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  اإلهداءاإلهداء

ىى

  اإلهداءاإلهداء
  

 إىل أعظم مزبٍ وأشزف قائد سید الثشزیح

ى.صلىىاللهىعلوهىودلمى()ىمدمح

 .أطال اهلل يف عمزمها وأمٍ احلنىوح... لعشَشاٌ والدإىل 

 إىل أصدقائٍ وأحثاتٍ .

 إىل أرواح الشهداء الذَه قضىا حنثهم يف سثُل اهلل.

 إىل اجملاهدَه يف سثُل اهلل واملزاتطني واألسزي.

 إىل العاملیه يف حقل الدعىج علً تصیزجٍ ورسىخ.

 أو خلف القضثان. ال تفرت مهته سىاء أكان حزاً علم إىل كل طالة

 إىل كل مه ساعدوٍ يف إجناس هذا العمل.

  أهدٌ هذا انبحث املتىاضع عساه َهقً انقبىل واننفعأهدٌ هذا انبحث املتىاضع عساه َهقً انقبىل واننفع  إىل هؤالء مجُعا  إىل هؤالء مجُعا  
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ىىالملخصىباللغةىالعربوةالملخصىباللغةىالعربوة

ىى

  شكر وتقديرشكر وتقدير
 

  :قائؿ مف عز سبحانو، تعالى هلل وآخره، تعالى هلل أولو الشكر إف

 .( 7إبراهٌم:) چ    ڃڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  چ

نقية  قموباً  لي وسخر، الدراسة ىذه إتماـ لي يسر الذي، فيو مباركاً  اً طيب كثيراً  حمداً  اهلل فأحمد
رب  هلل والحمد، الكثير ومنحت، العسير فيسرت، فجادت أعطت بيضاء وأيادي، تووفّ  احتضنت
 .العالميف

، وتكريماً  طيباً  اهلل زادىا الطيبة الجامعة هىذ، والعرفاف الشكر بتقديـ أبدأ اإلسبلمية وبالجامعة
  .الدعاء خير مني عمييا ولمقائميف فميا، العظيـ وصرحو، العمـ ومنارة، األجياؿ حاضنة

، برعايتو أحاطني لذيامحمود خميؿ أبو دؼ :الدكتوراألستاذ  لسيادة متنافواال الشكر جزيؿ كذلؾ 
 وجميؿ الثناء عاطر فمو، نموذج والموسوعة العمميةدوة واألفكاف بمثابة الق، السديدة بتوجيياتو وأفادني

 . الوفاء
: محمود خمؼ الفاضؿ والدكتورداوود حمس ػ :الفاضؿ لمدكتور الكبير بالشكر أتقدـ أف يسرني كما

 ظاتو حمو ٕابداء الم، الغزير عمميما مف عمييا ليفيضا، الدراسة ىذه مناقشةو  بتحكيـ قبوليما عمى، اهلل
 .والتقدير عتزازاال كؿ مني فميما، الرشيدة واآلراء، المفيدة

 ظاتو ممح مف قدموه ما عمى افياالستب بتحكيـ قاموا الذيف المحكميف السادة لكؿ موصوؿ والشكر
 . خالصة ونصيحة، صادقة مشورة مف الباحث بو أمدوا وبما، عممية

 تطبيؽ أداة الدراسة في نيتدساع إلى وزارة التربية والتعميـ بغزة والتي الجزيؿ بالشكر وأتقدـ
 الدكتور خميؿ حماد.  بالذكر وأخص

 والشكر موصوؿ إلى أ.عايش أبو شيبل الذي قاـ بتدقيؽ ىذه الدراسة مف الناحية الُمغوية. 
 خالصة بدعوة ولو الدراسة ىذه إتماـ عمى وشجعني أعانني مف لكؿ العميؽ شكري أسجؿ وأخيراً 

 في ظير الغيب.
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ىىالملخصىباللغةىالعربوةالملخصىباللغةىالعربوة

 باللغة العربية امللخصىى
درجة  والتعرؼ إلى، إبراز كفايات المعمـ الناجح في الفكر التربوي اإلسبلميىدفت الدراسة إلى 

توافر كفايات المعمـ الناجح في الفكر التربوي اإلسبلمي لدى معممي المرحمة الثانوية بمحافظات غزة مف 
ولقد ، الناجح لدى معممي المرحمة الثانويةثـ التوصؿ إلى صيغة تعزز كفايات المعمـ ، وجية نظر مديرييـ

مف خبلؿ اآلراء التربوية الناجح بيدؼ استنباط أىـ كفايات المعمـ   المنيج اال  نااط استخدـ الباحث 
بيدؼ الكشؼ عف مدى توافر كفايات المعمـ الناجح   لالمنيج الل ف ، عند بعض العمماء المسمميف

ى ممعم لتعزيز كفايات المعمـ الناجح لدى صيغةبيدؼ بناء  ج الاناا لالمني، معممي المرحمة الثانوية لدى
، مدارس المرحمة الثانوية يريومديرة مف مد مديراً  (114وقد تكونت عينة الدراسة مف )، المرحمة الثانوية

 ومديرة. مديراً  (145) وذلؾ مف مجتمع الدراسة األصمي البالغ
 موزعة فقرة(59 ) مف تكونت لمدراسة كأداة استبانة بإعداد الباحث قاـ الدراسة أىداؼ ولتحقيؽ

وكفايات الضبط ، فايات اإلنسانيةكال، كفايات النمو العممي والمينيبػ :(تتمثؿ مجاالت (4) عمى
 عينة عمى تطبيقيا خبلؿ مف وثباتيا االستبانة صدؽ مف التحقؽ تـ وقد، كفايات التقويـ(، واالتصاؿ

 استجابات لتحميؿ(spss)  برنامج باستخداـ الباحث وقاـ، ومديرة يراً مد ( 30)   مف مكونة استطبلعية
تـ اإلعداد ليا بمشاركة عدد مف المختصيف  مجموعة بؤريةوكانت األداة الثانية عبارة عف ، العينة أفراد

 في الجانب التربوي .
   م : لكاف مف أارز ن ااج الدرا   ما

عند  عاليةلناجح في الفكر التربوي اإلسبلمي تتوافر بدرجة أظيرت نتائج الدراسة أف كفايات المعمـ ا-1
( وبمغ الوزف النسبي 3.97)حيث بمغ المتوسط  الحسابي لمجموع المجاالت ، حمة الثانويةمعممي المر 

 .(79.44%لممجاالت ككؿ )
 العينة أفراد ات( بيف متوسطات تقدير α≤0.05ال توجد فروؽ دالة إحصائية عند مستوى الداللة ) -2

بمحافظات  الثانوية المرحمة معممي لدى الناجح في الفكر التربوي اإلسبلمي  المعمـ كفايات توافر لدرجة
 أنثى(. -غزة تعزى إلى متغير الجنس )ذكر

 العينة أفراد ات( بيف متوسطات تقدير α≤0.05ال توجد فروؽ دالة إحصائية عند مستوى الداللة ) -3
بمحافظات  الثانوية المرحمة معممي لدى في الفكر التربوي اإلسبلمي  الناجح المعمـ كفايات توافر لدرجة

 دراسات عميا(.، غزة تعزى إلى متغير المؤىؿ العممي )بكالوريوس
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ىىالملخصىباللغةىالعربوةالملخصىباللغةىالعربوة

ىى  لدرجة العينة أفراد ات( بيف متوسطات تقدير α≤0.05توجد فروؽ دالة إحصائية عند مستوى الداللة ) -4
بمحافظػات غػزة  الثانويػة المرحمػة معممػي لػدى وي اإلسػبلمي النػاجح فػي الفكػر التربػ المعمػـ كفايػات تػوافر

 سنوات فأكثر. 10سنوات فأكثر( لصالح فئة  10، سنوات 10تعزى إلى متغير سنوات الخدمة ) أقؿ مف 

 -: أىميا ال ل  ات مف مجملع  إلى الاالث  ل ؿ الدرا   ن ااج ضلء ف 
والحرص عمى االقتداء بنيج العمماء المسمميف ، سبلميبالتراث التربوي اإل الثانوية ضرورة اىتماـ معمـ1- 

 عمى أرض الواقع. وتطبيقو

تتضمف كفايات المعمـ ، ي لممعمميفنِ يْ أف تقوـ وزارة التربية والتعميـ بإعداد برامج تأىيؿ وتدريب مِ 2- 
 الناجح في الفكر التربوي اإلسبلمي.

كفايات المعمـ  ائيـ مف خبلؿ بطاقة تقويـ تتضمفلتطوير أدذاتي التقويـ أسموب الف و المعمم عتمدأف ي -3
 والعمؿ عمى تعديؿ وتطوير سموكيـ في ضوء ذلؾ. ، الناجح في الفكر التربوي اإلسبلمي

  



 

 

 و
 

AAbbssttrraacctt  

ىى
Abstract 

The study aimed to highlight the competence of a successful teacher in 

the Islamic educational thought, and to identify the degree of availability of the 

competence of a successful teacher in the Islamic educational thought at the 

secondary school teachers in Gaza Governorates from the viewpoint of their 

headmasters, then to reach a formula that promotes competence of successful 

teacher for secondary school teachers, and the researcher has used the deductive 

approach in order to extrapolate the most important successful teacher 

competence through educational views of some Muslim scholars, and the 

descriptive approach in order to detect the availability of the competence of a 

successful teacher for the secondary school teachers, and the structural approach 

in order to build a vision for strengthening the competence of a successful 

teacher for the secondary school teachers. 

 The study sample consisted of (114) headmasters and headmistress of the 

secondary school headmasters, and that of the total study population which is 

(145) headmasters and headmistress. 

To achieve the objectives of the study, the researcher prepared a 

questionnaire as a tool for the study, which consisted of (59) items distributed on 

(4) areas are: (competence of scientific  and professional growth, the human 

competence, the competence of control and communication and the competence 

of evaluation ). 

The questionnaire's sincerity and stability has been verified and checked 

through the application  on an exploratory sample composed of (30) 

headmasters. 

The researcher has used the (spss) program to analyze the responses of the 

sample members. 

The second tool was a focus group has been prepared with the 

participation of a number of specialists in the educational side.  

 

The main results of the study include the following: -  

1 - The research results showed that the competence of a successful teacher in 

the Islamic educational thought is widely  available with the secondary school 

teachers, as the Arithmetic Mean of the total areas (3.97) and the relative weight 

of the areas totally reached (79.44%).  
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2 - There were no statistically competence differences in the significance level 

(0.05 ≥ α) between the estimates averages of the sample members to the 

availability of the competence of a successful teacher in the Islamic educational 

thought for the secondary school teachers in Gaza Governorates attributable to 

variable of sex (male - female). 

3 - There were no statistically significant differences in the significance level 

(0.05 ≥ α) between the estimates averages of the sample members to the degree 

of availability of the competence of a successful teacher in the Islamic 

educational thought for the secondary school teachers in Gaza Governorates 

attributable to variable of qualification (Bachelor, Graduate).  

4 - There are significant differences at the level of significance (0.05 ≥ α) 

between the estimates averages of the sample to the availability of the 

competence of a successful teacher in the Islamic educational thought for the 

secondary school teachers in Gaza Governorates attributable to variable of 

service years (less than 10 years, 10 years and over) for the benefit of the group 

of 10 years or more. 

In the light of the conclusions of this study, the researcher has reached a set 

of recommendations including: 

1- Secondary school teacher has to pay attention to Islamic educational heritage, 

being careful to follow the approach of Muslim scholars and apply it practically.   

2- The Ministry of Education has to prepare  rehabilitation and vocational 

training programs for teachers, including successful teacher competence in 

Islamic educational thought. 
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  قائمةىالمحتوواتقائمةىالمحتووات

 قائمة احملتوياتىى

 رقـ الصفحة وىالمحت
 أ  آية قرآنية

 ب  اإلىداء
 ج  شكر وتقدير

 د  الممخص بالمغة العربية
Abstract  و 

 ح  قائمة المحتويات
 ي قائمة الجداوؿ
 ؿ قائمة المبلحؽ

 الف ؿ األلؿ
 1 ا طار العاـ لمدرا  

 2 مقدمة
 5 مشكمة الدراسة

 5 فرضيات الدراسة
 6 أىداؼ الدراسة

 6 راسةأىمية الد
 7 حدود الدراسة

 7 مصطمحات الدراسة
 الف ؿ الثان 

 9 الدرا ات ال ااق 

 10 أواًل: الدراسات التنظيرية
 14 ثانيًا: الدراسات الميدانية

 19 التعقيب عمى الدراسات السابقة
 الف ؿ الثالث
 23 ا طار النظري

 24 أواًل: مكانة المعمـ في اإلسبلـ
 25 لمعمـ  في الفكر التربوي اإلسبلميثانيًا: أبرز أدوار ا



 

 

 ط
 

  قائمةىالمحتوواتقائمةىالمحتووات

 رقـ الصفحة وىالمحتىى
 30 ثالثًا: المرحمة الثانوية) مبلمحيا وأىميتيا(

 31 رابعًا: أبرز كفايات المعمـ الناجح  في الفكر التربوي اإلسبلمي
 الف ؿ الرااع

 79 الطر ق  لا جراءات

 80 أواًل: منيج الدراسة
 80 ثانيًا: مجتمع الدراسة

 81 ثالثًا: عينة الدراسة
 82 رابعًا: أداة الدراسة

 83 خامسًا: صدؽ االستبانة
 87 سادسًا: ثبات االستبانة

 الف ؿ الخامس
 90 ن ااج الدرا   لمناقش يا

 91 النتائج التي تتعمؽ بالسؤاؿ األوؿ ومناقشتيا
 91 النتائج التي تتعمؽ بالسؤاؿ الثاني ومناقشتيا

 101 اقشتياالنتائج التي تتعمؽ بالسؤاؿ الثالث ومن
 105 النتائج التي تتعمؽ بالسؤاؿ الرابع ومناقشتيا

 112 التوصيات
 112 مقترحات الدراسة

 113 المصادر والمراجع
 123 المبلحػػؽ
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  قائمةىالجداولقائمةىالجداول

 قائمة اجلداولىى

 رقـ الصفحة الجدوؿ ـ
 80 :المحافظات سبح الدراسة مجتمع أفراد توزيع يبيف   (1) رقـ جدوؿ
 81 الجنس حسب الدراسة عينة يوضح   (2) رقـ جدوؿ
 81 العممي المؤىؿ حسب الدراسة عينة يوضح   (3) رقـ جدوؿ
 81 الخدمة سنوات حسب الدراسة عينة يوضح   (4) رقـ جدوؿ

 (5) رقـ جدوؿ
 كفايات استبانة مجاالت مف مجاؿ كؿ في الفقرات عدد  

 معممػػي لػػدى اإلسػػبلمي التربػػوي فكػػرال فػػي النػػاجح المعمػػـ
 غزة بمحافظات الثانوية المرحمة

83 

 (6) رقـ جدوؿ
 االسػػػػتبانة فقػػػػرات مػػػػف فقػػػػرة كػػػػؿ بػػػػيف االرتبػػػػاط معامػػػػؿ  

 لبلستبانة الكمية والدرجة
84 

 (7) رقـ جدوؿ
 االسػػػػتبانة فقػػػػرات مػػػػف فقػػػػرة كػػػػؿ بػػػػيف االرتبػػػػاط معامػػػػؿ  

 لمجاليا الكمية والدرجة
85 

 (8) رقـ جدوؿ
 مػػػع مجػػػاؿ كػػػؿ بػػػيف االرتبػػػاط معامػػػؿ مصػػػفوفة يوضػػػح  

 االخرى والمجاالت لبلستبانة الكمية الدرجة
86 

 87 وابعاده لممقياس الكمية لمدرجة الفا معامؿ قيمة   (9) رقـ جدوؿ
 88 وابعاده لممقياس الكمية لمدرجة الفا معامؿ قيمة   (10) رقـ جدوؿ
 88 لميكرت الخماسي التدرج حسب الدراسة نتائج   (11) رقـ الجدوؿ

 (12) رقـ الجدوؿ
 والػػػػػوزف المعيػػػػػاري واالنحػػػػػراؼ الحسػػػػػابي الوسػػػػػط قيمػػػػػة  

 االستبانة لمجاالت والترتيب النسبي
91 

 (13) رقـ جدوؿ
 والػػػػػوزف المعيػػػػػاري واالنحػػػػػراؼ الحسػػػػػابي الوسػػػػػط قيمػػػػػة  

 والميني العممي النمو كفايات لمجاؿ والترتيب النسبي
93 

 (14) رقـ جدوؿ
 والػػػػػوزف المعيػػػػػاري واالنحػػػػػراؼ الحسػػػػػابي الوسػػػػػط قيمػػػػػة  

 اإلنسانية الكفايات لمجاؿ والترتيب النسبي
95 



 

 

 ك
 

  قائمةىالجداولقائمةىالجداول

ىى  رقـ الصفحة الجدوؿ ـ

 (15) رقـ جدوؿ
 والػػػػػوزف المعيػػػػػاري واالنحػػػػػراؼ الحسػػػػػابي الوسػػػػػط قيمػػػػػة  

 واالتصاؿ الضبط كفايات لمجاؿ والترتيب النسبي
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 (16) رقـ جدوؿ
 الػػػػػوزفو  المعيػػػػػاري واالنحػػػػػراؼ الحسػػػػػابي الوسػػػػػط قيمػػػػػة  

 التقويـ كفايات لمجاؿ والترتيب النسبي
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 (17) رقـ جدوؿ

 وقيمػػػة المعيػػاري واالنحػػراؼ الحسػػػابي المتوسػػط حسػػاب  
 اسػػتجابات متوسػػط بػػيف الفػػرؽ عػػف لمكشػػؼ"  ت"  اختبػػار

 لػدى النػاجح المعمـ كفايات توافر لدرجة العينة أفراد تقدير
 متغيػر إلػى تعػزى غػزة بمحافظات الثانوية المرحمة معممي
 (أنثى -ذكر) الجنس
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 (18) رقـ جدوؿ

 وقيمػػػة المعيػػػاري واالنحػػػراؼ الحسػػػابي المتوسػػػط حسػػػاب 
 اسػػتجابات متوسػػط بػػيف الفػػرؽ عػػف لمكشػػؼ"  ت"  اختبػػار

 لػدى النػاجح المعمـ كفايات توافر لدرجة العينة أفراد تقدير
 متغيػر إلػى تعػزى غػزة بمحافظات الثانوية المرحمة معممي
 (عميا دراسات بكالوريوس،) ميالعم المؤىؿ
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 وقيمػػػة المعيػػاري واالنحػػراؼ الحسػػػابي المتوسػػط حسػػاب  
 اسػػتجابات متوسػػط بػػيف الفػػرؽ عػػف لمكشػػؼ"  ت"  اختبػػار

 لػدى النػاجح المعمـ كفايات توافر لدرجة العينة أفراد تقدير
 متغيػر إلػى تعػزى غػزة بمحافظات الثانوية المرحمة معممي
 (فأكثر سنوات 10 سنوات، 10 مف أقؿ)  لخدمةا سنوات
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 ف ؿ األلؿالىى

 ا طار العاـ لمدرا  

 مقدم : 
دور كبير في تنمية قدرات الوالتي ليا ، مينة التدريس مف الميف الضرورية في المجتمع دتع

ىذه المينة مف الصنائع كما  عدحيث ت، التي تساعدىـ عمى صقؿ شخصيتيـو ، التبلميذ بكافة مراحميـ
لمخرجات والنواتج إلى اوصواًل تفاعؿ بيف المعمـ وطبلبو إلى مينة التدريس تحتاج و ، وصفيا ابف خمدوف

، القياـ بأفعاؿ روتينية التدريس حشو أذىاف التبلميذ بالمعمومات أو مف ليس اليدؼو ، واألىداؼ المقصودة
 متطمبات العصر.مع  مف شأنيا أف تنتج قوالب فكرية ومخرجات جامدة ال تتناسب

وٕاكسابيـ ، إلى إحداث تغييرات مرغوبة في سموؾ المتعمميفتيدؼ التدريس  عمميةإف  حيث
تحقيؽ ىذه األىداؼ يتوجب معرفة المعمـ الواسعة ول، تجاىات والقيـ المرغوبةواالت المعمومات والميارا

وامتبلكو القدرة عمى توظيفيا مما يساعده عمى جعؿ عممية ، باستراتيجيات التدريس وطرائقو وأساليبو
تدريس ممتعة ومناسبة لقدرات الطبلب ووثيقة الصمة بحياتيـ وحاجاتيـ وميوليـ ورغباتيـ وتطمعاتيـ ال

، لذلؾ فإف مينة التدريس تحتاج إلى  دراية وكفاية وميارة مبنية عمى الفطرة والتدريب)دحبلف ؛المستقبمية
3:2010). 

 المخرجات جودة تكوف التعميمية مدخبلت العممية في جودة مف التعميمي النظاـ يوفر ما "فبمقدار
، جمؿ) لؤلىداؼ" تحديد مف يرافقيا ما مع العممية ليذه عدادواإل التخطيط كاف يذال النتائج وجودة
2001:22 ). 

وتعدت مينة ، يمة في عممية التعمـ المدرسيمالمعمـ في التربية الحديثة أحد المتغيرات ال ديع و
لمقيـ الثقافية  وناقبلً ، لثقافة المجتمع ليصبح المعمـ ممثبلً  ؛يميرىا التعمالتعميـ في العصر الحديث دو 

والمعمـ الناجح مينيَا أقدر عمى تشخيص صعوباتو ، وموضع ثقة المتعمميف، وصديقاً  وموجياً ، ومرشداً 
والبد لممعمـ أف يكوف عمى عبلقة ، ويقتدوف بوحذوه طبلبو  ذوفيح، ويتقدـ ثـ ينمو مينياً ، ومواجية حاجاتو

 .(104 :1990، )الوحيدي بويبة بطبلبو وزمبلئو وبأولياء األمور وبأفراد المجتمع المحيطيف ط

 في تحقيؽ والمؤثرة الفاعمة العناصر أحد بوصفو، تعميمي نظاـ أي فيًا رئيسًا مركز  المعمـ ويحتؿ"
 كفاءة تفميما بمغ، تطويرٍ  أو فيو إلصبلحٍ  يسعى مشروع أي في الزاوية وحجر، النظاـ ذلؾ أىداؼ

 اً إعداد ُأعد الكؼء الذي المعمـ يوجد لـ إذا التأثير محدودة تبقى فإنيا التعميمية لمعممية األخرى العناصر
 وتنمية، التربوية مع المستحدثات التكيؼ مف تمكنو خبلقة بقدرات تمتعو إلى باإلضافة، جيداً  وعممياً  اً تربوي
 .(489:2012، )دحبلف"باستمرار معموماتو وتحديث ذاتو
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ولقػػد تغيػػرت النظػػرة إلػػى الػػدور الػػذي يجػػب أف يقػػوـ بػػو المعمػػـ فػػي تربيػػة الػػنشء وٕاعػػداده لمعتػػرؾ ىى
وصبيا في ذىف التمميذ كأنو وعاء يراد ممؤه بشتى ، فمـ تصبح ميمتو مقصورة عمى نقؿ المعمومات، الحياة

، لػـ تكػف موجػودة سػابقاَ فالعصر الذي نعيش فيو أوجد مسػؤوليات جديػدة لممعمػـ ، الطرؽ وبمختمؼ الوسائؿ
مؾ الكفايات التعميمية التي تؤىمو لمقياـ بيذه توىذه المسؤوليات ال يمكف أف يحققيا إال معمـ جيد موىوب يم

المعرفػػػة واسػػػتخداميا فػػػي أداء  امػػػتبلؾإلى"القػػػدرة عمػػػى  و يشػػػير مفيػػػوـ الكفايػػػة، (4:2007، )نمػػػر الميمػػة
وفػي زمػف ، وتطبيقيػا فػي المواقػؼ التعميميػة بمسػتوى أداء محػدد ،الميارات التعميمية المرتبطة بيذه المعرفػة

التػػي ، وعػػة المعػارؼ والقػػدرات والميػػاراتبأنيػػا مجم :"ؼ الباحػػث الكفايػةويعػػر  ، (8:1998، محدد")عويضػة
 يحقػػػؽ بمػػػا، بمسػػتوى أداء محػػػدد، وتوظيفيػػػا فػػػي المواقػػؼ التعميميػػػة التعمميػػػة، المعمػػـ ليػػػا امػػػتبلؾالبػػد مػػػف 

 ."يريد الوصوؿ إليو مف مخرجات وتحقيؽ ما، نتوالنجاح في مي

 تربيػة عمػى أثػر كبيػر مػف لػدوره لمػا اإلسػبلمي التربػوي الفكػر فػي خصوصػية لػو المعمػـف إحيػث 
لكػي ، ف عمػى ضػرورة أف يكػوف  المعمػـ ذو كفػاءة ومؤىػؿو أكػد العممػاء المسػمم و، الميمػة واالقتػداء الجيػؿ

 ينتصػػب لمتػػدريس إذا لػػـ ويقػػوؿ ابػػف جماعػػة فػػي ذلؾ"يجػػب أف ال، يقػػوـ بػػدوره الحقيقػػي فػػي عمميػػة التػػدريس
فػػإف ذلػػؾ لعػػب ، رطوتسػػواء اشػػترطو الواقػػؼ أو لػػـ يشػػ، وال بػػذكر الػػدرس مػػف عمػػـ ال يعرفػػو، لػػو يكػػف أىػػبلً 

ولقػػد عنػػي الزرنػػوجي بمسػػمكيات المعمػػـ وبسػػيرتو ، (134: 2005، بالػػديف وازدراء بػػيف النػػاس")ابف جماعػػة
وأكػػد عمػػى ضػػرورة "أف ال يتػػولى التعمػػيـ إال مػػف اسػػتكمؿ عدتػػو وشػػيد لػػو بػػذلؾ ، والشخصػػية وبمسػػتوى أدائػػ

 (.105: 1990، )الوحيدي"أفاضؿ أساتذتو

وكثيػرة ىػي ، خاصة في عالمنا العربػي واإلسػبلمي، ىناؾ تحديات كبيرة تواجو معمـ  اليـو والغد و
العطاء وتتجػدد الرغبػة  فيستمر، جديد المتغيرات التي تتطمب مف المعمـ أف يكوف عمى أىبة االستعداد لكؿ

إف ىذا المعمـ الكؼء ال يمكف أف يوجد مف فراغ  بؿ يجب  العمؿ ، في المحافظة عمى قيـ مجتمعو وتراثو
وىػػذا يتطمػػب القيػػاـ بتأىيػػؿ المعمػـ مػػف جميػػع النػػواحي العمميػػة ، عمػى إيجػػاده حتػػى تتحقػػؽ األىػػداؼ التربويػة

عمػػى تحقيػػؽ أىػػداؼ  وقػػادراً ، عمػػى أداء ميمتػػو بحيػػث يصػػبح قػػادراً ، مياريػػةوالثقافيػػة والتربويػػة والنفسػػية وال
 (. 2007: 6، التعميـ)نمر

 طبيعة مست التي لمتغيرات نتيجة التعميـ تمييف إلى العالـ أغمب بمداف في الجيود اتجيت لذلؾو 
التصػرؼ  بحريػة لممعمػـ سػمحت إذ ومنظمػة؛ وموضػوعية ميمػة عمميػة فػالتغيير، التعميميػة التعمميػة العمميػة

 الصؼ فضبلً  تحتاجيا غرفة وعممية فنية كفايات لو تحقؽ التي التربوية األساليبًا مستخدم الصؼ داخؿ
 الكفايػات توظيػؼ إلػى بػالمعمـ دفػع ممػا، الػدرس بموضػوع واالعتقػادات الخاصػة اآلراء لػىإ اسػتنادىا عػف

 (. 2012: 555 ،مومني، )خزعمي الصؼ داخؿ وميولو وقدراتو شخصيتو مع المنسجمة
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ىى لمػا ليػذه الكفايػات مػف أثػر بػالغ فػي نجػاح  ؛األساسػية المعمػـ كفايػات رفػع ضػرورة تػأتي ىنػا ومػف
وكذلؾ مساعدة المعمػـ بتحقيػؽ دوره الفعػاؿ وتحقيػؽ الجػودة فػي ، وتحقيؽ أىداؼ  العممية التعميمية التعممية

الػذي يسػاعدىـ عمػى تحقيػؽ ذاتيػـ بمػا ، لتميػزقّي واوفي إعداد طبلبو والوصوؿ بيـ إلى الرُ ، التعميـ والتعمـ
يجعػػػؿ العمميػػػة ، المعمػػػـ لػػػدىويػػػرى الباحػػػث أف غيػػػاب مثػػػؿ ىػػػذه الكفايػػػات وعػػػدـ توفرىػػػا ، يخػػػدـ المجتمػػػع

عمػى تػدىور  اً وبالتػالي سػيكوف ذلػؾ مؤشػر ، التعميمية التعممية رديئة وىذا سيؤثر عمى مخرجات ىذه العمميػة
الخمػػػؿ والضػػػعؼ فػػػي  ايعترييػػػو ، ال تعبػػػر عػػػف المسػػػتوى المطمػػػوب عمميػػػة التعمػػػيـ والوصػػػوؿ إلػػػى مخرجػػػات

 غنى عنيا.في اكؿ التربوية التي نحف وىذا سيؤدي إلى تفاقـ المش، الجانب التربوي واألكاديمي

المعمػػـ ىػػو  ألفّ  ؛ف  باىتمػػاـ كبيػػر مػػف قبػػؿ البػػاحثيف والميتمػػيف بالشػػأف التربػػويو المعممػػ وقػػد حظػػيَ 
الػػذي مػػف خبللػػو يػػتـ نقػػؿ الرسػػالة التربويػػة ، ألوؿ فػػي العمميػػة التعميميػػة التعمميػػةالركيػػزة األساسػػية والمحػػور ا

دور الػويكػوف لػو ، الػذي يقػع عمػى عاتقػو مسػؤولية كبيػرة فػي تربيػة الػنشء وتػوجيييـ وتعػديؿ مسػارىـ بةطمل
مق  لمف الدرا ات  لالجيلد  الم ع، كبر  في صقؿ شخصية الطبلب وتكويف مخرجات العممية التربويةاأل

المعمػػـ فػػي الفكػػر التربػػوي  التػػي تناولػت( 1984دراسػة عبػػد العػػاؿ)، ال ػػ    ناللػػت المعمػػـ املضػػلع الالػػث
إعػداد المعمػـ فػي الفكػر  التي سمطت الضػوء عمػى( 2007ودراسة نمر)، (البف جماعة )كفاءتو ومسئولياتو

 الشخصػية المقومػات ولػتالتػي تنا( 2007ودراسػة الكحمػوت)، سػبلمي والفكػر التربػوي الغربػيالتربػوي اإل
 عػف ثتتحػدّ  التػي ( 2008) نمرأبػو ودراسػة ، المػربيف المسػمميف بعػض آراء ضػوء فػي لممعمػـ والمينيػة

 . المعمـ القدوة في التربية اإلسبلمية مواصفات

لما ليذه الكفايات مػف دور كبيػر فػي  ؛الكثير مف الباحثيفشغؿ موضوع كفايات المعمـ اىتماـ وقد 
مػف الوصػوؿ لمخرجػػات ى مػا تصػبو إليػو العمميػة التربويػة ومسػاعدتو لموصػوؿ إلػ، مينتػو إنجػاح المعمػـ فػي

بحػث ودراسػة الكفايػػات  بضػرورة   أوصػتحيػث ىنػاؾ العديػد مػف الدراسػػات التػي ، ودة ومسػتوى راؽِ جػ يذ
أشػػػارت إلػػػى وجػػػود وىنػػػاؾ دراسػػػات ، (2012ودراسػػػة دحػػػبلف)، (2001شػػػتيوي)كدراسػػػة ، الخاصػػػة بػػػالمعمـ

 أكػدت( التػي 2012كدراسػة دحػبلف)، لكفايات عند بعض المعممػيف السػيما فػي المرحمػة الثانويػةنقص في ا
 ىػذه إلػى مثػؿ الميداف التربوي بحاجػةو ، عند بعض المعمميف صؼكفايات التقويـ وٕادارة الفي نقص وجود 

 اً نظػر  الثانويػة ةمرحمػال تناوؿ تـ وقد، وسميمة صحيحة بصورة بدوره القياـ عمى المعمـ تعيف التي الدراسات
 بعد فيما البناء عمى قادرة سوية شخصية تكوف إماف الطالب شخصية التأثير عمى في المرحمة ىذه لخطورة

وتعتبر ىذه المرحمة مف أىـ المراحؿ التي تحتاج إلػى ، المجتمع ىدـ عمى تعمؿ منحرفة تكوف شخصية أو
ف الطالػب مػف التكيػؼ مػػع تمك ػ، جيػػدة وذلػؾ لموصػوؿ إلػى مخرجػات، جيػد وعمػؿ دؤوب مػف قبػؿ المعممػػيف

 في المرحمة ىذه في فالطالب، متطمبات العصر وىذه المرحمة تساعد عمى تييئة الطالب لممرحمة الجامعية
إال  يػتـ ال وىػذا صػحيح أسػاس عمػى معػو والتعامػؿ معرفػة خصائصػو عمػى قػادر معمػـ إلػى الحاجػة أشػد

 ألنيـ، ومكاف زماف لكؿ يصمح والذي، لنا المسمميف مماءع قدمو الذي ينضب ال الذي إلى المعيف بالرجوع
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ىى وجػؿ– اهلل كتػاب مػف ىػـءوآرا أفكػارىـ اسػتقوا  ىػذه ولػذلؾ جػاءت، وسػمـ عميػو اهلل صػمى نبيػو وسػنة -عزَّ
 اً قػادر ، وتربويػاً  ومعرفيػاً  أخبلقيػاً  وناميػاً  متماسػكَا وقويػاً  جػيبلً  فينشئ العمماء ىؤالء نيج المعمـ لينتيج الدراسة

 .والمسمميف خدمة اإلسبلـ ىعم

 مشكم  الدرا  :
لتسػاعده عمػى النجػاح فػي مينتػو والوصػوؿ إلػى  ؛أىمية توافر الكفايات في المعمػـ تضح مما سبؽا

نقػص وجػود دراسػات إلػى ال بعػض إليػووفي ضوء ما أشػارت ، مخرجات جيدة في العممية التعميمية التعممية
وىػػذا مػػا دفػػع ، ا مػػا يؤكػػد أف ىنػػاؾ مشػػكمة جػػديرة بالدراسػػةىػػذ، فػػي امػػتبلؾ الكفايػػات لػػدى بعػػض المعممػػيف

التػػي ستسػػمط الضػػوء عمػػى أبػػرز كفايػػات المعمػػـ النػػاجح فػػي ضػػوء الفكػػر الباحػػث لتنػػاوؿ مثػػؿ ىػػذه الدراسػػة 
الثانوية بمحافظات غزة مػف وجيػة نظػر  المرحمة عف مدى توافرىا لدى معممي والكشؼ، التربوي اإلسبلمي

بػو  فترشػدو و ويسنيسػمكو  واضػحاً  ومعممػاً  المعممػيف وتحػدد ليػـ طريقػاً يف ىذه الدراسػة أف تع متمنياً ، يرييـمد
 .بالعممية التعميمية التعممية  والرقي، لتحقيؽ أىدافيـ

 :ال ال   األ ام  ف  الدرا   مشكم ت  لدد  اؽ ما ضلء ف 

 في ضوء الفكر التربوي اإلسبلمي؟الناجح ما أبرز كفايات المعمـ  -1

الثانويػػة  فػػي الفكػر التربػوي اإلسػػبلمي لػدى معممػػي المرحمػة النػاجح  المعمػػـر كفايػات مػا درجػة تػػواف -2
 ؟مف وجية نظر مديرييـ بمحافظات غزة

عينػة الأفػراد  اتتقدير  بيف متوسطات ((α≤0.05وؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى ىؿ توجد فر  -3
الثانويػة تعػزى  المرحمة معممي لدىفي الفكر التربوي اإلسبلمي لدرجة توافر كفايات المعمـ الناجح 

 (؟سنوات الخدمة ، المؤىؿ العممي، جنس)ال لمتغيرات الدراسة

 سبؿ تعزيز كفايات المعمـ الناجح في الفكر التربوي اإلسبلمي لدى معممي المرحمة الثانوية؟ ما -4

 فرض ات الدرا  :
أفػػراد عينػػة  اتتقػػدير  بػػيف متوسػػطات ((α≤0.05ال توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتوى  -1

 المرحمػػػة لػػػدى معممػػػيفػػػي الفكػػػر التربػػػوي اإلسػػػبلمي درجػػػة تػػػوافر كفايػػػات المعمػػػـ النػػػاجح الدراسػػػة ل
 أنثى(.، الثانوية تعزى لمتغير الجنس)ذكر

أفػػراد عينػػة  اتتقػػدير  بػػيف متوسػػطات ((α≤0.05ال توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتوى  -2
 المرحمػػػة لػػػدى معممػػػي فػػػي الفكػػػر التربػػػوي اإلسػػػبلمي اجحرجػػػة تػػػوافر كفايػػػات المعمػػػـ النػػػالدراسػػػة لد

 دراسات عميا(.، الثانوية في الفكر التربوي اإلسبلمي تعزى لمتغير المؤىؿ العممي)بكالوريوس
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ىى  أفراد عينة الدراسة اتتقدير  بيف متوسطات ((α≤0.05ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى  -3
الثانويػػة تعػػزى المرحمػػة لػػدى معممػػي  فػػي الفكػػر التربػػوي اإلسػػبلمي تػػوافر كفايػػات المعمػػـ النػػاجحلدرجػػة 

 (. فأكثر سنوات 10، سنوات10 أقؿ مفلمتغير سنوات الخدمة)

 أىداؼ الدرا  :
 : م  ف ما الدرا   أىداؼ ت لدد

 في ضوء الفكر التربوي اإلسبلمي. الناجح الكشؼ عف أبرز كفايات المعمـ -1

لػدى معممػي المرحمػة  فػي الفكػر التربػوي اإلسػبلمي مػـ النػاجحكفايػات المعدرجػة تػوافر  التعرؼ إلػى -2
 في محافظات غزة. يرييـالثانوية مف وجية نظر مد

كفايػػات لدرجػػة تػػوافر تقػػدير أفػػراد عينػػة الدراسػػة درجػػات متوسػػطات  داللػػة الفػػروؽ بػػيفالكشػػؼ عػػف  -3
)  متغيػرات الدراسػةالثانويػة تعػزى ل الفكر التربوي اإلسبلمي لدى معممػي المرحمػةفي المعمـ الناجح 

 .سنوات الخدمة(، المؤىؿ العممي، الجنس

التقػػػدـ بصػػػيغة تعػػػزز كفايػػػات المعمػػػـ النػػػاجح فػػػي الفكػػػر التربػػػوي اإلسػػػبلمي لػػػدى معممػػػي المرحمػػػة  -4
 الثانوية؟

 أىم   الدرا  :
 :   م  ما خ ؿ مف أىم  يا الدرا   تك  اا

لتعينو عمى النجػاح فػي ، الناجح فيو المعمـكفايات  وضرورة توافر التربوية العممية في المعمـ موقع -1
 .والوصوؿ لممخرجات المطموبة مينتو

 .ةالتربوي القضايا معالجة في والتطبيؽ التأصيؿ بيف لمجمع محاولة البحث يعد -2

 :الدراسة ىذه نتائج مف يستفيد قد -3

  . المعمـ إعداد وتطوير برامج عمى فو القائم -

 .المعمموف في تطوير أدائيـ الميني -

 .وف عف متابعة وتطوير أداء المعمـوالمسؤول المشرفوف -

 .وئالباحثوف في مجاؿ إعداد المعمـ وتقويـ أدا -
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ىى الدراسة الميدانية  ىذه مثؿ إلى خاص بشكؿ الفمسطينية البيئة العربية بشكؿ عاـ والبيئة افتقار -4
 ذات الطابع التأصيمي.

 لدلد الدرا  :
التي تـ اسػتنباطيا فػي ضػوء آراء العممػاء ، أبرز  كفايات المعمـ الناجح تناولت الدراسة  :الملضلعلد   -

 والتعػرؼ إلػى ، (اآلجػري، السػمعاني، القابسي، الزرنوجي، ابف سحنوف، المتمثميف في)ابف جماعةالمسمميف 
مػف خػبلؿ أداة الدراسػة ، ـيرييمف وجية نظر مدبمحافظات غزة الثانوية  المرحمة درجة توافرىا لدى معممي

كفايػػػػػات الضػػػػػبط ، الكفايػػػػػات اإلنسػػػػػانية، )كفايػػػػػات النمػػػػػو العممػػػػػي والمينػػػػػي: ( مجػػػػػاالت4) والتػػػػػي تحتػػػػػوي
 كفايات التقويـ(.، واالتصاؿ

  غزة.محافظات  اللد المكان : -

 التابعة لوزارة التربية والتعميـ الحكومية. الثانوية المرحمة مدارس :اللد المؤ  ا   -

 الثانوية.مرحمة ال مدارس يريمد :اشرياللد ال -

 . ـ2014العاـ  الثاني مف الدراسي الفصؿ :زمان اللد ال -

 م طملات الدرا  :
 لا ط لاً  الكفا   لغ ً 

 : ً الكفا   لغ - أ

ـَ  ...جاءت في المعجـ الوسيط مف)َكفاُه(الشَّْيء ِكَفاَية اْستغنى ِبِو َعف َغيره َفُيَو َكاؼ وكفي َوُفبَلًنا اأْلَمر َقا
ُيَقاؿ َكفاُه مؤونتو .والكفاية مف)اْكتفى( بالشَّْيء اْستغنى ِبِو وقنع وباألمر اضطمع ِبِو.)مصطفي  ِفيِو مَقامو وَ 

  793). :2ج، ب ت، وآخروف

 :  ا ط لاً الكفا    - ب

وبأقػؿ جيػد ووقػت ، القدرة عمى عمؿ شيء بفعاليػة وٕاتقػاف وبمسػتوى مػف األداء ُتعرَّؼ الكفاية بأنيا: -
 (.  70: 2012، توحةوكمفة.)جامعة القدس المف

 الفرد إليو يصؿ أف يحتمؿ مستوى وىي أفضؿ، والميارات واإلمكانات والقدرة والقابمية السعة "ىي  -
 تحقيػؽ عمػى قػادراً  وتجعمػو، وقياسػيا ويمكػف مبلحظتيػا، تعمػيـ أو تػدريب أنسػب عمػى حصػؿ إذا

  .(559:  2010، مومني، )خزعمي يمكف" ما بأفضؿ أىدافو
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ىى ، "القدرة عمى امػتبلؾ المعرفػة واسػتخداميا فػي أداء الميػارات التعميميػة المرتبطػة بيػذه المعرفػة ؼ بأنياعرَّ وتُ 
 .( 8:1998، وفي زمف محدد")عويضة، وتطبيقيا في المواقؼ التعميمية بمستوى أداء محدد

، معمػػـ ليػػاالتػػي البػػد مػػف امػػتبلؾ ال، مجموعػػة المعػػارؼ والقػػدرات والميػػارات"ؼ الباحػػث الكفايػػة بأنيػػا: عػػر  ويُ 
 وتحقيػػؽ مػػا، يحقػػؽ النجػػاح فػػي مينتػػو بمػػا، بمسػػتوى أداء محػػدد، وتوظيفيػػا فػػي المواقػػؼ التعميميػػة التعمميػػة

 ."يريد الوصوؿ إليو مف مخرجات
، "ىػػي المرحمػػة التػػي تبػػدأ مػػف الصػػؼ الحػػادي عشػػر إلػػى نيايػػة الصػػؼ الثػػاني عشػػر:  الثانل ػػ المرلمػػ  -

 (.1996، ")وزارة التربية والتعميـ العالياماً ع17)  ويكوف متوسط عمر الطالب فييا )

ىػو" مجموعػة اآلراء التربويػة الخاصػة بعمػـ مػف األعػبلـ أو بمجموعػة مػنيـ ،  الفكر ال رالي ا  ػ م : -
 .( 138 :1998) يالجف،  "واالجتيادات التربوية منيـ في العصور المختمفة في ضوء القرآف والسنة 

، التربويػة والمبػادئ التصػورات و اآلراء و المفػاىيـ مػف جممػة "بأنػو (11: 2003، أبػودؼ  (فػويعر   و
 ."العقؿ إعماؿ خبلؿ مف اإلسبلـ لروح الموافقة واالجتياد والسنة الكتاب مف المستمدة

ويمتػد ىػذا الجػزء ، (2كػـ365تبمػغ مسػاحتيا)، ىي جزء مف السيؿ السػاحمي الفمسػطيني" ملافظات غزة: -
ومػػػع قيػػػاـ السػػػمطة ، كػػػـ(12-6وبعػػػرض مػػػا بػػػيف )، كػػػـ45المتوسػػػط بطػػػوؿ عمػػػى الشػػػاطئ الشػػػرقي لمبحػػػر 

خػػاف ، الوسػػطى، غػػزة، تػػـ تقسػػيـ محافظػػات غػػزة إداريػػَا إلػػى خمػػس محافظػػات ىي:)شػػماؿ غػػزة، الفمسػػطينية
 .(14:  1997، )وزارة التخطيط والتعاوف الدولي الفمسطينية"رفح(، يونس

مجموعػة المعػارؼ والقػدرات  بأنيػا فيػا الباحػثيعر   :نل ػ  الثا المرلمػ  ات لدى معمم كفا الدرج   لافر  -
التػػي يجػػػب أف تتػػػوافر لػػػدى معممػػػي المرحمػػػة  آراء العممػػػاء المسػػػمميفالمسػػػتمدة مػػػف  الخصػػػائصو والميػػارات 

التػػي تػػـ الحصػػوؿ عمييػػا مػػف خػػبلؿ اسػػتجابة المفحوصػػيف عمػػى األداة التػػي تػػـ  و، الثانويػػة بمحافظػػات غػػزة
 .ضإعدادىا ألداء ىذا الغر 
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    انثانٍانثانٍانفصم انفصم 
  اندراساث انسابقتاندراساث انسابقت

 
 لدرا ات ال نظ ر  .ا 
 .  الدرا ات الم دان 
 . ال عق ب عمى الدرا ات ال ااق 
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 الف ؿ الثان ىى
 الدرا ات ال ااق 

  مي د: 

 وقػػػد تػػـ تنػػاوؿ ىػػذه الدراسػػػات، مقػػة بموضػػوع دراسػػتويعػػرض الباحػػث أىػػـ الدراسػػات والجيػػػود السػػابقة المتع
كمػػػا تػػػـ ، وٕابػػػراز أىػػػـ النتػػػائج، وعينػػػة الدراسػػػة، واألدوات، والمػػػنيج، األىػػػداؼتوضػػػيح  وتحميميػػػا مػػػف خػػػبلؿ

وكػػذلؾ أوجػػو ، التعقيػػب عمػػى ىػػذه الدراسػػات بتوضػػيح أوجػػو االتفػػاؽ واالخػػتبلؼ بينيػػا وبػػيف الدراسػػة الحاليػػة
ترتيػػب ىػػذه  تػػـ حيػػث، الحاليػػة ى إبػػراز مػػا تميػػزت بػػو الدراسػػةباإلضػػافة إلػػ، اسػػتفادة الدراسػػة الحاليػػة منيػػا

 كما يمي:، مف األقدـ لؤلحدثوفؽ ترتيب زمني الدراسات 

 الدرا ات ال نظ ر  : :ألالً 
فينػػػاؾ دراسػػػات قديمػػػة ، يعػػػرض الباحػػػث مجموعػػػة مػػػف الدراسػػػات التنظيريػػػة ذات االرتبػػػاط الجزئػػػي بدراسػػػتو

   ألنيا تتعمؽ بالدراسة و بحد الموضوع عمى وجو الخصوص. ؛عرضيا الباحث

 . "ا   ـ ف  لالم عمـ المعمـ أخ ؽ " اعنلاف( 1984 ) دعال  درا   1-

 : إلى الدرا   ىدفت

 . لمعمـ اإلسبلـ نظرة بياف1-

 . اإلسبلـ في والمتعمـ المعمـ أخبلؽ بياف -2

 . بينيما والعبلقة اإلسبلـ في والمتعمـ المعمـ صفات -3

 : ال ال   لن ااجا إلى ت الدرا   مل ل ، االستنباطي منيجال الباحث تبعا السابقة األىداؼ ولتحقيؽ

 بالمتعمميف والرحمة كالشفقة الصفات مف بالعديد المعمـ تحمي ضرورة عمى التربوييف المفكريف تأكيد  1-
  . األكرميف الكريـ وبصحابتو بالرسوؿ اقتداء

 فأو  الطيب الخمؽ إلى باإلضافة العممية المادة مف التمكف بضرورة اإلسبلمية التربية عمماء يمـز - 2
 . والمودة المحبة المتعمـ وبيف بينو العبلقة أساس كوفي

 المتعمـ بيا يتصؼ أف يجب التي واألخبلؽ الصفات مف مجموعة اإلسبلمية التربية عمماء حدد 3-
 تعيف الصفات بتمؾ المتعمـ اتصاؼ أف وبينوا والتسامح والعدؿ والتوكؿ كالصبر

  .برسالتو القياـ عمى المعمـ
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ىى  ( اعنلاف" المعمـ ف  الفكر ال رالي الاف جماع )كفاء و لم الل ا و(.1984   عاد العاؿ )درا2-

 ىدفت الدرا   إلى :

 التعرؼ إلى تصور ابف جماعة لدور المعمـ مف حيث تحقيؽ تعمـ جيد. 1-

 التعرؼ إلى أبعاد كفاءة المعمـ في ضوء الفكر التربوي البف جماعة.2- 
 :لمف الن ااج ال    ل ؿ إل يا الاالث، لتحقيؽ أىداؼ دراستو نباطياالستالباحث المنيج  بعتا

ولكي يوصؼ بالكفاءة فبلبد أف تكتمؿ ، أدرؾ ابف جماعة بأف المعمـ مف أىـ عناصر العممية التعميمية1-
 أبعاد: ةفي شخصيتو ثبلث

 غزارة مادتو العممية. -

 ثقافتو العامة .  -

 معرفة المعمـ بطبيعة المتعمـ -

 ف مف أىـ مسئوليات المعمـ:أ -2

 مسئوليتو تجاه المادة التي يدرسيا. -

 التوجيو واإلرشاد. -

 صحة المتعمـ النفسية واتزاف شخصيتو. -

  مسئوليتو تجاه البحث العممي. -
 المعا رة ال را   لنظرة لالم عمـ المعمـ ف  ال رال   آراؤه، الغزال  "اعنلاف (1985 ) ألمد درا   -3 

 ".إل يا

 إطار في بالمتعمـ المعمـ عبلقة وفي والتعميـ العمـ مجاؿ في الغزالي اإلماـ آراء تناوؿ إلى الدراسة دفتى
 .التعميمية العممية الحديثة التربية عمـ يسميو ما

 في وأىميتو المعمـ في المسمميف المفكريف آراء ثـ الغزالي عند لمتربية العامة المبادئ الباحثة تناولت
 وىـ الباحثة اختارتيـ الذيف المفكريف ىؤالء وآراء الغزالي آراء بيف التطابؽ مدى وٕابراز ميميةالتع العممية

 بالمتعمـ وصمتو المعمـ المرشد وظائؼ تناولت ثـ (مسكويو وابف، الصفا وٕاخواف، والقابسي، سحنوف ابف)
  .الغزالي نظر في

 مفكري آراء إبراز خبلؿ مف القديـ في توبحال مقارنةً  العصري المجتمع في المعمـ حالة الباحثة عرضت
 .الحديثة اآلراء بيذه الغزالي آراء ومقارنة المعاصريف التربية
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ىى  وبعد تفكيره عمؽ وبينت، الغزالي وأفكار آراء أىمية الدراسة ىذه وأبرزت التاريخي المنيج الباحثة تتبعا
 .واقتدار دقة بكؿ الرئيسة الكميات عمى يده وضع فقد نظره

 "اكراآلجري أا  عند لالم عمـ العالـ أخ ؽ "اعنلاف1988 ) )الرلمف عاد   درا -4

 كمػا العػامميف غيػر والعممػاء العػامميف العممػاء مػف لكػؿ التربويػة األخػبلؽ عمػى التعػرؼ إلػى الدراسػة ىػدفت
 عند التربوية المتعمميف أخبلؽ عمى التعرؼ ثـ التربوية القرآف حممة سمات عمى والتعرؼ، اآلجري يحددىا

 المؤسسات صياغتيا إلى تسعى التي التعميـ لمينة األخبلقية القواعد بمورة في واإلسياـ اآلجري بكر أبي

 .التحميمي التاريخي المنيج الباحث تبعا، المعاصر العالـ في التربوية
 :  إلى الن ااج ال ال   الدرا   تل ل م

 تمتػد أف يجػب وٕانمػا بالمعمومػات الطالب وٕامداد فيالمعر  الجانب عمى التربوية العممية ترتكز أال يجب أنو
 وٕالػى لممعممػيف خػاص إعػداد إلػى تحتػاج األخبلقيػة القػدرات تنميػة وأف، والسػموؾ األخػبلؽ جوانػب لتشػمؿ
 .اختيارىـ حسف

 لمف أارز  ل  ات الدرا  :

المسػمموف خاصػة فػي العناية واالىتماـ بدراسة التراث اإلسبلمي التربوي واألخبلقػي التػي خمفيػا العممػاء 1-
 مجاؿ أخبلؽ العالـ والمتعمـ.

يمكف لممؤسسات التربوية والتعميمية اإلطبلع عمى القواعد والمبادئ التربوية التي فرضيا اآلجػري حػوؿ 2-
 أخبلؽ العالـ والمتعمـ واالستفادة منيا في تطبيقيا وتعميميا عمى سائر الييئات التعميمية.

 اعػض ال لجيػات ضػلء فػ أدااػو ل  المعمػـ شخ ػ    نم ػ  " اعنػلاف (1994) راشػد درا ػ  – 5
 ."ا   م  

 :إلى الدراسة ىدفت

 و.ئوأدا المعمـ بشخصية المرتبطة التربية في اإلسبلمية التوجيات بعض لىإ التعرؼ 1-

 التربية. في التوجيات ىذه بمواكبة لممعمـ تسمح ال التي المعوقات أىـ عمى الوقوؼ– 2

 .اإلسبلمي التربوي الفكر ضوء في المعمـ أدوار أىـ تحديد– 3

 .عممو في نجاحو في تسيـ والتي المعمـ في تتوفر أف يجب التي السمات تحديد– 4
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ىى  :منيا ن ااج إلى الدرا   ل ل مت االستنباطي المنيج الباحث تبعا

 سػنةالح بالقػدوة المعمػـ ىػذا يتصػؼ أف وضػرورة المعمػـ وخاصػةً  لمتربيػة إسػبلمي تأصػيؿ ضػرورة 1- 
 والعقاب الثواب أسموب يستخدـ وأف الفردية الفروؽ يراعي وأف والرحمة بالنفس والثقة العمؿ في واإلخبلص

 .السموؾ وتعديؿ ـيالتعم في والتدرج

 األعمػاؿ فػي والمسػاىمة لممتعممػيف المعرفػة نقػؿ عمػى يشػمؿ بحيػث المجتمػع فػي المعمػـ أدوار تعػدد – 2
 .المبلئـ واالجتماعي النفسي الجو وتييئة عميميةالت المؤسسة في والفنية اإلدارية

 ".اعنلاف"خ ااص المعمـ لالم عمـ ف  الفكر ال رالي ا   م  (1997) درا   عا دات -6

وسػعت إلػى ، ىدفت الدراسة إلى بياف خصائص كؿ مف المعمـ والمتعمـ في ضوء الفكػر التربػوي اإلسػبلمي
 تبعوا، سمميف عف غيرىما مف الناسبيا المعمـ والمتعمـ المالعامة التي يتميز  األساسيةتقصي الخصائص 

 لخمص الاالث إلى مجملع  مف الن ااج منيا:، الباحث المنيج الوصفي التحميمي واالستقرائي

اإليمػػػاف بػػػاهلل (وحػػػددىا فػػي، الخصػػائص اإليمانيػػػة، التػػي يجػػػب أف يتحمػػػى بيػػا المعمػػػـالخصػػػائص مػػف 1- 
وتقػوى اهلل العظػيـ والتوكػؿ عميػو والعمػؿ بمقتضػى ، خػر وبالقضػاء والقػدرومبلئكتو وكتبو ورسػمو وبػاليـو اآل

 ىذه الخصائص اإليمانية(.

الصػػدؽ بػػاألقواؿ (الخصػػائص الخمقيػػة وحػػددىا فػػي، ومػػف الخصػػائص التػػي يجػػب أف يتحمػػى بيػػا المعمػػـ 2-
، العػػدؿ واألمانػػةالرحمػػة بػػالمتعمميف والتواضػػع و ، والصػػبر والحمػػـُ ، اإلخػػبلص فػػي مينتػػو وعطائػػو، واألفعػػاؿُ 

 وااللتزاـ بآداب تعميـ العمـ(.

وحػػددىا ، الخصػػائص النفسػية والجسػػمية والمظيريػػة، مػف الخصػػائص التػػي يجػػب أف يتحمػى بيػػا المعمػػـ 3-
مػػػف وذلػػػؾ بالوقايػػػة ، المحافظػػػة عمػػػى الصػػػحة الجسػػػمية، التكيػػػؼ مػػػع الػػػذات والمجتمػػػع، الثقػػػة بػػػالنفس)فػػػي

 فظة عمى المياقة الجسمية والمظيرية(.األمراض وتجنب العادات الضارة والمحا

 مف أارزىا:، لخم ت الدرا   امجملع  مف ال ل  ات

في ضوء معطيات الفكر التربػوي  وأخبلقياً  وسموكياً  معمميف وتدريبيـ وتأىيميـ معرفياً االىتماـ بإعداد ال 1-
 اإلسبلمي.

 ة في عمؿ المعمـ وتحصيؿ العمـ.قياـ الباحثيف بإعداد دراسات تربوية لتقصي أثر الخصائص السموكي 2-
اعنلاف"إعػػداد المعمػػـ فػػ  الفكػػر ال راػػلي ا  ػػ م  لالفكػػر ال راػػلي الغراػػ   (2007) نمػػر درا ػػ  -7

 ."المعا ر
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ىػػدفت الدراسػػة إلػػى التعػػرؼ عمػػى إعػػداد المعمػػـ لمينػػة التعمػػيـ فػػي الفكػػر التربػػوي اإلسػػبلمي والفكػػر التربػػوي ىى
وأىػػـ األدوار التػػػي ، السػػػمات الخمقيػػة والجسػػمية والنفسػػية والثقافيػػة والتعػػرؼ عمػػى أبػػرز، الغربػػي المعاصػػر

 ، دراسػتو المػنيج الوصػفي التحميمػي المقػارففػي  الباحػث تبػعوا، يجب عمى المعمـ القياـ بيا في كبل الفكريف
 :ن ااج ال ال  ال إل  الدرا     ت ل مل 

شتير عنو مف اوما ، وئسموؾ المعمـ وأدا أف اختيار المعمـ في الفكر التربوي اإلسبلمي نابع مف حسف1- 
 مػػىفػػي حػػث التمميػػذ ع وتػػأتي عمميػػة االختيػػار أيضػػاً ، جتمعػػوالصػػبلح والتقػػوى بػػيف عممػػاء عصػػره  وأىػػؿ م

 .وسموكاً  األخذ مف األجود واألصمح عمماً 

تخضػػػع لوجػػود رغبػػػة ودافػػػع داخمػػي عنػػػد المعمػػػـ ، اختيػػار المعمػػػـ فػػي الفكػػػر التربػػػوي الغربػػي المعاصػػػر -2
 أو الجيػػة القائمػػة عمػػى رعايػػة شػػؤوفكمػػا وأنيػػا عمميػػة اختيػػار وانتقػػاء منظمػػة تشػػرؼ عمييػػا الدولػػة ، متعمػػيـل

 فاءات وجذبيـ بالحوافز المتنوعة.مع االىتماـ بالك، التعميـ

 إعػداده منيج واضح فػي كيفيػة تأىيػؿ المعمػـ وطػرؽ، أنو لـ يظير في أدبيات الفكر التربوي اإلسبلمي -3
، ظير اإلعداد مف خبلؿ الوصايا واآلراء التي دونيا كبار المفكريف والعمماء في كتبيـ ورسائميـوٕانما كاف ي

مع االىتماـ بالمقب العممي واإلجازة ، وفنياً  اً وروحي ونفسياً  وثقافياً  عممياً  اتخذت ىذه اآلراء والوصايا طابعاً و 
 التعميمية لممعمـ .

، والفكر التربوي الغربي، د كؿ مف الفكر التربوي اإلسبلميأف ىناؾ صفات يجب توفرىا في المعمـ عن -4
 وتنبػػع مػػف التػػزاـ ذاتػػي عنػػد، وأف ىػػذه الصػػفات فػػي الفكػػر التربػػوي اإلسػػبلمي نابعػػة مػػف التػػزاـ دينػػي ُخمقػػي

 الفكر الغربي.

 لمف أارز  ل  ات الدرا  :
المعاصػػػر مػػػع المػػػدارس  إجػػػراء مزيػػػد مػػػف الدراسػػػات حػػػوؿ إعػػػداد المعمػػػـ فػػػي الفكػػػر التربػػػوي اإلسػػػبلمي 1-

 الفكرية األخرى.

 فكػػػريف وتطبيقيػػا فػػي الواقػػع العربػػػياالسػػتفادة مػػف النقػػاط االيجابيػػة المتعمقػػػة بإعػػداد المعمػػـ فػػي كػػبل ال 2-
 وٕاىماؿ جوانب النقص والقصور وكؿ ما ال يتوافؽ مع الواقع العربي اإلسبلمي.، المعاصر

 : الدرا ات الم دان  :ثان اً 
وتـ عرضيا في ، وعة مف الدراسات الميدانية التي تتعمؽ بدراستو بشكؿ جزئييعرض الباحث مجم

 ؛والباحػػػث عمػػد أف يعػػرض بعػػض الدراسػػات المتعمقػػة بالكفايػػػات، يػػب زمنػػي مػػف األقػػدـ لؤلحػػدثتضػػوء تر 
 ليحقؽ الربط بيف دراستو ذو الخصوصية اإلسبلمية والدراسات األخرى في ضوء التربية المعاصرة.
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ىى  جنػلب فػ  االمرلمػ  الثانل ػ  الجغراف ػا معممػ  امػ  ؾ اعنلاف"مػدى (1994 ) نػان العل  درا ػ  -8
 ".ليا لممار  يـ ليـ ال زم  األ ا    ال عم م   لمكفا ات ال من   الجميلر  

 :إلى لىدفت الدرا  

 وجيػة مػف ليػـ البلزمػة لمكفايػات الػيمف جنػوب فػي االجتماعيػة الدراسػات معممػي امػتبلؾ درجػة معرفػة -1
 ىـ.نظر 

 تقديرىـ. حسب الكفايات ليذه ممارسة معممي الدراسات االجتماعية معرفة درجة -2

 الكفايات. ليذه امتبلكيـ درجة في والجنس الخبرة أثر معرفة -3

، كفايػة ( 84 ) عمػى احتػوت اسػتبانو الباحػث طػور وقػد، ومعممػة معممػاً  ( 56) مػف الدراسػة عينػة تكونػتو 
، المعمػػـ وشخصػية، والتقػػويـ، واألسػاليب واألنشػطة، لمػػدرس طالتخطػي :التاليػةالمجػػاالت  عمػى موزعػة

 المنيج الل ف  ال لم م .ف  درا  و الاالث   اعلا، واألىداؼ

 :إلى الن ااج ال ال   الدرا   ل مت ل  

 أقػؿ وكانػت، قػبميـ مػف أكثرىػا ممارسػة ىػي المعممػيف قبػؿ مػف امتبلكػاً  التعميميػة الكفايػات أكثػر كانت -1
 ممارسة. أقميا ىي امتبلكاً  يميةالتعم الكفايات

 الثالثػة المرتبػة أمػا، الثانيػة المرتبة المعمـ شخصية مجاؿ واحتؿ، األولى المرتبة مجاؿ األىداؼ احتؿ -2
 ..التخطيط مجاؿ احتميا فقد

            لمكفايػات المعممػيف امػتبلؾ درجػة فػي إحصػائية داللػة ذات فػروؽ وجػود الدراسػة عػدـ ىػذه أظيػرت– 3
 .التعميمية الخبرة لسنوات تعزى الكفايات ممارستيـ ليذه درجة وفي

 ال عم م ػ  الضػرلر   لمكفا ػات األل ػاء معممػ  ممار ػ  مػدى :"اعنػلاف ( 2001 ) درا ػ  شػ  لي-9
  ".فم ط ف شماؿ ف  األل اء ل در س

  :إلى الدرا   ىدفت

 فمسطيف. شماؿ في التعميمية لمكفايات األحياء معممي درجة ممارسة عمى التعرؼ-1

 التدريس. ومكاف والخبرة، الجنس لمتغيرات تبعاً  الكفايات ىذه بدرجة مقارنات إجراء-2 

 تـ كما، الطبقية العشوائية العينةطريقة ب اختيارىـ تـو  ومعممة معمماً 170 ) )مف الدراسة عينة تكونت وقد 
 .الث ف  درا  و المنيج الل ف  ال لم م لا  خدـ الا، التعميمية ممارسة الكفايات درجة لقياس استبانو بناء

 : إلى الن ااج ال ال   الدرا    ل متل 
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ىى  .( ( 79,4%كبيرة بدرجة كانت الكفايات ممارسة درجة أف -1

 ومكاف، المعممات لصالح التعميمية لمكفايات األحياء معممي إحصائية لممارسة داللة فروؽ ذات ودجو  -2
 .العالي العممي المؤىؿ لصالح عمميال والمؤىؿ، المدينة معممي لصالح التدريس

 الفكػر ضػلء فػ  لطماػ يـ المعممػ ف اػ ف ا ن ػان   الع قػات "اعنػلاف (  ( 2001 قنػد ؿ درا ػ -10
 ."اغزة اللكلم   الثانل   المدارس ف   مثميا لمدى ا   م  ال رالي

 ثػـ اإلسػبلمي التربػوي الفكر في وطمبتيـ المعمميف بيف اإلنسانية العبلقات طبيعة إبراز إلى الدراسة ىدفت
 الطمبة نظر وجية مف بغزة الحكومية الثانوية المدارس في وطمبتيـ المعمميف بيف تمثميا مدى عف الكشؼ
 تتكػوف اسػتبانو بإعػداد الباحثػة وقامػت التحميمػي الوصػفي والمػنيج التاريخي المنيج الباحثةتبعت ا، أنفسيـ

 عشػر الحػادي الصػؼ طمبػة مػف ( ( 564مػف تتكػوف لتػيا الدراسػة عينػة عمػى طبقتيػا فقػرة (62 ) مػف
 .الحكومية المدارس في واألدبي العممي بقسميو

 :ال ال   ن ااجل ل مت الدرا   إلى ال

 المعممػيف بػيف اإلنسػانية العبلقػات نػوع فػي (a)<0.05مسػتوى عند إحصائية داللة ذات فروؽ توجد ال -1
 .عممي (، العممي)أدبي الفرع تغيرم لىوإ ، ( طالبات، طبلب( الجنس لمتغير تعزى وطمبتيـ

 المعممػيف بػيف اإلنسػانية فػي نػوع العبلقػات (a)<0.05 مسػتوى عنػد إحصػائية داللة ذات فروؽ توجد -2
 والضػعيؼ جػداً  الجيػد بػيف التحصػيميو المسػتوى  الخمقػي المجػاؿ فػي التحصػيؿ لمسػتوى تبعػاً  وطمبػتيـ

 .جدا الجيد طمبة لصالح

   :لمف أارز  ل  ات الدرا

 مما يؤىميـ لمقياـ بممارسة مينتيـ .، ونفسياً  اية بالمدرسيف وٕاعدادىـ اجتماعياً العن1-

المعمميف لدعـ عبلقاتيـ مػف خػبلؿ تعػريفيـ  بنمػاذج السػمؼ فيمػا يتعمػؽ بعبلقػات المعمػـ بطبلبػو  توجيو2-
 ليكوف ليـ في ذلؾ القدوة الحسنة.

 المرلمػ  لمعممػ  ال رال ػ  االممار ػات ر قػاءاال   ػاؿ "اعنػلاف2004 ) ) ألمػد اللػاج درا ػ  -11
 " .ا   م   المعا  ر ضلء ف  غزة املافظات العم ا األ ا   

 مػف المستخمصػة التربويػة بالممارسػات العميا األساسية المرحمة معممي قياـ مدى معرفة إلى الدراسة ىدفت
  .غزة محافظات في المعمميف دىل التربوية بالممارسات االرتقاء ثـ اإلسبلمية التربوية المعايير
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ىى  مػف وطالبػة طالػب ( (600مػف تكونػت عينػة اسػتخدمت كمػا التحميمي الوصفي المنيج الباحثة استخدمتو 
 :األوؿ المجػاؿ مجػاليف فػي فقػرة (59)  مػف استبانو واستخدمت، ومعممة معمـ ( (200 و العاشر الصؼ

 .لممتعمـ التربوية الممارسات :لثانيا والمجاؿ، المعمـ بواجبات الخاصة التربوية الممارسات

 ال ال  :  ن ااجل ل مت الدرا   إلى ال

 بالممارسػات المعممػيف التػزاـ درجػة فػي الجػنس لمتغيػر تعػزى إحصػائية داللػة ذات فػروؽ توجػد ال  1-
 التربوي والتأىيؿ التخصص لمتغير تعزى فروؽ توجد ال وكذلؾ وأدائو المعمـ واجبات مجاؿ في التربوية

 .التربوي والتأىيؿ اإلنسانية العموـ لصالح بالمتعمـ وعبلقتو المعمـ واجبات مجاؿ في فروؽ توجد – 2

 .الذكور لصالح وىو الجنس لمتغير تعزى بالمتعمـ المعمـ عبلقة مجاؿ في فروؽ توجد  3-
 لمف أارز  ل  ات الدرا   :

خاصػَا مػف خػبلؿ تطػوير منػاىج كميػات  مياً إسػبل تربويػاً  الطالب فػي كميػات التربيػة إعػداداً  إعداد المعمـ -1
 بحيث تكوف نابعة مف التصور اإلسبلمي.، التربية

 وبعبلقاتو مع طبلبو.عقد دورات تدريبية لممعمـ أثناء الخدمة مف أجؿ االرتقاء بأدائو  -2

 اعػض آراء ضػلء فػ  لممعمػـ لالمين ػ  الشخ ػ   ( اعنػلاف" المقلمػات2007)درا ػ  الكلمػلت -12
 ."طما يـ نظر لجي  مف غزة املافظ  الثانل   المرلم  معمم  لدى  مثميا لمدى  مم فالمرا ف الم

 بعػض آراء مػف المسػتمدة والمينيػة الشخصػية بالمقومػات المعممػيف التػزاـ مػدى معرفػة إلػى الدراسػة ىػدفت
 تـ وقد ،طمبتيـ نظر وجية مف غزة بمحافظة الثانوية المرحمة معممي لدى تمثميا ومدى المسمميف المربيف

 طالبػاً  ( (545 مػف الدراسػة عينػة وتكونػت، الدراسػة فػي االسػتنباطي والمػنيج الوصػفي المػنيج اسػتخداـ
 وقد لمدراسة رئيسية كأداة استبانو استخداـ تـ، واألدبي بفرعيو العممي عشر الثاني الصؼ طمبة مف وطالبة

 الدراسػات مػف واالسػتفادة المسػمميف يػةالترب عممػاء كتابػات عمػى االطػبلع خػبلؿ مػف االسػتبانة ىذه بناء تـ
 .السابقة

 : ال ال   الن ااج إلى الدرا    ل متل 

 وجيػة مػف والمينيػة الشخصػية لممقومػات المعممػيف التػزاـ درجػة فػي إحصػائية داللػة ذات فػروؽ توجػد 1-
 طمبػة لصػالح وذلػؾ التخصػص لمتغيػر وتعػزى، الػذكور لصػالح وذلػؾ الجػنس لمتغيػر تعػزى الطمبػة نظػر

 .عمميال

 وجية مف والمينية الشخصية بالمقومات المعمميف التزاـ درجة في إحصائية داللة ذات فروؽ توجد ال 2-
 مخيـ(.، .)مدينة المكاف لمتغير تعزى طمبتيـ نظر
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ىى  : أارزىا مف ال ل  ات مف العد د لضع  ـ لقد

 .ـالمتعم بواقع وربطو فيالمسمم التربية عمماء بو أوصى بما المعمـ التزاـ1-

 .المتعمـ وبيئة بواقع العممية المادة وربط متعددة تعميمية وسائؿ استخداـ-2
  مثميػا ا  ػ م   لمػدى ال را   ضلء ف  القدلة المعمـ ملا فات"اعنلاف (2008)نمر أال درا  -13
 فم ط ف."طما يـ لجي  نظر مف ال را   ف  كم ات ال در س ى ا  أعضاء لدى

 ومدى اإلسبلمية التربية ضوء في القدوة المعمـ بمواصفات المعمميف تمثؿ جةدر  معرفة إلى الدراسة ىدفت
 تبػعاو ، طمبػتيـ نظػريػة مػف وج غػزة فػي )األزىػر، األقصػى، اإلسػبلمية( الجامعػات محاضػري لػدى تمثميػا

 اً طالبػ(  ( 342 مػف عينػة الدراسػة تكونػت و، الدراسػة فػي االسػتنباطي المػنيج و الوصػفي المنيج الباحث
 لمدراسة وتكونت رئيسة كأداة استبانو استخداـ تـ، الثبلث الجامعات في والرابع األوؿ المستوى مف وطالبة

 يحتوي و المواصفات اإليمانية يبيف األوؿ المجاؿ : مجاالت ثبلثة عمى موزعة فقرة (54 ) مف االستبانة
 يبيف الثالث المجاؿ، فقرة(17) عمى يحتوي و الشخصية المواصفات يبيف الثاني المجاؿ، فقرة (20 ) عمى

 . . . فقرة (17) عمى ويحتوي المينية المواصفات

 : ال ال   الن ااج إلى الدرا    ل متل 

 مف القدوة المعمـ بمواصفات التدريس ىيئة أعضاء تمثؿ درجة في إحصائية داللة ذات فروؽ توجد ال 1-
 . الجنس متغير إلى تعزى الطمبة نظر وجو

 مف القدوة المعمـ بمواصفات التدريس ىيئة أعضاء تمثؿ درجة في إحصائية داللة ذات فروؽ توجد ال– 2
 . الدراسي المستوى متغير إلى تعزى الطمبة نظر وجو

 مػف القػدوة المعمػـ بمواصػفات التدريس ىيئة أعضاء تمثؿ درجة في إحصائية داللة ذات فروؽ توجد 3- 
 . اإلسبلمية الجامعة لصالح وذلؾ الجامعة لمتغير تعزى الطمبة نظر وجو
 : أارزىا مف ال ل  ات مف لضع العد د  ـ لقد

 .طبلبو تعميـ أثناء اإلسبلمي التربوي باألدب المعمـ التزاـ-1

 . طمبتو مع تعاممو أثناء اإلسبلمية باألخبلؽ المعمـ تحمي ضرورة -3

 المػدارس يمػد ر  نظػر لجيػ  مػف الم ػاند المعمػـ كفا ػات " قػد ربعنػواف (2012)دلػ ف درا ػ  -14
 ." لنس خاف ملافظ  ف  لالمشرف ف ال رال  ف

 المعمػـ يمتمكػو مػا درجػة حػوؿ التربػوييف والمشػرفيف المػدارس مػديري آراء عمػى التعػرؼ إلػى الدراسػة ىػدفت
 ةاسػتبان تصػميـ تػـ الدراسػة أىػداؼ ولتحقيؽ، يونس خاف محافظة في أساسية تعميمية كفايات مف المساند
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ىى  مف تكونت طبقية عشوائية عينة عمى وزعت تعميمية كفاية ( 51 ) عمى احتوت محاور خمسة مف تكونت
 واتبع الباحث في دراستو المنيج الوصفي. تربوياً  مشرفاً ( 29 ) و مدرسة مدير ( 43 ) 

 :ال ال   الن ااجإلى   ل مت الدرا   ل

 اليومي التخطيط :ليةالتا بالمجاالت تتعمؽ التي التعميمية الكفايات لبعض المساند المعمـ امتبلؾ -1

 الكفايات بعض في نفسو تطوير إلى يحتاج بينما، الطبلب وتقبؿ والمرونة، الصفية واإلدارة، الدافعية وٕاثارة
 .والتقويـ الدرس بتنفيذ تتعمؽ التي

 لمتغيػر تعػزى (α) 0.05 =مسػتوى  عنػد إحصػائية داللػة ذات فػروؽ وجػود عػدـ النتػائج أظيػرت كما -3
 .الخبرة وسنوات، التربوي ؿوالمؤى، الوظيفة نوع

 لمف أارز  ل  ات الدرا  :

 إجراء دراسات تتعمؽ بكفايات المعمـ تتناوؿ متغيرات متنوعة. -1

 التعميميػة بالكفايػات يتعمػؽ بمػا السػيما جديػد ىػو مػا بكػؿ االىتمػاـ عمػى المسػانديف المعممػيف حػث2- 
 .التدريسية العممية في وتوظيفيا

 .التعميمية الكفايات مجاالت كافة في المسانديف المعمميف يةلتنم تدريبية دورات عقد-3

 :ال ااق  الدرا ات عمى ال عق ب
 :يمي ما تبيف لمباحث السابقة الدراسات استعراض خبلؿ مف

، تنبػػع مػػف فمسػػفة التربيػػة اإلسػػبلميةبالصػػورة السػػميمة عمميػػة إعػػداد المعمػػـ  كػػدت بعػػض الدراسػػات أفّ أ -
  .(2004سة الحاج أحمد )ودرا، ( 2001كدراسة قنديؿ )

كدراسػػػػػػػة ، أشػػػػػػػارت بعػػػػػػػض الدراسػػػػػػػات إلػػػػػػػى وجػػػػػػػود نقػػػػػػػص فػػػػػػػي امػػػػػػػتبلؾ المعممػػػػػػػيف لػػػػػػػبعض الكفايػػػػػػػات -
 .(2012دحبلف)

لبلرتقػػاء بالعمميػػة التعميميػػة ، رفػػع الكفايػػات الخاصػة بػػالمعمـو  تنميػػة ضػرورةإلػػى أشػارت بعػػض الدراسػػات  -
 .(2012ودراسة دحبلف)، (2001كدراسة شتيوي)، التعممية

 في تعينو التي المبلئمة والكفايات والصفات المقومات المعمـ امتبلؾ أىمية عمى بعض الدراسات اتفقت -
 . (2012ودراسة دحبلف )، (2008كدراسة أبو نمر)، عممو

ودراسػػػة ، (1997كدراسػػػة عبيػػػدات )، ف وحسػػػف اختيػػػارىـيأكػػػدت معظػػػـ الدراسػػػات ضػػػرورة إعػػػداد المعممػػػ-
 .(2001قنديؿ )
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ىى  اال فاؽ لاالخ  ؼ ا ف الدرا ات ال ااق  لالدرا   اللال  : ألجو :ثان اً 

 ألجو اال فاؽ: :ألالً 

 مف ل ث  الملضلع:-1

، (1994كدراسػػة العوينػػاني)، اتفقػػت الدراسػػة الحاليػػة مػػع بعػػض الدراسػػات التػػي تناولػػت موضػػوع الكفايػػات
 (.2012ودراسة دحبلف)، (2001ودراسة شتيوي)

 مف ل ث المنيج : -2

 فإنيا، (المنيج البنائي، المنيج الوصفي، )المنيج االستنباطي مناىج ةثبلثسة الحالية تستخدـ كوف الدرا
 يمي:ا كم، اتفقت بشكؿ جزئي مع بعض الدراسات مف حيث المنيج المستخدـ

، فقط ت التي تناولت المنيج االستنباطياتفقت الدراسة الحالية مع بعض الدراسا :المنيج اال  نااط -
 (.1994ودراسة راشد)، (1998ودراسة المزيف)، (1984ودراسة عبود)، (1984العاؿ) كدراسة عبد

ت المنيج اتفقت الدراسة الحالية  مع بعض الدراسات التي تناولالل ف  :اال  نااط  لالمنيج المنيج  -
 (.2008نمر)أبو ودراسة ، (2007كدراسة الكحموت)، الوصفي واالستنباطي معاً 

كدراسة ، قت الدراسة الحالية مع بعض الدراسات التي تناولت المنيج الوصفي فقطاتف المنيج الل ف : -
 .(2001ودراسة شتيوي )، (2004ودراسة الحاج أحمد)، (2012دحبلف )

 مف ل ث األداة:-3

، (2001قنديؿ) كدراسة، االستبانة كأداة لمدراسةاتفقت الدراسة الحالية مع بعض الدراسات في استخداـ 
 .(2012ودراسة دحبلف)، (2008ودراسة نمر)، (2007ودراسة الكحموت)، (2004أحمد) ودراسة الحاج

 مف ل ث ع ن  الدرا  : -4

المػػدارس  ير ي( فػػي تطبيقيػػا الدراسػػة عمػػى عينػػة مػػف مػػد2012الدراسػػة الحالػػة اتفقػػت مػػع دراسػػة دحػػبلف )
 الحكومية.

 : ألجو االخ  ؼ ا ف الدرا ات ال ااق  لالدرا   اللال  :ثان اً 

 مف ل ث الملضلع:1-

فمنيػػػا مػػػا تعمػػػػؽ بػػػآداب وأخػػػػبلؽ المعمػػػـ كدراسػػػػة ، تنوعػػػت الدراسػػػات السػػػػابقة فػػػي تناوليػػػػا موضػػػوع المعمػػػػـ
ومنيػػا مػػا تعمػػؽ بالخصػػائص والمقومػػات والصػػفات المتعمقػػة ، (1988ودراسػػة عبػػد الػػرحمف) (1984عبػػود)

ومنيػػا مػػا تعمػػؽ ، (2008مر)نأبػػو ودراسػػة ، (2007ودراسػػة الكحمػػوت)، (1997بػػالمعمـ كدراسػػة عبيػػدات )
ومنيػػا مػػا تعمػػؽ ، (2012ودراسػػة دحػػبلف)، (2001ودراسػػة شػػتيوي)، (1994بالكفايػػات كدراسػػة العوينػػاني)
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بينمػػػا الدراسػػػة الحاليػػػة   ؛ (2004ودراسػػػة الحػػػاج أحمػػػد)، (1994باالرتقػػػاء بػػػالمعمـ وتنميتػػػو كدراسػػػة راشػػػد)ىى
وبذلؾ فإنيا اختمفت مف حيػث حػد الموضػوع مػع ، تناولت كفايات المعمـ في ضوء الفكر التربوي اإلسبلمي

 الدراسات السابقة. 

 مف ل ث المنيج الم  خدـ: 2 -

، ( التي استخدمت المنيج التاريخي1985أحمد ) ودراسة، اخ مفت الدرا   اللال   اشكؿ جزا  مع اعض
 التي استخدمت المنيج المقارف. ( 2007ودراسة نمر ) 

بينما اختمفت الدراسة الحالية مع  ات السابقة استخدمت االستبانة كأداة؛معظـ الدراس مف ل ث األداة:-3
ودراسة عبد ، (1984كدراسة عبد العاؿ)، فقط الدراسات األخرى التي اقتصرت عمى "التنظير"

 (.1994ودراسة راشد )، (1988الرحمف)
 مف ل ث الع ن : -4

فمنيا ما استيدؼ الطمبة كدراسة ، اسة الحاليةتباينت الدراسات السابقة مف حيث الفئة المستيدفة مع الدر 
ومنيا ، (2008نمر)أبو ودراسة ، (2007ودراسة الكحموت)، (2004ودراسة الحاج أحمد)، (2001قنديؿ)

كدراسة ، والمشرفيف يفر يوىناؾ دراسات استيدفت المد، (2001كدراسة شتيوي )، ما استيدؼ المعمميف
 الثانوية بمحافظات غزة. المرحمة مدارس ير يالحالية جميع مدبينما استيدفت الدراسة ، (2012دحبلف )

 ألجو اال  فادة مف الدرا ات ال ااق :

 الاالث مف الدرا ات ال ااق  ف  األملر ال ال  :   فادا

 اختيار منيج الدراسة. -

 تحديد متغيرات الدراسة المناسبة. -

 بناء اإلطار النظري. -

 عرض ومناقشة وتفسير النتائج. -

 ءات الدراسة واختيار المعالجات اإلحصائية المناسبة.تنفيذ إجرا -

 الوصوؿ لممراجع والمصادر المتعمقة بموضوع الدراسة. -

 : عف الدرا ات ال ااق  اللال   درا  ال او  م زت ما

اآلراء التربويػة لػبعض  ضػوء فػي النػاجح المعمػـ كفايػاتبعػض توضػح  متعمقػة  قائمة ببناء قاـ الباحث -1
 . ما يضفي عمييا خصوصية تميزىا عف الدراسات األخرىم المسمميف مربيفال
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ىى  حػوؿ النظػري لئلطػار الدراسػة تقػديـ حيػث مػف يتطبيقػوال مييتأصػال الدراسػة بػيف الجػانبيف: ربطػت -2
 و منيا االستفادة عمى والعمؿ، اآلراء التربوية لبعض العمماء المسمميف ضوء في المعمـ الناجح كفايات
 . بكافة محافظات غزة ثانويةال لممرحمة يةالتعميم في المؤسسات تطبيقيا

وىػػذا مػػا ، (والمػػنيج البنػػائي، والمػػنيج الوصػػفي، )المػػنيج االسػػتنباطي ثبلثػػة منػػاىجالدراسػػة  اسػػتخدمت -3
 يميز الدراسة عف غيرىا.

 :الدراسة أداتيف  استخدمت-4

إلسبلمي لدى معممػي لمتعرؼ عمى درجة توافر كفايات المعمـ الناجح في الفكر التربوي ا أداة االستبانة - أ
 .المرحمة الثانوية 

أداة المجموعة البؤرية وذلؾ لممساىمة في بناء صيغة تعزز كفايػات المعمػـ النػاجح فػي الفكػر التربػوي   - ب
  اإلسبلمي لدى معممي المرحمة الثانوية.
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ىى  

 

 

 

  انثانث انثانث انفصم انفصم 
  اإلطار اننظزٌاإلطار اننظزٌ

 ف  ا   ـ. : مكان  المعمـألالً 

 .ف  الفكر ال رالي ا   م  دلارهالمعمـ لأارز أ :ثان اً 

 المرلم  الثانل  )م مليا لأىم  يا(. :ثالثاً 

 كفا ات المعمـ الناجح ف  الفكر ال رالي ا   م :أارز  :رااعاً 

 كفا ات النمل العمم  لالمين .   -أ
 الكفا ات ا ن ان  .  -ب

 كفا ات الضاط لاال  اؿ -ج

 كفا ات ال قل ـ. -د
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 ثالف ؿ الثالىى
 ا طار النظري

 .مكان  المعمـ ف  ا   ـ :ألالً 
فالتعميـ ، عمييا النظاـ التربوي مما الشؾ فيو أف المعمـ يعتبر مف القواعد األساسية التي يرتكز

تتوافر فيو المعايير األساسية لمتدريس يصبح كالبناء  بدوف معمـ متمكف متصؼ باألخبلؽ الحسنة ال
 الضعيؼ ينيار في أقرب وقت.

ومف ثـ يتدرج في حديثو ، ث الباحث عف التعميـ ومكانتو في اإلسبلـفي بداية األمر سوؼ يتحدَّ و 
 لُيبي ف مكانة المعمـ في اإلسبلـ . 

وفي ذلؾ ، اىتـ اإلسبلـ بالتعميـ ورغب فيو  لما لو مف أىمية كبيرة لمفرد والمجتمع بشكؿ عاـ
ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ      ڑ  ک    چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍچ  وجؿ يقوؿ المولى عز

ٌَّن هللا عز، (5-1)العمؽ: چ  ک  ک  ک   گ  گ     :قائلا ، وفضلهوجل أهمٌة التعلٌم  وفً موضع آخر ب

 (.11المجادلة: )چمث  ىث     يث  حج  جثمب  ىب  يب  جت   حت  خت  مت  ىت    يتچ

لكي يخرج مف الظممات ، اإلنساففالتعميـ مف األمور األساسية التي اىتـ بيا اإلسبلـ ورغب فييا 
 في األرض ويحقؽ العمارة فييا. وبذلؾ يتقرب إلى اهلل مصمحاً ، عرفةومف الجيؿ إلى الم، النور إلى

كما اىتـ  و، و في المجتمعنـ يحتاج إلى معمميف يسيموف العمـ وينشرو يومف الجدير ذكره أف التعم
ونشره بيف الطمبة والمجتمع الذي مف خبللو يتـ  التعميـ اإلسبلـ بالعمـ والتعميـ اىتـ بالمعمـ أو العالـ 

 .ةً عام

فعف أبي الدرداء ، ولـ يورثوا إال العمـ، والعمماء ليـ مكانة رفيعة  في اإلسبلـ وىـ ورثة األنبياء
 ة فإفّ مف طرؽ الجن سيؿ اهلل بو طريقاً  "مف سمؾ طريقا يمتمس بو عمماً  يقوؿ: قاؿ سمعت رسوؿ اهلل

وأف طالب العمـ ليستغفر لو مف في السماء واألرض حتى ، لطالب العمـ تضع أجنحتيا رضاً المبلئكة ل
ىـ ورثة  العمماءوأف فضؿ العالـ عمى العابد كفضؿ القمر عمى سائر النجـو إف ، الحيتاف في الماء

ظو أو بحظ وافر وٕانما ورثوا العمـ فمف أخذ بو أخذ بح، وال درىماً  اء إف األنبياء لـ يورثوا ديناراً األنبي
أثر  مف لدوره لما اإلسبلمي التربوي الفكر في مكانة خاصة لو المعمـ و، (110، 1، ج1993، ")الدارمي

 وىامة عظيمة العمماء مسؤولية مسؤولية فأ") الحنبمي رجب ابف) فيرى بو واالقتداء الجيؿ تربية عمى كبير
 والشبو الجيؿ ظممات في بيـ ييتدى األدالء الذيف فيـ واإلرشاد والتوجيو والتعميـ التربية مسؤولية إنيا

حيث ، (284  1996:، الحجاجي ("الميمة ىذه خطورة تأتي ىنا ومف السالؾ ضؿ ُفقدوا فإذا والضبلؿ
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ىى وىو ، المعمـ قد وصؿ في التربية اإلسبلمية إلى مكانة لـ يصميا أي معمـ في حضارة قديمة أو حديثة إف
فيو الذي يقـو عمى ىداية الناس والسير بيـ ، ب ضخامة الرسالة التي يحمميالـ يحتؿ ىذه المنزلة إال بسب

، )البيانوني فييا في طريؽ اهلل وتمكينيـ مف الوصوؿ إلى الكماؿ والسيطرة عمى البيئة التي يعيش
1991:58 .) 

( أف مينة المعمـ في اإلسبلـ تحمؿ رسالة تربوية تسيـ مف خبلليا  2001:269، وأشارت )بنجر
وتشكيؿ االتجاىات اإلسبلمية لؤلبناء والبنات وتوجيييـ وٕارشادىـ ، ي نقؿ المعرفة ونقدىا وبناء الحضارةف

 وتدريبيـ عمى حؿ مشكبلتيـ . 

بالديف الحنيؼ فبدأ فقد جاء الرسوؿ، فالمعمـ بمغ مكانتو العظيمة منذ عيد الدولة اإلسبلمية
 ورائداً  سياسياً  زعيماً وكاف الرسوؿ ، دئ الديف الجديدوُيعم ـ مف استجاب منيـ مبا، يدعو قومو إليو

لرفيؽ األعمى قاـ إلى اولما صعدت روحو ، بكفاءة ونجاح وليذا باشر األمريف معاً ، س الوقتفي نف دينياً 
فكاف الواحد ، وكانت ليـ القدرة عمى تحمؿ ىذه التبعات الجساـ، الخمفاء الراشدوف مقامو الواحد بعد اآلخر

، ثـ في الوقت نفسو يفتي الناس وُيعم ميـ أمور دينيـ.)البيانوني، الجيوش ويرسؿ، الدولة أمور يرمنيـ يد
1991 :.(58  

لما لدوره الكبير في التربية والتوجيو  أف المعمـ لو مكانة مرموقة في اإلسبلـ يتضح مماسبؽ
، في أقوالو وأفعالو دي بالرسوؿ فالمعمـ في الفكر التربوي اإلسبلمي بمثابة القدوة الذي يقت، روالتغيي

 وموجو ومراقب لسموؾ طمبتو. يوالمعمـ ال يقؿ دوره عف دور ولي أمر الطالب فيو مرب

 أارز أدلار المعمـ  ف  الفكر ال رالي ا   م . :ثان اً 
 الدلر ال رالي لممعمـ: -أ

إلى  ي تربية الطمبة ساعياً يسيـ ف الذي  فيو، يعد المعمـ مف الركائز األساسية في العممية التربوية
المتمثؿ ، إلى المخرج الذي تسعى إليو العممية التربوية ـتيـ مف جوانب متعددة لموصوؿ بياصقؿ شخصي

فالمعمـ اليقؿ دوره عف دور األب فيو بمثابة ، باإلنساف الصالح والمثقؼ ذو األخبلؽ والبناء المتيف..
فالمعمـ"مسئوؿ ، تربوي لطمبتو ومساعدتيـ عمى تحقيؽ ذاتيـالقدوة والمربي الذي يساىـ في تحقيؽ الدعـ ال

بصورة مستمرة عمى ضوء  وخمقياً  ووجدانياً  وعقائدياً  شء وٕاعداده  واالرتقاء بيـ روحياً أماـ اهلل عف تربية الن
أي أنو مسئوؿ عف التعامؿ مع القوى البشرية التي ىي أثمف ما في ، أىداؼ المجتمع وآمالو المتجددة

 (. 575: 1987، )سميماف والتي ىي مستقبؿ كؿ أمة" المجتمع

فيو جزء أساس في ، فالمعمـ مف أىـ أدواره التربوية المساىمة في نمو الطمبة وتنمية قدراتيـ
فيو الذي يعمؿ عمى تنمية ، فيو مربي وقائد وموجو وقدوة، تحقيؽ النمو عند الطمبة وتنمية قدراتيـ
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ف طريؽ تنظيـ العممية التعميمية وضبطيا واستخداـ تقنيات التعميـ القدرات والميارات عند التبلميذ عىى
ومف الجدير ذكره أف ، 92):2001، )شوؽ ومعرفة حاجات التبلميذ وطرائؽ تفكيرىـ وتعممو، ووسائمو

وعف ، وصحتو الجسمية، وتكيفو االنفعالي، وتوجيو حياتو االجتماعية، "المعمـ مسئوؿ عف نمو المتعمـ
 نفسياً  لؤلب وعالماً  وعميو أف يكوف بديبلً ، ف في شخصيتولمبادئ الكفيمة بتحقيؽ التواز تنمية المثؿ وا

بالعبلقات العامة حتى يستطيع القياـ بما  وخبيراً ، روحي واالجتماعي والرياضيلمنشاط ال ومديراً  ومنظماً 
 .11): 1984، )أشرؼ ينتظر منو"

ات دافئة مع الطمبة أساسيا الحب والتقدير إقامة عبلق، مف أىـ أدوار المعمـ في ىذا االتجاهو 
ومف البدىي أف إقامة المعمـ عبلقات دافئة مع طمبتو تساىـ ، المتبادؿ والرفؽ والتعامؿ اإلنساني الحسف

عمى تحصيميـ ومستواىـ  ي ينعكس إيجاباً وبالتال، وزيادة الدافعية عند الطمبة، في نجاح العممية التعميمية
 العممي.

 (156:  1986، ) الزرنػػوجي هعمػػى طمبتػػو وىػػذا مػػا أكػػد مشػػفقاً  عمػػـ أف يكػػوف رفيقػػاً فيػػذا يمػػـز الم
 .ناصحاً  ينبغي أف يكوف صاحب العمـ مشفقاً  :بقولو

ومػػػف سػػػوء معاممػػػة المتعممػػػيف ، ولقػػػد حػػػذر )ابػػػف خمػػػدوف( مػػػف "معاممػػػة المتعممػػػيف بالشػػػدة والقسػػػوة 
فالتربيػػػة باالنبسػػػاط والُخمػػػؽ ، بكػػػؿ ُخمػػػؽ حسػػػفبالشػػدة بػػػؿ عمػػػى المعمػػػـ أف ينبسػػػط مػػػع المتعممػػػيف ويعػػامميـ 

حيػث تنػادي التربيػة المعاصػرة بضػرورة ، (205  1980:، الجميؿ أفضػؿ مػف التربيػة عمػى العبودية")رضػا
كمػا تػرفض ، استعماؿ الرفؽ مػع المتعممػيف حتػى يتحقػؽ ليػـ االسػتقرار النفسػي واإلقػداـ عمػى العمػـ والتعمػيـ

 (.2004:71، )القاضي معيـ وتحذر مف استعماؿ القسوة والعنؼ

 وفقػاً ، طمبتو نحو التعميـ والػتعمـإثارة دافعية ، ومف الواجبات األساسية  لممعمـ  في الجانب التربوي
 ف ذلؾ دافعاً فسيكو ، فالطالب عندما يمقى اىتماـ  ورعاية مف المعمـ، لؤلساليب التربوية المساعدة عمى ذلؾ

ذكره في ىذا المقاـ أف ميمػة المعمػـ تجػاه المتعممػيف لػـ تعػد مجػرد نقػؿ ومف الجدير ، لو نحو التعميـ الفعَّاؿ
وتحديػػػد حاجػػػاتيـ مػػػف ، ولكػػػف تركػػػز عمػػػى إثػػػارة دوافػػػع المتعممػػػيف نحػػػو الػػػتعمـ، المعرفػػػة وتمقػػػيف المعمومػػػات

 (.36:  2013، الخبرات ومتابعة نموىـ..)الحاج أحمد

 األوقات أكثر في وطمبو العمـ في يرغبو بأف " المتعمـ دافعية استثارة المعمـ عمى وجب ىنا ومف
 يغبطيـ نور مف عمى منابر وأنيـ، األنبياء ورثة وأنيـ، الكرامات منازؿ مف لمعمماء تعالى اهلل أعد ما بذكر

 يعيف مما واألشعار واألخبار مف اآليات والعمماء العمـ فضؿ في ورد مما ذلؾ ونحو، والشيداء األنبياء
 (. 2005:138، ةابف جماع" (التحصيؿ عمى

أف يحرص ، مف أىـ األمور التي البد أف يحرص عمييا المعمـ والتي تعتبر مف الركائز التربويةل
 عمى التمكف مف المادة التي يدرسيا ويتقنيا بشكؿ محكـ.
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فيذا ، المعمـ إلى ضرورة التمكف مف المادة العممية التي يدرسيا ءُ عمماالو وفي ىذا االتجاه لقد وجّ ىى
ال  عمـ مف الدروس يذكر وال، لو أىبلً  يكف لـ لمتدريس إذا ينتصب عة( يخاطب المعمـ بقولو: "ال)ابف جما

  143) .  2005:، يعرفو") ابف جماعة

 فبل وٕاال : بقولو يتقنيا ال التي لمعمـو التعرض مف المعمـ (2005: 143، جماعة ابف وحذر)
 منيا. يتقنو ما عمى يقتصر بؿ، ليا يتعرض

ألساليب  ويقوـ بتدريسيا لمطمبة وفقاً ، سيابد لو مف المعرفة الجيدة بالمادة التي يدر فالمعمـ ال
اليتوقؼ فقط عمى مجرد معرفة المعمـ واستيعابو التاـ  فالتدريس، مشوقة تراعي الفروؽ الفردية بيف الطمبة

مادة معينة كالفيزياء أو ة بأف معرفة المعمـ لمف"خبرة الحياة اليومية تدحض الحجة القائإحيث ، لمادة معينة
المغة العربية تكفي فيناؾ مئات مف الشواىد عمى أف كثيرَا مف المتخصصيف المتميزيف في أحد جوانب 

في حقؿ التخصص يستطيعوف أف  مف األفراد األقؿ تعمقاً  لآلخريف وأف كثيراً  المعرفة ال يستطيعوف نقميا
 (. 1980:3، صادؽ، ")أبو حطبماىراً  موا معرفتيـ لآلخريف نقبلً ينق

لمميارات والمعارؼ المرتبطة  إتقانووبشكؿ عاـ فإف دور المعمـ التربوي والتعميمي يتأثر بمدى 
بتخصصو وقدرتو عمى االنتقاء واالختيار مف خبراتو بما يؤثر عمى خبرات وميارات اآلخريف واستجابتو 

بالنسبة لممجتمع ومتطمباتو وتوقعاتو وظروؼ التغير ، ووسائؿ التعميـ، واستيعابو لممستحدثات التربوية
 .56) : 1999، )شتات المتجددة مف دوره كمعمـ

 الدلر الثقاف  لممعمـ:-ب

فالمجتمع ال معنى لو في غياب ، ّد الثقافة مف الركائز األساسية التي تحدد معالـ المجتمععَ تُ 
، لثقافة يتمكف المجتمع مف بقائوفمف خبلؿ الحفاظ عمى ا، كما ال توجد ثقافة إال في ظؿ المجتمع، الثقافة

فالحفاظ عمى ثقافة المجتمع تحتاج إلى تكاثؼ الجيود بيف أفراد المجتمع بما فيو المعمـ كأحد الركائز 
 . األساسية في المجتمع

"كؿ مركب يتضمف جميع المعارؼ والعقائد والفنوف والقيـ والقانوف والعادات  وُتعرَّؼ الثقافة بأنيا:
 (. 1988:53، إلنساف كعضو في مجتمع")المرصفيالتي يكتسبيا ا

ويحتاج  المعمـ عند )ابف جماعة( إلى قدر مف الثقافة العامة إلى جانب إلمامو التاـ بفروع 
، ذلؾ ألف التعميـ عنده ال يعني مجرد نقؿ المعمومات مف المعمـ إلى التمميذ، المعرفة التي يقوـ بتدريسيا

، وتزويدىـ بالعادات العقمية الصحيحة، ؼ عقوؿ المتعمميففيو أشمؿ مف ذلؾ حيث يتضمف تثقي
، ومساعدتيـ عمى تكويف  قيـ ومثؿ عميا، وتيذيب نفوسيـ، والمعمومات والمفاىيـ والميارات المختمفة

وذلؾ يتطمب ، وتكويف عادات اجتماعية واتجاىات وأذواؽ إلى جانب تنمية استعداداتيـ وتوجيو قدراتيـ
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ىى وتنبع أىميو الدور الثقافي كونو ، (85 : 1984، )عبد العاؿ غير مادة تخصصو بعموـ مختمفة تومعرف
 يساىـ في بناء األجياؿ ويضفي خصوصية وىوية لممجتمع .

فالمعمـ عميو أف ينمي ثقافتو بشكؿ مستمر مف خبلؿ قراءة الكتب ومتابعة ما توصؿ إليو 
بعد أف  خصوصاً ، أسموب لمتغريبمحاولة أو  ضد أي، اآلخروف مف معرفة ليستطيع تحصيف طمبتو

في معظـ أماكنيـ والتأثير عمى عدد كبير مف أفراد  جيا األعداء غزو المسمميف ثقافياً استطاعت تكنولو 
ويقع عمى عاتؽ المعمـ أسممة المناىج والتراث العربي والمحاولة الجادة ، المجتمع في أفكارىـ ومعتقداتيـ

:  2010، )أبو خوصة ة التي ال تتناسب مع المنيج اإلسبلميلتخميصيا مف الشوائب واألفكار اليدام
32.) 

يمخصيا الباحث في  ، أدوار المعمـ  في الجانب الثقافي-40)   2013:38، وذكرت )الحاج أحمد
 النقاط التالية:

والمعمـ المسمـ الحريص ، القياـ بنقؿ مكونات التراث الثقافي مف جيؿ إلى جيؿ آخر عف طريؽ المدرسة -
عمى نقؿ عناصر الثقافة اإلنسانية إلى الجيؿ الذي يقوـ بتربيتو  يعمؿ جاداً ، وحدة وترابط المجتمع عمى

 وٕاعداده.

ومف ، العمؿ عمى تنقية الثقافة مف الشوائب التي قد تعيؽ النمو االجتماعي السميـ ألفراد المجتمع-
 فكار اإللحادية اليدامة..والخرافات واأل، الشوائب الضارة مثؿ:السحر والبدع المخالفة لمديف

بحيث يتـ عرضيا عمى الناشئة بأسموب يبلئـ قدراتيـ ، العمؿ عمى تمخيص وتبسيط عناصر الثقافة -
 لكي يتمكنوا مف فيميا واستيعابيا والتفاعؿ معيا.، واستعداداتيـ

 مف خبلؿ إضافة كؿ ما ىو صالح ومفيد إليو.، العمؿ عمى تجديد وتطوير التراث الثقافي-
 الدلر االج ماع  لممعمـ:-ج

يعتبر المعمـ أحد المرتكزات األساسية في المجتمع والذي يقع عمى عاتقو دور كبير في إحداث 
وذلؾ مف خبلؿ بناء عبلقات إيجابية بينو وبيف أفراد المجتمع أساسيا االحتراـ والتقدير ، التغير االجتماعي

 المتبادؿ.

و  وغيرىـ مف العامميف في ئتماعية الحسنة  مع زمبلفالمعمـ يحرص عمى إقامة العبلقات  االج
 -وذلؾ مف خبلؿ  الممارسات التالية: المؤسسة التربوية،

حتى يكوف جو المؤسسة جوَا يسوده ، نشر روح المحبة والمودة والسبلـ في البيئة التي يعمؿ بيا -
 الصبر والعمؿ الجاد األميف.تبادؿ القوؿ والفعؿ والشأف والتراسؿ والتناصح والتصالح والتواصي بالحؽ و 

 أفراحيـ وأتراحيـ. ئومشاركة زمبل -
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ىى  احتراـ آراء اآلخريف وتقبؿ االختبلؼ في وجيات النظر بطريقة موضوعية وعممية. -

 و المعمميف في مناقشة القضايا المينية مف أجؿ المصمحة العامة .ئالتفاعؿ مع زمبل -

، الخالدي، )األسطؿ لممؤسسة التربويةلمقتضى ضوابط وقوانيف النظاـ العاـ  التصرؼ وفقاً  -
2005  :255.) 

والمعمـ في ىذا الجانب ينبغي أف يحرص عمى إقامة العبلقات االجتماعية الحسنة في المجتمع 
( بضرورة أف يحرص المعمـ عمى"معاممة 97، 96: 2005، وىذا ما أكده )ابف جماعة المحمي بشكؿ عاـ

وكؼ األذى عف ، وكظـ الغيظ، وٕاطعاـ الطعاـ، وٕافشاء السبلـ مف طبلقة الوجو، الناس بمكاـر األخبلؽ
والتمطؼ بالفقراء والتحبب إلى الجيراف ، واحتمالو منيـ واإليثار...والسعي  في قضاء الحاجات، الناس

  "واألقرباء

عف االنغبلؽ الذاتي وىذا ما  لمجتمع وأف يقترب مف الناس بعيداً حيث البد لممعمـ مف التفاعؿ داخؿ ا
ـُ َأْجر ، َعَمى َأَذاُىـْ اْلُمْؤِمُف الَِّذي ُيَخاِلُط النَّاَس َوَيْصِبُر " كده رسولنا الكريـ بقولو:أ ِمَف اْلُمْؤِمِف الَِّذي اَل  اً َأْعَظ

")ابف ماجة، ُيَخاِلُط النَّاَس  ـْ  (.1338: 2ج، ب ت، واََل َيْصِبُر َعَمى َأَذاُى

فإلى جانب الدور ، المشاركة في كثير مف شؤوف الحياة يحتـ عميو اجتماعياً  فالمعمـ يمارس دوراً 
 تمع الخارجي فيظير المعمـ أحياناً يمتد ىذا الدور إلى المج، االجتماعي الذي يمارسو داخؿ مجمسو العممي

يتشكؿ عمى يديو الجيؿ الواعي ، فيو ركف أساس فيو، بدور المصمح االجتماعي المتصدر لقضايا مجتمعو
 (.61: 2007، و..)نمربقضايا مجتمعو وأمت

 لمف أدلار المعمـ ف  المج مع:

فعاليتو االجتماعية عف طريؽ مجالس اآلباء والمدرسيف واالنضماـ إلى الجمعيات الخيرية الموجية  -
 (.6:  2006، دبابنة، )الفرح لخدمة المجتمع والتعاوف مع المؤسسات التربوية والمتخصصيف في المجتمع

 (. 260، 259  1982:، )جابر وآخروف شطة االجتماعية المتعمقة بالمنطقةتمثيؿ المدرسة في األن -

 االىتماـ بتأسيس عبلقات طيبة مع أولياء أمور الطمبة. -

ماكف السياحية والمناطؽ األثرية وزيارة بيوت والقياـ بالرحبلت لؤل التعرؼ عمى المجتمع الخارجي -
والمعمـ ، (259- 255:  2005، الخالدي، )األسطؿ رهالمسنيف والعجزة والمستشفيات وبيوت األيتاـ وغي

وف بينو وبيف أفراد إلى إصبلحو بتكاتؼ الجيود والتعا ي إحداث التغير في المجتمع ساعياً لو دور كبير ف
وفي ذلؾ قاؿ المولى ، وذلؾ مف خبلؿ األمر بالمعروؼ والنيي عف المنكر، إلى جنب المجتمع جنباً 

: عمرافآل ) چ    ڤٿ      ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ چ  عزوجؿ
مظاىر  وليس عمى، فبلبد لممعمـ مف التعاوف بينو وبيف أفراد المجتمع عمى أساس البر والتقوى، (110
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ىى ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ       ۇئەئ  وئ  وئ  ۇئ  چ المولى عزوجؿ في محكـ التنزيؿ وىذا ما أكده، اإلثـ والعدواف

 (.2: مائدة)ال چىئ     ی  ی  ی       ىئېئ  ىئ  ېئېئ

بؿ يتعدى ذلؾ فيو ، يقتصر دوره عمى الجانب الميني فقط أف المعمـ ال يتضح مما سبؽ:
شخص مثقؼ ومربي ومتفاعؿ مع طمبتو ومع مجتمعو يساىـ في عممية التربية والتعميـ والتغير 

عمى تعميـ فيو الذي يأتمنو الناس ، موذج الحسف لمطمبة ولممجتمعنفيو بمثابة القدوة واأل، االجتماعي
 يـ .ئأبنا

 المرلم  الثانل  ) م مليا لأىم  يا(. :ثالثاً 
، لما ليذه المرحمة مف خصائصيا، المرحمة الثانوية مف المراحؿ األساسية في حياة الطمبة د  عَ تُ 

، نقطة تحوؿ لمطالب تميد لو الطريؽ لمراحؿ أخرى د  عَ تُ وسماتيا التي تسيـ في تشكيؿ سموؾ الطمبة و 
 مرحمة و، البموغ تعقب التي المبكرة المراىقة مرحمة  بيف الوصؿ ىمزة"بأنيا ىذه المرحمة صؼتو  ولذلؾ

، )معمـ"التعميمي نظامنا في الثانوي التعميـ مرحمة تقابؿ وىي، النضج إلى ضيفت التي المراىقة المتأخرة
2008 : 107.) 

 في مفصمية مرحمة فيي، وأظيرىا بالطال بيا يمر التي المراحؿ أىـ مف الثانوية المرحمة د  عَ تُ  و
وغيرىا ، العمؿ سوؽ في لبلنخراط تييئو كما، العميا الجامعية لمدراسة إعداده عبء عمييا يقع حيث، حياتو

 لمزاولة الطالب تعد التي القاعدة بأنيا وصفيا يمكف الثانوية والمرحمة، 125)  2009:، )الصعيدي
، الجامعات في التعميمي السمـ لمتابعة الطالب تعد فسون الوقت وفي، والوظائؼ الصغيرة، األعماؿ
 .: 52)  2004، العميا )القرني والمعاىد

 ىي المرحمة أف تمؾ يدركوا أف والمربيف اآلباء عمى يتحتـ " أنو إلى )22: 1984 ،محفوظ (وينوه
 االتجاىات كويفوت والخمقية لمتربية الدينية الموصوؿ والعمؿ، المكثؼ الواعي لجيدىـ الحقيقي األواف

 بكؿ أشكالو". االنحراؼ مف ووقايتيـ شبابنا لدى القومية

وحب  والصبلبة الشجاعة مف كبير قدر إلى المرحمة يحتاجوا  ىذه في ف الشبابإحيث 
 وصوؿلم ومساعدة الشباب، المرحمة ليذه الفيـ مف كبير قدر إلى الكبار جانب مف ويحتاج، االستطبلع

 إلى الغير آراء اجتراء وعف، إلى االستقبلؿ التبعية عف بعيداً  بيدىـ واألخذ، ؽحقائ مف يريدونو ما إلى
 ،النجيحي (النفسي النضج تحقيؽ إلى الطفمي وعف االتجاه، البناء إلى اليدـ وعف، ليـ آراء تكويف

1981 :188 .) 

 لممسؤولية نظًرا، التعميمي النظاـ في الثقؿ مركز تحتؿ الثانوية ومف الجدير ذكره أف المرحمة
 (. 2009:92، العتيبي (منيا عامةً  والمجتمع، األمور وأولياء، الطالب يتوقعو ولما، عمى عاتقيا الممقاة
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ىى  :اآل    النقاط ف  ليا اال  را  ج  لالاعد، الثانل   المرلم  أىم   إجماؿ ل مكف

 الفرص تتيح لكونيا، اءسو  حد عمى واآلباء، األبناء نفوس في كبيرة بمنزلة الثانوية المرحمة تتمتع -
 .بيا لمممتحقيف واالجتماعية، التعميمية

  .واالنتاج لمعمؿ تعد ألنيا التعميـ مراحؿ مف ميمة مرحمة تعد -

، وعقمية، جسمية تغيرات مف يصاحبيا لما، المراىقة مرحمة وىي، العمر مف ميمة مرحمة تغطي -
 شخصية تكوف التي النواحي ىذه مف ناحية ؿلك أساسية متطمبات مف يتبعيا وما، واجتماعية، ونفسية

 .وعبلقاتو، سموكو وتحديد، المراىؽ

 .(45، 53 :2004، )القرني .الجامعي التعميـ لمواصمة الطالب تعد -

 والوفاء بمتطمبات التنمية.، واالقتصادي، االجتماعي التحوؿ خطط لتنفيذ البلزمة البشرية القوى تعد -

، وأزمات، وأفكار، أحداث مف المجتمع في يجري بما وتتأثر، ختمفةالم الحياة جوانب عمى تؤثر -
 .التعميمية والتجديدات، اإلصبلح بحركات ترتبط كما .وعوامؿ

  .حميا عمى القدرة فييـ تزرع و، مجتمعيـ تعترض التي بالمشكبلت الكامؿ لموعي الطبلب تعد -

 مف معينة أنواع أداء عمى والقدرات، عداداتواالست، القيادة مظاىر بوضوح تبرز الثانوية المرحمة في -
 الضوء وتسميط، عنيا التنقيب يمزميا كامنة ىائمة طاقات الثانوية بالمرحمة الطبلب آالؼ ففي، الميارات

 .توجيييا و، وبمورتيا، عمييا

  (.93، 2009:92، )العتيبي الناضجة المواطنة ولتحقيؽ، لمتنمية ميمة دعامة الثانوية المرحمة -

ففي ىذه ، مما سبؽ: أف المرحمة الثانوية ىي مرحمة ذات تأثير كبير عمى شخصية الفردالباحث  تنتج سي
فالفرد في ىذه المرحمة يحتاج إلى مزيد مف الرعاية ، المرحمة يمحظ عمى الفرد تغيرات فسيولوجية وسموكية

 حمة بسبلمة ونجاح.  واالىتماـ والتوجيو مف قبؿ األسرة والمدرسة لمساعدتو عمى تخطي ىذه المر 

 -أارز كفا ات المعمـ الناجح  ف  الفكر ال رالي ا   م :: رااعاً 
  مي د:

فيو بمثابة حجر ، التعممية في العممية التعميمية اً أساسي اً وعنصر  اً مما الشؾ فيو أف المعمـ يشكؿ محور 
التي تساعده عمى أداء  عممو وذلؾ مف خبلؿ توافر الكفايات عنده ، أساس يساىـ في نجاح  النظاـ التربوي

 ومينتو بصورة راقية. 
وبو يشمخ ىذا البناء أو  لمطمبة المعمـ ىو الرجؿ الذي يرتكز عميو البناء الخبري" ومف الجدير ذكره أف

إذا قاـ عمى تنفيذه معمـ ، إال أف ىذه الجودة تذىب ىدراً ، ودةفقد يكوف المنيج الدراسي في غاية الج، يتياوى
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ىى از يعصؼ بو ولكف ىذا االمتي، يكوف التوجيو التربوي واإلداري واإلدارة التعميمية في أوج االمتيازوقد ، ضعيؼ
، وماذا يمكف أف تفعؿ التقنية التعميمية دوف معمـ كؼء يخطط ليا ويبرمجيا، لعممو جيداً  معمـ غير مؤىؿ تأىيبلً 

 (.3:  2007، ويحسف استثمارىا؟")نمر، ويسد ثغراتيا، ـ مخرجاتياويقو  

يؤثر ، وىو بمثابة العمود الفقري لو، ولذلؾ يعتبر المعمـ أحد المدخبلت الميمة في النظاـ التربوي
والنظاـ ، والنظاـ االجتماعي، والنظاـ السياسي، القيمي كالنظاـ، األنظمة األخرى بالمجتمع في مختمؼ
ويعتبر المعمـ ، مو وكؿ تصرفاتويقتدوف بو في مظيره وقولو وفع، أعمى لطبلبو ويعد مثاالً ، االقتصادي

أو متاىة ، الزدىار ابتكار المتعمميف وٕابداعيـ صالحاً  الدراسة مناخاً المسؤوؿ األوؿ عف جعؿ حجرة 
ومسؤوؿ عف تطوير تخصصو العممي ، تضيع فييا القدرات وتنطفئ فييا المواىب واالستعدادات

 (.3: 2007، والميني)نمر

، مي يمتاز بأنو يحمؿ رسالة يؤمف بيا ويحمميا بيف جوانبووالمعمـ في الفكر التربوي اإلسبل
، يـ وتأديبيـ وتعميميـئوىو الذي يأتمنو الناس عمى تربية أبنا، وتتفاعؿ معيا مشاعره وينقميا إلى طبلبو

 (.1999: 44، ويتحقؽ بمستوى مناسب مف األىمية لذلؾ)البيانوني

استخدـ الباحث المنيج ، وي اإلسبلميولمكشؼ عف كفايات المعمـ الناجح في الفكر الترب
المنيج الذي  يقـو فيو الباحث ببذؿ أقصى جيد عقمي ونفسي عند دراسة النصوص "االستنباطي و ىو 

واستخدمو الباحث ، (1991:42، عبد اهلل، )فودة "بيدؼ استخراج مبادئ تربوية مدعمة باألدلة الواضحة
 إتباع الخطوات التالية:وذلؾ ب، لئلجابة عف السؤاؿ األوؿ مف الدراسة

 قراءة متأنية لآلراء التربوية لبعض العمماء المسمميف في الكتب الخاصة بيـ. -1

 القياـ بتحميميا الستخراج الكفايات المتعمقة بالمعمـ في ضوء آرائيـ التربوية. -2

 تصنيؼ الكفايات التي تـ التوصؿ إلييا وتضمينيا ضمف مجاالت عامة . -3

 الكفايات في اإلجابة عف السؤاؿ الخاص بيا.تـ إدراج ىذه   -4

كفايات إلى أربع  ) محور دراستو ( اإلسبلمي وأمكف الباحث تقسيـ الكفايات في ضوء الفكر التربوي
  -يعرضيا الباحث عمى النحو التالي:، رئيسة

 العمم  ل المين : كفا ات النمل - أ

وقدرتو عمى ، فيده بمجاؿ عمموحرص المعمـ عمى امتبلؾ المعارؼ التي ت ويقصد الباحث بيا:
 توظيفيا في الموقؼ التعميمي التعممي.
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ىى  مف كفايات النمو العممي والميني:الكفايات التي تندرج ضأبرز ومف 
 ال أىؿ لال مكف مف  خ  و األكاد م  : -1

ىو إخضاع المعمـ الختبارات تتعمؽ بمدى ، مف االتجاىات الحديثة والمعاصرة التي نواكبيا
خبرات والمعارؼ والميارات المتعمقة بتخصصو وىو ما يطمؽ عمييا "امتحاف مزاولة مينة امتبلكو لم

ف عمى ضرورة أف يكوف المعمـ مؤىؿ وتتوافر فيو الميارات ميالمسم ءعمماالومف ىذا المنطمؽ أكد ، التعميـ"
 والشروط والمعايير األساسية التي تساعده عمى أداء مينتو بأكمؿ وجو .

 يكف لـ لمتدريس إذا ينتصب "ال بضرورة أف  2005 : 143 )، ؤكد) ابف جماعةوبيذا الصدد ي
و  وكذلؾ وجّ ، "الناس بيف الديف وازدراء في لعب ذلؾ فإف، يعرفو ال عمـ مف الدروس يذكر وال، لو أىبل

واألروع  األعمـ الزرنوجي المتعمـ إلى اختيار المعمـ المتمكف مف تخصصو بقولو"ينبغي أف يختار
 (. 100 : 1986، سف")الزرنوجيواأل

فالمعمـ اليقدـ عمى التدريس إذا لـ ، حيث البد لممعمـ أف يكوف عمى دراية جيدة بمادتو وتخصصو
، ف في ذلؾ إضرار بالعممية التعميمية التعمميةأل؛يكف متشبع ومميء بالمعرفة والميارات المتعمقة بتخصصو

 ثوبي كبلبس يعط لـ بما ذلؾ بقولو:" المتشبع مف فحذرنا النبي، وخداع لمطمبة وتزوير لمعمـ
 (.1681ص :3ج، ب ت، مسمـ"(زور

 جيداً  عمـو التي يعطونيا لمطمبة إدراكاً ف بأف"يدركوا الي( المعمم100 ب ت:، و )العثيميفويوجّ 
يقع الواحد منيـ في حيرة عند سؤاؿ التبلميذ لو  قبؿ أف يقفوا أماـ الطمبة حتى ال، في نفوسيـ مستقراً 

 ومناقشتيـ إياه".

 حيث مف بطبيعتيا أف المعمـ المتمكف مف مادتو يمزمو أف"يمـ 1982: 119 )، ويشير) سميماف
 ممماً  بتطورىا ألصوليا واعياَ  متفيًما ليا مستوعًبا يكوف حتى وفروع تفاصيؿ مف تشتمؿ عميو وما محتواىا

 بالجديد منيا..".
 ع  :اللرص عمى  عمُّـ المعارؼ لالعمـل الناف -2

ينا اإلسبلـ والعمماء إلى ضرورة تعمـ العموـ والمعارؼ التي تعود بالنفع عمى المعمـ وطمبتو لقد وجّ 
 والناس بعامة.

عمـ ال ينفع  ضرورة أف"يكثر االستعاذة باهلل مفإلى المعمـ  1986: 49) ، و )القابسيولقد وجّ 
"وأما العموـ األخرى فإنيا إف كانت نافعة (  95: ب ت، " .وفي ذلؾ يقوؿ )العثيميفنافعاً  ويسألو عمماً 

وأما إذا ، وأما إذا كانت ضارة وجب اجتنابيا، فإنيا تكوف مطموبة ال لذاتيا ولكف لما يرجى فييا مف نفع
 كانت غير نافعة وال ضارة فإف اإلنساف ال ينبغي أف يضيع وقتو فييا".
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، ب.ت، وزدني عممًا" )ابف ماجة، ما ينفعني وعممني، وجاء في الحديث الشريؼ "الميـ انفعني بما عممتنيىى
 .(92ص ، 1ج

 العمؿ عمى الرفع مف شأف العمـ لا خ ص ف  طماو:-3

وحثنا عمى أف نقصد ، لقد حثنا اإلسبلـ عمى مبلزمة اإلخبلص وسبلمة النية في األعماؿ كافة
ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  چ بقولو ويوجينا اهلل عز وجؿ إلى اإلخبلص ، بعممنا وأعمالنا وجو اهلل والتقرب إليو

 (.261 )األنعام: چ   ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ 

إلى ضرورة صيانة العمـ والرفع مف شأنو واإلخبلص في طمبو وفي ذلؾ ، المعمـ ءُ عمماالو كما وجّ 
يتوصؿ بو إلى األغراض  إلى "أف ينزه عممو عف جعمو سمماً  المعمـ 2005: 89)، جماعة خاطب )ابف

ـ عمى أف يصوف العمـ كما صانو العمماء السمؼ ويقـو لو بما جعؿ اهلل تعالى و المعمالدنيوية...كما وجّ 
مف صرؼ مقاصد التعميـ لغير اهلل " مف تعمـ عممًا مما يبتغي بو ، وحذر الرسوؿ ، مف العزة والشرؼ"

، 3ج، ب.ت، ال يتعممو إال ليصيب بو عرض الدنيا لـ يجد عرؼ الجنة يوـ القيامة " )أبو داود، وجو اهلل
 اً ( المعمـ ويوجيو إلى أف يكوف صائن51:  1978، وفي االتجاه نفسو  خاطب )اآلجري، (223ص 

المعمـ بأف"يتحرز عّما فيو مذلة  95):  1986، ) الزرنوجي كما ونبو، لمعمـ..وال يستقضي بو الحوائج
 المعمـ يصبر فوأ قناعة عف النفس أعماؽ مف اليدؼ أف ينبعث معناه كما أف اإلخبلص، العمـ وأىمو"

 (.156 1979:، النحبلوي)وبموغو تحقيقو عمى

وال يرى لنفسو منة عمييـ ، والتقرب إليو، بذلؾ وجو اهلل تعالى لذلؾ فعمى المعمـ أف يعّمـ قاصداً و 
 .21 ) ، 20: 1982، )حوى

 اللرص عمى نشر المعرف  لالعمـ:-4

وال ، ـ المعرفة والعمـ الذي يحمموأوصى عمماء الفكر التربوي اإلسبلمي بضرورة أف ينشر المعم
وبث ، وىذا ابف جماعة يوصي المعمـ بأف"ينوي نشر العمـ وتعميمو، ليحقؽ الفائدة بعممو يتوانى في ذلؾ؛

 .109):  2005، الفوائد الشرعية وتبميغ أحكاـ اهلل تعالى التي اؤتمف عمييا وأمر ببيانيا")ابف جماعة

ا جاء في التوجيو النبوي " ما تصدؽ الناس بصدقة أفضؿ مف عمـ كم، واعتبر اإلسبلـ نشر العمـ صدقة
 (.33، 4ج، 1979، ينشر " )اليندي

موميـ ولذلؾ أوجب عمييـ نشر ع، يفمكما واعتبر اآلجري أف نشر العمـ مف أخبلؽ العمماء العام
 ف ليس بأىمياويضع الحكمة عند أىميا ويمنعيا م، لمجاىؿ لمغافؿ معمماً  مذكراً  ووصفيـ بقولو:، لمناس

وأكد )السبكي( عمى أف العمماء وٕاف اختمفت تخصصاتيـ فإف ما يجمعيـ ، 61)  1988:، )عبد الرحمف
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ىى ، )النحبلوي "وٕاظيار العمـ لمسائميف، ونصح الطالبيف، المستفتيف وٕافتاء، بإرشاد المتعمميف أنيـ مطالبوف
1988:53 .) 

األمراض  مف الكثير يزيؿ وكذلؾ األمة أبناء عف الجيؿ آفة ولذلؾ فإف نشر العمـ والمعرفة يساىـ بإزالة
 اإلسبلمية ثقافتنا ؼونعر   اآلخريف ثقافات معرفة فيمك، والحسد والحقد والبغضاء كالكراىية االجتماعية

 .:67 ) 2007، )الكحموت.لآلخريف

 :أىميا ويترتب عمى عدـ اىتماـ المربيف بنشر المعرفة والعمـ آثار تربوية سمبية

 ار الجيؿ بيف الناس.انتش -

 والجرائـ الشنيعة نتيجة لمجيؿ.، انتشار األخبلؽ الذميمة -

 ظيور األنانية والبغضاء بيف العمماء وعامة الناس. -

 ضعؼ النشاط العممي في أقطار العالـ. -

 (.62 1988:، )عبد الرحمف عدـ تبادؿ الثقافات المختمفة بيف الشعوب المتنوعة -

 لاقع عمم   طا ق :  رجم  المعرف  لالعمـ إلى -5

، ىو العمؿ بما نعمـ وربط المعرفة لدينا بالجانب العممي، األساسيات التي اىتـ بيا اإلسبلـمف 
ې  ى        ى    ېۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ېچ  :ولقد وجينا اهلل عز وجؿ إلى العمؿ بقولو

ۀ  ہ   ہ  ہ    ۀ  چ كما وقال تعالى، (105)التوبة:  چ    ائ  ائ     ەئ  ەئ  وئ           وئ

، حيث البد لنا مف تطبيؽ المعرفة لدينا إلى واقع عممي، (44)البقرة: چ  ھ  ے  ھہ  ھ  ھ
وكذلؾ مساعدة اآلخريف في الحصوؿ عمى ، ونبذؿ الجيد في ذلؾ مف أجؿ الحصوؿ عمى األجر مف اهلل

لدرجة دعا إلى  ، بيرةمسألة العمؿ بالعمـ اىتماـ وعناية ك 98) 1978:، ولقد أولى )اآلجري، الفائدة
عمـ قد سمعو فوجبت  كاف أولى بو أف يحزف عمى، المعمـ  فيقوؿ مخاطباً ، عدـ العمؿ بالعمـ الحزف عند

 ذلؾ كاف أولى بو أف يحزف عميو ويتأسؼ.، فمـ يعمؿ بو، عميو بو الحجة

ذي يدعى فيو ال ـولقد وصؼ )الغزالي(  المعمـ الذي يعمؿ بعممو بقولو:"فمف عمـ وعمؿ بما عم
وكالمسؾ الذي يطيب عبيره ، يصبح كالشمس تضيء لغيرىا وىي مضيئة في نفسيا، في السماء عظيماً 

 (.3: 2007، وىو طيب")نمر

 الجد السموؾ في عمو اليمة ظواىر فمف " بعممو العمؿ في اليمة عالي المعمـ يكوف أف يجب ولذا
 476). :  1979، )الميداني"التياوف وعدـ، التباطؤ وعدـ، والكسؿ التواني وعدـ، العمؿ في والنشاط



ىاإلطار النظرياإلطار النظري

 

36 
 

  الفصلىالثالثالفصلىالثالث

ىى  حالة العمؿ فإنيا ترؾ مع، العمـ صورة إلى اإلخبلد مف75)": 2004، البغدادي وحذر)
  ".الكسالى

، المعمـ بضرورة" العمؿ بالعمـ ألف ثمرة العمـ العمؿ(  132، 131ب ت: ، كما نبو )العثيميف
فإذا لـ يعمؿ بعممو أورث الفشؿ ، ر بيـ النار يوـ القيامةألنو إذا لـ يعمؿ بعممو صار مف أوؿ مف ُتسعَّ 

 في العمـ وعدـ البركة ونسياف العمـ". 

 اللرص عمى المطالع  الذا   :-6

مداومة ، مف األمور التي تساعد المعمـ عمى االرتقاء بمستواه العممي وتساىـ في نضجو المعرفي
 و والتي تنور طريقو .االطبلع في العموـ والمراجع التي تفيده بمجاؿ عمم

( يوصي المعمـ بضرورة أف "يعمر أوقات فراغو بالنظر فيما 149  1972:، فيذا )ابف سحنوف
فالمعمـ الجيد يطمع عمى حقائؽ الفنوف ودقائؽ العمـو ، يعود عمى تبلميذه بالنفع والفائدة في تعميميـ"

 (.107 2005:، ف جماعةوالمطالعة والتنقيب والمراجعة )اب لبلحتياج إلى كثرة التفتيش

لتزداد ، وبالتالي فيي دعوة لممعمـ ليدفع بنفسو إلى المطالعة والتبحر في مختمؼ مياديف المعرفة
عمى أف يضع العمـ منزلة  تجعمو قادراً ، عممية وعقمية سميمةويمتمؾ بذلؾ اتجاىات ، وتتسع مداركو، ثقافتو

ـ بضرورة أف ييتـ بتحصيؿ المراجع والمصادر المعم ءعمماالو كما وجّ ، 75)  2007:، )نمر الصحيح
ىا أو إعارتيا وذلؾ لتحقيؽ الفائدة والتعرؼ عمى مستجدات المعرفة ءويحاوؿ شرا، التي تفيده بمجاؿ عممو

"يستحب إعارة الكتب لمف  :المعمـ وطمبة العمـ قائبلً  242) 2005:، فخاطب )ابف جماعة، المتعمقة بعممو
 ال ضرر عميو فييا.."

فيو معمـ ، ؾ عمى المعمـ أف ال يقتصر عمى ما حصمو  مف عمـ في أثناء دراستو بالجامعةولذل
ومتعمـ يعتني بتحصيؿ الكتب وقراءتيا ، معمـ يوصؿ رسالتو التربوية إلى طمبتو، ومتعمـ في نفس الوقت

 ويحاوؿ االرتقاء بنفسو مف خبلؿ متابعة المستجدات المعرفية التي تفيده في مجاؿ عممو.

... فإف استعاره لـ يبطئ بو لئبل واستعارةً  ذلؾ فينبغي لممعمـ أف" يعتني بتحصيؿ الكتب شراءً ول
ولئبل يمتنع مف إعارتو ، ولئبل يكسؿ عف تحصيؿ الفائدة منو، يفوت االنتفاع بو عمى صاحبو

 (. 53 1987:، غيره..")النووي

وتحصػيؿ الكتػب والمصػادر المتعمقػة  أنو البد لممعمـ مف المطالعة الذاتية واقتناء :يتضح مما سبؽ
بمػػا ، وذلػػؾ لمتعػػرؼ عمػػى المسػػتجدات والتغيػػرات فػػي الجانػػب المعرفػػي، أو إعػػارةً  إمػػا شػػراءً ، بمجػػاؿ عممػػو

 يحقؽ عنده الرقي في الجانب األكاديمي. 
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ىى  االنف اح عمى خارات اآلخر ف لاال  فادة منيا: -7

ودعانػػا إلػػى االسػػتفادة مػػف الخبػػرات ، ت اآلخػػريفلقػػد اىػػتـ اإلسػػبلـ بانفتػػاح المعمػػـ وغيػػره إلػػى خبػػرا
 چۀ  ۀ   ہ      ہ  ہ          ہ    ھ چ وفي ذلؾ يقوؿ اهلل عز وجؿ، والمعارؼ الموجودة لدى اآلخريف

 (. 7:آٌة، األنبٌاء)

مػف خػبلؿ االنفتػاح عمييػا ، عمى تممس مواطف الحكمػة فػي خبػرات اآلخػريف، الرسوؿ  ناحثلقد و 
ص ، 2ج، ب.ت، )ابػػف ماجػػة المػػؤمف حيػػث وجػػدىا فيػػو أحػػؽ بيػػا " كممػػة الحكمػػة ضػػالةوالنظػػر فييػػا " ال

1395). 

المعمػػـ إلػػى االسػػتفادة مػػف خبػػرات وثقافػػة األفػػراد وٕاف كػػانوا أقػػؿ منػػو فػػي السػػف أو  ءُ عممػػاالو كمػػا وّجػػ
مػػف االسػػتفادة مػػف أف ال يسػػتنكؼ  ( يوصػػي المعمػػـ بضػػرورة105  2005:، فيػػذا )ابػػف جماعػػة، المنصػػب

 والسف .، والمنصب، في المستوى وٕاف كانوا أقؿ منو ، خريف في األمور التي ال يعمميااآل

وتتحقؽ لو الفائػدة ، وقد يأتيو العمـ، ولذلؾ فإف المعمـ يحتاج بشكؿ مستمر إلى العمـ وطمب الفائدة
، بػد العػاؿ)ع عندما يتبادلوف في الدرس ما يمتمكوف مػف أفكػار ومعػارؼ فيفيػد كػؿ مػنيـ اآلخػر، مف طبلبو

1984 :80.) 

أوليما التعػرؼ إلػى مكػامف الخيػر وأصػولو فػي ، فائدتاف لو نفتاح عمى خبرات اآلخريفحيث إفَّ اال
؛ وثانييمػػا التعػػرؼ إلػػى عوامػػؿ االنحػػراؼ والمػػرض فػػي كػػؿ جماعػػة، كػػؿ جماعػػة لتنميتيػػا واالسػػتفادة منيػػا

 .(63، 1985، وتحديد وسائؿ اإلصبلح المناسبة ليا )الكيبلني، بيدؼ تشخيصيا

، أف عمى المعمـ االنفتاح عمى خبرات و ثقافة األفراد والجماعات واالستفادة منيا :يتضح مما سبؽ
 إلى تحقيؽ الفائدة والنفع المتبادؿ. ساعياً ، ويتجنب ما ىو سمبي، ع بوبحيث يتعامؿ مع كؿ إيجابي وينتف

 المعرف  اطا ع  لخ ااص الم عمـ: -8

معرفتػػػو الجيػػػدة بطبػػػاع وقػػػدرات طبلبػػػو ، لمعمػػػـ عمػػػى النجػػػاح فػػػي مينتػػػومػػػف األمػػػور التػػػي تسػػػاعد ا
 لينطمؽ مف ذلؾ نحو صياغة األىداؼ واختيار الطرؽ والوسائؿ بما يتناسب ومستوى الطبلب.

ضػػػرورة "أف يعمػػػـ المعمػػػـ أو  ( المعمػػػـ بيػػػذا الصػػػدد مؤكػػػداً 260: 2005، ولقػػػد نبػػػو )ابػػػف جماعػػػة
( إلػى :123   1986، وأشػار )الزرنػوجي، تعيف بػو ويشػرح صػدره"النػاظر بمػف يرجػى فبلحػو ليػزاد مػا يسػ

 وما يميؽ بطبيعتو".، ذلؾ مف خبلؿ توجييو لممعمـ بقولو: "فكاف أعرؼ بما ينبغي لكؿ أحد

 مػنيـ كفػرد بيػنيـ يعػيش كػاف ألنػو أصػحابو؛ وقابميػات نفسػيات  عرؼوىػذا رسػولنا القػدوة فقػد"
 البدنيػة قابميتػو مػع يتفػؽ بواجػب مػنيـ واحػد كػؿ وكمػؼ الجميػع مزايػا عػرؼ، والضػراء السػراء فػي يشػاركيـ
 (.306: 1960، ")خطابوٕاتقاف بكفاءة ميمتيـ إنجاز أصحابو أكثر استطاع لذلؾ، والعقمية
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ىى فقد يخطػئ المػتعمـ فػي ، ف معرفة المعمـ التامة بطبلبو تمكنو مف مساعدتيـ عمى بموغ أىدافيـإ إذ
ويضػػع لنفسػػو مسػػتوى مػػف ، حػػاوؿ بمػػوغ أىػػداؼ تقصػػر دونيػػا اسػػتعداداتووي، تقػػدير إمكاناتػػو وتقيػػيـ قدراتػػو

فيسػارع إلػى إرشػاده وتوجييػو إلػى مػا يػتبلءـ ، وىنػا تبػدو أىميػة معرفػة المعمػـ بطبلبػو، الطموح يفػوؽ قدراتػو
 (. 90: 1984، )عبد العاؿ مع قدراتو

وميػػوؿ ، وخصػائص، اتواسػػتعداد، فػالمعمـ الصػالح " يحتػػاج إلػى صػػفٍة تتمثػؿ فػي اإللمػػاـ بطبػائع 
وال يسػير بيػػـ بأسػرع مػا تسػػمح بػو اسػػتعداداتيـ ، حتػػى ال يضػؿ فػي تعمػػيميـ ؛وقػدرات وحاجػات مػػف يعمميػـ

 .(179 :1993، )الشيباني "وقدراتيـ

 مراعاة الفرلؽ الفرد   ا ف الطما : -9

ا ما وىذ، وقدرات تختمؼ عف الطالب اآلخر، مما الشؾ فيو أف كؿ طالب يتحمى بطبائع  وسمات
 وىذا يتطمب مف المعمـ أف يسير في إستراتيجيتو التعميمية وفقَا ليذه الفروؽ.، يميز كؿ فرد فينا عف اآلخر

حيث يوجد في الحياة المدرسية فروؽ واضحة بيف التبلميذ تتمثؿ في القدرات واالستعدادات 
التكويف الجسمي والعقمي  ف جوىرىا موجود فيإ و ، ف ىذه الفروؽ حقيقة قائمةإ، والميارات واالىتمامات

في الصحة ، وفي العمـ والجيؿ، ىذا بجانب ما ىو ظاىر بيف الناس مف تفاوت في الغنى والفقر، لؤلفراد
إلى غير ذلؾ مف مظاىر الفروؽ الفردية التي توضح النيج واألسموب الذي يسمكو الفرد في ، والمرض

 (. 1984:327، )محمود حياتو

تمؾ الصفات التي يتميز بيا اإلنساف عف  "( الفروؽ الفردية بأنيا:7ب ت : ، ؼ )الياشميويعر  
أـ تتعمؽ بسموكو النفسي ، أـ مزاجية، أـ عقمية، غيره مف األفراد سواء أكانت تمؾ الصفات جسمية

 واالجتماعي "

پ    پٱ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پچ  :في قولو تعالى االختلف هذا إلى الكرٌم القرآن وٌشٌر

مف خبلؿ توجيو أصحابو إلى  الحسنة األسوة ذلؾ في اهلل رسوؿ في ولنا، (118ىود:) چ     ڀ  ڀ
 لمناس أحدكـ صمى إذا "   :قاؿ اهلل رسوؿ أف عنو اهلل رضي  ىريرة أبي فعف، مراعاة الفروؽ الفردية

، ب ت، البخاري" (شاء ما فميطؿ لنفسو أحدكـ صمى وٕاذا، والكبير والسقيـ الضعيؼ منيـ فإنو، فميخفؼ
 (.  142: 1ج

    2005:، فيذا )ابف جماعة، ونيج العمماء والمربيف المسمميف نيج قدوتيـ رسوؿ اهلل 
 ألف ذلؾ يبدد ذىنو ويفرؽ فيمو...". يوصي المعمـ بأف"ال يمقي إليو ما لـ يتأىؿ لو؛142)

  .وؿ العواـ"(المعمـ بأف"ال يروي ما ال يحتممو عق1989: 61 ، وفي ىذا االتجاه نصح )السمعاني
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، ومف تماـ مراعاة الفروؽ الفردية البد لممعمـ أف يختار الطريقة بما يتناسب ومستوى التبلميذىى
فالطالب الذكي ذو القدرات العالية ينبغي عمى المعمـ"أف ال يدخر ، وينسجـ مع الطمبة في ضوء قدراتيـ

أما الطالب عادي الذكاء ينبغي ف (  2005، مف أنواع العموـ ما يسألو عنو وىو أىؿ لو")ابف جماعة
 (142: 2005، )ابف جماعة ألف ذلؾ يبدد ذىنو" ؛لممعمـ أف "ال يمقي إليو ما لـ يتأىؿ لو

وتقريب ، والطالب قميؿ الذكاء ينبغي عمى المعمـ "أف يحرص عمى تعميمو وتفييمو ببذؿ جيده
 145)، وتكراره.." )ابف جماعةويحتسب إعادة الشرح لو ، المعنى لو.. ويوضح لمتوقؼ الذىف العبارة

، عف الفيـ حتي يفيـ عنو")اآلجري عمى مف كاف ذىنو بطيئاً  اً وكذلؾ البد أف يكوف المعمـ"صبور ، 2005:
1978 :52.) 

، )العثيميف فيمقي إلييـ ما يمكف لعقوليـ أف تدركو، كما وأف عمى المعمـ أف يراعي أذىاف طبلبو
وراء  لو يذكر وال، البلئؽ الجمي القاصر المتعمـ "عمى يمقي وكذلؾ يجب عمى المعمـ أف، (180ب ت: 

 . 1997 : 149)، )رضا"قمبو عميو ويشوش الجمي في رغبتو يفتر ذلؾ فإف، عنو يدخر وىو تدقيقا ىذا

لمطمبة  ظمماً  وأحياناً ، لمطمبة األذكياء ضياعاً ، اة المعمـ لمفروؽ الفرديةوينجـ عف عدـ مراع
مف قتؿ الروح المعنوية  خوفاً ، يـئيوافؽ عمى وضع مقررات تميؽ بمستوى ذكا ولذلؾ فاآلجري، الضعاؼ

 .(150:  1988، في نفوسيـ.)عبد الرحمف
 ل مكف أف   عرؼ المعمـ إلى الفرلؽ الفرد   ا ف ال  م ذ مف خ ؿ ال ال  :

 المناقشة الحرة . -1

 التحدث مع التبلميذ خارج حجرة الدرس . -2

 التبلميذ .الخبرات المدرسية الخاصة ب -3

 األنشطة المدرسية المختمفة . -4

 (.35: 1987، العنيفاالختبارات التحريرية والشفوية داخؿ حجرة الدراسة. )أبو -5
 إفادة الطما  ف  لدلد عممو لمعرف و:-10

 (. 36)اإلسراء: چېئوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئچ  ينا اهلل عز وجؿ في كتابو العزيزوفي ذلؾ وجّ 

 ضرورة أف يقوـ المعمـ بتعميـ طبلبو وتوجيييـ في ضوء معرفتو وعممو؛إلى  ءعمماالوكذلؾ نبو 
حتى ال يقع المعمـ في الخطأ والزلؿ وبالتالي يوقع طبلبو بخطئو وينجـ عف ذلؾ نتائج سمبية تؤثر عمى 

"ال يجوز لمممي أف يفّسر إال ما عرؼ معناه وأما 77) :  1989، )السمعاني :وبيذا الصدد يقوؿ، طبلبو
"وٕاذا سئؿ عف عمـ ال 1989: 54) ، ) اآلجري وبنفس االتجاه يقوؿ، يعرفو فيمزمو السكوت عنو" ما لـ
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وىكذا يوجو ابف جماعة المعمـ عمى أف يجيب الطمبة ويعمميـ في ضوء ، يعممو لـ يستِح أف يقوؿ ال أعمـ"ىى
 . :129) 2005، )ابف جماعة أعممو" فيقوؿ"وٕاذا سئؿ عف ماال يعمـ قاؿ ال، معرفتو ودرايتو

، ال أدري، أف يقوؿ الرجؿ عما ال يعممو ال أعمـ، كما إف مف العقؿ واإليماف وتقوى اهلل وتعظيمو
 إذا كاف أنو : "عنو اهلل رضي طالب أبي بف عمي عف وكذلؾ روي، (51ب ت:، )العثيميف اسأؿ غيري

 .160): 1991، بو")عبد الرحمف أولى ىو ما إلى ورده عنفو يعنيو ال إنساف عما سألو

 وفي المقابؿ "ينبغي أف ال يكثر المعمـ مف قوؿ ال أدري في المواقؼ التي يفترض أنو يعمميا؛
، ويكوف ذلؾ مدعاة النفراط عقد النظاـ في الفصؿ")قنديؿ، حتى ال يكوف عرضة لفقداف ثقة الطمبة بو

:2001 (63.  

وفػػي حػػاؿ تعرضػػو ، تػػوأف يفيػػد طبلبػػو فػػي حػػدود عممػػو ومعرفعميػػو لمعمػػـ اأف  :يتضػػح ممػػا سػػبؽ
ويمػـز ذلػؾ التأكػد والتػيقف مػف مػدى صػحة مػا ، لمواقؼ محرجة البد لو مف عػدـ اإلسػراع بتقػديـ المعمومػات

أف يقػوؿ المعمػـ أنػا ال أعمػـ أو ال  فمػيس عيبػاً ، مػا يصػدر منػو لمتمحػيص والبػد أف يخضػع رأيػو وكػؿ، يقوؿ
 سو.فيذا أىوف مف أف يقع المعمـ في الخطأ والعيب نف، أدري

ن اج المعرف  ف  مجاؿ  -11   عمؿ:الالالث لا 

فيػذا ابػف ، المعمـ بضرورة  االىتماـ بالتأليؼ وٕانتػاج المعرفػة فػي مجػاؿ عمميػـ وفمرباللقد أوصى 
وكمػاؿ ، لكػف مػع تمػاـ الفضػيمة، "االشتغاؿ بالتصنيؼ والجمػع والتػأليؼ جماعة يوصي  المعمموف بضرورة

 .107):  2005، يسبؽ إلى تصنيفو .. )ابف جماعةاألىمية.. وليكف اعتناؤه بما لـ 

 -لى  كما  م :، المعرف  مف قاؿ المعمـ  ن اجللقد لضع ااف جماع  شرلط لمعا  ر 

 لعممية التأليؼ وٕانتاج المعرفة. أف يكوف المعمـ مؤىبلً  -

 وضوح العبارات في الكتب واألبحاث التي ينتجيا. -

 أليفو وٕانتاجو لممعرفة.تجنب التطويؿ الممؿ واإليجاز المخؿ في ت -

 .107):  2005، )ابف جماعةتيذيب وترتيب ما ينتجو مف معرفة .  -

تبقػى لمػف بعػدىـ ، وقد شجع )األكفاني( العمماء عمى أف يثبتػوا ما تحصموا عميو مف عمـ فػي كتػبٍ 
 (.  166، 165: 1999، رجب) تراثًا عمميًا لؤلجياؿ التالية حتى يتواصؿ العطاء العممي

باحث أنو البد لممعمـ مف االىتماـ بتػأليؼ الكتػب وٕانتػاج المعرفػة التػي تتعمػؽ بمجػاؿ عممػو ويرى ال
ليسػاىـ فػي رقػي وازدىػار العمميػة التعميميػة  ؛واإلقداـ عمى البحث ودراسة القضايا والمشػاكؿ المتعمقػة بعممػو

 التعممية.



ىاإلطار النظرياإلطار النظري

 

41 
 

  الفصلىالثالثالفصلىالثالث

ىى  إ قاف أ ال ب ال در س الم عمق  اماد و ل خ  و:-12

التػػدريس بأنػػو" اإلجػػراء المسػػمكي العممػػي الػػذي يقػػوـ بػػو المعمػػـ عنػػد اسػػتخدامو يعػػرؼ األسػػموب فػػي 
 (.27 :1997، زقوت)"لطريقة ما في التعميـ 

 مف التدريس طرؽ مف طريقة تنفيذ في يتخذىا المعمـ التي "اإلجراءات ؼ األسموب بأنو:كما ويعرَّ 
، )الزىرانػي المناسػبة" التعميميػة الوسػائؿ مػف ةبوسػيم التعميميػة مسػتعيناً  لممػادة المحػددة األىداؼ تحقيؽ أجؿ

 لتمػؾ متقنػاً  التعمػيـ أسػاليب تنويػع فػي متفننػاً  يكػوف الػذي ىػو النػاجح ف"المعمػـإحيػث ، (418:   2003
، العممػي اإلتقػاف يكفػي فبل، وموارده التدريس مواقؼ مف موقؼ لكؿ يصمح الذي باألسموب عارفاً  األساليب

، الناشػئيف إلػى عقػوؿ ونقميػا معموماتػو تبسػيط يسػتطع معمّػـ كػؿ مػا ألنػو لتعمػيـ؛ا أسػاليب إتقػاف مف البد بؿ
 أصػوؿ كتػب فػي مدونػة أسػاليب وٕاتبػاع، تػدريب وحسػف، ومػراف، خاصػة خبػرة إلى منيـ كثير يحتاج فذلؾ

 (.420  2003:، )الزىراني التعميمي النفس وعمـ والتربية التدريس
ب التػدريس التػي تػـ اسػتخراجيا مػف خػبلؿ آراء بعػض ولقد توصؿ الباحث إلػى مجموعػة مػف أسػالي
 وىي كما يمي:، العمماء في الفكر التربوي اإلسبلمي)محور الدراسة(

 أ ملب ال را   االقدلة الل ن :-أ

يقاؿ : ِقْدوة ، جاءت القدوة في المغة مف " الَقْدُو أصؿ البناء الذي يتشعب منو تصريؼ االقتداء
 (.171ص، 15ج، 1991، وة والِقْدوة : األسوة " )ابف منظوروُقدوة لما يقتدى بو والَقدْ 

يثير في نفس المقتدي ، بأنيا"" نموذج أو مثاؿ يتبدى في السموؾ القولي والفعمي اصطبلحاً رؼ القدوة عَّ تُ و 
 .(127 :2014، )أبودؼفيتأثر بصاحبو عف قناعة وٕادراؾ؛ مما يحممو عمى التأسي بو " ، اإلعجاب

َلَقْد ]:مف خبلؿ قولو تعالى وجؿ إلى ضرورة االقتداء برسولنا الكريـ محمد عز ينا اهللولقد وجّ 

 ( .21آية: ، )األحزاب [َكاَن َلُكْم ِِف َرُسوِل اَّللهِ ُأْسَوٌة َحَسنٌَة دمَن َكاَن َيْرُجو اَّللهَ َواْلَيْوَم أِخَر َوَذَكَر اَّللهَ َكثرًِيا

بُِعوا َما ]السيئة مبينًا عيوبيا ومفاسدىا النماذج ويحذر القرآف الكريـ مف االقتداء ب ُم اته َوإَِذا قِيَل ََلُ

َتُدونَ َأنَزَل اَّللُّ َقاُلوْا َبْل َنتهبُِع َما َأْلَفْينَا َعَلْيِه آَباءَنا َأَوَلْو َكاَن آَباُؤُهْم َٓ َيْعِقُلوَن َشْيئًا وَ   .(170آية : ، )البقرة [َٓ ََيْ

فيذا ابف جماعة يقوؿ"...بؿ يأخذ ، عمـ إلى ضرورة إتباع أسموب القدوة الحسنةالم ءُ عمماالو جّ و و 
فإف العمماء ىـ القدوة وٕالييـ المرجع في األحكاـ وىـ حجة اهلل تعالى عمى العواـ ، نفسو بأحسنيا وأكمميا

، 91ص  2005:، ")ابف جماعة.يعمموف.. ويقتدي بيدييـ مف ال، ينظروف وقد يراقبيـ لؤلخذ عنيـ مف ال
92.) 
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ىى مف  ؽأف يظير أماـ طبلبو بالمظير البلئب( المعمـ  101ب ت:، )العثيميف نصحوفي ذلؾ 
ليكوف قدوة حسنة لتبلميذه في العمـ  ؛واآلداب العالية التي أساسيا تمسؾ بالقرآف والسنة، األخبلؽ الفاضمة

 و مف العمـ مف حيث التأثر.فإف التمميذ يتمقى مف معممو األخبلؽ واآلداب أكثر مما يتمؽ من ؛والعمؿ

 أىميتيا وفعاليتيا مف خبلؿ كونيا :تكتسب التربية بالقدوة أف  (128: 2014، )أبودؼذكرو 

 يشاىده المتعمـ في الواقع؛ فيقتدى بو .، تقدـ نموذجًا سموكيًا عممياً  -1

–اتو مف خبلؿ تصرف –ذلؾ أف تبلميذه يروف ، توفر الجيد والوقت عمى المعمـ ذي القدوة الحسنة -2
 ومف ىنا تأتي استجاباتيـ سريعة .، فيحرصو عمى تطبيؽ ما ينصح بو اآلخر 

 تتيح القدوة لممتعمـ الفرص الكتساب خبرات جديدة لـ يكف يعرفيا مف قبؿ.-3
 أ ملب ال را   االملعظ  الل ن :-ب

اه أي: نصحو وذكره بالعواقب وأمره بالطاعة ووص، الموعظػة في المغة " مف وعظو يعظو وعظاً 
 .(1043، 2ج، ب.ت، وآخروف مصطفى"  )والموعظة ما يوعظ بو مف قوؿ أو فعؿ، بيا

. والشدة "، والقوة، والتأنيب، " المطؼ والميف بما يؤثر ال بالزجر والموعظة الحسنة تعني اصطبلحاً 
 (.148ص ، 2ج، 1981، )الصابوني

اْدُع إِِِل َسبِيِل َربمَك ]بقولو :  الحسنة بالتزاـ أسموب الموعظة نبيو  عز وجؿ  أمر اهلل  ولقد

َسنَةِ  ْكَمِة َواْدَْوِعَظِة اْْلَ  (125آية : ، )النحؿ [بِاْْلِ

( المعمـ بضرورة انتياج أسموب الموعظة الحسنة في تدريسو 52: 1986، )القابسي أوصىكما 
 يقرب عمييـ ما يخافوف بالحكمة والموعظة الحسنة.ف إو قولب، لتبلميذه

 ومناسبة منظمة بطريقة في التعميـ الموعظة أسموب توظيؼ "ذكره في ىذا المقاـ أفومف الجدير 
 وآداب بأخبلؽ والتحمي في التحصيؿ الرغبة وزيادة التبلميذ وتفاعؿ، التربوي العمؿ نجاح إلى يؤدي

 بعض عمى قضى ربما الذي التربوي التعميـ الجفاؼ في األسموب ىذا تجاىؿ يثمر بينما، العمـ مجمس
 المجتمع واقع وال المتعمـ بحاجة ترتبط ال جامدة المادة العممية كانت إذا السيما ؛المتعمـ لدى الخير مراتث

 (.425:  2003، ضعيفة" )الزىراني بيا المتعمـ قناعة أو

 أ ملب ال كرار لاملغ الفاادة: -ج

نيـ ومساعدتيـ وذلؾ لترسيخيا في أذىا ؛المعمـ بأف يكرر ويعيد الشرح لطمبتو العمماءُ أوصى 
، يوضح لمتوقؼ الذىف العبارة: إياه بأف لممعمـ مخاطباً  142): 2005، )ابف جماعةفيقوؿ ، عمى إتقانيا

  .ويحتسب إعادة الشرح لو وتكراره.
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ىى  .حتى يثبت ما يريد في الذىف مكرراً  يتأنى معيداً بأف المعمـ ( 81: 2001، نصحت )البرازيو 

 اإلنساف يتعممو ما معظـ وأف ميارات أو معمومات مف الطمبة يكتسبو ماب االحتفاظ يعزز  التكرار فإحيث 
 (. 442: 2003، )الزىراني والفيـ التعمـ يتـ حتى تدريب أو تكرار إلى يحتاج

 أنو :" النبي عف أنس قاؿ حيث التعميمية العممية في التكرار أىمية إلى  الرسوؿ أشار قد و
 " ثبلثاً  عمييـ سمـ عمييـ فسمـ قـو عمى أتى وٕاذا، عنو تفيـ حتى ثبلثاً  أعادىا بكممة تكمـ إذا كاف

 (.30ص  :1ج، ب ت، )البخاري

سموب أعند استخدامو إلى ضرورة مراعاة األمور التالية  المعمـ( 107 1986:، األغا) ىصأو و 
 -:كما يمي، التكرار

 أف يقتصر التكرار عمى المبادئ أو المفاىيـ األساسية . -

 وٕانما يكوف إعادة الفرصة لمتعمـ.، التكرار مجرد إعادة لمموقؼيكوف  أف ال -

 أو لتعميؽ الفيـ.، أو لبناء مفيوـ، كأف يكوف لمتذكير، محدداً  أف يكوف الغرض مف التكرار واضحاً  -

 يؤدي الغرض منو. وأف يكوف وظيفياً ، الوقت المناسب أف يتـ التكرار في -

 طمبة.أال يستخدـ التكرار كوسيمة لعقاب ال -

 يتـ التكرار عمى فترات متباعدة. -

 -أىميا: ويرى الباحث أف ألسموب التكرار مجموعة مف الفوائد

 يساعد الطمبة عمى إتقاف األنشطة والخبرات الصفية. -

 يزيد مف الفيـ واالستيعاب لدى الطمبة. -

 اف.مما يجنبيـ النسي يساعد الطمبة في حفظ المعمومات وٕابقاء أثر التعمـ لفترة طويمة -
 أ ملب ضرب األمثم : -ىػػ 

 :تعػػػػالى وقولػػػ ومػػػف ذلػػػؾ، مػػػواطف عديػػػدةالقػػػرآف الكػػػريـ أسػػػموب ضػػػرب األمثمػػػػة فػػػي  اسػػػتخدـلقػػػد 

كما لفت القرآن الكررٌم انتباهنرا إلرى ، ( 53: النور)  چ  ی  ی  ی  جئ  یېئ  ىئ  ىئ     ىئ)

 چڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱچ  بقولرررره تعررررالى:، الغررررر  مررررن ضرررررب األم ررررال

 .(21الحشر:)
ة واألدلػػة المتعمقػػة توظيػػؼ األمثمػػضػػرورة  المعمػػـ إلػػى  107): 2005، )ابػػف جماعػػة أوصػػىكمػػا 

 ."يبدأ بتصوير المسائؿ ثـ يوضحيا باألمثمة وذكر الدالئؿ.."أف: بقولو والخبرات الصفية باألنشطة
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األمػػـ والتػػاريخ وحيػػاة ، االسػػتعانة بضػػرب األمثمػػة المسػػتقاة مػػف الواقػػعمػػف لػػذا فبلبػػد لممعمػػـ الجيػػد ىى
عػّز  -لػذا اتخػذ اهلل، وأقـو في اإلقناع، وأقوى في الزجر، ألنيا أوقع في النفس وأبمغ في الوعظ ؛ السابقة..

فػػي كتابػػو والرسػػوؿ فػػي أحاديثػػو أسػػموب األمثػػاؿ وسػػيمة مػػف وسػػائؿ التشػػويؽ واإليضػػاح والترغيػػب  -وجػػؿ
 (. 91-81: 2001، .)البرازيوالمدح والذـ، والترىيب

 -أىميا:، ضرب األمثمة العديد مف اآلثار والفوائد التربويةويوجد ألسموب 

 تمكف المعمـ مف إفياـ التبلميذ. -

والتأمػػػؿ بمػػػا تتيحػػػو مػػػف إيضػػػاح وتصػػػور الكثيػػػر مػػػف ، تسػػػاعد التبلميػػػذ عمػػػى تكػػػويف عػػػادة الرويػػػة -
 (.90: 2001، المشكبلت واألشياء التي يصعب تصورىا. )البرازي

 لنفس البشرية إذا ما استعمؿ بحكمة.تساىـ في تحريؾ نوازع الخير في ا -

وخاصػػػة المتعمقػػػة  يػػػاتقريػػػب المعػػػاني لؤلذىػػػاف وشػػػرح الحقػػػائؽ التػػػي قػػػد يغمػػػض عمػػػى العقػػػوؿ فيم -
 . 172)، 171: 2009، معمر، حمادباألمور الغيبية.)

 أ ملب المناقش :-ل

، األقصػػػى ؼ المناقشػػػة بأنيػػػا طريقػػػة تعتمػػػد عمػػػى الحػػػوار الشػػػفوي بػػػيف المعمػػػـ وطمبتو.)جامعػػػةعػػػرَّ تُ 
:2009 123.) 

المناقشػػػػة بأنيا"اجتمػػػػاع عػػػػدد مػػػػف العقػػػػوؿ حػػػػوؿ مشػػػػكمة مػػػػف  :328) 2010، ؼ )دحػػػػبلفعػػػػر  ويُ 
أو قضػػية مػػف القضػػايا ودراسػػتيا دراسػػة منظمػػة بقصػػد الوصػػوؿ إلػػى حػػؿ لممشػػكمة أو االىتػػداء ، المشػػكبلت

أسػػموب المناقشػػة  تبػػاعإِ بف يالمعممػػ144): 2005، )ابػػف جماعػػة وولقػػد وّجػػ، إلػػى رأي فػػي موضػػوع القضػػية"
"إذا فرغ الشيخ مف شرح درس فبل بأس بطرح مسػائؿ تتعمػؽ بػو عمػى الطمبػة يمػتحف بيػا بقولو: في التدريس

 فيميـ..

 -أىميا:، ويوجد مجموعة مف المزايا لطريقة المناقشة

 والطبلب وبيف الطمبة أنفسيـ. معمـالتفاعؿ بيف ال -

: 2010، وتأكيػػػػد تفكيػػػػرىـ المسػػػػتقؿ.)دحبلف، تنميػػػػة انتبػػػػاىيـو ، اسػػػػتثارة النشػػػػاط العقمػػػػي لػػػػدى الطػػػػبلب -
161.) 

 تنقؿ الطالب مف الدور السمبي إلى الدور اإليجابي المتمثؿ في مشاركتو في المناقشة وطرح األفكار. -

خاصػػة ميػػارات الحػػديث والتعبيػػر ، تسػػاعد الطمبػػة عمػػى اكتسػػاب ميػػارات االتصػػاؿ والتواصػػؿ والتفاعػػؿ -
 (.89 : 2009، واحتراـ آراء اآلخريف..)جامعة األقصى، وٕادارة الحوار
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ىى  أ ملب ال عم ـ ال عالن :-ز

ەئ  وئ  وئ  ۇئۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ     چ :تعػػػػػػالى وقولػػػػػػل، اإلسػػػػػػبلـ حثنػػػػػػا عمػػػػػػى التعػػػػػػاوف

التعميـ التعاوني بيف الطمبة  ضرورة أف يعززُء المعمـ إلى عمماالو ولقد وجّ ، (2آية: ، )المائدة چېئېئ       
بػػأس أف  "فػبل:يخاطػػب المعمػـ بقولػػو( 23  1972:، )ابػف سػػحنوففيػػذا ، ؼ التعميمػػي التعممػيخػبلؿ الموقػ

ولػػذلؾ "ينبغػػي لمشػػيخ أف يػػأمر الطمبػػة بالمرافقػػة فػػي الػػدروس..")ابف ، يجعميػػـ يممػػي بعضػػيـ عمػػى بعػػض.."
 (.144:  2005، جماعة

 -:كما يمي، مزايا التعميـ التعاوني29)  : 2005، )فرج ذكرو 

 ح الجماعة لدى الطالب والتعاوف مع غيره مف األفراد.تنمية رو  -

 يعزز فيـ وٕاتقاف الطبلب لما يتـ نقاشو مف محتوى عممي. -

 تشجيع الطمبة بطيئي التعمـ عمى االنخراط مع أقرانيـ لممشاركة في المناشط التعميمية . -

 دد.وذلؾ لمحدودية الع، يساىـ في التخمص مف التوترات الشخصية عند اإللقاء -

 باألساليب األخرى. ةً مقارن، ؾ لما يحققو مف إيجابياتوذل، يوفر الوقت والجيد والماؿ المبذوؿ -

 -الكفا ات ا ن ان  : -ب

 ل ق د الاالث االكفا ات ا ن ان  :

، وعقمية، )جسميةإنساف يتمتع بصفات وخصائص وحاجاتك، اىتماـ المعمـ بالطالب مدى
، لمساعدتو عمى تحقيؽ ذاتو والعمؿ عمى إشباعيا بطرؽ تربوية مناسبة؛، ومعرفية(، واجتماعية، ونفسية

و ومع المجتمع ئكما وتتعمؽ بمدى اىتماـ المعمـ بالعبلقات الحسنة مع زمبل، وتنمية قدراتو بشكؿ متوازف
 المحمي.

 -الكفايات التي تندرج ضمف الكفايات اإلنسانية:أبرز ومف 
 العدؿ ا ف الطما :-1

ت الضرورية الواجب توافرىا في المعمـ الناجح لما ليذه الصفة مف أثر بالغ عمى العدؿ مف الصفا
  ۆۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ :  :وفي ذلؾ يقوؿ اهلل عز وجؿ، نفسية الطالب وعمى سموكو

 (8: آٌة، المائدة) چ  ۋۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ

ابف جماعة:  فيقوؿ، المعمـ إلى ضرورة العدؿ بيف طمبتو (152 :2005، جماعة و )ابفولقد وجّ 
 سف مف الصفات في تساوييـ مع، "ال يظير لمطمبة تفضيؿ بعضيـ عمى بعض عنده في مودة أو اعتناء
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ىى ، القابسي ( وفي السياؽ نفسو أكد، "القمب وينفر منو الصدر يوحش ربما ذلؾ فإف، فضيمة أو ديانة أو
 عمى بعضيـ يفضؿ وال، ـالتعمي في بينيـ يعدؿ أف، عمى المعمـ الطمبة حؽ مف ( أف  130:  1986

المعمـ بضرورة العدؿ في التعميـ  49):  1972، كما ونبو )ابف سحنوف، الجعؿ في تفاضموا وٕاف بعض
 وال يفضؿ فيو بعضيـ عمى بعض. 

 يجازىِ  أف أو ىو نقصاف أو زيادة دوف الحؽ يقتضيو ما بيف و التصرؼ بيف المساواة ىو فالعدؿ
 نفسو مع اإلنساف أساسا لتعامؿ العدؿ تعالى اهلل جعؿ ولذلؾ، نقص أو كماؿ مف يحققو ما بحسب المرء

 مقربيف.  أو أىبل أو فقراء أو أغنياء أو كانوا، أصدقاء أو أعداء كانوا إذا عما النظر بغض اآلخريف مع و

 ومستوياتيـ بيئاتيـ اختبلؼ عمى المتعمميف بيف يعدؿ أف عميو  لمعمـفا، 89)، 88  1997:، )إبراىيـ
 .والتقديرات المكافآت توزيع في المساواة حتى معنى يتفيـ وأف والعممية جتماعية واالقتصاديةاال

، التفرقة في التعامؿ بيف الطمبة، فمف أخطر ما يقع فيو المعمـ  مف أخطاء، (45، 2007، )الكحموت
زيد عنايتو بأحد لكف إذا استطاع المعمـ أف يثبت أف م، فذلؾ يوغر الصدور ويبذر التحاسد والحقد بينيـ

 (.104:  1991، .)عميأو أحسف أدباً  وأشد اجتياداً  فإنو يبرر ذلؾ بأنو أكثر تحصيبلً ، الطمبة

 ويرى الباحث أف المعمـ بإمكانو تطبيؽ العدؿ بيف طبلبو مف خبلؿ التالي:

 عدـ التحيز لطالب معيف.-1

 بيف الطمبة. متوازفٍ  بشكؿ المياـ و األدوار توزيع-2

 والتعزيزات. بالحوافز يتعمؽ فيما والشفافية ةالموضوعي-3

 الموضوعية في إصدار األحكاـ و توزيع الدرجات .-4

 ال لاضع لمطما :-2

 الكريـ القرآف ذكر و، بيا ألخذعمى ا المسمميف اإلسبلـ حث التي الصفات مف التواضع ديع
حئ  مئ  ىئ  يئ  جب          حب    جئی ېئ  ېئ     ىئ  ىئ  ىئ    ی  ی  ی     چ  تعالى: بقولو التواضع مظاىر بعض

 وما، ماؿ مف نقصت صدقة ما" بقولو التواضع أىمية إلى النبي ويرشدنا، ( 18 آية:، فمالق) چخب
 . 2001) :4ج، ب ت، ")مسمـ اهلل تعالى رفعو إال هلل أحد تواضع وما، عزاً  إال بعفو عبدا اهلل زاد

 سائؿ مسترشد وكؿ الطالب مع تواضعي "( المعمـ بأف 2005:159، كما ونصح ) ابف جماعة
 ."جانبو لو ويميف، جناحو لو ويخفض، وحقوقو تعالى اهلل حقوؽ مف عميو يجب بما قاـ إذا

 التي الكبر صفة مف ينفرىـ وأف بذور التواضع طبلبو نفوس في يغرس حيث البد لممعمـ بأف
 يكوف حتى  العمؿ في زمبلئو مع اضعاً متو  يكوف أف بد وال، بيف الناس والحقد الكراىية وتنشر الغير تؤذي
 (. 2007:37، الكحموت.(لطبلبو حسنة قدوة
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ىى  ال ار عمى الطما :-3

ىئ  ىئ  چ  ورغبنا به فً قوله تعالى: ، هنا المولى عز وجل إلى ضرورة التحلً بالصبرلقد وج  

لتحمي ( إلى ضرورة ا 2005:، و )ابف جماعةكما وجّ ، (43)الشورى:  چ     ىئ   ی  ی  ی   ی  جئ
، إنساف منو يخمو يكاد ال ونقص، تمميذ مف وقع ربما جفاء عمى "الصبر نبو المعمـ إلى ضرورةف، بالصبر

 منو بنصح صدر ما عمى ذلؾ مع ويوقفو اإلمكاف بحسب عذره ويبسط األحياف في بعض أدب وسوء
 .تعسؼ" وال بتعنيؼ ال وتمطؼ

، ما يظير مف طبلبو مف جيؿ وطيش المعمـ بأف يصبر عمى 120): 1999، ونصح )البيانوني
 الصبر ضرورة تحمي المعمـ بخمؽ إلى ( 1978:، اآلجري ( أكد وقد .ويمتمس العذر ليـ في نفسو..

 حممًا. يزيده حتى عممو جيؿ مف عمى جفاء صبوراً  يكوف أف " بقولو:

إذا  خصوصاً ، ر يوقع المعمـ في حرج شديد( أف فقداف الصب 36: 1996، وقد أشار)الشميوب
 واالستجابة...  ، فإفَّ المعمـ يواجو عقميات متفاوتة في اإلدراؾ والتصور، كاف ذلؾ أثناء ممارستو لمتعميـ

 الرفؽ لالشفق  عمى الطما :-4

اإلنساني لما ليذا األمر مف أثر  ؿتعامالوجعمو مف األولويات في ، اىتـ اإلسبلـ  بالرفؽ والشفقة
الشّدة  مف ونّفر الناس مع التعامؿ في الرفؽ عمى وحثّ   سوؿالر  أكد وقد، عميؽ في نفوس الطمبة

ويعطي ، يحب الّرفؽ "إّف الّمو رفيؽٌ  قاؿ:  عف النبي ، فعف عمي بف أبي طالب، والغمظة في التعامؿ
 (.32: 6ج، 1999، )البوصيري عميو ما ال يعطي عمى العنؼ"

، وبيذا الصدد يقوؿ )ابف جماعة، لمتعمـالمعمـ إلى ضرورة الرفؽ والشفقة عمى ا ءعممااللذلؾ نبو 
وينبغي لممعمـ" أف يعاممو بما يعامؿ أعز أوالده مف الحنو والشفقة عميو واإلحساف ، (140   2005

ومف باب الرفؽ أوصى ابف جماعة المعمـ بأف يرشد طبلبو برفؽ وتمطؼ عندما يبلحظ سموؾ ، إليو.."
مف الواجبات عميو  ال يقيـ صبلتو أو طيارتو أو شيئاً "إذا رأى مف :سمبي عند الطالب وفي ذلؾ يقوؿ

( المعمـ 156:  1986، وكذلؾ أوصى) الزرنوجي، ( 97  2005:، أرشده بتمطؼ ورفؽ")ابف جماعة
( أف  39 :1978، ... وكذلؾ أشار )اآلجريناصحاً  ينبغي أف يكوف صاحب العمـ مشفقاً  :بالشفقة بقولو

 وف رفيقا بيـ.مف حسف رعاية المعمـ بطمبتو أف يك

، المقامات وأرفع، الدرجات أعمى فيو، إلييـ واإلحساف بالمتعمميف الرفؽ "فمف حسف التربية
 المعرفة تحصيؿ في والطاقة الجيد عمى بذؿ يشجع أمر المتعمـ حياء يجرح ال مما التوجيو في فالتمطؼ

ومضاده ، عمـ أف الرفؽ محمودفياىو )الغزالي( يخاطب المعمـ قائبًل لو: " ا، ( 75: 2001، )العميمي"
، والرفؽ والميف نتيجة حسف الخمؽ والسبلمة " . )ىاروف ، والعنؼ نتيجة الغضب والفظاظة، العنؼ والحدة

 .(72  :2ج، 1988
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والذي يمكف أف يؤدي إلى فقداف ، وفي المقابؿ ينبغي أال يفيـ مف ذلؾ أف الر فؽ عمى إطبلقوىى
 (. 2001 : 59، .)قنديؿىيبة المعمـ ومكانتو في نظر الطمبة

ية وأف يبتعد عف أساليب الترب، ف الرفؽ يتمثؿ في مراعاة المعمـ الجانب النفسي لطبلبوإحيث 
عمى تحصيمو ومستواه  كس سمباً عمى معنوياتو وحالتو المزاجية وبالتالي ينع وتؤثر سمباً ، التي ترىؽ الطالب

 العممي.

 ويجمميا الباحث فيما يمي:، ممية التربويةعمى الع لمرفؽ آثار وفوائد تنعكس إيجابياً و 

 ي تحقيؽ األىداؼ التربوية .فتساىـ  -1

 يكسب الطمبة اتجاىات مرغوب فييا نحو المعمـ والمدرسة . -2

 يشبع الحاجات النفسية لدى الطمبة.-3

 يساىـ في زيادة دافعية الطمبة نحو التعميـ الفعاؿ.-4

، ويجعمو يستمر عمى فعؿ الخير وأداء الواجبات المدرسية ،" يشعر الطالب بقيمة العمؿ الذي قاـ بو-5
 واالستزادة مف األفعاؿ التي يرى أنيا صحيحة وترضي المعمـ.

، )البقعاوي.ويعمميا األدب والحياء"، ويجعميا طائعة، ويستؿ منيا حقدىا، يصمح النفوس ويؤثر فييا-6
 (.87-85ص ، 2000

 مناداة الطما  األب األ ماء إل يـ:-5

مناداة المعمـ لطبلبو بأفضؿ األلقاب وأحب ، األمور التي توثؽ العبلقة بيف المعمـ والطمبة مف
والرفع مف روحو المعنوية وٕاشباع حاجاتو ، وىذا األمر يساعد عمى تحقيؽ ذات الطالب، األسماء إلييـ

 النفسية.

 (.38:ٌةآ، البقرة) چ     ې    ې  ى چ :وجل وفً ذلك ٌقول هللا عز

منيـ السيما  "وينبغي أف يخاطب كبلً  :( المعمـ بقولو161، 160 :2005، ابف جماعةو )ووجّ 
  .ونحوىا مف أحب األسماء إليو وما فيو تعظيـ لو وتوقير"، الفاضؿ المتميز بكنيتو

 المعمـ مف العمـ أخذ عمى مقببل يجعمو مما المتعمـ نفس في طيب أثر ليا التسمية ىذه ف إحيث 
 ثقتو ودعـ، فيو االحتراـ شعور وتنمية، االجتماعي لمتقدير المتعمـ لحاجة إشباع فييا وكذلؾ، راضية بنفس
 128).  1985 :، العاؿ )عبد قمبو عمى السرور وٕادخاؿ، بنفسو
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ىى  الطمبة ويشعر، الطمبة نفوس في كبير أثر لو المعمـ قبؿ مف وخاصة  النداء حسف ولذلؾ فإف
 بعض يمجأ إلييا التي البذيئة األلفاظ عف اإلمكاف بقدر االبتعاد  المعمـ عمى ولذلؾ ؛ـلي المعمـ بمحبة

 42) . : 2010، )فروانة بمعممو ويكرىو المتعمـ ينفر مما المعمميف

ويرى الباحث ، مدى تأثير مناداة المعمـ لطبلبو بأحب األسماء واأللقاب إلييـ :يتضح مما سبؽ
السيما إذا شعر  ؛عمى سموؾ المتعمـ عكس إيجابياً وين، عممية التعميميةأف مثؿ ذلؾ يساىـ في نجاح ال

لممتعمـ لحب التعميـ وبالتالي االرتقاء  وحافزاً  وىذا يعطي دافعاً ، تماـ المعمـ بوالطالب بمدى تقدير واى
 بمستواه العممي. 

 :يـغ اام ااع   الطما  لال ؤاؿ عنيـ ف  لاؿ -6

تزيد مف أواصر المحبة والترابط بينيـ ىو و ، مف األمور التي توثؽ العبلقة بيف المعمـ وطبلبو
حينما ، ف إلى ضرورة تفقد الراعي ألحواؿ رعيتوآينا القر ولقد وجّ ، سؤاؿ المعمـ عف طبلبو في حاؿ غيابيـ

ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې   چ  : عميو السبلـ بحؽ سميماف _وجؿ اهلل عز_قاؿ 

المعمـ  المسمموف ءعمماالو عنو مف إيجابيات وجّ  ولعظـ ذلؾ وما ينتج (،20 آٌة:، النمل) چ  ې
 الطمبة أو بعض غاب إذا:"و المعمـ نحو ذلؾ فيقوؿفيذا ابف جماعة يوجّ ، لمقياـ بيذا السموؾ اإليجابي

: 2005، بو..")ابف جماعة يتعمؽ مف وعف، أحوالو وعف عنو سأؿ، العادة عف زائداً  الحمقة مبلزمي
156.) 

 لدى الطالب يولد وىذا، إياه وحبو عميو المعمـ بحرص يشعره غيابو في الطالب عف السؤاؿ فإفَّ 
 (.67:  2008، بو )أبو نمر واالقتداء طاعتو عمى اً وحرص لمعممو شديداً  اً حب

، ينجـ عنو حب الطالب لمعممو ولمادتو، يذا السموؾ اإليجابيالتزاـ المعمـ ب أف ومف الطبيعي
 وؾ الطالب وعمى تحصيمو.عمى سم مما ينعكس إيجاباً ، ولمدرستو

 ال ا ـ ف  لجله الطما :-7

ـَ  ( أف االبتسامة:"مف مادة  286، 1ج، ت ب، ابف منظور( ويرى ـَ َيْبِسـ َبْسَمًا واْبَتَس )بسـ( َبَس
 ،( 19آية:، النمؿ) چ    ڻ  ڻ  ۀ  ۀچ  نيآوفي اليدي القر ، وىو أقؿ الّضحؾ وأحَسنو"، وتََبّسـَ 

 اهلل رسوؿ قاؿ : قاؿ ذر أبي فعف، لتبسـ في وجوه الناس وأعتبرىا مف الصدقةإلى ا ينا الرسوؿ ووجّ 
: "( .   9:561ج، 1972، األثير )ابف "تَبُسمَؾ في وجو أخيَؾ صدقة 

المعمـ إلى مقابمة طبلبو باالبتسامة لما ليا مف أثر ( 162:  2005، )ابف جماعةكما وقد أرشد 
 ".ميـ بطبلقة الوجو وظيور البشر"وليعام بقولو:بالغ في نفوس الطمبة 
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اىتـ بالبشاشة وأوجبيا عمى العمماء  (اآلجري)ولعظـ االبتسامة والبشاشة ومدى تأثيرىا فإف ىى
، العامميف في عصره لما يدركو مف األىمية التربوية والثقافية في صفوؼ المجتمعات الثقافية.)عبد الرحمف

 كما، والود الحب عمى دليؿ أنيا مع أحياناً  بتسامةحيث وفي المقابؿ قد" يستياف باال، 110)  1988:
 مف تزيد االبتساـ مع بمطؼ النظرة فإف ولذلؾ تجيـ؛ وفييا كانت حادة إف العقاب عمى دليبلً  تكوف قد أنيا

 (.106: 1998، )مرسي "المحبة

 -لما ليا مف فوائد أىميا:، ولذلؾ عمى المعمـ أف يقابؿ طبلبو ببشاشة وتبسـ     

 يتعمـ مما أكثر باالبتسامة يتعمـ وألف المرء والمتعمـ؛ المربي بيف النفسي الحاجز يا تزيؿأن  -1
 49).  :  2010، )فروانة.بالعبوس

 مستواه األكاديمي. عمى اً يإيجابوبالتالي تنعكس ، ترفع مف الروح المعنوية عند الطالب -2

وتكوف دافعة ليـ ، اع حاجاتيـ النفسيةيمكف مف خبلليا االستحواذ عمى قموب وعواطؼ الطمبة وٕاشب -3
   نحو االستجابة والتعميـ األفضؿ.

 ال رل ب االطما : -8

َب بو:، دعاه إلى اَلرْحِب والّسَعةِ  :َرّحَب بو ترحيباً   ) :2ج، ب ت، الرازؽ قاؿ لو مَرَحْبَا.)عبد ورحَّ
489 . 

 عوف فعف، س ومف طمبة العمـفكاف يرحب بمف يقابمو مف النا، األسوة الحسنة ولنا في الرسوؿ 
 :فقاؿ باألبطح صعصعة بف عامر بني مف في نفر اهلل  رسوؿ أتينا : "قاؿ أبيو عف :جحيفة أبي بف

( المعمـ  162:   2005، كما ونبو )ابف جماعة، ( 191 2:ج  1984:، المثنى ابف"( مني أنتـ "مرحباً 
ويكرميـ إذا ، وعند إقباليـ عميو، الطمبة إذا لقييـينبغي أف يرحب ب لو: قائبلً ، الترحيب بالطالب بضرورة
 جمسوا.

 وذلؾ، لو معممو بحب المتعمـ ويشعر، المتعمـ يحبيا التي الصفات مف ولذلؾ فإف الترحيب
 (.49:  2010، )فروانة لمعمـ ومف يعممو المتعمـ تقبؿ في سببا ذلؾ بترحيبو فيكوف

، ويزيد مف المحبة، العبلقة بينو وبيف طبلبو صريوثؽ أوا، أف ترحيب المعمـ بطبلبومف البدىي و 
مما ، ويشعرىـ باالىتماـ مف قبؿ المعمـ، وكذلؾ يشبع رغباتيـ النفسية، ومف تفاعؿ الطمبة في الصؼ

 ينمي الثقة بالنفس لدييـ وتحقيؽ ذواتيـ.
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ىى  إظيار اللب لمطما :-9

، تبادؿ بيف أطراؼ العممية التعميميةىو الحب الم، مف المبادئ التي تقوـ عمييا التربية اإلسبلمية
ينا الرسوؿ الكريـ إلى ضرورة إتباع سياسة الحب لما ليا مف تأثير لذا فقد وجّ ، المتمثمة بالمعمـ والطمبة

 إيجابي عمى نفوس الطمبة.

، ب ت، :"ال يؤمف أحدكـ حتى يحب ألخيو ما يحب لنفسو")البخاري  وقد قاؿ رسولنا الكريـ
 (.12ص 1:ج

، أف مف  معايير اإليماف ىو حب المعمـ لطمبتو ما يحب لنفسو فيـ مف حديث الرسوؿيُ حيث 
يحب لطالبو ما يحب " المعمـ إلى أف 139): 2005، و )ابف جماعةولقد وجّ ، ويكره ليـ ما يكره لنفسو

ألنَّو ، وينازع أحدَا وال يخاصمال ومف تماـ حب المعمـ لطمبتو ينبغي أ، "ويكره لو ما يكره لنفسو، لنفسو
 (.157: 1986 ، )الزرنوجي .يضيع وقتو..

 مشاحنات وجود ضوء في نجاح أي يحقؽ أو عمؿ أي إنجاز يستطيع ال اإلنساف ومف البدىي أفَّ 
فقد أوصى ، ولكي يكتمؿ الحب بيف المعمـ وطمبتو، (41 :2009، والبغضاء.)قشطة التشاحف مف وجو

ويعاممو بما يعامؿ بو أعز ، اه بأف يعتني بمصالح الطالبإي المعمـ مخاطباً  140): 2005، )ابف جماعة
 أوالده مف الحنو والشفقة عميو واإلحساف إليو.

فحب المعمـ لمتعممو يعكس آثار إيجابية مؤثرة عمى الطمبة وبالتالي يساىـ في حب الطالب 
 إذا أنو كما"نوني بقولو: وىذا ما أكده البيا، لمعممو وحبو لممادة الدراسية مما يؤدي إلى رفع مستوى الطمبة

 العمـ عمى وأقبؿ، ورغباتو توجيياتو تنفيذ إلى وسارع، إرضائو عمى جيده بكؿ حرص معممو المتعمـ أحب
 (.69 : 1999، )البيانوني "ورشده فبلحو سبب ذلؾ فكاف، وىمة شفقة بكؿ

لؾ عبلمة كاف ذ، ( إلى أف المحبة إذا شاعت بيف المعمـ وطبلبو62:  1996، وأكد )الشميوب
 عمى قبوؿ العمـ الذي يبثو المعمـ؛ألف النفس بطبعيا تميؿ إلى الشيء الذي تحبو وتيواه. 

 أىميا:، ناجمة عف إتباع المعمـ لسياسة الحب بينو وبيف طبلبو اً ويرى الباحث أف ىناؾ ثمة فوائد وآثار 

مساعدتيـ عمى االنضباط مما يسيؿ التأثير عمى سموكيـ و ، االستحواذ عمى قموب وعقوؿ الطمبة -    
 الذاتي.

 وٕاثارة دافعيتيـ نحو التعميـ بكؿ طمأنينة.، يساىـ في رفع الروح المعنوية لدى الطمبة  -     

 يساىـ في إزالة التوترات والفجوات بيف المعمـ وطبلبو. -     

 يشبع الحاجات النفسية لدى الطمبة. -      
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ىى  م ذ: شج ع ال نافس ا  جاا  ا ف ال   -10

، وشجعو بيف األفراد لموصوؿ إلى تحقيؽ األىداؼ مع بذؿ الجيد والمثابرة، اىتـ اإلسبلـ بالتنافس
 (.26آية: ، المطففٌن)   چۉ  ۉ  ې ې       چ  :وفي ذلؾ يقوؿ اهلل عز وجؿ

مف النيار ُيعم ميـ  المعمـ بضرورة أف" يجعؿ ليـ وقتاً 1986: 131)، وفي ذلؾ يوصي )القابسي
 ألف ذلؾ مما يصمحيـ ويخرجيـ". ويجعميـ يتخايروف؛، كتابةفيو ال

عف المحاباة والمخاصمة بيف  بعيداً ، بو نحو التنافس اإليجابيو طبلكما وعمى المعمـ أف يوجّ 
وبالتالي ، لمحسد والحقد بيف الطمبة قد تكوف طريقاً ، ا الوجية السميمةحيث أف المعمـ إذا لـ يوجيي، الطمبة

 األساليب مف البناءة المنافسة استخداـ إفحيث ، (  2005، ..)ابف جماعة.والمراجع يتنازعوف الكتب 
 وبالتالي، دافعيتو ويزيد المتعمـ نشاط مف ليزيد المتعمميف؛ بيف يبثيا أف المعمـ يجب عمى التي الميمة
 (.33: 2010، مواىبو.)فروانة وتنمو، ىمتو منسوب نفسو ويرتفع تنشط

تزيد مف حيويتيـ وتدفعيـ إلى المثابرة والجد ، افسة اإليجابية بيف الطمبةومف البدىي أفَّ المن
فمف أىـ أدوار المعمـ األساسية تعزيز التنافس ، واالجتياد وذلؾ لمحصوؿ عمى ما يتـ التنافس عميو

فس يد مف فرص التناليز  كما وعميو أف يقرف التنافس بالثواب والتعزيزات والمكافآت؛، اإليجابي بيف الطمبة
 عميو.  وٕاقباؿ الطمبة

 و المعمم ف لال راميـ:ا قد ر زم   -11

المعمـ إلى ضرورة إقامة عبلقات حسنة مع زمبلئو المعمميف أساسيا االحتراـ  و العمماءُ لقد وجّ 
 والتقدير والتوقير.

المعمـ إلى ضرورة تجنب التقميؿ والحط مف قدر  142) 2005:، )ابف جماعةنبووفي ذلؾ 
يتعمؽ بتمؾ المسألة مف  ..ويبيف لو معاني أسرار حكميا وعمميا وما.":فيقوؿ، بلئو في المينةالعمماء وزم
حيث البد لممعمـ أف ، ".بعيدة عف تنقيص أحد مف العمماء..، نقؿ بعبارة حسنة األداء ..أو.فرع وأصؿ

: 1980 ،)اآلجري ..في دينو. اً يحسف التأني لمعمماء مع توقيره ليـ حتى يتعمـ ما يزاد بو عند اهلل فيم
50). 

 -:تمثمت في التالي، ولقد وضع اآلجري أسس أخبلقية في العبلقة بيف المعمـ وزمبلئو

 حب لنفسو مع اعترافو بفضميـ فيماي ويحب ليـ ما، أف يبادر المعمـ أقرانو االحتراـ واليناؿ منيـ -
 يفضمونو بو.

 أف يشيد المعمـ الشيادات الصادقة في زمبلئو. -

 بادر المعمـ بآداب المناقشة والمناظرة عند مناقشتيـ في أية قضية كانت.أف ي -
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ىى  أو بقصد الفتنة بينيـ. اإلشاعاتينتقد المعمـ زمبلءه بقصد التشيير أو نشر  ال -

 نب الحسد والبغض لزمبلئو.جيت -

والنزاع  روح التفرقة تثيرالتي  مغموطةمسائؿ الالأف يكوف شعار المعمـ المناصحة واالبتعاد عف  -
 .(197  1988:، بينيـ.)عبد الرحمف

وحسف ، و المعمميف بمزيد مف االحتراـ والتقديرئأنو البد لممعمـ مف توقير زمبل :يتضح مما سبؽ
لتعاوف اإليجابي لمنيوض وا، والبد لو مف إقامة عبلقات متينة بينيـ أساسيا الحب في اهلل، الظف بيـ

 التعميمية التعممية. بالعممية

ا ارىـ ا ملؾ أاناايـ:مع عز ز ال لا ؿ   -12  ألل اء أملر الطما  لا 

ف بأولياء أمور ميىو تواصؿ المدرسة والمعم، مف األمور التي توثؽ العبلقة بيف المدرسة والمجتمع
 وذلؾ لتوفير عبلقة حميمة بينيـ تسيـ في دفع الطمبة نحو التعميـ والتعمـ. ؛الطمبة

أولياء أمور الطمبة مع المعمـ بضرورة تعزيز تواصمو  ( 1986: 129، )القابسي ىوصأوفي ذلؾ 
وىروب مف ، ولعب، مف أذى فإف اكتسب الصبي جرماً  : عيـ في تعديؿ سموؾ أبنائيـ قائبلً ويتشاور م

 ...أو وصّيو إف كاف يتيماً ، تشير أباهوٕادماف البطالة فينبغي لمُمعّمـ أف يس، الُكتّاب

، "أف يتعاىدىـ :المعمـ بضرورة مخاطباً (  1986: 132، )القابسيوفي موضع آخر يقوؿ 
وٕاف أفاتوه أعمـ ، ردَّ كؿ واحد ما كاف لو، فإف أدرؾ ذلؾ بأيدييـ وينياىـ عف الربا...، ويتحّفظ منيـ

، و لذلؾ فبلبد لممعمـ بأف يكوف عمى صمة طيبة مع أولياء أمور الطمبة، آباءىـ بما صنعوا مف ذلؾ..."
ليطور مف المجتمع المحمي الذي  فاعبلً  ثـ  يسيـ إسياماً ، ت الطمبة ونموىـراء خبراويتعاوف معيـ في إث

  (.60:  2012، يعمؿ فيو.)جامعة القدس المفتوحة

مف ، يمكف أف يعززوا تواصميـ بأولياء أمور الطمبة يفأف المعمم ومف الجدير ذكره في ىذا المقاـ 
ومف خبلؿ االتصاؿ بأولياء أمور الطمبة ، تواىـ األكاديميخبلؿ إبصار أولياء األمور بسموؾ أبنائيـ وبمس

، وحثيـ لمتفاعؿ مع المدرسة مف خبلؿ حضور الندوات وورش العمؿ واألياـ الدراسية التي تعقدىا المدرسة
 وحثيـ عمى زيارة المدرسة واالطمئناف عمى أبنائيـ ومدى تقدميـ األكاديمي.

 إقام  الع قات االج ماع   الل ن : -13

وٕاقامة العبلقات االجتماعية الحسنة مع ، المعمـ بضرورة التفاعؿ االجتماعي وفمربالو لقد وجَ 
 عف دائرة االنغبلؽ عمى النفس ومظاىر السمبية. بعيداً ، لكي يكوف المعمـ منفتح وٕايجابي المجتمع المحمي؛
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ىى ـ األخبلؽ  مف طبلقة "معاممة الناس بمكار  المعمـ بضرورة يوصي  (97، 96 :2005، )ابف جماعةفيذا 
واحتمالو منيـ ، وكؼ األذى عف الناس، وكظـ الغيظ، وٕاطعاـ الطعاـ، الوجو وٕافشاء السبلـ

 .".والتمطؼ بالفقراء والتحبب إلى الجيراف واألقرباء..، واإليثار...والسعي  في قضاء الحاجات

ؿ الطمبة المعمـ بضرورة التواصؿ مع أى  (157، 2005: 156، ) ابف جماعة وكما وجّ 
تفقد أىمو ومف يتعمؽ بو وسأؿ عنيـ وتعرض  المعمـ إف كاف  الطالب مسافراً  اً فيقوؿ مخاطب، وتفقدىـ

يكف شيء مف ذلؾ تودد إليو ودعا  إلـ ، وٕاف كاف  الطالب محتاج أعانو، ووصميـ بما أمكف، لحوائجيـ
 لو.

 بالحساسية حتى يتصؼ ،ومقوماتو، كيانو بكؿ يعيش الذي " ىو الناجح المعمـ ولذلؾ فإف 
 في تسيـ والتي، اليامة المؤسسات االجتماعية إحدى في يعمؿ ألنو ؛ومواطنيو وطنو نحو االجتماعية

 : 117).  1982، االجتماعي")سميماف التماسؾ وجود وتؤكد، لمحياة الوطف أبناء إعداد

عامة مع الطمبة ومع أف المعمـ البد لو مف التفاعؿ في المجتمع وٕاقامة عبلقات  يتضح مما سبؽ:
ألنو بمثابة القدوة واألسوة لطبلبو  ويحرص عمى أف يكسب ود الجميع ويتبادؿ المودة واالحتراـ؛، الناس

ويحرص عمى االستفادة مف عبلقاتو في ، فعميو أف يختمط بالناس ويعامميـ بكؿ سعة صدر، ولممجتمع
 خدمة التعميـ والنيوض بالمدرسة  .

  اؿ:كفا ات الضاط لاال  -ج

 ل ق د الاالث اكفا ات الضاط لاال  اؿ:

توصيؿ رسالتو  فيوالتي تساعده ، مجموعة الميارات والقدرات التي البد مف امتبلؾ المعمـ ليا
 و توفير بيئة تعميمية مناسبة لمتعمـ.، التربوية لمطمبة بوضوح وفعالية

 -الكفايات التي تندرج ضمف كفايات الضبط واالتصاؿ:أبرز ومف 
 الادء  ف  الملقؼ ال عم م  ال عمم :  ل ف -1

عف طريؽ االفتتاح ، قدرة المعمـ عمى تييئة أذىاف التبلميذ لتعمـ الدرس ويقصد الباحث بذلؾ:
 وكذلؾ قياس المتطمبات السابقة لمتمييد لمتعمـ الجديد.، الجيد لمحصة الدراسية

وذلؾ لبث الطمأنينة عند  ؛يةضرورة االفتتاح الجيد لمحصة الدراسإلى ف المعمـ و مربالوقد شجع 
"يقدـ عمى الشروع في البحث  فيذا ابف جماعة يخاطب المعمـ بأف، التبلميذ وتييئتيـ لتعمـ الدرس

، .)ابف جماعة.والتدريس قراءة شيء مف كتاب اهلل...وينبغي أف يستفتح كؿ درس ببسـ اهلل الرحمف الرحيـ.
 يفتتح بقراءة سورة مف القرآف.ثـ  59): 1989، ويقوؿ )السمعاني، 119):   2005
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فقد أوصوا المعمـ بضرورة متابعة ، ومف باب حرص العمماء عمى البدء الجيد في الموقؼ التعميميىى
فيذا يمـز المعمـ بأف " يطالب الطمبة في بعض األوقات بإعادة ، رات السابقة التي اكتسبيا الطمبةالخب

، " )ابف جماعة.اعد الميمة والمسائؿ الغريبة ..ويمتحف ضبطيـ لما قدَّـ ليـ مف القو ، المحفوظات
حيث البد لممعمـ في بداية الحصة والدرس أف "يبتدئ بشيء يكوف أقرب إلى ، (145: 2005

 (.136، 135: 1986، فيمو")الزرنوجي

 إلى ومشاعرىـ التبلميذ أذىاف تييئ التي األنشطة فالبداية الجيدة لمموقؼ التعميمي تتضمف
بالموضوع  الصمة ذات السابقة الخبرات باستدعاء انتباىيـ إثارة إلى يؤدي ما كؿ تضمفالجديد وت الدرس
 أو مشكمة حوائجيـ مف حاجة أو ميوليـ بأحد لصمتو الموضوع بأىمية المتعمميف شعور إثارة أو، الجديد

 (.423:  2003، .)الزىرانيتيـمشكبل مف
، لكي يييئ أذىانيـ لمدرس ؛قة لطمبتوويؤكد الباحث عمى ضرورة أف يبدأ  المعمـ بداية مشو 

أو البداية بمتابعة المحفوظات والمتطمبات السابقة البلزمة ، ويمكف أف يبدأ بقراءة شيء مف كتاب اهلل
أو سرد قصة وحادثة تتعمؽ بأىداؼ ، أو مف خبلؿ توجيو أسئمة ترتبط بالدرس الجديد، لمتعمـ الجديد

 الدرس.
 قؼ ال عم م  ال عمم : لظ ؼ المغ  ال ام   ف  المل -2

استخداـ المغة الرمزية أو ، مف الميارات األساسية التي تعزز االتصاؿ بيف المعمـ وطبلبو
، وحركات الجسـ الوجو وتعابير وذلؾ مف خبلؿ" إيحاءات، الصامتة في الموقؼ التعميمي التعممي

  2012 : 27) .  ، )الوصيفي وغيرىا" المرسومة والرموز، اليد وٕاشارات

 واإلشارات والحركات اإليماءات عمى يعتمد، االتصاؿ مف نوع "ىي ما وأف المغة الصامتة:ك
 يدور ما إخفاء، المرسؿ يستطيع ال بحيث، مختمفة مواقؼ ظروؼ و في، محددة لتوصيؿ رسائؿ الجسدية؛

 .10):  2011، )أبودؼ ذىنو" في

استنبط مجموعة مف ، اسة(ومف خبلؿ استقراء الباحث لنصوص وآراء العمماء في)حدود الدر 
 -كما يمي:، األنماط والصور التي تندرج ضمف االتصاؿ الصامت

 عف الرضا:  االا  ام    عا راً -أ

 ما": الدرداء أبي قوؿ ذلؾ عف وعبر، الناس يخاطب وىو يبتسـ بطبيعتولقد كاف الرسوؿ 
 : 319 ).  1ج، 1989، الطبراني( " حديثو" في تبّسـ إال حديثاً  يحّدث، اهلل رسوؿ رأيت

، و ابف جماعة المعمـ بضرورة أف"يعامميـ بطبلقة الوجو وظيور البشر")ابف جماعةوفي ذلؾ وجّ 
:2005  (162. 
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، في نفوسيـ اً إيجابي اً يترؾ أثر  واالبتسامة الوجو بطبلقة المعمـ طبلبو أف لقاء :يتضح مما سبؽىى
 عمى تحصيميـ ومستواىـ العممي. إيجابياً مما ينعكس ، ة التي يدرسياويرغبيـ في المعمـ وبالماد

 االق راب مف ط او لا قااؿ عم يـ االلجو ل لق ؽ الفاادة:-ب

 بيف، المكاني الفاصؿ يشير بحيث، المعنى لنقؿ، المكاني المحيط ويقصد بيذا النمط: "استخداـ
 إلى تعمـ، الصامتة المغة مف النمط ذلؾ ويؤدي، بينيما العبلقة وحميمية قرب إلى، والمستقبؿ المرسؿ
 كاف " الرسوؿ أف، عنو اهلل رضي العاص بف عمر عف الحديث وفي، 2007: 13 )، )أبودؼ أفضؿ"

 .16 : 16 )ج، 1981، اليندي( " بذلؾ يتألَّفو القـو عمى شرّ  وحديثو بوجيو ُيقبؿ

 .".لجميع الحاضريف. "يجمس بارزاً  المعمـ بضرورة أف2005: 118)  ، و )ابف جماعةويوجّ 

مف خبلؿ توجييو ، مـوفي نفس الصدد حرص السمعاني عمى حصوؿ الطمبة عمى الفائدة مف المع
استحب لو أف ، وكانوا بحيث ال يروف وجو المممي، "إذا كثر عدد مف يحضر السماع إياه لممعمـ ناصحاً 

 (.1989: 61، يجمس عمى منبر أو غيره حتى يبدو لمجماعة وجيو ويبمغيـ صوتو")السمعاني

مف ضمنيا ، ليا فوائد كثيرة، يرى الباحث أف استخداـ المعمـ لغة االقتراب ومقابمة طبلبو بالوجوو 
كما تعمؿ عمى ، وتساعد عمى التفاعؿ االيجابي بيف المعمـ والطبلب، أنيا تجذب انتباه الطمبة لمدرس

 توصيؿ الرسالة التربوية أو المحتوى بشكؿ واضح ومؤثر .

 فر   لمنقاش: ال مت   عطاء الطما -ج

المعمـ إلى توظيؼ ميارة الصمت أو السكوت عف الكبلـ بشكؿ محدود ومؤقت أثناء  ءُ عمماالحث 
وفي ذلؾ ، وذلؾ مف أجؿ تحقيؽ التفاعؿ بينو وبيف طبلبو وبموغ الفائدة ليـ الموقؼ التعميمي التعممي؛

حتى يتكمـ مف في نفسو  بلً سكت قمي أو فصؿٍ  "وٕاذا فرغ مف مسألةٍ ، ( 2005: 126، يقوؿ)ابف جماعة
 فإذا لـ يسكت ىذه السكتة ربما فاتت الفائدة"..كبلـ عميو ..

 عمماً ، والمسترشد المرشد الجيد بيف التواصؿ عمى تساعد كما ويعتبر الصمت مف " الميارات التي
 جميعلت لثواني لو الوقوؼ يتيح حيث الثاني لمطرؼ خاصة، والمسترشد المرشد مف لكؿ مفيد الصمت بأف

 يستمع لنفسو أف أجؿ مف المرشد وصمت، سابقة فكرة إكماؿ أو جديدة بفكرة جديد مف واالنطبلؽ األفكار
 أو، المسترشد أو حيرة، الرغبة وعدـ الكره عف لمتعبير أو دفاع وسيمة أو لئلجابة ويستعد أفكاره ينظـ أو

  2012: 50).، .")الوصيفي.تحدي. أو الفيـ عدـ

كجذب ، ( إلى أف صمت المعمـ أثناء التدريس ينجـ عنو فوائد 80: 1996، وأشار )الشميوب
كما وتعطي المعمـ فرصة لترتيب ، وأنيا تسمح بتراد نفس المعمـ وأخذ قسط قميؿ مف الراحة، انتباه الطبلب

 أفكاره.
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ىى  عف الغضب: النظرات العاا    عا راً  -ىػ

عف الغضب  تعبيراً ، نظرات العابسة والشاحبةلو عمماء التربية اإلسبلمية المعمـ إلى استعماؿ اوجّ 
وفي ذلؾ ، وذلؾ كأحد أساليب وتقنيات االتصاؿ الصامت والتي ليا دور في تعديؿ سموؾ الطمبة

ولكنو إذا استعمميا عند  ..مف الفضاضة الممقوتة. أبداً  "فكونو عبوساً  :128) 1986:، يقوؿ)القابسي
ليـ في بعض  فيكوف فييا إذا استعممت أدباً .يـ..دب بصارت داللة عمى وقوع األ، استئياليـ األدب

غضبًا  يظير بما العينيف بيف وما الجبية جمد في تقط ب عبارة عف: فالعبوس، األحاييف دوف الضرب"
ف عباسة الوجو وتقطيب الحاجبيف تعتبر مف األساليب التي تؤثر إحيث ، (2008: 34، )الحمو .وكراىية

 (.22 : 1996، فيو مما تنفر منو النفس وتنكره.)الشميوب، ةبشكؿ كبير عمى نفوس الطمب

كما ، كبديؿ لمعقاب البدني الموجو لمطمبة، ويرى الباحث أف المعمـ بإمكانو استخداـ ىذا النمط
أو كعادة عند ، وال تكوف عشوائية، والبد أف يتفيـ المعمـ أف النظرات العابسة والحادة تكوف مقترنة بسبب

 مثابة المعمـ المنفر والمرعب لمطمبة. تجعمو ب، المعمـ

 ا شارة: -ل

لما ليا مف تأثير كبير ، كأحد تقنيات المغة الصامتة، األفاضؿ باستخداـ اإلشارة ءعمماالاعتنى 
 في فيـ عممية االتصاؿ ووضوحيا.

ضبط سموكيات يحث المعمـ عمى استخداـ اإلشارة في  ( 2005: 233، فيذا )ابف جماعة
ره غير الشيخ إال بإشارتو أو عمى غيره لـ يني "وٕاف أساء بعض الطمبة أدباً  لمعمـ:ا مخاطباً  فيقوؿ، الطمبة

 ...فإف لـ ينتوِ إياه ". موصياً ( المعمـ 2005: 155، )ابف جماعة و في موضع آخر خاطب، بينيما" سراً 
ستغناء باإلشارة عف حيث إفَّ مف الحكمة اال، باإلشارة مع مف يكتفي بيا... " ويكتؼِ  نياه عف ذلؾ سراً 

 (.77:  1999، العبارة )البيانوني

 شريكاف والمفظ وىذا ما أكده الجاحظ بقولو" واإلشارة، حيث تعتبر اإلشارة والمفظ منظومة متكاممة
 وفي … الخط   عف تغني وما المفظ عف تنوب ما أكثر وما عنو ىي اّلترجماف ونعـ لو ىي العوف ونعـ

 مف النَّاس يسترىا أمور في حاضرة ومعونة كبير مرفؽ الجوارح مف ذلؾ وغير بوالحاج بالطَّرؼ اإلشارة
 (.1-43ب ت: ، )الجاحظ"الجميس وغير الجميس مف ويخفونيا بعض

 المكانية المسافة بعد حاالت ففي، ليا كمساعد أو لمكبلـ اإلشارة كبديؿ لغة حيث يمكف استخداـ
 (.52 :2008، اٍؿ.)الحموع بصوت بدؿ الصراخ مفيدة اإلشارة لغة تعتبر

كما ويمكف ، لتسييؿ الفيـ وجذب االنتباه أف اإلشارة تكوف مقترنة بالمفظ؛ :يتضح مما سبؽ
 حيث تحتمؿ اإلشارة في طياتيا معاني ورموز محددة.، االستغناء باإلشارة عف العبارة
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ىى  مراعاة المغ  ال م م  لان قاء األلفاظ الل ن : -3

بحيث تكوف مألوفة ، عمـ اختيار الكممات والمفردات بكؿ دقة وعنايةأف يراعي الم ويقصد بذلؾ:
أو الغموض الناجـ عف استخداـ مفردات صعبة أو  حتى تزيؿ المبس، والجمؿ قصيرة ومختصرة، لمطبلب

 (.36:  2010، غامضة.)دحبلف

طمبة والتفاعؿ إلى ضرورة أف يستخدـ المعمـ المغة المناسبة والسميمة أثناء تدريسو لم فو مربالو ووجّ 
 ( المعمـ فيقوؿ:"وليستعمؿ لطيؼ الخطاب مع أصحابو".45  1989:، معيـ ونبو )السمعاني

المعمـ بضرورة أف"يراعي استخداـ األلفاظ والخطاب  155):  2005، و )ابف جماعةكما يوجّ 
 بحسف التخاطب في الكبلـ". ويتعاىد ما يعامؿ بو بعضيـ بعضاً ، الجيد

، ومف تماـ مراعاة المغة السميمة أف يتميؿ المعمـ في كبلمو ويحرص عمى تجويده لتحقيؽ الفائدة
 ، ..")ابف جماعة.ويتميؿ فيو ليتفكر فيو ىو وسامعو، بؿ يرتمو لممعمـ بأف "ال يسرد الكبلـ سرداً لذا فبلبد 
:2005  (124. 

وحريص عمى االبتعاد ، لفاظ الحسنةحيث البد أف يتسـ المعمـ بحسف الحديث والكبلـ الميف واأل
 غير المراء عف اً بعيد الحديث ليف كاف كمما فالمعمـ، (194  1988:، عف األلفاظ القبيحة.)عبد الرحمف

طبلبو  مقبواًل لدى محبوباً  متفاعبلً  كاف الرفيقة واألجوبة المطيفة الكممات ينتقي، وخطابو حديثو في جارح
 (.428: 2003، )الزىراني

  اؽ لاال زاف ف  نارات ال لت:اال  -4

مف األولويات التي تتعمؽ بعممية االتصاؿ ىو التوازف في الصوت الصادر مف أطراؼ عممية 
وىناؾ ، اً فيناؾ مواقؼ تحتاج فييا أف يكوف فييا صوت المعمـ مرتفع، اً كاف أو طالب اً االتصاؿ معمم

  .رتفاعأو قميؿ اال اً مواقؼ تحتاج أف يكوف فييا صوت المعمـ متوسط

إال  .لذا عمى المعمـ أف ال يرفع صوتو في تكرار أو نداء أحد وال يشوش عمى غيره بؿ يخفضو..
( 60:  1989، كما ويوصي )السمعاني، ( 273: 2005، أف يكوف معتدؿ عند الحاجة )ابف جماعة

 المعمـ بأف " ال يرفع صوتو إال بقدر ما يسمع لمحاضريف".

"فالصوت  ويوقظ انتباىيـ، وت المعمـ حتى يثير انتباه التبلميذلذا فبلبد مف التوازف في ص
، والصوت الحاد يؤدي إلى صخب وتشتيت االنتباه، المنخفض الرتيب يؤدي إلى حجرة دراسية رتيبة

ألنيـ ال يستطيعوف متابعة ما تعرض عمييـ  ؛وكذلؾ السرعة  الشديدة في الصوت تشتت انتباه الطبلب
تجدد نشاط طبلبو وتوقظ  ير درجة وتناغـ وسرعة صوت المعمـكما أف تغ، مف معمومات

 (.37  2010:، ")دحبلفانتباىيـ
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، وينصح الباحث المعمـ بأف يراعي التوازف في نبرات صوتو حسب ما يقتضيو الموقؼ التعميميىى
، ةيؤثر عمى سمع الطمبة ويحرميـ مف الفائد اً وال يكوف منخفض، يشتت االنتباه اً ال يكوف مرتفع بحيث

 ويبعث فييـ الممؿ والكسؿ.
 إدارة لقت الل   اشكؿ فعَّاؿ لم لازف: -5

بما ، وحثوا المعمـ عمى استثمار وقت الحصة بشكؿ متوازف، ف بوقت الحصةو اىتـ العمماء المسمم
 يتناسب مع األىداؼ واألنشطة المرجو تحقيقيا.

 فيقوؿ مخاطباً ، ت الحصةيوصي المعمـ بضرورة التوازف في وق  1989: 81)، فيذا )السمعاني
 مة السامع ومممو.آمف س حذراً  مجمس الذي يرويو بؿ يجعمو متوسطاً مي أف ال يطيؿ المإياه: ينبغي لمم

 فمذلؾ، مع الوقت المحدد اً متناسب، اً ( المعمـ بأف يكوف الدرس متوازن2005: 123، كما ونبو)ابف جماعة
ويراعي في ذلؾ مصمحة الحاضريف في ، يخؿ تقصيراً   يمؿ وال يقصره تطويبلً  "ينبغي أف ال يطيؿ الدرس

 ."..الفائدة والتطويؿ.

، يمميـ ؿ مجمسو تطويبلً يويحرص "أف ال يط فمف اإلدارة الجيدة لمحصة الدراسية أف يراعي المعمـ
فإذا صاروا إلى ىذه الحالة فاتو ، ألف المقصود إفادتيـ و ضبطيـ ؛أو يمنعيـ فيـ الدروس أو ضبطو

 . 1987: 41 )، .)النوويالمقصود"

بما يحقؽ التعميـ التفاعمي  ويرى الباحث أف المعمـ يمكنو إدارة وقت الحصة بشكؿ متوازف وفعَّاؿ
 -مف خبلؿ الممارسات التالية:، النشط

 ليتجنب المعمـ العشوائية في التدريس. ؛توزيع األنشطة عمى الوقت المحدد لمحصة الدراسية -

 فاصيؿ واألمور اليامشية التي ال تتعمؽ بالدرس.يتجنب المعمـ الخوض في الت -

 يسمح بمشاركة الطمبة في األنشطة الصفية. -

 استخداـ وسائؿ ومعينات إيضاحية . -

 يستخدـ التعزيز المناسب والمتوازف. -

 ضاط ال ؼ لالملافظ  عمى ىدلاو: -6

صؼ وٕادارتو ال ضبط، وتحقيؽ تعمـ أفضؿ، مف األمور التي تساعد عمى تحقيؽ األىداؼ التربوية
 عف التوترات وأساليب التسمط والقير لمتبلميذ. بشكؿ فعَّاؿ بعيداً 
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و المعمـ إلى ضرورة توفير بيئة صفية مناسبة لمتعمـ يوجّ  2005: 127) ، فيذا )ابف جماعةىى
فيقوؿ:"أف يصوف مجمسو عف المغط وعف رفع األصوات واختبلؼ جيات ، الفعَّاؿ بينو وبيف التبلميذ

 ..".يزجر مف تعدى في بحثو أو ظير منو لدد أو سوء أدب أو ترؾ اإلنصاؼ..وأف .البحث.

ومف تماـ ضبط الصؼ والمحافظة عمى ىدوئو أف يحرص المعمـ عمى االنضباط بيف التبلميذ 
يؤذي المعمـ بأف يأخذ عمييـ أال  132)  1986:، وفي ذلؾ يوصي )القابسي، ال يؤذي بعضيـ بعضاً وأ

 مى المعمـ أف يؤَدبيـ إذا آذى بعضيـ بعضا....وٕانما ع..بعضيـ بعضاً 

معتبرىـ ، فضبط الصؼ يتعمؽ بوجود عبلقات إنسانية  يتعامؿ مف خبلليا المعمـ مع طبلبو
، مما يؤىمو الستقباؿ الدرس بدافعية أكبر.)الكحموت، بالراحة النفسية لمطالب مميئاً  وىذا يوفر جواً ، ءهأبنا

2007 :63.) 

يضع األمور في ، الضبط والسيطرة عمى الطبلب حازماً عمى  يكوف قادراً  لذا فبلبد لممعمـ بأف
وال يتساىؿ حيث تجب ، حيث ينبغي التساىؿ، مواضعيا ويمبس لكؿ حالة لبوسيا فبل يشتد

 (.158:  1979،الشدة.)النحبلوي

صفية المتعمقة بالمعرفة والبيئة ال، حيث أف التعميـ يقوـ عمى أساس مف تنظيـ البيئة التعميمية
، ليسيؿ التعمـ الذي ىو بمثابة نتاج العممية التعميمية التعممية.)البرازي والوسائؿ واألدوات والمناخ الدراسي؛

2001 :.(55  

 كما يمي:، ويرى الباحث أف ىناؾ فوائد تنجـ عف ضبط الصؼ والمحافظة عمى ىدوئو

 بة أنفسيـ.يساىـ في تحقيؽ التفاعؿ اإليجابي بيف المعمـ والطمبة وبيف الطم-

 يوفر فرصة لتعميـ الطمبة بشكؿ أكثر جدية وفائدة.-

 يساىـ في تحقيؽ األىداؼ المرجوة بأقؿ وقت وجيد.-

 يوفر بيئة صفية باعثة ومشوقة لمتعميـ والتعمـ. -

 إثارة ان ااه الطما  إلى الدرس: -7

وذلؾ  ؛ة إلى الدرسف إلى ضرورة إثارة انتباه الطمبيالمعمم ء التربية المسمموفعمماو لقد وجّ 
ومساعدتيـ عمى  الفيـ ، واكتساب الميارات واألنشطة الصفية بكؿ وضوح وٕاتقاف، لتحقيؽ الفائدة

 واالستيعاب.

 :1978، لذا فيمـز المعمـ أف"يأمرىـ باإلنصات مع االستماع إلى ما ينطؽ بو مف العمـ")اآلجري
53 .) 
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ىى لكي يثير اىتماـ وانتباه الطمبة إلى الدرس المعمـ  129)، 128:  2005، و )ابف جماعةولقد وجّ 
أو فعؿ ما ينبغي ، .يوقظ النائـ ويشير إلى مف ترؾ ما ينبغي فعمو.بضرورة أف يكوف لو نقيب فطف كّيس.

 و يأمر بسماع الدروس واإلنصات ليا.   ، تركو

مـ لمحاضرة فإذا لـ ينتبو المتع، " االنتباه عامؿ ىاـ في اكتساب المعرفة وتحصيؿ العمـ إف حيث
عمى إثارة انتباه ، وبذلؾ يحرص المعمموف دائماَ ، فإنو ال يستطيع إدراؾ ما تضمنو مف معمومات، ما

 .19):  1997، حتى يتمكنوا مف استيعاب الدروس وفيميا")أبودؼ، تبلميذىـ
و لما ل ؛أىمية إثارة المعمـ النتباه طمبتو عند تقديـ الخبرات واألنشطة الصفية :يتضح مما سبؽ

وبالتالي يساعدىـ عمى التخمص ، مف أثر بالغ في تحصيؿ الطمبة وٕاكسابيـ الميارات واألنشطة الصفية
مما ينعكس ، نشطة الصفيةمف حاالت شرود الذىف والممؿ والسآمة التي تذىب تركيز الطمبة عف تعمـ األ

 عمى تحصيميـ ومستوى الفيـ واالستيعاب لدييـ. إيجاباً 
 ما  لمداخ  يـ:اال  ماع آلراء الط-8

ألنو  ؛ىو استماع المعمـ لمداخبلت وآراء الطمبة، مف القواعد األساسية لعممية االتصاؿ التربوي
 يساعد في نجاح عممية االتصاؿ ويزيد فرص التفاعؿ بيف المعمـ والطمبة.

"يسمع السؤاؿ مف مورده عمى  المعمـ بضرورة أف (129 2005 :، وفي ذلؾ أوصى )ابف جماعة
وفي نفس االتجاه أوصي )اآلجري( المعمـ بأف يحسف ، وال يترفع عف سماعو" وٕاف كاف صغيراً وجيو 

مف  خوفاً ، أثناء سماعو ألحد التبلميذفبل ينشغؿ مع أحد مف التبلميذ أو الزمبلء ، االستماع لمف يقرأ عميو
 .156) 1988: ، ضياع الفائدة.)عبد الرحمف

والفيـ يؤدي إلى االقتناع  ، النتباه يؤدي إلى الفيـف االستماع المصحوب باإلنصات واإحيث 
 (.157:  1988، واإليماف... وفي اإلنصات مراجعة المعمـ لما يحفظو.)عبد الرحمف

، يعزز مف التفاعؿ بينو وبيف الطمبة، يتضح مما سبؽ أف استماع المعمـ لمداخبلت طبلبو 
الي يسيؿ عممية تبادؿ الرسالة والمحتوى بيف وبالت، ويؤدي إلى استقباؿ الرسالة التعميمية بكؿ وضوح

 مما يساىـ في نجاح عممية االتصاؿ الصفي.، وفي ذلؾ تقدير واىتماـ لمطمبة، المعمـ والطمبة
 مراعاة ال درج ف   عم ـ الطما : -9

وذلؾ لكماؿ  ؛عمى ضرورة أف يتدرج المعمـ في تعميـ طبلبو، لقد اىتـ العمماء في الميداف التربوي
 بما يتناسب وقدرات الطمبة.، جودة عالية يدة والوصوؿ إلى تعميـ ذالفائ

"ال :بقولو ، الطالب مع التدرج المعمـ بضرورة 2005: 149)، )ابف جماعة ىوصأوفي ذلؾ 
 " ..   .يمك ف الطالب مف االشتغاؿ في فنيف أو أكثر إذا لـ يضبطيا بؿ يقدـ األىـ فاألىـ 
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المعمـ عميو "أف ال ينقمو مف سورة حتى يحفظيا بإعرابيا  ومف تماـ التدرج في التعميـ أفىى
 .133): 1986، وكتابتيا")القابسي

عمـ مف رتبة إلى تأف "يراعي التدرج في ترقية المبضرورة  المعمـ و )الغزالي(نب في ىذا االتجاهو 
 (.21:  1982، رتبة")حوى

بمسائؿ  المعمـ يبدأ بحيث، اً فشيئ اً شيئ لممتعمميف العمـو ضرورة تمقيف إلى (خمدوف ابف (دعاكما 
 اإلجماؿ ويخرج عف فيو والبياف الشرح فيستوفي، ثانية الفف إلى بو يرفع ثـ، المجممة وأصولو العامة الفف

:  1995، قفمو.)النباىيف لو وفتح أوضحو إال منغمقاً  وال مبيماً  وال اً عويص يترؾ فبل ثالثة بو يرفع ثـ
223.) 

مف السيؿ إلى الصعب فاألكثر صعوبة أو مف البسيط  ياً طاء المواد تدريجلذا فبلبد لممعمـ مف"إع
 . 54)  2001:، إلى األقؿ بساطة".)البرازي

 منيا:، ويوجد لمتدرج فوائد وآثار إيجابية

 يساعد الطمبة عمى إتقاف األنشطة والخبرات التعميمية. -

 يساىـ في زيادة الفيـ والتفاعؿ لدى الطمبة. -

: 1986، .)األغاأصحابياوتغير العادات غير المرغوبة المتأىمة عند ، السموؾ تسييؿ عممية تعديؿ -
153.) 

 .التعمـ في المتعمميف تقدـ مدى عمى الوقوؼ إلى المعمـ يساعد  -    

 النفور مف بدالً  العمـ عمى اإلقباؿ عمى المتعمـ وتساعد وتشويقاً  متعة أكثر التعميمية العممية يجعؿ   -   
 (.50  2007:، الكحموت.(عنو واإلعراض منو
  قد ـ الخارات لاألنشط  ال ف   اشكؿ م كامؿ: -10

ىو تقديـ الخبرات ، مف الميارات األساسية التي البد لممعمـ مف مراعاتيا أثناء االتصاؿ الصفي
 واألنشطة الصفية بشكؿ متكامؿ ومتقف.

ند تدريسو لممسائؿ ( المعمـ ع143، 142 2005:، و )ابف جماعةوفيما يخص ذلؾ فقد وجّ 
المعمـ بأف يبيف لو معاني أسرار حكميا وعمميا وما  مطالباً ، قدميا بشكؿ متكامؿ ومفصؿوالخبرات أف ي

 .ومف وىـ فييا في حكـ أو تخريج أو نقؿ بعبارة حسنة األداء..، يتعمؽ بتمؾ المسألة مف فرع وأصؿ
و كما وجّ ، مأخذ الحكميف والفرؽ بيف المسألتيفويذكر ما يشابو تمؾ المسألة وما يفارقيا ويقاربيا ويبيف 

كما ويقدـ لمطمبة ، المعمـ بأف يبذؿ كؿ الجيد لتوضيح الميارات -149) 142:2005، )ابف جماعة
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يحرص عمى تعميمو وتفييمو  " المعمـ بضرورة أف عمقة بالمادة التي يدرسيا مطالباً األساسيات والقواعد المتىى
 ". وأف يذكر لمطمبة قواعد الفف التي ال تنخـر ... وتقريب المعنى لو، ببذؿ جيده

ويقـو ، فالمعمـ الماىر يشرح بعناية كؿ خطوة تجسدىا الميارة أو المعرفة المطموبة مف الطبلب
في بناء بتوضيح وتفسير المفاىيـ الجديدة حاؿ حدوثيا أو في مناسبتيا ... كما ويتقدـ بعناية وكؿ روية 

، المفتوحة .)جامعة القدس.الطمبة بنموذج كمي لمميارات أو السموكيات ليتبعوه. مزوداً ، الميارات المطموبة
:2012  (59. 

 -ويعتقد الباحث أف المعمـ باستطاعتو تقديـ الخبرات واألنشطة الصفية بشكؿ متكامؿ مف خبلؿ التالي:

 توضيح المسائؿ والميارات لمطمبة بشكؿ تدريجي ومجزأ . -

 ة والميارات باألمثمة والمحسوسات.اقتراف شرح المعمـ  لؤلنشط -

 استخداـ المعمـ الوسائؿ اإليضاحية والمعينات المرتبطة باألنشطة والميارات. -

 تمثيؿ الطمبة لمميارات واألنشطة الصفية. -

 استخداـ األسئمة التقويمية لمتعرؼ عمى مدى استيعاب الطمبة لمميارات واألنشطة المعطاة. -

 ـ ف  الملقؼ ال عم م  ال عمم :المشارك  ا  جاا   لمم عم -11

والسير ، المشاركة الفعالة لمطالب في الموقؼ التعميمي، مف أساسيات عممية االتصاؿ التربوي
عف  بعيداً ، شاط في العممية التعميميةبحيث يضفي الحيوية والن، نحو التفاعؿ المتبادؿ بيف المعمـ وطمبتو

 عمى المعمـ فقط. الخموؿ الذي يأتي مف االتصاؿ األحادي المعتمد

ويتيح ليـ فرص التفاعؿ ، ومف ىذا المنطمؽ فبلبد لممعمـ أف يشرؾ طبلبو في الحصة الدراسية
السيما إذا كاف ، في تفييمو الصفي مف خبلؿ أف " يسمح لو بسيولة اإللقاء في تعميمو وحسف التمطؼ

  2005: 141).، لذلؾ لحسف أدبو وجودة طمبو")ابف جماعة أىبلً 

، وقؼ التعميمي حيوية ونشاطالمعمـ عمى التفاعؿ بيف الطمبة أنفسيـ ليضفي عمى الم كما يحرص
، عف الممؿ والروتيف القاتؿ لمطمبة "وال بأس أف يجعميـ يممي بعضيـ عمى بعض")ابف سحنوف بعيداً 

فيو يسأؿ ، دور إيجابي نشط، ولذلؾ فإف دور المتعمـ في ظؿ المنيج التربوي الحديث، 106)  1972:
حيث يقتصر عمى حفظ ، وبذلؾ يختمؼ عف دور المتعمـ في المنيج التقميدي، يناقش ويسمع ويشاىدو 

 .22):   1993، المعمومات التي يمقييا معممو أو أخذىا مف الكتاب )راشد
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ويرى الباحث أف بإمكاف المعمـ زيادة فرص التفاعؿ لطبلبو وزيادة مشاركتيـ في الموقؼ التعميمي ىى
 -مف خبلؿ:

 سمح لمطمبة بسيولة اإللقاء ويتيح ليـ فرصة التعبير عف أنفسيـ بكؿ أريحية.أف ي -

 كمعب الدور وكاأللعاب التربوية..، يضمف خطتو اليومية أنشطة تعتمد عمى الطمبة -

 أف يقـو المعمـ بتعزيز المشاركات اإليجابية مف قبؿ الطمبة. -

روح القيادية لدى الطمبة ويعزز مما ينمي ال، يختار مف الطمبة ما يقوـ بتدريس أنشطة صفية -
 ثقتيـ بأنفسيـ.

 أل ال ب م لازن  لم درج :  ملك   ال     در مف الطما  لفقاً ع ج المشك ت ال-12

حدد عمماء التربية اإلسبلمية مجموعة مف األساليب التربوية المناسبة في عبلج المشكبلت 
 -:ما يأتي منيا، التي تصدر مف الطمبةالسموكية 

  لا رشاد: الن ح-أ

بحيث يقـو ، النصح واإلرشاد إلى الطريؽ الصحيح، مف األساليب الفعالة في تعديؿ سموؾ الطمبة
المعمـ عند إصدار المتعمـ  سموؾ سمبي  بأف ينصحو ويرشده إلى الطريؽ الصحيح والمقبوؿ وذلؾ قبؿ أف 

ى خمؽ ال يحسف بأىؿ العمـ "فإف تخطى أحدىـ إل :(52  1978:، وفي ذلؾ يقوؿ) اآلجري، يمجأ لمعقاب
وينبغي ، يحسف بأىؿ العمـ واألدب كذا وكذا ولكف يقوؿ ال، لـ يجبيو عمى وجيو عمى جية التبكيت لو

 ألىؿ العمـ أف يتجافوا كذا وكذا". 

المعمـ إلى إتباع أسموب النصح واإلرشاد في تعاممو مع  (97:  2005، )ابف جماعة وكما وجّ 
 مف الواجبات عميو أرشده بتمطؼ ورفؽ". شيئاً  طيارتو أو مف ال يقيـ صبلتو أو"وٕاذا رأى  :طبلبو فيقوؿ

 والناصح المربي فيو، السيئ األمر عاقبة لو ويبيف، لممتعمـ النصيحة ـأف يقد   عميو المعمـف
 يحقؽ ما إلى بتوجييو الضرر المنصوح لتجنيب والمصمحة الحؽ بياف إلى وييدؼ النصح، واألب

 لكي والقموب؛ العيوف عف الغشاوة إلزالة ميـ أمر فيذا، أقنعتو وٕاسقاط الباطؿ تعرية نبإلى جا، سعادتو
 (. 2009:51، )فروانة يصؿ التوجيو إلى النفوس

الة في التأثير عمى نفوس الطمبة وتعديؿ أف النصح واإلرشاد مف األساليب الفعَّ  :مما سبؽيتضح 
عف إتباع أساليب ترىؽ  ؾ طبلبو الوجية السميمة بعيداً سمو و حيث البد لممعمـ أف يوجّ ، سموكيـ السمبي

 الطالب وتؤثر عمى نفسيتو ومستواه العممي.
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ىى  ال أن ب ل ال لا خ :-ب

 مف ال مع المربي يسمكيا القوؿ في شدة" : وىي العقوبات المشروعة مف عقوبة التوبيخ يعتبر
 (.87  : 2005، ىربيد وأبو، يقبؿ النصح")شويدح

، المعنوي العقاب أشكاؿ ( أف التأنيب والتوبيخ: "شكؿ مف 2006 : 18، دؼ )أبو ويرى  كما
  ".معو الميف يصمح ال، السموكي كبيراً  الخطأ يكوف حينما المربي إليو يحتاج

وبيذا الشأف ، ولقد أجاز العمماء استخداـ التوبيخ كتعديؿ لسموؾ الطمبة المخالفيف والمقصريف
نياه عف ذلؾ  "فإف لـ ينتوِ  :تخداـ التوبيخ بحؽ الطالب المقصر فيقوؿو ابف جماعة المعمـ إلى اسيوجّ 

 .(155، 2005:154، ")ابف جماعة.ويغمظ القوؿ عميو إف اقتضاه الحاؿ لينزجر ىو وغيره .. جيراً 

وينبو ، الطمبةعف استخداـ التوبيخ المفرط والجارح والقبيح ضد  االتجاهكما ونيى العمماء في نفس 
 .."..يعنؼ السائؿ بالتوبيخ القبيح ( المعمـ بأف "ال53: 1978، )اآلجري

 يمي: كما، ( مجموعة مف اإلرشادات الخاصة بالتأنيب والتوبيخ 2010:55، )فروانة توذكر 

 .فادحاً  أً خط ارتكابو عند المتعمـ تأنيب-

 .الصحيح البديؿ وتقديـ الخطأ ببياف لمسموؾ المباشر التوجيو -

 .فائدتو تضيع ال لكي بكثرة استخدامو وتجنب المناسب والوقت المناسب ربالقد التأنيب استخداـ -

 .هؤ زمبل أماـ مشاعره يجرح ال حتى والمعمـ المتعمـ بيف فردي بشكؿ المتعمـ تأنيب يكوف أف -

 . جميعاً  الخطأ مف فيتعمموا الطمبة لجميع موجو عاـ بشكؿ التأنيب يكوف أف -

  العقاب الادن  المع دؿ: -ج

بقصد ضبط سموكو دوف ، عمـ باليد أو العصاب البدني"إيقاع ألـ حّسي في المتبالعقا ويقصد
 (.137:  1999، )أبودؼ إلحاؽ ضررِ  في جسده"

ب وذلؾ بشكؿ معتدؿ العقاب البدني في حؽ الطالب عند تقصيره ومخالفتو الصوا اءعممالوأجاز 
ف استخداـ يلممعمم يجيز1986: 128) ، بسي) القافيذا ، عف اإلفراط والضرر بالطالب ومتوازف بعيداً 

 "وفي بعض األحاييف يوقع الضرب". :العقاب البدني المتوازف فيقوؿ

وشدد العمماء عمى عدـ إفراط المعمـ بالعقاب البدني عف الحد المسموح والمقبوؿ الذي يضر 
أف الضرب مف  وٕاذا استأىؿ الضرب فاعمـ( 128 :1986، )القابسي: بالطالب ويؤثر عمى صحتو فيقوؿ

 وىذا ىو أدبو إذا فّرط.، فميستعمؿ اجتياده لئبل يزيد في رتبة فوؽ استئياليا، واحدة إلى ثبلث
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ىى ينبغي لمؤدب أف يزيد في ضربيـ إذا  "ال :( 1972:93، )ابف سحنوف :يقوؿ االتجاهوفي نفس 
 األلـ إلى التأثير المشنع"يتعدى  ولذلؾ فإف"صفة الضرب ىو ما يؤلـ وال، احتاجوا إليو عمى ثبلثة أسواط"

ولقد وصؼ القابسي المعمـ الذي يضرب طبلبو بقسوة بأنو معمـ جاىؿ ، 1986: 130)، )القابسي
 .وجاؼٍ 

 ومف األمور الواجب مراعاتيا مف قبؿ المعمـ فيما يخص العقاب:

 ثـ سراً  النيي ثـ الفعؿ بصاحب تصريح دوف الطبلب أماـ الفعؿ عف بالنيي العقاب يتدرج أف -
 بو. قاـ ما يفعموف فبل لزمبلئو عبرة يكوف حتى بالنيي الجير

 ىدؼ يكوف أف بمعنى الواجبات في تقصير أو الطالب مف صدر خمؽ لسوء العقاب يكوف أف -
 (.58: 2007، )الكحموت.السموؾ وتعديؿ التأديب العقاب

 ينجـ عنو ضرر عمى صحة المتعمـ النفسية والجسدية. أف ال يكوف العقاب مفرطاً  -

 مراعاة الفروؽ الفردية بيف الطبلب المعاقبيف. -

 -:( أف العقاب البدني يسير في ضوء ثبلث مراحؿ أساسية152:  1999، ويذكر) أبودؼ

 . والتوجيو النصح : األللى

 . وتخويؼ ولـو توبيخ مف المعنوي العقاب : الثان  

 الضرب(. األذف.. شد ) البدني العقاب : الثالث 

، سباب ومعايير وضوابط محددةتخداـ المعمـ لمعقاب البدني يكوف في ضوء أويرى الباحث أف اس
وبالتالي ، عمى الحالة النفسية لممتعمـ حتى ال ينعكس سمباً  ؛والخروج عف حالة التوازف فراطعف اإل بعيداً 

 بؿ والمدرسة بشكؿ عاـ. ؛تنفره مف المعمـ والمادة التي يدرسيا

 :ا عراض عف الطالب المخطئ  -ت

الطالب  إعراض المعمـ عف، الة والتي تساىـ في تعديؿ سموؾ الطمبةف األساليب التربوية الفعَّ م
 .المخطئ 

مف  فبل بأس حينئذِ  فإف لـ ينتوِ ، إياه يوصي المعمـ مخاطباً  2005: 155)، جماعة )ابف فيذا
أف يقـو ، لطالبأي عمى المعمـ عندما يتكرر السموؾ السمبي مف ا، طرده واإلعراض عنو إلى أف يرجع

 وكذلؾ ىجره ومقاطعتو وعدـ االكتراث بو حتى يعود إلى رشده وصوابو.، بعزؿ الطالب عف البيئة الصفية
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ىى  بد ال نافعاً  يكوف لكي و، مفيد تربوي أسموب خطئو عف يعود حتى المخطئ الطالب عف المعمـ  إعراضف
 بؿ، عميو إيجابي أثر الفعؿ ليذا يكوف فوٕاال فم، الميجور نفس في مكانة لو ْعرضوالمُ  الياجر يكوف أف

 (.59  2010:، )فروانة "استراح قد أنو يشعر ربما

 المتعمميف أو األبناء وطاعة التزاـ وتبيف، لمفرد الجماعة أىمية ُتظير المقاطعة ف إحيث 
 ىذا مرتكب أف الجماعة نفس في لدتو  حيث، الخطأ لمعالجة مباشرة غير تربية تمثؿ إنيا كما، لمعممييـ

 : 33). 1990، العامر (األسموب وبنفس سيقاطع الخطأ

فعندما يشعر ، يتضح مماسبؽ: أف اإلعراض عف الطالب المخطئ مف األساليب التربوية الفعَّالة
فيذا يعزز لدى الشخص ، أو أف معممو يقاطعو ويعرض عنو، الطالب أنو معزوؿ عف البيئة الصفية

 سموكو. ويساىـ في تعديؿ، المحاسبة الذاتية
 إ قاف غمؽ الدرس"الملقؼ ال عم م ": -13

مف األمور التي تعبر عف سير المعمـ في ضوء خطوات متسمسمة ومتدرجة في الموقؼ التعميمي 
 ىو إتقانو لغمؽ الدرس بالكيفية المناسبة.، أو الحصة الدراسية

إنياء عرض  "ىو تمؾ األفعاؿ أو األقواؿ التي تصدر عف المدرس بقصد ويقصد بغمؽ الدرس:
 (.326:  2010، أو ىو إجماؿ تعمـ الطبلب")دحبلف، الدرس نياية مناسبة

ويتـ مف ، بأنو عممية منظمة تتعمؽ باإلشارة إلى نياية الدرس كما ويعر ؼ الباحث غمؽ الدرس:
كما ويرتبط ، خبلليا إعطاء ممخص مف قبؿ المعمـ أو الطمبة  لما قدـ مف معمومات في الموقؼ التعميمي

 بو توجيو أسئمة ختامية لفحص التقدـ والتعمـ لدى الطمبة .

( المعمـ إلى ضرورة غمؽ الموقؼ التعميمي بكممات تدؿ عمى 133  2005:، رشد )ابف جماعةأ
.ولكف يقاؿ قبؿ ذلؾ كبلـ يشعر .نيايتو بقولو"جرت العادة أف يقوؿ المدرس عند ختـ كؿ درس واهلل أعمـ.

 ."..أو ما بعده يأتي إف شاء اهلل تعالى.، ره"بختـ الدرس كقولو "وىذا آخ

أف يطمب المعمـ مف طمبتو إعادة الشرح أو إعطاء ممخص لما ، ومف تماـ غمؽ الموقؼ التعميمي
قدـ مف معمومات فيما بينيـ؛ وذلؾ لتحقيؽ الترابط في الموقؼ التعميمي ولكي تترسخ المعمومات أكثر في 

  2005:، فيقوؿ )ابف جماعة، ـ واستيعابيـ لما قدـ مف خبراتأذىاف الطمبة والتعرؼ عمى مدى فيمي
ليثبت في  أذىانيـ ، المعمـ بأف: "يأمر الطمبة بإعادة الشرح  بعد فراغو فيما بينيـ في ذلؾ موجياً  (133

 ." ..ويرسخ في أفياميـ.
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ىى  كفا ات ال قل ـ: -د

 ويقصد الباحث بكفايات التقويـ:

وقدرتو عمى توظيفيا في ، ي يمتمكيا المعمـ التي تتعمؽ بالتقويـمجموعة الميارات والقدرات الت
 الموقؼ التعميمي التعممي بمستوى أداء محدد.

 -لمف الكفا ات ال    ندرج ضمف كفا ات ال قل ـ:

 ا  خداـ أدلات م نلع  ل قل ـ أداء ط او: -1

متعرؼ عمى مدى يوجد العديد مف األدوات التي تستخدـ لتقويـ تحصيؿ الطمبة وأدائيـ وذلؾ ل
فتمكف الباحث مف خبلؿ دراستو إلى تحديد أداتيف رئيسيتيف لتقويـ أداء وتحصيؿ ، تحقؽ األىداؼ المرجوة

 -كما يمي:، الطمبة
 الم لظ :-أ

وذلؾ ، ؼ المبلحظة بأنيا:"مراقبة ما يحدث مف سموؾ فردي أو جماعي معيف دوف التأثير فيوعرَّ تُ 
 .109 ) :2013، الشريؼ، البنا، ت إليو".) أبو الجديافبيدؼ الكشؼ عف األسباب التي أد

مشاىدة سموؾ الفرد في موقؼ معيف أو االستجابة لمثير معيف. )جامعة القدس  ؼ بأنيا:عرَّ كما تُ 
 (.183:  2011، المفتوحة

وتفاعميـ داخؿ الحجرة ، ؼ الباحث المبلحظة: بأنيا مراقبة ومشاىدة المعمـ لسموؾ طبلبوعر  ويُ 
 ومدى إنجازىـ وتحقيقيـ لؤلنشطة الصفية المرسومة.، الصفية

، ومتابعة إنجازىـ ورصد تحركاتيـ، المعمـ إلى ضرورة مبلحظة سموؾ طبلبيـ العمماءُ و ولقد وجّ 
في آدابيـ وىدييـ "أف يراقب أحواؿ الطمبة  المعمـ بضرورة 144): 2005، وصي)ابف جماعةأوفي ذلؾ 

 ".وظاىراً  وأخبلقيـ باطناً 

، ة أنشطة الطمبة ومبلحظتياالمعمـ بضرورة متابع 106)  1972:، )ابف سحنوفوصى كما أ
لذا فمف األىمية لممعمـ أف "يبلحظ حركات الطبلب ويرصد ، تفقد إمبلءىـبضرورة أف ي إياه مخاطباً 
 (.72  1999:، وينتبو لتكرار بعض المواقؼ والتصرفات منيـ")البيانوني، مواقعيـ

 -أىميا:، مجموعة مف المزايا لممبلحظة ( 113 :  2013، وآخروف، ويذكر) أبو الجدياف 

 الحصوؿ عمى معمومات كثيرة يصعب توافرىا عف طريؽ االختبارات. -

 بعض السمات ال نستطيع الحكـ عمييا إال مف خبلؿ المبلحظة. -

 تحتاج إلى وقت قصير.  -
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ىى  العمؿ التربوي. تكرار المبلحظة يساعد عمى كشؼ التقدـ الحاصؿ لدى الطالب في ميداف -

 تساىـ في تشخيص نقاط القوة والضعؼ في أداء الطمبة. -

 -أىميا:، ويرى الباحث أف ىناؾ جوانب رئيسية عمى المعمـ مبلحظتيا

 تفاعؿ الطمبة داخؿ الصؼ.  -

 مبلحظة تركيز وانتباه الطمبة لمدرس.  -

 مبلحظة ومتابعة األنشطة والمسائؿ المعطاة لمطمبة.  -

 ء التبلميذ ومدى تنفيذىـ لمميارات .مبلحظة أدا  -

 مبلحظة سموؾ وتصرفات الطمبة داخؿ الصؼ.  -
 االخ اار: -ب

ويعرض عمى الفرد لكي ، "عبارة عف موقؼ مصطنع ينظـ بطريقة خاصةبأنو ؼ االختبار:عرَّ يُ 
مة ميما . أو ىو أداة قياس يتـ إعدادىا وفؽ خطة منظ.لتقدير استعداداتو. أساساً  يؤخذ استجاباتو عنو

 . 139)، 138 : 2013، وآخروف، كاف نوع االختبار أو غرضو".) أبو الجدياف

وذلؾ لقياس ، ضرورة استخداـ االختبارات بأنواعيا شفوية كانت أو كتابيةإلى المعمـ  العمماءُ  حثولقد 
 -تقدـ الطمبة والتعرؼ عمى مستواىـ التحصيمي عمى النحو التالي:

باالختبارات الشفوية:ىي أسئمة غير مكتوبة تعطى لمتبلميذ ويطمب منيـ  ويقصد االخ اارات الشفل  : - أ
 (.390 :2010، يا دوف كتابة.)أبوعبلـناإلجابة ع

المعمـ بضرورة استخداـ االختبارات الشفوية بعد شرحو  (144:  2005، )ابف جماعة حثو 
مف شرح درس فبل بأس بطرح "إذا فرغ الشيخ  إياه فيوصي المعمـ مخاطباً ، نشطة الصفيةلمميارات واأل

أي عمى المعمـ بعد تقديـ الدرس والميارات الصفية عميو ، مسائؿ تتعمؽ بو عمى الطمبة يمتحف بيا فيميـ"
لكي يتعرؼ عمى مدى اكتسابيـ  ؛أسئمة شفيية مباشرة عمى الطمبة، و في نياية الحصة الدراسيةأف يوجّ 

 يعابيـ ليا.لمميارات واألنشطة والتعرؼ عمى مدى فيميـ واست

 -أىميا:، ويوجد مجموعة مف المميزات لبلختبارات الشفوية

 يستطيع أف يتمقى الطالب تغذية راجعة فورية. -

 تحديد المعمـ الصفات الشخصية لطبلبو. -

 (.141: 2013، وآخروف، والتعبير عف رأييـ . ) أبو الجدياف، تدريب الطمبة عمى الجرأة في القوؿ -
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ىى  (.390 :2010، لمتعرؼ عمى قدرة التمميذ عمى النطؽ والتعبير. )أبوعبلـمف أنسب الوسائؿ  -
 -االخ اارات ال لر ر  )ال ل  م  (: -ب

، أوفي امتحانات النقؿ، ىي االختبارات التي يراد بيا تقويـ التحصيؿ الدراسي في نياية الفترات
وتحديد ، أىـ وسائؿ تقويـ التحصيؿوتعتبر مف ، ويطمؽ عمييا اختبارات القمـ والورقة، والشيادات العامة

 (. 2010:387، مستوى التبلميذ التحصيمي.)أبوعبلـ

ضبطيـ لما قدَّـ ليـ مف  أف يمتحف يوصي المعمـ بضرورة (145:  2005، )ابف جماعةفيذا
 ويختبرىـ بمسائؿ تنبني عمى أصؿ قرره أو دليؿ ذكره..، الميمة والمسائؿ الغريبة القواعد

 أىميا:، مجموعة مف المميزات لبلختبارات التحريرية)التحصيمية( ( 2010: 286، وذكر) دحبلف

 تعرؼ مواطف القوة والضعؼ لدى الطبلب. -

 قياس تحصيؿ الطبلب وتقدميـ. -

 إثارة دافعية الطبلب لمتعمـ. -

 متيا لحاجات الطبلب.ءوالمناىج الدراسية ومدى مبل، تقويـ طرائؽ التدريس -
  دار األلكاـ لاآلراء:ال زاـ الملضلع   ف  إ -2

كما ، والتمييز بيف الصواب والخطأ، المعمـ  إلى ضرورة التأكد مف أحكامو وآرائو العمماءُ و وجّ 
:  1978، وفي ذلؾ يقوؿ )اآلجري، التيقف والتثبت قبؿ أف يصدر حكـ أو  رأي معيفمف والبد 

ومنيـ مف ، وسمـ برأيو بغير تمييز، عميو.فيقوؿ ىذا باطؿ وىذا ال أقوؿ بو فيرد سنة رسوؿ اهلل .(".63
وال يمتفت إلى ما يحتج كؿ ذلؾ نصرة منو لقولو ال ، يحتج في مسألة بقوؿ صحابي فيرد عميو خصمو ذلؾ

 ."..يبالي أف يرد السنف واآلثار.

ة تحمى بالموضوعية التامضرورة ال إلى المعمـ  1999: 124)، و )البيانونيوجّ  االتجاهوفي نفس 
 عف العاطفية واالنفعاؿ وردود الفعؿ. بعيداً ، اء واألفكارفي نقد اآلر 

وٕانما يسعى ، "فالمسمـ ال يقتنع باألدلة الظاىرة بقولو135) : 1990، ويؤكد عمى ذلؾ)الوحيدي
األدلة والبراىيف الدالة عمى صدؽ رأي  ألفّ  ؛لمعرفة الحقيقة كاممة ويسعى لحشد األدلة المتعمقة بموضوعو

 تعيف عمى إيضاح  الحقيقة لمف يجيميا". معيف عممية جوىرية

، عف التأويؿ الشخصي بعيداً ، ي في ضوء معرفتو ودرايتوأف يفتبضرورة  المعمـ  ءعمماالكما نبو 
يجوز لممممي أف يفسر إال ما عرؼ معناه  "ال :يقوؿ  1989: 77 )، السمعاني )فيذا ، أو التخمينات

 وأما ما لـ يعرفو فيمزمو السكوت عنو".
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ىى ىناؾ حاالت يجب أف يتوقؼ فييا المعمـ عف اإلجابة وٕاصدار األحكاـ ليتأكد مف صحة  لذا
وينبغي أف يجيب عف ماال يعرفو بقولو ال أعرؼ أو ال أدري أو ال أتحقؽ ، وٕاجاباتوأحكامو وسبلمة آرائو 

 در بإصدار أحكاـ عمى غير عمـ.فالحرج بأف يبا.حيث البد لو مف  عدـ التحرج مف ذلؾ .، منو
 (.104 1984:، ..)عبد العاؿ.منو

فالموضوعية تتمثؿ في البعد عف اليوى في كؿ ما يصدر مف أفكار وأفعاؿ وسمات يجدر بالمعمـ 
عف العواطؼ الذاتية واالنفعاالت الشخصية في معاممتو مع الطمبة  .وكذلؾ النزاىة بعيداً .التقيد بيا.

نفسو  بالموضوعية والصدؽ يقتدي بو طبلبو ويحاكونو  ومتى ألـز المعمـ ...وتقويمو ألعماليـ وسموكياتيـ
 .78)  2001:، .. )البرازي.في تصرفاتو وما يصدر عنو 

في إصدار األحكاـ  ضرورة تحمي المعمـ بالموضوعية والمصداقية :مما سبؽ الباحث ستنتجي
دقة وصحة معموماتو  كما البد مف التيقف والتحقؽ مف مدى، عف الذاتية والتأويؿ الشخصي بعيداً ، واآلراء

 يخرج عف دائرة الصواب والحؽ. حتى ال
 ا  خداـ ال قل ـ ال شخ    لمكشؼ عف قدرات لم  لى ال  م ذ:-3

"الكشؼ عف األساس المعرفي البلـز والمتطمبات السابقة لتعمـ المواد  يقصد بالتقويـ التشخيصي: 
  (.329: 2010، والخبرات التعميمية الجديدة")دحبلف

ضرورة استخداـ التقويـ التشخيصي لمتعرؼ عمى قدرات الطمبة إلى المعمـ  العمماءُ و حيث وجّ 
لتقديـ خبرات  ؛وذلؾ لبلنطبلؽ في ضوء نتائج ىذا التقويـ، وتحديد نقاط القوة ونقاط الضعؼ عندىـ
يوصي المعمـ بضرورة  (149:  2005، )ابف جماعةفيذا ، تربوية بما يناسب قدرات ومستوى الطمبة

"إف :ينقميـ لتعمـ الخبرات التربوية إال في ضوء الكشؼ عف قدراتيـ فيقوؿ تعرؼ عمى مستوى طبلبو والال
استشار الشيخ مف ال يعرؼ حالو في الفيـ والحفظ في قراءة فف أو كتاب لـ يشر عميو بشيء حتى يجرب 

 ." .ذىنو ويعمـ حالو.

إال بعد ، شير عمى الطالب وال يقدـ لو خبرةي أف ال عميو المعمـ فَّ أ، (ابف جماعة )نستنتج مف قوؿ
كما والبد لممعمـ مف فحص وتشخيص قدرات الطمبة لبلنطبلؽ مف نتائج ، التعرؼ عمى قدراتو ومستواه

 اؿ المتناسب مع قدرات ومستوى الطمبة.التقويـ إلى التدريس الفعَّ 

 -والتقويـ التشخيصي يسعى إلى تحقيؽ مجموعة مف األغراض أىميا:

 صعوبات  ومشاكؿ التعمـ لدى التبلميذ. تحديد -

 .48) :2013، وآخروف، في تعمـ جديد.)أبو الجدياف استثمار نقاط القوة لدى التبلميذ المتفوقيف دراسياً  -

 عمى حاجات وخمفيات المتعمميف السابقة. مى نقطة البداية في التعميـ بناءً يساعد المعمـ عمى التعرؼ ع -



ىاإلطار النظرياإلطار النظري

 

72 
 

  الفصلىالثالثالفصلىالثالث

ىى  (.276: 2010، حالتيـ التعميمية الحاضرة.)دحبلف تحديد مستوى المتعمميف في ضوء -
 ا  خداـ ال قل ـ القام  لق اس الخارات المك  ا  ف  الل ص الدرا    ال ااق :-4

  ق د اال قل ـ القام :

وييدؼ إلى تحديد مستوى استعداد الطمبة لبدء ، ىو التقويـ الذي يتـ قبؿ العممية التعميمية التعممية
أو لمعرفة مستوى امتبلؾ الطمبة ميارات ، د أو وحدة تعميمية جديدةتعمـ موضوع عممي جدي

 .132):  2009، )جامعة  األقصى.معينة..

ؼ بأنو : التقويـ المبدئي الذي يتضمف نشاطات تتعمؽ بتقدير الحاجات وتخطيط البرامج عرَّ ويُ 
ة الضرورية لفيـ المعارؼ وتحديد المفاىيـ والمبادئ والميارات السابق، وتشخيص استعداد الطمبة لمتعمـ

 .: 43) 2013، وآخروف، والميارات الجديدة المتضمنة في وحدة دراسية معينة.) أبو الجدياف

ؼ التقويـ القبمي بأنو: الحكـ عمى الخبرات والمعارؼ التي اكتسبيا المتعمـ قبؿ عممية عرَّ كما ويُ 
 (.329: 2010، وىي ضرورية لبناء خبرات جديدة. )دحبلف، التعمـ البلحقة

الطمبة في بعض األوقات  ةطالبم إلى ضرورةالمعمـ  (145: 2005، حث)ابف جماعةولقد 
 .. .ويمتحف ضبطيـ لما قدَّـ ليـ مف القواعد الميمة والمسائؿ الغريبة ، بإعادة المحفوظات

مبة أنو البد لممعمـ مف مراجعة الخبرات السابقة التي اكتسبيا الط، (ابف جماعة)نستنتج مف كبلـ 
والبد مف اختبارىـ فييا في ضوء مسائؿ واختبارات مبنية عمى المعرفة والخبرات التي ، في الدروس السابقة

)أي البد مف فحص الخبرات ، وذلؾ قبؿ تعمـ المعارؼ والخبرات الجديدة، قدمت ليـ في الدروس السابقة
 التي اكتسبيا الطمبة في الحصص السابقة وربطيا بالتعمـ الجديد(.

 -أىميا:، يسعى التقويـ القبمي إلى تحقيؽ مجموعة مف األغراضو 

 قياس مدى استعداد المتعمميف وامتبلكيـ لمتطمبات التعميـ السابؽ لمتعميـ البلحؽ. -

 توزيع المتعمميف في مستويات مختمفة حسب مستوى تحصيميـ. -

ة الوحدة الدراسية أو الحصة التعرؼ عمى خبراتيـ السابقة ومف ثـ البناء عمييا سواء كاف في بداي -
 .44 ):  2013، وآخروف، الدراسية.) أبو الجدياف

 ال قل ـ الاناا  أثناء ال در س:ا  خداـ  -5

أو خبلؿ تدريس ، ؼ التقويـ البنائي بأنو: التقويـ الذي يقوـ بو المعمـ في أثناء عممية التدريسعرَّ يُ 
 (.11: 2011، لمفتوحةالوحدات المختمفة لممقرر الدراسي.)جامعة القدس ا
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ىى بقصد تحسينيا ، التقويـ الذي يتـ تنفيذه عدة مرات أثناء عممية التدريس ؼ بأنو:عرَّ كما ويُ 
، .) أبو الجديافاوتطويرى اوتطويرىا ويمثؿ إصدار أحكاـ عمى عممية مستمرة أو عمى نتائج يمكف مراجعتي

 .( :44   2013، وآخروف

 ضرورة استخداـ التقويـ البنائي طيمة الحصة الدراسيةإلى المعمـ  العمماءو وجّ  في ىذا االتجاه لقدو 
عمى نتائج ىذا التقويـ يتـ التحسيف أو التطوير أو العبلج في أثناء  وبناءً ، وكذلؾ طيمة عممية التدريس

و المعمـ إلى تعديؿ مسار التعمـ يوجّ ( 145:  2005، )ابف جماعةفيذا ، العممية التعميمية التعممية
"يعيد ما يقتضي  :المعمـ  البد أف فيقوؿ مخاطباً ، ئي المبلـز لمتدريسو في ضوء نتائج التقويـ البناوتحسين

ويحتسب ، يوضح لمتوقؼ الذىف العبارة المعمـ عميو أفف، ."..راسخاً  ليفيمو الطالب فيماً ، الحاؿ إعادتو
 (.142: 2005، )ابف جماعة إعادة الشرح لو وتكراره

عمى المعمـ اختبار تقدـ طبلبو أوؿ بأوؿ في أثناء سير العممية  أفَّ  (جماعة ابف)نستنتج مف كبلـ 
فيمزمو إعادة الشرح ويكثؼ جيده وذلؾ ، فإف تبيف لو أف الطمبة لـ يتوصموا إلى الميارة المرجوة، التعميمية

 ليحقؽ األىداؼ والميارات المرسومة.

 -أىميا: ،ويسعى التقويـ البنائي إلى تحقيؽ مجموعة مف األىداؼ

ف المعمـ والطمبة مف اكتشاؼ األجزاء التي تحتاج إلى نوع مختمؼ مف التدريس في أثناء سرياف يمك   -
 (.11: 2011، عممية تدريس الوحدة المعينة.) جامعة القدس المفتوحة

 معرفة كفاية التعمـ وتصحيح مساره وتوفير المعمومات التي توجو العممية التعميمية التعممية. -

، 45 : 2013، وآخروف، وٕاعطاؤه فكرة واضحة عف أدائو. ) أبو الجدياف، عريؼ المتعمـ بنتائج تعمموت -
.(46  

 توجيو تعمـ الطبلب في االتجاه المرغوب فيو.  -

 إثارة دافعية المتعمـ لمتعمـ واالستمرار فيو. -

، 277:  2010، فحفز المعمـ عمى التخطيط لمتدريس وتحديد أىداؼ الدرس بصيغ سموكية .)دحبل -
278.) 

 -ا  خداـ ال قل ـ الخ ام  لم أكد مف مدى  لقؽ األىداؼ: -6
  ق د اال قل ـ الخ ام :

يكوف ، العممية التقويمية التي يجري القياـ بيا في نياية وحدة دراسية أو برنامج تعميميبأنو  
يـ يحدد درجة تحقيؽ المتعمميف وىذا النوع مف التقو ، المفحوص أتـ متطمباتو في الوقت المحدد إلتماميا

 (.278: 2010، لممخرجات الرئيسية لتعمـ مقرر ما.)دحبلف
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حيث يعتمد التقويـ الختامي عمى تقويـ العممية التعميمية التعممية بعد انتيائيا بيدؼ معرفة مقدار ىى
شكاليا المختمفة وتقويـ تحصيؿ الطمبة لممعرفة العممية بأ، ما تـ تحقيقو مف األىداؼ التعميمية المنشودة

:  2009، األقصى )جامعة .بعد االنتياء مف تدريس موضوع عممي معيف أو وحدة دراسية أو أكثر..
(133. 

ضرورة استخداـ التقويـ الختامي في نياية الحصة الدراسية كأحد إلى المعمـ  العمماءو ولقد وجّ 
ة لما قدـ مف خبرات تعميمية في وذلؾ لمتعرؼ عمى مدى فيـ واستيعاب الطمب، وجوه التقويـ الختامي

 144) : 2005، )ابف جماعة:فيقوؿ، ولمتأكد مف مدى تحقيؽ األىداؼ المرجو تحقيقيا، الحصة الدراسية
، في ذلؾ "إذا فرغ الشيخ مف شرح درس فبل بأس بطرح مسائؿ تتعمؽ بو عمى الطمبة يمتحف بيا فيميـ

المعمـ بضرورة استخداـ التقويـ  (145:  2005، )ابف جماعةكما أوصى، ".وضبطيـ لما شرح ليـ..
بمسائؿ تنبني عمى أصؿ  مف خبلؿ اختبار طمبتو، النيائي عند االنتياء مف تدريس المقرر أو جزء منو

 قرره أو دليؿ ذكره.

 -والتقويـ الختامي يسعى إلى تحقيؽ مجموعة مف األغراض أىميا:

ويستخدـ في نياية فترة ، أو جزء حيوي منيا، كاممة قياس النتائج التعميمية التي تتـ خبلؿ مادة دراسية -1
 أو نياية برنامج تعميمي.، زمنية

 (.   49، 48:   2013، وآخروف، البدء في تعميـ مقرر جديد.) أبو الجدياف -2

 إصدار أحكاـ تتعمؽ بالطالب كاإلكماؿ والنجاح والرسوب. -3

أو في مدارس ، في المدرسة الواحدة إجراء مقارنات بيف نتائج الطبلب في الشعب الدراسية المختمفة -4
 (.278: 2010، مختمفة.)دحبلف

التقويـ الختامي يمكف استخدامو في نياية حصة دراسية أو نياية وحدة دراسية  أفَّ  :يتضح مما سبؽ
، وبيدؼ إعطاء درجات لمطمبة، بغرض التأكد مف مدى تحقيؽ األىداؼ المرسومة، أو نياية مقرر دراسي

 مة إلى مرحمة جديدة...واالنتقاؿ مف مرح
  عز ز نقاط القلة عند الطما  :-7

تعزيز المعمـ نقاط القوة لدى طمبتو في ضوء نتائج ، مف األساسيات والميارات التي تتعمؽ بالتقويـ
 التقويـ.

ومدى تفاعميـ ، ويرى الباحث أف نقاط القوة عند الطمبة تتمثؿ باستجابات الطمبة اإليجابية
 ومستوى التقدـ عندىـ. ،وانضباطيـ السموكي
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"زيادة معدؿ حدوث السموؾ في المستقبؿ مف خبلؿ إضافة مثيرات إيجابية أو  ويقصد بالتعزيز:ىى
 (.189: 2009، إزالة مثيرات سمبية".)جامعة القدس المفتوحة

عرَّؼ التعزيز بأنو:"إثابة السموؾ المرغوب فيو فورَا بيدؼ تكراره..أوكؿ ما يقوي االستجابة كما ويُ 
 .325):  2010، يزيد تكرارىا")دحبلفو 

ضرورة تعزيز أداء طمبتو مف خبلؿ التعزيز المعنوي والتعزيز إلى المعمـ  العمماءُ  نصحولقد 
 بيدؼ تكرار التقدـ والسموؾ المرغوب فيو عند الطمبة.، المادي

يوصي المعمـ بضرورة  استخداـ التعزيز المعنوي 145) ، 144: 2005، )ابف جماعةفيذا 
بتكرار ، "  ومف ظير استحكاـ فيمو لو:فيخاطب المعمـ قائبلً ، الطمبةدعيـ السموؾ المرغوب فيو عند لت

 في الجواب ولـ يخؼ شدة اإلعجاب شكره وأثنى عميو" . فمف رآه مصيباً  ة في جوابو شكره...اإلصاب

ند ظيور المعمـ بضرورة تقديـ التعزيز المادي لطمبتو ع( 131 : 1986، القابسي(كما ويوصي 
وٕاف كاف بعضيـ ُيكرمو باليدايا ، ولذلؾ "وٕاف تفاضموا في الُجْعؿِ ، استجابات وسموكيات إيجابية عندىـ

ويبيف المعمـ آلباء الصبياف أنو ُيفاِضؿ بينيـ عمى قدر ما يصؿ إليو مف العطاء مف كؿ واحد  واألرفاؽ...
  .منيـ..

 -أىميا:، مجموعة مف اآلثار التربوية ،ويترتب عمى تعزيز المعمـ لنقاط القوة لدى طبلبو

 يزيد مف مفيـو الذات لدى المتعمـ. -

 .2010: 21 )، يعتبر وسيمة فعالة لزيادة مشاركة المتعمـ في األنشطة التعميمية المختمفة.)دحبلف  -

 تزيد مف تكرار السموكيات اإليجابية لدى الطمبة. -

 يزيد مف دافعية الطمبة لمتعميـ. -

والبد أف ، المبالغة فيو متجنباً ، ؿ متوازفأنو البد لممعمـ مف استخداـ التعزيز بشك ويرى الباحث
، كما والبد أف يكوف التعزيز فوري يعقب السموؾ مباشرة، يرتبط التعزيز بسموؾ إيجابي مف قبؿ الطمبة

 ليزيد مف تكرارىا وحدوثيا.  ؛ويحرص بشكؿ مستمر عمى تعزيز وتدعيـ نقاط القوة لدى طبلبو

 ع ج نقاط الضعؼ لالخمؿ عند ال  م ذ: -8

ضرورة عبلج الصعوبات والضعؼ عند الطمبة في إلى المعمـ  عمماء التربية المسمموفو لقد وجّ 
ف بضرورة مساعدة الطمبة عمى يو المعمميوجّ  (129: 2005، ابف )جماعة فيذا، ضوء نتائج التقويـ

ز السائؿ عف تقرير ما أورده أو تحرير العبارة فيو لحياء أو "وٕاذا عج :المعمـ التعبير والنطؽ فيقوؿ مخاطباً 
المعمـ  إلى معالجة األخطاء التي يقع بيا  (اآلجري)ونبو ، وبيف وجو إيراده"، قصور عّبر عف مراده

 (.141  1991:، )عبد الرحمف ...أخطأوا الصواب إذا إلى دىـارشإ مف خبلؿالطمبة  
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ىى ضرورة إعادة الشرح والمسائؿ لمطمبة إلى المعمـ  (144 142-:  2005، )ابف جماعة ونبكما 
.. ويوضح لمتوقؼ ."ومف لـ يفيمو تمطؼ في إعادتو لو :قائبلً ، الذيف لـ يستوعبوا أو لـ يفيموا الشرح

ىناؾ مف يعتبر المعمـ بمثابة الطبيب يعالج ما لدى الطمبة مف ضعؼ وخمؿ  إفحيث ، الذىف العبارة"
 أما، فإف طبيبيـ المعمـ الذي يحاوؿ أف يبقييـ ىكذا، بة في صحة أكاديمية جيدةفإذا كاف الطم، أكاديمي

فإف عممو األساسي ينحصر في إعادتيـ إلى الحالة الصحيحة المطموبة التي  إذا كانوا مرضى أكاديمياً 
 (.94 1995:، )مرسي .يتصورىا الطبيب المعمـ بأسرع ما يمكف

مبتو في عبلج الصعوبات والخمؿ األكاديمي الذي ضرورة مساعدة المعمـ ط :يتضح مما سبؽ
، الطمبة الضعاؼ األنشطة حتى يفيميا الطمبة خصوصاً وذلؾ مف خبلؿ إعادة الشرح لمميارات و ، يواجييـ

كما والبد لممعمـ مف تحفيزىـ وٕاثارة دافعيتيـ بما ، وأف يضع برامج عبلجية لتقوية تحصيؿ وأداء طمبتو
 عمييـ. جابياً يقضي عمو اليمة و ينعكس إي

 اللرص عمى ممار   ال قل ـ الذا  : -9

عممية منظمة يحدد مف خبلليا المعمـ نقاط القوة ونقاط الضعؼ في سموكو  ويقصد بو الباحث:
 وعبلج نقاط الخمؿ والضعؼ عنده.، ويقـو بتدعيـ نقاط القوة، األكاديمي والشخصي

ـ إلى ضرورة عبلج الخمؿ والتقصير في المعم ( 50، 49: 1978، )اآلجري ووفي ىذا االتجاه نب
 فيقوؿ موصياً ، وضرورة مراجعة الذاتوأف يحاسب نفسو عمى التقصير ، سموكو األكاديمي والشخصي

بغفمة حتى يوافؽ نفسو فحزف عمى فوتو لـ يكف حزنو ، "وٕاف فاتو سماع عمـ قد سمعو غيره :المعمـ
 ."..لى السبب الذي مف أجمو غضبوا فرجع عنو.وٕاف غضبوا عميو لـ يغضب عمييـ ونظر إ .ويحاسبيا..

، ف المحاسبة الذاتية  تعد أحد وجوه التقويـ الذاتي التي شجع عمييا العمماء المسمموفإحيث 
ويزف ، ومواقفو وتصرفاتو، عمى أقوالو وأفعالو، ولذلؾ فالمعمـ ممـز بأف " يحاسب نفسو بيف الحيف واآلخر

 تقويـ عف الذاتية الفرد فمسئولية، 124)  :1999، .)البيانوني.عنو.نفسو بميزاف أميف في كؿ ما يصدر 
 المسئولية مف عاؿٍ  مستوى يعكس عميو بما المترتبة اآلثار إزالة إلى، السمبي السموؾ ترؾ تتعدى، سموكو

 (.12:  2006، األخبلقية.)أبودؼ
ألف اإلنساف  ؛ياً و المحاسب وليكوف االنضباط ذاتليكوف ى، حيث البد مف إيقاظ عميؽ لمضمير

 .56): 2001، أدرى بما يفعمو مف حؽ أو باطؿ إذا تجرد عف اليوى. )البرازي

بحيث يدعـ سموكو ، أف المعمـ عميو ممارسة التقويـ الذاتي بيف الحيف واآلخر :يتضح مما سبؽ
تقاء وذلؾ لبلر ، ويعالج الضعؼ والتقصير والخمؿ عنده ويحاسب نفسو عميو، اإليجابي ويسير في خطاه

 عمى العممية التعميمية التعممية. مما ينعكس إيجاباً ، والشخصي عنده بالسموؾ األكاديمي
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ىى   شج ع ال قل ـ الذا   ا ف الطما : -10

ويشجعيـ ، ضرورة تشجيع التقويـ الذاتي بيف الطمبةإلى المعمـ  اء التربية المسمموفعممو لقد وجّ 
 ذاتي.عمى االنضباط السموكي كأحد وجوه التقويـ ال

الذاتي  ضرورة أف يعززوا االنضباط والتقويـإلى ف يالمعمم (143: 1986، )القابسي ولقد أوصى
 .""يبيح ليـ أدب بعضيـ بعضاً  أف  بضرورة المعمـ فيقوؿ مخاطباً ، الطمبة بيف

مف خبلؿ ، المرفوضة السموكياتالطالب إمكانية تغيير  إعطاء مف أىـ واجبات المعمـ إف  حيث
 .59):  2001، لذاتي الذي يجريو عمى نفسو بيف الحيف واآلخر.)البرازيا التقويـ

، كما ويمكف لممعمـ توجيو طمبتو إلى ضرورة  المحاسبة الشخصية كأحد مبلمح التقويـ الذاتي
 والعمؿ عمى ضبطيا. ، بحيث يعالجوا أوجو الخمؿ والتقصير في سموكياتيـ

كما ، المتعمـ لدى إصبلحيا عمى والعمؿ النفس ةمحاسب مفيـو فيذا يمـز المعمـ بضرورة ترسيخ
 بطاقة استخداـ عمى وتدريبو لمسموؾ الذاتي التقويـ في الميارات األساسية المتعمـ إكساب ذلؾ ويتطمب
 (.26 2006:، )أبودؼ.عنو والفعمي الصادر القولي السموؾ بتقويـ خاصة

مف خبلؿ السماح لمطمبة  ، يف الطمبةأف المعمـ يمكنو أف يعزز التقويـ الذاتي ب :يتضح مما سبؽ
ويقوموا بمعالجة نقاط الضعؼ ، بحيث يعززوا نقاط القوة لدييـ، بتشخيص سموكيـ األكاديمي والشخصي

و المعمـ بضرورة السماح فيما سبؽ أنو يوجّ  (القابسي)حيث يتضح مف كبلـ ، والخمؿ لدى بعضيـ البعض
وٕاف الحظوا ، ف الحظوا السموؾ اإليجابي ثبتوا عميوإلطمبتو بأف يقّوموا سموؾ بعضيـ البعض بحيث 

تقصير أو سموكيات سمبية غير مرغوب فييا قاموا بالعبلج والتحسيف والمحاسبة لسموكيـ األكاديمي أو 
 الشخصي.

 لكفا ات المعمـ ال    ـ ا  نااطيا مف أقلاؿ العمماء الم مم فمف خ ؿ العرض ال ااؽ 
 -لاالث ما م :ا    ن ج 

يشكؿ أحد المدخبلت األساسية لمعممية  فيو، صدر المعمـ مكانة مرموقة في الفكر التربوي اإلسبلميت -1
 التربوية. 

بما فييا المعمـ ، اتصؼ منيج العمماء المسمميف بالشموؿ والتنوع في تناولو جوانب العممية التربوية -2
 و الميني.ئوأدا

مف مكف الباحث ت، يف مجموعة مف كفايات المعمـ الناجحتضمف الفكر التربوي لعمماء التربية  المسمم -3
الكفايات ، أربع مجاالت أساسية حسب دراستو وتتمثؿ )بكفايات النمو العممي والمينيإلى تقسيميا 
 كفايات التقويـ(.، كفايات الضبط واالتصاؿ، اإلنسانية
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ىى ـ مما يدؿ عمى أصالة التراث كفايات المعمفيما يتعمؽ ب، السبؽ التربوي لعمماء التربية المسمميف -4
 التربوي اإلسبلمي الذي يستمد جذوره مف المصادر اإلسبلمية األصيمة.

ومنيا ما يتعمؽ  ، تنوعت أدوار المعمـ في الفكر التربوي اإلسبلمي فمنيا ما يتعمؽ بالجانب التربوي -5
 ومنيا ما يتعمؽ بالجانب االجتماعي .، بالجانب الثقافي

ف عمى أىمية المعمـ والتمكف مف تخصصو قبؿ التصدر إلى عممية و المسمم حرص عمماء التربية -6
 و التربية المعاصرة.إليوىذا ما توافؽ مع ما نادت ، التدريس

وتوظيفيا في ، أكد عمماء التربية المسمميف عمى أىمية إلماـ المعمـ  وٕاتقانو ألساليب التدريس المتنوعة -7
 داؼ ومستوى الطمبة.الموقؼ التعميمي بما يتناسب مع األى

ومراعاة مشاعر ، الرفؽأساس عمى  يقوـ يحكـ عبلقة المعمـ بطبلبو ف منيجاً و المسمم وضع العمماءُ  -8
 وحاجات الطمبة المتنوعة والعمؿ عمى تمبيتيا.

لما ليا مف ، حرص عمماء التربية المسمميف عمى توظيؼ المغة الصامتة في الموقؼ التعميمي التعممي -9
 في توضيح األنشطة والخبرات الصفية.دور كبير 

والحرص ، نبو عمماء التربية المسمميف المعمـ إلى ضرورة مراعاة التدرج المنطقي في تعميـ الطمبة -10
 عمى مراعاة الفروؽ الفردية بينيـ.

 بشكؿ فعَّاؿ لموصوؿ إلى تعمـ أفضؿ. الصفيةممعمـ ضبط البيئة مف الواجبات األساسية ل -11

، ألساليب المستخدمة في عبلج المشكبلت السموكية عند الطمبة بصورة متدرجة ومتوازنةتنوعت ا -12
 إلى العقاب البدني المعتدؿ.  لنصح واإلرشاد وصوالً مبتدئة با

والتقويـ ، التربوي اإلسبلمي متضمنة)التقويـ التشخيصي تنوعت أساليب التقويـ في ضوء الفكر -13
 . وىذا ما أكدتو التربية المعاصرة، يـ الختامي(التقو ، والتقويـ البنائي، القبمي

مما ينعكس إيجابًا عمػى تطوير أدائو الميني  عمىيساعده عمى ممارسة التقويـ الذاتي  المعمـ رصحِ  -14
 العممية التعميمية.
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ىى  

 

 

 

  انزابع انزابع انفصم انفصم 
  انطزَقت واإلجزاءاثانطزَقت واإلجزاءاث

  
 .  منيج الدرا 
 .  مج مع الدرا 
 .  ع ن  الدرا 
 الدرا  . ةأدا 
 . دؽ اال  اان  
  ثاات اال  اان.   
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 الف ؿ الرااعىى
 الطر ق  لا جراءات

ومػػف ذلػػؾ ، يتنػػاوؿ ىػػذا الفصػػؿ وصػػفًا مفصػػبًل لئلجػػراءات التػػي اتبعيػػا الباحػػث فػػي تنفيػػذ الدراسػػة
، وٕاعػػداد أداة الدراسػػة )االسػػتبانة(، وتحديػػد عينػػة الدراسػػة، ووصػػؼ مجتمػػع الدراسػػة، تعريػػؼ مػػنيج الدراسػػة

 وفيما يمي وصؼ ليذه اإلجراءات.، وبياف إجراءات الدراسة، د مف صدقيا وثباتياوالتأك

   :منيج الدرا  :ألالً 
 مشػكمة أو ظػاىرة لوصػؼ العممػي المػنظـ والتفسػير التحميػؿ أشػكاؿ أحػد "وىػو :الل ػف  المػنيج -

 و مشػكمةال أو الظػاىرة ىذه عف والمعمومات المقننة البيانات جمع طريؽ عف كمياً  تصويراً  محددة
واسػتخدمو الباحػث  324): 2001، ) ممحػـ  ".الدقيقػة لمدراسػة وٕاخضػاعيا وتحميميػا تصػنيفيا

 .لئلجابة عف السؤاؿ الثاني والثالث مف الدراسة

 مج مع الدرا  : :ثان اً 
، (2014-2013المرحمة الثانوية بمحافظات غػزة لمعػاـ الدراسػي ) ير ييتألؼ مجتمع الدراسة مف جميع مد

 والجدوؿ التالي يوضح توزيع أفراد المجتمع عمى المحافظات:، ومديرة مديراً  (145ددىـ )والبالغ ع

  (1جدلؿ رقـ )
  ا ف  لز ع أفراد مج مع الدرا   ل ب الملافظات:

 المجملع إناث ذكلر  المد ر  
 24 13 11 شماؿ غزة
 27 13 14 غرب غزة
 21 12 9 شرؽ غزة
 27 16 11 الوسطى
 14 7 7 خانيونس

 16 8 8 شرؽ خانيونس
 16 10 6 رفح

 145 79 66 ا جمال  الكم 
 (.2014:21، *)وزارة التربية والتعميـ العالي

 



ىالطرٌقة واإلجراءات الطرٌقة واإلجراءات 

 

81 
 

  الفصلىالرابعالفصلىالرابع

ىى  ع ن  الدرا  : :ثالثاً 
 الع ن  اال  ط ع   لمدرا  :-1

-2113 )المرحمػػػة الثانويػػػة بمحافظػػػات غػػػزة لمعػػػاـ الدراسػػػي يري( مػػػديرًا مػػػف مػػػد31وتكونػػػت مػػػف )
بالطريقة العشوائية ليتـ تقنيف أداة الدراسػة عمػييـ مػف خػبلؿ الصػدؽ والثبػات بػالطرؽ تـ اختيارىـ (  2114

 المناسبة وقد تـ استبعادىـ مف التطبيؽ النيائي.

 الع ن  الفعم   لمدرا  :-2

المرحمة الثانوية بمحافظات غزة  ير ي( مديرًا ومديرة مف مد114تكونت عينة الدراسة األصمية مف )
 والجداوؿ التالية توضح عينة الدراسة:، (2114-2113)لمعاـ الدراسي 

  (2جدلؿ رقـ )
  لضح ع ن  الدرا   ل ب الجنس

 الن ا  المال   العدد الم غ ر
 %4447 51 ذكلر

 %5543 63 إناث

 % 111 114 المجملع
  (3جدلؿ رقـ )

  لضح ع ن  الدرا   ل ب المؤىؿ العمم 

 الن ا  المال   العدد الم غ ر
 %7347 84 اكاللر لس

 %2643 31 درا ات عم ا

 %111 114 المجملع
  (4جدلؿ رقـ )

  لضح ع ن  الدرا   ل ب  نلات الخدم 

 الن ا  المال   العدد الم غ ر
 %2742 31  نلات  11أقؿ مف 

 %7248 83  نلات فأكثر 11

 %111 114 المجملع
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ىى  الدرا  : ةأدا :رااعاً 
 اال  اان :-

 لافر كفا ات المعمـ الناجح ف  الفكػر ال راػلي ا  ػ م  لػدى  درجةتبانة لقياس قاـ الباحث باستخداـ اس
 ولقد تـ بناء االستبانة ضمف الخطوات التالية:، معمم  المرلم  الثانل   املافظات غزة ل اؿ  عز زىا

 وذلؾ الستنباط كفايات المعمـ الناجح .، تحميؿ آراء بعض العمماء في الفكر التربوي اإلسبلمي -
 .قراءة األدب التربوي والدراسات المتعمقة بموضوع الدراسة -

 تحديد المجاالت الرئيسة التي شممتيا االستبانة. -

 .مجال كل تحت تقع التً الفقرات صٌاغة --

 .األولٌة صورتها فً االستبانة إعداد --

 .البٌانات لجمع مدى ملءمتها اختٌار أجل من المشرف علً االستبانة عر  -

لمتوصؿ لمصيغة المناسبة لبلستبانة بصورتيا ، التربوٌٌن المحكمٌن من ( 12) على االستبانة  عر -
 ( يبيف أعضاء لجنة التحكيـ.3والممحؽ رقـ)، النيائية

( فقػرة موزعػة عمػى أربعػة مجػاالت ىػي كفايػات )النمػو العممػي 59بمغ عدد فقرات االستبانة بعد صياغتيا )
حيث أعطي لكؿ فقرة وزف مدرج وفؽ سمـ متدرج خماسي ، التقويـ(، االتصاؿالضبط و ، اإلنسانية، والميني

 حسب الجدوؿ التالي:

 قميمة جداَ  قميمة متوسطة كبيرة كبيرة جداَ  االستجابة

 1 2 3 4 5 الدرجة

( يبػيف االسػتبانة فػي 4والممحػؽ رقػـ )، ( درجػة295، 59بذلؾ تنحصر درجات أفراد عينة الدراسة ما بيف )
 ( فقرة موزعة عمى أربع مجاالت كما يوضحيا الجدوؿ التالي:59لنيائية التي تتكوف مف )صورتيا ا
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  (5جدلؿ رقـ )ىى
عدد الفقرات ف  كؿ مجاؿ مف مجاالت ا  اان  كفا ات المعمـ الناجح ف  الفكر ال رالي ا   م  لدى 

 معمم  المرلم  الثانل   املافظات غزة

 عدد الفقرات المجاؿ ـ
 16 األلؿ: كفا ات النمل العمم  لالمين . المجاؿ 1

 15 المجاؿ الثان : الكفا ات ا ن ان   2

 15 المجاؿ الثالث: كفا ات الضاط لاال  اؿ 3

 13 المجاؿ الرااع: كفا ات ال قل ـ 4

 59 الدرج  الكم   

  دؽ اال  اان : :خام اً 
ويػػػػرتبط ، بتفسػػػػيرات معينػػػػة يشػػػػير الصػػػػدؽ إلػػػػى مػػػػدى صػػػػبلحية اسػػػػتخداـ درجػػػػات المقيػػػػاس لمقيػػػػاـ

، وبمػػػػػػدى صػػػػػػحة التفسػػػػػػيرات المتعمقػػػػػػة بيػػػػػػذه النتػػػػػػائج)أبو عػػػػػػبلـ، باالسػػػػػػتخداـ الخػػػػػػاص لنتػػػػػػائج المقيػػػػػػاس
 اطر ق  ف:وقاـ الباحث بالتأكد مف صدؽ االستبانة ، (466، 2010:465

  دؽ الملكم ف: ألاًل:

مفػػردات االسػػتبانة مػػة ءمبل ىتػػـ حسػػاب صػػدؽ االسػػتبانة بواسػػطة صػػدؽ المحكمػػيف لمتأكػػد مػػف مػػد
كفايػػػات المعمػػػـ النػػػاجح فػػػي الفكػػػر التربػػػوي اإلسػػػبلمي لػػػدى معممػػػي لمغػػػرض الػػػذي وضػػػعت مػػػف أجمػػػو وىػػػو 

وذلػػػؾ بعػػػرض االسػػتبانة عمػػػى بعػػػض أسػػػاتذة الجامعػػػات ، وسػػبؿ تعزيزىػػػا المرحمػػة الثانويػػػة بمحافظػػػات غػػػزة
ء الفقػػػرات إلػػػى كػػػؿ مجػػػاؿ مػػػف ومػػػدى انتمػػػا، فقػػػرات االسػػػتبانةلؤلخػػػذ بػػػرأييـ فػػػي مػػػدى مناسػػػبة ، الفمسػػػطينية

وفػػي ضػػوء تمػػؾ اآلراء تػػـ تعػػديؿ بعػػض ، وكػػذلؾ وضػػوح صػػياغاتيا المغويػػة، المجػػاالت األربعػػة لبلسػػتبانة
 .( فقرة59الفقرات ليصبح عدد فقرات االستبانة )

  دؽ اال  اؽ الداخم :ثان ًا: 

نة استطبلعية مكونة بتطبيؽ االستبانة عمى عي الداخمي لبلستبانةجرى التحقؽ مف صدؽ االتساؽ  
مػػف خػػارج (  2114-2113)المرحمػػة الثانويػػة بمحافظػػات غػػزة لمعػػاـ الدراسػػي  يري( مػػديرًا مػػف مػػد31مػػف )

وكذلؾ ، تـ إيجاد معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات االستبانة والدرجة الكمية لبلستبانةو ، عينة الدراسة
مػػػف خػػػبلؿ  السػػػتبانة والدرجػػػة الكميػػػة لبلسػػػتبانةوكػػػؿ مجػػػاؿ مػػػف مجػػػاالت ا، بػػػيف كػػػؿ فقػػػرة ودرجػػػة مجاليػػػا

 كما يمي: (SPSSوذلؾ باستخداـ البرنامج اإلحصائي )، مصفوفة
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ىى معامػػػؿ االرتبػػػاط بػػػيف كػػػؿ فقػػػرة مػػػف فقػػػرات االسػػػتبانة والدرجػػػة الكميػػػة لبلسػػػتبانة : لقػػػد قػػػاـ الباحػػػث  -1
 بلستبانة:بحساب معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات االستبانة مع الدرجة الكمية ل

  (6جدلؿ رقـ )
 ل   اان الكم    لالدرج اال  اان  االر ااط ا ف كؿ فقرة مف فقرات  معامؿ

 م  لى الدالل  معامؿ االر ااط الرقـ م  لى الدالل  معامؿ االر ااط الرقـ
 :كفا ات النمل العمم  لالمين المللر األلؿ 

1 0.58 0.01 9 0.67 0.01 

2 0.75 0.01 11 0.65 0.01 

3 0.56 0.01 11 0.69 0.01 

4 0.62 0.01 12 0.70 0.01 

5 0.71 0.01 13 0.60 0.01 

6 0.71 0.01 14 0.71 0.01 

7 0.72 0.01 15 0.74 0.01 

8 0.64 0.01 16 0.77 0.01 
 الكفا ات ا ن ان   المللر الثان :

 0.01 0.74 9 0.01 0.69 1 .د 

2 0.64 0.01 11 0.61 0.01 

3 0.73 0.01 11 0.75 0.01 

4 0.68 0.01 12 0.42 0.05 

5 0.53 0.01 13 0.64 0.01 

6 0.59 0.01 14 0.63 0.01 

7 0.68 0.01 15 0.72 0.01 
8 0.42 0.05  

 كفا ات الضاط لاال  اؿالمللر الثالث: 
1 0.72 0.01 9 0.81 0.01 

2 0.58 0.01 11 0.76 0.01 

3 0.77 0.01 11 0.78 0.01 

4 0.72 0.01 12 0.78 0.01 

5 0.71 0.01 13 0.72 0.01 

6 0.69 0.01 14 0.80 0.01 

7 0.72 0.01 15 0.70 0.01 

8 0.66 0.01  
 كفا ات ال قل ـ: الرااعالمللر 

1 0.70 0.01 8 0.75 0.01 

2 0.69 0.01 9 0.65 0.01 

3 0.72 0.01 11 0.68 0.01 

4 0.79 0.01 11 0.70 0.01 



ىالطرٌقة واإلجراءات الطرٌقة واإلجراءات 

 

85 
 

  الفصلىالرابعالفصلىالرابع

ىى  م  لى الدالل  معامؿ االر ااط الرقـ م  لى الدالل  معامؿ االر ااط الرقـ
5 0.76 0.01 12 0.70 0.01 

6 0.71 0.01 13 0.76 0.01 

7 0.77 0.01    

 143819( = 1415( وعند مستوى داللة )28ر الجدولية عند درجة حرية )
 144869( = 1411( وعند مستوى داللة )28ر الجدولية عند درجة حرية )

ة إحصػػػائية مػػػع ( أف جميػػػع فقػػػرات االسػػػتبانة مرتبطػػػة ارتباطػػػًا ذو داللػػػ6) رقػػػـ يتضػػػح مػػػف الجػػػدوؿ
 عمى صدؽ األداة . ؿوىذا يدل، الدرجة الكمية لبلستبانة

الباحػػػث  معامػػؿ االرتبػػاط بػػيف كػػؿ فقػػرة مػػف فقػػػرات االسػػتبانة و الدرجػػة الكميػػة لمجاالتيػػا: لقػػد قػػاـ -2
بحساب معامؿ االرتباط بيف كؿ فقػرة مػف فقػرات االسػتبانة مػع الدرجػة الكميػة لبلسػتبانة وكػذلؾ مػع 

 (7مجاليا وىي كما يوضحيا الجدوؿ رقـ )الدرجة الكمية ل

  (7جدلؿ رقـ )
 الكم   لمجاليا لالدرج اال  اان  االر ااط ا ف كؿ فقرة مف فقرات  معامؿ

 م  لى الدالل  معامؿ االر ااط الرقـ م  لى الدالل  معامؿ االر ااط الرقـ
 :كفا ات النمل العمم  لالمين المللر األلؿ 

1 0.68 0.01 9 0.78 0.01 

2 0.81 0.01 11 0.74 0.01 

3 0.71 0.01 11 0.78 0.01 

4 0.73 0.01 12 0.80 0.01 

5 0.77 0.01 13 0.70 0.01 

6 0.79 0.01 14 0.75 0.01 

7 0.82 0.01 15 0.77 0.01 

8 0.69 0.01 16 0.74 0.01 
 الكفا ات ا ن ان   المللر الثان :

 .د 
1 0.71 0.01 9 0.79 0.01 

2 0.73 0.01 11 0.71 0.01 

3 0.73 0.01 11 0.81 0.01 

4 0.71 0.01 12 0.47 0.05 

5 0.63 0.01 13 0.69 0.01 

6 0.71 0.01 14 0.71 0.01 

7 0.71 0.01 15 0.79 0.01 
8 0.54 0.01  

 كفا ات الضاط لاال  اؿالمللر الثالث: 
1 0.73 0.01 9 0.86 0.01 

2 0.66 0.01 11 0.83 0.01 
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ىى  م  لى الدالل  معامؿ االر ااط الرقـ م  لى الدالل  معامؿ االر ااط الرقـ
3 0.77 0.01 11 0.84 0.01 

4 0.75 0.01 12 0.82 0.01 

5 0.79 0.01 13 0.80 0.01 

6 0.79 0.01 14 0.87 0.01 

7 0.78 0.01 15 0.73 0.01 

8 0.74 0.01  
 كفا ات ال قل ـ: الرااعالمللر 

1 0.75 0.01 8 0.71 0.01 

2 0.76 0.01 9 0.75 0.01 

3 0.79 0.01 11 0.78 0.01 

4 0.80 0.01 11 0.77 0.01 

5 0.77 0.01 12 0.77 0.01 

6 0.84 0.01 13 0.83 
 
 

0.01 

7 0.82 0.01    

 143819( = 1415( وعند مستوى داللة )28ر الجدولية عند درجة حرية )      
 144869( = 1411( وعند مستوى داللة )28ر الجدولية عند درجة حرية )      

الدرجة الكمية  فقرات االستبانة مرتبطة ارتباطًا ذو داللة إحصائية مع( أف جميع 7) رقـ يتضح مف الجدوؿ
 وىذا يدلؿ عمى صدؽ األداة .، لممجاؿ

ويتضػػح أف جميػػع فقػػرات االسػػتبانة مرتبطػػة ارتباطػػًا ذو داللػػة إحصػػائية مػػع الدرجػػة الكميػػة والدرجػػة الكميػػة 
 وىذا يدلؿ عمى صدؽ األداة.، لمجاالتيا
: لقػد قػاـ والمجػاالت األخػرى يف كؿ مجاؿ مع الدرجة الكميػة لبلسػتبانةمعامؿ االرتباط بمصفوفة  -3

والمجػاالت  الباحث بحسػاب معامػؿ االرتبػاط بػيف كػؿ مجػاؿ مػف مجػاالت االسػتبانة مػع الدرجػة الكميػة
 (8وىي كما يوضحيا الجدوؿ رقـ ) األخرى

  (8جدلؿ رقـ )
 خرىمجاالت االلال   اان   ل الدرج  الكم مع معامؿ االر ااط ا ف كؿ مجاؿ م فلف   لضح 
 ال قل ـ الضاط لاال  اؿ ا ن ان   النمل العمم  لالمين  الدرج  الكم   الكفا ات

 - - - - - الدرج  الكم  
 - - - - **1991 النمل العمم  لالمين 

 - - - **1976 **1991 ا ن ان  

 - - **1979 **1975 **1993 الضاط لاال  اؿ

 - **1985 **1976 **1975 **1992 ال قل ـ

 143819( = 1415( وعند مستوى داللة )28ر الجدولية عند درجة حرية )
 144869( = 1411( وعند مستوى داللة )28ر الجدولية عند درجة حرية )
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ىى ( أف جميع مجاالت االستبانة مرتبطة ارتباطًا ذو داللة إحصائية مع الدرجة 8) رقـ يتضح مف الجدوؿ
 كذلؾ يوجد ارتباط بيف كؿ مجاالت االستبانة مع بعضيا البعض.، ةبلستبانلالكمية 

 ثاات اال  اان :  : اد اً 
 منيا قريبة درجة أو نفسيا الدرجة عمى نفس الفرد حصؿ فإذا، اتساقو أو المقياس دقة :بالثبات يقصد

 درجة عمى بأنو لحالةىذه ا في المقياس أو االختبار نصؼ فإننا، مرة مف تطبيقو أكثر عند نفسو االختبار في

 (.481: 2111، عبلـ )أبو ونفسو المقياس بيف ارتباط معامؿ ىو الثبات ومعامؿ، الثبات مف عالية

وأجرى الباحث خطوات التأكد مف ثبات االستبانة وذلؾ بعد تطبيقيا عمى أفراد العينة 
 كرونباخ. االستطبلعية بطريقتيف وىما طريقة )التجزئة النصفية أو جتماف( وطريقة ألفا

 ج ماف:ال جزا  الن ف   أل طر ق  طر ق   -1

تـ استخداـ طريقة جتماف لحساب ثبات االستبانة بعد تجريبيػا عمػى عينػة اسػتطبلعية مػف مجتمػع 
لمدرجػة الكميػة لبلسػتبانة والمجػاالت  المرحمػة  الثانويػة بمحافظػات غػزة ير يمد( مف 31الدراسة بمغ عددىا )

في حػيف مجػاؿ الكفايػات ، ألف عدد فقراتيا فردي، (ال قل ـ، الضاط لاال  اؿ، ن  ا ن االثبلثة لمكفايات )
وقد تـ حساب معامؿ ، ألف عدد فقرات المجاؿ زوجي، العممية والمينية تـ استخداـ طريقة التجزئة النصفية

 .(9الثبات كما يوضحيا الجدوؿ رقـ )
  (9جدلؿ رقـ )

 لااعادهق م  معامؿ الفا لمدرج  الكم   لممق اس 

 معامؿ ال جزا  الن ف   معامؿ ج ماف المجاالت

 1991 - .المجاؿ األلؿ: كفا ات النمل العمم  لالمين 

 - 1988 المجاؿ الثان : الكفا ات ا ن ان  

 - 1993 المجاؿ الثالث: كفا ات الضاط لاال  اؿ

 - 1992 المجاؿ الرااع: كفا ات ال قل ـ

 - 1991 المجملع
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  م ز اثاات مر فع. ىذه الق ـ  دؿ عمى أف اال  اان  لجدلؿ اف   ضح مف اىى

 كرلنااخ: ألفا طر ق  -ب

ثبػػات االسػػتبانة بعػػد تجريبيػػا عمػػى عينػػة اسػػتطبلعية مػػف مجتمػػع  ألفػػا كرونبػػاخ لحسػػابتػػـ اسػػتخداـ طريقػػة 
كمػا  ثبػاتوقػد تػـ حسػاب معامػؿ ال، المرحمػة الثانويػة بمحافظػات غػزة ير يمػد( مػف 31الدراسة بمػغ عػددىا )

 ( .11يوضحيا الجدوؿ رقـ )

  (10جدلؿ رقـ )
 ق م  معامؿ الفا لمدرج  الكم   لممق اس لااعاده

 معامؿ الفا كرلنااخ المجاالت
 1995 المجاؿ األلؿ: كفا ات النمل العمم  لالمين 

 1992 المجاؿ الثان : الكفا ات ا ن ان  
 1996 المجاؿ الثالث: كفا ات الضاط لاال  اؿ

 1995 لمجاؿ الرااع: كفا ات ال قل ـا
 1998 الدرج  الكم  

  م ز اثاات مر فع. ىذه الق ـ  دؿ عمى أف اال  اان    ضح مف الجدلؿ أف 

كما يوضحيا الجدوؿ ، وأما فيما يتعمؽ بتفسير نتائج الدراسة اعتمد الباحث عمى التدرج الخماسي لميكرت
 (11.) 

  (11الجدلؿ رقـ )
 ال درج الخما   لم كرت ل بن ااج الدرا   

 الدرج  اللزف الن ا  الم ل ط الل اا 
 منخفض  جدا 21-3595 1-17.5
 منخفضة  36-5195 1.8-2.55

 متوسطة 52-6795 2.6-3.35

 عالٌة 68-8395 3.4-4.15

 عالٌة جدا فأكثر 84 فأكثر 4.2
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ىى  إجراءات  طا ؽ أداة الدرا  : : ااعاً 

 النيائية.إعداد األداة بصورتيا -

ومػف وزارة التربيػػة والتعمػيـ فػػي ، حصػؿ الباحػث عمػػى كتػاب تسػػييؿ ميمػة باحػػث مػف الجامعػة اإلسػػبلمية -
( 5وممحػػؽ رقػػـ)، مػػدارس المرحمػػة الثانويػػة يريلتسػػييؿ ميمػػة الباحػػث فػػي تطبيػػؽ االسػػتبانة عمػػى مػػد ؛غػػزة

 يوضح ذلؾ.

اسػػػػػتبانو عمػػػػػى العينػػػػػة  (30يػػػػػع )قػػػػػاـ الباحػػػػػث بتوز ، بعػػػػػد حصػػػػػوؿ الباحػػػػػث عمػػػػػى التسػػػػػييبلت البلزمػػػػػة -
 لحساب صدؽ وثبات االستبانة. ؛االستطبلعية

واسػتثناء ، تـ توزيع باقي االسػتبيانات عمػى عينػة الدراسػة، بعد حساب الباحث الصدؽ والثبات لبلستبانة -
 العينة االستطبلعية منيا.

وذلػؾ لمحصػوؿ عمػى ، (SPSS)لؤلسػاليب اإلحصػائية المتضػمنة فػي برنػامج  تـ معالجة أداة الدراسة وفقػاً -
  نتائج الدراسة حسب األصوؿ.
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 ىى

 

 

 

 

 

 

 

  اخلايس اخلايس انفصم انفصم 
  نتائج اندراست ويناقشتهانتائج اندراست ويناقشتها

  
 .ألاًل: ن ااج ال ؤاؿ األلؿ

 .ثان ًا: ن ااج ال ؤاؿ الثان 
 .ثالثًا: ن ااج ال ؤاؿ الثالث
 .رااعًا: ن ااج ال ؤاؿ الرااع

 .خام ًا: ال ل  ات لالمق رلات
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 مسالف ؿ الخاىى

 ن ااج الدرا   لمناقش يا

  مي د:

يتناوؿ ىذا البحث عرضًا مفصبًل لنتائج الدراسة التي توصؿ إلييا الباحث ومناقشتيا وتفسيرىا في 
 لافر كفا ات المعمـ الناجح ف  الفكر ال رالي  درجةالتعرؼ إلى  بيدؼ ؛ضوء مشكمة الدراسة وتساؤالتيا

حيث تـ استخداـ البرنامج ، ملافظات غزة ل اؿ  عز زىاا   م  لدى معمم  المرلم  الثانل   ا
( في معالجة بيانات الدراسة وسيتـ عرض النتائج التي تـ التوصؿ إلييا الباحث  SPSSاإلحصائي ) 

 ومناقشتيا وتفسيرىا لكؿ سؤاؿ عمى حدة .

 ن ااج الدرا   لمناقش يا:

 الن ااج ال     عمؽ اال ؤاؿ األلؿ لمناقش يا:
تم  اإلسالمً؟ التربوي الفكر ضوء فً الناجح المعلم كفاٌات أبرز ما : م  عّمااأللؿ نص ال ؤاؿ 

اإلجابة عف ىذا السؤاؿ ومعالجتو في اإلطار النظري لمدراسة بعد تحميؿ الباحث آلراء بعض العمماء في 
 ..في ضوء الخطوات التي ذكرت سابقاً  الفكر التربوي اإلسبلمي

 الثان  لمناقش يا: الن ااج ال     عمؽ اال ؤاؿ
 معمم  لدى ا   م  ال رالي الفكر ف   الناجح المعمـ كفا ات  لافر درج  مايمي:  عّما ثانينص السؤاؿ ال

ىذا السؤاؿ قاـ الباحث بدراسة أي  فولئلجابة ع مد ر يـ؟ نظر لجي  مف غزة املافظات الثانل   المرلم 
حيث تـ إيجاد قيمة المتوسط الحسابي ، اد العينةالمجاالت تحصؿ عمى أعمى درجة مف وجية نظر أفر 

 (.12واالنحراؼ المعياري والوزف النسبي كما يوضحيا الجدوؿ رقـ )
  (12الجدلؿ رقـ )

 ق م  الل ط الل اا  لاالنلراؼ المع اري لاللزف الن ا  لال ر  ب لمجاالت اال  اان 

الم ل ط  المجاالت ـ
 الل اا 

 اللزف مع اريالاالنلراؼ 
  ا الن

 ال ر  ب
 3 79.85 55. 3.99 المجاؿ األلؿ: كفا ات النمل العمم  لالمين  1

 1 80.49 50. 4.02 المجاؿ الثان : الكفا ات ا ن ان   2

 2 79.99 56. 4.00 المجاؿ الثالث: كفا ات الضاط لاال  اؿ 3

 4 77.09 61. 3.85 المجاؿ الرااع: كفا ات ال قل ـ 4

 ** 79.44 50. 3.97 الدرج  الكم   
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حيث كاف ، توافرىادرجة ( أف مجاالت االستبانة تتفاوت مف حيث 12) رقـ ويتضح مف الجدوؿىى
وبمغ ( 3.97)متوسط درجة الموافقة عمى الفقرات المقترحة في المجاالت ككؿ مف وجية نظر العينة بمغت 

المعمـ الناجح في الفكر وىذه النسبة تدؿ عمى توافر كفايات ، (79.44) الوزف النسبي لممجاالت ككؿ
 التربوي اإلسبلمي لدى معممي المرحمة الثانوية بنسبة عالية.

التً أشارت أن المعلمٌن  تتوافر عندهم ، (2111، اتفقت هذه الدراسة مع دراسة )شتٌوي 

 الكفايات ويمارسونيا بدرجة كبيرة .

مف خبلؿ الدورات التي تعدىا اىتماـ المعمميف بالتطوير الذاتي والميني  :ويعزو الباحث ذلؾ إلى
كما ويعزو الباحث ذلؾ إلى تفيـ معممي المرحمة الثانوية بدورىـ الكبير في ىذه ، العامة لمتدريباإلدارة 

ف عممية إحيث ، المرحمة وحرصيـ عمى اإلعداد والتأىيؿ المتكامؿ لمقياـ بالدور المنوط بيـ كمربيف
مف  (143  2005:، )ابف جماعة وىذا ما أكده اً جيد تأىيبلً  التدريس تحتاج إلى أف يكوف المعمـ مؤىبلً 

  ...ال يعرفو عمـ مف الدروس يذكر وال، لو أىبلً  يكف لـ لمتدريس إذا ينتصب "ال خبلؿ توصيتو لممعمـ بأف

، (80.49)ومف المبلحظ أف مجاؿ الكفايات اإلنسانية فقد حصؿ عمى المرتبة األولى بوزف نسبي 
إلى اعتقاد معممي المرحمة الثانوية بأف العممية التربوية ىي عممية  زو الباحث ذلؾ:ويع، وىي نسبة عالية

وكذلؾ تفيـ ، إنسانية بالدرجة األولى تيتـ باإلنساف وتسعى إلى الرقي بو وتنميتو تنمية شاممة ومتوازنة
 .  المعمميف أف الطمبة ليـ حقوؽ وحاجات إنسانية يجب تمبيتيا لمساعدتيـ عمى تحقيؽ ذاتيـ

وىي ، ((79.99وأما مجاؿ كفايات الضبط واالتصاؿ فقد حصؿ عمى المرتبة الثانية بوزف نسبي 
ويعزو الباحث ذلؾ إلى حرص المعمميف عمى نجاح عممية التدريس مف خبلؿ امتبلؾ ، نسبة عالية

ضبط الجيد والعمؿ عمى توفير بيئة تعميمية مناسبة لمتعميـ والتعمـ مف خبلؿ ال، ميارات االتصاؿ الجيد
عمى أدنى المراتب  ومجاؿ كفايات التقويـ فقد حصبل، لمصؼ .أما مجاؿ كفايات النمو العممي والميني

، ذلؾ إلى اىتماـ المعمـ بتطوير نفسو مف خبلؿ االطبلع ويعزو الباحث ، نسبتيـ عالية ضاً وكانت أي
 .عقدىا في أثناء الخدمةالتي يتـ  وااللتحاؽ بالدورات المتعمقة بكفاياتو ومياراتو األساسية

لادرا   أي الفقرات أكثر  أثرًا امجاليا  ـ  نالؿ كؿ مجاؿ عمى لدة مع ا اف ق م  الم ل ط الل اا  
 لاالنلراؼ المع اري لاللزف الن ا  لكؿ فقرة مف الفقرات اكؿ مجاؿ عمى لدة كما  م :

المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري  وقد تـ حساب: كفا ات النمل العمم  لالمين ألاًل: المجاؿ األلؿ: 
 (.13والوزف النسبي والترتيب كما يوضحيا الجدوؿ رقـ )
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  (13جدلؿ رقـ )ىى
 ق م  الل ط الل اا  لاالنلراؼ المع اري لاللزف الن ا  لال ر  ب لمجاؿ كفا ات النمل العمم  لالمين 

الم ل ط  الكفا ات 
 الل اا 

االنلراؼ 
 المع اري

اللزف 
 ال ر  ب الن ا 

 5 81.75 59. 4.09 واسع االطلع فً العلوم  التً تدعم تخصصه. 1

 3 83.68 70. 4.18 حرٌص على الرفع من شأن العلم واإلخلص فً طلبه. 2

 12 77.54 69. 3.88 منفتح على الخبرات النافعة لدى اآلخرٌن. 3

 1 86.49 64. 4.32 ملتزم  باألمانة العلمٌة. 4

 10 78.60 69. 3.93 لمتعلم  وطبٌعته.ملم بخصائص ا 5

 4 83.33 76. 4.17 متحمس ومجتهد فً أداء عمله. 6

 8 80.00 78. 4.00 .مجتهد فً  نشر العلم والمعرفة  7

 2 85.44 68. 4.27 متمكن من تخصصه األكادٌمً. 8

 6 80.88 70. 4.04 حرٌص على إفادة اآلخرٌن فً حدود علمه ومعرفته. 9

 14 76.67 74. 3.83 .لم المعارف والعلوم النافعة مهتم بتع 10

 15 75.61 75. 3.78 .قادر على ترجمة المعرفة إلى واقع عملً  11

 13 77.37 77. 3.87 لدٌه القدرة على إنتاج المعرفة فً مجال تخصصه. 12

 16 72.81 84. 3.64 .حرٌص على اقتناء المراجع والمصادر التً تفٌده فً مجال عمله 13

 7 80.18 77. 4.01 متقن ألسالٌب التدرٌس المتعلقة بتخصصه. 14

 11 78.42 71. 3.92 .دقٌق فً اختٌار أوجه النشاط والمحتوى المناسب لطلبته 15

 9 78.77 79. 3.94 .للفروق الفردٌة بٌن الطلبة مراع   16

 *** 79.85 55. 3.99 الدرج  الكم   

درجة االستجابة لدى عينة الدراسة عمى االستبانة بمغت ( أف متوسط 13ويتضح مف الجدوؿ رقـ )
( في حيف تراوحت نسب فقرات المجاؿ ما بيف 79.85( وبمغ الوزف النسبي ليذا المجاؿ )3.99)
(54.22- 79.78  .) 

 يتضح مف الجدوؿ السابؽ:
 أف أعمى فقر  ف ف  المجاؿ كان ا:

احتمت المرتبة األولى بوزف نسبي قدره  " مم  مم ـز  ااألمان  الع"  أنو ( التي نصت عمى4الفقرة ) -
، (2008، واتفقت ىذه النتيجة مع ما أشارت إليو دراسة )أبو نمر، نسبة عالية جداً ي %(.وى86.49)

 إلى التزاـ المعمميف وأعضاء ىيئة التدريس  باألمانة بنسبة عالية  .  
 ل عزل الاالث ذلؾ إلى: 

ية لما ليا مف مف خبلؿ االلتزاـ باألمانة العمم، ي النظاـ التربويحرص المعمميف عمى تحقيؽ الجودة ف - 
 واالزدىار بالنظاـ التربوي. دور كبير في الرقي
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ىى ، الضمير اليقظ عند المعمميف والذي يشحذ ىمميـ نحو االلتزاـ بأخبلقيات مينة التعميـ كاألمانة العممية -
"فإنو  المعمـ: بقولو مخاطباً  85):  2005، اعةالمعمـ أميف عمى عممو وىذا ما أكده ) ابف جمإف حيث 

."  أميف عمى ما أودع مف العمـو وما منح مف الحواس والفيـو
" احتمت المرتبة الثانية بوزف نسبي  م مكف مف  خ  و األكاد م "  أنو ( التي نصت عمى8الفقرة ) -

 ( .  2008، و نمراتفقت ىذه النتيجة مع دراسة )أبل نسبة عالية جدَا. ي%( وى85.44قدره )

 ل عزل الاالث ذلؾ إلى:

 قوة البرامج الدراسية التي تمقاىا المعمـ أثناء تعميمو الجامعي. -

 ف عمى االلتحاؽ بدورات التطوير الميني أثناء الخدمة والتي تنظميا اإلدارة التربوية.ميحرص المعم -

والتي تساعدىـ عمى التمكف ، بتخصصيـاىتماـ المعمميف باالنفتاح عمى المستجدات والخبرات المتعمقة -
 واالرتقاء بمستواىـ األكاديمي.

التمكف مف التخصص أو المادة العممية مف أىـ المعايير األساسية التي أوصى بيا ) ابف  إفحيث 
ال  عمـ مف الدروس يذكر وال، لو أىبلً  يكف لـ لمتدريس إذا ينتصب : "القائبلً  : 143)   2005، جماعة
 .." .يعرفو.

 لأف أدنى فقر  ف ف  المجاؿ كان ا:

" .لر ص عمى اق ناء المراجع لالم ادر ال    ف ده ف  مجاؿ عممو( التي نصت عمى أنو" 13الفقرة ) -
 %( وىي نسبة عالية.72.81احتمت المرتبة األخيرة بوزف نسبي قدره )

 ل عزل الاالث ذلؾ إلى:

ذي يدفعيـ إلى اقتناء المراجع والمصادر المتنوعة وال، ارتفاع المنسوب الثقافي لدى معظـ المعمميف -
 السيما المتعمقة بالعمؿ.

لما ليا مف ، ىذا نابع مف اىتماـ المعمميف باالنفتاح عمى الخبرات والمستجدات المتعمقة بمجاؿ العمؿ -
 وتساعدىـ عمى التمكف في مجاؿ العمؿ.، دور كبير في زيادة خبرتيـ

" احتمت المرتبة قبؿ قادر عمى  رجم  المعرف  إلى لاقع عمم  " نوأ( التي نصت عمى 11الفقرة ) -
 :ل عزل الاالث ذلؾ إلى.عاليةوىذه النسبة  %(75.61األخيرة بوزف نسبي قدره )

 أف ىذا األمر مف الواجبات األساسية لممعمـ والنابعة مف أخبلقيات المينة . -

مف األمور األساسية التي حثنا اإلسبلـ عمييا مما ، إدراؾ المعمميف بأف ترجمة المعرفة إلى واقع عممي -
 يشجعيـ عمى العمؿ بالعمؿ وتطبيقو عمى أرض الواقع.
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ې  ى        ى    ېۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ېچ  وىذا ما أرشدنا إليو المولى عزوجؿ بقولو:ىى

 (105التوبة: ) چ    ائ  ائ     ەئ  ەئ  وئ           وئ

قاؿ : حدثنا مف كاف يقرئنا مف أصحاب  " عف أبي عبد الرحمف ا كاف يفعمو الرسوؿ المعمـ موىذا 
حتى ، فبل يأخذوف في العشر األخرى، عشر آياتٍ  أنيـ كانوا يقترئوف مف رسوؿ اهلل ، رسوؿ اهلل 

 (410، 5ج، ب.ت، بف حنبؿايعمموا ما في ىذه مف العمـ والعمؿ قالوا: فعممنا العمـ والعمؿ". )
المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري والوزف النسبي  وقد تـ حساب : ان  الكفا ات ا ن :ثان اً  -

 .(14والترتيب كما يوضحيا الجدوؿ )

  (14جدلؿ رقـ )
 ق م  الل ط الل اا  لاالنلراؼ المع اري لاللزف الن ا  لال ر  ب لمجاؿ الكفا ات ا ن ان  

الم ل ط  ا ن ان   الكفا ات 
 الل اا 

االنلراؼ 
 المع اري

اللزف 
 ال ر  ب الن ا 

 8 81.05 71. 4.05 .ٌشجع التنافس االٌجابً بٌن الطلبة 1

 12 78.42 81. 3.92 .ٌنادي طلبه بأحب األسماء إلٌهم 2

 5 82.28 65. 4.11 .ٌعدل بٌن طلبته 3

 14 75.44 82. 3.77 .ٌتابع طلبته وٌسأل عنهم  فً حال غٌابهم 4

 1 85.96 61. 4.30 .ٌقدر زملءه المعلمٌن وٌحترمهم 5

 4 82.63 66. 4.13 .ٌحسن استقبال الضٌوف والزوار  6

 15 73.51 75. 3.68 .أولٌاء أمور الطلبة وٌطلعهم على سلوك أبنائهم مع التواصل على حرٌص 7

 13 75.96 82. 3.80 .استخدام أسالٌب عقابٌة مؤذٌة للطلبة ٌتجنب 8

 11 79.47 70. 3.97 ٌعامل طلبته برفق. 9

 3 83.68 71. 4.18 .ٌقبل على طلبته بالسلم وٌحرص على إفشائه بٌنهم 10

 9 80.53 77. 4.03 .ٌقابل طلبته باالبتسامة وطلقة الوجه 11

 2 85.44 80. 4.27 .ٌتجنب استغلل الطلبة فً قضاء حوائجه 12

 6 82.11 70. 4.11 .ٌظهر حبه للطلبة 13

 7 81.75 67. 4.09 .ماعٌة الحسنةحرٌص على إقامة العلقات االجت 14

 11 79.12 68. 3.96 ٌصبر على طلبته. 15

 ** 80.49 50. 4.02 الدرج  الكم   

( أف متوسط درجة االستجابة لدى عينة الدراسة عمى االستبانة بمغت 14ويتضح مف الجدوؿ رقـ )
ت المجاؿ ما بيف ( في حيف تراوحت نسب فقرا80.49( وبمغ الوزف النسبي ليذا المجاؿ )4.02)
(73451- 85496 .) 
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 يتضح مف الجدوؿ السابؽ:ىى
 أف أعمى فقر  ف ف  المجاؿ كان ا:

" احتمػت المرتبػة األولػى بػوزف نسػبي  قدر زمػ ءه المعممػ ف ل ل ػرميـ" أنػو( التي نصت عمى 5الفقرة ) -
 ل رجع الاالث ذلؾ إلى: اً %(. وىذه نسبة عالية جد85.96قدره )

ألنَّيػـ ، ىـ في العمؿءالمرحمة الثانوية باألخبلؽ الحسنة والتي تستدعييـ أف يقدروا زمبلاتصاؼ معممي  -
 بمثابة القدوة لطبلبيـ.

 .تربوية واحدةيـ إلى مؤسسة ئوانتما، تقارب المستويات بيف المعمميف -

تػأني "يحسػف ال مػف خػبلؿ توجييػو لممعمػـ بضػرورة أف (  1978: 50، )اآلجػري وىػذا ينسػجـ مػع مػا أكػده
 ."..في دينو. لمعمماء مع توقيره ليـ حتى يتعمـ ما يزاد بو عند اهلل فيماً 

" احتمػت المرتبػة الثانيػة    جنب ا  غ ؿ الطما  ف  قضاء للااجػو"  أنو ( والتي نصت عمى12الفقرة ) -
 .ويعزو الباحث ذلؾ إلى:وىي نسبة عالية جداً  %(85.44بوزف نسبي قدره )

 ورىـ األساسي يتمثؿ في التربية والتعميـ وليس في قضاء الحاجات الشخصية.تفيـ المعمميف بأف د-

 حرص المعمميف عمى االعتماد عمى الذات في قضاء الحاجات. -

وفيػو تقميػؿ مػف ىيبػة ، وعي المعمميف بػأف اسػتغبلؿ الطمبػة فػي قضػاء الحاجػات يػنجـ عنػو مشػقة لمطمبػة -
 طمبتيـ.ويساىـ في ترسيخ سموؾ التواكؿ عند ، المعمـ

 لأف أدنى فقر  ف ف  المجاؿ كان ا:

لػر ص عمػى ال لا ػؿ مػع ألل ػاء أمػلر الطماػ  ل طمعيػـ عمػى  ػملؾ ( التي نصت عمى أنػو" 7الفقرة )-
 وىي نسبة عالية.، %(73.51احتمت المرتبة األخيرة بوزف نسبي قدره ) "أاناايـ 

 ل عزل الاالث ذلؾ إلى:

 اء أمور الطمبة يقمؿ مف الفجوة بيف المدرسة والمجتمع المحمي ..تفيـ المعمميف أف تواصميـ  بأولي  -

أف تواصؿ المعمميف  بأولياء أمور الطمبة يزيد مف اىتماـ الطمبة بالتعميـ ويزيد مف دافعيػتيـ ممػا يػنعكس -
 إيجابًا عمى مستواىـ.

مػػت المرتبػػة قبػػؿ " احت   ػػااع طما ػػو ل  ػػأؿ عػػنيـ  فػػ  لػػاؿ غ ػػاايـ"  أنػػو ( التػػي نصػػت عمػػى4الفقػػرة ) -
 وىي نسبة عالية.، %(75.44األخيرة بوزف نسبي قدره )

(  2008، ودراسػة )أبػو نمػر، (2007، ودراسػة )الكحمػوت، (2001، )قنػديؿ دراسػة مػع الفقػرة اتفقػت وىػذه
 مف حيث تصدرىا أدنى المراتب.
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 ل عزل الاالث ذلؾ إلى:ىى

 التي تندرج ضمف مسؤولياتيـ التربوية.تفيـ المعمميف بأف ىذا األمر مف الواجبات األساسية  - 

ويزيػد مػف الػروح ، يزيػد مػف دافعيػة الطمبػة نحػو التعمػيـ والػتعمـ، وعي المعمميف بأف ممارسة ىذا السموؾ - 
 المعنوية عندىـ.

 إدراؾ المعمميف بأف ىذا السموؾ يزيؿ الفجوة بينيـ وبيف الطمبة.  -
حٌنمرا قرال هللا عرز ، ى ضرورة تفقد الراعرً ألحروال رعٌترهالذي دعانا إلوهذا مع أكده التوجٌه الربانً  

، النمػؿ) چ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې   ېچ  علٌره السرلم وجل بحق سلٌمان
 (.20آية: 
المتوسػػط الحسػػابي واالنحػػراؼ المعيػػاري والػػوزف النسػػبي  وقػػد تػػـ حسػػابكفا ػػات الضػػاط لاال  ػػاؿ:  :ثالثػػاً 

 .(15) والترتيب كما يوضحيا الجدوؿ
  (15جدلؿ رقـ )

 ق م  الل ط الل اا  لاالنلراؼ المع اري لاللزف الن ا  لال ر  ب لمجاؿ كفا ات الضاط لاال  اؿ

الم ل ط  كفا ات الضاط لاال  اؿ 
 الل اا 

االنلراؼ 
 المع اري

اللزف 
 ال ر  ب الن ا 

 2 82.81 59. 4.14 ٌحسن البدء فً الموقف التعلٌمً التعلمً. 1

 11 79.12 66. 3.96 آلراء الطلبة ومداخلتهم. ٌستمع 2

 13 76.84 71. 3.84 ٌتصرف فً المواقف المحرجة والطارئة بكل حكمة. 3

 11 79.12 71. 3.96 ٌتقن غلق الموقف التعلٌمً. 4

 8 80.00 64. 4.00 حرٌص على مراعاة التدرج فً تعلٌم الطلبة. 5

 12 77.89 72. 3.89 ٌراعً االتساق واالتزان فً نبرات صوته. 6

 3 82.46 72. 4.12 لدٌه قدرة على ضبط الصف والمحافظة على هدوئه. 7

 1 85.96 64. 4.30 ٌطرح أسئلة مرتبطة بأهداف الدرس. 8

 7 80.53 79. 4.03 قادر على إ ارة دافعٌة طلبته. 9

 6 81.05 76. 4.05 ٌراعً سلمة اللغة وانتقاء الكلمات الحسنة. 10

 4 82.11 71. 4.11 .انتباه واهتمام التلمٌذ إلى الدرسٌ ٌر  11

 9 80.00 70. 4.00 .لدٌه القدرة على تقدٌم الخبرات واألنشطة الصفٌة بشكل متكامل 12

 15 74.91 73. 3.75 ٌوظف االتصال غٌر اللفظً فً الموقف التعلٌمً التعلمً. 13

 5 81.75 74. 4.09 .ٌدٌر وقت الحصة بشكل فعال ومتوازن 14

 14 75.26 81. 3.76 ٌستخدم الوسائل والمعٌنات اإلٌضاحٌة لبلوغ األهداف التعلٌمٌة. 15

 ** 79.99 56. 4.00 الدرج  الكم   

( أف متوسط درجة االستجابة لدى عينة الدراسة عمى االستبانة بمغت 15ويتضح مف الجدوؿ رقـ )
يف تراوحت نسب فقرات المجاؿ ما بيف ( في ح79.99( وبمغ الوزف النسبي ليذا المجاؿ )4.00)
(74.91- 85.96. ) 
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 يتضح مف الجدوؿ السابؽ:ىى
 أف أعمى فقر  ف ف  المجاؿ كان ا:

" احتمػػت المرتبػػة األولػػى بػػوزف   طػػرح أ ػػام  مر اطػػ  اأىػػداؼ الػػدرس" أنػػو( التػػي نصػػت عمػػى 8الفقػػرة )-
 .نسبة عالية جداً ي وى، %(85.96نسبي قدره )

 ى:ويعزو الباحث ذلؾ إل 

ممػػا يػػدفعيـ إلػػى ، حػػرص المعممػػيف عمػػى عػػدـ الخػػروج عػػف الخطػػة الدراسػػية المتضػػمنة ألىػػداؼ محػػددة -
 والمتعمقة بأىداؼ الدرس.، االلتزاـ باألنشطة والخبرات المتضمنة بيذه الخطة

والتعػرؼ إلػى ، والتػي تمكػنيـ مػف فحػص نتاجػات الػتعمـ، إدراؾ المعمميف بأىمية األسئمة التػي يطرحونيػا -
 والتعرؼ إلى مدى تحقيؽ أىداؼ الدرس .، دى اكتساب الطمبة لمخبرات المقدمةم

 ت أذىاف الطمبة في تساؤالت غير مرتبطة بأىداؼ الدرس.يحرص المعمميف عمى عدـ تشت -

وىذا ينسجـ مع ما أكده عمماء التربية المسػمميف إلػى ضػرورة أف يقػـو المعمػـ بطػرح أسػئمة مرتبطػة بأىػداؼ 
"إذا فػرغ الشػيخ مػف شػرح : نبػو المعمػـ إلػى ىػذا األمػر بقولػو  144):  2005، ابػف جماعػةفيػذا )، الػدرس

 ..".درس فبل بأس بطرح مسائؿ تتعمؽ بو عمى الطمبة يمتحف بيا فيميـ.
" احتمػت المرتبػة الثانيػػة  ل ػف الاػدء فػ  الملقػؼ ال عم مػ  ال عممػ ." أنػو( التػي نصػت عمػى 1الفقػرة ) -

 نسبة عالية. يوى، %(82.81بوزف نسبي قدره )
 ل عزل الاالث ذلؾ إلى:

كتشػويؽ الطمبػة إلػى ، إدراؾ ووعي المعممػيف بػاألثر اإليجػابي النػاجـ عػف البػدء الجيػد بػالموقؼ التعميمػي -
ممػػا ، وزيػػادة دافعيػػة الطمبػػة نحػػو الػػدرس، الػػدرس وربػػط المعمومػػات السػػابقة بالمعمومػػات والخبػػرات الجديػػدة

 الجيد بالموقؼ التعميمي التعممي. ف عمى البدء ييشجع المعمم

 لأف أدنى فقر  ف ف  المجاؿ كان ا:

" احتمػت . لظؼ اال  اؿ غ ر المفظ  ف  الملقػؼ ال عم مػ  ال عممػ التي نصت عمى أنو" ( 13الفقرة )-
 .وىي نسبة عالية، %(74.91المرتبة األخيرة بوزف نسبي قدره )

  ل عزل الاالث ذلؾ إلى:

التػي ليػا دور ، االتصاؿ غير المفظي مف األساسيات البلزمة لنجاح عمميػة االتصػاؿتيقف المعمميف بأف  -
 كبير في توصيؿ الرسالة والمحتوى التعميمي بصورة أكثر تشويقًا وفعالية.

 وعي المعمميف بأف ىناؾ معاني ورسائؿ ال يتـ  توصيميا إال مف خبلؿ استخداـ االتصاؿ غير المفظي. -
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ىى " .  ػ خدـ الل ػااؿ لالمع نػات ا  ضػال   لامػلغ األىػداؼ ال عم م ػ "  أنػو عمػى ( التي نصت15الفقرة )-
 وىذه النسبة عالية.، %(75.26احتمت المرتبة قبؿ األخيرة بوزف نسبي قدره )

 ل عزل الاالث ذلؾ إلى:

 تفيـ المعمميف بأف الوسيمة تساعد عمى تحقيؽ األىداؼ بصورة أكثر فعالية.  -

ا يػيصػعب فيم، مػف التجريػد حتػوي أنشػطة وخبػرات عمػى مسػتوى عػاؿٍ سػطيني الػذي يطبيعة المنياج الفم -
 مف قبؿ الطمبة إال باستخداـ الوسائؿ والمعينات اإليضاحية. 

 اعتقاد المعمميف بأف الوسيمة توفر الوقت والجيد  في العممية التعميمية. -

 يد مف فعاليتيـ.وعي المعمميف بأف استخداـ الوسائؿ والمعينات يشوؽ الطمبة ويز  -

ممػا يحفػز ، وبقػاء أثػر الػتعمـ عنػدىـ لفتػرة طويمػة، أف الوسيمة تساعد الطمبة عمى فيـ األنشطة التعميميػة -
 المعمميف عمى استخداميا.

المتوسط الحسػابي واالنحػراؼ المعيػاري والػوزف النسػبي والترتيػب كمػا  وقد تـ حسابرااعًا: كفا ات ال قل ـ: 
 (.16يوضحيا الجدوؿ )

  (16جدلؿ رقـ )
 ق م  الل ط الل اا  لاالنلراؼ المع اري لاللزف الن ا  لال ر  ب لمجاؿ كفا ات ال قل ـ

الم ل ط  كفا ات ال قل ـ 
 الل اا 

االنلراؼ 
 المع اري

اللزف 
 ال ر  ب الن ا 

 5 77.72 77. 3.89 لديو القدرة عمى استخداـ أدوات متنوعة لتقويـ أداء طمبتو. 1

 7 77.37 72. 3.87 نقاط القوة والضعؼ في ضوء نتائج التقويـ. يحدد بدقة 2

 1 81.23 74. 4.06 ٌعزز نقاط القوة لدى طلبته . 3

 11 75.44 73. 3.77 ٌتقن معالجة نقاط الضعف والخلل فً أداء طلبته. 4

 6 77.72 77. 3.89 ٌحرص على تطبٌق التقوٌم بصورة مستمرة. 5

 11 74.74 78. 3.74 الذاتً للرتقاء بأدائه.ٌحرص على ممارسة التقوٌم  6

 12 74.21 80. 3.71 ٌشجع  طلبته على ممارسة التقوٌم الذاتً لسلوكهم. 7

8 
ٌستخدم التقوٌم التشخٌصً للكشف عن قدرات الطلبة ومستوى المعرفة 

 لدٌهم.
3.64 .85 72.81 13 

 9 76.67 82. 3.83 ة.ٌستخدم التقوٌم القبلً لقٌاس الخبرات المكتسبة عند الطلب 9

 3 78.77 78. 3.94 .ٌتقن استخدام التقوٌم البنائً    10

 4 77.89 66. 3.89 ٌلتزم الموضوعٌة فً إصدار األحكام  واآلراء. 11

 8 76.84 87. 3.84 ٌتابع الواجبات واألنشطة التً ٌعطٌها للطلبة. 12

 2 80.70 84. 4.04 .ٌستخدم التقوٌم الختامً للتأكد من مدى تحقق األهداف 13

 *** 77.09 61. 3.85 الدرج  الكم   
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( أف متوسػػػط درجػػػة االسػػػتجابة لػػػدى عينػػػة الدراسػػػة عمػػػى االسػػػتبانة بمغػػػت 16ويتضػػػح مػػػف الجػػػدوؿ رقػػػـ )ىى
( فػػػػي حػػػػيف تراوحػػػػت نسػػػػب فقػػػػرات المجػػػػاؿ مػػػػا بػػػػيف 77.09وبمػػػػغ الػػػػوزف النسػػػػبي ليػػػػذا المجػػػػاؿ ) (3.85)
(72481- 81423 .) 

 لسابؽ:يتضح مف الجدوؿ ا
 أف أعمى فقر  ف ف  المجاؿ كان ا:

" احتمػت المرتبػة األولػى بػوزف نسػبي قػدره .ٌعزز نقاط القوة لدد  طلبتد   "أنو( التي نصت عمى 3الفقرة )-
 نسبة عالية.ي وى، %(81423)

 ل عزل الاالث ذلؾ إلى: 

كزيػادة تفاعػؿ ، ة التعميميػةتقدير المعممػيف الكبيػر لؤلثػر اإليجػابي النػاجـ عػف اسػتخداـ التعزيػز فػي العمميػ-
 عمى أداء الطمبة. ًا ينعكس إيجاباً طيب اً مما يترؾ أثر ، وتشويقيـ بالتعميـ والتعمـ، الطمبة

"فمػف وىذا ينسجـ مع ما أوصى بو عمماء التربية المسمميف بضرورة أف يعزز المعمـ نقاط القوة عنػد طمبتػو 
(. 145:  2005، ") ابرن جماعرةكره وأثنػى عميػوفي الجواب ولـ يخؼ عميػو شػدة اإلعجػاب شػ رآه مصيباً 

 (.1978: 131، .)القابسً."وإن كان بعضهم ٌكرمه بالهداٌا .

" احتمػت  ٌسدتخدم التقدوٌم الختدامً للت كدد مد  مدد  تهقدف ا  ددا  "أنػو( التػي نصػت عمػى 13الفقرة )-
 .نسبة عاليةي وى، %(80.70المرتبة الثانية بوزف نسبي قدره )

 ذلؾ إلى:ل عزل الاالث  

رصػػػػة التعػػػػرؼ إلػػػػى مػػػػدى تحقػػػػؽ األىػػػػداؼ وعػػػػي المعممػػػػيف بأىميػػػػة التقػػػػويـ الختػػػػامي الػػػػذي يتػػػػيح ليػػػػـ ف -
ويمكػنيـ مػف التعػرؼ إلػى فعاليػة األسػاليب ، ومػدى اكتسػاب الطمبػة لمخبػرات والميػارات المعطػاة، المصاغة

خطػوة إلػى خطػوة فػي ضػوء مما يساعد المعممػيف عمػى التطػوير المينػي واالنتقػاؿ مػف ، والطرؽ المستخدمة
 نتائج ىذا التقويـ .

"إذا فػرغ الشػيخ مػػف  المعمػـ بقولػو:144) : 2005، ")ابرن جماعرة وىػذه النتيجػة تنسػجـ مػع مػا أوصػى بػو
 شرح درس فبل بأس بطرح مسائؿ تتعمؽ بو عمى الطمبة يمتحف بيا فيميـ".

 لأف أدنى فقر  ف ف  المجاؿ كان ا:

ٌسددتخدم التقددوٌم التيخٌلددً للكيدد  عدد  بدددرات الطلبددة ومسددتو   "أنػػو( التػػي نصػػت عمػػى 8الفقػػرة )-

 نسبة عالية. يوى، %(72481" احتمت المرتبة األخيرة بوزف نسبي قدره ).المعرفة لدٌهم
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 ل عزل الاالث ذلؾ إلى:ىى

أف اسػػػتخداـ التقػػػويـ التشخيصػػػي يسػػػاعد المعممػػػيف عمػػػى معرفػػػة نقػػػاط القػػػوة ونقػػػاط الضػػػعؼ عنػػػد  -
  .مما يحفز المعمميف عمى استخدامو، يـ مف معرفة مستويات الطمبة المعرفية وقدراتيـنوكذلؾ يمكّ ، طمبتيـ

نيـ مػػف وضػػع بػػرامج تعميميػػة تتناسػػب مػػع اىتمػػاـ اإلدارة التربويػػة بيػػذا النػػوع مػػف التقػػويـ ألنػػو يمّكػػ -
 وبالتالي يشجعوا المعمميف عمى استخدامو.، الطمبة وقدراتيـ

" احتمت المرتبة ٌيجع  طلبت  على ممارسة التقوٌم الذاتً لسلوكهم. " أنو ( التي نصت عمى7الفقرة ) -
 نسبة عالية. يوى، %(74.21قبؿ األخيرة بوزف نسبي قدره )

 ل عزل الاالث ذلؾ إلى:

مما يحفزىـ إلى تعزيزه ، إدراؾ المعمميف بأىمية التقويـ الذاتي في تعديؿ سموؾ الطمبة وتصحيح مسارىـ -
 بيف الطمبة. 

وبالتػالي سػتكوف ىػذه العمميػة أكثػر فعاليػة ، لمعمميف أف عمميػة التقػويـ الػذاتي نابعػة مػف ذات الفػردتفيـ ا -
وموضوعية عندما يمارسيا الطمبة أنفسيـ مما يحتـ عمى المعمميف تشجيع الطمبة عمى ممارستو فيما بينيـ 

 السيما أنيـ في مرحمة بموغ تمكنيـ مف استخدامو.  

  ؤاؿ الثالث لمناقش يا:الن ااج ال     عمؽ اال
( اػػػ ف α≤0.05ىػػػؿ  لجػػػد فػػػرلؽ دالػػػ  إل ػػػاا   عنػػػد م ػػػ لى الداللػػػ  ): نػػػص ال ػػػؤاؿ الثالػػػث عمػػػى

 الثانل ػ  المرلمػ  معممػ  لػدى النػاجح المعمػـ كفا ػات  ػلافر لدرجػ  الع نػ  أفػراد اتم ل ػطات  قػد ر 
  نلات الخدم (؟.-المؤىؿ العمم   -املافظات غزة  عزى إلى م غ ر)الجنس

 ىذا السؤاؿ تـ صياغة ثبلث فرضيات: فولئلجابة ع
( اػػ ف α≤0.05ال  لجػد فػػرلؽ دالػػ  إل ػاا   عنػػد م ػ لى الداللػػ  )" : الفرضػ   األللػػى: ل ػنص عمػػى

 الثانل ػ  المرلمػ  معممػ  لػدى النػاجح المعمػـ كفا ػات  ػلافر لدرجػ  الع نػ  أفػراد اتم ل ػطات  قػد ر 
 أنثى(".  -كراملافظات غزة  عزى إلى م غ ر الجنس )ذ

ولمتحقػػؽ مػػف صػػحة ىػػذه الفرضػػية تػػـ اسػػتخداـ اختبػػار "ت" لعينتػػيف مسػػتقمتيف لمكشػػؼ عػػف داللػػة 
 ( يوضح ذلؾ.17والجدوؿ رقـ )، الفروؽ بيف الجنسيف
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  (17جدلؿ رقـ )ىى
ل اب الم ل ط الل اا  لاالنلراؼ المع اري لق م  اخ اار " ت " لمكشؼ عف الفرؽ ا ف م ل ط 

املافظات  الثانل   المرلم  معمم  لدى الناجح المعمـ كفا ات  لافر لدرج  الع ن  أفرادر ا  جااات  قد 
 أنثى( - عزى إلى م غ ر الجنس )ذكرغزة 

الم ل ط  العدد الجنس كفا ات
 الل اا 

االنلراؼ 
 المع اري

 الدالل  ىم  ل  ق م  "ت"

 النمل العمم  لالمين 
 56. 3.98 51 ذكور

 0.05غير دالة عند  0.252
 54. 4.00 63 إناث

 ا ن ان  
 47. 4.01 51 ذكور

 0.05غير دالة عند  0.321
 52. 4.04 63 إناث

 الضاط لاال  اؿ
 53. 4.00 51 ذكور

 0.05غير دالة عند  0.012
 58. 4.00 63 إناث

 ال قل ـ
 55. 3.85 51 ذكور

 0.05غير دالة عند  0.056
 66. 3.86 63 إناث

 لكم  الدرج  ا
 49. 3.96 51 ذكور

 0.05غير دالة عند  0.174
 51. 3.98 63 إناث

 الدرج  الكم  :

( والمتوسػػػط الحسػػػابي إلجابػػػات اإلنػػػاث يسػػػاوي 3.96كػػػاف المتوسػػػط الحسػػػابي إلجابػػػات الػػػذكور يسػػػاوي )
أي ، 0.05( وىػػي غيػػر دالػػة عنػػد مسػػتوى داللػػة 0.174( وكانػػت قيمػػة " ت " المحسػػوبة تسػػاوي )3.98)
( α≤0.05وىػذا يعنػي أنػو ال توجػد فػروؽ دالػة إحصػائية عنػد مسػتوى الداللػة )، ننا نقبػؿ الفػرض الصػفريأ

 الثانويػة المرحمػة معممػي لػدى النػاجح المعمػـ كفايػات تػوافر لدرجػة العينػة أفػراد اتبػيف متوسػطات تقػدير 
 أنثى(. -بمحافظات غزة تعزى إلى متغير الجنس )ذكر

 ل عزل الاالث ذلؾ إلى:

مػف خػبلؿ اإلشػراؼ والػدورات التدريبيػة ، تماـ المشرفيف بتطوير أداء المعمميف وترقيػة مسػتوى كفايػاتيـاى -
 التي تعقد لجميع المعمميف دوف التفريؽ بيف معمـ ومعممة.

ويسػػتحثيـ ذلػػؾ طمػػوحيـ ، وجػػود تنػػافس بػػيف المعممػػيف عمػػى إظيػػار أفضػػؿ مػػا عنػػدىـ مػػف خػػبلؿ األداء -
 الميني والعممي.

( اػػ ف α≤0.05ال  لجػػد فػرلؽ دالػ  إل ػػاا   عنػد م ػػ لى الداللػ  )" : الثان ػ : ل ػػنص عمػى الفرضػ  
 الثانل ػ  المرلمػ  معممػ  لػدى النػاجح المعمػـ كفا ػات  ػلافر لدرجػ  الع نػ  أفػراد اتم ل ػطات  قػد ر 

 ". درا ات عم ا(، املافظات غزة  عزى إلى م غ ر المؤىؿ العمم  )اكاللر لس
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الفرضػػية تػػـ اسػػتخداـ اختبػػار "ت" لعينتػػيف مسػػتقمتيف لمكشػػؼ عػػف داللػػة  ولمتحقػػؽ مػػف صػػحة ىػػذهىى
 ( يوضح ذلؾ.18والجدوؿ رقـ )، الفروؽ بيف المؤىؿ العممي

  (18جدلؿ رقـ )
ل اب الم ل ط الل اا  لاالنلراؼ المع اري لق م  اخ اار " ت " لمكشؼ عف الفرؽ ا ف م ل ط 

املافظات  الثانل   المرلم  معمم  لدى الناجح المعمـ فا اتك  لافر لدرج  الع ن  أفرادا  جااات  قد ر 
 درا ات عم ا(،  عزى إلى م غ ر المؤىؿ العمم  )اكاللر لسغزة 

االنلراؼ  الم ل ط الل اا  العدد الجنس كفا ات
 المع اري

 الدالل  ىم  ل  ق م  "ت"

 النمل العمم  لالمين 
 53. 3.99 84 اكاللر لس

 0.05غير دالة عند  0.234
 59. 4.01 30 درا ات عم ا

 ا ن ان  
 49. 3.99 84 اكاللر لس

 51. 4.12 30 درا ات عم ا 0.05غير دالة عند  1.196

 الضاط لاال  اؿ
 54. 3.96 84 اكاللر لس

 60. 4.11 30 درا ات عم ا 0.05غير دالة عند  1.283

 ال قل ـ
 58. 3.83 84 اكاللر لس

 0.05غير دالة عند  0.640
 69. 3.92 30 درا ات عم ا

 الدرج  الكم  
 48. 3.95 84 اكاللر لس

 0.05غير دالة عند  0.901
 57. 4.04 30 درا ات عم ا

 الدرج  الكم  :

( والمتوسػػط الحسػػابي إلجابػػات 3495كػػاف المتوسػػط الحسػػابي إلجابػػات حممػػة درجػػة البكػػالوريوس يسػػاوي )
( وىي غير دالة 14911( وكانت قيمة " ت " المحسوبة تساوي )4414) درجة حممة الدراسات العميا يساوي

وىذا يعني أنو ال توجد فروؽ دالػة إحصػائية عنػد ، أي أننا نقبؿ الفرض الصفري، 1415عند مستوى داللة 
 لػدى النػاجح المعمػـ كفايػات تػوافر لدرجػة العينػة أفػراد اتتقػدير ( بػيف متوسػطات α≤1415مسػتوى الداللػة )

 دراسات عميا(.، تعزى إلى متغير المؤىؿ العممي )بكالوريوس بمحافظات غزة الثانوية رحمةالم معممي

  ل عزل الاالث ذلؾ إلى :

وتػأىيميـ مػف فتػرة إلػى فتػرة عبػر الػدورات ، المعمميفاىتماـ وزارة التربية والتعميـ واإلدارة التربوية بتطوير  -
 ينيـ.مما يساىـ في تقميص اليوة والفجوات ب ؛المتنوعة

النػػاجـ عػػف وىػػو عامػػؿ الخبػػرة المتراكمػػة ، ىنػػاؾ عامػػؿ مػػؤثر فػػي أداء العػػامميف وحصػػوليـ عمػػى الكفايػػات-
فمػا لػـ ، واالىتماـ بالدورات والمراجع التي تعزز مف الكفايات واالنفتاح عمػى المسػتجدات المينيػة االطبلع 

وعوامػػؿ أخػػرى ، الطويمػػة خبػػرةال يمكػػف الوصػػوؿ إليػػو مػػف خػػبلؿ سػػنوات، يمكػػف  تحصػػيمو بالدرجػػة العمميػػة
 كوجود التنافس والطموح لدى المعمـ مما يدفعو إلى حيازة أجود الكفايات.



ىدراسة دراسة نتائج النتائج ال

 

114 
 

  الفصلىالخامسالفصلىالخامس

( اػػ ف α≤1915ال  لجػػد فػػرلؽ دالػػ  إل ػػاا   عنػػد م ػػ لى الداللػػ  )" : الفرضػػ   الثالثػػ : ل ػػنص عمػػىىى
املافظػات  الثانل ػ  لمرلمػ ا معممػ  لدى الناجح المعمـ كفا ات  لافر لدرج  الع ن  أفراد ات قد ر م ل طات 

  نلات فأكثر(".  11،  نلات 11 عزى إلى م غ ر الخدم  ) أقؿ مف  غزة

ولمتحقػػؽ مػػف صػػحة ىػػذه الفرضػػية تػػـ اسػػتخداـ اختبػػار "ت" لعينتػػيف مسػػتقمتيف لمكشػػؼ عػػف داللػػة 
 ( يوضح ذلؾ.19والجدوؿ رقـ )، سنوات فأكثر( 11، سنوات 11الفروؽ في سنوات الخدمة ) أقؿ مف 

  (19جدلؿ رقـ )
ل اب الم ل ط الل اا  لاالنلراؼ المع اري لق م  اخ اار " ت " لمكشؼ عف الفرؽ ا ف م ل ط 

املافظات  الثانل   المرلم  معمم  لدى الناجح المعمـ كفا ات  لافر لدرج  الع ن  أفرادا  جااات  قد ر 
 فأكثر( نلات  10،  نلات 10 عزى إلى م غ ر  نلات الخدم  ) أقؿ مف غزة 

الم ل ط  العدد الجنس كفا ات
 الل اا 

االنلراؼ 
 الدالل  ىم  ل  ق م  "ت" المع اري

 النمل العمم  لالمين 
 53. 3.91 31 سنوات 10أقؿ مف 

 0.05غير دالة عند  0.991
 55. 4.02 83 سنوات فأكثر 10

 ا ن ان  
 48. 3.82 31 سنوات 10أقؿ مف 

 0.01دالة عند  2.735
 49. 4.10 83 ت فأكثرسنوا 10

 الضاط لاال  اؿ
 63. 3.78 31 سنوات 10أقؿ مف 

 0.01دالة عند  2.683
 51. 4.08 83 سنوات فأكثر 10

 ال قل ـ
 65. 3.68 31 سنوات 10أقؿ مف 

 0.05غير دالة عند  1.892
 58. 3.92 83 سنوات فأكثر 10

 الدرج  الكم  
 51. 3.80 31 سنوات 10أقؿ مف 

 0.05دالة عند  2.236
 49. 4.04 83 سنوات فأكثر 10

 الدرج  الكم  :

( والمتوسط الحسابي 3481سنوات يساوي ) 11كاف المتوسط الحسابي إلجابات فئة مف تقؿ خبرتيـ عف 
( وكانت قيمة " ت " المحسوبة تساوي 4414سنوات فأكثر خبرتيـ يساوي ) 11مف  ةإلجابات فئ

وىذا يعني أنو توجد فروؽ ، أي أننا نرفض الفرض الصفري، 1411توى داللة ( وىي دالة عند مس24236)
 كفايات توافر لدرجة العينة أفراد اتتقدير ( بيف متوسطات α≤1415دالة إحصائية عند مستوى الداللة )

 11تعزى إلى متغير سنوات الخدمة ) أقؿ مف  بمحافظات غزة الثانوية المرحمة معممي لدى الناجح المعمـ
 سنوات فأكثر. 11سنوات فأكثر( لصالح فئة  11، اتسنو 

التي أشارت إلى عدـ وجود فروؽ بيف متوسطات تقديرات ، (2012اختمفت ىذه الدراسة مع دراسة دحبلف)
 أفراد العينة فيما يتعمؽ بسنوات الخبرة.
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 ل عزل الاالث ذلؾ إلى:ىى

عف ممارسة العمؿ والخضوع لدورات والناجمة  يريفالخبرة الطويمة التي تحمميا ىذه الفئة مف المد -
مما يساعدىـ مف االقتراب مف المعمميف ومعرفة ، التطوير في أثناء الخدمة والتي تعقدىا اإلدارة التربوية

 وجدية. اً حاجاتيـ وقدراتيـ وتقديرىا بصورة أكثر وضوح

يمة التي بسبب سنوات الخدمة الطو ، أف ىذه الفئة تكوف أكثر دراية بكفايات المعمـ ومياراتو -
  تمكنيـ مف اإلشراؼ عمى المعمميف وتقييميـ بصورة أكثر موضوعية.

 الن ااج ال     عمؽ اال ؤاؿ الرااع لمناقش يا:
 لدى ا   م  ال رالي الفكر ف  الناجح المعمـ كفا ات  عز ز  اؿ  م : ما عّمانص ال ؤاؿ الرااع 

 ؟ الثانل   المرلم  معمم 

 بأنو 1999 : 83 )، األستاذ، األغا( عر فوالذي يُ تخدـ الباحث المنيج البنائي اسولئلجابة عف ىذا السؤاؿ 
  ".بالكيفية نفسيا قبؿ مف معروفاً  يكوف لـ، جديد معرفي ىيكؿ أو برنامج وتطوير إنشاء في المتبع "المنيج

 : لاع مد الاالث عمى الخطلات ال ال  

 سة.طبلع عمى األدبيات التربوية المتعمقة بالدرااال-

 .نتائج الدراسةاالنطبلؽ مف -

 ثـ اقتراح الوسائؿ واآلليات المناسبة لتحقيقيا.، تحديد المحاور األساسية لسبؿ التعزيز -

 ألخذ المجموعة البؤريةثـ عرضيا عمى ، عرض السبؿ المقترحة في صورتيا األولية عمى المشرؼ-
 مبلحظاتيـ.

 ضيا عمى المشرؼ.ثـ عر ، صياغة السبؿ المقترحة بالشكؿ النيائي-

وذلؾ ، ولمعالجة ىذا السؤاؿ استخدـ الباحث أداة المجموعة البؤرية مع مختصيف في المجاؿ التربوي
لممساىمة في إثراء الصيغة التي أعدىا الباحث والمتعمقة بتعزيز كفايات المعمـ الناجح في الفكر التربوي 

 لدى معممي المرحمة الثانوية.اإلسبلمي 

واستشارة بعض المتخصصيف في الميداف ، وٕاطبلع الباحث عمى األدب التربوي، دراسةفي ضوء نتائج ال
يخرج الباحث بمجموعة مف اإلجراءات التي مف شأنيا تعزيز كفايات المعمـ الناجح في الفكر ، التربوي

حو وذلؾ عمى الن، واإلرتقاء بالمستوى الميني عندىـ، التربوي اإلسبلمي عند معممي المرحمة الثانوية
 -التالي:
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ىى  لذلؾ مف خ ؿ:، : إعادة النظر ف  معا  ر قالؿ المعمـألالً 

 لمعايير واضحة ومستمدة مف األصوؿ المينية.  اختيار المعمـ وفقاً 1- 

في تعييف المعمميف وذلؾ عمى أساس الكفاءة وامتبلكو الكفايات األساسية التي  الموضوعية التزاـ -2
 تعينو عمى التدريس.

 شراؼ عمى المعمـ الجديد مف أجؿ ترقية أدائو.تكثيؼ اإل -3

 عدـ الشروع في تعييف المعمميف الجدد إال بعد اجتياز امتحاف مزاولة مينة التعميـ. 4-

والناحية الشخصية..وذلؾ ، المعمـ الجديد مف الناحية األخبلقية سبلمةالحرص التاـ عمى التأكد مف  -5
 لمقياـ بدوره عمى أكمؿ وجو.

الفم ط ن   ف   عز ز كفا ات المعمـ الناجح ف  الفكر ال رالي  ال را   ف  الجامعات اتكم   ياداج: ثان اً 
 لذلؾ مف خ ؿ اآل  :، ا   م 

بحيث يضعوا معايير دقيقة في القبوؿ قائمة عمى الخضوع ، ضرورة إعادة النظر في آلية قبوؿ الطمبة 1-
 قدرات الطمبة المنتسبيف لكمية التربية.الختبارات تحريرية ومقاببلت شفوية لمتعرؼ عمى 

 تدريس مساؽ دراسي يتضمف كفايات المعمـ الناجح في الفكر التربوي اإلسبلمي.2- 

وتوجيييا توجيو إسبلمي ، العمؿ عمى إعادة النظر في المناىج الدراسية المقررة في كميات التربية 3-
 المعاصرة.وربطيا بالصالح مف التربية ، مصادر األصيمةاليتفؽ مع 

خاصة ما يتعمؽ بالمعمـ وكفاياتو والعمؿ ، تأصيؿ المضاميف التربوية في الفكر التربوي اإلسبلمي 4-
 عمى تضمينيا ضمف مقررات كمية التربية.

 عقد دورات تدريبة لطبلب كمية التربية تتضمف كفايات المعمـ الناجح في الفكر التربوي اإلسبلمي. -5

 ة إلى حضور أياـ دراسية ومؤتمرات تتعمؽ بالمعمـ وكفاياتو المينية.دعوة طمبة كمية التربي6- 

إعداد مقاالت و نشرات مف  قبؿ الييئة التدريسية تتعمؽ  بميارات المعمـ وكفاياتو وتوزيعيا عمى  7-
 الطمبة.

، ياتوالمعمـ يخضع فييا الطالب إلى دورات ترفع مف كفا لمطالب العممي الفترة الزمنية لمتدريب زيادة8- 
 عمى والتعرؼ الطمبة مع التعامؿ عمى قدرة وأكثر، التعميمية القياـ بالمياـ مف تمكناً  أكثر يصبح بحيث

 . التعميمية واقع العممية

 العمؿ عمى ربط  المواد النظرية  المتعمقة بكفايات المعمـ ومياراتو بالتطبيؽ الميداني.  -9
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ىى عمى أف ينطمؽ مف كفايات المعمـ األساسية ، يب الميدانيتصميـ أنموذج لتقييـ الطمبة أثناء التدر 10- 
 في ضوء الفكر التربوي اإلسبلمي.

 -:اآل   لذلؾ مف خ ؿ، العمؿ عمى  رق   أداء المعمـ ا لرة داام  :ثالثاً 

 عقد دورات تدريبية لممعمـ تتضمف كفايات المعمـ الناجح في الفكر التربوي اإلسبلمي.-1

ف قبؿ اإلدارة المدرسية واإلشراؼ التربوي عمى تقييـ أداء المعمـ مف حيث درجة ضرورة العمؿ الجاد م -2
 والعمؿ عمى إعطاء تغذ ية راجعة  لممعمـ  فيما يخص األداء.، توافر الكفايات عنده

والعمؿ عمى تحفيز المعمميف عمى ، توفير اإلدارة المدرسية مراجع ومصادر تتعمؽ بالمعمـ وكفاياتو -3
 قراءتيا.

وتقييـ بعضيـ البعض في ضوء كفايات المعمـ الناجح في الفكر ، تبادؿ الزيارات بيف المعمميف -4
 التربوي اإلسبلمي. 

العمؿ عمى إعداد دليؿ يوجو المعمـ  ويضبط أدائو في ضوء كفايات المعمـ الناجح في  الفكر التربوي 5-
 اإلسبلمي وتوزيعو عمى كافة المعمميف.

 وجمسات توجييية.، وندوات، مف خبلؿ دورات، ارات االتصاؿ والتواصؿإكساب  المعمميف مي -6 

 وٕادارة المدرسة. شرفيفتنمية قدرات المعمميف في إعداد الخطط الدراسية بالتعاوف مع الم -7

 طرؽ التدريس المتنوعة.استخداـ تدريب المعمميف عمى 8- 

 تدريب المعمميف عمى  ميارات القيادة وٕادارة الفصؿ.9 -

 نمية قدرة المعمميف عمى كيفية التعامؿ مع المشاكؿ السموكية والظروؼ الطارئة بكؿ حكمة.ت10 -

 تنمية قدرة المعمميف عمى صياغة األىداؼ السموكية.11- 

 إكساب المعمميف ميارات التعامؿ اإلنساني.12- 

 إشراؾ المعمميف ذوي الخبرة في عممية تقييـ المنياج .13- 

 الخبرة في عممية تصميـ وتطوير المنياج. إشراؾ المعمميف ذوي 14-

فأة وتكريـ مف يظيروف التميز في ضوء معايير امع االىتماـ بمك، عمؿ مسابقة المعمـ المتميز 15-
 محددة.

 إكساب المعمميف االتجاىات المينية المرغوب فييا مف خبلؿ الندوات وورش العمؿ.16- 

 وار.إكساب المعمميف ميارات الحديث وٕادارة الح 17-
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ىى  تبصير المعمميف بالخصائص النمائية لطمبتيـ . 18-

 إكساب المعمميف ميارات البحث العممي .19- 

 التعميـ .قنيات تدريب المعمـ عمى استخداـ ت20- 

 بتطوير أدائيـ مف قبؿ الدوائر المختصة. ـ المعمميف الذيف يظيروف اىتماماً تكري 21-

 تي تساىـ في إبداع المعمـ وتطوير أدائو.توفير البيئة التعميمية المناسبة ال22- 

تبيف أىمية توافر الكفايات عند المعمـ وتأثيرىا اإليجابي عمى ، توزيع نشرات ومقاالت عمى المعمميف23- 
 أدائو وعمى العممية التعميمية ككؿ.

 لكتروني خاص بالمعمـ مف أجؿ إنماء ثقافتو حوؿ الكفايات.إتخصيص موقع 24- 

يتـ فييا ، ممية شيرية مف قبؿ وزارة التربية والتعميـ الفمسطينية خاصة بالمعمميفإصدار مجمة ع -25
 وأىـ التطورات في سمؾ التربية  والتعميـ .، عرض اإلنجازات التربوية

 -لذلؾ مف خ ؿ اآل  :، مين اً اج ياد المعمم ف ف   نم   ذا يـ  -رااعاً 

 االنفتاح عمى خبرات اآلخريف واالستفادة منيا. 1-

 المطالعة الدائمة في المراجع المتعمقة بالكفايات وميارات المعمـ .2- 

 االلتحاؽ بالدورات المتنوعة التي تفيده في مجاؿ العمؿ. 3-

 المشاركة في المؤتمرات والندوات المتعمقة بالتعميـ وبكفايات المعمـ.4- 

 تعم ـ المعارؼ والخبرات التي تمكنو مف تخصصو. -5

 وطرؽ التدريس. التعميـ تكنولوجيا في تحدثيس ما مواكبة -6

االىتماـ بالبحوث المتنوعة  في الميداف التربوي واالستفادة مف نتائجيا وتوصياتيا وتطبيقيا عمى 7- 
 أرض الواقع. 
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ىى : اع ماد المعمم ف عمى أ ملب ال قل ـ الذا   لم عرؼ عمى مدى ممار  يـ لمكفا ات ف  ضلء اً خام 
 م :الفكر ال رالي ا   

  ق رح الاالث االع ماد عمى اال  اان  ال ال   كأداة لم قل ـ الذا   .، لل لق ؽ ىذا الغرض

 المجاؿ 
 درج   الممار  

 قم م  م ل ط  كا رة
    األلؿ: كفا ات النمل العمم  لالمين  المجاؿ 
طبلع في العمـو  التي تدعـ أحرص عمى اال  1

 تخصصي.
   

    شأف العمـ واإلخبلص في طمبو.أحرص عمى الرفع مف  2
    نفتح عمى الخبرات النافعة لدى اآلخريف.أ 3
    ألتـز  باألمانة العممية. 4
    ُألـ بخصائص المتعمـ وطبيعتو.  5
    متحمس ومجتيد في أداء عممي. 6
    .مجتيد في  نشر العمـ والمعرفة  7
    فتي.أحرص عمى إفادة اآلخريف في حدود عممي ومعر  9

    .أىتـ بتعمـ المعارؼ والعمـو النافعة  10
    .أترجـ المعرفة إلى واقع عممي  11
    أسعى إلى إنتاج المعرفة في مجاؿ تخصصي. 12
أحرص عمى اقتناء المراجع والمصادر التي تفيدني في  13

 .عممي
   

    ُأتقف ألساليب التدريس المتعمقة بتخصصي. 14
تيار أوجو النشاط والمحتوى المناسب ُأدقؽ في اخ 15

 .لطمبتي
   

    .ُأراعي الفروؽ الفردية بيف الطمبة 16
  الثان : الكفا ات ا ن ان   المجاؿ 
    .أشجع التنافس االيجابي بيف الطمبة 1
    .أنادي طبلبي بأحب األسماء إلييـ 2
    .أعدؿ بيف الطمبة 3
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ىى
 المجاؿ 

 درج   الممار  
 قم م  م ل ط  كا رة

    .ؿ غيابيـأتابع طمبتي وأسأؿ عنيـ  في حا 4
    أقدر زمبلئي المعمميف وأحترميـ. 5
    .أحسف استقباؿ الضيوؼ والزوار  6
أحرص عمى التواصؿ مع أولياء أمور الطمبة وأطمعيـ  7

 .عمى سموؾ أبنائيـ
   

    .أتجنب استخداـ أساليب عقابية مؤذية لمطمبة 8
    أعامؿ الطمبة برفؽ. 9

    .ـ وأحرص عمى إفشائو بينيـأقبؿ عمى الطمبة بالسبل 10
    .أقابؿ الطمبة باالبتسامة وطبلقة الوجو 11
    .أتجنب استغبلؿ الطمبة في قضاء حوائجي 12
    .أظير حبي لمطمبة 13
    .أحرص عمى إقامة العبلقات االجتماعية الحسنة 14
    أصبر عمى الطمبة. 15
  الثالث: كفا ات الضاط لاال  اؿ المجاؿ 
    أحسف البدء في الموقؼ التعميمي التعممي. 1
    أستمع آلراء الطمبة ومداخبلتيـ. 2
    أتصرؼ في المواقؼ المحرجة والطارئة بكؿ حكمة. 3
    جتيد في غمؽ الموقؼ التعميمي بصورة جيدة.أ 4
    أحرص عمى مراعاة التدرج في تعميـ الطمبة. 5
    برات صوتي.ُأراعي االتساؽ واالتزاف في ن 6
    أحرص عمى ضبط الصؼ والمحافظة عمى ىدوئو. 7
    أطرح أسئمة مرتبطة بأىداؼ الدرس.  8
    أحرص عمى إثارة دافعية الطمبة. 9

    .أعمؿ عمى إثارة انتباه واىتماـ الطمبة إلى الدرس 11
أسعى إلى تقديـ الخبرات واألنشطة الصفية بشكؿ  12

 .متكامؿ
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ىى
 المجاؿ 

 درج   الممار  
 قم م  م ل ط  كا رة

 االتصاؿ غير المفظي في الموقؼ التعميمي أوظؼ 13
 التعممي.

   

    أحرص عمى إدارة وقت الحصة بشكؿ فعَّاؿ  14
ستخدـ الوسائؿ والمعينات اإليضاحية لبموغ األىداؼ أ 15

 التعميمية.
   

 
  الرااع: كفا ات ال قل ـ . المجاؿ 
    ُأحدد بدقة نقاط القوة والضعؼ في ضوء نتائج التقويـ. 1
    ستخدـ أدوات متنوعة لتقويـ أداء الطمبة.أ 2
    ُأتقف معالجة نقاط الضعؼ والخمؿ في أداء الطمبة. 3
    أحرص عمى تطبيؽ التقويـ بصورة مستمرة. 4
    أحرص عمى ممارسة التقويـ الذاتي لبلرتقاء بأدائو. 5
    ُأشجع  طمبتي عمى ممارسة التقويـ الذاتي لسموكيـ. 6
خدـ التقويـ التشخيصي لمكشؼ عف قدرات الطمبة ستأ 7

 ومستوى المعرفة لدييـ.
   

ستخدـ التقويـ القبمي لقياس الخبرات المكتسبة عند أ 8
 الطمبة.

   

    ألتـز الموضوعية في إصدار األحكاـ  واآلراء. 9
    ُأتابع الواجبات واألنشطة التي أعطييا لمطمبة. 10
    مي لمتأكد مف مدى تحقؽ األىداؼ. ستخدـ التقويـ الختاأ 11
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ىى  ال ل  ات:
 ف  ضلء ن ااج الدرا    ـ ال ل ؿ إلى ال ل  ات ال ال  :

والحرص عمى االقتداء بنيج العمماء المسمميف ، بالتراث التربوي اإلسبلمي الثانوية ضرورة اىتماـ معمـ1-
 وتطبيقو  عمى أرض الواقع.

تتضمف  كفايات المعمـ ، بإعداد برامج تأىيؿ وتدريب ميني لممعمميفأف تقوـ وزارة التربية والتعميـ 2-
 الناجح في الفكر التربوي اإلسبلمي.

كفايات المعمـ  لتطوير أدائيـ مف خبلؿ بطاقة تقويـ تتضمفذاتي التقويـ أسموب الف و المعمم عتمدأف ي -3
 في ضوء ذلؾ.  والعمؿ عمى تعديؿ وتطوير سموكيـ، الناجح في الفكر التربوي اإلسبلمي

مع الحرص عمى مراعاة العبلقات اإلنسانية ، مف االىتماـ والمتابعة اً ف طمبتيـ  مزيدو أف يولي المعمم4-
 الحسنة معيـ.

أف تقوـ كميات التربية في الجامعات الفمسطينية بإعداد مساقات تتضمف كفايات المعمـ الناجح في  -5
 الفكر التربوي اإلسبلمي. 

وتتوافر عندىـ الكفايات ، في األداء زيز المعمميف الذيف يظيروف تميزاً ارة المدرسية بتعأف تقوـ اإلد– 6
 بدرجة كبيرة.

  مق رلات الدرا  :
  ق رح الاالث إجراء الدرا ات ال ال  : ف  ضلء ن ااج الدرا   ل ل  ا يا

 اإلسبلمي. وعبلجيا في ضوء الفكر التربوي المرحمة الثانوية المشكبلت التي تواجو معممي 1-

 الفكر التربوي اإلسبلمي والفكر التربوي الغربي. دراسة مقارنة بيف  الناجح:كفايات المعمـ  -2

فعالية برنامج مقترح لتطوير األداء الميني لمعممي المرحمة الثانوية في ضوء كفايات المعمـ الناجح  -3
 في الفكر التربوي اإلسبلمي.

فمسطينية في تعزيز كفايات المعمـ الناجح في الفكر التربوي اإلسبلمي دور كميات التربية بالجامعات ال -4
 .لدى الطمبة المعمميف مف وجية نظرىـ 
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 ىى
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 المراجعل الم ادر ىى
 *القرآف الكر ـ  نز ؿ العز ز الرل ـ.

 .عماف، ويمجدال دار، ا   ـ ف  ال رال   الق ادة (:1997) مفيدة، إبراىيـ -1
 ف  األ لؿ جامع ( 1972 ): الجزري محمد بف المبارؾ السعادات أبو الديف مجد، األثير ابف -2

 .القاىرة ، ودار البياف الحمواني مكتبة، 10ج، ( األرنؤوط القادر )عبد :تحقيؽ، الر لؿ ألاد ث

تحقيؽ: ،  عمى أا  م ند ( 1984 ): التميمي الموصمي يعمى أبو عمي بف أحمد، المثنى ابف -3
 .دمشؽ ، لمتراث المأموف دار، أسد(    سميـ )حسيف

 مصطفى تحقيؽ:)، العالـ لالم عمـ أدب ف  لالم كمـ ال امع :  ذكرة(2005) الديف بدر، جماعة ابف -4
 . القاىرة، دار اآلثار لمنشر والتوزيع، محمود حسيف(

  .بيروت، اإلسبلمي المكتب، ١٩ج، لناؿ اف ألمد األماـ م ند ): ت )ب أحمد، حنبؿ ابف -5

، دار الكتب الشرقية، تحقيؽ:)حسف عبد الوىاب(، آداب المعمم ف (:1972) محمد، ابف سحنوف -6
 تونس.

تحقيؽ: )محمد ،  نف ااف ماج الحافظة أبي عبد اهلل محمد بف يزيد القزويني )ب.ت(: ، ابف ماجة -7
 دار إحياء الكتب العربية .، فؤاد عبد الباقي(

 عمي اهلل عبد(تحقيؽ، العرب ل اف ): ت، )ب مكـر بف محمد الفضؿ أبي الديف جماؿ، منظور ابف -8
   مصر. ، القاىرة، المعارؼ دار، ) الشاذلي محمد ىاشـ، اهلل حسب أحمد محمد، الكبير

، مكتبة الطالب الجامعي بجامعة األقصى، الق اس لال قل ـ ال رالي (:2013)وآخروف ، أبوالجدياف -9
 زة.غ

، مكتبة إبراىيـ حمبة، ال را   ا   م   ل نم   المج مع ا   م  (:1987) عمي، أبو العينيف -10
 المدينة المنورة.

"دور معممي المرحمة الثانوية في تعزيز اآلداب اإلسبلمية مف وجية  (:2010مصعب)، أبوخوصة -11
 غزة.، ةالجامعة اإلسبلمي، ر ال  ماج   ر، نظر طمبتيـ وسبؿ تفعيمو"

، مكتبة األنجمو المصرية، 2ط، عمـ النفس ال رالي(:1980آماؿ)، صادؽو  فؤاد، أبو حطب -12
 القاىرة.

مراجعة وضبط: ،  نف أا  دالداإلماـ الحافظ األشعث السجستاني األزدي )ب.ت(: ، أبو داود -13
 دار الفكر .، )محمد محي الديف عبد الحميد(
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ىى مؤ مر   "ض الممارسات التربوية المستنبطة مف خبلؿ السنة النبويةبع"( : 1997محمود )، أبو دؼ -14
 .1997/  7-3/ 1، األردف، جامعة اليرموؾ، كمية التربية، العمـل ال رال   ا ف األ ال  لالمعا رة

 مشكمة العقاب البدني في التعميـ المدرسي وعبلجيا في " :1999)محمود)، أبودؼ -15
 133-( ص 1العدد)، (7المجمد)، مجم  الجامع  ا   م  ، "يضوء التوجيو التربوي  اإلسبلم

 .167ص 
 آفالقر  ظبلؿ تفسيره في خبلؿ مف قطب سيد عند التربوي الفكر معالـ" (: (2003محمود، دؼ أبو -16

 يونيو، ( 2 العدد)، عشر الحادي المجمد ( اإلنسانية الدراسات )سمسمة اغزة ا   م   الجامع  مجم ، "
 .51ص  - 1ص 

 تعميمنا منو في االستفادة وكيفية السموؾ تقويـ في  الرسوؿ منيج" (:2006محمود)، أبو دؼ -17
 الملم   ضلء الم  جدات ف  العرا  االلطف ال را   كم ات ارامج  طل ر لمؤ مر الث مقدـ "المعاصر
ص  -163ص ، 2006/ 9/8بتاريخ ، مصر، الزقازيؽ جامعة، التربية كمية، ( 3المجمد )، لالعالم  

197. 

 الث مقدـ ، "الس ّنة النبوية )دراسة تحميمية(في  التربوي االتصاؿ" 2011):محمود)، أبو دؼ -18
 غزة.، اإلسبلمية الجامعة، ال را   اكم   المنعقد ال رالي لال لا ؿ الللار لمؤ مر

لمطباعة والنشر  مكتبة سمير منصور، 4ط، مقدم  ف  ال را   ا   م  (:2014محمود)، أبو دؼ -19
 غزة.، والتوزيع

، دارالنشر لمجامعات، 6ط، مناىج الالث ف  العمـل النف    لال رال   :(2010رجاء)، أبو عبلـ -20 
 القاىرة.

 لدى تمثميا اإلسبلمية ومدى التربية ضوء في القدوة المعمـ مواصفات"(: 2008) عاطؼ، أبو نمر -21
، الجامعة اإلسبلمية، ر ال  ماج   ر، "طمبتيـ وجية نظر مف التربية في كميات التدريس ىيئة أعضاء

 غزة.

، "إلييا المعاصرة التربية والمتعمـ ونظرة المعمـ في التربوية هاؤ آر  الغزالي"  ( 1985 ) :عفاؼ، أحمد -22
 مصر.، عيف شمس جامعة، ماج   ر ر ال 

، بات عكاظ لمنشر والتوزيعمكت، آفاؽ جد دة ف  ال عم ـ ا   م  (:1984عمي) سيد، أشرؼ -23
 الرياض.
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ىى مجم  كم   ، "الدور التوجييي اإلرشادي لممعمـ مف منظور تربوي إسبلمي" (:2001آمنة)، بنجر -24
 .89-65ص ، (25العدد)، (4المجمد)، ال را   جامع  ع ف شمس

 القاىرة.، عالـ الكتب، مرشد المعمـ ف  المرلم  الثانل   (:1982وآخروف) جابر -25

، مكتبة ومطبعة الطالب الجامعي، (1ا  را  ج ات  در س العمـل ) :2009)األقصى) جامعة -26
 خانيونس.

منشورات جامعة القدس ، طرااؽ ال در س لال در ب العام  (:2012جامعة القدس المفتوحة) -27
 المفتوحة.

 .منشورات جامعة القدس المفتوحة،  عد ؿ ال ملؾ :2009)جامعة القدس المفتوحة ) -28

منشورات جامعة القدس ، الق اس لال قل ـ ف  ال عمـ لال عم ـ :2011)جامعة القدس المفتوحة ) -29
 المفتوحة.

، الجامعي دار الكتاب، لال طا ؽ النظر   ا ف لال عمـ ال عم ـ  عم ؽ  ( 2001 ) :محمد، جمؿ -30
 .اإلمارات

بة الطالب الجامعي بجامعة مكت، نلل  را   إ  م   (:2009)حمدي، معمرو  صبلح، حماد -31
 خانيونس.، األقصى

ف  آفاؽ ال عال ـ)درا   ف  آفاؽ دعلة األ  اذ الانا لنظر ات اللرك  ف يا  :1981)سعيد)، حوى -32
 األردف.، مكتبة الرسالة الحديثة، 2ط، مف خ ؿ ر ال  ال عال ـ

 األساسية المرحمة معممات دىل التدريسية الكفايات" (:2010) عبد المطيؼ، قاسـ ومومني، خزعمي -33
 جامع  مجم ، "والتخصص الخبرة العممي وسنوات المؤىؿ متغيرات ضوء في الخاصة المدارس الدنيا في
 .592 -553ص ، (  3) العدد ( 26 ) المجمد، دمشؽ

 . بغداد، النيضة ومكتبة الحياة مكتبة دار، القااد الر لؿ ( 1960 ): محمود، خطاب -34

 غزة.، مكتبة آفاؽ، زاد المعمـ ف  ال عم ـ لال عمـ (:2010)عمر، دحبلف -35

 والمشرفيف المدارس مديري نظر وجية تقدير كفايات المعمـ المساند مف"(: 2012عمر )، دحبلف -36
، 20)) المجمد، لالنف    ال رال   لمدرا ات ا   م   الجامع  مجم ، "يونس خاف محافظة في التربوييف

 .519 -489. ص( 2)العدد
 القاىرة.، دار الفكر، المعمـ الناجح لميارا و األ ا    (:1993عمي)، راشد -37
 القاىرة .، مكتبة كوميت، مع  راثنا ال رالي )شخ  ات لن لص((: 1999مصطفى )، رجب -38
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ىى ، العممية اليازوري دار، لأع ميا لم  قاميا أ لليا ا   م   ال را   ( 1997 ): محمد، رضا -39
 .عماف

دار ، الفكر ال رالي ا   م  مقدم  ف  أ للو االج ماع   لالعق ن   :1980)محمد)، رضا -40
 القاىرة.، الفكر العربي

 غزة .، المرشد ف   در س المغ  العرا  ( : 1997محمد )، زقوت -41

المؤ مر العالم  ، "دور المعمـ في المجتمع اإلسبلمي المعاصر" (:1987) عرفات، سميماف -42
 .القاىرة، المركز العاـ لجمعيات الشباف المسمميف العالمية، مارس13-8، خامس لم را   ا   م  ال

 . القاىرة، مصرية االنجمو مكتبة، لال را   المعمـ ( 1982) : عرفات، سميماف -43

الدور الميني لممعمـ مف وجية نظر المعمميف المديريف الموجييف في " (:1999نيى)، شتات -44
 .غزة، الجامعة اإلسبلمية، ر ال  ماج   ر، "س اإلعدادية الحكومية بمحافظتي غزة والشماؿالمدار 

 الضرورية لتدريس التعميمية لمكفايات األحياء معممي ممارسة درجة ( 2001 ) :"حسيف، شتيوي -45
 .فمسطيف، الوطنية النجاح جامعة، ماج   ر ر ال ، "فمسطيف شماؿ في األحياء

عداده ل نم  و ف  ضلء  (:2001محمود)، شوؽ -46 معمـ القرف اللادي لالعشر ف اخ  اره لا 
 القاىرة.، دار الفكر العربي، ال لج يات ا   م  

، "الفقو اإلسبلمي في العقوبة باستخداـ الطفؿ تأديب" :( 2005 ) عاطؼ، ىربيد أبوو  أحمد، شويدح-47
 الجامعة، التربية كمية، 1ج، الم  قاؿ تلطمللا اللاقع  لد ات ا ف الفم ط ن  الطفؿ مؤ مر ك اب

 87. ص، غزة، اإلسبلمية
 مف جلاىر العرلس  اج ) :ت، )ب الزبيدي، بمرتضى الممقب محمد بف محمد، الرازؽ عبد -48

 .الكويت، اليداية دار، )المحققيف مف مجموعة: (تحقيؽ، القاملس

 ر ال ، "بكر اآلجري أبو عند عمـوالمت العالـ أخبلؽ": ( 1988 ) الرؤوؼ عبد، الرحمف عبد -49
 .مكة، القرى أـ جامعة، ماج   ر

، الجيؿ دار، أالاكر اآلجري عند لالم عمـ العالـ أخ ؽ ( 1991 ) الرؤوؼ عبد، الرحمفعبد-50
 .بيروت

ر ال  ، "المعمـ في الفكر التربوي البف جماعة)كفاءتو ومسئولياتو("(: 1984حسف )، عبد العاؿ -51
 الرياض.، (12عدد )، ا الخم ج  العر 
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ىى  لدوؿ العربي التربية مكتب، جماع  ااف الد ف ادر عند ال عم ـ فف ( 1985 ) :حسف، العاؿ عبد -52
  .الرياض، الخميج

، األولى السنة، ال رال   المجم ، "اإلسبلـ في والمتعمـ المعمـ أخبلؽ ( 1984 ) :"الغني عبد، عبود -53
 .الكويت، بيةالتر  كمية، (1 )عدد، ( (1المجمد

، ر ال  ماج   ر، "خصائص المعمـ والمتعمـ في الفكر التربوي اإلسبلمي":(1997)فوزي ، عبيدات -54
 األردف، جامعة اليرموؾ

، دورات التربية أثناء الخدمة، خ ااص معمـ ال ؼ لكفا ا و األ ا    (:1998جميؿ)، عويضة -55
 معيد التربية بوكالة الغوث.

 كما الترغيب والترىيب ألساليب الثانوية المرحمة معممي ممارسة درجة " 2010):لبيبة)، فروانة -56
 غزة.، الجامعةاإلسبلمية، ر ال  ماج   ر، "غزة بمديرية الطمبة وجية نظر النبوية مف السنة في جاءت

 جدة.، دار الشروؽ، 6ط، المرشد ف  ك اا  األالاث(:1991عبد الرحمف)، عبداهللو  محمد، فودة -57

 في ضوء التربوية القيادة لنمط الثانوية المدارس مديري ممارسة درجة"2009) :منى)، قشطة -58
 غزة.، الجامعة اإلسبلمية، ر ال  ماج   ر، "تفعيميا وسبؿ المعمميف نظر وجية مف اإلسبلمية المعايير

 التربوي كرضوء الف في وطمبتيـ المعمميف بيف اإلنسانية العبلقات ( 2001 ) :"أنيسة، قنديؿ -59
 .غزة، اإلسبلمية الجامعة، ماج   ر ر ال  "بغزة الحكومية الثانوية المدارس في تمثميا ومدى اإلسبلمي

دار ، مين  ال عم ـ لأدلار المعمـ ف  مدر   الم  قاؿ (:2005ؿ)فريا، الخالديو  إبراىيـ، األسطؿ -60
 اإلمارات.، الكتاب الجامعي

، غزة،   م ـ الالث ال رالي)النظر   لال طا ؽ((: 1999د)محمو ، إحساف واألستاذ، األغا -61
 فمسطيف.

دار ، تحقيؽ:)محمد زىير بف ناصر الناصر(،  ل ح الاخاريمحمد بف إسماعيؿ)ب ت(:، البخاري -62
 طوؽ النجاة .

مؤسسة الوراؽ لمنشر ، أخ ق ات مين  ال را   لال عم ـ ف  الك اب لال ُّّن  (:2001مجد)، البرازي -63
 عمَّاف.، التوزيعو 

 .القاىرة، الصفا مكتبة، الخاطر   د  ( 2004 ) :الجوزي بف الرحمف عبد الفرج أبي، البغدادي -64

، 6 ج، الم ان د العشرة ازلااد الميرة الخ رة إ لاؼ ( 1999 ) :بكر أبي بف أحمد، البوصيري -65
 .الرياض، الوطف دار، ) اىيـإبر  بف ياسر تميـ أبو بإشراؼ العممي لمبحث المشكاة )دار تحقيؽ:
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ىى  سوريا.، دار القمـ، ضرب األمثاؿ ف  القرآف أىدافو ال رال   لآثاره (:1991عبد المجيد)، البيانوني -66

 بيروت.، دار ابف حـز، 2ط، ر ال  المعمـ لآداب العالـ لالم عمـ (:1999عبد المجيد)، البيانوني -67

 . بيروت، العممية الكتب دار، لال ا  ف الا اف بحر)ب ت(: بف عمرو عثماف أبي، الجاحظ -68

 في العميا المرحمة األساسية لمعممي التربوية بالممارسات االرتقاء"  ( 2004 ) :حناف، أحمد الحاج -69
 غزة.، اإلسبلمية الجامعة، ماج   ر ر ال ، "اإلسبلمية التربوية المعايير ضوء في غزة محافظات

"الخصائص التربوية لممعمـ مف منظور القصص القرآني ومدى تمثميا :2013)حناف)، الحاج أحمد -70
 لبناف.، جامعة الجناف، ر ال  دك لراه، لدى المعمـ الفمسطيني في المرحمة األساسية العميا"

، الخضراء األندلس دار، اللنام  رجب ااف عند ال رالي الفكر (1996) : حسف، الحجاجي -71
 .جدة
ر ال  ، "موضوعية( قرآنية دراسة )اآلخريف  في وتأثيره الصامت االتصاؿ"2008) : فاطمة)، الحمو -72

 غزة.، الجامعة اإلسبلمية، ماج   ر

،   زمرلي أحمدفواز تحقيؽ:)،  نف الدارم  (:1993)عبد اهلل بف عبد عبد الرحمف، الدارمي -72
 بيروت.، دار الكتاب العربي، (خالد السبع العممي

، تحقيؽ: )محمد عبد القادر أحمد(، (: تعميـ المتعمـ طريؽ التعمـ1986سبلـ )برىاف اإل، الزرنوجي -73
 القاىرة.، مكتبة النيضة المصرية

 تراجـ اإلماـ البخاري عمى أحاديثاألساليب التعميمية المستقاة مف خبلؿ "(:2003عمي)، الزىراني -74
، لآداايا العرا   لالمغ  ع الشر  لعمـل القرى أـ جامع  مجم ، "كتاب العمـ في جامعو الصحيح

 . 456-408ص، 2) ) عدد، 15)مجمد)

 )سعيد محمد شرح ومراجعة:، أدب ا م ء لا   م ء (:1989عبد الكريـ بف محمد)، السمعاني -75
 بيروت.، دار ومكتبة اليبلؿ، المحاـ (

 لرياض.ا، دار القاسـ، قدلة لكؿ معمـ لمعمم  المعمـ األلؿ (:1996فؤاد)، الشميوب -76

 طرابمس .، منشورات الجامعة المفتوحة، مف أ س ال را   ا   م  ( : 1993عمر )، الشيباني -77 

  بيروت .، دار القرآف الكريـ،  فلة ال فا  ر(: 1981محمد عمي )، الصابوني -78

وتعديؿ  التوجيو في المتبعة النبوية التربوية "األساليب  ( 2009 ) :مبيريؾ بف فواز، الصعيدي -79 
، القرى أـ جامعة، ماج   ر ر ال ، "مقترح تصور" بنيف الثانوية المرحمة طبلب مع تفعيميا وكيفية السموؾ

 .المكرمة مكة
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ىى  كتب ىوامشو:) أحمد، لمطاران  األخ ؽ مكاـر (1989 ) : القاسـ أبو أحمد بف سميماف، الطبراني -80

 .بيروت، العممية الكتب دار، )الديف شمس
 .الرياض، المجمع دار، ال را   ف   الر لؿ أ ال ب فف ( 1990 ): نجيب، رالعام -81

، الثانوية" المرحمة في اإلسبلمية التربية مقررات في الفكري "األمف  ( 2009 ) :سعد، العتيبي -81
  .المكرمة مكة، القرى أـ جامعة، ماج   ر ر ال 

 المنصورة.، مكتبة اإليماف، بيومي()محمد :تحقيؽ، ك اب العمـ محمد)ب ت (:، العثيميف -83

 ابف دار، اهلل عم يـ رضلاف أ لااو  عم ـ ف  النا  طرااؽ (2001) : أحمد، العميمي -84
 .بيروت، حـز
 جنوب الجميورية في الثانوية بالمرحمة الجغرافيا معممي امتبلؾ درجة ( 1994 ) :"سالـ، العويناني -85

، اليرموؾ جامعة، ماج   ر ر ال ، "ليا وممارستيـ ليـ البلزمة األساسية التعميمية لمكفايات اليمنية
 .األردف

مؤسسة الوراؽ لمنشر ، أ ا  ات ال نم   المين   لممعمم ف (:2006ميشيؿ)، دبابنةو  وجيو، الفرح -86
 األردف.، والتوزيع

تحقيؽ ، م فالر ال  المف م  ألللاؿ الم عمم ف لألكاـ المعمم ف لالم عم (:1986عمي)، القابسي -87
 تونس.، الشركة التونسية لمتوزيع، )أحمد خالد( وتعميؽ:

 القاىرة.، عالـ الكتب، ال را   ا   م   ا ف األ ال  لالمعا رة (:2004سعيد )، القاضي -88

أدب  في المقررة الشعرية النصوص في المتضمنة التربوية "القيـ  ( 2004 ) :حسف، القرني -89
 .القرى أـ جامعة، ماج   ر ال ر ، الثانوية" المرحمة

المربيف  بعض آراء ضوء في لممعمـ والمينية الشخصية المقومات" (:2007جيياف)، الكحموت -90
ر ال  ، "طمبتيـ نظر وجية مف بمحافظة غزة الثانوية المرحمة معممي لدى تمثميا ومدى المسمميف
 .غزة، "الجامعة اإلسبلمية، ماج   ر

 دمشؽ .، دار ابف كثير،  طلر مفيـل النظر   ال رال   ا   م  (: 1985ماجد )، الكيبلني -91

 جدة.، والتوزيع دار المجتمع لمنشر، مقدم  ف  أ لؿ ال را   :1988)) محمد، المرصفي -92

 .دمشؽ، دار القمـ، لأ  يا ا   م   األخ ؽ ( 1979 ) الرحمف عبد، الميداني -93
 .غزة، المقداد مطبعة، ا   م   ال را   ؿأ ل ( 1995 ) : عمي، النباىيف -94
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ىى  .بيروت، النيضة دار، ٢ ط، ال رالي الفكر ف  1981): ) محمد، النجيحي -95
 م   لأ ال ايا ف  الا ت لالمدر  أ لؿ ال را   ا    (:1979عبد الرحمف)، النحبلوي -96

 دمشؽ.، دار الفكر، لالمج مع

مف خ ؿ الماادئ ،   ح ال رالي لاالج ماع  لال  ا  ا (: 1988عبد الرحمف )، النحبلوي -97
 بيروت .، المكتب اإلسبلمي، لاال جاىات ال رال   عند ال اج ال اك 

، العمـ عمـ لالمف   لالم  ف   لفضؿ طالبآداب العالـ لالم  :1987)) يحيى بف شرؼ، النووي -98
 طنطا.، مكتبة الصحابة

 دمشؽ.، لمتأليؼ والنشر والتوزيع ، رلؽ الفرد  الفعبد الحميد )ب.ت(: ، الياشمي -99

تحقيؽ:)بكري ، كنز العماؿ ف   ن  األقلاؿ لاألفعاؿ(: 1979عبلء الديف الرىاف )، اليندي -100
 بيروت .، حّياني( مؤسسة الرسالة

، لاألفعاؿ األقلاؿ  نف ف  العماؿ كنز (1981) : المتقي الديف حساـ بف الديف عبلء، اليندي -101
 .بيروت ، الرسالة مؤسسة ) السقا صفوة، حياني بكري :( يؽتحق

ر ال  ، "الفكر التربوي عند برىاف الديف الزرنوجي وتطبيقاتو التربوية" (:1990أحمد)، الوحيدي -102
 .الجامعة األردنية، ماج   ر

فة ثقا تعزيز في غزة قطاع بمحافظات الثانوية المرحمة معمـ دور" :(2012)عوض، الوصيفي -103
الجامعة ، ر ال  ماج   ر، "اإلسبلمي التربوي الفكر ضوء في تطويره وسبؿ طمبتو لدى التواصؿ

 غزة.، اإلسبلمية

 المصرية الييئة، ٢ ط، ا   م   المدر   ف  المراىؽ  را   1984):) محمد، محفوظ -104
 .لمكتاب

 جدة.، شروؽدار ال، عمـ النفس المعا ر ف  ضلء ا   ـ(:1984محمد)، محمود -105

دار اإلبداع ، الرياض، 2ط، المعمـ المناىج لطرؽ ال در س(:1995) محمد، مرسي -106
 الثقافي.

 الرياض.، دار اإلبداع الثقافي، 2ط، المعمـ المناىج لطرؽ ال در س:1995)محمد)، مرسي -107

 .مصر، القاىرة ،اإلسبلمية النشر دار، ا   ـ ف  األلالد  را   فف :( 1998 ) :محمد، مرسي -108
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ىى الم ند ال ل ح المخ  ر انقؿ العدؿ عف العدؿ إلى ر لؿ )ب ت(: بف الحجاج القشيري، مسمـ -109
 بيروت.، دار إحياء التراث العربي، تحقيؽ:) محمد فؤاد عبد الباقي(، اهلل  مى اهلل عم و ل مـ

 دار الدعوة النشر والتوزيع. ، معجـ الل  ط وآخروف)ب ت(:، مصطفى - 110

 بالعاصمة المرحمة الثانوية لطبلب الحراـ البمد لتعظيـ التربوية "األساليب ( 2008 ) :وسيـ، معمـ -111
 أـ القرى. جامعة، التربية كمية، ماج   ر ر ال ، الصفية" غير األنشطة خبلؿ مف المقدسة

 عماف. ، دارالمسيرة ، النفس لعمـ ال را   ف  الالث مناىج ( 2001 ) : سامي، ممحـ  -112 

، (: إعداد المعمـ في الفكر التربوي اإلسبلمي والفكر التربوي الغربي المعاصر2007أميف )، نمر -113
 .الجامعة األردنية، ر ال  دك لراة

 بيروت .، مؤسسة الكتب الثقافية،  يذ ب إل اء عمـل الد ف( : 1988عبد السبلـ )، ىاروف -114
 .فمسطيف، 1ج، الفن  األطمس : (1997 )الدولي التخطيط والتعاوف وزارة -115

 عم مات المرالؿ ، ا دارة العام  لم عم ـ العاـ(:1996وزارة التربية والتعميـ الفمسطينية ) -116
 فمسطيف.، :راـ اهللالدرا   

، العال  لم عم ـ العاـ لال عم ـ الك اب ا ل اا  ال نلي(: 2014وزارة التربية والتعميـ العالي)  -117
  سطيف.فم، غزة

:مناىج البحث وتطبيقاتيا في التربية اإلسبلمية، دار عالـ الكتب، 1998)يالجف، مقداد ) - 118
 الرياض. 
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ىى
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  (1) مملؽ رقـىى
 "اال  اان " ألداة الدرا   الملكم ف ال ادة قاام  اأ ماء

 

 الجامع  الق ـ االسـ ـ
 ميةاإلسبل أصوؿ التربية د.حمداف الصوفي -1
 اإلسبلمية أصوؿ التربية د.فايز شمداف -2
 اإلسبلمية أصوؿ التربية د.إياد الدجني -3
 اإلسبلمية أصوؿ التربية د.منور نجـ -4
 األقصى أصوؿ التربية د.نافذ الجعب -5
 األقصى أصوؿ التربية د.محمود خمؼ اهلل -6
 األقصى أصوؿ التربية د.رندة شرير -7
 اإلسبلمية صوؿ التربيةأ د.ياسر األشقر -8
 اإلسبلمية المناىج وطرؽ التدريس د.محمد أبو شقير -9

 اإلسبلمية المناىج وطرؽ التدريس د.داوود حمس -10
 اإلسبلمية المناىج وطرؽ التدريس د.محمد زقوت -11
 اإلسبلمية المناىج وطرؽ التدريس د.عبد المعطي األغاأ. -12
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  (2) مملؽ رقـىى
  لر يا األلل  ف    اال  اان

 غػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزة –الجامعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ا  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ م   
 شػػػػػالف الالػػػػػث العممػػػػػ  لالدرا ػػػػػات العم ػػػػػػػا

 كم ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ال را ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ                                
 ق ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ أ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلؿ ال را ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  

 
 

 السيد الدكتور/..............................................حفظو اهلل.

   لك ـ ا  اان الملضلع:
) درجػػػ   ػػػلافر كفا ػػػات المعمػػػـ النػػػاجح فػػػ  الفكػػػر ال راػػػلي اسػػػة بعنػػػواف يقػػػـو الباحػػػث بػػػإجراء در 

( لنيػؿ درجػة الماجسػتير فػي أصػوؿ ا   م  لدى معمم  المرلم  الثانل   املافظات غزة ل اؿ  عز زىػا
 التربية .

( فقػػرة حػػوؿ 59الباحػػث االسػػتبانة  فػػي صػػورتيا األوليػػة وىػػي مكونػػة مػػف ) ولتحقيػػؽ إجػػراءات الدراسػػة أعػػدَّ 
  .كفايات المعمـ الناجح 

 وبصفتكـ خبراء في ىذا المجاؿ نرجو االطبلع عمى ىذه االستبانة والقياـ بتحكيميا مف خبلؿ ما يمي:

 تقييـ مدى انتماء الفقرات لممجاؿ.  1-

 صحة صياغة الفقرات. 2- 

 حذؼ أو إضافة ما ترونو مف فقرات.  3-

 

 جزاكـ اهلل عنا كؿ الخير، رمع جزيؿ الشك

 لمباحثيف وطمبة العمـ ذخراً  دمتـ

 
 الباحث 

 وسام عبد اهلادي اجلمل
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 النمل العمم  ل المين كفا ات المجاؿ األلؿ:                        ىى

 الفقرات ـ
  ل  الفقرات ان ماء الفقرات

 غير صحيحة صحيحة غير منتمية منتمية
     طبلع في العمـو  التي تدعـ تخصصو.واسع اال  1
عمػػى الرفػػع مػػف شػػأف العمػػـ واإلخػػبلص فػػي حػػريص  2

 طمبو.
    

     منفتح عمى الخبرات النافعة لدى اآلخريف. 3
     حريص عمى مراعاة األمانة العممية. 4
     ممـ بخصائص المتعمـ  وطبيعتو.  5
     متحمس ومجتيد في أداء عممو. 6
     .مجتيد في  نشر العمـ والمعرفة  7
     و األكاديمي. متمكف مف تخصص 8
حػػػػػػريص عمػػػػػػى إفػػػػػػادة اآلخػػػػػػريف فػػػػػػي حػػػػػػدود عممػػػػػػػو  9

 ومعرفتو.
    

     .ميتـ بتعمـ المعارؼ والعمـو النافعة  10
     .قادر عمى ترجمة المعرفة لديو إلى واقع عممي  11
     لديو القدرة عمى إنتاج المعرفة في مجاؿ تخصصو. 12
التػػػي تفيػػػده  حػػػريص عمػػػى اقتنػػػاء المراجػػػع والمصػػػادر 13

 .في مجاؿ عممو
    

     متقف ألساليب التدريس المتعمقة بتخصصو. 14
دقيػػػؽ فػػػي اختيػػػار أوجػػػو النشػػػاط والمحتػػػوى المناسػػػب  15

 .لمتبلميذ
    

     .لمفروؽ الفردية بيف التبلميذ مراعٍ  16

 



ى
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  المالحقالمالحق

 المجاؿ الثان  : الكفا ات ا ن ان   ىى

 الفقرات ـ
  ل  الفقرات ان ماء الفقرات

 غير صحيحة صحيحة غير منتمية منتمية
     .يجابي بيف التبلميذيشجع التنافس اإل 1
     .ينادي طبلبو بأحب األسماء إلييـ 2
     .يعدؿ بيف طبلبو 3
     .يتابع طمبتو ويسأؿ عنيـ  في حاؿ غيابيـ 4
     المعمميف ويحترميـ. ئويقدر زمبل 5
     .ر يحسف استقباؿ الضيوؼ والزوا 6
حريص عمى التواصؿ مع أولياء أمور الطمبة  7

 .يـئويطمعيـ عمى سموؾ أبنا
    

     .يتجنب استخداـ أساليب عقابية مرىقة لمطمبة 8
     يعامؿ طمبتو برفؽ. 9

و ئيقبؿ عمى طبلبو بالسبلـ ويحرص عمى إفشا 10
 .بينيـ

    

     .وطبلقة الوجو باالبتسامةيقابؿ طبلبو  11
يحرص عمى أف ال يستغؿ الطمبة في قضاء  12

 .حوائجو
    

     .يحب لطبلبو ما يحب لنفسو 13
     .حريص عمى إقامة العبلقات االجتماعية الحسنة 14
     يصبر عمى طبلبو. 15

 



ى
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  المالحقالمالحق

ىى  الثالث:كفا ات الضاط لاال  اؿ. المجاؿ

 الفقرات ـ
  ل  الفقرات ان ماء الفقرات

 غير صحيحة صحيحة غير منتمية منتمية
     يحسف البدء في الموقؼ التعميمي التعممي. 1
     يستمع آلراء الطمبة ومداخبلتيـ. 2
     يتصرؼ في المواقؼ المحرجة والطارئة بكؿ حكمة. 3
     يتقف غمؽ الموقؼ التعميمي. 4
     حريص عمى مراعاة التدرج في تعميـ الطمبة. 5
     في نبرات صوتو. يراعي االتساؽ واالتزاف 6
لديػػػػػو قػػػػػدرة عمػػػػػى ضػػػػػبط الصػػػػػؼ والمحافظػػػػػة عمػػػػػى  7

 ىدوئو.
    

     يطرح أسئمة مرتبطة بأىداؼ الدرس.  8
     يعمؿ عمى  تعزيز استجابات طبلبو. 9

     يراعي سبلمة المغة وانتقاء الكممات الحسنة. 10
     يثير انتباه واىتماـ التبلميذ إلى الدرس 11
القػػػدرة عمػػػى تقػػػديـ الخبػػػرات واألنشػػػطة الصػػػفية لديػػػو  12

 .بشكؿ متكامؿ
    

يوظػػػػػؼ االتصػػػػػاؿ الصػػػػػامت وتقنياتػػػػػو فػػػػػي الموقػػػػػؼ  13
 التعميمي التعممي.

    

     .يدير وقت الحصة بشكؿ فعاؿ 14
يسػػػػػػػػتخدـ الوسػػػػػػػػائؿ والمعينػػػػػػػػات اإليضػػػػػػػػاحية لبمػػػػػػػػوغ  15

 األىداؼ التعميمية.
    

 



ى
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  المالحقالمالحق

  ـ المجاؿ الرااع : كفا ات ال قل ىى

 الفقرات ـ
  ل  الفقرات ان ماء الفقرات

 منتمية
غير 
 منتمية

 غير صحيحة صحيحة

لديػػػو القػػػدرة عمػػػى اسػػػتخداـ أدوات متنوعػػػة لتقػػػويـ أداء  1
 طبلبو.

    

يحػػػػػدد بدقػػػػػة نقػػػػػاط القػػػػػوة والضػػػػػعؼ فػػػػػي ضػػػػػوء نتػػػػػائج  2
 التقويـ.

    

     يعزز نقاط القوة لدى طبلبو في ضوء نتائج التقويـ. 3
     يتقف معالجة نقاط الضعؼ والخمؿ في أداء التبلميذ. 4
     يحرص عمى تطبيؽ التقويـ بصورة مستمرة. 5
     يحرص عمى ممارسة التقويـ الذاتي لبلرتقاء بأدائو. 6
     يشجع  التبلميذ عمى ممارسة التقويـ الذاتي لسموكيـ. 7
يسػػػػػػتخدـ التقػػػػػػويـ التشخيصػػػػػػي لمكشػػػػػػؼ عػػػػػػف قػػػػػػدرات  8

 يذ ومستوى المعرفة لدييـ.التبلم
    

يسػػتخدـ التقػػويـ القبمػػي لقيػػاس الخبػػرات المكتسػػبة عنػػد  9
 الطمبة.

    

      .يتقف استخداـ التقويـ البنائي    10
     يمتـز الموضوعية في الحكـ عمى آراء الطمبة. 11
     يتابع الواجبات واألنشطة التي يعطييا لمطمبة. 12
الختػػػػػػامي لمتأكػػػػػػد مػػػػػػف مػػػػػػدى تحقػػػػػػؽ يسػػػػػػتخدـ التقػػػػػػويـ  13

 األىداؼ.
    

 

 



ى
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  المالحقالمالحق

  (3مملؽ رقـ)ىى
 اال  اان  ف   لر يا النياا  

 غػػػػػػػػػػػػػػزة                                                                 –الجامعػػػػػػػػػػػػػػ  ا  ػػػػػػػػػػػػػػ م   
 الدرا ػػات العم ػػػػاشػػالف الالػػث العممػػ  ل 

 كم ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ال را ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ                                
 ق ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ أ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلؿ ال را ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  

 

 المرلم  الثانل   املافظات غزة . ير  ملجي  لمد  ا  اان

 ، ، ، بعد أما ....وبركاتو اهلل ورحمة عميكـ السبلـ، ، ، المديرة أختي ....المدير أخي

 ػلافر كفا ػات المعمػـ النػاجح فػ  الفكػر ال راػلي ا  ػ م   يقوـ الباحث بػإجراء دراسػة بعنواف"درجػة
 "لمرلم  الثانل   املافظات غزة ل اؿ  عز زىالدى معمم  ا

 بغزة. اإلسبلمية الجامعة مف التربية أصوؿ في الماجستير درجة عمى لمحصوؿ

، فقػرة ( 59 ) مػف تتكػوف والتػي بالدراسػة المتعمقػة البيانػات لجمػع كػأداة ةاالسػتبان ىػذه بنػاء تػـ لػذلؾ
 ى معممي المرحمة الثانوية.تتعمؽ بالكفايات التي يراد التعرؼ عمى مدى توافرىا لد

درجػة توافرىػا لػدى  وتحديػد، ةاالسػتبان فقػرات مػف فقرة كؿ بقراءة التكـر سيادتكـ مف الباحث يرجو لذا
 في العمود المناسب أماميا. )×(  إشارة بوضع وذلؾ، معممي المرحمة الثانوية

إلػى  لموصػوؿ وذلػؾ، وموضػوعية ودقػة بصػراحة ةاالسػتبان فقػرات جميػع عػف إجابػاتكـ فػي كمػي أمػؿ
 .فقط العممي البحث ألغراض تستخدـ سوؼ إجابتؾ بأف العمـ مع، وصادقة صحيحة نتائج

  :لممد ر/ة الشخ    الا انات
  أنثى        الجنس :   ذكر -

                                                    دراسات عميا    بكالوريوس    :ؿ العمميهالمؤ -

  فأكثر سنوات    10   سنوات 10ات الخدمة: أقؿ مف سنو  -
 الباحث                    

 وسام عبد اهلادي اجلمل
 



ى
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  المالحقالمالحق

ىى  األلؿ: كفا ات النمل العمم  لالمين . المجاؿ
لقدر ػػو عمػػى  لظ فيػػا فػػ  الملقػػؼ ، "لػػرص المعمػػـ عمػػى امػػ  ؾ المعػػارؼ ال ػػ   ف ػػده امجػػاؿ عممػػو

 ال عم م  ال عمم ".

 الفقرات ـ
 ج   لافرىادر 

 قميمة جداً  قميمة متوسطة كبيرة كبيرة جداً 

           طبلع في العمـو  التي تدعـ تخصصو.واسع اال  1

           حريص عمى الرفع مف شأف العمـ واإلخبلص في طمبو. 2

           منفتح عمى الخبرات النافعة لدى اآلخريف. 3

           ممتـز  باألمانة العممية. 4

           ممـ بخصائص المتعمـ  وطبيعتو.  5

           متحمس ومجتيد في أداء عممو. 6

           مجتيد في  نشر العمـ والمعرفة . 7

           متمكف مف تخصصو األكاديمي.  8

           حريص عمى إفادة اآلخريف في حدود عممو ومعرفتو. 9

           ـو النافعة .ميتـ بتعمـ المعارؼ والعم 10

           قادر عمى ترجمة المعرفة إلى واقع عممي . 11

           لديو القدرة عمى إنتاج المعرفة في مجاؿ تخصصو. 12

13 
حريص عمى اقتناء المراجع والمصادر التي تفيده في مجاؿ 

 عممو.
          

           متقف ألساليب التدريس المتعمقة بتخصصو. 14

           دقيؽ في اختيار أوجو النشاط والمحتوى المناسب لطمبتو. 15

           لمفروؽ الفردية بيف الطمبة. مراعِ  16

 



ى
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  المالحقالمالحق

ىى  الكفا ات ا ن ان  . المجاؿ الثان :
، لنف ػػ  ، لعقم ػػ ، كإن ػػاف   م ػػع ا ػػفات لخ ػػااص للاجػػات )ج ػػم  ، "مػػدى اى مػػاـ المعمػػـ االطالػػب

ل نم ػ  ، لم ػاعد و عمػى  لق ػؽ ذا ػو لالعمؿ عمى إشااعيا اطػرؽ  رال ػ  منا ػا ؛،  (لمعرف ، لاج ماع  
 و لمع المج مع الملم ".اكما ل  عمؽ امدى اى ماـ المعمـ االع قات الل ن  مع زم  ، قدرا و اشكؿ م لازف

 الفقرات ـ
 درج   لافرىا

 قميمة جداً  قميمة متوسطة كبيرة كبيرة جداً 

           .االيجابي بيف الطمبةيشجع التنافس  1

           .ينادي طبلبو بأحب األسماء إلييـ 2

           .يعدؿ بيف طمبتو 3

           .يتابع طمبتو ويسأؿ عنيـ  في حاؿ غيابيـ 4

           و المعمميف ويحترميـ.ئيقدر زمبل 5

           .الضيوؼ والزوار  استقباؿيحسف  6

7 
التواصؿ مع أولياء أمور الطمبة ويطمعيـ عمى حريص عمى 
 .سموؾ أبنائيـ

          

           .يتجنب استخداـ أساليب عقابية مؤذية لمطمبة 8

           يعامؿ طمبتو برفؽ. 9

           .يقبؿ عمى طمبتو بالسبلـ ويحرص عمى إفشائو بينيـ 10

           .يقابؿ طمبتو باالبتسامة وطبلقة الوجو 11

           .يتجنب استغبلؿ الطمبة في قضاء حوائجو 12

           .يظير حبو لمطمبة 13

           .حريص عمى إقامة العبلقات االجتماعية الحسنة 14

           يصبر عمى طمبتو. 15



ى
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  المالحقالمالحق

ىى  كفا ات الضاط لاال  اؿ. الثالث: المجاؿ
لال ػػ    ػػاعده عمػػى  ل ػػ ؿ ر ػػال و ، امػػ  ؾ المعمػػـ ليػػا"مجملعػػ  الميػػارات لالقػػدرات ال ػػ  الاػػد مػػف 

 ل  لف ر ا ا    عم م   منا ا  لم عمـ".، ال رال   لمطما  الضلح لفعال  

 الفقرات ـ
 درج   لافرىا

 قميمة جداً  قميمة متوسطة كبيرة كبيرة جداً 

           يحسف البدء في الموقؼ التعميمي التعممي. 1

           بة ومداخبلتيـ.يستمع آلراء الطم 2

           يتصرؼ في المواقؼ المحرجة والطارئة بكؿ حكمة. 3

           يتقف غمؽ الموقؼ التعميمي. 4

           حريص عمى مراعاة التدرج في تعميـ الطمبة. 5

           يراعي االتساؽ واالتزاف في نبرات صوتو. 6

           افظة عمى ىدوئو.لديو قدرة عمى ضبط الصؼ والمح 7

           يطرح أسئمة مرتبطة بأىداؼ الدرس.  8

           قادر عمى إثارة دافعية طمبتو. 9

           يراعي سبلمة المغة وانتقاء الكممات الحسنة. 10

           .يثير انتباه واىتماـ التبلميذ إلى الدرس 11

12 
ت واألنشطة الصفية بشكؿ لديو القدرة عمى تقديـ الخبرا

 .متكامؿ
          

           يوظؼ االتصاؿ غير المفظي في الموقؼ التعميمي التعممي. 13

           .يدير وقت الحصة بشكؿ فعاؿ ومتوازف 14

15 
يستخدـ الوسائؿ والمعينات اإليضاحية لبموغ األىداؼ 

 التعميمية.
          

 
 



ى
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  المالحقالمالحق

  قل ـ.المجاؿ الرااع: كفا ات الىى
لقدر و عمى  لظ فيا ف  ، "مجملع  الميارات لالقدرات ال    م مكيا المعمـ لال     عمؽ اال قل ـ

 الملقؼ ال عم م  ال عمم  ام  لى أداء ملدد".

 الفقرات ـ
 درج   لافرىا

 قميمة جداً  قميمة متوسطة كبيرة كبيرة جداً 

           اء طمبتو.لديو القدرة عمى استخداـ أدوات متنوعة لتقويـ أد 1

           يحدد بدقة نقاط القوة والضعؼ في ضوء نتائج التقويـ. 2

           يعزز نقاط القوة لدى طمبتو . 3

           يتقف معالجة نقاط الضعؼ والخمؿ في أداء طمبتو. 4

           يحرص عمى تطبيؽ التقويـ بصورة مستمرة. 5

           يـ الذاتي لبلرتقاء بأدائو.يحرص عمى ممارسة التقو  6

           يشجع  طمبتو عمى ممارسة التقويـ الذاتي لسموكيـ. 7

8 
يستخدـ التقويـ التشخيصي لمكشؼ عف قدرات الطمبة 

 ومستوى المعرفة لدييـ.
          

           يستخدـ التقويـ القبمي لقياس الخبرات المكتسبة عند الطمبة. 9

           .استخداـ التقويـ البنائي يتقف 10

           يمتـز الموضوعية في إصدار األحكاـ  واآلراء. 11

           يتابع الواجبات واألنشطة التي يعطييا لمطمبة. 12

           يستخدـ التقويـ الختامي لمتأكد مف مدى تحقؽ األىداؼ.  13

 

 

 

 

 



ى
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  المالحقالمالحق

 ( 4مملؽ رقـ )ىى
 ا   م   الجامع  مف    رماج طالب ميم    ي ؿ

 
 

 



ى
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  المالحقالمالحق

 ( 5مملؽ رقـ )ىى
 .غزة- لال عم ـ ال را   لزارة مف الث ميم    ي ؿ

 


