣

 عالية ٠.٣٢ ٢.٨٩ ٢ ٠ ٠ ١١.٣ ٩ ٨٨.٧٥ ٧١ العام داخل الصف وخارجه االعتناء حبسن املظهر ٩

 عالية ٠.٣٧ ٢.٨٤ ٣ ٠ ٠ ١٦.٣ ١٣ ٨٣.٧٥ ٦٧ سالمة اجلسم من العاهات اليت تعيق أداءه املهين  ١٠

 عالية ٠.٣٧ ٢.٨٤ مكرر٣ ٠ ٠ ١٦.٣ ١٣ ٨٣.٧٥ ٦٧ سالمة النطق أثناء التحدث ١١

 عالية ٠.٤١ ٢.٧٩ ٥ ٠ ٠ ٢١.٣ ١٧ ٧٨.٧٥ ٦٣ ملهنتهالنشاط واحليوية أثناء أدائه  ١٢

 عالية ٢.٨٥ احملور األول –املتوسط العام لعبارات املعيار الثاين 
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امتالك املعلم للصفات أن املؤشرات اليت تقيس معيار )  ٨( يتضح من اجلدول رقم        
االستبيان وحتتل يف ) ١٣- ٩(عبارات وتأخذ األرقام من ) ٥(تكونت من اجلسمية والصحية 

  : ومن خالل استجابات أفراد جمتمع الدراسة ميكن استنتاج ما يلي ) ٥- ١(الترتيبات من 
لوحظ أن استجابات أفراد جمتمع الدراسة وفقا ملعيار الوزن النسـيب علـى مجيـع    

)  ٢.٩١ – ٢.٧٩ (املؤشرات كانت بدرجة عالية حيث تراوحت املتوسطات احلسابية من 
  -:ت أفراد جمتمع الدراسة كالتايل وكانت استجابا

) االتزان النفسي واالنفعايل أثناء أدائه( والذي ينص على ) ١٣(بالنسبة للمؤشر رقم 
%) ٨.٧٥(عاليـة و   ةمن أفراد جمتمع الدراسة اختاروا االستجاب%) ٩١.٢٥(لوحظ أن 

السـتجابة  اختاروا االستجابة متوسطة وال يوجد أيا من أفراد جمتمع الدراسـة اختـاروا ا  
  ) .     ٢.٩١(حيتل الترتيب األول مبتوسط حسايب يساوي  همنخفضة مما جعل

االعتناء حبسن املظهر العـام داخـل   ( والذي ينص على ) ٩(وبالنسبة للمؤشر رقم 
عالية  ةمن أفراد جمتمع الدراسة اختاروا االستجاب%) ٨٨.٧٥(وجد أن ) الصف وخارجه 

وسطة و كانت نسبة الذين اختاروا االستجابة منخفضة اختاروا االستجابة مت%) ١١.٣(و 
  .مما جعله حيتل الترتيب الثاين) ٢.٨٩(ولوحظ أن املتوسط احلسايب للمؤشر يساوي %) ٠(

سالمة ( والذي ينص على ) ١٠(كان الترتيب الثالث و الثالث مكرر للمؤشر رقم   
سـالمة  ( والذي ينص على ) ١١(واملؤشر رقم ) اجلسم من العاهات اليت تعيق أداءه املهين 

لكل منـهما وتشـات   )  ٢.٨٤(وذلك مبتوسط حسايب يساوي ) النطق أثناء التحدث 
من أفـراد جمتمـع   %) ٨٣.٧٥(استجابات أفراد جمتمع الدراسة يف املؤشرين ، حيث أن 

اختاروا االستجابة متوسطة وال يوجد أيا من %) ١٦.٣(عالية و  ةالدراسة اختاروا االستجاب
  .اد جمتمع الدراسة اختاروا االستجابة منخفضة أفر

كان ترتيبه ) النشاط واحليوية أثناء أدائه ( و الذي ينص على ) ١٢(أما املؤشر رقم 
من أفراد جمتمع الدراسة %) ٧٨.٧٥(، حيث أن ) ٢.٧٩(اخلامس مبتوسط حسايب يساوي 

مل خيتر أي فـرد مـن   اختاروا االستجابة متوسطة و%) ٢١.٣(عالية و  ةاختاروا االستجاب
  .أفراد جمتمع الدراسة االستجابة منخفضة 
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امتالك املعلم للصفات اجلسمية والصحية املؤشرات اليت تقيس معيار  أن نرىسبق  امم
مؤشرات ومن خالل استجابات أفراد جمتمع الدراسة على هذه املؤشـرات  ) ٥(تكونت من 

قيمـة  وهذه االستجابات جعلت . اتوجد أن هناك استجابة بدرجة عالية على مجيع املؤشر
وهذا  يشري إىل املوافقة بدرجة ) ٢.٨٥(ملؤشرات هذا املعيار  يساوي  املتوسط احلسايب العام

  . امتالك املعلم للصفات اجلسمية والصحيةأمهية عالية من أفراد جمتمع الدراسة على معيار 
اجلسـمية  لصفات رحلة االبتدائية لسالمية يف املمعلم التربية اإل ا يؤكد أمهية امتالكوهذ     

ملعلمي التربية اإلسالمية يف املرحلة االبتدائية ،  ، كمعيار من معايري اجلودة الشاملة والصحية
أن معلـم   إىل) عاليـة  ( ويعزو الباحث ارتفاع درجة األمهية ملؤشرات هذا املعيار بدرجة 

نب التدريس ، وبناء على ذلك التربية اإلسالمية يف جانب من أهم جوانب الدعوة وهو جا
، ألن ذلك له األثر البالغ يف أدائـه ملهنـة   يلزمه مراعاة امتالك الصفات اجلسمية والصحية 

وهذا يتفق مع ما جـاء يف دليـل   . التدريس ، وجناحه فيها مبا حيقق األهداف املرجوة منها 
، وأن يكـون  من ضرورة أن يتمتع املعلم بالصحة اجليـدة  )  ٥٧، ص هـ١٤١٨( املعلم 

سليم البنية واحلواس ، خاليا من العاهات والعيوب واألمراض اخلطرية اليت تؤثر على حالتـه  
الصحية العامة ، وأن مراعاة ذلك يساعد املعلم على حتمل مشاق عمله ، ألن التدريس مهنة 

  . شاقة تتطلب جهدا فكريا وجسميا ، ما يؤكد على أمهية الرعاية الصحية الدائمة للمعلمني
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   :املتوسط العام للمحور األول 
معايري اجلودة الشاملة ملعلمي : يوضح املتوسط العام للمحور األول )  ٩( جدول رقم      

  . التربية اإلسالمية يف املرحلة االبتدائية املتعلقة باجلانب الشخصي
  

 املتوسط العام للمحور األول ): ٩(جدول رقم 

 توسطامل املعيار م
درجة 
 األمهية

١ 
حتلي املعلم بالصفات اإلميانية : املعيار األول 

 واخللقية
 عالية ٢.٩٥

٢ 
امتالك املعلم للصفات اجلسمية : املعيار الثاين 

 والصحية
 عالية ٢.٨٥

املتوسط العام ملعايري اجلودة الشاملة ملعلمي التربية 
 ب الشخصياإلسالمية يف املرحلة االبتدائية املتعلقة باجلان

 عالية ٢.٩١

      

 معايري اجلودة الشاملة املتعلقة :األول لوحظ أن املتوسط احلسايب العام للمحور     
حتلي املعلم بالصفات اإلميانية ( ، حيث أن املعيار األول  )٢.٩١(يساوي  باجلانب الشخصي

تالك املعلم للصفات ام(  ، بينما جاء املعيار الثاين) ٢.٩٥(جاء مبتوسط حسايب ) واخللقية 
من  هلذا احملور أي أن درجة األمهية عالية)  ٢.٨٥(مبتوسط حسايب  )اجلسمية والصحية 
                                                                          . وجهة نظر املختصني
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  : الثاينإجابة الدراسة عن السؤال  
ما معايري اجلودة الشاملة ملعلمي التربية اإلسالمية يف املرحلة : (  على ينص السؤال الثاين     

  ) .االبتدائية من وجهة نظر املختصني املتعلقة باجلانب العلمي ؟ 
لإلجابة على هذا السؤال مت استخدام التكرارات ، والنسب املئوية ، واملتوسطات      

معايري اجلودة الشاملة اليت تقيس  يارية ، و، واالحنرافات املع املرجحة للمؤشرات احلسابية
ملعلمي التربية اإلسالمية يف املرحلة االبتدائية من وجهة نظر املختصني املتعلقة باجلانب 

  :، وقد تكونت من ثالثة معايري هي العلمي
  .الكفاءة العلمية يف التخصص :  املعيار األول •
  .بحث العلمي االهتمام بالتنمية املهنية وال:  املعيار الثاين •
   .االهتمام بتقنيات التعليم وتوظيفها يف تدريس مواد التربية اإلسالمية  : املعيار الثالث •

  :على النحو التايل )  ١٣، ١٢،  ١١،  ١٠ (ول رقم امت عرض النتائج يف جدقد و     
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 املتعلقة باجلانب العلمي  من وجهة نظر املختصني ملرحلة االبتدائيةمعايري اجلودة الشاملة ملعلمي التربية اإلسالمية يف ا): ١٠(جدول رقم 
 ) الكفاءة العلمية يف التخصص : (  املعيار األول

رقم 
 املؤشر العبارة

 درجـة األمهية

 منخفضة متوسطة عالية
ترتيب 
 العبارة

املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 % التكرار االستجابة املعياري

الت
كرا
 % ر

الت
كرا
 )الرتبة (  % ر

 عالية ٠.٣٢ ٢.٨٩ ١ ٠ ٠ ١١.٣ ٩ ٨٨.٧٥ ٧١ القدرة على بلوغ أهداف مواد التربية اإلسالمية اليت يدرسها ١٤
 عالية ٠.٤٤ ٢.٧٩ ٢ ١.٢٥ ١ ١٨.٨ ١٥ ٨٠ ٦٤ التمكن من املادة باالطالع الواسع يف جمال التربية اإلسالمية  ١٥
 عالية ٠.٤٤ ٢.٧٤ ٣ ٠ ٠ ٢٦.٣ ٢١ ٧٣.٧٥ ٥٩ بية اإلسالمية للقدرة على الربط بينهاإدراك التكامل بني مواد التر ١٦
 عالية ٠.٤٩ ٢.٧٠ ٤ ١.٢٥ ١ ٢٧.٥ ٢٢ ٧١.٢٥ ٥٧ القدرة على التعامل مع مصادر املعرفة املختلفة لإلفادة منها يف جمال ختصصه ١٧

 ةعالي ٢.٧٧ احملور الثاين –املتوسط العام لعبارات املعيار األول 
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مؤشـرات وتأخـذ   )  ٤(  يتضـمن  املعيار أن هذا)  ١٠( يتضح من اجلدول رقم 
يف االستبيان وكانت استجابات أفراد جمتمع الدراسة وفقا ملعيار )  ١٧ – ١٤( األرقام من 

الوزن النسيب على مجيع عبارات هذا املعيار بدرجة عالية حيث تراوحت املتوسطات احلسابية 
وكانت استجابات أفراد جمتمع ) ٤-١(واحتلت الترتيبات من )  ٢.٨٩ – ٢.٧٠(هلا من  

  -:الدراسة كالتايل 

القدرة على بلوغ أهـداف مـواد   ( والذي ينص على ) ١٤(بالنسبة للمؤشر رقم     
من أفراد جمتمع الدراسة اختـاروا  %) ٨٨.٧٥(لوحظ أن ) التربية اإلسالمية اليت يدرسها 

ختاروا االستجابة متوسطة وال يوجد أيا من أفراد جمتمـع  ا%) ١١.٣(عالية و  ةاالستجاب
حيتل الترتيب األول مبتوسط حسايب يسـاوي   هالدراسة اختاروا االستجابة منخفضة مما جعل

)٢.٨٩     . (  
الـتمكن مـن املـادة    ( والذي ينص على ) ١٥(كان الترتيب الثاين للمؤشر رقم   

) ٢.٧٩(حيث كان املتوسط احلسايب يساوي )  باالطالع الواسع يف جمال التربية اإلسالمية
عاليـة و   ةاختاروا االستجاب%) ٨٠.٠: (وكانت استجابات أفراد جمتمع الدراسة كالتايل 

  .منخفضة  ةاختاروا االستجاب%) ١.٢٥(اختاروا االستجابة متوسطة و%)  ١٨.٨٠(
إدراك ( لى والذي ينص ع) ١٦(أما استجابات أفراد جمتمع الدراسة على املؤشر رقم     

فقد جاءت مبتوسط حسـايب  ) التكامل بني مواد التربية اإلسالمية للقدرة على الربط بينها 
عالية  ةمن أفراد جمتمع الدراسة اختاروا االستجاب%) ٧٣.٧٥(حيث أن )  ٢.٧٤(يساوي 

اختاروا االستجابة متوسطة ومل خيتر أحد من أفراد جمتمع الدراسة االستجابة %) ٢٦.٣(و 
  .ة وقد احتل املؤشر الترتيب الثالث منخفض

القدرة على التعامل مع مصادر املعرفـة  ( والذي ينص على ) ١٧(احتل املؤشر رقم 
، ) ٢.٧٠(الترتيب الرابع مبتوسط حسايب يسـاوي  ) املختلفة لإلفادة منها يف جمال ختصصه 

عالية  ةاالستجاب اختاروا%) ٧١.٢٥: (وقد اختار أفراد جمتمع الدراسة االستجابات التالية 
  .منخفضة  ةاختاروا االستجاب%) ١.٢٥(اختاروا االستجابة متوسطة و%) ٢٧.٥٠(و 

تكونت  ،التخصص  يفالكفاءة العلمية املؤشرات اليت تقيس معيار  أن نرىسبق  امم
مؤشرات ومن خالل استجابات أفراد جمتمع الدراسة على هذه املؤشرات وجد أن ) ٤(من 
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قيمة املتوسط وهذه االستجابات جعلت . جة عالية على مجيع املؤشرات هناك استجابة بدر
يشري إىل املوافقة بدرجة أمهية وهذا ) ٢.٧٧ (هذا املعيار يساوي  ملؤشرات احلسايب العام

، كمعيار من معايري  التخصص يفالكفاءة العلمية عالية من أفراد جمتمع الدراسة على معيار 
أن  ويعزو الباحث ذلك إىلبية اإلسالمية يف املرحلة االبتدائية ، اجلودة الشاملة ملعلمي التر

جتعل من معلم التربية اإلسالمية معلما واثقا مما يقدمه لتالميذه الكفاءة العلمية يف التخصص 
وبارعا فيه ، وهي من لوازم قيامه مبهنته الشريفة على أكمل وجه ، وهذه النتيجة تتفق مع 

فيها إىل حتديد اجلوانب املختلفة لدور  تواليت توصل) هـ ١٤٢٨( العرتي بشرى دراسة 
معلم األلفية الثالثة يف التعليم العام ، واليت من أمهها جانب تنسيق املعرفة وتطويرها ، حيث 

صص الذي يدرسه ، إضافة أن ذلك يتطلب وجود معلم لديه الكفاءة العلمية العالية يف التخ
من أن األداء التدريسي ملعلمات ) هـ ١٤٢٧( راستها إل ما توصلت إليه رمي العلي يف د

العلوم الشرعية يف املرحلة املتوسطة كان متوسطا يف ضوء معيار التمكن من املادة العلمية ، 
وهذه النتيجة تؤكد على ضرورة مراعاة معلمي التربية اإلسالمية جلانب الكفاءة العلمية يف 

  .عالية من اجلودة والتميز التخصص ، للرقي مبستوى األداء إىل درجة 
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 املتعلقة باجلانب العلمي من وجهة نظر املختصنيمعايري اجلودة الشاملة ملعلمي التربية اإلسالمية يف املرحلة االبتدائية ): ١١(جدول رقم 
 ) االهتمام بالتنمية املهنية والبحث العلمي: ( املعيار الثاين

رقم 
 العبارة

 املؤشر

 ألمهيةدرجـة ا

 منخفضة متوسطة عالية
ترتيب 
 العبارة

املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

االستجا
 بة

 )الرتبة (  % التكرار % التكرار % التكرار

١٩ 
املشاركة بفاعلية يف الدورات التدريبية واحملاضرات والندوات 

 املتعلقة مبهنته
 عالية ٠.٤٤ ٢.٧٤ ١ ٠ ٠ ٢٦.٣ ٢١ ٧٣.٧٥ ٥٩

٢١ 
املطالعة املستمرة لكل ما يستجد يف جمال تدريس التربية 

 اإلسالمية
 عالية ٠.٥ ٢.٦٦ ٢ ١.٢٥ ١ ٣١.٣ ٢٥ ٦٧.٥ ٥٤

١٨ 
اإلفادة مما تضمنه دليل املعلم من اجتاهات واستراتيجيات تعليمية 

 متطورة
 عالية ٠.٥١ ٢.٦٤ ٣ ١.٢٥ ١ ٣٣.٨ ٢٧ ٦٥ ٥٢

 عالية ٠.٥٤ ٢.٦٠ ٤ ٢.٥ ٢ ٣٥ ٢٨ ٦٢.٥ ٥٠ االستزادة من العلوم واملعارف العامة  ٢٢

٢٠ 
إتقان مهارات إعداد البحث العلمي إلعداد حبوث متعلقة 

 بتخصصه
 عالية ٠.٦٣ ٢.٤٣ ٥ ٧.٥ ٦ ٤٢.٥ ٣٤ ٥٠ ٤٠

 عالية ٢.٦١ احملور الثاين –املتوسط العام لعبارات املعيار الثاين 
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االهتمـام بالتنميـة   ار أن املؤشرات اليت تقيس معي)  ١١( يتضح من اجلدول رقم 
يف االستبيان ) ٢٢-١٨(عبارات وتأخذ األرقام من ) ٥(تكونت من املهنية والبحث العلمي 

ومن خالل استجابات أفراد جمتمع الدراسة ميكن استنتاج مـا  ) ٥- ١(وحتتل الترتيبات من 
  : يلي

ـ    ع لوحظ أن استجابات أفراد جمتمع الدراسة وفقا ملعيار الوزن النسـيب علـى مجي
 – ٢.٤٣(املؤشرات كانت بدرجة عالية حيث تراوحت املتوسطات احلسابية هلـم مـن   

  -:وكانت استجابات أفراد جمتمع الدراسة كالتايل )  ٢.٧٤
املشـاركة بفاعليـة يف الـدورات    ( والذي ينص على ) ١٩(بالنسبة للمؤشر رقم 

من أفـراد جمتمـع   %) ٧٣.٧٥(لوحظ أن ) التدريبية واحملاضرات والندوات املتعلقة مبهنته 
اختاروا االستجابة متوسطة وال يوجد أيا من %) ٢٦.٣(عالية و  ةالدراسة اختاروا االستجاب

أفراد جمتمع الدراسة اختاروا االستجابة منخفضة مما جعل املؤشر حيتل الترتيب األول مبتوسط 
  )      ٢.٧٤(حسايب يساوي 

طالعة املستمرة لكل ما يستجد يف امل( والذي ينص على ) ٢١(وبالنسبة للمؤشر رقم 
من أفراد جمتمع الدراسـة اختـاروا   %) ٦٧.٥٠(وجد أن ) جمال تدريس التربية اإلسالمية 

اختاروا االستجابة متوسطة و كانت نسبة الذين اختـاروا  %) ٣١.٣٠(عالية و  ةاالستجاب
مما  )٢.٦٦(ولوحظ أن املتوسط احلسايب للمؤشر يساوي %) ١.٢٥(االستجابة منخفضة 

  .جعله حيتل الترتيب الثاين 
اإلفادة مما تضمنه دليل ( والذي ينص على ) ١٨(كان الترتيب الثالث للمؤشر رقم   

حيث جاء مبتوسط حسـايب يسـاوي   ) املعلم من اجتاهات واستراتيجيات تعليمية متطورة 
اختـاروا  %) ٦٥.٠: (وكانت استجابات أفراد جمتمع الدراسـة كمـا يلـي    )  ٢.٦٤(

اختـاروا  %) ١.٢٥(اختـاروا االسـتجابة متوسـطة و   %) ٣٣.٨٠(عالية و  ةجاباالست
  .منخفضة  ةاالستجاب

) االستزادة من العلوم واملعارف العامـة  ( و الذي ينص على ) ٢٢( أما املؤشر رقم
مـن أفـراد   %) ٦٢.٥٠(، حيث أن ) ٢.٦٠(كان ترتيبه الرابع مبتوسط حسايب يساوي 
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اختاروا االستجابة متوسـطة بينمـا   %) ٣٥.٠(عالية و  ةجابجمتمع الدراسة اختاروا االست
  .منخفضة  ةاختاروا االستجاب%) ٢.٥٠(

إتقان مهارات إعداد البحـث العلمـي   ( والذي ينص على )  ٢٠(و املؤشر رقم 
)  ٢.٤٣(احتل الترتيب اخلامس مبتوسط حسايب يسـاوي  ) إلعداد حبوث متعلقة بتخصصه 

اختاروا االستجابة متوسطة %) ٤٢.٥٠(عالية و  ةتجاباختاروا االس%) ٥٠.٠(حيث أن 
  . منخفضة  ةاختاروا االستجاب%) ٧.٥٠(و 

 االهتمام بالتنمية املهنية والبحث العلمياملؤشرات اليت تقيس معيار  أن نرىسبق  امم
مؤشرات ومن خالل استجابات أفراد جمتمع الدراسة على هذه املؤشـرات  ) ٥(تكونت من 

وهذا يشـري إىل أن  ) ٢.٦١(ملؤشرات هذا املعيار بقيمة  سط احلسايب العامقيمة املتوجاءت 
 االهتمام بالتنمية املهنية والبحث العلميدرجة موافقة أفراد جمتمع الدراسة على أمهية معيار 

 يعلمهذا املعيار من معايري اجلودة الشاملة بالنسبة مل وهذا يؤكد أمهية، كانت بدرجة عالية 
التنمية املهنية من أهـم  أن  ويعزو الباحث ذلك إىل ، دائيةمية يف املرحلة االبتالتربية اإلسال

الروافد اليت تساعد معلم التربية اإلسالمية على التطوير الدائم والتجديد املسـتمر ألدائـه ،   
والبحث العلمي كذلك يساعده على االستزادة من املعارف واملهارات اليت ختدم جمال التربية 

، وتثري فكر املعلم وتزيد من مهاراته البحثية والعلمية ، وهذا بدوره يؤكد ويزيد اإلسالمية 
أمهية هذا املعيار بالنسبة  ميذ ، ومما يدعو للتأكيد علىمن ثقة معلم التربية اإلسالمية عند التال

من أن اجتاه معلمي ) هـ ١٤٢٢( ملعلمي التربية اإلسالمية ما توصلت إليه دراسة الغامدي 
إضافة إىل النتيجـة الـيت   بية اإلسالمية حنو التثقيف الذايت جاء بدرجة توافر متوسطة ، التر

وهي عدم دراية بعـض معلمـي التربيـة    ) هـ ١٤٢٥( توصل إليها الغامدي يف دراسته 
    .اإلسالمية بكيفية استخدام مصادر االطالع اخلارجي يف تدريس مواد التربية اإلسالمية 
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 املتعلقة باجلانب العلمي  من وجهة نظر املختصني معايري اجلودة الشاملة ملعلمي التربية اإلسالمية يف املرحلة االبتدائية ):١٢(جدول رقم 
 ) االهتمام بتقنيات التعليم وتوظيفها يف تدريس مواد التربية اإلسالمية (  : املعيار الثالث

رقم 
 املؤشر العبارة

 درجـة األمهية

 نخفضةم متوسطة عالية
ترتيب 
املتوسط  العبارة

 احلسايب
االحنراف 
 )الرتبة (  % التكرار % التكرار % التكرار االستجابة املعياري

 عالية ٠.٤ ٢.٨٠ ١ ٠ ٠ ٢٠ ١٦ ٨٠ ٦٤ الوعي بأمهية التقنيات التعليمية املتطورة يف عملية التدريس ٢٣

 عالية ٠.٤٢ ٢.٧٨ ٢ ٠ ٠ ٢٢.٥ ١٨ ٧٧.٥ ٦٢ ية اإلسالميةاستخدام التقنيات التعليمية يف تدريس مواد الترب ٢٤

 عالية ٠.٥٥ ٢.٦٦ ٣ ٣.٧٥ ٣ ٢٦.٣ ٢١ ٧٠ ٥٦ اإلسهام يف إعداد مركز مصادر التعلم يف التربية اإلسالمية باملدرسة ٢٦

 عالية ٠.٥٢ ٢.٥٦ ٤ ١.٢٥ ١ ٤١.٣ ٣٣ ٥٧.٥ ٤٦ إدراك القضايا التنظيمية املتعلقة بتطبيق تقنيات التعليم أثناء التدريس ٢٥

 عالية ٢.٧ احملور الثاين –املتوسط العام لعبارات املعيار الثالث 
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مؤشـرات وتأخـذ   )  ٤( من  أن هذا املعيار تكون)  ١٢( يتضح من اجلدول رقم 
يف االستبيان وكانت استجابات أفراد جمتمع الدراسة وفقا ملعيار )  ٢٦ – ٢٣( األرقام من 

مؤشرات هذا املعيار بدرجة عالية حيـث تراوحـت املتوسـطات    الوزن النسيب على مجيع 
وكانـت اسـتجابات   ) ٤-١(واحتلت الترتيبات من )  ٢.٨٠ – ٢.٥٦(احلسابية هلا من  

  -:أفراد جمتمع الدراسة كالتايل 

الوعي بأمهية التقنيـات التعليميـة   ( والذي ينص على ) ٢٣(بالنسبة للمؤشر رقم     
من أفراد جمتمـع الدراسـة اختـاروا    %) ٨٠.٠(لوحظ أن ) املتطورة يف عملية التدريس 

اختاروا االستجابة متوسطة وال يوجد أيا من أفراد جمتمـع  %) ٢٠.٠(عالية و  ةاالستجاب
الدراسة اختاروا االستجابة منخفضة مما جعل املؤشر حيتل الترتيب األول مبتوسط حسـايب  

  ).     ٢.٨٠(يساوي 
اسـتخدام التقنيـات   ( والذي ينص علـى  ) ٢٤(م كان الترتيب الثاين للمؤشر رق  

) ٢.٧٨(حيث كان املتوسط احلسايب يسـاوي  ) التعليمية يف تدريس مواد التربية اإلسالمية 
عالية و  ةاختاروا االستجاب%) ٧٧.٥٠: (وكانت استجابات أفراد جمتمع الدراسة كالتايل 

جمتمع الدراسة  االستجابة  اختاروا االستجابة متوسطة ومل خيتر أحد من أفراد%) ٢٢.٥٠(
  .منخفضة 

       والـذي يـنص علـى    ) ٢٦(أما استجابات أفراد جمتمع الدراسة على املؤشر رقم     
فكانـت مبتوسـط   ) اإلسهام يف إعداد مركز مصادر التعلم يف التربية اإلسالمية باملدرسة ( 

 ةوا االستجابمن أفراد جمتمع الدراسة اختار%) ٧٠.٠(حيث أن )  ٢.٦٦(حسايب يساوي 
منخفضة  ةاختاروا االستجاب%) ٣.٧٥(اختاروا االستجابة متوسطة و %) ٢٦.٣٠(عالية و 

  .     وقد احتل الترتيب الثالث 
إدراك القضايا التنظيمية املتعلقة بتطبيق ( والذي ينص على ) ٢٥(احتل املؤشر رقم 

حيث اختار ) ٢.٥٦(يساوي  الترتيب الرابع مبتوسط حسايب) تقنيات التعليم أثناء التدريس 
عاليـة و   ةاختـاروا االسـتجاب  %) ٥٧.٥٠: (أفراد جمتمع الدراسة االستجابات اآلتيـة  

  .منخفضة  ةاختاروا االستجاب%) ١.٢٥(اختاروا االستجابة متوسطة و%) ٤١.٣٠(
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االهتمام بتقنيات التعليم وتوظيفها يف املؤشرات اليت تقيس معيار  أن نرىسبق  امم
مؤشرات ومن خالل استجابات أفراد ) ٤(تكونت من  ،التربية اإلسالمية تدريس مواد

جمتمع الدراسة على هذه املؤشرات وجد أن هناك استجابة بدرجة عالية على مجيع 
ملؤشرات هذا املعيار قيمة املتوسط احلسايب العام وهذه االستجابات جعلت . املؤشرات
عالية من أفراد جمتمع الدراسة على أمهية وهذا يشري إىل املوافقة بدرجة ) ٢.٧٠(يساوي 

، كمعيار من  االهتمام بتقنيات التعليم وتوظيفها يف تدريس مواد التربية اإلسالميةمعيار 
ويعزو الباحث جميء  معايري اجلودة الشاملة ملعلمي التربية اإلسالمية يف املرحلة االبتدائية ،

مسات العصر الذي نعيشه اليوم االنفجار التقين، هذا املعيار بدرجة أمهية عالية إىل أن من أهم 
ومؤسسات التربية والتعليم من أهم املؤسسات اليت يلزمها االستفادة من هذه التقنية يف جمال 

التقنية التعليمية أثناء قيامه  فيه أن املعلم هو الذي يفعل جانب التربية والتعليم ، ومما ال شك
معلم التربية اإلسالمية أن يويل هذا اجلانب أمهية كربى مبهنة التدريس ، من هنا يتأكد على 

عند تدريس مواد التربية اإلسالمية ، ألن ذلك جيعل من عملية التعلم عملية شيقة وجذابة 
للتالميذ ، وتساعد على اكتساب التالميذ للمهارات املرغوبة ، وترقى بأداء املعلم حنو اجلودة 

المية التغلب على مجيع املعوقات اليت حتول دون وعلى معلمي التربية اإلسوالتميز ، 
استخدامهم للتقنيات التعليمية وتوظيفها يف تدريس مواد التربية اإلسالمية ، لتحقيق مطلب 

) هـ١٤٢٨( اسة العارفة وقراندرإليه أشارت ما  اجلودة يف مهنة التدريس ، وهذا يتفق مع 
م واليت تعوق تطبيق اجلودة يف التعليم العام ، أن هناك العديد من املعوقات املتعلقة باملعل من

كذلك فإن هذه ومن أبرزها عدم قدرة املعلم على توظيف التقنيات احلديثة يف التدريس ، 
واليت توصلت فيها إىل حتديد جوانب ) هـ ١٤٢٨( الدراسة تتفق مع دراسة بشرى العرتي 

أمهها جانب توظيف تقنية املعلومات يف  خمتلفة لدور معلم األلفية الثالثة يف التعليم العام ومن
وهذا يؤكد على ما توصلت إليه هذه الدراسة من ضرورة اهتمام معلمي التربية التعليم ، 

جبانب تقنيات التعليم وتوظيفها يف تدريس مواد التربية اإلسالمية يف املرحلة االبتدائية 
     .بية اإلسالمية يف هذه املرحلة اإلسالمية ، كمعيار من معايري اجلودة الشاملة ملعلمي التر
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  :املتوسط احلسايب العام للمحور الثاين 
معايري اجلودة الشاملة ملعلمي :  يوضح املتوسط العام للمحور الثاين ) ١٣( جدول رقم      

  التربية اإلسالمية يف املرحلة االبتدائية املتعلقة باجلانب العلمي
 ور الثاين املتوسط العام للمح): ١٣(جدول رقم 

 املتوسط املعيار م
درجة 
 األمهية

 عالية ٢.٧٨ الكفاءة العلمية يف التخصص: املعيار األول  ١

٢ 
االهتمام بالتنمية املهنية والبحث : املعيار الثاين 

 العلمي
 عالية ٢.٦١

٣ 
االهتمام بتقنيات التعليم وتوظيفها : املعيار الثالث 

 يف تدريس مواد التربية اإلسالمية
 عالية ٢.٧

املتوسط العام  ملعايري اجلودة الشاملة ملعلمي التربية اإلسالمية يف 
 املرحلة االبتدائية املتعلقة باجلانب العلمي

 عالية ٢.٦٩

  
ةمعايري اجلودة الشاملة املتعلق :الثاين لوحظ أن املتوسط احلسايب العام للمحور      

) الكفاءة العلمية يف التخصص( ول ار األ، حيث جاء املعي) ٢.٦٩(يساوي باجلانب العلمي 
) االهتمام بالتنمية املهنية والبحث العلمي ( ، واملعيار الثاين )  ٢.٧٨ (مبتوسط حسايب 

االهتمام بتقنيات التعليم وتوظيفها يف تدريس مواد ( ، أما املعيار الثالث )  ٢.٦١(مبتوسط 
من األمهية هلذا احملور كانت عالية  أي أن درجة) ٢.٧(فجاء مبتوسط ) التربية اإلسالمية 

                                                                          .وجهة نظر املختصني 
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  : السؤال الثالثإجابة الدراسة عن 
ما معايري اجلودة الشاملة ملعلمي التربية اإلسالمية يف : ( ينص السؤال الثالث على      
  ) .؟ ) املهين ( لة االبتدائية من وجهة نظر املختصني املتعلقة باجلانب التربوي املرح
لإلجابة على هذا السؤال مت استخدام التكرارات ، والنسب املئوية ، واملتوسطات      

واليت تقيس معايري اجلودة الشاملة  ، واالحنرافات املعيارية ، املرجحة للمؤشرات احلسابية
واليت  ،) املهين ( اإلسالمية يف املرحلة االبتدائية املتعلقة باجلانب التربوي ملعلمي التربية 

  :تكونت من ستة معايري هي 
  .االجتاه اإلجيايب حنو مهنة التدريس  : املعيار األول •
  ) .التقومي  –التنفيذ  –التخطيط ( التمكن من مهارات التدريس  : املعيار الثاين •
  .صفية وتنظيم بيئة التعلم اإلدارة ال : املعيار الثالث •
  .االهتمام بالنشاطات التعليمية  : املعيار الرابع •
  .التعرف على خصائص التالميذ والفروق الفردية بينهم  : املعيار اخلامس •
  .التقومي الذايت لألداء  : املعيار السادس •

)  ٢٠، ١٩،  ١٨،  ١٧،  ١٦،  ١٥،  ١٤ (ول رقم امت عرض النتائج يف جدقد و      
  : على النحو التايل 
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 )املهين ( املتعلقة باجلانب التربوي  من وجهة نظر املختصني معايري اجلودة الشاملة ملعلمي التربية اإلسالمية يف املرحلة االبتدائية) : ١٤(جدول رقم 

 ) االجتاه اإلجيايب حنو مهنة التدريس : ( املعيار األول

رقم 
 ملؤشرا العبارة

 مهيةدرجـة األ

 منخفضة متوسطة عالية
ترتيب 
املتوسط  العبارة

 احلسايب
االحنراف 
 )الرتبة (  % التكرار % التكرار % التكرار االستجابة املعياري

 عالية ٠.٢٧ ٢.٩٣ ١ ٠ ٠ ٧.٥ ٦ ٩٢.٥ ٧٤ االعتزاز بانتمائه ملهنة التدريس والتشرف ا ٢٧
 عالية ٠.٢٧ ٢.٩٣ مكرر١ ٠ ٠ ٧.٥ ٦ ٩٢.٥ ٧٤ ليتهاإدراك أمهية مهنة التدريس وعظم مسؤو  ٣٠
 عالية ٠.٣٣ ٢.٨٨ ٣ ٠ ٠ ١٢.٥ ١٠ ٨٧.٥ ٧٠ االلتزام باللوائح واألنظمة املدرسية وتعليماا ٢٨
 عالية ٠.٣٨ ٢.٨٦ ٤ ١.٢٥ ١ ١١.٣ ٩ ٨٧.٥ ٧٠ القدرة على اإلبداع يف تدريس مواد التربية اإلسالمية  ٢٩

 عالية ٢.٩ احملور الثالث –عيار األول املتوسط العام لعبارات امل
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مؤشرات وتأخذ )  ٤( يندرج حتت هذه املعيار أنه )  ١٤( يتضح من اجلدول رقم      
يف االستبيان وكانت استجابات أفراد جمتمع الدراسة وفقا ملعيار )  ٣٠ – ٢٧( األرقام من 

راوحت املتوسطات تالوزن النسيب على مجيع مؤشرات هذا املعيار بدرجة عالية حيث 
وكانت ) ٤-١(مما جعلها حتتل الترتيبات من )  ٢.٩٣ – ٢.٨٦ (احلسابية هلا من 

  -:استجابات أفراد جمتمع الدراسة كالتايل 
والذي ينص ) ٢٧(كان الترتيب األول و الترتيب األول مكرر من نصيب املؤشر رقم     
والذي ينص على       ) ٣٠(واملؤشر رقم ) االعتزاز بانتمائه ملهنة التدريس والتشرف ا ( على 

حيث كان هلما نفس املتوسـط احلسـايب   ) إدراك أمهية مهنة التدريس وعظم مسؤوليتها ( 
وتشات أيضا استجابات أفراد جمتمع الدراسة حول املؤشرين حيث ) ٢.٩٣(الذي يساوي 

جابة متوسـطة  اختاروا االست%) ٧.٥٠(عالية و  ةاختاروا االستجاب%) ٩٢.٥٠(وجد أن 
  .وال يوجد أيا من أفراد جمتمع الدراسة اختاروا االستجابة منخفضة وذلك لكل منهما 

االلتزام باللوائح واألنظمـة املدرسـية   ( والذي ينص على ) ٢٨(بالنسبة للمؤشر رقم 
عاليـة و   ةمن أفراد جمتمع الدراسة اختاروا االسـتجاب %) ٨٧.٥٠(لوحظ أن ) وتعليماا 

تاروا االستجابة متوسطة وال يوجد أيا من أفراد جمتمع الدراسة اختـاروا  اخ%) ١٢.٥٠(
  ) .     ٢.٨٨(حيتل الترتيب الثالث مبتوسط حسايب يساوي  هاالستجابة منخفضة مما جعل

القـدرة  ( والذي ينص على ) ٢٩(أما استجابات أفراد جمتمع الدراسة على املؤشر رقم      
مـن أفـراد   %) ٨٧.٥٠(فقد لوحظ أن ) ربية اإلسالمية على اإلبداع يف تدريس مواد الت
اختـاروا االسـتجابة متوسـطة    %) ١١.٣٠(عالية و  ةجمتمع الدراسة اختاروا االستجاب

 .     منخفضة مما جعله حيتل الترتيب الرابع  ةاختاروا االستجاب%) ١.٢٥(و
تكونت  ،التدريس  االجتاه اإلجيايب حنو مهنة املؤشرات اليت تقيس معيار أن نرىسبق  امم

مؤشرات ومن خالل استجابات أفراد جمتمع الدراسة على هذه املؤشرات وجد أن ) ٤(من 
قيمة املتوسط وهذه االستجابات جعلت . هناك استجابة بدرجة عالية على مجيع املؤشرات 

 وهذا يشري إىل املوافقة بدرجة عالية من) ٢.٩٠(ت هذا املعيار يساوي املؤشراحلسايب العام 
، كمعيار من معايري  االجتاه اإلجيايب حنو مهنة التدريسأفراد جمتمع الدراسة على أمهية معيار 

وهذا يؤكد األثر الكبري الذي اجلودة الشاملة ملعلمي التربية اإلسالمية يف املرحلة االبتدائية ، 
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ة إذا استشعر حيدثه االجتاه االجيايب للمعلم حنو مهنة التدريس ، فإن معلم التربية اإلسالمي
أمهية مهنة التدريس وعظم شأا ، واعتز بانتمائه هلا ، فإن ذلك حمفز كبري لإلبداع يف 
تدريس مواد التربية اإلسالمية ، وتطوير أدائه بصورة مستمرة ، وهذا يوصله إىل اجلودة 

االجيايب حنو  ن يف أدائه هلذه املهنة الشريفة ، وتتفق هذه الدراسة يف أمهية معيار االجتاهواإلتقا
واليت توصل فيها إىل وجود نسبة التزام ) هـ ١٤٢٣( مهنة التدريس مع دراسة الغامدي 

، ) التعليم رسالة ( واملتعلقة جبانب  يف دول اخلليج العربية عالية بأخالقيات مهنة التدريس
مي معل وهذا مؤشر إجيايب ، يؤكد ضرورة توافر االجتاه االجيايب حنو مهنة التدريس لدى

كمعيار من معايري اجلودة الشاملة ملعلمي التربية ية يف املرحلة االبتدائية التربية اإلسالم
  . اإلسالمية يف املرحلة االبتدائية
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 )املهين ( اجلانب التربوي املتعلقة ب من وجهة نظر املختصني معايري اجلودة الشاملة ملعلمي التربية اإلسالمية يف املرحلة االبتدائية) : ١٥(جدول رقم 

 ) التمكن من مهارات التدريس : (  املعيار الثاين

رقم 
 املؤشر العبارة

 درجـة األمهية

 منخفضة متوسطة عالية
ترتيب 
املتوسط  العبارة

 احلسايب
االحنراف 
 )الرتبة (  % التكرار % التكرار % التكرار االستجابة املعياري

 عالية ٠.٣٢ ٢.٩٨ ١ ٠ ٠ ٢.٥ ٢ ٩٧.٥ ٧٨ واضحة ومفهومةعرض الدرس بصورة  ٤٣
 عالية ٠.٣٣ ٢.٩٤ ٢ ١.٢٥ ١ ٣.٧٥ ٣ ٩٥ ٧٦ تشجيع التالميذ على املشاركة اإلجيابية يف الدرس ٤٤
 عالية ٠.٢٨ ٢.٩٣ ٣ ٠ ٠ ٧.٥ ٦ ٩٢.٥ ٧٤ استخدام احلوافز اليت تعزز استجابات التالميذ للدرس  ٥١
 عالية ٠.٤١ ٢.٩٣ ٤ ٠ ٠ ٧.٥ ٦ ٩٢.٥ ٧٤ يف طرح مادة الدرس مراعاة التسلسل املنطقي ٤٠
 عالية ٠.٤٤ ٢.٩٣ ٥ ٠ ٠ ٧.٥ ٦ ٩٢.٥ ٧٤ تقومي تعلم التالميذ بصورة مستمرة ٥٢
 عالية ٠.٢٢ ٢.٩١ ٦ ١.٢٥ ١ ٦.٢٥ ٥ ٩٢.٥ ٧٤ التهيئة للدرس جلذب انتباه التالميذ وتشويقهم له ٣٨
 عالية ٠.٢٨ ٢.٩١ ٧ ٠ ٠ ٨.٧٥ ٧ ٩١.٢٥ ٧٣ حيحةصياغة أهداف الدرس بطريقة سلوكية ص ٣٢
 عالية ٠.٢٧ ٢.٩٠ ٨ ٠ ٠ ١٠ ٨ ٩٠ ٧٢ بفاعليةزمن احلصة املخصص لتحقيق األهداف على توزيع حمتوى الدرس  ٤١
 عالية ٠.٢٨ ٢.٩٠ ٩ ١.٢٥ ١ ٧.٥ ٦ ٩١.٢٥ ٧٣ استخدام طرائق التدريس املناسبة للمناخ التدريسي  ٣٩
 عالية ٠.٢٩ ٢.٩٠ ١٠ ٠ ٠ ١٠ ٨ ٩٠ ٧٢ لعملي التطبيقي يف عملية التدريساالهتمام باجلانب ا ٤٦
 عالية ٠.٣ ٢.٩٠ ١١ ٠ ٠ ١٠ ٨ ٩٠ ٧٢ حتديد اخلطوات التنفيذية للدرس ٣٣
 عالية ٠.٣٢ ٢.٨٩ ١٢ ٠ ٠ ١١.٣ ٩ ٨٨.٧٥ ٧١ )  التعميمات -احلقائق –املبادئ –املفاهيم (تنظيم معلومات الدرس بدقة  ٣١
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 )املهين ( املتعلقة باجلانب التربوي  من وجهة نظر املختصني معايري اجلودة الشاملة ملعلمي التربية اإلسالمية يف املرحلة االبتدائية) : ١٥(رقم تابع جدول 

 ) التمكن من مهارات التدريس : (  املعيار الثاين

رقم 
 املؤشر العبارة

 درجـة األمهية
املتوسط  ترتيب العبارة منخفضة متوسطة عالية

 احلسايب
االحنراف 
 )الرتبة (  % التكرار % التكرار % التكرار االستجابة املعياري

 عالية ٠.٤٢ ٢.٨٩ ١٣ ١.٢٥ ١ ٨.٧٥ ٧ ٩٠ ٧٢ استخدام نتائج التقومي يف معاجلة مواطن الضعف عند التالميذ ٥٤
 عالية ٠.٤٤ ٢.٨٩ ١٤ ٠ ٠ ١١.٣ ٩ ٨٨.٧٥ ٧١ استخدام مهارات طرح األسئلة بصورة جيدة ٤٩
 عالية ٠.٣٣ ٢.٨٨ ١٥ ٠ ٠ ١٢.٥ ١٠ ٨٧.٥ ٧٠ حتديد أساليب التقومي املستخدمة يف الدرس     ٣٦
 عالية ٠.٤ ٢.٨٨ ١٦ ١.٢٥ ١ ١٠ ٨ ٨٨.٧٥ ٧١ استخدام الوسائل التعليمية املناسبة لعرض الدرس  ٤٢
 عالية ٠.٣٧ ٢.٨٦ ١٧ ١.٢٥ ١ ١١.٣ ٩ ٨٧.٥ ٧٠ ربط األسئلة التقوميية باألهداف التدريسية املتعلقة بالدرس ٤٨
 عالية ٠.٣٨ ٢.٨٦ ١٨ ١.٢٥ ١ ١١.٣ ٩ ٨٧.٥ ٧٠ يئة بيئة الصف لعملية التدريس  ٣٧
 عالية ٠.٤٥ ٢.٨٦ ١٩ ١.٢٥ ١ ١١.٣ ٩ ٨٧.٥ ٧٠ تزويد التالميذ بالتغذية الراجعة للدرس الذي يقدمه ٤٥
 عالية ٠.٥ ٢.٨٦ ٢٠ ١.٢٥ ١ ١١.٣ ٩ ٨٧.٥ ٧٠ استخدام النشاطات التعليمية املناسبة للدرس ٤٧
 عالية ٠.٣٧ ٢.٨٤ ٢١ ٠ ٠ ١٦.٣ ١٣ ٨٣.٧٥ ٦٧ حتديد الوسائل التعليمية الالزمة لعرض الدرس    ٣٥
 عالية ٠.٤ ٢.٨٤ ٢٢ ١.٢٥ ١ ١٣.٨ ١١ ٨٥ ٦٨ حتديد النشاطات التعليمية اليت سيمارسها التالميذ أثناء الدرس     ٣٤
 عالية ٠.٤٥ ٢.٨٣ ٢٣ ٢.٥ ٢ ١٢.٥ ١٠ ٨٥ ٦٨ ) ختامي   -تتابعي   -تشخيصي ( تقومي متنوعة استخدام أساليب  ٥٣
 عالية ٠.٣٣ ٢.٨٠ ٢٤ ٠ ٠ ٢٠ ١٦ ٨٠ ٦٤ االهتمام مبتابعة الواجبات املرتلية باستمرار  ٥٠

 عالية  ٢.٩٣ احملور الثالث –املتوسط العام لعبارات املعيار الثاين 
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التمكن من مهـارات   أن املؤشرات اليت تقيس معيار)  ١٥( يتضح من اجلدول رقم 
يف االسـتبيان وحتتـل   )  ٥٤-٣١(عبارة وتأخذ األرقام من ) ٢٤( تكونت من التدريس 

  : ومن خالل استجابات أفراد جمتمع الدراسة ميكن استنتاج ما يلي) ٢٤- ١(الترتيبات من 
زن النسـيب علـى مجيـع    لوحظ أن استجابات أفراد جمتمع الدراسة وفقا ملعيار الو

 – ٢.٨٠(املؤشرات كانت بدرجة عالية حيث تراوحت املتوسطات احلسابية هلـم مـن   
  -:وكانت استجابات أفراد جمتمع الدراسة كالتايل )  ٢.٩٨

عرض الـدرس بصـورة واضـحة    ( والذي ينص على ) ٤٣(بالنسبة للمؤشر رقم 
عاليـة و   ةختاروا االسـتجاب من أفراد جمتمع الدراسة ا%) ٩٧.٥٠(لوحظ أن ) ومفهومة 

اختاروا االستجابة متوسطة وال يوجد أيا من أفراد جمتمع الدراسـة اختـاروا   %) ٢.٥٠(
  ).     ٢.٩٨(االستجابة منخفضة مما جعل املؤشر حيتل الترتيب األول مبتوسط حسايب يساوي 

تشجيع التالميذ علـى املشـاركة   ( والذي ينص على ) ٤٤(وبالنسبة للمؤشر رقم 
عالية  ةمن أفراد جمتمع الدراسة اختاروا االستجاب%) ٩٥.٠(وجد أن ) جيابية يف الدرس اإل
اختاروا االستجابة متوسطة و كانت نسبة الذين اختاروا االستجابة منخفضة %) ٣.٧٥(و 
  .مما جعله حيتل الترتيب الثاين ) ٢.٩٤(ولوحظ أن املتوسط احلسايب له يساوي %) ١.٢٥(

) ٥٢-٤٠-٥١(رات أرقام للمؤش لث و الرابع واخلامس على التوايلكان الترتيب الثا  
، مع االختالف يف االحنـراف  ) ٢.٩٣(توسط احلسايب الذي يساوي نفس امل حيث كان هلا

استخدام احلوافز اليت تعـزز اسـتجابات   ( على ) ٥١(حيث ينص املؤشر رقم املعياري ، 
اعاة التسلسل املنطقي يف طرح مـادة  مر( نص على ي) ٤٠(واملؤشر رقم ) التالميذ للدرس 

وتشـات  ) تقومي تعلم التالميذ بصورة مستمرة ( ينص على ) ٥٢(واملؤشر رقم ) الدرس 
من أفـراد جمتمـع   %) ٩٢.٥٠(حيث أن ت عينة الدراسة يف هذه العبارات أيضا استجابا

يوجد أيا من اختاروا االستجابة متوسطة وال %) ٧.٥٠(عالية و  ةاختاروا االستجابالدراسة 
  .أفراد جمتمع الدراسة اختاروا االستجابة منخفضة 

حيـث  ) ٣٢-٣٨(للمؤشرين رقم  لوحظ أن الترتيب السادس و السابع على التوايل  
 مع اختالف االحنراف املعياري ، ،) ٢.٩١(كان هلما نفس املتوسط احلسايب الذي يساوي 

، ) انتباه التالميذ وتشويقهم لـه  التهيئة للدرس جلذب ( على ) ٣٨(نص املؤشر رقم قد و
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وكانت ) صياغة أهداف الدرس بطريقة سلوكية صحيحة ( ينص على ) ٣٢(واملؤشر رقم 
 ةاختاروا االسـتجاب %) ٩٢.٥٠(هي ) ٣٨(استجابات أفراد جمتمع الدراسة للمؤشر رقم 

. منخفضة ةاختاروا االستجاب%) ١.٢٥(اختاروا االستجابة متوسطة و%) ٦.٢٥(عالية و 
%) ٩١.٢٥: (كمـا يلـي   ) ٣٢(وكانت استجابات أفراد جمتمع الدراسة للمؤشر رقـم  

اختاروا االستجابة متوسطة وال يوجد أيا من أفـراد  %) ٨.٧٥(عالية و  ةاختاروا االستجاب
  .منخفضة ةجمتمع الدراسة اختاروا االستجاب

اشـر   الترتيب الثامن و التاسـع  والع ) ٣٣-٤٦-٣٩-٤١(احتلت املؤشرات أرقام   
 )٢.٩٠(حيث كان هلا نفس املتوسط احلسايب الذي يسـاوي  واحلادي عشر على التوايل ، 

توزيـع حمتـوى   ( على ) ٤١(نص املؤشر رقم ، فقد  مع االختالف يف االحنراف املعياري
وكانت اسـتجابات عينـة    )الدرس على زمن احلصة املخصص لتحقيق األهداف بفاعلية 

اختـاروا االسـتجابة   %) ١٠.٠(عاليـة و   ةوا االستجاباختار%) ٩٠.٠(الدراسة عليه  
متوسطة وال يوجد أيا من أفراد جمتمع الدراسة اختاروا االستجابة منخفضة ، وأما ملؤشـر  

فكانت  )استخدام طرائق التدريس املناسبة للمناخ التدريسي ( والذي ينص على ) ٣٩(رقم 
عاليـة و   ةاختـاروا االسـتجاب  %) ٩١.٢٥: (استجابات أفراد جمتمع الدراسة عليه هي 

منخفضـة ، و   ةاختاروا االسـتجاب %) ١.٢٥(اختاروا االستجابة متوسطة و%) ٧.٥٠(
) لعملي التطبيقي يف عملية التدريساالهتمام باجلانب ا( والذي ينص على ) ٤٦(املؤشر رقم 

الية ع ةاختاروا االستجاب%) ٩٠.٠: (كانت استجابات أفراد جمتمع الدراسة عليه كما يلي 
اختاروا االستجابة متوسطة وال يوجد أيا من أفراد جمتمع الدراسة اختـاروا  %) ١٠.٠(و 

حتديد اخلطوات التنفيذيـة  ( والذي ينص على ) ٣٣(االستجابة منخفضة ، أما املؤشر رقم 
اختـاروا  %) ٩٠.٠: (فقد كانت استجابات أفراد جمتمع الدراسة عليـه  هـي   ) للدرس

اختاروا االستجابة متوسطة وال يوجد أيا من أفراد جمتمـع  %) ١٠.٠(عالية و  ةاالستجاب
  .الدراسة اختاروا االستجابة منخفضة 

للمؤشرات أرقـام   كان الترتيب الثاين عشر و الثالث عشر والرابع عشر على التوايل  
مـع   ،) ٢.٨٩(حيث كان هلا نفس املتوسط احلسايب والذي يسـاوي  ) ٤٩-٥٤-٣١(

تنظيم معلومات الدرس ( على ) ٣١(حيث تنص العبارة رقم  ياري ،اختالف االحنراف املع
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        علـى  ) ٥٤(، وتنص العبـارة رقـم   ) التعميمات  –احلقائق  –املبادئ  -املفاهيم : بدقة 
) ٤٩(، والعبـارة رقـم   ) استخدام نتائج التقومي يف معاجلة مواطن الضعف عند التالميذ ( 

وتشات اسـتجابات أفـراد   ) سئلة بصورة جيدة استخدام مهارات طرح األ( تنص على 
عالية و  ةاختاروا االستجاب%) ٨٨.٧٥(فكان )  ٤٩-٣١(رقم  ينجمتمع الدراسة يف املؤشر

اختاروا االستجابة متوسطة وال يوجد أيا من أفراد جمتمع الدراسـة اختـاروا   %) ١١.٣(
فكانـت  )  ٥٤(رقـم   أما استجابات أفراد جمتمع الدراسة للمؤشر. االستجابة منخفضة 

اختـاروا االسـتجابة متوسـطة    %) ٨.٧٥(عاليـة و   ةاختاروا االسـتجاب %) ٩٠.٠(
  . منخفضة  ةاختاروا االستجاب%) ١.٢٥(و

) ٤٢-٣٦(للمؤشرين رقـم   كان الترتيب اخلامس عشر و السادس عشر على التوايل
حنـراف  مع اخـتالف اال  ،) ٢.٨٨(حيث كان هلما نفس املتوسط احلسايب الذي يساوي 

) حتديد أساليب التقومي املستخدمة يف الدرس ( على ) ٣٦(نص املؤشر رقم املعياري ، فقد 
عاليـة و   ةاختـاروا االسـتجاب  %) ٨٧.٥٠(فقد كانت استجابات أفراد جمتمع الدراسة 

اختاروا االستجابة متوسطة وال يوجد أيا من أفراد جمتمع الدراسة اختـاروا  %) ١٢.٥٠(
استخدام الوسائل التعليمية ( والذي ينص على ) ٤٢(أما املؤشر رقم . االستجابة منخفضة 

%) ٨٨.٧٥(فكانت استجابات أفراد جمتمع الدراسة عليـه هـي   ) املناسبة لعرض الدرس 
اختـاروا  %) ١.٢٥(اختاروا االستجابة متوسطة و%) ١٠.٠(عالية و  ةاختاروا االستجاب

  .منخفضة  ةاالستجاب
الترتيب السابع عشر و الثامن عشـر   ) ٤٧-٤٥-٣٧-٤٨(ام احتلت املؤشرات أرق     

حيث كان هلا نفس املتوسط احلسايب والذي يساوي  والتاسع عشر والعشرون على التوايل ،
ربـط  ( علـى  ) ٤٨(فقد نص املؤشر رقم  مع اختالف يف االحنراف املعياري ، ،) ٢.٨٦(

ـ ) ٣٧(، واملؤشر رقم )  قة بالدرساألسئلة التقوميية باألهداف التدريسية املتعل      نص علـى ي
تزويـد التالميـذ   ( على ) ٤٥(، وينص املؤشر رقم ) يئة بيئة الصف لعملية التدريس ( 

اسـتخدام  ( فيـنص علـى   ) ٤٧(، أما املؤشر رقم ) بالتغذية الراجعة للدرس الذي يقدمه 
تمع الدراسة حـول  ، وقد تشات استجابات أفراد جم) النشاطات التعليمية املناسبة للدرس 
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اختـاروا  %) ١١.٣٠(عاليـة و   ةاختاروا االسـتجاب %) ٨٧.٥٠(هذه املؤشرات فكان 
  .منخفضة  ةاختاروا االستجاب%) ١.٢٥(االستجابة متوسطة و

) ٣٤-٣٥(للمؤشرين رقـم   لوحظ أن الترتيب احلادي والعشرون و الثاين والعشرون     
مع اختالف يف االحنـراف   ،) ٢.٨٤(وي حيث كان هلما نفس املتوسط احلسايب الذي يسا

ئل التعليميـة الالزمـة لعـرض    حتديد الوسا( على ) ٣٥(فقد نص املؤشر رقم  املعياري ،
 ةاختاروا االستجاب%) ٨٣.٧٥(وكانت استجابات أفراد جمتمع الدراسة عليه هي ) الدرس

الدراسـة   اختاروا االستجابة متوسطة ومل خيتر أحد من أفراد جمتمـع %) ١٦.٣(عالية و 
حتديد النشاطات التعليميـة الـيت   ( ينص على ) ٣٤(أما املؤشر رقم . منخفضة  ةاالستجاب

فكانت استجابات أفراد جمتمع الدراسة عليه كمـا يلـي   ) سيمارسها التالميذ أثناء الدرس 
اختـاروا االسـتجابة متوسـطة    %) ١٣.٨٠(عاليـة و   ةاختاروا االستجاب%) ٨٥.٠(
  .منخفضة  ةستجاباختاروا اال%) ١.٢٥(و

: استخدام أساليب تقـومي متنوعـة   ( والذي ينص على ) ٥٣(بالنسبة للمؤشر رقم 
من أفراد جمتمع الدراسة اختـاروا  %) ٨٥.٠(لوحظ أن ) ختامي  –تتابعي  –تشخيصي 

اختـاروا  %) ٢.٥٠(اختاروا االسـتجابة متوسـطة و   %) ١٢.٥٠(عالية و  ةاالستجاب
تل الترتيب الثالث والعشرين مبتوسـط حسـايب يسـاوي    حي هاالستجابة منخفضة مما جعل

)٢.٨٣     . (  
االهتمام مبتابعة الواجبـات املرتليـة   ( والذي ينص على ) ٥٠(وبالنسبة للمؤشر رقم 

عاليـة و   ةمن أفراد جمتمع الدراسة اختـاروا االسـتجاب  %) ٨٠.٠(وجد أن ) باستمرار 
بة الذين اختاروا االستجابة منخفضة اختاروا االستجابة متوسطة و انعدمت نس%) ٢٠.٠(

  . مما جعله حيتل الترتيب الرابع والعشرين ) ٢.٨٠(ولوحظ أن املتوسط احلسايب له يساوي 
تكونت مـن  التمكن من مهارات التدريس املؤشرات اليت تقيس معيار  أن نرىسبق  امم     

شرات وجد أن هناك مؤشرا ومن خالل استجابات أفراد جمتمع الدراسة على هذه املؤ) ٢٤(
قيمـة املتوسـط   وهذه االستجابات جعلـت  . استجابة بدرجة عالية على مجيع املؤشرات 

وهذا يشري إىل أن درجة موافقة أفـراد  ) ٢.٩٣(ملؤشرات هذا املعيار يساوي  احلسايب العام
      .كانت بدرجة عالية التمكن من مهارات التدريس جمتمع الدراسة على أمهية معيار 
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إتقان مهارات التدريس من قبل معلمي التربيـة اإلسـالمية    وضرورة وهذا يؤكد أمهية     
أمهية هذا املعيار بدرجة عاليـة إىل   جميء كمعيار من معايري اجلودة الشاملة ، ويعزو الباحث

أن مهنة التدريس تستوجب ممن يقوم بأدائها أن يكون متمكنا من مهارات التدريس الـيت  
ه وحتقيقها ، وحىت يربز معلم التربية اإلسالمية يف املرحلـة االبتدائيـة   افمتكنه من بلوغ أهد

شخصيته ومتكنه من مهنة التدريس ، فإن هذا حيتم عليه أن يتقن مهاراا حىت يكون ناجحا 
فقد أكد فيهـا   )هـ ١٤١٧( كلننت  وتتفق هذه الدراسة مع دراسة ومبدعا عند أدائها ،

أن هناك أربعة عناصر أساسية تؤثر على األداء املتميز وكـان  على  كما ارتأت عينة الدراسة
م ، وأنه من أهم العناصر اليت متكن املعلرات األساسيةمن أبرزها عنصر توافر املهارات والقد

 )هـ ١٤٢٢( الدراسة اليت أجراها الغامدي تتفق هذه الدراسة مع و. من أداء عمله بتميز 
 سالمية ملهارات التدريس وإتقاا بشكل جيد ، حيـث من ضرورة مراعاة معلمي التربية اإل

 اأن هنـاك تـوافر  ة اإلسالمية تبني من خالل بطاقة املالحظة اليت أجراها على معلمي التربي
ملهارات إعداد الدروس وتنفيذها بشكل أكرب ، بينما جاءت مهارات اسـتخدام الوسـائل   

تتفق و .ات األقل توافرا لدى املعلمني التعليمة ، ومهارات إاء الدرس والتقومي ضمن املهار
يف ضرورة ختطي املعوقات املتعلقة بـاملعلم  ) هـ ١٤٢٨( وقران العارفة  كذلك مع دراسة

على أن ضعف إملـام  واليت حتول دون تطبيقه للجودة يف التعليم ، حيث أكدا يف دراستهما 
علم واليت تعيق تطبيق اجلـودة يف  املعلم بأدوات التقومي وأساليبه هو أحد املعوقات املتعلقة بامل

من هنا يؤكد الباحث ضرورة وأمهية متكن معلمي التربية اإلسالمية يف املرحلة  التعليم العام ،
  .عند أدائها  حتقيق اجلودة الشاملةاالبتدائية من مهارات التدريس لالرتقاء مبهنة التدريس و
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 )املهين ( املتعلقة باجلانب التربوي  من وجهة نظر املختصني لمي التربية اإلسالمية يف املرحلة االبتدائيةمعايري اجلودة الشاملة ملع) : ١٦(جدول رقم 

 ) اإلدارة الصفية وتنظيم بيئة التعلم : (  املعيار الثالث

رقم 
 املؤشر العبارة

 درجـة األمهية

 منخفضة متوسطة عالية
ترتيب 
املتوسط  العبارة

 احلسايب
االحنراف 

 )الرتبة (  % التكرار % التكرار % التكرار االستجابة عياريامل
 عالية ٠.١٦ ٢.٩٨ ١ ٠ ٠ ٢.٥ ٢ ٩٧.٥ ٧٨ االحترام املتبادل مع التالميذ  ٥٥
 عالية ٠.٢٢ ٢.٩٥ ٢ ٠ ٠ ٥ ٤ ٩٥ ٧٦ االنتقال بني فقرات الدرس بسالسة وترابط ٥٧
 عالية ٠.٢٧ ٢.٩٣ ٣ ٠ ٠ ٧.٥ ٦ ٩٢.٥ ٧٤ التصرف حبكمة مع املواقف الطارئة وقت حدوثها ٦٠
 عالية ٠.٢٨ ٢.٩١ ٤ ٠ ٠ ٨.٧٥ ٧ ٩١.٢٥ ٧٣ تشجيع التالميذ على العمل اجلماعي مع احملافظة على النظام ٥٨
 عالية ٠.٣٤ ٢.٩٠ ٥ ١.٢٥ ١ ٧.٥ ٦ ٩١.٢٥ ٧٣ املتابعة الدائمة ملا يدور داخل الصف باهتمام ٥٦
 عالية ٠.٤١ ٢.٨٣ ٦ ١.٢٥ ١ ١٥ ١٢ ٨٣.٧٥ ٦٧ زيز اليت تعني على حفظ النظاماملهارة يف استخدام أمناط التع ٥٩

 عالية ٢.٩١ احملور الثالث –املتوسط العام لعبارات املعيار الثالث 
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مؤشرات وتأخذ األرقام )  ٦(  يتكون من املعيار أن هذا)  ١٦( يتضح من اجلدول رقم  
أفراد جمتمع الدراسة وفقا ملعيار الوزن  يف االستبيان وكانت استجابات)  ٦٠ – ٥٥( من 

اوحت املتوسطات احلسابية هلا النسيب على مجيع مؤشرات هذا املعيار بدرجة عالية حيث تر
وكانت استجابات أفراد جمتمع ) ٦- ١(واحتلت الترتيبات من )  ٢.٩٨ – ٢.٨٣ (من 

  - :الدراسة كالتايل 
لوحظ ) حترام املتبادل مع التالميذ اال( والذي ينص على ) ٥٥(بالنسبة للمؤشر رقم     

اختـاروا  %) ٢.٥٠(عالية و  ةمن أفراد جمتمع الدراسة اختاروا االستجاب%) ٩٧.٥٠(أن  
االستجابة متوسطة وال يوجد أيا من أفراد جمتمع الدراسة اختاروا االستجابة منخفضة ممـا  

  ) .     ٢.٩٨(جعل املؤشر حيتل الترتيب األول مبتوسط حسايب يساوي 
االنتقال بني فقرات الدرس ( والذي ينص على ) ٥٧(كان الترتيب الثاين للمؤشر رقم   

وكانت استجابات أفـراد  ) ٢.٩٥(حيث كان املتوسط احلسايب يساوي ) بسالسة وترابط 
اختـاروا  %) ٥.٠(عاليـة و   ةاختـاروا االسـتجاب  %) ٩٥.٠: (جمتمع الدراسة كالتايل 

  .منخفضة  ةد من أفراد جمتمع الدراسة اختاروا االستجاباالستجابة متوسطة وال يوجد أي فر
         والـذي يـنص علـى    ) ٦٠(أما استجابات أفراد جمتمع الدراسة على املؤشر رقـم      

فقد جاءت مبتوسط حسايب يساوي ) التصرف حبكمة مع املواقف الطارئة وقت حدوثها ( 
اختـاروا  %) ٩٢.٥٠: (لي حيث كانت استجابات أفراد جمتمع الدراسة كما ي)  ٢.٩٣(

اختاروا االستجابة متوسطة ومل خيتر أحد من أفراد جمتمـع  %) ٧.٥٠(عالية و  ةاالستجاب
  .     الدراسة االستجابة منخفضة وقد احتل املؤشر الترتيب الثالث 

تشجيع التالميذ على العمل اجلماعي مع ( والذي ينص على ) ٥٨(احتل املؤشر رقم 
وقد اختار أفراد جمتمع ) ٢.٩١(الترتيب الرابع مبتوسط حسايب يساوي )  احملافظة على النظام

اختاروا %) ٨.٧٥(عالية و  ةاختاروا االستجاب%) ٩١.٢٥: (الدراسة االستجابات اآلتية 
  .منخفضة  ةاالستجابة متوسطة ومل خيتر أيا من أفراد جمتمع الدراسة االستجاب

املتابعة الدائم ملا يدور داخل الصـف  ( والذي ينص على ) ٥٦(بالنسبة للمؤشر رقم   
عاليـة و   ةمن أفراد جمتمع الدراسة اختاروا االسـتجاب %) ٩١.٢٥(لوحظ أن ) باهتمام 
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 هاختاروا االستجابة منخفضة مما جعل%) ١.٢٥(اختاروا االستجابة متوسطة و %) ٧.٥٠(
  ) .     ٢.٩٠(حيتل الترتيب اخلامس مبتوسط حسايب يساوي 

املهارة يف استخدام أمناط التعزيز اليت ( والذي ينص على ) ٥٩(شر رقم وبالنسبة للمؤ
 ةمن أفراد جمتمع الدراسة اختاروا االستجاب%) ٨٣.٧٥(وجد أن ) تعني على حفظ النظام 

اختاروا االستجابة متوسطة و كانت نسبة الذين اختـاروا االسـتجابة   %) ١٥.٠(عالية و 
مما جعله حيتل ) ٢.٨٣(سايب للمؤشر يساوي ولوحظ أن املتوسط احل%) ١.٢٥(منخفضة 

  .الترتيب السادس 
 ، اإلدارة الصفية وتنظيم بيئـة الـتعلم  املؤشرات اليت تقيس معيار  أن نرىسبق  امم 

مؤشرات ومن خالل استجابات أفراد جمتمع الدراسة على هذه املؤشـرات  ) ٦(تكونت من 
قيمة وهذه االستجابات جعلت . ات وجد أن هناك استجابة بدرجة عالية على مجيع املؤشر

وهذا يشري إىل املوافقة بدرجة ) ٢.٩١(ملؤشرات هذا املعيار يساوي املتوسط احلسايب العام 
  . اإلدارة الصفية وتنظيم بيئة التعلمعالية من أفراد جمتمع الدراسة على أمهية معيار 

ن أي تعليم ال ميكن أن يـتم  أ ويعزو الباحث جميء األمهية هلذا املعيار بدرجة عالية إىل      
إال يف صف منضبط ، واملعلم املاهر هو الذي يستطيع أن يدفع التالميذ لالنضباط بدافع ذايت 
نابع من رغبتهم الشخصية يف التعلم، ولذا فإن االحترام املتبادل من قبـل معلـم التربيـة    

إضـافة إىل مهارتـه يف   اإلسالمية مع التالميذ ، ومتابعته الدائمة ملا يدور داخل الصـف ،  
استخدام أمناط التعزيز املختلفة ، وتصرفه حبكمة مع املواقف الطارئة وقت حدوثها ، كـل  

وإن عدم قدرة . النظام داخل الصف وتنظيم بيئة التعلم بشكل إجيايب ذلك يساعده يف حتقيق 
قـات  املعلم لضبط الصف وضعف مهاراته يف االتصال الفاعل مع التالميذ هو أحـد املعو 

، وهذا يتفق مع دراسـة العارفـة    املتعلقة باملعلم ، واليت تعيق تطبيق اجلودة يف التعليم العام
يؤكد ضرورة اهتمام معلمي التربية اإلسـالمية يف املرحلـة    ، وذلك) هـ ١٤٢٨(وقران 

علمي ، كمعيار من معايري اجلودة الشاملة مل مبعيار اإلدارة الصفية وتنظيم بيئة التعلماالبتدائية 
  . التربية اإلسالمية يف املرحلة االبتدائية
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 )املهين ( املتعلقة باجلانب التربوي  من وجهة نظر املختصني معايري اجلودة الشاملة ملعلمي التربية اإلسالمية يف املرحلة االبتدائية) : ١٧(جدول رقم 

 ) االهتمام بالنشاطات التعليمية :  (  املعيار الرابع

رقم 
 املؤشر رةالعبا

 ة األمهيةـدرج

 منخفضة متوسطة عالية
ترتيب 
املتوسط  العبارة

 احلسايب
االحنراف 
 املعياري

االستجا
 )الرتبة (  % التكرار % التكرار % التكرار بة

 عالية ٠.٢٩ ٢.٩٤ ١ ١.٢٥ ١ ٣.٧٥ ٣ ٩٥ ٧٦ مراعاة النشاطات التعليمية للفروق الفردية بني التالميذ ٦٥
 عالية ٠.٣٣ ٢.٩١ ٢ ١.٢٥ ١ ٦.٢٥ ٥ ٩٢.٥ ٧٤ ع التالميذ على املشاركة يف النشاطات التعليمية بفاعليةتشجي ٦٣
 عالية ٠.٣٢ ٢.٨٩ ٣ ٠ ٠ ١١.٣ ٩ ٨٨.٧٥ ٧١ التنويع يف استخدام النشاطات التعليمية اهلادفة  ٦٢
 عالية ٠.٤٥ ٢.٨١ ٤ ٢.٥ ٢ ١٣.٨ ١١ ٨٣.٧٥ ٦٧ تشجيع التالميذ على التفكري العلمي واإلبداع   ٦٤
 عالية ٠.٤ ٢.٨٠ ٥ ٠ ٠ ٢٠ ١٦ ٨٠ ٦٤ تصميم النشاطات التعليمية اليت تسهم يف إثارة التفكري عند التالميذ  ٦١
 عالية ٠.٥ ٢.٧٣ ٦ ٢.٥ ٢ ٢٢.٥ ١٨ ٧٥ ٦٠ اإلسهام يف نشاط التوعية اإلسالمية بفاعلية ٦٦

 عالية ٢.٨٥ لثاحملور الثا – - املتوسط العام لعبارات املعيار الرابع 
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االهتمام بالنشاطات أن املؤشرات اليت تقيس معيار )  ١٧( يتضح من اجلدول رقم 
يف االستبيان وحتتل )  ٦٦- ٦١(عبارات وتأخذ األرقام من )  ٦( تكونت من التعليمية 

  : ومن خالل استجابات أفراد جمتمع الدراسة ميكن استنتاج ما يلي) ٦- ١(الترتيبات من 
تجابات أفراد جمتمع الدراسة وفقا ملعيار الوزن النسيب على مجيع لوحظ أن اس

 – ٢.٧٣(املؤشرات كانت بدرجة عالية حيث تراوحت املتوسطات احلسابية هلم من 
  - :وكانت استجابات أفراد جمتمع الدراسة كالتايل )  ٢.٩٤

ق مراعاة النشاطات التعليمية للفرو( والذي ينص على ) ٦٥(بالنسبة للمؤشر رقم 
 ةمن أفراد جمتمع الدراسة اختاروا االستجاب%) ٩٥.٠(لوحظ أن ) الفردية بني التالميذ 

اختاروا االستجابة منخفضة %) ١.٢٥(اختاروا االستجابة متوسطة و %) ٣.٧٥(عالية و 
  ) .     ٢.٩٤(مما جعل املؤشر حيتل الترتيب األول مبتوسط حسايب يساوي 

تشجيع التالميذ على املشاركة يف ( ينص على والذي ) ٦٣(وبالنسبة للمؤشر رقم 
من أفراد جمتمع الدراسة اختاروا %) ٩٢.٥٠(وجد أن ) النشاطات التعليمية بفاعلية 

اختاروا االستجابة متوسطة و كانت نسبة الذين اختاروا %) ٦.٢٥(عالية و  ةاالستجاب
مما ) ٢.٩١( ولوحظ أن املتوسط احلسايب للمؤشر يساوي%) ١.٢٥(االستجابة منخفضة 

  .جعله حيتل الترتيب الثاين 
التنويع يف استخدام ( والذي ينص على ) ٦٢(كان الترتيب الثالث للمؤشر رقم   

حيث كانت )  ٢.٨٩(وذلك مبتوسط حسايب يساوي ) النشاطات التعليمية اهلادفة 
عالية و  ةاختاروا االستجاب%) ٨٨.٧٥: (استجابات أفراد جمتمع الدراسة كما يلي 

اختاروا االستجابة متوسطة وال يوجد أي فرد من أفراد جمتمع الدراسة اختاروا %) ١١.٣(
  .منخفضة  ةاالستجاب

تشجيع التالميذ على التفكري العلمي (والذي ينص على ) ٦٤(أما املؤشر رقم 
من %) ٨٣.٧٥(، حيث أن ) ٢.٨١(كان ترتيبه الرابع مبتوسط حسايب يساوي ) واإلبداع 

اختاروا االستجابة متوسطة %) ١٣.٨٠(عالية و  ةدراسة اختاروا االستجابأفراد جمتمع ال
  .منخفضة  ةاختاروا االستجاب%) ٢.٥٠(وكان 
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تصميم النشاطات التعليمية اليت تسهم يف ( والذي ينص على ) ٦١(أما املؤشر رقم 
)  ٢.٨٠(فقد احتل الترتيب اخلامس مبتوسط حسايب يساوي ) إثارة التفكري عند التالميذ 

اختاروا %) ٢٠.٠(عالية و  ةمن أفراد جمتمع الدراسة اختاروا االستجاب%) ٨٠.٠(وكان 
  .منخفضة  ةاالستجابة متوسطة ومل خيتر أي فرد من أفراد جمتمع الدراسة االستجاب

 اإلسهام يف نشاط التوعية اإلسالمية( والذي ينص على ) ٦٦(جاء املؤشر رقم 
من %) ٧٥.٠(، حيث أن ) ٢.٧٣(توسط حسايب يساوي يف الترتيب السادس مب) بفاعلية

اختاروا االستجابة متوسطة %) ٢٢.٥٠(عالية و  ةأفراد جمتمع الدراسة اختاروا االستجاب
  . منخفضة  ةاختاروا االستجاب%) ٢.٥٠(وكان 
تكونت من  االهتمام بالنشاطات التعليميةاملؤشرات اليت تقيس معيار  أن نرىسبق  امم

قيمة ن خالل استجابات أفراد جمتمع الدراسة على هذه املؤشرات جعلت مؤشرات وم) ٦(
وهذا يشري إىل أن درجة ) ٢.٨٥(ملؤشرات هذا املعيار  يساوي  املتوسط احلسايب العام

كانت بدرجة  االهتمام بالنشاطات التعليميةموافقة أفراد جمتمع الدراسة على أمهية معيار 
الية هلذا املعيار إىل أنه يساعد يف القضاء على األساليب ويعزو الباحث األمهية الع، عالية 

التقليدية يف التدريس واليت تركز على اجلانب املعريف وتلقني التالميذ للمعلومات واالهتمام 
حبفظها فقط ، فاالهتمام بالنشاطات التعليمية يساهم يف إثارة التفكري عند التالميذ ، 

 على اعلية ، بل إنه من احلوافز اليت تشجع التالميذويشجعهم على املشاركة يف التعلم بف
ؤكد ضرورة اهتمام معلمي وهذه الدراسة ت .، وتدفعهم حنو التعلم بشكل إجيايب  اإلبداع

، وتتفق يف  بالنشاطات التعليمية الصفية وغري الصفيةالتربية اإلسالمية يف املرحلة االبتدائية 
أن هناك قصور واضح يف  وصل فيها إىلاليت ت )هـ ١٤١٥( دراسة العويف  ذلك مع

استخدام النشاط املدرسي يف جمال تدريس التربية اإلسالمية ، من أهم أسبابه عدم إملام 
دراسة  إىل اتفاقها مع إضافة ، معلمي التربية اإلسالمية مبهارات استخدام النشاط املدرسي

لصفية واألنشطة واليت توصلت فيها إىل أن التفاعالت ا) هـ ١٤٢٨( بلجون كوثر 
     . مهنة التدريسالتعليمية أساسية جلودة املعلم لتحقيق اجلودة يف 
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 )املهين ( املتعلقة باجلانب التربوي  من وجهة نظر املختصني معايري اجلودة الشاملة ملعلمي التربية اإلسالمية يف املرحلة االبتدائية): ١٨(جدول رقم 

 )  صائص التالميذ والفروق الفردية بينهم التعرف على خ: (  املعيار اخلامس

رقم 
 املؤشر العبارة

 ة األمهيةـدرج

 منخفضة متوسطة عالية
ترتيب 
املتوسط  العبارة

 احلسايب
االحنراف 
 املعياري

االستجا
 )الرتبة (  % التكرار % التكرار % التكرار بة

 عالية ٠.٢٨ ٢.٩١ ١ ٠ ٠ ٨.٧٥ ٧ ٩١.٢٥ ٧٣ ام العقلية تقدمي املادة العلمية مبا يناسب تفكري التالميذ وقدر ٧٠
 عالية ٠.٣٣ ٢.٩١ ٢ ١.٢٥ ١ ٦.٢٥ ٥ ٩٢.٥ ٧٤ مراعاة الفروق الفردية بني التالميذ  ٦٩
 عالية ٠.٣٧ ٢.٨٤ ٣ ٠ ٠ ١٦.٣ ١٣ ٨٣.٧٥ ٦٧ مراعاة حاجات التالميذ املختلفة ٦٧
 عالية ٠.٤٤ ٢.٧٩ ٤ ١.٢٥ ١ ١٨.٨ ١٥ ٨٠ ٦٤ يئة فرص النمو املتوازن جلوانب شخصية التلميذ ٦٨
 عالية ٠.٤٤ ٢.٧٤ ٥ ٠ ٠ ٢٦.٣ ٢١ ٧٣.٧٥ ٥٩ القدرة على اكتشاف التالميذ ذوي القدرات العقلية والعلمية من املوهوبني ٧١

 عالية ٢.٨٤ احملور الثالث –املتوسط العام لعبارات املعيار اخلامس 
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مؤشرات ، تأخذ األرقام )  ٥( تضمن ا املعيار هذأن )  ١٨( يتضح من اجلدول رقم       
يف االستبيان وكانت استجابات أفراد جمتمع الدراسة وفقا ملعيار الوزن )  ٧١ – ٦٧( من 

اوحت املتوسطات احلسابية هلا النسيب على مجيع مؤشرات هذا املعيار بدرجة عالية حيث تر
استجابات أفراد جمتمع وكانت ) ٥-١(واحتلت الترتيبات من )  ٢.٩١ – ٢.٧٤ (من 

  - :الدراسة كالتايل 
حيث  الترتيب األول والثاين على التوايل ،) ٦٩(شر رقم واملؤ) ٧٠(احتل املؤشر رقم     

 ، مع اختالف يف االحنراف املعياري، )٢.٩١(كان هلما نفس املتوسط احلسايب وهو يساوي 
ب تفكري التالميـذ وقـدرام   تقدمي املادة العلمية مبا يناس( على ) ٧٠(وينص املؤشر رقم 

عاليـة و   ةمن أفراد جمتمع الدراسة اختاروا االستجاب%) ٩١.٢٥(فقد لوحظ أن )  العقلية 
اختاروا االستجابة متوسطة وال يوجد أيا من أفراد جمتمع الدراسـة اختـاروا   %) ٨.٧٥(

ردية بني مراعاة الفروق الف( والذي ينص على ) ٦٩(االستجابة منخفضة ، أما املؤشر رقم 
عاليـة و   ةمن أفراد جمتمع الدراسة اختـاروا االسـتجاب  %) ٩٢.٥٠(فقد كان ) التالميذ 

  .     اختاروا االستجابة منخفضة%) ١.٢٥(اختاروا االستجابة متوسطة و %) ٦.٢٥(
مراعاة حاجات التالميذ ( والذي ينص على ) ٦٧(كان الترتيب الثالث للمؤشر رقم   

وكانت استجابات أفراد جمتمـع  ) ٢.٨٤(توسط احلسايب يساوي حيث كان امل) املختلفة 
اختاروا االستجابة %) ١٦.٣(عالية و  ةاختاروا االستجاب%) ٨٣.٧٥: (الدراسة كالتايل 

  .متوسطة ومل خيتر أحد من أفراد جمتمع الدراسة االستجابة منخفضة 
يئـة  ( نص على والذي ي) ٦٨(أما استجابات أفراد جمتمع الدراسة على املؤشر رقم     

)  ٢.٧٩(فقد جاءت مبتوسط حسايب يساوي ) فرص النمو املتوازن جلوانب شخصية التلميذ 
%) ١٨.٨٠(عالية و  ةاختاروا االستجاب%) ٨٠.٠: (حيث كانت االستجابات كما يلي 

منخفضة وقد احتل املؤشـر   ةاختاروا االستجاب%) ١.٢٥(اختاروا االستجابة متوسطة و 
  .      الترتيب الرابع

القدرة على اكتشـاف التالميـذ ذوي   ( والذي ينص على ) ٧١(احتل املؤشر رقم 
) ٢.٧٤(الترتيب اخلامس مبتوسط حسايب يساوي )  القدرات العقلية والعلمية من املوهوبني 

عالية  ةاختاروا االستجاب%) ٧٣.٧٥: (حيث اختار أفراد جمتمع الدراسة االستجابات اآلتية 
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 ةوا االستجابة متوسطة ومل خيتر أيا من أفراد جمتمع الدراسة االسـتجاب اختار%) ٢٦.٣(و 
  .منخفضة
التعرف على خصائص التالميذ والفروق املؤشرات اليت تقيس معيار  أن نرىسبق  امم

ات ومن خالل استجابات أفرا جمتمع الدراسة على رمؤش) ٥(تكونت من  ، الفردية بينهم
وهذه . ة بدرجة عالية على مجيع املؤشرات هذه املؤشرات وجد أن هناك استجاب

وهذا ) ٢.٨٤(ملؤشرات هذا املعيار يساوي قيمة املتوسط احلسايب العام االستجابات جعلت 
التعرف على يشري إىل املوافقة بدرجة عالية من أفراد جمتمع الدراسة على أمهية معيار 

   ما ورد يف دليل املعلم  ق مع هذه النتيجة تتفو،   خصائص التالميذ والفروق الفردية بينهم
من ضرورة أن يدرك املعلم خصائص التالميذ ، ألا تنري له الطريق )  ٨٣، صهـ١٤١٨( 

أثناء قيامه بالتخطيط لتنفيذ املهج ، وتسهم إىل حد كبري يف اختيار وانتقاء النشاطات 
ويعزو الباحث . البه  املرحلة اليت مير ا طوالربامج اليت تناسب خصائص ومتطلبات النمو يف

يلزمه الوعي خبصائص التالميذ معلم التربية اإلسالمية يف املرحلة االبتدائية ذلك إىل أن 
وحاجام ، وعليه مراعاة الفروق الفردية بينهم ، والعمل على يئة فرص النمو املتوازن 

قلية ، ألنه بذلك جلوانب شخصيام، وتقدمي املادة العلمية مبا يناسب تفكريهم وقدرام الع
) هـ١٤١٢(شارت إليه دراسة احلكميما أ هذا يتفق معيشبع حاجام وحيقق مطالبهم ، و

من أن التعرف على مطالب النمو لكل مرحلة هو أحد أهداف اجلانب التربوي من برنامج 
   ا ما توصلت إليه رمي العلي يف دراسته اتفاقها مع إعداد معلم التربية اإلسالمية ، إضافة إىل

أن  من ضرورة مراعاة خصائص املتعلمني وقدرام ، حيث توصلت إىل) هـ ١٤٢٧( 
األداء التدريسي ملعلمات العلوم الشرعية قليل يف ضوء معيار القدرة على تنمية القدرات 

التعرف على خصائص التالميذ وهذا يؤكد على أمهية توافر معيار . اإلبداعية للطالبات 
لدى معلمي التربية اإلسالمية يف املرحلة االبتدائية ، كمعيار من هم والفروق الفردية بين

، لتحقيق اجلودة املنشودة معايري اجلودة الشاملة ملعلمي التربية اإلسالمية يف املرحلة االبتدائية 
  .يف مهنة التدريس 
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 )املهين ( املتعلقة باجلانب التربوي  من وجهة نظر املختصني بتدائيةمعايري اجلودة الشاملة ملعلمي التربية اإلسالمية يف املرحلة اال) : ١٩(جدول رقم 

 ) التقومي الذايت لألداء : (  املعيار السادس

رقم 
 املؤشر العبارة

 ة األمهيةـدرج

 منخفضة متوسطة عالية
ترتيب 
املتوسط  العبارة

 احلسايب
االحنراف 
 )الرتبة (  % التكرار % التكرار % التكرار االستجابة املعياري

 عالية ٠.٢٨ ٢.٩١ ١ ٠ ٠ ٨.٧٥ ٧ ٩١.٢٥ ٧٣ املوضوعية واألمانة يف تقوميه الذايت ألدائه ٧٤
 عالية ٠.٤٢ ٢.٨٥ ٢ ٢.٥ ٢ ١٠ ٨ ٨٧.٥ ٧٠ االستعانة بآراء مشرف التربية اإلسالمية ومدير املدرسة لتحسني أدائه ٧٣
مكرر٢ ٢.٥ ٢ ١٠ ٨ ٨٧.٥ ٧٠ ومستمرةاستخدام التقومي الذايت لألداء بصورة منتظمة  ٧٥  عالية ٠.٤٢ ٢.٨٥ 
 عالية ٠.٤٥ ٢.٨١ ٤ ٢.٥ ٢ ١٣.٨ ١١ ٨٣.٧٥ ٦٧ استخدام أساليب وأدوات التقومي املختلفة لتقومي أدائه ذاتيا ٧٢

 عالية ٢.٨٦ احملور الثالث –املتوسط العام لعبارات املعيار السادس 
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التقومي الـذايت لـألداء    ات اليت تقيس معيار أن العبار)  ١٩( يتضح من اجلدول رقم 
يف االستبيان وحتتل الترتيبات مـن  ) ٧٥-٧٢(عبارات وتأخذ األرقام من ) ٤( تكونت من 

  : ومن خالل استجابات أفراد جمتمع الدراسة  ميكن استنتاج ما يلي) ٤- ١(
يـع  لوحظ أن استجابات أفراد جمتمع الدراسة  وفقا ملعيار الوزن النسـيب علـى مج  

 – ٢.٨١(العبارات كانت بدرجة عالية حيث تراوحت املتوسطات احلسـابية هلـم مـن    
  -:وكانت استجابات أفراد جمتمع الدراسة  كالتايل ) ٢.٩١

املوضوعية واألمانة يف تقوميه الـذايت  ( والذي ينص على ) ٧٤(بالنسبة للمؤشر رقم 
عاليـة و   ةروا االسـتجاب من أفراد جمتمع الدراسة اختـا %) ٩١.٢٥(لوحظ أن ) ألدائه

اختاروا االستجابة متوسطة وال يوجد أيا من أفراد جمتمع الدراسـة  اختـاروا   %) ٨.٧٥(
  ) .     ٢.٩١(االستجابة منخفضة مما جعل املؤشر حيتل الترتيب األول مبتوسط حسايب يساوي 

انة االسـتع ( والذي ينص على ) ٧٣(رقم  مكرر للمؤشر كان الترتيب الثاين و الثاين  
والـذي  ) ٧٥(واملؤشر رقم ) بآراء مشرف التربية اإلسالمية ومدير املدرسة لتحسني أدائه

وذلك مبتوسط حسايب يساوي ) استخدام التقومي الذايت لألداء بصورة منتظمة ( ينص على 
لكل منهما وتشات أيضا استجابات أفراد جمتمع الدراسة  يف املؤشرين  فكـان  )  ٢.٨٥(
اختـاروا  %) ١٠.٠(عاليـة و   ةراد جمتمع الدراسة اختاروا االستجابمن أف%) ٨٧.٥٠(

  .اختاروا االستجابة منخفضة%) ٢.٥٠(االستجابة متوسطة و 
استخدام أساليب وأدوات التقومي املختلفـة  ( والذي ينص على ) ٧٢(أما املؤشر رقم 

ـ )  ٢.٨١(كان ترتيبه الرابع مبتوسـط حسـايب يسـاوي    ) لتقومي أدائه ذاتيا  ث أن حي
اختـاروا  %) ١٣.٨٠(عاليـة و   ةمن أفراد جمتمع الدراسة اختاروا االستجاب%) ٨٣.٧٥(

    .اختاروا االستجابة منخفضة %) ٢.٥٠(االستجابة متوسطة و 
) ٤(تكونـت مـن    التقومي الذايت لألداءاملؤشرات اليت تقيس معيار  أن نرىسبق  امم

لى هذه املؤشرات وجد أن هنـاك  مؤشرات ومن خالل استجابات أفراد جمتمع الدراسة ع
قيمـة املتوسـط   وهذه االستجابات جعلت . استجابة بدرجة عالية على مجيع املؤشرات 

وهذا يشري إىل أن درجة موافقة أفـراد  ) ٢.٨٦(ملؤشرات هذا املعيار يساوي  احلسايب العام
وهذه النتيجـة   ،كانت بدرجة عالية  التقومي الذايت لألداءجمتمع الدراسة على  أمهية معيار 
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واليت توصل فيها إىل أن إتقان األداء من أهم العناصر ) هـ ١٤١٧( تتفق مع دراسة كلننت 
مـن أهـم   إىل أنه هذا املعيار ويعزو الباحث أمهية . األساسية اليت تؤثر على األداء املتميز 

ى تقومي نتاجـه يف  املعايري اليت تدفع معلم التربية اإلسالمية للمراقبة الذاتية ألدائه والعمل عل
مهنة التدريس بصورة منتظمة ومستمرة ، مستشعرا يف ذلك األمانة امللقاة على عاتقه جتـاه  

احي اإلجيابيـة يف أدائـه   مهنة التدريس ، فالتقومي الذايت لألداء يساعده على معرفة النـو 
، والوقوف على نواحي الضعف والقصور والعمل على حتسينها لألفضل ، وهـذا  وتعزيزها

تتفق هذه الدراسة كذلك مع دراسة و .بدوره حيقق له التطور والتجديد يف أدائه باستمرار 
معيار التقومي الذايت من أهم معايري اجلودة الشـاملة املتعلقـة   يف أن ) هـ ١٤٢٧( الورثان 

لـدى معلمـي التربيـة     التقومي الذايت لألداءوهذا يؤكد على أمهية توافر معيار  باملعلم ، 
إلسـالمية  ية يف املرحلة االبتدائية ، كمعيار من معايري اجلودة الشاملة ملعلمي التربية ااإلسالم

  .يف املرحلة االبتدائية 
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  :املتوسط احلسايب العام للمحور الثالث 
معايري اجلودة الشاملة ملعلمي :  يوضح املتوسط العام للمحور الثالث ) ٢٠( جدول رقم 

  ) :املهين ( بتدائية املتعلقة باجلانب التربوي ة يف املرحلة االالتربية اإلسالمي
 املتوسط العام للمحور الثالث ) :  ٢٠(جدول رقم 

 املتوسط املعيار م
درجة 
 األمهية

 عالية ٢.٩ االجتاه اإلجيايب حنو مهنة التدريس: املعيار األول  ١

 يةعال ٢.٩٣ التمكن من مهارات التدريس: املعيار الثاين  ٢

 عالية ٢.٩١ اإلدارة الصفية وتنظيم بيئة التعلم: املعيار الثالث  ٣

 عالية ٢.٨٥ االهتمام بالنشاطات التعليمية: املعيار الرابع  ٤

التعرف على خصائص التالميذ : املعيار اخلامس  ٥
 والفروق الفردية بينهم

 عالية ٢.٨٤

 ليةعا ٢.٨٦ التقومي الذايت لألداء: املعيار السادس  ٦

املتوسط العام ملعايري اجلودة الشاملة ملعلمي التربية اإلسالمية يف 
 )املهين ( املرحلة االبتدائية املتعلقة باجلانب التربوي 

 عالية ٢.٨٨

معايري اجلودة الشاملة ملعلمي  : الثالث لوحظ أن املتوسط احلسايب العام للمحور     
، ) ٢.٨٨(يساوي  ) املهين( املتعلقة باجلانب التربوي  التربية اإلسالمية يف املرحلة االبتدائية

، وجاء املعيار ) ٢.٩(مبتوسط ) االجتاه اإلجيايب حنو مهنة التدريس ( حيث جاء املعيار األول 
اإلدارة ( ، فيما جاء املعيار الثالث ) ٢.٩٣(مبتوسط ) رات التدريس االتمكن من مه( الثاين 

االهتمام بالنشاطات ( ، أما املعيار الرابع ) ٢.٩١(توسط مب) الصفية وتنظيم بيئة التعلم 
التعرف ( ، وكان املتوسط العام للمعيار اخلامس ) ٢.٨٥(فبلغ متوسطه العام ) التعليمية 

، فيما بلغت قيمة املتوسط ) ٢.٨٤(بقيمة ) على خصائص التالميذ والفروق الفردي بينهم 
أن درجة األمهية وهذا يدل على )   ٢.٨٦) (داء التقومي الذايت لأل( العام للمعيار السادس 

                                . من وجهة نظر املختصني للمحور الثالث كانت بدرجة عالية
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  : إجابة الدراسة عن السؤال الرابع
ما معايري اجلودة الشاملة ملعلمي التربية اإلسالمية يف املرحلة : ( ينص السؤال الرابع على      

  . ) ؟ االبتدائية من وجهة نظر املختصني املتعلقة باجلانب االجتماعي واملشاركة اتمعية
لإلجابة على هذا السؤال مت استخدام التكرارات ، والنسب املئوية ، واملتوسطات      

معايري اجلودة الشاملة اليت تقيس واالحنرافات املعيارية ، و،  املرجحة للمؤشرات احلسابية
 ،التربية اإلسالمية يف املرحلة االبتدائية املتعلقة باجلانب االجتماعي واملشاركة اتمعيةملعلمي 

  :واليت تكونت من معيارين مها 
  .املشاركة والتعاون مع اتمع املدرسي  : املعيار األول •
  .العالقة مع مؤسسات اتمع املختلفة  : املعيار الثاين •

  : على النحو التايل )  ٢٣،  ٢٢،  ٢١ (ول رقم امت عرض النتائج يف جدقد و      
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  ة اتمعيةمعايري اجلودة الشاملة ملعلمي التربية اإلسالمية يف املرحلة االبتدائية من وجهة نظر املختصني املتعلقة باجلانب االجتماعي واملشارك) : ٢١(جدول رقم 

 ) تمع املدرسياملشاركة والتعاون مع ا: ( املعيار األول

رقم 
 املؤشر العبارة

 ة األمهيةـدرج

 منخفضة متوسطة عالية
ترتيب 
املتوسط  العبارة

 احلسايب
االحنراف 
 )الرتبة (  % التكرار % التكرار % التكرار االستجابة املعياري

 عالية ٠.٢٢ ٢.٩٥ ١ ٠ ٠ ٥ ٤ ٩٥ ٧٦ ممارسة املبادئ األخالقية يف عالقاته مع اتمع املدرسي  ٧٩
 عالية ٠.٢٤ ٢.٩٤ ٢ ٠ ٠ ٦.٢٥ ٥ ٩٣.٧٥ ٧٥ القيام باألعمال املدرسية املسندة إليه بإتقان ٨٢
 عالية ٠.٢٩ ٢.٩٤ ٣ ١.٢٥ ١ ٣.٧٥ ٣ ٩٥ ٧٦ االهتمام بإكساب التالميذ القيم االجتماعية اإلسالمية ٧٦
 عالية ٠.٣ ٢.٩٠ ٤ ٠ ٠ ١٠ ٨ ٩٠ ٧٢ العمل مع اإلدارة واملعلمني بروح الفريق الواحد ٨٠
 عالية ٠.٣ ٢.٩٠ مكرر٤ ٠ ٠ ١٠ ٨ ٩٠ ٧٢ االلتزام بتعليمات اإلدارة واحترام قراراا ٨١
 عالية ٠.٣٢ ٢.٨٩ ٦ ٠ ٠ ١١.٣ ٩ ٨٨.٧٥ ٧١ التعرف على مشكالت التالميذ لإلسهام يف حلها ٧٨
 عالية ٠.٣٦ ٢.٨٥ ٧ ٠ ٠ ١٥ ١٢ ٨٥ ٦٨ التفاعل اإلجيايب مع التالميذ داخل املدرسة وخارجها   ٧٧
 عالية ٠.٤٣ ٢.٨٠ ٨ ١.٢٥ ١ ١٧.٥ ١٤ ٨١.٢٥ ٦٥ التواصل املستمر مع أولياء أمور التالميذ فيما يتعلق بتعليم أبنائهم  ٨٤
 عالية ٠.٤٣ ٢.٧٦ ٩ ٠ ٠ ٢٣.٨ ١٩ ٧٦.٢٥ ٦١ التعاون مع املرشد الطاليب وتقدير جهوده ٨٥
 عالية ٠.٤٨ ٢.٧٦ ١٠ ٢.٥ ٢ ١٨.٨ ١٥ ٧٨.٧٥ ٦٣ دة من وجهات نظرهم املختلفة  تبادل الزيارات مع املعلمني لالستفا ٨٣

 عالية ٢.٨٧ احملور الرابع –املتوسط العام لعبارات املعيار األول 
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مؤشرات وتأخذ )  ١٠( يندرج حتت هذا املعيار أنه )  ٢١( يتضح من اجلدول رقم       
استجابات أفراد جمتمع الدراسة وفقا ملعيار  يف االستبيان وكانت)  ٨٥ – ٧٦( األرقام من 

حت املتوسطات الوزن النسيب على مجيع مؤشرات هذا املعيار بدرجة عالية حيث تراو
وكانت استجابات ) ١٠-١(واحتلت الترتيبات من )  ٢.٩٥ – ٢.٧٦ (احلسابية هلا من 

  -:كالتايلأفراد جمتمع الدراسة 
ممارسة املبادئ األخالقية يف عالقاته مع ( ينص على والذي ) ٧٩(بالنسبة للمؤشر رقم        

عالية و  ةمن أفراد جمتمع الدراسة اختاروا االستجاب%) ٩٥.٠(لوحظ أن ) اتمع املدرسي 
اختاروا االستجابة متوسطة وال يوجد أيا من أفراد جمتمـع الدراسـة اختـاروا    %) ٥.٠(

  ) .     ٢.٩٥(ول مبتوسط حسايب يساوي االستجابة منخفضة مما جعل املؤشر حيتل الترتيب األ
القيام ( والذي ينص على ) ٨٢(للمؤشر رقم  يب الثاين و الثالث على التوايلكان الترت  

االهتمـام  ( والذي ينص علـى  ) ٧٦(واملؤشر رقم ) باألعمال املدرسية املسندة إليه بإتقان 
)  ٢.٩٤(سايب يسـاوي  وذلك مبتوسط ح) بإكساب التالميذ القيم االجتماعية اإلسالمية 

وكانت استجابات أفراد جمتمع الدراسة كما  ، مع اختالف االحنراف املعياري ، لكل منهما
من أفراد جمتمع الدراسـة اختـاروا   %) ٩٣.٧٥(فكان ) ٨٢(بالنسبة للعبارة رقم : يلي 

مع اختاروا االستجابة متوسطة و مل خيتر أي فرد من أفراد جمت%) ٦.٢٥(عالية و  ةاالستجاب
من أفـراد جمتمـع   %) ٩٥.٠(فكان ) ٧٦(أما العبارة رقم . الدراسة االستجابة منخفضة 

%) ١.٢٥(اختاروا االستجابة متوسـطة و  %) ٣.٧٥(عالية و  ةالدراسة اختاروا االستجاب
  .اختاروا االستجابة منخفضة 

ـ ( والذي ينص على ) ٨٠(احتل الترتيب الرابع و الرابع مكرر املؤشر رقم  ع العمل م
االلتـزام  ( والذي ينص علـى  ) ٨١(واملؤشر رقم ) اإلدارة واملعلمني بروح الفريق الواحد 

لكل منـهما  )  ٢.٩٠(وذلك مبتوسط حسايب يساوي ) بتعليمات اإلدارة واحترام قراراا 
: وكانت استجابات أفراد جمتمع الدراسة  بالنسبة للمؤشرين متشاه حيث جاءت كالتايل 

اختاروا االستجابة متوسطة و مل خيتر أي %) ١٠.٠(عالية و  ةاالستجاب اختاروا%) ٩٠.٠(
  .فرد من أفراد جمتمع الدراسة االستجابة منخفضة 
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التعرف على مشـكالت  ( والذي ينص على ) ٧٨(كان الترتيب السادس للمؤشر رقم 
ات وكانت استجاب) ٢.٨٩(حيث جاء املتوسط احلسايب بقيمة ) التالميذ لإلسهام يف حلها 

اختاروا %) ١١.٣(عالية و  ةاختاروا االستجاب%) ٨٨.٧٥: (أفراد جمتمع الدراسة كالتايل 
  .منخفضة  ةاالستجابة متوسطة وال يوجد أيا من أفراد جمتمع الدراسة اختاروا االستجاب

التفاعل ( والذي ينص على ) ٧٧(أما استجابات أفراد جمتمع الدراسة  على املؤشر رقم     
حيـث  )  ٢.٨٥(فكانت مبتوسط حسـايب  ) التالميذ داخل املدرسة وخارجها اإلجيايب مع 

عاليـة و   ةاختاروا االستجاب%) ٨٥.٠: (كانت استجابات أفراد جمتمع الدراسة كما يلي 
اختاروا االستجابة متوسطة ومل خيتر أحد من أفراد جمتمع الدراسة االسـتجابة  %) ١٥.٠(

  .     ع منخفضة وقد احتل املؤشر الترتيب الساب
التواصل املستمر مع أولياء أمور التالميـذ  ( والذي ينص على ) ٨٤(احتل املؤشر رقم 

فقد اختار أفراد ) ٢.٨٠(الترتيب الثامن مبتوسط حسايب يساوي ) فيما يتعلق بتعليم أبنائهم 
%) ١٧.٥٠(عالية و  ةاختاروا االستجاب%) ٨١.٢٥: (جمتمع الدراسة االستجابات اآلتية 

  .منخفضة  ةاختاروا االستجاب%) ١.٢٥(االستجابة متوسطة و اختاروا
والذي يـنص  ) ٨٥(من نصيب املؤشر رقم  كان الترتيب التاسع و العاشر على التوايل

   والذي ينص علـى  ) ٨٣(واملؤشر رقم ) التعاون مع املرشد الطاليب وتقدير جهوده ( على 
وذلـك مبتوسـط   ) نظرهم املختلفة  تبادل الزيارات مع املعلمني لالستفادة من وجهات( 

وكانـت   ، مع اختالف يف االحنـراف املعيـاري ،   لكل منهما)  ٢.٧٦(حسايب يساوي 
اختاروا %) ٧٦.٢٥: (كالتايل ) ٨٥(استجابات أفراد جمتمع الدراسة  بالنسبة للمؤشر رقم 

اد جمتمع اختاروا االستجابة متوسطة و مل خيتر أي فرد من أفر%) ٢٣.٨(عالية و  ةاالستجاب
من أفراد جمتمـع  %) ٧٨.٧٥(فكان ) ٨٣(أما املؤشر رقم . الدراسة االستجابة منخفضة 

%) ٢.٥٠(اختاروا االستجابة متوسطة و %) ١٨.٢٥(عالية و  ةالدراسة اختاروا االستجاب
  .اختاروا االستجابة منخفضة 

 ، تمع املدرسـي ملشاركة والتعاون مع ااملؤشرات اليت تقيس معيار ا أن نرىسبق  امم 
مؤشرات ومن خالل استجابات أفراد جمتمـع الدراسـة  علـى هـذه     ) ١٠(تكونت من 

وهذه االسـتجابات  . املؤشرات وجد أن هناك استجابة بدرجة عالية على مجيع املؤشرات 
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وهذا يشـري إىل  ) ٢.٨٧(ملؤشرات هذا املعيار يساوي قيمة املتوسط احلسايب العام جعلت 
ملشاركة والتعاون مع اتمع على أمهية معيار اية من أفراد جمتمع الدراسة ة عالاملوافقة بدرج

  .كمعيار من معايري اجلودة الشاملة ملعلمي التربية اإلسالمية يف املرحلة االبتدائية  املدرسي
تتفق هذه النتيجة مع النتيجة اليت توصـل  ففي جانب التعاون االجتماعي مع التالميذ       

من أن اال االجتماعي النفسي أكثر ااالت ضعفا ) هـ ١٤٢٦(  دراسته إليها اري يف
وقصورا يف عالقة املعلم بطالبه ، وأن على املعلم أن يويل هذا اجلانب مزيدا من االهتمـام  

   وهذا ما أكدته كوثر بلجون يف دراسـتها   .لى عملية التعلم وحتقيق أهدافها ألثره الكبري ع
ـ من ضرو) هـ ١٤٢٨(  مجيـع   عرة التعامل مع التالميذ بالتساوي ، وبناء جسور الثقة م

) هــ  ١٤٢٦( ويف جانب تعاون املعلم مع اإلدارة أكدت دراسـة األغـربي   .  التالميذ
حمدودية إشراك املعلم يف عملية اختاذ القرارات اإلدارية ، ويرى الباحث أن هذا من العوائق 

ملرحلة االبتدائية لتحقيق اجلودة الشاملة ، ألن فيها تقييد اليت تعوق معلم التربية اإلسالمية يف ا
تتفق هذه الدراسة مـع  و .للمعلم ، ونزع الثقة بالنفس ، وهذا يؤثر سلبا على عملية التعلم 

يف ضرورة أن يكون اجتاه معلمي التربية اإلسـالمية حنـو   ) هـ ١٤٢٢(  دراسة الغامدي
أن اجتاه معلمي التربية اإلسالمية يف املرحلـة  إىل العمل اجلماعي بشكل أكرب ، حيث توصل 

د على أمهيـة  يكالثانوية حنو العمل اجلماعي جاء بدرجة متوسطة ، وهذا يدعو الباحث للتأ
لدى معلمي التربية اإلسالمية يف املرحلـة   املشاركة والتعاون مع اتمع املدرسيتوافر معيار 

، ة ملعلمي التربية اإلسالمية يف املرحلة االبتدائية االبتدائية ، كمعيار من معايري اجلودة الشامل
من خالل التفاعل اإلجيايب مع التالميذ داخل املدرسة وخارجها ، إضافة إىل العمـل مـع   
اإلدارة واملعلمني بروح الفريق الواحد ، والقيام باألعمال املدرسية املسندة إليه بإتقان ، ألن 

ن املتعددة جتعل من أداء معلم التربية اإلسـالمية يف  ذلك وغريه من أسالب املشاركة والتعاو
  .ومنتجا وفاعالهذا املرحلة أداء متميزا 
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  ة اتمعيةمعايري اجلودة الشاملة ملعلمي التربية اإلسالمية يف املرحلة االبتدائية من وجهة نظر املختصني املتعلقة باجلانب االجتماعي واملشارك) : ٢٢(جدول رقم 

 ) العالقة مع مؤسسات اتمع املختلفة : ( ر الثايناملعيا

رقم 
 املؤشر العبارة

 ة األمهيةـدرج

 منخفضة متوسطة عالية
ترتيب 
املتوسط  العبارة

 احلسايب
االحنراف 
 )الرتبة (  % التكرار % التكرار % التكرار االستجابة املعياري

 عالية ٠.٤٥ ٢.٧٨ ١ ١.٢٥ ١ ٢٠ ١٦ ٧٨.٧٥ ٦٣ الل املادة اليت يدرسهاخدمة اتمع احمللي والبيئة احمللية من خ ٨٦
 عالية ٠.٤٥ ٢.٧٨ مكرر١ ١.٢٥ ١ ٢٠ ١٦ ٧٨.٧٥ ٦٣ الشعور موم اتمع باإلسهام يف حل مشكالته ٨٩
 ليةعا ٠.٤٦ ٢.٧١ ٣ ٠ ٠ ٢٨.٨ ٢٣ ٧١.٢٥ ٥٧ التعاون مع اجلمعيات اخلريية النظامية باإلسهام يف أنشطتها ٨٧
 عالية ٠.٥٢ ٢.٦٠ ٤ ١.٢٥ ١ ٣٧.٥ ٣٠ ٦١.٢٥ ٤٩ مشاركة التالميذ يف زيارة مؤسسات اتمع املختلفة ٨٨
 عالية ٠.٦ ٢.٥١ ٥ ٥ ٤ ٣٨.٨ ٣١ ٥٦.٢٥ ٤٥ املشاركة يف وسائل اإلعالم واالتصال املختلفة من خالل جمال ختصصه ٩٠

 عالية ٢.٦٨ عاحملور الراب –املتوسط العام لعبارات املعيار الثاين 
  



] ٢٠٩ [ 
 

العالقة مع مؤسسـات  أن املؤشرات اليت تقيس معيار )  ٢٢( يتضح من اجلدول رقم 
يف االسـتبيان  )  ٩٠-٨٦(عبارات وتأخذ األرقام مـن  )  ٥( تكونت من  اتمع املختلفة

ومن خالل استجابات أفراد جمتمع الدراسة ميكن استنتاج مـا  ) ٥- ١(وحتتل الترتيبات من 
  : يلي

أن استجابات أفراد جمتمع الدراسة وفقا ملعيار الوزن النسـيب علـى مجيـع     لوحظ
 – ٢.٥١(مـن   يث تراوحت املتوسطات احلسـابية هلـا  املؤشرات كانت بدرجة عالية ح

  -:وكانت استجابات أفراد جمتمع الدراسة كالتايل ) ٢.٧٨
مـة  خد( والذي ينص علـى  ) ٨٦(احتل الترتيب األول و األول مكرر املؤشر رقم 

يـنص  والذي ) ٨٩(واملؤشر رقم ) اتمع احمللي والبيئة احمللية من خالل املادة اليت يدرسها 
وذلك مبتوسط حسـايب يسـاوي   ) إلسهام يف حل مشكالته الشعور موم اتمع ل( على 

: لكل منهما وكانت استجابات أفراد جمتمع الدراسة متشاه حيث كانت كالتايل)  ٢.٧٨(
اختـاروا االسـتجابة متوسـطة و    %) ٢٠.٠(عالية و  ةاختاروا االستجاب) %٧٨.٧٥(
  . اختاروا االستجابة منخفضة %) ١.٢٥(

التعاون مع اجلمعيات اخلريية النظامية ( والذي ينص على ) ٨٧(بالنسبة للمؤشر رقم 
 ةمن أفراد جمتمع الدراسة اختاروا االستجاب%) ٧١.٢٥(لوحظ أن ) باإلسهام يف أنشطتها 

اختاروا االستجابة متوسطة ومل خيتر أي فرد من أفراد جمتمع الدراسة %) ٢٨.٨٠(عالية و 
  ) .٢.٧١(االستجابة منخفضة مما جعل املؤشر حيتل الترتيب الثالث مبتوسط حسايب يساوي 

مشاركة التالميذ يف زيارة مؤسسات اتمع ( والذي ينص على ) ٨٨(أما املؤشر رقم 
اختاروا %) ٦١.٢٥: (فيه استجابات أفراد جمتمع الدراسة كما يلي  فقد جاءت) املختلفة 
اختاروا االستجابة متوسطة و كانت نسبة الذين اختـاروا  %) ٣٧.٥٠(عالية و  ةاالستجاب

مما ) ٢.٦٠(ولوحظ أن املتوسط احلسايب للمؤشر يساوي %) ١.٢٥(االستجابة منخفضة 
  .جعله حيتل الترتيب الرابع 

املشـاركة يف وسـائل   ( والذي ينص على ) ٩٠(امس للمؤشر رقم كان الترتيب اخل  
وذلك مبتوسـط حسـايب يسـاوي    ) اإلعالم واالتصال املختلفة من خالل جمال ختصصه 

اختـاروا  %) ٥٦.٢٥: (حيث كانت استجابات أفراد جمتمع الدراسة كما يلي ) ٢.٥١(
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 ةاختاروا االستجاب %)٥.٠(اختاروا االستجابة متوسطة و%) ٣٨.٨٠(عالية و  ةاالستجاب
    .منخفضة 

 العالقة مع مؤسسات اتمـع املختلفـة  املؤشرات اليت تقيس معيار  أن نرىسبق  امم     
مؤشرات ، و استجابات أفراد جمتمع الدراسة على هذه املؤشرات جعلت ) ٥(تكونت من 

جـة موافقـة   وهذا يشري إىل أن در) ٢.٦٨(هلذا املعيار يساوي  قيمة املتوسط احلسايب العام
كانت بدرجـة   العالقة مع مؤسسات اتمع املختلفةأفراد جمتمع الدراسة على أمهية معيار 

  .عالية 
جيب أن ال يكون منعزال  ويعزو الباحث أمهية هذا املعيار إىل أن معلم التربية اإلسالمية     

ل ويساعد يف ح، فيحمل هم جمتمعه ،  عن جمتمعه ، بل يكون فاعال يف جمتمعه وحميط بيئته
مشكالته ، ويتعاون بشكل إجيايب مع مؤسسات اتمع املختلفة وخصوصا اخلريية منـها ،  
ويكون فاعال يف البناء واإلصالح داخل جمتمعه ، فهو مسؤول أكثر من غريه عن بناء اتمع 

الـيت  ) هـ ١٤٢٥( وإصالحه وتربيته وهدايته ، وتتفق هذه الدراسة مع دراسة الغامدي 
ل فيها إىل اقتراح ميثاق جديد ألخالقيات مهنة التدريس يف دول اخلليج العربية يستند توص

، وأن نشاط العاملني يف إىل واقع ملموس ، ومن أهم هذه األخالقيات عالقة املعلم باتمع 
هذا امليدان ال يتوقف على التدريس فقط بل يتعداه إىل كثري من األعمال واألنشطة املرتبطة 

التعليمي وبأدوارهم األخرى يف احلياة ، وأن هذا يتطلب منـهم بنـاء عالقـات     بدورهم
اجتماعية سليمة مع بعضهم البعض ، أو مع تالميذهم ، أو مع اتمع الذي يعيشون فيـه ،  

     إضافة إىل اتفاقها مع دراسـة ـاري   . أو مع مثلهم اإلسالمية اليت يعتزون باالنتماء إليها 
 توصل فيها إىل أن العالقة بني املعلم والطالب عنـد علمـاء التربيـة    واليت) هـ ١٤٢٦( 

اإلسالمية ال تقتصر على املؤسسة التعليمية فقط ، بل متتد إىل خارج حدود الدرس يف احلياة 
عالقة معلمي التربية اإلسالمية  يد على تقويةكيدعو الباحث للتأ وهذا. اليومية واالجتماعية 

، كمعيار من معايري اجلودة الشـاملة   مؤسسات اتمع املختلفة ومع جمتمعهم املدرسي ، مع
  .ملعلمي التربية اإلسالمية يف املرحلة االبتدائية 
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  :العام للمحور الرابع  املتوسط احلسايب 
معايري اجلودة الشاملة ملعلمي :  يوضح املتوسط العام للمحور الرابع ) ٢٣( جدول رقم 

  :دائية املتعلقة باجلانب االجتماعي واملشاركة اتمعية رحلة االبتالتربية اإلسالمية يف امل
  

 املتوسط العام للمحور الرابع ): ٢٣(جدول رقم 

 املتوسط املعيار م
درجة 
 األمهية

 عالية ٢.٨٧ املشاركة والتعاون مع اتمع املدرسي: املعيار األول  ١

 عالية ٢.٦٨ املختلفةالعالقة مع مؤسسات اتمع : املعيار الثاين  ٢

املتوسط العام ملعايري اجلودة الشاملة ملعلمي التربية اإلسالمية يف 
 املرحلة االبتدائية املتعلقة باجلانب االجتماعي واملشاركة اتمعية

 عالية ٢.٨

      

معايري اجلودة الشاملة ملعلمي  : الرابع لوحظ أن املتوسط احلسايب العام للمحور     
يساوي اإلسالمية يف املرحلة االبتدائية املتعلقة باجلانب االجتماعي واملشاركة اتمعية  التربية

مبتوسط ) املشاركة والتعاون مع اتمع املدرسي ( ، حيث جاء املعيار األول ) ٢.٨٠(
، وهذا يدل على أن درجة ) ٢.٦٨(، وجاء املعيار الثاين مبتوسط بلغ ) ٢.٨٧(حسايب 

                                .من وجهة نظر املختصني  عالية الرابع كانتاألمهية للمحور 
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  :املتوسط العام جلميع حماور الدراسة 
يوضح املتوسط العام جلميع حماور الدراسة املتعلقة مبعايري اجلودة الشاملة )  ٢٤( جدول رقم 
   : اإلسالمية يف املرحلة االبتدائية من وجهة نظر املختصني ملعلمي التربية

  
  املتوسط العام جلميع حماور الدراسة): ٢٤(جدول رقم 

  درجة األمهية  املتوسط  ورـــاحمل  م
  عالية  ٢.٩١    معايري اجلودة الشاملة املتعلقة باجلانب الشخصي: احملور األول   ١
  عالية  ٢.٦٩    املتعلقة باجلانب العلمي معايري اجلودة الشاملة: احملور الثاين   ٢
  عالية  ٢.٨٨    )املهين ( تعلقة باجلانب التربويمعايري اجلودة الشاملة امل: احملور الثالث   ٣

٤  
معايري اجلودة الشاملة املتعلقة باجلانب االجتماعي :احملور الرابع 

  واملشاركة اتمعية
  عالية  ٢.٨٠  

  عالية  ٢.٨٢  دراسةال سط احلسايب العام حملاوراملتو
      
معايري اجلودة الشاملة ملعلمي التربية  :لوحظ أن املتوسط احلسايب العام حملاور الدراسة       

، حيث بلغ ) ٢.٨٢(يساوي  من وجهة نظر املختصني اإلسالمية يف املرحلة االبتدائية
لغت قيمته ، وجاء احملور الثاين مبتوسط عام ب) ٢.٩١(املتوسط العام للمحور األول 

، فيما بلغ املتوسط ) ٢.٨٨(، أما احملور الثالث فقد كان متوسطه احلسايب العام ) ٢.٦٩(
،  وهذا يشري إىل أن درجة األمهية جلميع حماور الدراسة مبا ) ٢.٨٠(العام للمحور الرابع 

    . من وجهة نظر املختصني تضمنته من معايري ومؤشرات كانت عالية
  



] ٢١٣ [ 
 

  ) لفصل اخلامسا( 

 
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  

  

  ال ـ ـــــــــــائـج •
  ال ـوصـ ـــــات  •
  املقـ ـرحـــــات  •
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  :الدراسة نتائج 
  :كانت أهم النتائج اليت توصلت إليها الدراسة ما يلي      

معايري اجلودة الشاملة ملعلمي التربية اإلسالمية يف املرحلـة  : بالنسبة للمحور األول   •
  : االبتدائية املتعلقة باجلانب الشخصي 

بدرجة )  املعلم بالصفات اإلميانية واخللقيةحتلي ( حظيت املؤشرات اليت تقيس معيار  .١
مؤشرات ومن خالل استجابات أفراد جمتمع الدراسة ) ٨(حيث تكونت من  أمهية عالية،

وهذه . على هذه املؤشرات وجد أن هناك استجابة بدرجة عالية على مجيع املؤشرات 
) ٢.٩٥(اوي ملؤشرات هذا املعيار يسقيمة املتوسط احلسايب العام االستجابات جعلت 

كانت عالية من  حتلي املعلم بالصفات اإلميانية واخللقيةوهذا يشري إىل أن درجة أمهية معيار 
  . وجهة نظر املختصني

 ) امتالك املعلم للصفات اجلسـمية والصـحية  ( حظيت املؤشرات اليت تقيس معيار  .٢
جمتمـع   مؤشرات ومن خالل استجابات أفراد) ٥(بدرجة أمهية عالية ، حيث تكونت من 

. الدراسة على هذه املؤشرات وجد أن هناك استجابة بدرجة عالية على مجيع املؤشـرات 
ملؤشرات هـذا املعيـار يسـاوي     قيمة املتوسط احلسايب العاموهذه االستجابات جعلت 

امتالك املعلم للصفات اجلسـمية والصـحية   وهذا يشري إىل أن درجة أمهية معيار ) ٢.٨٥(
  . ر املختصنيكانت عالية من وجهة نظ

ملعلمي التربية  معايري اجلودة الشاملة:  األول لوحظ أن املتوسط احلسايب العام للمحور .٣
، وهذا يدل ) ٢.٩١(يساوي  املتعلقة باجلانب الشخصي اإلسالمية يف املرحلة االبتدائية

على أن درجة أمهية احملور األول مبا تضمنه من معايري ومؤشرات كانت عالية من وجهة 
  .املختصني  نظر
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معايري اجلودة الشاملة ملعلمي التربية اإلسالمية يف املرحلة : بالنسبة للمحور الثاين  •
  :االبتدائية املتعلقة باجلانب العلمي 

بدرجة أمهية )  التخصص يفالكفاءة العلمية ( حظيت املؤشرات اليت تقيس معيار  .١
فراد جمتمع الدراسة على مؤشرات ومن خالل استجابات أ) ٤(حيث تكونت من  عالية،

وهذه . هذه املؤشرات وجد أن هناك استجابة بدرجة عالية على مجيع املؤشرات 
) ٢.٧٧(ملؤشرات هذا املعيار يساوي قيمة املتوسط احلسايب العام االستجابات جعلت 

كانت عالية من وجهة  وهذا يشري إىل أن درجة أمهية معيار الكفاءة العلمية يف التخصص
  .تصني نظر املخ

بدرجة )  االهتمام بالتنمية املهنية والبحث العلمي( حظيت املؤشرات اليت تقيس معيار  .٢
مؤشرات ومن خالل استجابات أفراد جمتمع الدراسة على ) ٥(أمهية عالية فقد تكونت من 

) ٢.٦١(ملؤشرات هذا املعيار بقيمة  قيمة املتوسط احلسايب العامهذه املؤشرات جاءت 
كانت عالية من وجهة  أن درجة أمهية معيار الكفاءة العلمية يف التخصص وهذا يشري إىل
 .نظر املختصني 

االهتمام بتقنيات التعليم وتوظيفها يف تدريس ( حظيت املؤشرات اليت تقيس معيار   .٣
مؤشرات ومن خالل ) ٤(حيث تكونت من  بدرجة أمهية عالية ،)  مواد التربية اإلسالمية

الدراسة على هذه املؤشرات وجد أن هناك استجابة بدرجة عالية استجابات أفراد جمتمع 
ملؤشرات هذا قيمة املتوسط احلسايب العام وهذه االستجابات جعلت . على مجيع املؤشرات

وهذا يشري إىل أن درجة أمهية معيار االهتمام بتقنيات التعليم ) ٢.٧٠(املعيار يساوي 
 .كانت عالية من وجهة نظر املختصني  وتوظيفها يف تدريس مواد التربية اإلسالمية

ملعلمي التربية معايري اجلودة الشاملة : الثاين  لوحظ أن املتوسط احلسايب العام للمحور  .٤
وهذا يدل على أن ) ٢.٦٩(يساوي املتعلقة باجلانب العلمي اإلسالمية يف املرحلة االبتدائية 

من وجهة نظر  كانت عالية درجة أمهية احملور الثاين مبا تضمنه من معايري ومؤشرات
   . املختصني
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معايري اجلودة الشاملة ملعلمي التربية اإلسالمية يف املرحلة : بالنسبة للمحور الثالث  •
  ) :املهين ( االبتدائية املتعلقة باجلانب التربوي 

بدرجة أمهية  ) االجتاه اإلجيايب حنو مهنة التدريس( حظيت املؤشرات اليت تقيس معيار  .١
مؤشرات ومن خالل استجابات أفراد جمتمع الدراسة علـى  ) ٤(قد تكونت من ف عالية ،

وهـذه  . هذه املؤشرات وجد أن هناك استجابة بدرجة عالية علـى مجيـع املؤشـرات    
) ٢.٩٠(ملؤشرات هذا املعيـار يسـاوي   قيمة املتوسط احلسايب العام االستجابات جعلت 

كانت عاليـة مـن    جيايب حنو مهنة التدريسوهذا يشري إىل أن درجة أمهية معيار االجتاه اإل
 .وجهة نظر املختصني 

 –التخطـيط  :  التمكن من مهارات التـدريس ( حظيت املؤشرات اليت تقيس معيار  .٢
مؤشـرا ومـن خـالل    ) ٢٤(تكونت من  بدرجة أمهية عالية ، حيث) التقومي  –التنفيذ 

استجابة بدرجة عاليـة   استجابات أفراد جمتمع الدراسة على هذه املؤشرات وجد أن هناك
ملؤشرات هذا  قيمة املتوسط احلسايب العاموهذه االستجابات جعلت . على مجيع املؤشرات 

 وهذا يشري إىل أن درجة أمهية معيار التمكن من مهارات التدريس) ٢.٩٣(املعيار يساوي 
  .كانت عالية من وجهة نظر املختصني 

بدرجة أمهية )  لصفية وتنظيم بيئة التعلماإلدارة ا( حظيت املؤشرات اليت تقيس معيار  .٣
مؤشرات ومن خالل استجابات أفراد جمتمع الدراسة على ) ٦(فقد تكونت من  عالية ،

وهذه . هذه املؤشرات وجد أن هناك استجابة بدرجة عالية على مجيع املؤشرات 
) ٢.٩١(ملؤشرات هذا املعيار يساوي قيمة املتوسط احلسايب العام االستجابات جعلت 

وهذا يشري إىل أن درجة أمهية معيار اإلدارة الصفية وتنظيم بيئة التعلم كانت عالية من 
 .وجهة نظر املختصني 

بدرجة أمهية عالية )  االهتمام بالنشاطات التعليمية( حظيت املؤشرات اليت تقيس معيار  .٤
ه مؤشرات ومن خالل استجابات أفراد جمتمع الدراسة على هذ) ٦(، حيث تكونت من 

وهذا ) ٢.٨٥(ملؤشرات هذا املعيار مبتوسط  قيمة املتوسط احلسايب العاماملؤشرات جاءت 
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يشري إىل أن درجة أمهية معيار االهتمام بالنشاطات التعليمية كانت عالية من وجهة نظر 
  .املختصني 

التعرف على خصائص التالميذ والفروق الفردية ( حظيت املؤشرات اليت تقيس معيار  .٥
مؤشرات ومن خالل استجابات أفراد ) ٥(فقد تكونت من  بدرجة أمهية عالية ،)  بينهم

جمتمع الدراسة على هذه املؤشرات وجد أن هناك استجابة بدرجة عالية على مجيع 
ملؤشرات هذا املعيار قيمة املتوسط احلسايب العام وهذه االستجابات جعلت . املؤشرات 

ية معيار التعرف على خصائص التالميذ وهذا يشري إىل أن درجة أمه) ٢.٨٤(يساوي 
  .كانت عالية من وجهة نظر املختصني  والفروق الفردية بينهم

بدرجة أمهية عالية ، حيث )  التقومي الذايت لألداء( حظيت املؤشرات اليت تقيس معيار  .٦
مؤشرات ومن خالل استجابات أفراد جمتمع الدراسة على هذه املؤشرات ) ٤(تكونت من 
قيمة وهذه االستجابات جعلت . اك استجابة بدرجة عالية على مجيع املؤشرات وجد أن هن

وهذا يشري إىل أن درجة أمهية ) ٢.٨٦(ملؤشرات هذا املعيار يساوي  املتوسط احلسايب العام
  .كانت عالية من وجهة نظر املختصني  معيار التقومي الذايت لألداء

عايري اجلودة الشاملة ملعلمي التربية م : ثالثال لوحظ أن املتوسط احلسايب العام للمحور .٧
وهذا ) ٢.٨٨(يساوي ) املهين( اإلسالمية يف املرحلة االبتدائية املتعلقة باجلانب التربوي 

يدل على أن درجة أمهية احملور الثالث مبا تضمنه من معايري ومؤشرات كانت عالية من 
 .وجهة نظر املختصني 
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يري اجلودة الشاملة ملعلمي التربية اإلسالمية يف املرحلة معا: بالنسبة للمحور الرابع  •
   :االبتدائية املتعلقة باجلانب االجتماعي واملشاركة اتمعية 

بدرجة )  ملشاركة والتعاون مع اتمع املدرسيا( حظيت املؤشرات اليت تقيس معيار  .١
د جمتمع الدراسة مؤشرات ، ومن خالل استجابات أفرا) ١٠(فقد تكونت من  أمهية عالية ،

وهذه . على هذه املؤشرات وجد أن هناك استجابة بدرجة عالية على مجيع املؤشرات 
) ٢.٨٧(ملؤشرات هذا املعيار يساوي قيمة املتوسط احلسايب العام االستجابات جعلت 

كانت عالية من  وهذا يشري إىل أن درجة أمهية معيار املشاركة والتعاون مع اتمع املدرسي
 .نظر املختصنيوجهة 

بدرجة )  العالقة مع مؤسسات اتمع املختلفة( حظيت املؤشرات اليت تقيس معيار  .٢
مؤشرات ، ومن خالل استجابات أفراد جمتمع الدراسة ) ٥(أمهية عالية ، حيث تكونت من 

وهذه . على هذه املؤشرات وجد أن هناك استجابة بدرجة عالية على مجيع املؤشرات 
) ٢.٦٨(ملؤشرات هذا املعيار يساوي  قيمة املتوسط احلسايب العام االستجابات جعلت

كانت عالية من  وهذا يشري إىل أن درجة أمهية معيار العالقة مع مؤسسات اتمع املختلفة
  .وجهة نظر املختصني 

معايري اجلودة الشاملة ملعلمي التربية  : الرابع لوحظ أن املتوسط احلسايب العام للمحور .٣
يساوي يف املرحلة االبتدائية املتعلقة باجلانب االجتماعي واملشاركة اتمعية  اإلسالمية

، وهذا يدل على أن درجة أمهية احملور الرابع مبا تضمنه من معايري ومؤشرات ) ٢.٨٠(
   . كانت عالية من وجهة نظر املختصني 

معايري اجلودة  :لوحظ أن املتوسط احلسايب العام حملاور الدراسة وبصورة عامة فقد ** 
يساوي  من وجهة نظر املختصني ، الشاملة ملعلمي التربية اإلسالمية يف املرحلة االبتدائية

، وهذا يدل على أن درجة أمهية حماور الدراسة مجيعها مبا تضمنته من معايري ) ٢.٨٢(
   .  ومؤشرات كانت عالية من وجهة نظر املختصني 
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  :الدراسة توصيات 

ئج اليت توصل إليها الباحث يف هذه الدراسة ، ورغبة يف اخلروج ـا إىل  يف ضوء النتا     
حيز التنفيذ ، هذه جمموعة من التوصيات مرتبطة بكل من مه نتائج هذه الدراسة ، حيث 
أن التوصيات تنبثق من النتائج الكلية للدراسة ، ومن األمهية اليت حتققهـا معـايري اجلـودة    

سالمية يف الوصول بأدائهم التدريسي إىل أعلى درجـات التميـز   الشاملة ملعلمي التربية اإل
  :واإلتقان ،  لذا فإن الباحث يوصي مبا يلي 

  التوصيات املتعلقة مبعلمي التربية اإلسالمية : أوال  •
حيث أشارت النتائج إىل أمهية معايري اجلودة الشاملة ملعلمي التربية اإلسـالمية بكافـة        

  :يوصي معلمي التربية اإلسالمية مبا يلي  مؤشراا، فإن الباحث
عايري اجلودة الشاملة مبا تضمنته من مؤشرات يف ملأمهية تطبيق معلمي التربية اإلسالمية  .١

 –) املهين ( اجلانب التربوي –اجلانب العلمي  –اجلانب الشخصي ( خمتلف اجلوانب وهي 
  ) .اجلانب االجتماعي واملشاركة اتمعية 

معلمي التربية اإلسالمية بالتحسني املستمر والتطوير الـدائم لـألداء   ضرورة اهتمام  .٢
  .التدريسي ، لضمان حتقيق اجلودة والتميز عند أدائهم ملهنة التدريس 

معلم التربية اإلسالمية ميثل القدوة احلسنة داخل املدرسة وخارجهـا ، لـذا يوصـي     .٣
من املسؤولية خالل املواقف اليت الباحث معلمي التربية اإلسالمية أن يكونوا على قدر عال 

يقدموا سواء كان ذلك داخل املدرسة أو خارجها ، وسواء تعلق ذلك باملوقف التدريسي 
  .أو كان خارجا عنه ، حفاظا على املكانة اليت تبوؤها ، وشرف املهنة اليت ينتمون إليها 

  التوصيات املتعلقة مبشريف التربية اإلسالمية : ثانيا  •
ارت النتائج إىل أمهية معايري اجلودة الشاملة ملعلمي التربية اإلسـالمية بكافـة   حيث أش     

  :مؤشراا، فإن الباحث يوصي مشريف التربية اإلسالمية مبا يلي 
االستفادة من معايري اجلودة الشاملة ملعلمي التربية اإلسالمية عند عملية اإلشراف ، يف  .١

وارهم جتاه مهنة التدريس ، والعمل على تطوير األداء توجيه املعلمني على التزامهم القيام بأد
  .بصورة مستمرة 
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العمل على إقامة الندوات واحملاضرات التربوية ملعلمي التربية اإلسالمية بشكل مستمر ،  .٢
لتبصريهم بأمهية معايري اجلودة الشاملة املتعلقة باملعلمني يف حتسني األداء وتطويره بشـكل  

  .جيد 
رتبطة بالتخصص ، حيضرها معلمي التربية اإلسالمية ، وربطهـا  عقد ورش تعليمية م .٣

باالمتيازات اليت تقدمها وزارة التربية والتعليم كحافز للحضور هلذه الورش واالستفادة ممـا  
  .يقدم فيها 

العمل على ربط معلمي التربية اإلسالمية بالتواصل فيما بينهم ، من خـالل تبـادل    .٤
 .اخلربات املتنوعة ، وتبادل وجهات النظر املختلفة  الزيارات الصفية لالستفادة من

  
  التوصيات املتعلقة بوزارة التربية والتعليم : ثالثا  •

حيث أشارت النتائج إىل أمهية معايري اجلودة الشاملة ملعلمي التربية اإلسـالمية بكافـة        
  :مؤشراا، فإن الباحث يوصي وزارة التربية والتعليم مبا يلي 

من معايري اجلودة الشاملة ملعلمي التربية اإلسالمية يف تطوير بطاقة تقومي أداء  االستفادة .١
  .املعلمني ، مبا يتماشى مع متطلبات تطبيق اجلودة الشاملة يف التعليم 

العمل على زيادة احلوافز اليت تدفع معلمي التربية اإلسالمية إىل اإلتقان واجلودة عنـد   .٢
  .أدائهم ملهنة التدريس 

م جبانب تطوير أداء معلمي التربية اإلسالمية بصورة مسـتمرة ، مـن خـالل    االهتما .٣
تكثيف الربامج التدريبية ، والدورات التربوية ، إضافة إىل ابتعاثهم للحصول على مؤهالت 

  .علمية عليا يف نفس التخصص 
 تكرمي معلمي التربية اإلسالمية املبدعني واملتميزين يف أدائهم ونشاطهم داخل املدرسـة  .٤

وخارجها ، وذلك بتقدمي مكافآت مادية أو معنوية معلنة ، ليقتدي م زمالؤهم وحيـذوا  
 .حذوهم 
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  التوصيات املتعلقة مبؤسسات إعداد املعلمني : رابعا  •
حيث أشارت النتائج إىل أمهية معايري اجلودة الشاملة ملعلمي التربيـة اإلسـالمية بكافـة     

  :إعداد املعلمني مبا يلي مؤشراا، فإن الباحث يوصي مؤسسات 
االستفادة من معايري اجلودة الشاملة املتعلقة باملعلمني ، وذلك من خـالل تضـمينها    .١

  .وتفعيلها يف برامج اإلعداد من خالل املقررات التربوية اليت تقدم فيها 
العناية التامة عند اختيار معلمي التربية اإلسالمية املتقدمني هلذا التخصص ، من خالل  .٢

اعهم موعة من االختبارات واملقابالت مع املختصني يف هذا اال ، لضمان وجود إخض
  .معلمني متميزين يقومون بأدوارهم يف مهنة التدريس على أكمل وجه 

ضرورة اهتمام مؤسسات اإلعداد بربنامج التدريب العملي على املواقـف التدريسـية    .٣
ادة اخلربات التدريسية ، واكتساب مهـارات  للمتدربني أثناء فترة اإلعداد ، ألمهيته يف زي

 .التدريس املتعددة وتطبيق اجلانب النظري بشكل عملي أثناء فترة التدريب 
  

  :الدراسة  مقترحات
، ورغبة يف استكمال بعض اجلوانب اليت  ةاحلالي ت عنها الدراسةمن خالل النتائج اليت أسفر

  :لباحث يقترح ما يلي يشعر الباحث بنقصها ، ويف ضوء التوصيات ، فإن ا
إجراء دراسة لتقومي أداء معلمي التربية اإلسالمية يف املرحلة االبتدائية يف ضوء معايري  - ١

 . اجلودة الشاملة املتعلقة باملعلمني
 .إجراء دراسات مماثلة على مراحل التعليم األخرى  - ٢
 .إجراء دراسات مماثلة على معلمي ومعلمات املقررات الدراسية األخرى  - ٣
لعمل على تأكيد الدور الذي حتققه معايري اجلودة الشاملة املتعلقة بـاملعلمني مـن   ا   - ٤

حتسني وتطوير األداء للعملية التعليمية ، من خالل تقدمي البحوث والدراسات التربوية 
  .       املتعلقة ذا اال 
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  )املراجع در واملصاقائمة ( 
   :املصادر / أوالً 

   .القرآن الكرمي  •
 ،"مصنف ابن أيب شيبة" ، ) هـ ٢٣٥: ت: ( ابن أيب شيبة ، أبو بكر عبد اهللا بن حممد  •

  . ١هـ ، ط١٤٠٩كمال يوسف احلوت ، الرياض ، مكتبة الرشد ، : حتقيق 
 ،"سنن ابن ماجه "، ) هـ ٢٧٥: ت: ( ابن ماجه ، أبو عبد اهللا حممد بن يزيد القزويين  •

  .حممد فؤاد عبد الباقي ، بريوت ، دار الفكر : حتقيق 
، القاهرة ، دار  "لسان العرب " ، ) هـ ١٤٢٣: ( ابن منظور ، مجال الدين حممد  •

  .احلديث  
  ،"شرح عمدة األحكام " ، ) هـ ٧٠٢: ت: ( أبو الفتح ، تقي الدين بن دقيق العيد  •

 .بريوت ، دار الكتب العلمية 
،  "سنن أبو داود " ، ) هـ ٢٧٥: ت: ( بو داود ، سليمان بن األشعث السجستاين أ •

  .حممد حميي الدين عبد احلميد ، بريوت ، دار الفكر  : حتقيق 
، جممع اللغة العربية ، اإلدارة  "املعجم الوسيط " ، ) هـ ١٤٢٥: ( أنيس وآخرون •

ة ، مكتبة الشروق الدولية  ، العامة للمعجمات وإحياء التراث ، مجهورية مصر العربي
  .٤ط

، " اجلامع الصحيح " ، ) هـ ٢٥٦: ت: ( البخاري ، أبو عبد اهللا حممد بن إمساعيل  •
  . ٣هـ ، ط١٤٠٧مصطفى ديب البغا ، بريوت ، دار ابن كثري ، : حتقيق 

سنن " ، ) هـ ٤٥٨: ت: ( البيهقي ، أبو بكر أمحد بن احلسني بن علي بن موسى  •
حممد عبد القادر عطا ، مكة املكرمة ، مكتبة دار الباز ، : حتقيق  " البيهقي الكربى

  .هـ ١٤١٤
: ، حتقيق "سنن الترمذي " ، ) هـ ٢٧٩: ت: ( الترمذي ، أبو عيسى حممد بن عيسى  •

  .أمحد حممد شاكر وآخرون ، بريوت ، دار إحياء التراث العريب 
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 ،"تربية والتعليم معجم مصطلحات ال" ، ) هـ ١٤٢٦: ( جرجس ، جرجس ميشال  •
  . ١بريوت ، لبنان ، دار النهضة العربية ، ط

: ، حتقيق "خمتار الصحاح " ، ) هـ ٦٦٦: ت: ( الرازي ، زين الدين حممد بن أيب بكر  •
  .١هـ ، ط١٤٢٣أمحد إبراهيم زهوة ، بريوت ، لبنان ، دار الكتاب العريب ، 

 ،"مصنف عبد الرزاق" ، ) ـ ه٢١١: ت: ( الصنعاين ، أبو بكر عبد الرزاق بن مهام  •
  .      ٢هـ ، ط١٤٠٣حبيب الرمحن األعظمي ، بريوت ، املكتب اإلسالمي ، : حتقيق 

،  "مصباح الزجاجة " ، ) هـ ٨٤٠: ت: ( الكناين ، أمحد بن أيب بكر بن إمساعيل  •
  . ٢هـ ، ط١٤٠٣حممد املنتقى الكشناوي ، بريوت ، دار العربية ، : حتقيق 

معجم املصطلحات " ، ) هـ ١٤١٩: ( د حسني ، واجلمل ، علي أمحد اللقاين ، أمح •
  . ٢، القاهرة ، عامل الكتب ، ط "التربوية املعرفة يف املناهج وطرق التدريس 

صحيح " ، ) هـ ٢٦١: ت: ( النيسابوري ، أبو احلسني مسلم بن احلجاج القشريي  •
  .حياء التراث العريب حممد فؤاد عبد الباقي ، بريوت ، دار إ: ، حتقيق " مسلم

، القاهرة ، دار الريان  "جممع الزوائد " ، ) هـ ٨٠٧: ت: ( اهليثمي ، علي بن أيب بكر  •
  .هـ ١٤٠٧للتراث ، 

املوسوعة العربية ملصطلحات التربية " ، ) هـ ١٤٢٣: ( يوسف ، ماهر إمساعيل صربي  •
  . ١، الرياض ، مكتبة الرشد ، ط "وتكنولوجيا التعليم 

  
  :املراجع /  ثانيا 
  :الكتب  -١
منظومة تكوين املعلم يف ضوء معايري " ، ) هـ ١٤٢٨: ( إبراهيم ، حممد عبد الرزاق  •

 . ٢، عمان ، األردن ، دار الفكر ، ط" اجلودة الشاملة 
، "اجلود الشاملة يف اإلدارة التعليمية واملدرسية " ، ) م ٢٠٠٣: ( أمحد ، أمحد إبراهيم  •

  .لوفاء لدنيا الطباعة والنشراإلسكندرية ، مصر دار ا
، مدينة  "تطبيق اجلودة واالعتماد يف املدارس " ، ) م ٢٠٠٧: (أمحد ، أمحد إبراهيم  •

  . ١نصر ، القاهرة ، دار الفكر العريب ، ط
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، العني،  "تكوين املعلمني من اإلعداد إىل التدريب " ، ) م ٢٠٠٥: ( األمحد ، خالد طه  •
  .دار الكتاب اجلامعي 

: دليل املعلم يف التربية اإلسالمية " ، ) هـ ١٤١٠: ( ، حممد عبد اهللا املهدي  البدري •
  . ١، ديب ، اإلمارات ، دار القلم ، ط " –كتاب الصف الثاين  –املنهج والطريقة 

إدارة اجلودة " ، ) هـ ١٤٢٦: ( الترتوري ، حممد عوض ، وجوحيان ، أغادير عرفات  •
، عمان ، األردن ، " يل واملكتبات ومراكز املعلومات الشاملة يف مؤسسات التعليم العا

  . ١دار املسرية ، ط
" إدارة اجلودة الشاملة  –منهج اجلودة الشاملة " ، ) م ٢٠٠٤: ( توفيق ، عبد الرمحن  •

  . ٣، ط" مبيك " مركز اخلربات املهنية لإلدارة 
مة التربية وطرق املرشد النفيس إىل أسلَ" ، ) هـ ١٤٢٣: ( جان ، حممد صاحل بن علي  •

  . ٢، مكة املكرمة ، مكتبة سامل ، ط" التدريس 
، "تطبيقات تربوية: إدارة اجلودة الشاملة " ، ) هـ ١٤٢٦: ( اجلضعي ، خالد بن سعد  •

  . ١الرياض ، دار األصحاب للنشر والتوزيع ، ط
ل يف إعداد القيادات اإلدارية ملدارس املستقب" ، ) هـ ١٤٢٨: ( احلريري ، رافدة عمر  •

  . ١، عمان ، األردن ، دار الفكر ، ط "ضوء اجلودة الشاملة 
التعليم االبتدائي يف اململكة العربية " ، ) هـ ١٤١٥: ( احلقيل ، سليمان بن عبد الرمحن  •

  . ٣، الرياض ، اململكة العربية السعودية ، ط" السعودية 
دليل للتأهيل  :صفات املعلمني الفاعلني " ، ) م ٢٠٠٧: ( خطاب ، حممد صاحل  •

  . ١، عمان ، األردن ، دار املسرية ، ط "والتدريب والتطوير 
اجلودة الشاملة واالعتماد األكادميي يف " ، ) م ٢٠٠٣: ( اخلطيب ، حممد بن شحات  •

  .، الرياض ، دار اخلرجيي للنشر والتوزيع  " التعليم 
،  "لة وخدمة العمالء إدارة اجلودة الشام" ، ) م ٢٠٠٦: ( الدرادكة ، مأمون سليمان  •

 . ١عمان ، األردن ، دار صفاء ، ط
لتوجهات اإلسالمية اشخصية املعلم وأداؤه يف ضوء " ، ) هـ ١٤١٧: ( راشد ، علي  •

  .، مدينة نصر ، دار الفكر العريب  "يف التربية 
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وأسواق العمل يف " اجلودة الشاملة يف التعليم " ، ) م ٢٠٠٣: ( الزواوي ، خالد حممد  •
  . ١، مدينة نصر ، القاهرة ، جمموعة النيل العربية ، ط" " طن العريب الو

طرق  –ختطيط : تدريس التربية اإلسالمية "  ،) م ٢٠٠٥: ( الساموك ، سعدون حممود  •
  . ١، عمان ، األردن ، دار وائل للنشر ، ط" تقومي  –

، " سلمني كيفية إعداد املعلمني امل" ، ) هـ ١٤٠٤: ( شامي ، حممد أنصار أمحد  •
، جامعة امللك عبد العزيز ، جدة ، ) املنهج وإعداد املعلم ( سلسلة التعليم اإلسالمي 
  .١شركة مكتبات عكاظ ، ط

حنو تربية إسالمية راشدة من الطفولة "  ،) هـ ١٤٢٨: ( الشريف ، حممد بن شاكر  •
اء املنتدى ، سلسلة تصدر عن جملة البيان ، مطابع أضو) كتاب البيان ( ، " حىت البلوغ 

  . ١ط
أمناطها : املدرسة االبتدائية " ، ) هـ ١٤٠٩: ( شفشق ، حممود عبد الرزاق وآخرون  •

 . ٢، الكويت ، دار القلم ، ط" األساسية واجتاهاا العاملية املعاصرة 
املدرسة االبتدائية يف اململكة "  ،) هـ ١٤٢٧: ( الشالش ، عبد الرمحن بن سليمان  •

  . ١، الرياض ، مكتبة الرشد ، ط" نشأا ، تطورها ، مستقبلها :  العربية السعودية
املعلم األول صلى اهللا عليه وسلم " ، ) هـ ١٤١٧: ( الشلهوب ، فؤاد بن عبد العزيز  •

  . ١، الرياض ، دار القاسم للنشر ، ط" قدوة لكل معلم ومعلمة 
دراسة  –ل اإلسالمي اجلودة الشاملة يف العم" ، ) هـ ١٤٢١: ( الشيخ ، بدوي حممود  •

، مدينة "  - تبحث يف جودة الفرد واملؤسسة ، مع تطبيقات يف جمال الدعوة واإلعالم 
  . ١نصر ، القاهرة ، دار الفكر العريب ، ط

أساسيات التدريس والتطوير " ، ) هـ ١٤٢١: ( عبد السالم ، مصطفى عبد السالم  •
  . ١يب سنتر ، ط، املنصورة ، مصر ، مطابع إياك كو" علم ماملهين لل

، " املرجع يف تدريس علوم الشريعة " ، ) هـ ١٤١٧: ( عبد اهللا ، عبد الرمحن صاحل  •
  . ١الرياض ، إصدارات دار الفيصل الثقافية ، ط

 ،"حقيقة املعلم واملتعلم بالفكر التربوي اإلسالمي" ، ) هـ ١٤٢٦: ( عبدوين ، كامل  •
  .إربد ، األردن ، دار الكتاب الثقايف 
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 ،"مفهومه وأدواته وأساليبه: البحث العلمي" ، ) م ٢٠٠٢: ( ات ، ذوقان وآخرون عبيد •
 . الرياض ، دار أسامة للنشر والتوزيع 

االعتماد وضمان اجلودة الشاملة ملدارس " ، ) م ٢٠٠٧: ( العجمي ، حممد حسنني  •
  .، األزاريطة ، اإلسكندرية ، دار اجلامعة اجلديدة " التعليم الثانوي العام 

املدرسة " ، ) هـ ١٤٢٧: ( العجمي ، حممد عبد السالم ، واحلارثي ، سعاد فهد  •
، الرياض ، " مفهومها ، وظائفها ، مشكالا : االبتدائية يف اململكة العربية السعودية 

  . ٢مكتبة الرشد ، ط
سلسلة التعليم  ،"املعلم واملنهج اإلسالمي " ، ) هـ ١٤٠٤: ( العروسي ، حممد  •

، جامعة امللك عبد العزيز ، جدة ، شركة مكتبات ) املنهج وإعداد املعلم (  اإلسالمي
  .١عكاظ ، ط

، عمان ، " إدارة اجلودة الشاملة "  ،) م ٢٠٠٥: ( العزاوي ، حممد عبد الوهاب  •
  .األردن، دار اليازوري ، الطبعة العربية 

 ،"علوم السلوكية املدخل إىل البحث يف ال" ، ) هـ ١٤٢٧: ( العساف ، صاحل بن محد  •
  .     ٤الرياض ، مكتبة العبيكان ، ط

وجهة ( املنهجية املتكاملة إلدارة اجلودة الشاملة " ، ) م ٢٠٠١: ( عقيلي ، عمر وصفي  •
  . ١، عمان ، األردن ، دار وائل للنشر ، ط ) "نظر 

املفهوم ( التربية اإلسالمية " ، ) هـ ١٤٢٦: ( علي ، سعيد إمساعيل وآخرون  •
  . ٢، الرياض ، مكتبة الرشد ، ط) " طبيقات والت

 –املفهوم : كفايات التدريس " ، ) م ٢٠٠٣: ( الفتالوي ، سهيلة حمسن كاظم  •
  . ١، عمان ، األردن ، دار الشروق ، ط" األداء  –التدريب 

العملية التربوية يف املدرسة االبتدائية، " ، ) هـ ١٤٢٥: ( فالته ، إبراهيم حممود حسني  •
  . ٢، مكة املكرمة ، مطابع البهادر ، ط" ا ، وسائلها ، وتقوميها أهدافه

توصيات املؤمترات التعليمية " ، ) هـ ١٤٠٣: ( املؤمتر العاملي األول للتعليم اإلسالمي  •
 . ١، مكة املكرمة ، جامعة أم القرى ، ط" اإلسالمية العاملية األربع 
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تطوره وتطبيقاته : ليم االبتدائي التع"  ،) هـ ١٤١٠: ( مصطفى ، صالح عبد احلميد  •
  . ١، الكويت ، مكتبة الفالح ، ط" واجتاهاته العاملية املعاصرة 

 "املعلم ومهنة التعليم بني األصالة واملعاصرة" ، ) م ٢٠٠٧: ( املهدي ، جمدي صالح طه  •
  .اإلسكندرية ، مصر ، دار اجلامعة اجلديدة 

،  "دليل املعلم " ملكة العربية السعودية ، ، امل) هـ ١٤١٨: ( وزارة التربية والتعليم  •
  . ١الرياض ، مطابع العصر ، ط

: التدريس يف مدرسة النبوة " ، ) هـ ١٤١٣: ( وزان ، سراج حممد عبد العزيز  •
، سلسلة دعوة احلق ، رابطة العامل " تقومي أثره  -طرائقه  –أسسه  –أهدافه  –مفهومه 

  ) . ١٣٢( اإلسالمي مكة املكرمة ، العدد 
منظومة تكوين املعلم يف ضوء معايري " ، ) م ٢٠٠٣: ( ويح ، حممد عبد الرزاق إبراهيم  •

  . ١، عمان ، األردن ، دار الفكر ، ط" اجلودة الشاملة 
األخالقيات اإلسالمية الفعالة للمعلم واملتعلم ، " ، ) هـ ١٤١٦: ( ياجلن ، مقداد  •

  . ١ياض ، دار عامل  الكتب ، ط، الر" وآثارها على النجاح والتقدم العلمي 
التعليم االبتدائي يف اململكة العربية " ، ) هـ ١٤٢٥: ( اليحىي ، حممد عبد اهللا  •

 . ١، الرياض ، مكتبة الرشد ، ط "نشأته ، واقعه ، مشكالته : السعودية
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  :الرسائل العلمية   -٢
  
لم وواجباته خالل املوقف آداب املعلم املس" ، ) هـ ١٤١٦: ( أبو رزيزة ، حممد علي  •

دراسة ميدانية على عينة من طالب الدراسات العليا بكلية التربية جبامعة أم ( التعليمي 
  . رسالة دكتوراه غري منشورة، جامعة أم القرى ، كلية التربية ، )" القرى 

مدى متكن طالب التربية اإلسالمية املعلم يف " ، ) هـ ١٤٢٣: ( األكليب ، مفلح دخيل  •
، جامعة أم القرى ، كلية " ليات املعلمني من إنتاج واستخدام الوسائل وتقنيات التعليم ك

  . رسالة ماجستري غري منشورةالتربية ، 
مدى متكن معلمات التربية " ، ) هـ ١٤٢٧: ( احلارثي ، أماين بنت سعد بن حممد  •

ة من املرحلة اإلسالمية من مهارات تدريس القرآن الكرمي يف الصفوف الثالثة األخري
رسالة ماجستري غري ، جامعة أم القرى ، كلية التربية ، " االبتدائية بالعاصمة املقدسة 

 .  منشورة
تقومي اجلانب التربوي من " ، ) هـ ١٤١٢: ( احلكمي ، إبراهيم احلسن بن مهدي  •

وجهة برنامج إعداد معلم التربية اإلسالمية بكلية التربية جامعة أم القرى فرع الطائف من 
، جامعة أم القرى، كلية التربية ، " نظر معلمي وموجهي التربية اإلسالمية مبدينة الطائف 

  .رسالة ماجستري غري منشورة 
إدارة اجلودة الشاملة وإمكانية  "، ) هـ ١٤٢٣: ( حممد عيسى  سكتاوي ، عبد امللك •

عة أم القرى ، كلية ، جام" املكرمة  استخدامها يف إدارة مدارس تعليم البنني مبدينة مكة
   . رسالة دكتوراه غري منشورةالتربية ، 

معوقات استخدام مركز مصادر " ، ) هـ ١٤٢٧: ( شعالن ، سعيد عبدا هللا سعيد  •
التعلم يف تدريس مقرر القرآن الكرمي يف املرحلة االبتدائية من وجهة نظر املشرفني 

، جامعة أم القرى، كلية التربية، "  التربويني ومعلمي القرآن الكرمي يف حمافظة سراة عبيدة
 . رسالة ماجستري غري منشورة
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تصور مقترح لدور اإلدارة املدرسية يف " ، ) هـ ١٤٢٧: ( حممد مطر  العتييب ، طالل •
، جامعة أم " الثانوية العامة بنني مبكة املكرمة  حتقيق معايري اجلودة التعليمية باملدارس

 .          جستري غري منشورةرسالة ماالقرى ، كلية التربية ، 
تقومي معلمات العلوم الشرعية " ، ) هـ ١٤٢٧: ( العلي ، رمي بنت عبد العزيز حممد  •

، جامعة امللك " يف املرحلة املوسطة يف ضوء املعايري املقترحة جلودة األداء التدريسي 
  .  رسالة ماجستري غري منشورةسعود ، كلية التربية ، 

مدى استخدام املعلم للنشاط املدرسي يف " ، ) هـ ١٤١٥(  :العويف ، حممد حسن  •
، جامعة أم القرى ، " جمال تدريس التربية اإلسالمية يف املرحلة الثانوية مبدينة الطائف 

  . رسالة ماجستري غري منشورةكلية التربية ، 
تنمية بعض كفاءات التدريس لدى " ، ) هـ ١٤١٠: ( الغامدي ، أمحد حممد قحنون  •

، جامعة عني " التربية اإلسالمية باملرحلة الثانوية العامة يف اململكة العربية السعودية معلم 
 .  رسالة دكتوراه غري منشورةمشس ،كلية التربية ، 

قياس اجتاهات معلمي التربية " ، ) هـ ١٤٢٢: ( الغامدي ، فريد بن علي حيىي  •
ي يف املرحل الثانوية للبنني اإلسالمية حنو مواد ختصصهم وعالقة ذلك بأدائهم التدريس

 . رسالة ماجستري غري منشورة، جامعة أم القرى ، كلية التربية ، " مبنطقة الباحة 
مدى استخدام معلمي التربية " ، ) هـ ١٤٢٥: ( الغامدي ، يوسف سعيد سعد  •

اإلسالمية ملصادر اإلطالع اخلارجي يف تدريس مادة احلديث والثقافة اإلسالمية يف 
رسالة ماجستري ، جامعة أم القرى ، كلية التربية ، " الثانوية للبنني مبدينة الدمام املرحلة 

  .غري منشورة 
بناء برنامج اإلعداد التربوي ملعلم " ، ) هـ ١٤٢٧: ( الكلثم ، محد مرضي إبراهيم  •

أم ، جامعة " التربية اإلسالمية وفق االجتاهات احلديثة ملواجهة املتغريات الثقافية املعاصرة 
 . رسالة دكتوراهالقرى ، كلية التربية ، 

تقومي األداء الوظيفي للمعلمات يف  "، ) هـ ١٤٢٧: ( سلمان  مددين ، سحر خلف •
رسالة ماجستري ، جامعة أم القرى ، كلية التربية ، "  ضوء مبادئ إدارة اجلودة الشاملة

 . غري منشورة 
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القة بني املعلم وطالبه يف ضوء واقع الع" ، ) هـ ١٤٢٦: ( اري ، عبد اهللا حممد  •
، "  –دراسة ميدانية على املدارس الثانوية مبحافظة صبيا التعليمية  –التربية اإلسالمية 

  .  رسالة ماجستري غري منشورةجامعة أم القرى ، كلية التربية ، 
مدى تقبل املعلمني ملعايري " ، ) هـ ١٤٢٧: ( الورثان ، عدنان بن حممد بن راشد   •

، جامعة امللك سعود ، " األحساء  الشاملة يف التعليم ـ دراسة ميدانية مبحافظة اجلودة
  . رسالة ماجستري منشورةكلية التربية ، 

          
 : الدوريات   -٣

          
إدارة اجلودة الشاملة من وجهة نظر مديري " ، ) هـ ١٤٢٦: ( األغربي ، عبد الصمد  •

يف حمافظة )  ٩٠٠٢( واحلاصلة على شهادة اآليزو  ومعلمي املدارس احلكومية املطبقة هلا
، الشؤون اإلعالمية باألمانة  جملة التعاون، "  –اململكة العربية السعودية  –اإلحساء 

  . ١٤٥ - ٨٥، ص ص)  ٦١( العامة لس التعاون لدول اخلليج ، العدد 
،  " عليم العام اجلودة يف مدارس الت" ، ) هـ ١٤٢٨: ( الرببري ، هند أمحد الشربيين  •

، جامعة امللك سعود ، اللقاء ) جسنت(جملة اجلمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية 
  .        ١٠٤٧ - ١٠٢٧السنوي الرابع عشر ، ص ص

إدارة اجلودة الكلية وإمكانية تطبيقها يف " ، ) هـ ١٤٢٠: ( البطي ، عبد اهللا بن حممد  •
، وزارة التربية والتعليم ، التطوير  التوثيق التربوي جملة، " امليدان التربوي السعودي 

  . ٨٢ -  ٦٤، ص ص)  ٤٢( التربوي ، العدد 
أسس ومعايري نظام اجلودة الشاملة يف " ، ) م ٢٠٠١: ( البكر ، محد بن عبد اهللا  •

، العدد      ١٥، جامعة الكويت ، الد  الة التربوية، " املؤسسات التربوية والتعليمية 
 .  ١٢٣ - ٨٣، ص ص)  ٦٠( 
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تصورات املعلمات والطالبات املعلمات " ، ) هـ ١٤٢٨: ( بلجون ، كوثر مجيل   •
جملة اجلمعية السعودية للعلوم ، " لسمات معلم العلوم يف ضوء معايري اجلودة الشاملة 

     ، جامعة امللك سعود ، اللقاء السنوي الرابع عشر ،     )جسنت(التربوية والنفسية 
  .  ٥٩٤ – ٥٥٥ص ص

أسس ومتطلبات اجلودة الشاملة " ، ) هـ ١٤٢٨: ( حبتر ، أحالم بنت عبد اهللا حممد  •
، جامعة امللك )جسنت(جملة اجلمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية ، " يف التعليم 

  .      ٦٣٥ – ٦١٩سعود ، اللقاء السنوي الرابع عشر ، ص ص
ضمان اجلودة يف التعليم ، املدخالت ومقومات " ، ) م ٢٠٠٤: ( حسن ، حممد صديق  •

  . ٨٠-٦٨، ص ص) ١٥٠( ، العدد  جملة التربية القطرية، حتقيقات صحفية ، " النجاح 
معوقات ومشكالت حتقيق اجلودة يف " ، ) هـ ١٤٢٨: ( الديب ، ليلى حممد عبد اهللا  •

، جامعة امللك سعود، )جسنت(فسية جملة اجلمعية السعودية للعلوم التربوية والن، " التعليم 
  .    ٩٠٠ – ٨٩١اللقاء السنوي الرابع عشر ، ص ص

فعالية جودة أداء املعلم يف  احلد " ، ) هـ ١٤٢٨: ( سعيد ، فيصل حممد عبد الوهاب  •
من مشكلة تسرب الطالب كما يراها مشرفو ومعلمو املرحلة االبتدائية مبنطقة الباحة 

، جامعة امللك )جسنت(ة السعودية للعلوم التربوية والنفسية جملة اجلمعي، " التعليمية 
  .٥٥٢ – ٤٦٩سعود، اللقاء السنوي الرابع عشر ، ص ص

معوقات " ، ) هـ ١٤٢٨: ( العارفة ، عبد اللطيف عبد اهللا ، وقران ، أمحد عبد اهللا   •
، )جسنت(نفسية جملة اجلمعية السعودية للعلوم التربوية وال، " تطبيق اجلودة يف التعليم العام

 . ٦٩ – ١٥جامعة امللك سعود ، اللقاء السنوي الرابع عشر ، ص ص
جملة ، " معايري اجلودة يف مدارس التعليم العام " ، ) هـ ١٤٢٨: ( عماشة ، سناء حسن  •

، جامعة امللك سعود ، اللقاء السنوي )جسنت(اجلمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية 
  .      ٧٤٠ – ٧١١الرابع عشر ، ص ص

تطوير كفايات املعلم يف ضوء معايري اجلودة " ، ) هـ ١٤٢٨: ( العرتي ، بشرى خلف  •
، جامعة امللك )جسنت(جملة اجلمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية ، " يف التعليم العام 

  .    ١٧٦ – ١٢٩سعود ، اللقاء السنوي الرابع عشر ، ص ص
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ميثاق مقترح ألخالقيات مهنة التعليم يف " ، ) هـ ١٤٢٣: ( الغامدي ، محدان أمحد  •
، مكتب التربية العريب لدول اخلليج ، الرياض  رسالة اخلليج العريب، " دول اخلليج العربية 

  .    ٩١ - ١٣، ص ص)  ٨٣( ، العدد 
تصور مقترح لتطبيق نظام اجلودة " ، ) هـ ١٤٢٨: ( الغامدي ، علي بن حممد زهيد  •

ؤسسات التربوية والتعليمية السعودية يف ضوء املواصفة الدولية للجودة الشاملة يف امل
، جامعة )جسنت(جملة اجلمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية ، ) " ٩٠٠٢اآليزو (

 . ٣٧٨ – ٣٤٥امللك سعود ، اللقاء السنوي الرابع عشر ، ص ص
املتميز من وجهة نظر  األداء" ، ) هـ ١٤١٧: ( كلننت ، عبد الرمحن نور الدين حسن  •

 رسالة اخلليج العريب،، " املدرسني والطلبة يف بعض مدارس التعليم العام يف دولة البحرين 
  .       ٣٧_  ١٥، ص ص)  ٦١( مكتب التربية العريب لدول اخلليج ، الرياض ، العدد 

، "أسس ومتطلبات اجلودة يف التعليم العام" ، ) هـ ١٤٢٨: ( معتق ، حسني بن حممد  •
، جامعة امللك سعود ، اللقاء )جسنت(جملة اجلمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية 

  .      ٦٦٠ – ٦٣٩السنوي الرابع عشر ، ص ص
اجلودة الشاملة يف التعليم العام املفهوم " ، ) هـ ١٤٢٨: ( امليمان ، بدرية صاحل  •

سعودية للعلوم التربوية والنفسية جملة اجلمعية ال، " قراءة إسالمية : واملبادئ واملتطلبات
  .١٢٥ – ٧٣، جامعة امللك سعود ، اللقاء السنوي الرابع عشر ، ص ص)جسنت(
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  ) ١ملحق ( 

  
  
 

  
  

  
  
  

  

  ا راسة داةـمكني ألامئة احملـق
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  )االستبانة ( أمساء احملكمني ألداة الدراسة قائمة ب
  
  

  امعةاجلـ  التخصص  الدرجة العلمية  االسـم  م
  جامعة أم القرى  مناهج وطرق تدريس  أستاذ  إبراهيم بن حممود حسني فالته  ١
  جامعة أم القرى  مناهج وطرق تدريس  أستاذ  ضيف اهللا بن عوض محود الثبييت  ٢
  جامعة أم القرى  مناهج وطرق تدريس  أستاذ  حفيظ بن حممد حافظ املزروعي  ٣
  ة أم القرىجامع  إحصاء وحبوث  أستاذ  ربيع بن سعيد طـــه  ٤
  جامعة أم القرى  مناهج وطرق تدريس  أستاذ مشارك  سامل بن أمحد حممود خليل  ٥
  جامعة أم القرى  إدارة التعليم العايل  أستاذ مشارك  زهري بن أمحد علي الكاظمي  ٦
  جامعة أم القرى  أصول تربية إسالمية  أستاذ مشارك  عبد الناصر بن سعيد عطايا  ٧
  جامعة أم القرى  إدارة تربوية  أستاذ مشارك  حممد بن معيض الوذيناين  ٨
  جامعة أم القرى  مناهج وطرق تدريس  شاركأستاذ م  فوزي بن صاحل بنجر  ٩
  جامعة أم القرى  مناهج وطرق تدريس  أستاذ مساعد  فريد بن علي حيي الغامدي  ١٠
  جامعة أم القرى  مناهج وطرق تدريس  أستاذ مساعد  مرضي بن غرم اهللا الزهراين  ١١
  جامعة أم القرى  فلسفة التربية  أستاذ مساعد  جنم الدين عبد الغفور األندجياين  ١٢
  جامعة الباحة  مناهج وطرق تدريس  أستاذ مساعد  دياب بن عيد دياب  ١٣
  جامعة الباحة  مناهج وطرق تدريس  أستاذ مساعد  أسامة بن كمال الدين إبراهيم  ١٤
  جامعة الباحة  دريسمناهج وطرق ت  أستاذ مساعد  مخيس بن حامد وزه  ١٥
  جامعة الباحة  مناهج وطرق تدريس  أستاذ مساعد  عبد املنعم عابدين  ١٦
  جامعة امللك خالد  مناهج وطرق تدريس  أستاذ مساعد  رزق بن رمضان أبو أصفر  ١٧
  جامعة امللك خالد  مناهج وطرق تدريس  أستاذ مساعد  خالد العليش الطيب  ١٨
  جامعة امللك خالد  مناهج وطرق تدريس  أستاذ مساعد  عبد الناصر بن عبد احلميد حممد  ١٩
  جامعة أم القرى  مناهج وطرق تدريس  حماضر  عوض بن علي حيي السريعي  ٢٠
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  أداة ا راسة يف صورهتا األولية
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  اململكة العربية السعودية      
  وزارة التعليم العايل           
                                                                                        كلية الرتبية: جامعة أم القرى    
  قسم املناهج وطرق التدريس      

  
  
  

 
  :لدراسة علمیة بعنوان  


  

تخصص مناھج وطرق تدریس  -للحصول على درجة ماجستیر  تكمیلي طلبم( 
  )التربیة اإلسالمیة 

 
  :إعداد الطالب 

  عادل بن مشعل بن عزیز الغامدي
٤٢٧٨٠١١٥  

  
  : إشراف

  محمد صالح بن علي جان. د
  ھـ١٤٢٩- ١٤٢٨الفصل الدراسي الثاني       

  
    اسم حمكم االستبانة

    الدرجة العلمية
    لتخصصا

    جهة العمل
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  )بسم اهللا الرمحن الرحيم  ( 
  وفقه اهللا /                                                                                                      سعادة األستاذ

  :السالم عليكم ورمحه اهللا وبركاته   وبعد 
معايري اجلودة الشاملة ملعلمـي التربيـة اإلسـالمية يف    أمهية "  :عنوان يقوم الباحث بإعداد دراسة وصفية ب   

  . "من وجهة نظر املختصني  املرحلة االبتدائية
ويضع بني يديك استبانة صممت لتحديد معايري اجلودة الشاملة ملعلمي التربية اإلسـالمية يف املرحلـة      

  :ي التايل لرئيسااالبتدائية ، وقد حتددت مشكلة الدراسة يف السؤال 
      ؟ معايري اجلودة الشاملة ملعلمي التربية اإلسالمية يف املرحلة االبتدائية من وجهة نظر املختصنيأمهية ما    
   :ودف الدراسة إىل ما يلي    
 صنيتمن وجهة نظر املخمعايري اجلودة الشاملة ملعلمي التربية اإلسالمية يف املرحلة االبتدائية  أمهية حتديد .١

  .  املتعلقة باجلانب الشخصي
صني تمن وجهة نظر املخ معايري اجلودة الشاملة ملعلمي التربية اإلسالمية يف املرحلة االبتدائيةأمهية حتديد  .٢

  .  املتعلقة باجلانب العلمي
ني صتمن وجهة نظر املخ معايري اجلودة الشاملة ملعلمي التربية اإلسالمية يف املرحلة االبتدائيةأمهية حتديد  .٣

 .  )املهين ( املتعلقة باجلانب التربوي 
تصني خمن وجهة نظر املمعايري اجلودة الشاملة ملعلمي التربية اإلسالمية يف املرحلة االبتدائية أمهية حتديد  .٤

  . واملشاركة اتمعية  املتعلقة باجلانب االجتماعي
عضاء هيئة التدريس املتخصصـني يف  ويتكون جمتمع الدراسة من املختصني يف التربية اإلسالمية ، من أ  

جامعة امللك عبد  –جامعة أم القرى ( مناهج وطرق تدريس التربية اإلسالمية يف اجلامعات باملنطقة الغربية 
، ومن مشريف التربية اإلسالمية التابعني إلدارات التربية والتعليم للبنني باملنطقة ) جامعة الطائف  –العزيز 
  ) .الطائف  –جدة  –مكة املكرمة ( الغربية 

وسيستخدم الباحث مقياس ليكارت الثالثي ملعرفة درجة أمهية كل معيار من معايري اجلودة الشـاملة     
  :ملعلمي التربية اإلسالمية ، وفق احملاور األربعة لألداة ، وذلك على هيئة املثال أدناه 

  درجة األمهية      عالية متوسطة ضعيفة

 املعيار 

ونه من دراية وخربة واهتمام يف هذا اال، وبرغم تقديري الرتباطكم وانشغالكم ولوقتـكم الثمني، وملا متلك   
إالّ أنين راغب يف أن أحظى بشرف حتكيمكم هلذه األداة ، واالستنارة مبلحوظاتكم واقتراحاتكم اليت ستكون حمل 

       الباحث       ... تجابتكم شاكرا لكم تعاونكم وكرمي اسعناية الباحث واهتمامه وتقديره ،،  
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  :اجلزء األول من االستبانة 
  )بيانات عامة ( 

  

  
                                                :املهنة   
  عضو هيئة تدريس                                    
  مشرف تربوي                                       

  
  

  : ة عدد سنوات اخلرب  
  سنوات    ١٠ – ٦سنوات                                من  ٥ - ١من   
  سنة    ١٥سنة                                 أكثر من  ١٥ - ١١من   
  
  
  :املؤهل العلمي   
   
  بكالوريوس                       
  ماجستري  
  دكتوراه  
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   :من االستبانة اجلزء الثاين 

   :معايري اجلودة الشاملة ملعلمي التربية اإلسالمية يف املرحلة االبتدائية املتعلقة باجلانب الشخصي : احملور األول 
  

  امتالك املعلم للصفات اإلميانية واخلُلُقية:                    املعيار األول 
  
  م

  
  األمهية

  
  

  :يتضمن املؤشرات التالية 

االنتماء 
  لمحورل

وضوح 
  الصياغة

  
     

  التعديل املقترح      

همة
مـ

همة  
مـ

غري 
  

مي
ـت

ـن
ت

مي  
ـنت

ال ت
  

ـة
ضح

وا
  

 غري
حة
اض

و
  

  تطبيق تعاليم الدين اإلسالمي واقعا عمليا يف سلوكه      ١     
  إتقان العمل واإلخالص فيه ابتغاء مرضات اهللا تعاىل      ٢     
  أن يكون قدوة حسنة للتالميذ      ٣     
  التحلي بالصرب واألناة وضبط النفس يف التعامل مع التالميذ      ٤     
  التمتع بالصدق واألمانة يف القول والعمل      ٥     
  التواضع والوقار داخل الصف وخارجه      ٦     
  العدل واإلنصاف يف معاملة التالميذ      ٧     
  التسامح يف املواقف اليت تتطلب ذلك      ٨     

 
  امتالك املعلم للصفات اجلسمية والصحية:                    يار الثاين املع   

  
  م

  
  ألمهيةا

  
  

  :يتضمن املؤشرات التالية 

االنتماء 
  للمحور

وضوح 
  الصياغة

  
  

   التعديل املقترح

همة
مـ

همة  
مـ

غري 
  

مي
ـت

ـن
ت

مي  
ـنت

ال ت
  

ـة
ضح

وا
حة  
اض

ري و
غ

  

٩    االعتناء حبسن املظهر العام بشكل دائم       
١٠    اخللو من العيوب والعاهات اليت تعيق أداءه املهين       
١١    سالمة النطق أثناء التحدث       
١٢    النشاط واحليوية أثناء أدائه ملهنته       
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  :مقترحات وملحوظات للمحور األول   


 

 
 
 

 
 

  :ملتعلقة باجلانب العلمي معايري اجلودة الشاملة ملعلمي التربية اإلسالمية يف املرحلة االبتدائية ا: احملور الثاين 
  

  الكفاءة العلمية يف التخصص:                         املعيار األول    

  
  م

  
  األمهية

  
  

  :يتضمن املؤشرات التالية 

االنتماء 
  للمحور

وضوح 
  الصياغة

  
   التعديل املقترح  

همة
مـ

همة  
مـ

غري 
  

مي
ـت

ـن
ت

مي  
ـنت

ال ت
  

ـة
ضح

وا
حة  
اض

ري و
غ

  

١٣     حتقيق أهداف مواد التربية اإلسالمية اليت يدرسهاالقدرة على       
١٤    التمكن من املادة باالطالع الواسع يف جمال التربية اإلسالمية       
١٥    إدراك التكامل بني مواد التربية اإلسالمية للقدرة على الربط بينها       
١٦    ال ختصصهالتعرف على مصادر املعرفة املختلفة لالستفادة منها يف جم       

 
  االهتمام بالتنمية املهنية والبحث العلمي:                    املعيار الثاين    

  
  م

  
  األمهية

  
  

  :يتضمن املؤشرات التالية 

االنتماء 
  للمحور

وضوح 
  الصياغة

  
  التعديل املقترح   

همة
مـ

همة  
مـ

غري 
  

مي
ـت

ـن
ت

مي  
ـنت

ال ت
  

ـة
ضح

وا
حة  
اض

ري و
غ

  

١٧    ستمرة يف كتب الشريعة والتربية اإلسالمية بفروعها املختلفةالقراءة امل       
١٨    االستفادة مما تضمنه دليل املعلم من اجتاهات واستراتيجيات تعليمية متطورة       
١٩    املشاركة بفاعلية يف الدورات التدريبية واحملاضرات والندوات املتعلقة مبهنته       
٢٠     البحث العلمي وإعداد حبوث متعلقة بتخصصهاكتساب مهارات إعداد       
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٢١    املطالعة املستمرة لكل ما يستجد يف جمال تدريس التربية اإلسالمية       
٢
٢    احملافظة على التأهيل التربوي املعاصر وإدراك أمهيته       
٢
٣    الرغبة يف االستزادة من العلوم واملعارف العامة       

 
  التعرف على التكنولوجيا والتقنيات التعليمية وتوظيفها:                   املعيار الثالث   

  
  م

  
  األمهية

  
  

  :يتضمن املؤشرات التالية 

االنتماء 
  للمحور

وضوح 
  الصياغة

  
  التعديل املقترح   

همة
مـ

همة  
مـ

غري 
  

مي
ـت

ـن
ت

مي  
ـنت

ال ت
  

ـة
ضح

وا
حة  
اض

ري و
غ

  

٢
٤    س مواد التربية اإلسالميةاستخدام التقنيات التعليمية يف تدري       
٢٥    إدراك القضايا التنظيمية املتعلقة بتطبيق تقنيات التعليم أثناء التدريس       
٢
٦    الوعي بأمهية التقنيات التعليمية املتطورة يف عملية التدريس       
٢
٧    املسامهة يف إعداد مركز مصادر التربية اإلسالمية باملدرسة       

  :وملحوظات للمحور الثاين  مقترحات  
 

 
 

 
 

 
 

 
   :التربوي معايري اجلودة الشاملة ملعلمي التربية اإلسالمية يف املرحلة االبتدائية املتعلقة باجلانب : احملور الثالث 

  االجتاه اإلجيايب حنو مهنة التدريس:                        املعيار األول    

  
  م

  
  األمهية

  
  

  :يتضمن املؤشرات التالية 

االنتماء 
  للمحور

وضوح 
  الصياغة

  
  التعديل املقترح   

همة
مـ

همة  
مـ

غري 
  

مي
ـت

ـن
ت

مي  
ـنت

ال ت
  

ـة
ضح

وا
حة  
اض

ري و
غ

  

٢
٨    ا االعتزاز بانتمائه ملهنة التدريس والتشرف       
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٢
٩    اااللتزام باللوائح واألنظمة املدرسية وتعليما       
٣٠    التحمس يف تدريس مواد التربية اإلسالمية       

٣١    إدراك أمهية مهنة التدريس وعظم مسؤوليتها       
٣
٢    على التالميذ بالنفع والفائدة االستفادة من حصص االحتياط فيما يعود       

 
  )التقومي  –التنفيذ  –التخطيط ( مكن من مهارات التدريس الت:           تابع املعيار الثاين   

  
  م

  
  األمهية

  
  

  :يتضمن املؤشرات التالية 
  

االنتماء 
  للمحور

وضوح 
  الصياغة

  
   

      التعديل املقترح  
همة

مـ
  

    
 

همة
مـ

غري 
  

  
مي

ـت
ـن

ت
  

  
مي

ـنت
ال ت

  

  
ـة
ضح

وا
  

   
حة
اض

ري و
غ

  :مهارات التنفيذ ) ب (   
٣
٩    يئة بيئة الصف لعملية التدريس       
٤٠    التهيئة للدرس جلذب انتباه التالميذ وتشويقهم له       
٤١    استخدام طرائق التدريس املناسبة لطبيعة الدرس       
٤
٢    إظهار الترابط ملوضوع الدرس وتناسقه       
٤
٣    فاعليةتوزيع حمتوى الدرس على زمن احلصة املخصص لتحقيق األهداف ب       

  )التقومي  –التنفيذ  –التخطيط ( التمكن من مهارات التدريس :           املعيار الثاين    

  
  م

  
  األمهية

  
  :يتضمن املؤشرات التالية 

االنتماء 
  للمحور

وضوح 
  الصياغة

  
   
     التعديل املقترح   

همة
مـ

  

    
همة

مـ
غري 

  

 
مي

ـت
ـن

ت
  

 
مي

ـنت
ال ت

  

  
ـة
ضح

وا
  

  
حة
اض

ري و
غ

  

  :مهارات التخطيط ) أ ( 
٣
٣    ال املعريف واملهاري والوجداينحتليل حمتوى الدرس يف ا       
٣
٤    حيحةصياغة أهداف الدرس بطريقة سلوكية ص       
٣
٥    حتديد اخلطوات التنفيذية للدرس       
٣
٦    حتديد املشاركات والفعاليات اليت سيمارسها التالميذ       
٣
٧    حتديد الوسائل التعليمية الالزمة لعرض الدرس       
٣
٨    حتديد أساليب التقومي املستخدمة يف الدرس       
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٤٤    استخدام الوسائل التعليمية املناسبة لعرض الدرس       
٤٥    عرض الدرس بصورة واضحة ومفهومة       
٤٦    تعزيز مشاركة التالميذ وتشجيعهم للمشاركة يف الدرس       

 
 
 
 
 

  )التقومي  –التنفيذ  –التخطيط ( التمكن من مهارات التدريس :           تابع املعيار الثاين   

  
  م

    األمهية
  :يتضمن املؤشرات التالية 

االنتماء 
  للمحور

وضوح 
  الصياغة

  
   
     التعديل املقترح   

همة
مـ

  

    
همة

مـ
غري 

  

 
مي

ـت
ـن

ت
  

 
مي

ـنت
ال ت

  

 
ـة
ضح

وا
  

 
حة
اض

ري و
غ

  

  :مهارات التقومي ) ج ( 
٤٧    بةالتأكد من مدى فهم التالميذ للدرس بطرح األسئلة املناس       
٤٨    استخدام مهارات طرح األسئلة بصورة جيدة       
٤
٩    االهتمام بالواجبات املرتلية ومتابعتها       
٥٠    م للدرستشجيع التالميذ باستخدام احلوافز اليت تعزز استجابا       
٥١    تقومي تعلم التالميذ بصورة مستمرة       
٥٢     تعلم التالميذالشمولية واملوضوعية عند تقومي       

 
  اإلدارة الصفية وتنظيم بيئة التعلم:                      املعيار الثالث    

  
  م

  
  األمهية

  
  

  :يتضمن املؤشرات التالية 

االنتماء 
  للمحور

وضوح 
  الصياغة

  
  التعديل املقترح   

همة
مـ

همة  
مـ

غري 
  

مي
ـت

ـن
ت

مي  
ـنت

ال ت
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٥
٣    ملتبادل مع التالميذاالحترام ا       
٥٤    املتابعة الدائمة ملا يدور داخل الصف باهتمام       
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٥٥    االنتقال بني فقرات الدرس بسالسة وترابط       
٥٦    تشجيع التالميذ على العمل اجلماعي مع احملافظة على النظام       
٥٧    حفظ النظام املهارة يف استخدام أمناط التعزيز املختلفة املعينة على       
٥٨    التصرف حبكمة مع املواقف الطارئة وقت حدوثها       

 
 
 
 
 
 
 

   االهتمام بالنشاطات التعليمية:                         املعيار الرابع    

  
  م

  
  األمهية

  
  

  :يتضمن املؤشرات التالية 

االنتماء 
  للمحور

وضوح 
  الصياغة

  
  التعديل املقترح   

همة
مـ

مـ  
غري 

  همة
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ت
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٥٩    تصميم النشاطات التعليمية اليت تسهم يف إثارة التفكري عند التالميذ       
٦٠    التنويع يف استخدام النشاطات التعليمية اهلادفة       
٦١    تشجيع التالميذ على املشاركة يف النشاطات التعليمية بفاعلية       
٦
٢    ألنشطة التعليمية وحسن تنفيذهاتنظيم ا       
٦
٣    تشجيع التالميذ على االكتشاف العلمي واإلبداع وتعزيز نشاطهم       
٦٤    مناسبة النشاطات التعليمية ملستويات منو التالميذ والفروق الفردية بينهم       
٦٥    اإلسهام يف نشاط التوعية اإلسالمية بفاعلية       

 
  التعرف على خصائص التالميذ والفروق الفردية بينهم:                 س املعيار اخلام   

  
  م

  
  األمهية

  
  

االنتماء 
  للمحور

وضوح 
  الصياغة

  
  التعديل املقترح   
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٦٦    مراعاة حاجات التالميذ       
٦٧    يئة فرص النمو املتكامل والشامل جلوانب الشخصية عند التالميذ       
٦٨    التعرف على مشكالت التالميذ واملسامهة يف حلها       
٦
٩    مراعاة الفروق الفردية بني التالميذ       
٧٠    م العقليةاختياراملادة العلمية وتقدميها مبا يناسب تفكريالتالميذ وقدرا       

 
 
 
 
 
 
 

  التقومي الذايت لألداء:                             املعيار السادس    

  
  م

  
  األمهية

  
  

  :يتضمن املؤشرات التالية 

االنتماء 
  للمحور

وضوح 
  الصياغة

  
  التعديل املقترح   
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٧١     ااستخدام أساليب وأدوات التقومي املختلفةلتقومي أدائه ذاتي       
٧
٢    االستعانة بآراءمشرف التربية اإلسالميةومديراملدرسة وتقوميهم لتحسني أدائه       
٧
٣    املوضوعية واألمانة يف تقوميه الذايت ألدائه       
٧٤    استخدام التقومي الذايت لألداء بصورة منتظمة ومستمرة       
  :لث مقترحات وملحوظات للمحور الثا  
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معايري اجلودة الشاملة ملعلمي التربية اإلسالمية يف املرحلة االبتدائية املتعلقة باجلانب االجتماعي : احملور الرابع 

  :واملشاركة اتمعية 
  املشاركة والتعاون مع اتمع املدرسي                       :املعيار األول    

  
  م

  
  األمهية

  
  

  :يتضمن املؤشرات التالية 

االنتماء 
  للمحور

وضوح 
  الصياغة

  
  التعديل املقترح   
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٧٥    الميةاالهتمام بإكساب التالميذ القيم االجتماعية اإلس       
٧٦    التفاعل اإلجيايب مع التالميذ داخل املدرسة وخارجها       
٧٧    متقدير التالميذ واحترام شخصيا       
٧٨    إشاعة روح احملبة والثقة يف التعامل مع التالميذ       
٧
٩    مشاركة التالميذ يف املناسبات االجتماعية املختلفة       
٨٠     واملعلمني بروح الفريق الواحدالعمل مع اإلدارة       
٨١    اااللتزام بتعليمات اإلدارة واحترام قرارا       
٨
٢    القيام باألعمال املدرسية املسندة إليه بإتقان       
٨
٣    االحترام والتعاون مع اإلدارة واملعلمني وأولياء أمور التالميذ       
٨٤    ادة من وجهات نظرهم املختلفةتبادل الزيارات مع املعلمني واالستف       
٨٥    التواصل املستمر مع أولياء أمور التالميذ فيما يتعلق بتعليم أبنائهم       
٨٦    التعاون مع املرشد الطاليب وتقدير جهوده       

 
  العالقة مع مؤسسات اتمع املختلفة:                     املعيار الثاين    
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  م

  
  األمهية

  
  

  :ن املؤشرات التالية يتضم

االنتماء 
  للمحور

وضوح 
  الصياغة

  
  التعديل املقترح   
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٨٧    تمع احمللي والبيئة احمللية من خالل املادة اليت يدرسهاخدمة ا       
٨
٨    شطتهاالتعاون مع اجلمعيات اخلريية النظامية واإلسهام يف أن       
٨
٩    تمع املختلفةمشاركة التالميذ يف زيارة مؤسسات ا       
٩٠    تمع واإلسهام يف حل مشكالتهموم ا الشعور       
٩١    املشاركة يف وسائل اإلعالم واالتصال املختلفة من خالل جمال ختصصه       
  :مقترحات وملحوظات للمحور الرابع   
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  ) ٣ملحق ( 
  
  
 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )بسم اهللا الرمحن الرحيم  (             اململكة العربية السعودية     
  وزارة التعليم العايل        
  كلية التربية : جامعة أم القرى    
   

احلمد هللا الذي علم بالقلم ، علم اإلنسان ما مل يعلم ، والصالة والسالم على سيد املرسلني ،      

  

  أداة ا راسة يف صورهتا ا هنائية
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وأشرف اخللق أمجعني ، نبينا حممد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصالة وأمت التسليم ،                          
  :عد ـوب

  حفظه اهللا ورعاه   ...................... مشرف التربية اإلسالمية/ أخي عضو هيئة التدريس  
  السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

معايري اجلودة الشاملة ملعلمي التربية اإلسالمية يف أمهية " فإن الباحث جيري دراسة ميدانية بعنوان      
 واملهتمني بشأن التربية والتعليم نك من املختصني وحيث إ ،" بتدائية من وجهة نظر املختصني حلة االاملر

وملا متلكه من دراية وخربة واهتمام يف هذا اال، وبرغم تقديري الرتباطك وانشغالك ولوقتـك 
  :واملتمثلة يف اآليت فإين أقدم بني يديك أداة استبانة صممت لتحقيق أهداف هذه الدراسة الثمني ، 

من وجهة نظر معايري اجلودة الشاملة ملعلمي التربية اإلسالمية يف املرحلة االبتدائية  أمهية حتديد -١
  .  صني املتعلقة باجلانب الشخصيتاملخ

من وجهة نظر  معايري اجلودة الشاملة ملعلمي التربية اإلسالمية يف املرحلة االبتدائية أمهية حتديد  -٢
  .  تعلقة باجلانب العلميصني املتاملخ

من وجهة نظر  معايري اجلودة الشاملة ملعلمي التربية اإلسالمية يف املرحلة االبتدائية أمهية حتديد  -٣
 .  )املهين ( صني املتعلقة باجلانب التربوي تاملخ
نظر من وجهة معايري اجلودة الشاملة ملعلمي التربية اإلسالمية يف املرحلة االبتدائية أمهية حتديد   -٤
  . واملشاركة اتمعية  تصني املتعلقة باجلانب االجتماعيخامل

وذلك بوضع عالمة  ستبانة ،يل بقليل من وقتك لتعبئة هذه اال لذا أرجو منك رعاك اهللا أن تسمح    
)P ( أمام درجة األمهية اليت ترى مناسبتها للعبارة ، مراعيا ما يلي قبل تعبئتها:  

ستبانة ، فاحرص على الشفافية واملوضوعية يف ق إجابتك يف االراسة يتوقف على صدصدق الد •
  .إجابتك 

  .ال تتردد يف االتصال على الباحث يف حالة وجود عبارات غري واضحة  •
  .ستبانة ، واستحضار األمانة عند تعبئتها دم االستعجال عند اإلجابة على االع •
دم سوى يف حتقيق الغرض من هذه ثق متاما أن إجابتك ستكون حمل السرية التامة ، ولن تستخ •

  .الدراسة 
 

  :أخوك الباحث                                                                            
  امعة الباحةمعيد جب/ عادل بن مشعل بن عزيز الغامدي                                                        

  ٠٥٠٣٠٨٢٢٤٠: اجلوال  -: طرق التواصل                                                       
 adl1402@hotmail.com: الربيد االلكتروين  -                                                    

  
  :ستبانة اجلزء األول من اال

  )بيانات عامة ( 
  

mailto:adl1402@hotmail.com
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                                                :املهنة   
  عضو هيئة تدريس                                    
  مشرف تربوي                                       

  
  

  : عدد سنوات اخلربة   
  سنوات    ١٠أقل من –سنوات ٥سنوات                   من  ٥أقل من –سنة ١من   
  سنة فأكثر   ١٥سنة                ١٥أقل من  –سنوات ١٠من  
  
  
  :املؤهل العلمي   
  بكالوريوس                       
  ماجستري  
  دكتوراه  
  
  

  
  

  
  

  :ستبانة اجلزء الثاين من اال
  )ستبانة حماور اال( 

  :  االبتدائية املتعلقة باجلانب الشخصيمعايري اجلودة الشاملة ملعلمي الرتبية اإلسالمية يف املرحلة  :احملور األول 
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  م

  :املعيار األول 
  :ويتضمن املؤشرات التالية ) حتلي املعلم بالصفات اإلميانية واخللقية( 

  درجـة األمهية
  منخفضة  متوسطة  عالية

  التطبيق العملي لتعاليم الدين اإلسالمي   ١   
   رضاته وابتغاء م تعاىلا هللا خالصجودته إإتقان العمل و  ٢   
  أن يكون قدوة حسنة للتالميذ                   ٣   
  وضبط النفس يف التعامل مع التالميذ التحلي بالصرب  ٤   
  يف القول والعمل التمتع بالصدق واألمانة               ٥   
  التواضع والوقار داخل الصف وخارجه                      ٦   
  اإلنصاف يف معاملة التالميذالعدل و                ٧   
  التسامح يف املواقف اليت تتطلب ذلك                ٨   

 
  
  م

  :املعيار الثاين 
  :ويتضمن املؤشرات التالية ) امتالك الصفات اجلسمية والصحية ( 

  درجـة األمهية
  منخفضة  متوسطة  عالية

  االعتناء حبسن املظهر العام داخل الصف وخارجه  ٩   
  سالمة اجلسم من العاهات اليت تعيق أداءه املهين  ١٠   
  التحدثسالمة النطق أثناء   ١١   
  النشاط واحليوية أثناء أدائه ملهنته                    ١٢   
  أثناء أدائه ملهنته االتزان النفسي واالنفعايل               ١٣   
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   :علمي املتعلقة باجلانب ال الرتبية اإلسالمية يف املرحلة االبتدائيةمعايري اجلودة الشاملة ملعلمي  :احملور الثاني 
  
  م

  :املعيار األول 
  :ويتضمن املؤشرات التالية ) الكفاءة العلمية يف التخصص ( 

  درجـة األمهية
  ةمنخفض  متوسطة  عالية

  أهداف مواد التربية اإلسالمية اليت يدرسها بلوغ القدرة على  ١٤   
  طالع الواسع يف جمال التربية اإلسالمية كن من املادة باالالتم  ١٥   
  إدراك التكامل بني مواد التربية اإلسالمية للقدرة على الربط بينها  ١٦   
  فادة منها يف جمال ختصصهالقدرة على التعامل مع مصادر املعرفة املختلفة لإل  ١٧   

 
  
  م

  :املعيار الثاين 
  ويتضمن املؤشرات التالية )ة والبحث العلمياالهتمام بالتنمية املهني(

  درجـة األمهية
  منخفضة  متوسطة  عالية

  فادة مما تضمنه دليل املعلم من اجتاهات واستراتيجيات تعليمية متطورةاإل  ١٨   
  يف الدورات التدريبية واحملاضرات والندوات املتعلقة مبهنته بفاعلية املشاركة  ١٩   
  عداد حبوث متعلقة بتخصصهد البحث العلمي إلتقان مهارات إعداإ  ٢٠   
  املطالعة املستمرة لكل ما يستجد يف جمال تدريس التربية اإلسالمية  ٢١   
  الرغبة يف االستزادة من العلوم واملعارف العامة  ٢٢   

 
  
  م

  :املعيار الثالث 
ها يف تدريس مواد التربية توظيفوتقنيات التعليم ب االهتمام (

  :ويتضمن املؤشرات التالية )  اإلسالمية

  درجـة األمهية

   
  منخفضة  متوسطة  عالية

  الوعي بأمهية التقنيات التعليمية املتطورة يف عملية التدريس  ٢٣   
  استخدام التقنيات التعليمية يف تدريس مواد التربية اإلسالمية  ٢٤   
  م أثناء التدريسإدراك القضايا التنظيمية املتعلقة بتطبيق تقنيات التعلي  ٢٥   
  اإلسهام يف إعداد مركز مصادر التعلم يف التربية اإلسالمية باملدرسة   ٢٦   
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  :املهين ب الرتبوياملتعلقة باجلان معايري اجلودة الشاملة ملعلمي الرتبية اإلسالمية يف املرحلة االبتدائية:احملور الثالث
  
  م

  :املعيار األول 
  :ويتضمن املؤشرات التالية ) هنة التدريس االجتاه اإلجيايب حنو م(

  درجـة األمهية
  منخفضة  متوسطة  عالية

  االعتزاز بانتمائه ملهنة التدريس والتشرف ا  ٢٧   
  االلتزام باللوائح واألنظمة املدرسية وتعليماا  ٢٨   
  اإلبداع يف تدريس مواد التربية اإلسالمية القدرة على   ٢٩   
  إدراك أمهية مهنة التدريس وعظم مسؤوليتها             ٣٠   

 
  
  م

  :املعيار الثاين 
  :ويتضمن املؤشرات التالية) التمكن من مهارات التدريس ( 

  درجـة األمهية

  منخفضة  متوسطة  عالية  :مهارات التخطيط ) أ (                  
   )التعميمات  -احلقائق  –املبادئ  –املفاهيم (  الدرس بدقة معلومات تنظيم   ٣١   
  صياغة أهداف الدرس بطريقة سلوكية صحيحة  ٣٢   
  حتديد اخلطوات التنفيذية للدرس  ٣٣   
  أثناء الدرس التعليمية اليت سيمارسها التالميذ حتديد النشاطات    ٣٤   
  حتديد الوسائل التعليمية الالزمة لعرض الدرس                   ٣٥   
  حتديد أساليب التقومي املستخدمة يف الدرس                    ٣٦   

 
  
  م

  درجـة األمهية  :تابع املعيار الثاين                   
  منخفضة  متوسطة  عالية  :مهارات التنفيذ ) ب (                   

  يئة بيئة الصف لعملية التدريس   ٣٧   
  التهيئة للدرس جلذب انتباه التالميذ وتشويقهم له  ٣٨   
  طرائق التدريس املناسبة للمناخ التدريسياستخدام    ٣٩   
  يف طرح مادة الدرس مراعاة التسلسل املنطقي  ٤٠   
  توزيع حمتوى الدرس على زمن احلصة املخصص لتحقيق األهداف بفاعلية  ٤١   
  استخدام الوسائل التعليمية املناسبة لعرض الدرس   ٤٢   
  ومفهومةعرض الدرس بصورة واضحة   ٤٣   
  تشجيع التالميذ على املشاركة اإلجيابية يف الدرس  ٤٤   
  تزويد التالميذ بالتغذية الراجعة للدرس الذي يقدمه  ٤٥   



] ٢٥٦ [ 
 

  االهتمام باجلانب العملي التطبيقي يف عملية التدريس  ٤٦   
  ات التعليمية املناسبة للدرسطانشاستخدام ال  ٤٧   

 
  
  م

  درجـة األمهية  :عيار الثاين تابع امل                 
  منخفضة  متوسطة  عالية  :مهارات التقومي ) ج ( 

  ربط األسئلة التقوميية باألهداف التدريسية املتعلقة بالدرس  ٤٨   
  تخدام مهارات طرح األسئلة بصورة جيدةاس  ٤٩   
  رتلية باستمرار الواجبات امل مبتابعةاالهتمام   ٥٠   
  ليت تعزز استجابات التالميذ للدرس استخدام احلوافز ا  ٥١   
  تقومي تعلم التالميذ بصورة مستمرة  ٥٢   
  )ختامي   -تتابعي   -تشخيصي ( ساليب تقومي متنوعة استخدام أ  ٥٣   
  استخدام نتائج التقومي يف معاجلة مواطن الضعف عند التالميذ  ٥٤   

 
  
  م

  :املعيار الثالث 
   :ويتضمن املؤشرات التالية ) التعلم  اإلدارة الصفية وتنظيم بيئة( 

  درجـة األمهية
  منخفضة  متوسطة  عالية

  االحترام املتبادل مع التالميذ   ٥٥   
  املتابعة الدائمة ملا يدور داخل الصف باهتمام  ٥٦   
  االنتقال بني فقرات الدرس بسالسة وترابط  ٥٧   
  ة على النظامتشجيع التالميذ على العمل اجلماعي مع احملافظ  ٥٨   
  على حفظ النظام م أمناط التعزيز اليت تعنياملهارة يف استخدا  ٥٩   
  التصرف حبكمة مع املواقف الطارئة وقت حدوثها  ٦٠   

 
 

  
  م

  :املعيار الرابع 
  :ويتضمن املؤشرات التالية  ) االهتمام بالنشاطات التعليمية(  

  درجـة األمهية
  منخفضة  متوسطة  عالية

  تصميم النشاطات التعليمية اليت تسهم يف إثارة التفكري عند التالميذ   ٦١   
  التعليمية اهلادفة  التنويع يف استخدام النشاطات  ٦٢   
  التعليمية بفاعلية التالميذ على املشاركة يف النشاطاتتشجيع   ٦٣   



] ٢٥٧ [ 
 

   تشجيع التالميذ على التفكري العلمي واإلبداع   ٦٤   
  ات التعليمية للفروق الفردية بني التالميذمراعاة النشاط  ٦٥   
  اإلسهام يف نشاط التوعية اإلسالمية بفاعلية  ٦٦   

 
  
  م

  :املعيار اخلامس 
  )التعرف على خصائص التالميذ والفروق الفردية بينهم ( 

  :ويتضمن املؤشرات التالية  

  درجـة األمهية 
  منخفضة  متوسطة  عالية

  ذ املختلفةمراعاة حاجات التالمي  ٦٧   
  يئة فرص النمو املتوازن جلوانب شخصية التلميذ  ٦٨   
  مراعاة الفروق الفردية بني التالميذ   ٦٩   
  تقدمي املادة العلمية مبا يناسب تفكري التالميذ وقدرام العقلية   ٧٠   
  القدرة على اكتشاف التالميذ ذوي القدرات العقلية والعلمية من املوهوبني  ٧١   

 
  
  م

  :املعيار السادس 
  :ويتضمن املؤشرات التالية ) التقومي الذايت لألداء ( 

  درجـة األمهية
  منخفضة  متوسطة  عالية

  استخدام أساليب وأدوات التقومي املختلفة لتقومي أدائه ذاتيا  ٧٢   
  بآراء مشرف التربية اإلسالمية ومدير املدرسة لتحسني أدائه االستعانة  ٧٣   
  املوضوعية واألمانة يف تقوميه الذايت ألدائه  ٧٤   
  استخدام التقومي الذايت لألداء بصورة منتظمة ومستمرة  ٧٥   

 
 

الجتماعي ا املتعلقة باجلانب معايري اجلودة الشاملة ملعلمي الرتبية اإلسالمية يف املرحلة االبتدائية: احملور الرابع 
   :واملشاركة اتمعية 

  
  م

  :ألول املعيار ا
  ويتضمن املؤشرات التالية ) املشاركة والتعاون مع اتمع املدرسي(

  درجـة األمهية
  منخفضة  متوسطة  عالية

  االهتمام بإكساب التالميذ القيم االجتماعية اإلسالمية  ٧٦   
  التفاعل اإلجيايب مع التالميذ داخل املدرسة وخارجها  ٧٧   
  إلسهام يف حلهاالتعرف على مشكالت التالميذ ل  ٧٨   



] ٢٥٨ [ 
 

  ممارسة املبادئ األخالقية يف عالقاته مع اتمع املدرسي  ٧٩   
  العمل مع اإلدارة واملعلمني بروح الفريق الواحد  ٨٠   
  االلتزام بتعليمات اإلدارة واحترام قراراا  ٨١   
  القيام باألعمال املدرسية املسندة إليه بإتقان  ٨٢   
  املعلمني لالستفادة من وجهات نظرهم املختلفة تبادل الزيارات مع  ٨٣   
  التواصل املستمر مع أولياء أمور التالميذ فيما يتعلق بتعليم أبنائهم  ٨٤   
  التعاون مع املرشد الطاليب وتقدير جهوده  ٨٥   

 
  
  م

  :املعيار الثاين 
  :ويتضمن املؤشرات التالية) العالقة مع مؤسسات اتمع املختلفة (

  األمهية درجـة
  منخفضة  متوسطة  عالية

  خدمة اتمع احمللي والبيئة احمللية من خالل املادة اليت يدرسها  ٨٦   
  اإلسهام يف أنشطتهان مع اجلمعيات اخلريية النظامية بالتعاو  ٨٧   
  مشاركة التالميذ يف زيارة مؤسسات اتمع املختلفة  ٨٨   
٨٩   تمع بالشعورسهام يف حل مشكالتهاإلموم ا     
  املشاركة يف وسائل اإلعالم واالتصال املختلفة من خالل جمال ختصصه  ٩٠   

 
  :ستبانة ملحوظات عامة تود إضافتها حول اال

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
  



] ٢٥٩ [ 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ) ٤ملحق (  
  
  
 
  

  
  
  
  
  
  
  

  

  خطاب قسم املناجه وطرق التدر س
  لعامدة لكية الرتبية

 



] ٢٦٠ [ 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



] ٢٦١ [ 
 

  
  
  
  

  ) ٥ملحق ( 
  
  
 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  خطا ت عامدة لكية الرتبية
  امعات وإدارات الرتبية والتعلمي ل

   ملنطقة الغربية  لبنني
 



] ٢٦٢ [ 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



] ٢٦٣ [ 
 



] ٢٦٤ [ 
 



] ٢٦٥ [ 
 



] ٢٦٦ [ 
 



] ٢٦٧ [ 
 



] ٢٦٨ [ 
 

  
  
  
  
  
  
  

  ) ٦ملحق ( 
  
  
 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

خطا ت إدارات الرتبية والتعلمي 
   ملنطقة الغربية لبنني 

  ملر كز اإلرشاف الرتبوي
 



] ٢٦٩ [ 
 



] ٢٧٠ [ 
 



] ٢٧١ [ 
 

  
  
  
  
  
  
  
  



] ٢٧٢ [ 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )مالحق أخرى  ( 



] ٢٧٣ [ 
 

  



] ٢٧٤ [ 
 

  


