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دور مدير املدرسة كمرشف مقيم يف ممارسة معلمي الدراسات اإلسالمية مهارات التدريس للتعلم النشط يف املرحلتني املتوسطة والثانوية

د. فيصل بن مفرح العنزي 

األستاذ املساعد يف مناهج وطرق التدريس الرتبية اإلسالمية- كلية الرتبية 
واآلداب- جامعة احلدود الشاملية.

د. سليامن بن حاوي العنزي

 األستاذ مساعد يف املناهج واإلرشاف الرتبوي- كلية الرتبية واآلداب-
جامعة احلدود الشاملية.

   ملخص البحث  
املدرسة  مدير  دور  عىل  للتعرف  الدراسة  هذه  هدفت 
اإلسالمية  الدراسات  معلمي  ممارسة  يف  مقيم  كمرشف 
ملهارات التدريس يف التعلم النشط, ويتكون جمتمع الدراسة 
املرحلتني  يف  اإلسالمية  الدراسات  معلمي  مجيع  من 
املتوسطة والثانوية للعام الدرايس 1443هـ وكان عددهم 
باملرحلة  عددهم  كان  فيام  معلاًم,   )62( املتوسطة  باملرحلة 
الثانوية )40( معلاًم, كام تم تطبيق االستبانة كأداة للدراسة 
دور  أن  النتائج  وأظهرت  وثباهتا,  صدقها  من  التأكد  بعد 
مدير املدرسة كمرشف مقيم يف ممارسة معلمي الدراسات 
جاءت  النشط  التعلم  يف  التدريس  ملهارات  اإلسالمية 
فروق  توجد  ال  أنه  النتائج  وأوضحت  متوسطة,  بدرجة 
 )a ≤ 0.05  ( الداللة  مستوى  عند  إحصائية  داللة  ذات 
اإلسالمية  الدراسات  معلمي  استجابات  متوسطات  بني 
يف دور مدير املدرسة كمرشف مقيم يف ممارستهم ملهارات 
التدريس بالتعلم النشط تعزى الختالف املرحلة الدراسية.

الكلامت املفتاحية: 
املتوسطة  املرحلة  النشط-  التعلم  التدريس-  مهارات 

والثانوية- معلم الدراسات اإلسالمية.

Abstract
This study aimed to identify the role of the 
school principal as a resident supervisor in the 
Islamic studies teachers' practice of teaching 
through active learning (strategies). The study 
population consisted of all intermediate and sec-
ondary schoolteachers in 1443 AH, distributed 
as follows: )62( intermediate schoolteachers and 
(40) secondary schoolteachers. The question-
naire was applied as a research tool and its valid-
ity and reliability were confirmed. The findings 
showed that the role of the school principal as a 
resident supervisor in Islamic studies teachers' 
practice of teaching through active learning was 
of medium value. The study also showed that 
there were no statistically significant differences 
at the level of (a ≤ 0.05) in the average respons-
es of Islamic studies teachers to the role of the 
school principal as a resident supervisor in their 
teaching skills of active learning due to differ-
ence in the school stage.

Keywords: 
Teaching skills, active learning, intermediate 
and secondary stages, teacher of Islamic studies. 
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مقدمة:
ــطة  ــة األنش ــىل جمموع ــة ع ــة التعليمي ــد العملي      تعتم
والعمليــات التــي تتــم داخــل املدرســة، حيــث ترتكــز 
ــر  ــام ذك ــية ك ــة أركان أساس ــىل أربع ــة ع ــذه العملي ه
ــب،  ــم، والطال ــي: املعل ــن )2019، 5( وه عبدالرمح
لعمليــة  وجــود  وال  التعليميــة  والبيئــة  واملنهــج، 

ــك األركان. ــدون تل ــة ب التعليمي
ــية  ــة األساس ــد األركان التعليمي ــم أح ــر املعل     ويعت
ــث  ــة التدريــس، حي ــه نجــاح عملي ــذي يعتمــد علي ال
ذكــر ســالمة )2002(: أن املعلــم يلعــب دورًا رئيســًا 
ــث  ــًا بالبح ــح مطالب ــذا أصب ــة ل ــة التعليمي يف العلمي
ــا،  ــا وتطبيقه ــية وإجادهت ــرق التدريس ــل الط ــن أفض ع
وإجيــاد األنســب مــن األســاليب والتقنيــات التعليميــة 
التــي يمكــن عــن طريقهــا حتقيــق األهــداف التعليميــة 

ــة. والرتبوي
ــىل رضورة  ــم ع ــة والتعلي ــامء الرتبي ــد عل ــام يؤك     ك
اتبــاع املعلــم لعمليــة التدريــس الفعــال، الــذي جيعــل 
الطالــب مشــاركًا يف العمليــة التعليميــة ممــا يســاعد يف 
حتقيــق األهــداف التعليميــة املنشــودة لدهيــم، ويــؤدي 

ــم.  ــة للتعل ــة والرغب ــادة الدافعي إىل زي
ــم  ــن أه ــالمية م ــات اإلس ــم الدراس ــر معل        ويعت
املعلمــني الــذي هلــم دور كبــر يف تربيــة الطــالب 
دينيــًا واجتامعيــًا ونفســيًا، حيــث يعــزز الــوازع الدينــي 
ــؤولية،  ــل املس ــىل حتم ــم ع ــن قدرهت ــع م ــم، ويرف لدهي

ــة. ــاة االجتامعي ــي احلي ــاركة يف مناح واملش
ــم  ــة التعلي ــة يف عملي ــات احلديث ــرز االجتاه ــن أب  وم
التــي ترفــع مــن مســتوى االداء التدريــي للمعلمــني 
ــز  ــط. وترتك ــم النش ــتخدام التعل ــس باس ــي التدري ه
ــي  ــة الت ــة البنائي ــىل النظري ــط ع ــم النش ــفة التعل فلس
تعتــر املتعلــم هــو حمــور العمليــة التعليميــة، كــام تقــوم 
ــالب،  ــة للط ــاة الواقعي ــة يف احلي ــف املعرف ــىل توظي ع
ــني  ــث يب ــم. حي ــا لدهي ــر العلي ــدرات التفك ــة ق وتنمي
بياجيــه: أن التعلــم عمليــة نشــطة تتميــز بإتاحــة 

ــث  ــاط بحي ــه بنش ــي معرفت ــي يبن ــذ ك ــة للتلمي الفرص
ــة  ــد طريق ــىل حتدي ــورة ع ــم مقص ــة املعل ــون مهم تك

تفكــر التلميــذ. )زيتــون، 2000، 273(.
ــات  ــم الدراس ــىل معل ــي ع ــك فينبغ ــىل ذل ــاء ع      وبن
اإلســالمية اســتخدام مبــادئ التدريــس الفعــال يف 
تعليــم الدراســات اإلســالمية مــن خــالل تطبيــق 
مهــارات التدريــس للتعلــم النشــط لرفــع كفــاءة 
ــة  ــداف الرتبوي ــق األه ــه، وحتقي ــي لدي األداء التدري
ــا  ــالمية؛ مم ــات اإلس ــوة يف الدراس ــة املرج والتعليمي
ــي  ــا ينم ــم، مم ــم وأرسه ــني بمجتمعه ــم مرتبط جيعله

ــالح. ــوى والص ــم التق لدهي
مشكلة الدراسة:

ــتخدام  ــىل اس ــم ع ــاح التعلي ــم يف نج ــد املعل     يعتم
مهــارات تدريســية فعالــة جتعــل الطالــب فاعــاًل 
ومتفاعــاًل يف عمليــة التدريــس، فمــن الــروري 
ــة  ــات حديث ــة باجتاه ــية مرتبط ــارات تدريس ــاع مه اتب
يف التعليــم ومــن أبرزهــا التدريــس مــن خــالل التعلــم 

ــط. النش
    ومــن خــالل النظــر إىل واقــع تطبيــق املعلمــني 
ملهــارات التعلــم النشــط نكتشــف أنــه يعرتهيــا بعــض 
ــامرة )2018( أن  ــة س ــت دراس ــث بين ــور، حي القص
درجــة تطبيــق املعلمــني الســرتاتيجيات التعلم النشــط 
ــرا  ــة ي ــرت دراس ــطة، وأظه ــة متوس ــاءت بدرج ج
الثبيتــي )2019( أن درجــة اســتخدام معلــامت اللغــة 
العربيــة الســرتاتيجيات التعلــم النشــط كانــت بدرجــة 
متدنيــة، وأشــارت دراســة جودت ســعادة والرشــيدي 
)2018( أن درجــة ممارســة معلمــي املرحلــة االبتدائيــة 

ــم النشــط كانــت بدرجــة متوســطة. للتعل
     حيــث أن القصــور يف تطبيــق التدريــس الفعــال 
ــف  ــؤدي إىل ضع ــني ي ــن املعلم ــط م ــم النش يف التعل
ــم  ــل قدراهت ــدرايس، وتقلي ــل ال ــالب يف التحصي الط
يف مهــارات التفكــر، وهــذا بســبب إرصار بعــض 
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ــاء  ــة كاإللق ــرق التقليدي ــتخدام الط ــىل اس ــني ع املعلم
والعوايــدة  ســعادة  نتائــج  أشــارت  كــام  وغرهــا 

.)2017 (
وهلــذا ينبغــي عــىل مديــري املــدارس مســاعدة املعلمني 
يف تطويــر مهاراهتــم التدريــس ليكونــوا فاعلــني يف 
تدريــس الطــالب مــن خــالل مهــارات التعلــم النشــط 
ــيدي  ــعادة والرش ــة س ــك دراس ــت بذل ــث أوص حي
)2018(: بــرورة وجــود دور فاعــل مــن املرشفــني 
الرتبويــني ومديــري املــدارس يف  توجيــه املعلمــني 

ــط. ــم النش ــرتاتيجيات التعل ــتخدام اس الس
      كــام الحــظ البحــث أن هنــاك نــدرة يف الدراســات 
التــي بحثــت عــن واقــع تطبيــق مهــارات التدريــس يف 
التعلــم النشــط عنــد معلمــي الدراســات اإلســالمية، 
وهلــذا ســتبحث هــذه الدراســة عــن دور مديــري 
املــدارس يف توجيــه معلمــي الرتبيــة اإلســالمية يف 
النشــط،  بالتعلــم  التدريــس  مهــارات  اســتخدام 

ــايل:  ــؤال الت ــة يف الس ــكلة الدراس ــل مش وتتمث

ــة  ــم يف ممارس ــرف مقي ــة كم ــر املدرس ــا دور مدي م
معلمــي الدراســات اإلســالمية مهــارات التدريــس يف 

ــط؟ ــم النش التعل
     ويتفرع منه األسئلة التالية:

يف . 1 مقيــم  كمــرشف  املدرســة  مديــر  دور  مــا 
ممارســة معلمــي الدراســات اإلســالمية مهــارات 

التخطيــط يف التعلــم النشــط؟
يف . 2 مقيــم  كمــرشف  املدرســة  مديــر  دور  مــا 

ممارســة معلمــي الدراســات اإلســالمية مهــارات 
التعلــم  التدريــس يف  اســتخدام اســرتاتيجيات 

النشــط؟
يف . 3 مقيــم  كمــرشف  املدرســة  مديــر  دور  مــا 

ممارســة معلمــي الدراســات اإلســالمية مهــارات 
ــد الطــالب يف التعلــم  ــة قــدرات التفكــر عن تنمي

ــط؟ النش

مــا دور مديــر املدرســة كمــرشف مقيــم يف ممارســة . 4
ــم  ــارات تنظي ــالمية مه ــات اإلس ــي الدراس معلم

األنشــطة الصفيــة يف التعلــم النشــط؟
مــا دور مديــر املدرســة كمــرشف مقيــم يف ممارســة . 5

معلمــي الدراســات اإلســالمية مهــارات التفاعــل 
الصفــي يف التعلــم النشــط؟

6-مــا دور مديــر املدرســة كمــرشف مقيــم يف . 6
ممارســة معلمــي الدراســات اإلســالمية مهــارات 

ــط؟ ــم النش ــم يف التعل ــات التعلي ــتخدام تقني اس
مــا دور مديــر املدرســة كمــرشف مقيــم يف ممارســة . 7

معلمــي الدراســات اإلســالمية مهــارات التقويــم 
يف التعلــم النشــط؟

ــد . 8 ــة عن ــة إحصائي ــروق ذات دالل ــد ف ــل توج ه
مســتوى الداللــة ) a ≤ 0.05( بــني متوســطات 
اســتجابات معلمــي الدراســات اإلســالمية يف 
دور مديــر املدرســة كمــرشف مقيــم يف ممارســتهم 
تعــزى  النشــط  بالتعلــم  التدريــس  مهــارات 

الختــالف املرحلــة الدراســية؟

أهداف الدراسة:
املدرســة كمــرشف . 1 مديــر  دور  التعــرف عــىل 

ــالمية  ــات اإلس ــي الدراس ــة معلم ــم يف ممارس مقي
مهــارات التخطيــط يف التعلــم النشــط.

ــم يف . 2 ــرشف مقي ــة كم ــر املدرس ــىل مدي ــرف ع التع
ممارســة معلمــي الدراســات اإلســالمية مهــارات 
التعلــم  التدريــس يف  اســتخدام اســرتاتيجيات 

ــط. النش
املدرســة كمــرشف . 3 مديــر  دور  التعــرف عــىل 

ــالمية  ــات اإلس ــي الدراس ــة معلم ــم يف ممارس مقي
مهــارات تنميــة قــدرات التفكــر عنــد الطــالب يف 

ــط. ــم النش التعل
املدرســة كمــرشف . 4 مديــر  دور  التعــرف عــىل 

ــالمية  ــات اإلس ــي الدراس ــة معلم ــم يف ممارس مقي
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مهــارات تنظيــم األنشــطة الصفيــة يف التعلــم 
ــط. النش

املدرســة كمــرشف . 5 مديــر  دور  التعــرف عــىل 
ــالمية  ــات اإلس ــي الدراس ــة معلم ــم يف ممارس مقي
ــط. ــم النش ــي يف التعل ــل الصف ــارات التفاع مه

املدرســة كمــرشف . 6 مديــر  دور  التعــرف عــىل 
ــالمية  ــات اإلس ــي الدراس ــة معلم ــم يف ممارس مقي
ــم  ــم يف التعل ــات التعلي ــتخدام تقني ــارات اس مه

ــط. النش
املدرســة كمــرشف . 7 مديــر  دور  التعــرف عــىل 

ــالمية  ــات اإلس ــي الدراس ــة معلم ــم يف ممارس مقي
ــط. ــم النش ــم يف التعل ــارات التقوي مه

ــية . 8 ــة الدراس ــالف املرحل ــر اخت ــىل أث ــرف ع التع
يف  مقيــم  كمــرشف  املدرســة  مديــر  دور  يف 
ممارســة معلمــي الدراســات اإلســالمية مهــارات 

التدريــس بالتعلــم النشــط.

أمهية الدراسة: 
املدرســة يف . 1 مديــر  دور  واقــع  الدراســة  تــرز 

ممارســة معلمــي الدراســات اإلســالمية مهــارات 
ــط.   ــم النش ــس بالتعل التدري

تــودي الدراســة إىل مزيــد مــن الدراســات يف . 2
تفعيــل دور مديــر املدرســة كمــرشف تربــوي 
مقيــم يف تنميــة أداء معلمي الدراســات اإلســالمية 

ــط. ــم النش ــس بالتعل ــارات التدري يف مه
وزارة . 3 يف  القــرارات  متخــذي  الدراســة  تــزود 

ــاءة  ــع كف ــاعدهم يف رف ــات تس ــم بمعلوم التعلي
ــدارس. ــري امل ــد مدي ــوي عن ــة اإلرشاف الرتب عملي

تلقــي الدراســة الضــوء عــىل تطويــر عمليــة . 4
اإلرشاف الرتبــوي، ومهنــة التدريــس يف ضــوء 

التعلــم النشــط.
املهنيــة . 5 العالقــة  حتســني  يف  الدراســة  تســهم 

الدراســات  املــدارس ومعلمــي  بــني مديــري 

اإلســالمية.

حدود الدراسة:
احلــدود املوضوعيــة: اقتــرت الدراســة عــىل . 1

ــط  ــم النش ــة  التعل ــة يف ممارس ــر املدرس دور مدي
وهــي  التدريــس  مهــارات  مــن  جمموعــة  يف 
ــس،  ــرتاتيجيات التدري ــتخدام اس ــط، اس )التخطي
تنميــة قــدرات التفكــر، تنظيــم األنشــطة الصفية، 
ــم،  ــات التعلي ــتخدام تقني ــي، اس ــل الصف التفاع

ــم(. التقوي
احلــدود البريــة: اقتــرت الدراســة عــىل مديري . 2

اإلســالمية  الدراســات  ومعلمــي  املــدارس 
باملرحلــة املتوســطة والثانويــة يف إدارة التعليــم 

ــر. بعرع
ــة . 3 ــة يف مدين ــق الدراس ــم تطبي ــة: ت ــدود املكاني احل

ــر. عرع
يف . 4 الدراســة  تطبيــق  تــم  الزمانيــة:  احلــدود 

ــدرايس  ــام ال ــن الع ــاين م ــدرايس الث ــل ال الفص
1443هـــ. /1442

مصطلحات الدراسة:
دور: يعــرف الزهــراين )1434هـــ، 7( بأنــه: جمموعــة 
مــن األنشــطة املرتبطــة أو األطــر الســلوكية التــي 

ــة". ــف معين ــن مواق ــق م ــو متحق ــا ه ــق م حتق
املــرشف املقيــم: يعرفــه عطــوي )2010م، 254( بأنه: 
املــرشف الرتبــوي الــذي يعيــش يف املدرســة، ويعــرف 
ــكالت  ــدرات ومش ــرف ق ــا، ويع ــكالهتا وحاجاهت مش
وحاجــات املعلمــني، ويعــرف أيضــًا حاجــات الطلبــة 
والبيئــة املحليــة، لــذا يتطلــب مهــارات وكفايــات 

خاصــة".
ويعــرف املــرشف املقيــم إجرائيــًا بأنــه: مديــر املدرســة 
الــذي يقيــم يف املدرســة ويســاعد املعلمــني يف أداء 
مهامهــم التدريســية ويوفــر بيئــة تربويــة مناســبة 

للطــالب.
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ويعــرف دور مديــر املدرســة كمــرشف املقيــم إجرائيــًا 
بأنــه: جمموعــة مــن اإلجــراءات واملهــارات التــي 
يتخذهــا مديــر املدرســة مــن أجــل تنميــة أداء املعلمــني 

ــس. ــاء التدري ــط أثن ــم النش ــارات التعل ــًا يف مه مهني
التعلــم النشــط: يعرفــه karmusta )2009، 27( بأنــه: 
ــرات  ــة باملث ــة غني ــة تربوي ــر بيئ ــدف إىل توف ــم هي تعل
التــي تتيــح للمتعلــم مســؤولية تعلــم نفســه مســتخدمًا 
ــت  ــة حت ــول إىل املعرف ــا للوص ــة العلي ــه العقلي قدرات

ــم. إرشاف املعل
مهــارات التدريــس: يعرفهــا أبــو جحجــوح )2008، 
ــام  ــا، والقي ــل م ــىل أداء عم ــدرة ع ــا الق 128(: بأهن
بدقــة ورسعــة وبأقــل وقــت وجهــد، ومــن التدريــس 
يقودهــا  التــي  املنتظمــة  العمليــة  إىل  يشــر  التــي 
املعلــم خــالل موقــف صفــي، لتحقيــق جمموعــة مــن 
ــا  ــددة، وجوهره ــة واملح ــة املرغوب ــداف الرتبوي األه

ــل". التفاع
وتعــرف مهــارات التعلــم النشــط إجرائيــًا بأهنــا: 
املامرســات الســلوكية التــي يؤدهيــا معلمــي الدراســات 
مهــارات  يف  الطــالب  مــع  باملشــاركة  اإلســالمية 
)التخطيــط، اســرتاتيجيات التدريــس، تنميــة قــدرات 
التفكــر، تنظيــم األنشــطة الصفيــة، التفاعــل الصفــي، 
ــة  ــة فعال ــة تربوي ــم( يف بيئ ــم، التقوي ــا التعلي تكنولوجي

ــة. ــداف املرغوب ــق األه ــؤدي إىل حتقي ت

اخللفية النظرية:
 Malik and Jonjua ــه ــط: يعرف ــم النش ــف التعل تعري
)2011، 963(: "أن التعلــم النشــط عــىل أنــه "إرشاك 
الطــالب يف بعــض األنشــطة التــي حتفزهــم عــىل 

ــة".  ــات املقدم ــع املعلوم ــل م ــر والتفاع التفك
     ويعرفــه) price 2004، 223(  بأنــه: " التعلــم الــذي 
ــة ذات  ــطة تعليمي ــام بأنش ــالب القي ــن الط ــب م يتطل

مغــزى والتفكــر فيــام يفعلونــه".
ــط  ــم النش ــرف karmusta )2009، 27( التعل      ويع

عــىل أنــه: "تعلــم هيــدف إىل توفــر بيئــة تربويــة غنيــة 
باملثــرات التــي تتيــح للمتعلــم مســؤولية تعلــم نفســه 
مســتخدمًا قدراتــه العقليــة العليــا للوصــول إىل املعرفــة 

حتــت إرشاف املعلــم".
ــم  ــرون )2006، 87( التعل ــعادة وآخ ــرف س      ويع
النشــط بأنــه: "طريقــة للتعلــم والتعليــم يف آن واحــد، 
تســمح  متنوعــة  بأنشــطة  الطلبــة  فيهــا  ويشــرتك 
باإلصغــاء اإلجيــايب والتفكــر الواعــي والتحليــل 
الســليم ملــادة الدراســة، إذ يشــارك املتعلمــون بوجــود 
املعلــم امليــر لعمليــة التعلــم ممــا يدفهــم نحــو حتقيــق 

ــم". ــداف  التعل أه

فوائد التعلم النشط:  
     ينطلــق التعلــم النشــط مــن خــالل تطويــر دور كل 
ــث  ــية، حي ــة التدريس ــم يف العملي ــم واملتعل ــن املعل م
ــة  ــور العملي ــو حم ــم فه ــر للمتعل ــاء دور أك ــم إعط يت
ــاًط  ــاركة نش ــر مش ــه أكث ــالل جعل ــن خ ــة م التعليمي
باألنشــطة  القيــام  خــالل  مــن  وذلــك  وحيويــة 
ــف،  ــة الص ــة يف غرف ــروض العملي ــات والع واملناقش
وهــذا يوضــح أن للتعلــم النشــط أمهيــة كبــرة وفوائــد 
ــل )2012، 103،  ــيد واجلم ــني س ــث ب ــددة، حي متع
ــي: ــا ي ــق م ــط يســاعد يف حتقي ــم النش 104(: أن التعل

 هييئ للمتعلمني مواقف تعليمية ذات فعالية.. 1
ــل . 2 ــل وجيع ــالب يف العم ــاج الط ــن اندم ــد م يزي

ــة. ــة ومتع ــر هبج ــم أكث التعل
وانفعاليــة . 3 الطــالب جوانــب مهنيــة  إكســاب 

املســؤولية. التعــاون وحتمــل  مثــل  واجتامعيــة 
يســاعد عــىل الكشــف عــن ميــول الطــالب . 4

ورغباهتــم.
ينمي الرغبة يف التفكر والتعلم لإلتقان.. 5
يكتسب املتعلم طرق احلصول عىل املعرفة.. 6
إىل حلــول . 7 الوصــول  املتعلمــني عــىل  يســاعد 

للمشــكالت التــي لدهيــم ألنــه يربــط املعلومــات 
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ــه. ــة لدي ــراءات مألوف ــدة بإج اجلدي
احلاجــة للوصــول إىل ناتــج او التعبــر عــن فكــرة . 8

جتــر املتعلــم عــىل اســرتجاع معلومــات ســابقة.
ــرتك . 9 ــه أو اش ــم بنفس ــا املتعل ــي أنجزه ــة الت املهم

هبــا تكــون قيمتهــا أكــر مــن التــي أنجزهــا 
شــخص آخــر.

يســاعد يف تغيــر صــورة املعلــم بأنــه املصــدر . 10
الوحيــد للمعرفــة.

يتعلــم املتعلمــون أكثــر مــن املحتــوى املعريف، . 11
فيتعلمــون مهــارات التفكــر العليا.

مفهــوم مهــارات التدريــس: يعرفهــا زيتــون )2006م، 
عالقــة  ذي  معــني  عمــل  أداء  عــىل  القــدرة   :)12
ــل  ــذا العم ــه، وه ــذه وتقويم ــدرس وتنفي ــط ال بتخطي
قابــل التحليــل إىل جمموعــة مــن الســلوكيات املعرفيــة 
ــه يف  ــن تقييم ــم يمك ــن ث ــة، وم ــة واالقتصادي واحلركي

ضــوء معايــر الدقــة يف القيــام بــه". 
أهــم مهــارات التدريــس: بينــت البحــوث الرتبويــة أن 
ــي ينبغــي  ــاك جمموعــة مــن مهــارات التدريــس الت هن
ــون  ــار زيت ــام أش ــدرس، ك ــاء ال ــم أثن ــا املعل أن يتقنه
ــني )2019، 662(،   ــة وحس )2006، 30(، والكعابن
وباجبــر   ،)198  ،2020( وآخــرون  والــدورسي 
وآخــرون )2020، 147، 148( وهــي: )مهــارات 
املناقشــة،  التنفيــذ، مهــارات  التخطيــط. مهــارات 
مهــارات التفاعــل الصفــي، مهــارات ضبــط الفصــل، 
التدريــس.  اســرتاتيجيات  اســتخدام  مهــارات 
ــارات  ــم. مه ــا التعلي ــتخدام تكنولوجي ــارات اس مه
تنظيــم األنشــطة الصفيــة. مهــارات العمــل اجلامعــي. 
مهــارات تنميــة قــدرات التفكــر، مهــارات التقويــم(.
    وســيقتر البحــث عــىل املهــارات: )مهــارات 
اســرتاتيجيات  اســتخدام  مهــارات  التخطيــط، 
التفكــر،  قــدرات  تنميــة  ومهــارات  التدريــس، 
تنظيــم  ومهــارات  الصفــي،  التفاعــل  ومهــارات 
ــا  ــتخدام تكنولوجي ــارات اس ــة، ومه ــطة الصفي األنش

التقويــم(. ومهــارات  التعليــم، 
الدور اإلرشايف ملدير املدرسة:

     هنــاك جمموعــة مــن األدوار التــي ينبغــي عــىل مديــر 
املدرســة القيــام هبــا، ويوضــح ذلــك عطــوي )2010، 

254،255( ومنهــا:
لعملــه . 1 خطــة  يعــد  بــأن  الفعــال:  التخطيــط 

بالتعــاون مــع املعلمــني واألطــراف األخــرى، 
وحتديــد حاجــات املعلمــني يف املدرســة، كــام 

إعــداد خططهــم. املعلمــني يف  يســاعد 
إغنــاء وتقويــم املناهــج: مــن خــالل تصميــم . 2

ــيطه.  ــاج وتبس ــز املنه ــبة يف تعزي ــاطات مناس نش
واقــرتاح اســرتاتيجيات تدريســية مناســبة.

التنميــة املهنيــة للمعلمــني: يقــوم بتوفــر مصــادر . 3
الرتبويــة  املوضوعــات  حــول  للمعلومــات 
واملدرســية، وتوفــر املعلومــات احلديثــة للمعلمني 

باســتخدام أســاليب اإلرشاف املختلفــة.
ــني يف . 4 ــاعد املعلم ــارات: يس ــات واالختب االمتحان

وضــع اختبــارات تشــخيصية وحتصيليــة، وتفســر 
ــج يف  ــف هــذه النتائ ــم، وتوظي نتائــج اختباراهت

ــم. ــني أدائه حتس
إدارة الصفــوف: يســاعد املعلمــني عــىل التخطيــط . 5

مشــكالت  وحــل  صفوفهــم،  إلدارة  الفعــال 
داخــل  تواجههــم  التــي  والنظــام  االنضبــاط 

الصــف، 
العالقــة مــع الزمــالء واملجتمــع املحــي: أن يقيــم . 6

عالقــات إنســانية مــع املعلمــني وأن يعمــل معهــم 
بــروح الفريــق، كــام يشــارك يف توثيــق الصلــة بــني 
املدرســة واملجتمــع مــن خــالل نشــاطات جمالــس 

اآلبــاء.
تقويــم العمليــة الرتبويــة يف مدرســته: مــن خــالل . 7

تقويــم أداء املعلمــني وفــق معايــر حمــددة، وإجراء 
البحــوث اإلجرائيــة حلــل مشــكالت معينــة.
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الدراسات السابقة:

أوأل: الدراسات العربية:

دراســة بيومــي )2005م(: هدفــت هــذه الدراســة إىل 
ــدور اإلرشايف  ــيق ال ــة تنس ــاد عملي ــىل أبع ــوف ع الوق
بــني كل مــن املــرشف الرتبــوي ومديــر املدرســة 
ــن  ــن م ــة البحري ــم يف مملك ــرشف مقي ــة كم االبتدائي
ــة  ــداف الدراس ــق أه ــام، ولتحقي ــر كل منه ــة نظ وجه
ــتخدام  ــم اس ــام ت ــي، ك ــج الوصف ــتخدام املنه ــم اس ت
االســتبانة لقيــاس التنســيق يف العمليــة اإلرشافيــة، 
ــني  ــيقي ب ــة أن األداء التنس ــج الدراس ــرت نتائ وأظه
ــة  ــدث بدرج ــة حي ــر املدرس ــوي ومدي ــرشف الرتب امل

ــة. ــة اإلرشافي ــاد العملي ــة أبع ــة يف كاف قليل

دراســة الرجــوب وآخــرون )2015م(: هــدف البحث 
إىل اســتقصاء فاعليــة برنامــج تدريبــي ملعلمــي العلــوم 
ــف  ــة الص ــاب طلب ــط يف اكتس ــم النش ــى التعل بمنح
ــد،  ــم الناق ــة تفكره ــة، وتنمي ــم العلمي ــن املفاهي الثام
ــة  ــت عين ــط، وتكون ــم النش ــو التعل ــم نح واجتاهاهت
ــًا ووزعــت  الدراســة مــن )8( معلمــني و)200( طالب
ــًا  ــا )100( طالب ــة وعدده ــني األوىل جتريبي إىل جمموعت
واألخــرى ضابطــة وعددهــا )100( طالبــًا، وتــم 
اســتخدام اختبــار حتصيــي ومقيــاس للتفكــر الناقــد، 
ــرت  ــط، وأظه ــم النش ــو التعل ــات نح ــاس اجتاه ومقي
ــة  ــم العلمي ــة يف املفاهي النتائــج وجــود فــروق احصائي
ومهــارات التفكــر الناقــد واالجتــاه نحــو التعلــم 
النشــط تعــزى الســرتاتيجيات التدريــس لصالــح 

ــط. ــم النش التعل

ــة  ــذه الدراس ــت ه ــي )2016م(: هدف ــة النفيع دراس
ــات  ــي الرياضي ــق معلم ــة تطبي ــىل درج ــرف ع إىل التع
للتعلــم النشــط يف مراحــل التعليــم العــام )االبتدائــي، 
ــذ-  ــط- التنفي ــارات )التخطي ــوي( مله ــط، الثان املتوس
التقويــم(، ولتحقيــق ذلــك تــم اســتخدام بطاقــة 

املالحظــة كأداة للدراســة، وتــم اختيــار عينــة عشــوائية 
ــام  ــم الع ــل التعلي ــات يف مراح ــي الرياضي ــن معلم م
ــج الدراســة أن درجــة  ــرز نتائ بالدوادمــي، وكانــت أب
يف  النشــط  للتعلــم  الرياضيــات  معلمــي  تطبيــق 
)التخطيــط، والتنفيــذ، والتقويــم( كانــت بدرجــة 

ــطة. متوس

دراســة البــادري )2017(: هدفــت الدراســة للتعــرف 
عــىل درجــة اســتخدام معلامت العلــوم الســرتاتيجيات 
التعلــم النشــط يف تدريــس أنشــطة مــادة العلــوم 
التعليــم  بمرحلــة  نحوهــا  باجتاهاهتــم  وعالقتهــا 
ــتخدام  ــم اس ــك ت ــق ذل ــدريس، ولتحقي ــل امل ــا قب م
االســتبانة ومقيــاس االجتاهــات، وأشــارت النتائــج إىل 
ــة الدراســة مــن معلــامت العلــوم  أن متوســط أداء عين
الســرتاتيجيات التعلــم النشــط كانــت بدرجــة عاليــة، 
ــم  ــرتاتيجيات التعل ــط اجتاهاهتــم نحــو الس وأن متوس
النشــط كانــت بدرجــة عاليــة، وأن هنــاك ارتبــاط دال 
إحصائيــا بــني درجــة االســتخدام الســرتاتيجيات 
التعلــم النشــط واالجتــاه نحوهــا عنــد مســتوى داللــة 

.)0.05(

ــة إىل  ــذه الدراس ــت ه ــامرة )2018م(: هدف ــة س دراس
معرفــة درجــة اســتخدام اســرتاتيجيات التعلــم النشــط 
لــدى معلمــي العلــوم للمرحلــة الثانويــة يف املــدارس 
ــن  ــد م ــي حت ــات الت ــن املعوق ــف ع ــة والكش األردني
ــت  ــتبانة تكون ــتخدام اس ــم اس ــا، وت ــتخدامهم هل اس
مــن جزأيــن: األول: يقيــس درجــة اســتخدام املعلمــني 
لعــدد اســرتاتيجيات التعلــم النشــط، والثــاين: يقيــس 
املعوقــات التــي حتــد مــن اســتخدامهم هلــا، وتوصلــت 
واملعلــامت  املعلمــني  تقديــرات  أن  إىل  الدراســة 
كانــت  النشــط  التعلــم  اســرتاتيجيات  الســتخدام 
بدرجــة متوســطة، وبلغــت تقديراهتــم للمعوقــات 
يف مجيــع املجــاالت بدرجــة كبــرة باســتثناء جمــال 
ــة  ــاءت بدرج ــث ج ــم( حي ــة باملعل ــات املتعلق املعوق
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ــطة. متوس

دراســة الســامل )2018م(: هدفــت الدراســة إىل معرفــة 
دور قائــدة املدرســة كمــرشف تربــوي مقيــم يف التنميــة 
املهنيــة للمعلــامت يف مدينــة الريــاض مــن وجهــة 
نظرهــن، واســتخدمت الدراســة املنهــج الوصفــي 
ــدة  ــة: أن دور قائ ــج الدراس ــرت نتائ ــي، وأظه التحلي
املدرســة كمــرشف مقيــم يف التنميــة املهنــة للمعلــامت 
ــة،  ــط، املتابع ــتويات )التخطي ــاض ملس ــة الري يف مدين
ــة. ــة مرتفع ــاءت بدرج ــي( ج ــو املهن ــب والنم التدري

دراســة الكعابنــة وحســني )2019(: هدفــت الدراســة 
ــة  ــات الرتبي ــة كلي ــذ طلب ــدى تنفي ــىل م ــرف ع إىل التع
ــر  ــة نظ ــن وجه ــط م ــم النش ــارات التعل ــة مله الرياضي
أعضــاء اهليئــة التدريســية يف اجلامعــات األردنيــة، 
وبينــت الدراســة إن مــدى تنفيــد طلبــة كليــات الرتبيــة 
ــة  ــاءت بدرج ــط ج ــم النش ــارات التعل ــة مله الرياضي

ــطة. متوس

ــة  ــت الدراس ــح )2019م(: هدف ــم وفلي ــة كاظ دراس
للتعــرف إىل درجــة ممارســة هيئــة تدريســيي كليــة 
ــادئ  ــالء ملب ــة كرب ــانية يف جامع ــوم اإلنس ــة للعل الرتبي
ــًا  ــة، وحتقيق ــر الطلب ــة نظ ــن وجه ــط م ــم النش التعل
التــي  اســتبانة  اســتخدام  تــم  الدراســة  ألهــداف 
أعدهــا أبــو ســنينة وآخــرون )2019(، وطبقــت بعــد 
ــة  ــت الدراس ــا، وتوصل ــا وثباهت ــن صدقه ــق م التحق
ــوم  ــة للعل ــة الرتبي ــي كلي ــة تدري ــة ممارس إىل أن درج
ــط  ــم النش ــادئ التعل ــالء ملب ــة كرب ــانية يف جامع اإلنس

ــطة. ــة متوس ــت بدرج كان

إىل  الدراســة  دراســة عيــارصة )2019م(: هدفــت 
ــط  ــم النش ــرتاتيجيات التعل ــة اس ــة ممارس ــة درج معرف
)التعلــم التعــاوين، خرائــط املفاهيــم، حل املشــكالت، 
األدوار،  لعــب  واالســتقصاء،  الذهنــي،  العصــف 
ــب  ــرتة التدري ــوار( يف ف ــة واحل ــات، املناقش املرشوع
الطالبــات اخلرجيــات،  امليــداين مــن وجهــة نظــر 

ــتبانة  ــتخدام اس ــم اس ــة ت ــداف الدراس ــق أه ولتحقي
تكونــت مــن )33( فقــرة، وأظهــرت النتائــج: أن 
املتوســط احلســايب للطالبــات اخلرجيــات ملحــور اإلملــام 
ــم  ــرتاتيجيات التعل ــة الس ــس النظري ــادئ واألس باملب
ــات  ــت الطالب ــة، وحصل ــة عالي ــت بدرج ــط كان النش
اخلرجيــات عــىل متوســط حســايب مرتفــع يف حمــور 

ــط. ــم النش ــرتاتيجيات التعل ــة اس ممارس

دراســة الثبيتــي )2020(: هدفــت الدراســة إىل التعرف 
عــىل واقــع اســتخدام معلــامت اللغــة العربيــة يف مرحلة 
ــم  ــرتاتيجيات التعل ــف الس ــوي بالطائ ــم الثان التعلي
املالحظــة واالســتبانة  أدايت  تطبيــق  النشــط، وتــم 
يف الدراســة، وأظهــرت نتائــج الدراســة أن درجــة 
ــم  ــة التعلي ــة يف مرحل اســتخدام معلــامت اللغــة العربي
ــة، وأن  ــم النشــط متدني ــوي الســرتاتيجيات التعل الثان
دور املرشفــة الرتبويــة يف تعزيــز معلــامت اللغــة العربيــة 
يف مرحلــة التعليــم الثانــوي الســتخدام اســرتاتيجيات 

ــط. ــة متوس ــاءت بدرج ــط ج ــم النش التعل

إىل  الدراســة  هتــدف  )2020م(:  الزهــراين  دراســة 
ــم  ــرتح قائ ــي مق ــج تدريب ــة برنام ــن فاعلي ــف ع الكش
عــىل اســرتاتيجيات التعلــم النشــط يف تنميــة مهــارات 
التدريــس اإلبداعــي لــدى معلــامت ريــاض األطفــال، 
ــة  ــروق ذات دالل ــود ف ــاك وج ــج أن هن ــت النتائ وبين
إحصائيــة بــني متوســط درجــات املعلــامت عــىل بطاقــة 
مهــارات التدريــس اإلبداعــي يف التطبيــق البعــدي 

ــي. ــج التدريب ــزى للرنام تع

دراســة ياســن )2020(: هدفــت الدراســة إىل التعرف 
امتــالك معلمــي الرتبيــة اإلســالمية  عــىل درجــة 
ــدارس  ــط يف امل ــم النش ــرتاتيجيات التعل ــادئ واس ملب
ــج  ــتخدام املنه ــم اس ــاء، وت ــة الزرق ــة ملنطق احلكومي
ــج  الوصفــي واالســتبانة كأداة دراســة، وأظهــرت نتائ
الدراســة أن درجــة امتــالك معلمــي ومعلــامت الرتبيــة 
اإلســالمية ملبــادئ واســرتاتيجيات التعلــم النشــط 
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ــة. ــة مرتفع ــاءت بدرج ج

الدراسات األجنبية:

Diković، Marina and Gergorić، Tat�  دراســة
jana  )2020(: هدفــت ورقــة البحــث إىل حتديــد 

ــام املعلمــني بتنفيــذ اســرتاتيجيات التدريــس  مــدى قي
املختلفــة يف التعلــم النشــط لتدريــس الطبيعــة واملجتمع 
ــط  ــاب النش ــىل االكتس ــز ع ــة حتف ــت البيئ ــا إذا كان وم
للمعرفــة واملهــارات واملواقــف، وتــم إجــراء البحــث 
عــىل عينــة مــن املعلمــني وعددهــم )184( معلــاًم مــن 
ثــالث مقاطعــات يف مجهوريــة كرواتيــا، وتظهــر نتائــج 
ــم النشــط واســرتاتيجيات التدريــس  البحــث أن التعل
ــزة  ــة حمف ــر يف بيئ ــد كب ــا إىل ح ــم إجراؤه ــة يت املختلف
ــت  ــس الوق ــا يف نف ــة، ولكنه ــم االبتدائي ــة التعل ملرحل
ملامرســة  املعلمــني  تشــجيع  إىل  احلاجــة  إىل  تشــر 
ــل  ــط يف مراح ــم النش ــس بالتعل ــرتاتيجيات التدري اس

ــا. ــم العلي التعلي

 and othres Cabrera-Solano، Paola دراســة 
ــل  ــل العوام ــة إىل حتلي ــذه الدراس ــدف ه )2020(: هت
ــط  ــم النش ــالب يف التعل ــاهم يف إرشاك الط ــي تس الت
باســتخدام أداة الويــب "التكوينيــة" عــىل األجهــزة 
املحمولــة. كــام أنــه يركــز عــىل تصــور الطــالب للغــة 
ــذه  ــتخدام ه ــة )EFL( الس ــة أجنبي ــة كلغ اإلنجليزي
ــاركون )82(  ــط. كان املش ــم النش ــز التعل األداة لتعزي
متعلــاًم بالًغــا يف املوقــع مســجلني يف مخــس دورات 
خمتلفــة لرنامــج اللغــة اإلنجليزيــة عــىل املســتوى 
االنخــراط  أن  النتائــج  أظهــرت  وقــد  اجلامعــي، 
والتحفيــز واملشــاركة وتقليــل قلــق الطــالب هــو 
ــامهت يف إرشاك  ــي س ــة الت ــل ذات الصل ــر العوام أكث
ــة"  ــالل "التكويني ــن خ ــط م ــم النش ــالب يف التعل الط

عــىل األجهــزة املحمولــة.

 Vilanculo، Jossias Arnaldo and others دراسة
ــر تثمــني  ــم أث ــث إىل تقيي ــذا البح ــدف ه )2021(: هي
املفاهيــم البديلــة هلــذه املفاهيــم يف الفصــل الــدرايس، 
التدريــس:  يف  نشــط  تعليمــي  أســلوب  واتبــاع 
ــة  ــئلة حواري ــرح أس ــة ط ــر عملي ــالل تطوي ــن خ م
وتطويريــة، وتعزيــز التواصــل الوظيفــي املعــريف. وتــم 
التطبيــق الدراســة عــىل فصلــني يف الصــف التاســع مــن 
املدرســة الثانويــة يف موزمبيــق، ويف املجوعــة التجريبــي 
تــم تدريــس ثــالث حمــارضات حــول احلــرارة ودرجــة 
ــتخدام  ــي باس ــرارة التلقائ ــال احل ــاه انتق ــرارة واجت احل
ــة،  ــة الضابط ــا املجموع ــط،  أم ــي النش ــج التعليم املنه
تــم إجــراء نفــس املواضيــع باســتخدام طريقــة العرض 
التقليديــة، أظهــرت النتائــج يف التطبيــق البعــد ارتفــاع 
ــي  ــف التجريب ــة يف الص ــات الصحيح ــتوى اإلجاب مس
يف   ٪91.4 إىل  القبــي  االختبــار  يف   ٪42.6 مــن 
ــة  ــاع يف املجموع ــام كان االرتف ــدي، بين ــار البع االختب
الضابطــة مــن 46.7٪. يف االختبــار التمهيــدي إىل 

ــًا. ــم دال إحصائي ــر يف القي 57.7، وكان التغي

إجراءات الدراسة:
املنهــج  عــىل  البحــث  اعتمــد  الدراســة:  منهــج 
الوصفــي الــذي يســتخدم لدراســة األوضــاع احلاليــة 
للحالــة مــن حيــث خصائصهــا، وأشــكاهلا، ومزاياهــا، 
 ،2013( وغنيــم  عليــان  يذكــر  حيــث  وعيوهبــا، 
ص72(: "أن املنهــج الوصفــي يقــوم عــىل رصــد 
ومتابعــة دقيقــة لظاهــرة أو حــدث معــني بطريقــة كمية 
ــة أو عــدة فــرتات، مــن  ــة معين ــة يف فــرتة زمني أو نوعي
ــث  ــن حي ــدث م ــرة أو احل ــىل الظاه ــرف ع ــل التع أج
املحتــوى واملضمــون، والوصــول إىل نتائــج وتعميــامت 

ــره". ــع وتطوي ــم الواق ــىل فه ــاعد ع تس

ــع  جمتمــع الدراســة: يتكــون جمتمــع الدراســة مــن مجي
ــني  ــني( باملرحلت ــالمية )بن ــات اإلس ــي الدراس معلم
ــر  ــة عرع ــم بمدين ــة يف إدارة التعلي ــطة والثانوي املتوس



219

مجلة العلوم اإلنسانية و اإلدارية  ،العدد )٢٩(  جمادى األول  ١٤٤٤ هـ - ديسمبر ٢٠٢٢ م

دور مدير املدرسة كمرشف مقيم يف ممارسة معلمي الدراسات اإلسالمية مهارات التدريس للتعلم النشط يف املرحلتني املتوسطة والثانوية

يف  املعلمــني  عــدد  بلــغ  حيــث  1443هـــ  للعــام 
 )62( املتوســطة  باملرحلــة  اإلســالمية  الدراســات 
الدراســات  يف  املعلمــني  عــدد  بلــغ  فيــام  معلــام، 

اإلســالمية باملرحلــة الثانويــة )40( معلــاًم. 

العينــة  أفــراد  اســتبعاد  بعــد  الدراســة:  عينــة 
ــات  ــني للدراس ــم: )15( معلم ــتطالعية وعدده االس
اإلســالمية باملرحلتــني املتوســطة والثانويــة يف عرعــر، 
ــوائية  ــة عش ــىل عين ــة ع ــتبانات الدراس ــع اس ــم توزي ت
مــن معلمــي املرحلــة املتوســطة وعددهــم )27( معلــاًم 
للدراســات اإلســالمية، و)25( معلــاًم للدراســات 
اإلســالمية باملرحلــة الثانويــة. ولقــد بلــغ إمجــايل 
عينــة الدراســة )52( معلــاًم للدراســات اإلســالمية يف 

املرحلتــني املتوســطة والثانويــة.

أداة الدراســة: لقــد اعتمــدت الدراســة عــىل االســتبانة 
ــد  ــا، وق ــق أهدافه ــة وحتقي ــذ الدراس ــل تنفي ــن أج م
تــم االعتــامد عليهــا دون األدوات األخــرى نظــرًا 

البيانــات  عــىل  احلصــول  يف  ورسعتهــا  لســهولتها 
ــة. ــوع الدراس ــة بموض املتعلق

بنــاء االســتبانة: لتحقيــق أهــداف الدراســة تــم تصميم 
اســتبانة لتحديــد دور مديــر املدرســة كمــرشف مقيــم 
ــارات  ــالمية مله ــات اإلس ــي الدراس ــة معلم يف ممارس
النشــط يف املرحلــة املتوســطة.  بالتعلــم  التدريــس 

ــمني: ــن قس ــتبانة م ــت االس وتكون
القســم األول: يتضمــن املعلومــات الشــخصية للمعلم 

واســم املدرســة، واملرحلة الدراســية.
ــارة،  ــن )44( عب ــتبانة م ــون االس ــاين: تتك ــم الث القس
ــىل  ــالع ع ــد االط ــتبانة بع ــارات االس ــاء عب ــم بن وت
ــم  ــث ت ــابقة، حي ــات الس ــري والدراس ــار النظ اإلط
حتديــد جمموعــة مــن األدوار ملديــر املدرســة يف ممارســة 
النشــط،  للتعلــم  اإلســالمية  الدراســات  معلمــي 
ــح يف  ــو موض ــام ه ــاور، ك ــبعة حم ــن س ــت م وتكون

ــم )1(: ــدول رق اجل

جدول رقم )1(: حماور دور مدير املدرسة كمرشف مقيم يف ممارسة معلمي الدراسات اإلسالمية ملهارات التدريس بالتعلم النشط:

جدول رقم )2(: تقدير استجابات العينة لفقرات االستبانة:

عدد األدواراملحور
6أوالً: دور مدير املدرسة يف ممارسة معلمي الدراسات اإلسالمية مهارات التخطيط

6ثانيًا: دور مدير املدرسة يف ممارسة معلمي الدراسات اإلسالمية مهارات استخدام اسرتاتيجيات التدريس
4ثالثًا: دور مدير املدرسة يف ممارسة املعلمني مهارات تنمية قدرات التفكر

8رابعًا: دور مدير املدرسة يف ممارسة معلمي الدراسات اإلسالمية مهارات تنظيم األنشطة الصفية
6خامسًا: دور مدير املدرسة يف ممارسة املعلمني مهارات التفاعل الصفي

6سادسًا: دور مدير املدرسة يف ممارسة معلمي الدراسات اإلسالمية مهارات استخدام تكنولوجيا التعليم:
8سابعًا: دور مدير املدرسة يف ممارسة معلمي الدراسات اإلسالمية مهارات التقويم:

44املجموع

تقديــر اســتجابات االســتبانة: تــم تقديــر االســتجابات 
بشــكل  االســتبانة  فقــرات  عــىل  الدراســة  لعينــة 
ــح يف  ــو موض ــام ه ــج spss، ك ــىل برنام ــي ع إحصائ

اجلــدول رقــم )2(:

القيمة )الوزن(تقدير االستجابة
مدى االستجابة

إىلمن
111.666منخفضة
21.672.33متوسطة

32.343عالية
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األساليب اإلحصائية:
ــدق 	  ــن ص ــق م ــون للتحق ــاط برس ــل ارتب معام

االتســاق الداخــي لالســتبانة.
معامــل ألفــا كرونبــاخ للتحقــق مــن الثبــات 	 

لالســتبانة. الداخــي 
ــات 	  ــن ثب ــق م ــبرمان للتحق ــاط س ــل ارتب معام

التجزئــة النصفيــة لالســتبانة.
ــراف 	  ــابية واالنح ــطات احلس ــرارات واملتوس التك

ــة يف  ــة الدراس ــتجابات عين ــد اس ــاري لتحدي املعي
ــا  ــي تعطيه ــة الت ــة القيم ــتبانة، ومقارن ــود االس بن

ــده. ــىل ح ــارة ع ــكل عب ــة ل ــة الدراس عين
اختبــار )ت( لعينتــني مســتقلتني للتحقــق مــن 	 

مســتوى  لتحديــد  وذلــك  الفــروض،  صحــة 
الداللــة للفــروق اإلحصائيــة يف متوســطات عينــة 

ــة. الدراس

صدق االستبانة:

ــدق  ــن الص ــق م ــم التحق ــري: ت ــدق الظاه أوالً: الص
الظاهــري ألداة الدراســة بعرضهــا عــىل جمموعــة 

ــن أســاتذة املناهــج وطــرق التدريــس واإلرشاف  م
الرتبــوي، وبلــغ عددهــم: )7( أعضــاء هيئــة تدريــس، 
وذلــك هبــدف التأكــد مــن مناســبة املقيــاس ألهــداف 
ــت  ــد بلغ ــرات، وق ــة الفق ــالمة صياغ ــة، وس الدراس
ــرات  ــع فق ــىل مجي ــني ع ــني املحكم ــاق ب ــبة االتف نس
ــدق  ــىل ص ــدل ع ــذا ي ــن 80٪، وه ــر م ــتبانة أكث االس
ــادة  ــردات وإع ــل املف ــث بتعدي ــام البح ــاس، وق املقي

ــة. ــا النهائي ــتبانة يف صورهت ــرج االس ــة لتخ الصياغ

ــن  ــد م ــد التأك ــي:  بع ــاق الداخ ــدق االتس ــًا: ص ثاني
تطبيــق  تــم  الدراســة،  ألداة  الظاهــري  الصــدق 
ــاًم  ــة اســتطالعية بلغــت )15( معل االســتبانة عــىل عين
مــن معلمــي الدراســات اإلســالمية باملرحلة املتوســطة 
يف مدينــة عرعــر، وذلــك للتحقــق مــن صدق االتســاق 
ــالت  ــاب معام ــالل حس ــن خ ــتبانة م ــي لالس الداخ
ــرات  ــن فق ــرة م ــة كل فق ــني درج ــون ب ــاط برس ارتب
أبعــاد االســتبانة والدرجــة الكليــة لالســتبانة، كــام هــو 

ــدول )3(. ــك اجل ــح ذل موض

جدول رقم )3( معامل ارتباط برسون بني درجة كل فقرة والدرجة الكلية للمجال:

املجال األول: التخطيط
املجال الثاين: استخدام اسرتاتيجيات 

التدريس
املجال الثالث: تنمية قدرات 

التفكر
املجال الرابع: تنظيم األنشطة 

الصفية

الفقرة
معامل 
االرتباط

مستوى 
الداللة

الفقرة
معامل 
االرتباط

الفقرةمستوى الداللة
معامل 
االرتباط

مستوى 
الداللة

الفقرة
معامل 
االرتباط

مستوى 
الداللة

1734.0.017763.0.0113630.0.0117790.003.
2734.0.018799.0.0414630.0.0118815.005.
3603.0.019766.0.0115798.0.0319694.000.
4758.0.0110766.0.0116758.0.0120763.001.
5631.0.0111744.0.01---21815.005.
6734.0.0112744.0.01---22763.001.

املجال الثالث: التقويماملجال اخلامس: استخدام تقنيات التعليماملجال اخلامس: التفاعل الصفي
ارتباط أبعاد الدراسة بالدرجة 

الكلية لالستبانة

الفقرة
معامل 
االرتباط

مستوى 
الداللة

الفقرة
معامل 
االرتباط

الفقرةمستوى الداللة
معامل 
االرتباط

مستوى 
الداللة

البعد
معامل 
االرتباط

مستوى 
الداللة

732.0.01األول.23766.001.310.7290.0137790.003
924.0.01الثاين.24734.001.320.8230.0138817.005
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جدول رقم )4(: معامل ارتباط سبرمان بني متوسطات العبارات الفردية والزوجية:

املجال الثالث: التقويماملجال اخلامس: استخدام تقنيات التعليماملجال اخلامس: التفاعل الصفي
ارتباط أبعاد الدراسة بالدرجة 

الكلية لالستبانة
826.0.01الثالث.25603.000.330.8040.0139763.001
902.0.01الرابع.26790.003.340.8280.0140561.000
886.0.01اخلامس.27763.001.350.8960.0141699.000
887.0.01السادس.28694.000.360.8100.0142603.000
958.0.01السابع.43790.003---.29744.001
30630.000.---44763.001.

دالة إحصائيًا عند مستوى داللة 0.05

ارتبــاط  معامــالت  أن   )3( اجلــدول  مــن  يتضــح 
ــع  ــتبانة م ــرات االس ــن فق ــرة م ــني كل فق ــون ب برس
أبعــاد االســتبانة )التخطيــط، اســتخدام اســرتاتيجيات 
ــطة  ــم األنش ــر، تنظي ــدرات التفك ــة ق ــس، تنمي التدري
التقنيــات  اســتخدام  الصفــي،  التفاعــل  الصفيــة، 
ــون  ــاط برس ــالت ارتب ــم(، ومعام ــة، التقوي التعليمي
ــة  ــع الدرج ــتبانة م ــاد االس ــة ألبع ــات الكلي للدرج
الكليــة لالســتبانة كانــت دالــة إحصائيــًا عنــد مســتوى 
ــاط  ــالت ارتب ــم معام ــع قي ــة )0.05(، وأن مجي دالل
برســون كانــت إجيابيــة، ممــا يشــر إىل صــدق االتســاق 
الداخــي بــني فقــرات االســتبانة مــع الدرجــة الكليــة 

ــتبانة. لالس

ــة  ــىل عين ــة ع ــق الدراس ــم تطبي ــتبانة: ت ــات االس ثب
ــالمية  ــات اإلس ــاًم للدراس ــن )15( معل ــتطالعية م اس
ــة،  ــع الدراس ــن جمتم ــتبعادهم م ــم اس ــر، وت يف عرع
ــي: ــا ي ــالل م ــن خ ــتبانة م ــات االس ــاب ثب ــم حس وت
أوالً: طريقــة التجزئــة النصفيــة: تــم اســتخراج معامــل 
ــة  ارتبــاط ســبرمان بــراون بــني قيــم الفقــرات الفردي
والزوجيــة ملجــاالت االســتبانة والدرجــة الكليــة، 
ــراون  ــبرمان ب ــاط س ــالت ارتب ــم معام ــت قي وتراوح
ــاط  ــالت ارتب ــي معام ــني )0.83- 0.98( وه ــا ب م

ــم )4(. ــدول رق ــح يف اجل ــو موض ــام ه ــة، ك مرتفع

معامل ارتباط سبرماناملحور
0.94أوالً: دور مدير املدرسة يف ممارسة معلمي الدراسات اإلسالمية مهارات التخطيط.

ثانيًا: دور مدير املدرسة يف ممارسة معلمي الدراسات اإلسالمية مهارات استخدام اسرتاتيجيات 
0.98التدريس.

089ثالثًا: دور مدير املدرسة يف ممارسة املعلمني مهارات تنمية قدرات التفكر.
0.83رابعًا: دور مدير املدرسة يف ممارسة معلمي الدراسات اإلسالمية مهارات تنظيم األنشطة الصفية.

0.83خامسًا: دور مدير املدرسة يف ممارسة معلمي الدراسات اإلسالمية مهارات التفاعل الصفي.
0.88سادسًا: دور مدير املدرسة يف ممارسة معلمي الدراسات اإلسالمية مهارات استخدام تقنيات التعليم.

0.93سابعًا: دور مدير املدرسة يف ممارسة معلمي الدراسات اإلسالمية مهارات التقويم.
0.98الثبات الكي لالستبانة

ثانيــًا: طريقــة ألفــا كرونبــاخ: مــن أجــل فحــص ثبــات 
ــاخ  ــا كرونب ــل ألف ــتخدام معام ــم اس ــة، ت أداة الدراس
لقيــاس قــوة االرتبــاط بــني فقــرات األداة، وتراوحــت 

ــالت  ــي معام ــني )0.72-0.92(، وه ــا ب ــم م القي
ثبــات مرتفعــة، ممــا يشــر إىل صالحيــة االســتبانة 
للتطبيــق امليــداين، كام هــو موضح يف اجلــدول رقم )5(:
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جدول رقم )5(: معامل الثبات بطريقة ألفا كرونباخ: 

معامل ألفا املحور
كرونباخ

0.92أوالً: دور مدير املدرسة يف ممارسة معلمي الدراسات اإلسالمية مهارات التخطيط

0.75ثانيًا: دور مدير املدرسة يف ممارسة معلمي الدراسات اإلسالمية مهارات استخدام اسرتاتيجيات التدريس

0.84ثالثًا: دور مدير املدرسة يف ممارسة املعلمني مهارات تنمية قدرات التفكر.

0.76رابعًا: دور مدير املدرسة يف ممارسة معلمي الدراسات اإلسالمية مهارات تنظيم األنشطة الصفية.

0.74خامسًا: دور مدير املدرسة يف ممارسة املعلمني مهارات التفاعل الصفي.

0.75سادسًا: دور مدير املدرسة يف ممارسة معلمي الدراسات اإلسالمية مهارات استخدام تقنيات التعليم.

0.72سابعًا: دور مدير املدرسة يف ممارسة معلمي الدراسات اإلسالمية مهارات التقويم.

0.92الثبات الكي

تطبيــق االســتبانة: بعــد التأكــد مــن صــدق املحكمــني 
لالســتبانة، تــم تطبيــق الدراســة عــىل عينــة اســتطالعية 
مــن )15( معلــاًم للدراســات اإلســالمية، وذلــك 
لالســتبانة،  الداخــي  االتســاق  صــدق  حلســاب 
لالســتبانة،  النصفيــة  التجزئــة  ثبــات  وحســاب 
ــتبانة،  ــرات االس ــاخ لفق ــا كرونب ــات ألف ــاب ثب وحس
ثــم أخــذت االســتبانة شــكلها النهائــي، وبعــد ذلــك 
ــة  ــة الدراس ــراد عين ــىل أف ــة ع ــق أداة الدراس ــم تطبي ت
مــن معلمــي الدراســات اإلســالمية يف املرحلتــني 
ــدرايس األول  ــل ال ــالل الفص ــة خ ــطة والثانوي املتوس
للدراســات  معلــاًم   )52( وعددهــم  1443هـــ، 
اإلســالمية، وأخــرًا قــام الباحــث بجمــع االســتبانات 
إلجــراء عمليــة التحليــل لنتائــج االســتبانات، وبعدها 

ــة. ــذه الدراس ــج ه ــل إىل نتائ ــم التوص ت

نتائج الدراسة ومناقشتها:
ــدور  ــة ب ــج املتعلق ــرض النتائ ــث لع ــرق البح     يتط
ــي  ــة معلم ــم يف ممارس ــرشف مقي ــة كم ــر املدرس مدي
الدراســات اإلســالمية باملرحلتــني املتوســطة والثانويــة 
ــط  ــم النش ــس بالتعل ــارات التدري ــر مله ــة عرع يف مدين

ــالمية. ــات اإلس ــي الدراس ــر معلم ــة نظ ــن وجه م

ــدارس  ــري امل ــىل دور مدي ــة ع ــتملت الدراس     واش
كمرشفــني مقيمــني يف ممارســة معلمــي الدراســات 
ملجموعــة مــن املهــارات التدريســية املرتبطــة بالتعلــم 
النشــط، وهــي: )التخطيط، واســتخدام اســرتاتيجيات 
التدريــس، وتنميــة قــدرات التفكــر، وتنظيم األنشــطة 
ــائل  ــتخدام الوس ــي، واس ــل الصف ــة، والتفاع الصفي

ــم(.  ــة، والتقوي التعليمي

النتائــج املتعلقــة بالســؤال األول: مــا دور مدير املدرســة 
الدراســات  معلمــي  ممارســة  يف  مقيــم  كمــرف 

ــط: ــم النش ــط بالتعل ــارات التخطي ــالمية مه اإلس
ــالمية  ــات اإلس ــي الدراس ــتجابات معلم ــان اس     لبي
املشــاركني يف هــذه الدراســة نحــو عبــارات االســتبانة 
ــي  ــة معلم ــة يف ممارس ــر املدرس ــف دور مدي ــي تص الت
ــم  ــط بالتعل ــارات التخطي ــالمية مه ــات اإلس الدراس
ــا  ــة وعدده ــطة والثانوي ــني املتوس النشــط يف املرحلت
)6( مهــارات تدريســية، تــم حســاب التكــرارات، 
والنســب املئويــة، واملتوســطات احلســابية، واالنحراف 
املتوســطات  وفــق  املهــارات  وترتيــب  املعياريــة، 
احلســابية ومســتوى األداء، ويســتعرض اجلــدول رقــم 

ــج:  ــك النتائ )6( تل
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جدول رقم )6(: نتائج املتوسطات احلسابية ومستوى األداء لدور مدير املدرسة كمرشف مقيم يف ممارسة معلمي الدراسات اإلسالمية مهارات التخطيط 
بالتعلم النشط:

م
العبارات

عالية
املتوسطات التكرارات

احلسابية
االنحراف 

املعياري
الرتتيب

مستوى 
األداء مجمنخفضةمتوسطةعالية

1
يوجه مدير املدرسة املعلمني إىل 
إرشاك الطالب يف بناء أهداف 

الدرس.

4341452ك
متوسطة1.810.5613 ٪7.765.426.9100

2

يقيم مدير املدرسة ورش عمل 
مع املعلمني للتدريب عىل صياغة 

األهداف بشكل سليم يتناسب مع 
التعلم النشط.

3351452ك

متوسطة1.790.5364 ٪5.867.326.9100

3
يطالب مدير املدرسة املعلمني 

بالتنويع يف مستويات وجماالت 
األهداف.

2321852ك
متوسطة1.710.5726 ٪3.861.534.6100

4
يزود مدير املدرسة املعلمني بنرشات 

عن أساليب تنظيم املحتوى التي 
يناسب التعلم النشط.

3311852ك
1.580.572

منخفضة5 ٪5.859.634.6100

5
ينبه مدير املدرسة املعلمني ملراعاة 
تقدير الوقت يف خطوات الدرس.

441752ك
متوسطة1.940.462 ٪7.778.813.5100

6
يشجع مدير املدرسة املعلمني يف 

إعداد وسائل تعليمية مناسبة للتعلم 
النشط.

2718752ك
عالية2.380.7181 ٪51.934.613.5100

متوسطة1.870.415املتوسط احلسايب العام
التكــرارات  إىل   )6( رقــم  اجلــدول  نتائــج  تشــر 
ــتوى  ــابية ومس ــطات احلس ــة واملتوس ــب املئوي والنس
ــي تنتمــي إىل املجــال األول وهــو  ــارات الت األداء للعب
ــات  ــي الدراس ــة معلم ــة يف ممارس ــر املدرس دور مدي
اإلســالمية مهــارات التخطيــط، حيــث بلــغ املتوســط 
العــام هلــذا املجــال )1.87( والــذي يشــر إىل أن 
بدرجــة  كان  املجــال  هلــذا  العــام  األداء  مســتوى 
متوســطة. وهــذه النتائــج تتوافــق مــع دراســة النفيعــي 
)2016( التــي بينــت أن مســتوى مهــارات التخطيــط 
ــد املعلمــني جــاءت بدرجــة متوســطة.  كــام بينــت  عن
ــم )1، 2،  ــارات رق ــتجابة للعب ــة االس ــج درج النتائ
3، 5( جــاءت بدرجــة متوســطة، ألن  املتوســطات 
بــني  مــا  جــاءت  االســتجابة  لدرجــة  احلســابية 
)1.67-2.33(، وكان املتوســط احلســايب للعبــارة 

رقــم )4(: )1.58(، وهــذا يــدل عــىل أن درجــة 
ــط  ــة، ألن املتوس ــة منخفض ــاءت بدرج ــتجابة ج االس
جــاءت  وأخــرًا   ،)1.66-1( بــني  مــا  احلســابية 
درجــة االســتجابة يف العبــارة رقــم )6( بدرجــة عاليــة، 
ــن  ــىل م ــارة كان أع ــذه العب ــايب هل ــط احلس ألن املتوس
ــارة  ــايب يف العب ــط احلس ــاء املتوس ــث ج )2.33(، حي

  .)2.38(  :)6( رقــم 

الثــاين: مــا دور مديــر  بالســؤال  املتعلقــة  النتائــج 
املدرســة كمــرف مقيــم يف ممارســة معلمي الدراســات 
اإلســالمية مهــارات اســتخدام اســرتاتيجيات التدريس 

ــط: ــم النش بالتعل
       لبيــان اســتجابات معلمــي الدراســات اإلســالمية 
املشــاركني يف هــذه الدراســة نحــو عبــارات االســتبانة 
ــي  ــة معلم ــة يف ممارس ــر املدرس ــف دور مدي ــي تص الت
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اســتخدام  مهــارات  اإلســالمية  الدراســات 
يف  النشــط  بالتعلــم  التدريــس  اســرتاتيجيات 
املرحلتــني املتوســطة والثانويــة وعددهــا )6( مهــارات 
تدريســية، تــم حســاب التكــرارات، والنســب املئويــة، 

املعياريــة،  واالنحــراف  احلســابية،  واملتوســطات 
وترتيــب املهــارات، ومســتوى األداء، ويســتعرض 

اجلــدول رقــم )7( تلــك النتائــج: 

جدول رقم )7(: نتائج املتوسطات احلسابية ومستوى األداء لدور مدير املدرسة كمرشف مقيم يف ممارسة معلمي الدراسات اإلسالمية مهارات استخدام 
اسرتاتيجيات التدريس بالتعلم النشط:

م
العبارات

عالية
املتوسطات التكرارات

احلسابية
االنحراف 

املعياري
الرتتيب

مستوى 
األداء مجمنخفضةمتوسطةعالية

1
يعقد مدير املدرسة ورش تعليمية لتدريب 

املعلمني عىل اسرتاتيجيات التدريس بالتعلم 
النشط.

7331252ك
متوسطة1.900.6022

٪13.563.523.1100

2
ينظم مدير املدرسة زيارات صفية للمعلمني 
عند ممارستهم السرتاتيجيات التدريس يف 

التعلم النشط.

10301252ك
متوسطة1.960.6561

٪19.257.723.1100

3
يزود مدير املدرسة املعلمني بنرشات عن 

أساليب مراعاة أنامط التعلم لدى الطالب 
أثناء التدريس بالتعلم النشط.

4311752ك
متوسطة1.750.5993

٪7.759.632.7100

4
يشجع مدير املدرسة املعلمني عند التدريس 
عىل توظيف املعرفة يف واقع حياة الطالب. 

5281952ك
متوسطة1.730.6304

٪53.836.5100

5
خيطط مدير املدرسة لوضع آلية تنفيذ 

الدروس التطبيقية  بام يوازي اجلوانب 
النظرية عند التدريس بالتعلم النشط.

4192952ك
منخفضة1.540.6416

٪7.736.555.8100

6

يساند مدير املدرسة املعلمني يف وضع 
برامج تعليمية إلكساب الطالب عنارص 

التعلم النشط )القراءة والكتابة واإلصغاء 
والتأمل(.

4212752ك

منخفضة1.560.6395
٪7.740.451.9100

متوسطة1.740.378املتوسط احلسايب العام

     تشــر نتائــج اجلــدول رقــم )7( إىل التكــرارات 
ــتوى  ــابية ومس ــطات احلس ــة واملتوس ــب املئوي والنس
مديــر  )دور  الثــاين:  املجــال  يف  للعبــارات  األداء 
ــالمية  ــات اإلس ــي الدراس ــة معلم ــة يف ممارس املدرس
مهــارات اســتخدام اســرتاتيجيات التدريــس(، حيــث 
ــذي  ــال )1.74( وال ــذا املج ــام هل ــط الع ــغ املتوس بل
ــذا  ــطة، وه ــة متوس ــام كان بدرج ــر أن األداء الع يش
ــت  ــي بين ــادري )2017م( الت ــة الب ــع دراس ــف م خيتل
الســرتاتيجيات  الرياضيــات  معلمــي  ممارســة  أن 
التدريــس بالتعلــم النشــط كانــت بدرجــة عاليــة، 
ــتخدام  ــت أن اس ــي بين ــي )2020( الت ــة الثبيت ودراس

معلــامت اللغــة العربيــة الســرتاتيجيات التدريــس 
ــامرة  ــة س ــع دراس ــق م ــة، وتتواف ــة متدني ــت بدرج كان
)2018م( التــي أوضحــت أن ممارســة معلمــي العلــوم 
ــطة. ــة متوس ــت بدرج ــس كان ــرتاتيجيات التدري الس
ــارات  ــتجابة يف العب ــة االس ــج درج ــت النتائ ــام بين  ك
رقــم )1، 2، 3، 4( جــاءت بدرجــة متوســطة، وذلــك 
مــا  انحــرت  للعبــارات  احلســايب  املتوســط  ألن 
ــايب  ــط احلس ــام كان املتوس ــني )1.67-2.33(، في ب
ــد  ــو )1.54، 1.56(، وق ــم )5، 6( ه ــني رق للعبارت
انحــرت مــا بــني )1-1.66(، وهــذا يــدل عــىل أن 
ــاءت  ــم )5، 6( ج ــني رق ــتجابة يف العبارت ــة االس درج
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جدول رقم )8(: نتائج املتوسطات احلسابية ومستوى األداء لدور مدير املدرسة كمرشف مقيم يف ممارسة معلمي الدراسات اإلسالمية ملهارات تنمية قدرات 
التفكر بالتعلم النشط:

م
العبارات

عالية
املتوسطات التكرارات

احلسابية
االنحراف 

املعياري
الرتتيب

مستوى 
األداء مجمنخفضةمتوسطةعالية

1
يزود مدير املدرسة املعلمني بنرشات عن 

أساليب مراعاة الفروق الفردية بني الطالب 
يف القدرات العقلية.

1312052ك

متوسطة1.630.5253 ٪1.959.638.5100

2
يعقد مدير املدرسة املعلمني دورات تدريبية 

عن أساليب تنمية مهارات التفكر لدى 
الطالب.

0302252ك

منخفضة1.580.4994 ٪057.742.3100

يرشد مدير املدرسة املعلمني إىل تصميم 3
املواقف الصفية املثرة لعمليات التفكر عند 

الطالب.

9222152ك

متوسطة1.770.732 ٪17.442.340.4100

4
ينظم مدير املدرسة دورات تدريبية 

للمعلمني  لتعلمي الطالب مهارات حل 
املشكالت.

6291752ك

متوسطة1.790.6371 ٪11.555.832.7100

متوسطة1.690.466املتوسط احلسايب العام

ــة.  ــة منخفض بدرج

النتائــج املتعلقــة بالســؤال الثالــث: مــا دور مديــر 
املدرســة كمــرف مقيــم يف ممارســة معلمي الدراســات 
ــدى  ــر ل ــدرات التفك ــة ق ــارات تنمي ــالمية مله اإلس

ــط: ــم النش ــالب بالتعل الط
       لبيــان اســتجابات معلمــي الدراســات اإلســالمية 
املشــاركني يف هــذه الدراســة نحــو عبــارات االســتبانة 
ــي  ــة معلم ــة يف ممارس ــر املدرس ــف دور مدي ــي تص الت

قــدرات  تنميــة  مهــارات  اإلســالمية  الدراســات 
التفكــر لــدى الطــالب بالتعلــم النشــط يف املرحلتــني 
املتوســطة والثانويــة وعددهــا )4( مهــارات تدريســية، 
ــة،  ــب املئوي ــرارات، والنس ــاب التك ــم حس ــث ت حي
املعياريــة،  واالنحرافــات  احلســابية،  واملتوســطات 
والرتتيــب، ومســتوى األداء، ويســتعرض اجلــدول 

ــج:  ــك النتائ ــم )8( تل رق

     تشــر نتائــج اجلــدول رقــم )8( إىل التكــرارات 
والنســب املئويــة واملتوســطات احلســابية وترتيــب 
املجــال  يف  للعبــارات  األداء  ومســتوى  العبــارات، 
ــر املدرســة يف ممارســة معلمــي  ــو دور مدي ــث وه الثال
قــدرات  تنميــة  ملهــارات  اإلســالمية  الدراســات 
 )1.69( العــام:  املتوســط  بلــغ  حيــث  التفكــر، 
ــة  ــام كان بدرج ــتوى األداء الع ــر أن مس ــذي يش وال
متوســطة، وهــذه النتائــج تتوافــق مــع دراســة الكعابنــة 
وحســني )2019( التــي بينــت أن مدى تنفيــذ املعلمني 
ــطة،  ــة متوس ــاءت بدرج ــر ج ــارات التفك ــة مه لتنمي
ــارات  ــتجابة يف العب ــة االس ــج درج ــت النتائ ــام بين ك
رقــم )1، 2، 3، 4( جــاءت بدرجــة متوســطة، وذلــك 

مــا  انحــرت  للعبــارات  احلســايب  املتوســط  ألن 
ــايب  ــط احلس ــام كان املتوس ــني )1.67-2.33(، في ب
ــوايل: )1.54،  ــىل الت ــي ع ــم )5، 6( ه ــني رق للعبارت
1.56(، وقــد انحــرت مــا بــني )1-1.66(، وهــذا 
يــدل عــىل أن درجــة اســتجابة أفــراد عينــة الدراســة يف 
ــة،  ــة منخفض ــاءت بدرج ــم )5، 6( ج ــني رق العبارت

النتائج املتعلقة بالسؤال الرابع: 

ــة  ــم يف ممارس ــرف مقي ــة كم ــر املدرس ــا دور مدي م
تنظيــم  ملهــارات  اإلســالمية  الدراســات  معلمــي 

األنشــطة الصفيــة بالتعلــم النشــط:
       لبيــان اســتجابات معلمــي الدراســات اإلســالمية 
املشــاركني يف هــذه الدراســة نحــو عبــارات االســتبانة 
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ــات  ــي الدراس ــة معلم ــة يف ممارس ــر املدرس ــدور مدي ل
ــدى  ــة ل ــطة الصفي ــم األنش ــارات تنظي ــالمية مه اإلس
الطــالب بالتعلــم النشــط يف املرحلتــني املتوســطة 
والثانويــة وعددهــا )6( مهــارات تدريســية، حيــث تــم 

حســاب التكــرارات، والنســب املئويــة، واملتوســطات 
احلســابية، واالنحــراف املعياريــة، وترتيــب املهــارات، 
ومســتوى األداء، ويســتعرض اجلــدول رقــم )9( تلــك 

النتائــج: 
جدول رقم )9(: نتائج املتوسطات احلسابية ومستوى األداء لدور مدير املدرسة كمرشف مقيم يف ممارسة معلمي الدراسات اإلسالمية مهارات تنظيم األنشطة 

الصفية بالتعلم النشط:

م
العبارات

عالية
املتوسطات التكرارات

احلسابية
االنحراف 

املعياري
الرتتيب

مستوى 
األداء مجمنخفضةمتوسطةعالية

1
يعقد مدير املدرسة اجتامعات مع املعلمني 
ملناقشة كيفية إثراء املنهج املدريس بأنشطة 

فردية ومجاعية مناسبة للتعلم النشط.

18286522.230.645ك
متوسطة5

٪34.653.811.5100

2
يتابع مدير املدرسة مدى إرشاك املعلمني 
الطالب يف األنشطة غر صفية من خالل 

سجالت املتابعة.

23236522.33ك
0.6781

عالية
٪44.244.223.1100

يساعد مدير املدرسة املعلمني عىل تنظيم 3
زيارات ميدانية ذات عالقة باملنهج 

املدريس.

4381052ك
1.880.5216

متوسطة
٪7.773.119.2100

4
يزود مدير املدرسة  املعلمني بنرشات عن 
كيفية مراعاة حاجات الطالب عن طريق 

األنشطة الصفية والغر صفية.

7341152ك
متوسطة1.920.5892

٪13.565.421.2100

5
ينظم مدير املدرسة برامج تدريبية للمعلمني 
عن كيفية اكتشاف امليول واالجتاهات عند 

الطالب.

4192952ك
1.52

0.693
3

منخفضة
٪7.736.555.8100

6
يساعد مدير املدرسة املعلمني عىل تنظيم 

برامج إثرائية من أجل  تنمية امليول 
واالجتاهات عند الطالب.

51928521.55ك
0.603

منخفضة4
٪9.636.553.8100

متوسطة1.910.325املتوسط احلسايب العام

التكــرارات  إىل   )9( رقــم  اجلــدول  نتائــج  تشــر 
والنســب املئويــة واملتوســطات احلســابية واالنحرافات 
ــي إىل  ــي تنتم ــارات الت ــتوى األداء للعب ــة ومس املعياري
ــة  ــة يف ممارس ــر املدرس ــو دور مدي ــع وه ــال الراب املج
تنظيــم  ملهــارات  اإلســالمية  الدراســات  معلمــي 
ــذا  ــام هل ــط الع ــغ املتوس ــث بل ــة، حي ــطة الصفي األنش
املجــال )1.91(  والــذي يشــر إىل أن مســتوى األداء 
ــق  ــج تتواف ــذه النتائ ــطة، وه ــة متوس ــام كان بدرج الع
ــت  ــي بين ــني )2019( الت ــة وحس ــة الكعابن ــع دراس م
ــة  ــطة الصفي ــم األنش ــني لتنظي ــذ املعلم ــدى تنفي أن م

ــطة. ــة متوس ــاءت بدرج ج
     كــام بينــت النتائــج أن درجــة اســتجابة أفــراد عينــة 

الدراســة يف العبــارات رقــم )1، 3، 4( جــاءت بدرجــة 
متوســطة، وكانــت املتوســطات احلســابية عــىل التــوايل: 
مــا  انحــرت  ألهنــا   ،)1.92  ،1.88  ،  ،2.23(
ــايب  ــط احلس ــام كان املتوس ــني )1.67-2.33(، في ب
ــد  ــو )1.52، 1.55(، وق ــم )5، 6( ه ــني رق للعبارت
ــني )1.66-1(،  ــابية ب ــطات احلس ــرت املتوس انح
ــة  ــراد عين ــتجابة أف ــة اس ــىل أن درج ــدل ع ــذا ي وه
الدراســة للعبارتــني رقــم )5، 6( جــاءت بدرجــة 
منخفضــة. وأخــرا جــاءت اســتجابة أفــراد عينــة 
ألن  عاليــة،  بدرجــة   )2( رقــم  للعبــارة  الدراســة 
ــن  ــىل م ــم )2( كان أع ــارة رق ــايب للعب ــط احلس املتوس
)2.33(، حيــث كان املتوســط احلســايب: )2.33(.  
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جدول رقم )10(: نتائج املتوسطات احلسابية ومستوى األداء لدور مدير املدرسة كمرشف مقيم يف ممارسة معلمي الدراسات اإلسالمية ملهارات التفاعل 
الصفي بالتعلم النشط:

ــر  ــا دور مدي ــس: م ــؤال اخلام ــة بالس ــج املتعلق النتائ
معلمــي  ممارســة  يف  مقيــم  كمــرشف  املدرســة 
الدراســات اإلســالمية ملهــارات التفاعــل الصفــي 

النشــط:            بالتعلــم 
       لبيــان اســتجابات معلمــي الدراســات اإلســالمية 
املشــاركني يف هــذه الدراســة نحــو عبــارات االســتبانة 
ــي  ــة معلم ــة يف ممارس ــر املدرس ــف دور مدي ــي تص الت

الدراســات اإلســالمية مهــارات تنظيــم األنشــطة 
الصفيــة لــدى الطــالب بالتعلــم النشــط يف املرحلتــني 
املتوســطة والثانويــة وعددهــا )8( مهــارات تدريســية، 
ــة،  ــب املئوي ــرارات، والنس ــاب التك ــم حس ــث ت حي
املعياريــة،  واالنحــراف  احلســابية،  واملتوســطات 
وترتيــب املهــارات، ومســتوى األداء، ويســتعرض 

ــج:  ــك النتائ ــم )10( تل ــدول رق اجل

العباراتم
عالية

املتوسطات التكرارات
احلسابية

االنحراف 
مستوى الرتتيباملعياري

األداء مجمنخفضةمتوسطةعالية

حيدد مدير املدرسة مسؤوليات املعلم يف 1
تنظيم بيئة صفية تفاعلية للطالب.

2915852ك
2.400.747 2

عالية
٪55.828.815.4100

يشجع مدير املدرسة املعلمني عىل تبادل 2
طرح األسئلة الصفية مع الطالب.

2720552ك
2.420.667

عالية1
٪51.938.59.6100

3
يزود مدير املدرسة املعلمني بنرشات 

عن زيادة دافعية الطالب للتعلم 
واالبتعاد عن مثبطات التعلم عند 

الطالب.

10311152ك

متوسطة1.980.6415 ٪19.259.621.2100

4
حيث مدير املدرسة املعلمني عىل 

حتفيز الطالب إلبداء الرأي بالقضايا 
املطروحة.

10301252ك

1.960.656

متوسطة6

٪19.257.723.1100

5
يقيم مدير املدرسة املعلمني ورش عمل 

عن  توعية الطالب برورة احرتام 
آراء اآلخرين وتقبل االختالف.

1432652ك

2.150.6063

متوسطة

٪26.961.511.5100

6
يساعد مدير املدرسة املعلمني عىل عقد 
ندوات عملية  لتدريب الطالب ملامرسة 

احلوار واإلصغاء فيام بينهم.

1133852ك

2.060.608
4

متوسطة

٪21.263.515.4100

7

يشجع مدير املدرسة املعلمني يف وضع 
برامج تعليمية لتنمية  قدرة الطالب يف 
حتمل املسؤولية عند التحدث واإللقاء 

أمام اآلخرين.

12202052ك

1.850.776
متوسطة8

٪38.538.538.5100

8

يعقد مدير املدرسة املعلمني دورات 
تدريبية عن كيفية تنمية مهارات التعاون 

بني الطالب عند التعلم واألعامل 
اجلامعية.

9281552ك

1.88
0.676

متوسطة7
٪17.353.828.8100

متوسطة2.090.28املتوسط احلسايب العام

ــطات  ــم )10( إىل املتوس ــدول رق ــج اجل ــر نتائ     تش
والتكــرارات  املعياريــة  واالنحرافــات  احلســابية 
والنســب املئويــة والرتتيــب ومســتوى األداء للعبــارات 

التــي تنتمــي إىل املجــال الرابــع وهــو )دور مديــر 
ــالمية  ــات اإلس ــي الدراس ــة معلم ــة يف ممارس املدرس
ملهــارات تنظيــم األنشــطة الصفيــة(، حيــث بلــغ 



228

مجلة العلوم اإلنسانية و اإلدارية  ،العدد )٢٩(  جمادى األول  ١٤٤٤ هـ - ديسمبر ٢٠٢٢ م

دور مدير املدرسة كمرشف مقيم يف ممارسة معلمي الدراسات اإلسالمية مهارات التدريس للتعلم النشط يف املرحلتني املتوسطة والثانوية

ــر  ــذي يش ــال )2.09( وال ــذا املج ــام هل ــط الع املتوس
إىل أن مســتوى األداء العــام كان بدرجــة متوســطة، 
ــني  ــة وحس ــة الكعابن ــع دراس ــق م ــج تتف ــذه النتائ وه
املعلمــني  تنفيــذ  مــدى  أن  بينــت  التــي   )2019(
ملهــارات التفاعــل الصفــي جــاءت بدرجــة متوســطة. 
 كــام أوضحــت النتائــج أن اســتجابة أفــراد عينــة 
ــة  ــاءت بدرج ــم )1، 2( ج ــني رق ــة يف العبارت الدراس
عاليــة،  ألن املتوســط احلســايب كان أعىل مــن )2.33(، 
وكانــت املتوســطات احلســابية عــىل التــوايل: )2.40، 
ــتجابة يف  ــة االس ــج أن درج ــت النتائ ــام بين 2.42(، في
ــة  ــاءت بدرج ــم )3، 4، 5، 6، 7، 8( ج ــارات رق العب
متوســطة، وكانــت املتوســطات احلســابية عــىل التــوايل: 
 ،)1.88 ،1.85 ،2.06 ،2.15 ،1.96 ، ،1.98(
ــرت  ــارات انح ــايب للعب ــط احلس ــك ألن املتوس وذل

ــني )2.33-1.67(.  ــا ب م

النتائج املتعلقة بالسؤال السادس: 

ــة  ــم يف ممارس ــرف مقي ــة كم ــر املدرس ــا دور مدي م
ــتخدام  ــارات اس ــالمية مه ــات اإلس ــي الدراس معلم

ــط: ــم النش ــة بالتعل ــات التعليمي التقني
ــات  ــي الدراس ــتجابات معلم ــتعراض اس ــم اس        ت
اإلســالمية املشــاركني يف هــذه الدراســة نحــو عبــارات 
االســتبانة التــي تصــف دور مديــر املدرســة يف ممارســة 
ــتخدام  ــارات اس ــالمية مله ــات اإلس ــي الدراس معلم
املرحلتــني  يف  النشــط  بالتعلــم  التعليــم  تقنيــات 
املتوســطة والثانويــة وعددهــا )6( مهــارات تدريســية، 
ــة،  ــب املئوي ــرارات، والنس ــاب التك ــم حس ــث ت حي
املعياريــة،  واالنحــراف  احلســابية،  واملتوســطات 
احلســابية  املتوســطات  وفــق  املهــارات  وترتيــب 
ومســتوى األداء، ويســتعرض اجلــدول رقــم )11( 

ــج: ــك النتائ تل
جدول رقم )11(: نتائج املتوسطات احلسابية ومستوى األداء لدور مدير املدرسة كمرشف مقيم يف ممارسة معلمي الدراسات اإلسالمية مهارات استخدام 

تقنيات التعليم بالتعلم النشط:

العباراتم
عالية

املتوسطات التكرارات
احلسابية

االنحراف 
مستوى الرتتيباملعياري

األداء مجمنخفضةمتوسطةعالية

1
يستثمر مدير املدرسة املعلمني املتميزين 
يف تدريب زمالئهم عىل  كيفية استخدام 
مصادر وتقنيات التعلم أثناء التدريس.

7202552ك
منخفضة1.650.7126

٪13.538.548.1100

2
حيث مدير املدرسة املعلمني عىل تنويع 

استخدام الوسائل التعليمية املناسبة للتعلم 
النشط

عالية28168522.380.7452ك
٪53.830.815.4100

3
يطالب مدير املدرسة املعلمني بتقديم 

دروس إثرائية من خالل الفصول 
االفرتاضية باملنصات التعليمية يف 

اإلنرتنت.

7281752ك
متوسطة1.810.6584

٪13.553.832.7100

4
يطالب مدير املدرسة املعلمني بوضع 

دورس حموسبة عىل املنصات التعليمية يف 
اإلنرتنت.

متوسطة42820521.6906125ك
٪7.753.838.5100

5
يوجه مدير املدرسة املعلمني إىل مساعدة 
الطالب عىل استخدام املنصات التعليم 

للقيام بالواجبات والتكليفات.

2523452ك
عالية2.400.6341

٪48.144.27.7100

6
حيث مدير املدرسة املعلمني عىل استخدام 

الريد اإللكرتوين يف املنصات التعليمية 
للتواصل مع طالهبم.

1135652ك
متوسطة2.090.5693

٪21.267.311.5100

متوسطة2.010.341املتوسط احلسايب العام
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جدول رقم )12(: نتائج املتوسطات احلسابية ومستوى األداء لدور مدير املدرسة كمرشف مقيم يف ممارسة معلمي الدراسات اإلسالمية مهارات التقويم 
بالتعلم النشط:

تشــر نتائــج اجلــدول رقــم )11( إىل التكــرارات 
والنســب املئويــة واملتوســطات احلســابية واالنحرافات 
ــي إىل  ــي تنتم ــارات الت ــتوى األداء للعب ــة ومس املعياري
املجــال الســادس وهــو )دور مديــر املدرســة يف ممارســة 
ــتخدام  ــارات اس ــالمية مه ــات اإلس ــي الدراس معلم
ــذا  ــام هل ــط الع ــغ املتوس ــث بل ــم(، حي ــات التعلي تقني
ــتوى األداء  ــر إىل أن مس ــذي يش ــال )2.01( وال املج
العــام هلــذا املجــال كان بدرجــة متوســطة، وهــذه 
النتائــج تتفــق مــع دراســة الكعابنــة وحســني )2019( 
ملهــارات  املعلمــني  تنفيــذ  مــدى  أن  بينــت  التــي 
بدرجــة  جــاءت  التعليــم  تكنولوجيــا  اســتخدام 

ــطة.  متوس
     كــام بينــت النتائــج أن درجــة اســتجابة أفــراد 
ــاءت  ــم )3، 4، 6( ج ــارات رق ــة يف العب ــة الدراس عين
بدرجــة متوســطة، وذلــك ألن املتوســط احلســايب 
للعبــارات انحــرت مــا بــني )1.67-2.33(، فيــام 
ــة  ــة الدراس ــراد عين ــتجابة أف ــة اس ــاءت درج كان ج
يف العبــارة رقــم )1( بدرجــة منخفضــة، حيــث أن 
ــايب  ــط احلس ــايب: )1.65( ألن املتوس ــط احلس املتوس
ــج  ــت النتائ ــني )1-1.66(. وأوضح ــا ب ــر  م انح

ــم  ــني رق ــة يف العبارت ــة الدراس ــراد عين ــتجابة أف أن اس
)2، 5( جــاءت بدرجــة عاليــة، ألن املتوســط احلســايب 
ــاء  ــث ج ــن )2.33(، حي ــىل م ــارة كان أع ــذه العب هل
املتوســط احلســايب يف العبارتــني رقــم )2، 5( عــىل 

 .)  ،)2.40  ،2.38( التــوايل: 
النتائج املتعلقة بالسؤال السابع: 

ــة  ــم يف ممارس ــرف مقي ــة كم ــر املدرس ــا دور مدي م
معلمــي الدراســات اإلســالمية مهــارات التقويــم 

بالتعلــم النشــط:           
ــات  ــي الدراس ــتجابات معلم ــتعراض اس ــم اس        ت
اإلســالمية املشــاركني يف هــذه الدراســة نحــو عبــارات 
االســتبانة التــي تصــف دور مديــر املدرســة يف ممارســة 
معلمــي الدراســات اإلســالمية ملهــارات التقويــم 
بالتعلــم النشــط يف املرحلتــني املتوســطة والثانويــة 
وعددهــا )8( مهــارات تدريســية، حيــث تــم حســاب 
التكــرارات، والنســب املئوية، واملتوســطات احلســابية، 
وفــق  املهــارات  وترتيــب  املعياريــة،  واالنحــراف 
ــتعرض  ــتوى األداء، ويس ــابية ومس ــطات احلس املتوس

ــج: ــك النتائ ــم )12( تل ــدول رق اجل

العباراتم
عالية

املتوسطات التكرارات
احلسابية

االنحراف 
مستوى الرتتيباملعياري

األداء مجمنخفضةمتوسطةعالية

يشجع مدير املدرسة املعلمني عىل 1
استخدام التقويم الذايت ألدائهم املهني.

7311452ك
متوسطة1.870.6275

٪13.559.626.9100

2
يشجع مدير املدرسة املعلمني عىل إرشاك 
الطالب يف عملية تقويم أعامل وأنشطة 

زمالئهم.

2718752ك

عالية2.380.7182
٪51.934.613.5100

3
يؤكد مدير املدرسة للمعلمني عىل رضورة 

أن تكون التغذية الراجعة فورية أثناء 
الدرس.

2524352ك

عالية2.420.6051
٪48.146.25.8100

4
يزود مدير املدرسة املعلمني بنرشات عن 

أدوات التقويم املناسبة عند التدريس 
بالتعلم النشط.

1351652ك
متوسطة1.710.4987

٪1.967.330.8100

يطلع مدير املدرسة عىل سجالت املتابعة 5
للواجبات وأنشطة الطالب بصفة دورية.

2521652ك
عالية2.360.6873

٪48.140.411.5100
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العباراتم
عالية

املتوسطات التكرارات
احلسابية

االنحراف 
مستوى الرتتيباملعياري

األداء مجمنخفضةمتوسطةعالية

يتابع مدير املدرسة التزام املعلمني باخلطط 6
العالجية واإلثرائية.

2321852ك
متوسطة1.690.5448

٪3.861.534.6100

7
يبحث مدير املدرسة مع املعلمني أسباب 

انخفاض التحصيل الدرايس للطالب 
بصفة دورية.

8301452ك

متوسطة1.880.6464
٪15.457.726.9100

8
حيث مدير املدرسة املعلمني عىل استخدام 

التقويم البديل يف تقويم الطالب مثل 
سالمل التقدير, والتقويم املعتمد عىل األداء.

8331152ك

متوسطة1.740.3786
٪15.463.521.2100

متوسطة2.030.295املتوسط احلسايب العام

    أشــارت نتائــج اجلــدول رقــم )12( إىل التكــرارات 
والنســب املئويــة واملتوســطات احلســابية واالنحرافات 
ــي إىل  ــي تنتم ــارات الت ــتوى األداء للعب ــة ومس املعياري
ــة  ــة يف ممارس ــر املدرس ــو )دور مدي ــع وه ــال الراب املج
ــم(،  ــارات التقوي ــالمية مه ــات اإلس ــي الدراس معلم
ــال )2.03(  ــذا املج ــام هل ــط الع ــغ املتوس ــث بل حي
والــذي يشــر إىل أن مســتوى األداء العــام هلــذا املجــال 
كان بدرجــة متوســطة. وهــذه النتائــج تتفــق مــع 
دراســة النفيعــي )2016م( التــي أوضحــت أن درجــة 
ــط  ــم النش ــم بالتعل ــارات التقوي ــني مله ــق املعلم تطبي

ــطة. ــة متوس ــاءت بدرج ج
     كــام أوضحــت النتائــج أن درجــة االســتجابة يف 
العبــارات رقــم )2، 3، 5( جــاءت بدرجــة عاليــة، ألن 
املتوســط احلســايب أعــىل مــن )2.33(، حيــث جــاءت 
ــوايل: )2.38، 2.42، 2.36(،  املتوســطات عــىل الت

ــارات  ــتجابة للعب ــة االس ــج أن درج ــت النتائ وأوضح
رقــم )1، 4، 6، 7، 8( جــاءت بدرجــة متوســطة، 
مــا  انحــرت  للعبــارات  احلســايب  املتوســط  ألن 
بــني )1.67-2.33(. وكانــت املتوســطات عــىل 
 ،)1.74  ،1.88  ،1.69  ،1.71 التــوايل:)1.87، 

املدرســة  ملديــر  الــكي  بالــدور  املرتبطــة  النتائــج 
الدراســات  معلمــي  ممارســة  يف  مقيــم  كمــرف 
اإلســالمية ألبعــاد املهــارات التدريســية الكليــة بالتعلم 

النشــط:
     لبيــان دور مديــر املدرســة كمــرشف مقيــم يف 
األبعــاد  اإلســالمية  الدراســات  معلمــي  تدريــس 
النشــط،  بالتعلــم  التدريســية  للمهــارات  الكليــة 
تــم حســاب املتوســطات احلســابية واالنحرافــات 
املعياريــة، وترتيــب األبعــاد، ومســتوى األداء كــام هــو 

موضــح يف اجلــدول رقــم )13(:
جدول رقم )13(: نتائج املتوسطات احلسابية ومستوى األداء لدور مدير املدرسة كمرشف مقيم يف ممارسة معلمي الدراسات اإلسالمية يف األبعاد الكلية 

بالتعلم النشط:

املتوسط العددالبعد
احلسايب

االنحراف 
مستوى الرتبةاملعياري

األداء
أوالً: دور مدير املدرسة يف ممارسة معلمي الدراسات اإلسالمية مهارات 

متوسطة521.870.4155التخطيط.

ثانيًا: دور مدير املدرسة يف ممارسة معلمي الدراسات اإلسالمية مهارات 
متوسطة521.7403786استخدام اسرتاتيجيات التدريس.

ثالثًا: دور مدير املدرسة يف ممارسة املعلمني مهارات تنمية قدرات التفكر 
متوسطة521.690.4667عند الطالب.
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جدول رقم )14(: قيم اختبار)ت(  لتحديد مستوى الداللة ملتغر اختالف املرحلة الدراسية يف دور مدير املدرسة عىل أداء معلمي الدراسات اإلسالمية 
للمهارات التدريسية بالتعلم النشط:

املتوسط العددالبعد
احلسايب

االنحراف 
مستوى الرتبةاملعياري

األداء
رابعًا: دور مدير املدرسة يف ممارسة معلمي الدراسات اإلسالمية مهارات 

متوسطة521.9103244تنظيم األنشطة الصفية.

متوسطة522.090.2801خامسًا: دور مدير املدرسة يف ممارسة املعلمني مهارات التفاعل الصفي.
سادسًا: دور مدير املدرسة يف ممارسة معلمي الدراسات اإلسالمية مهارات 

متوسطة522.0103413استخدام تقنيات التعليم.

سابعًا: دور مدير املدرسة يف ممارسة معلمي الدراسات اإلسالمية مهارات 
متوسطة522.0302952التقويم.

الدور الكي ملدير املدرسة يف ممارسة معلمي الدراسات اإلسالمية يف 
متوسطة521.930.217املهارات التدريسية الكلية للتعلم النشط.

النتائج املتعلقة بالسؤال الثامن: 

هــل توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى 
اســتجابات  متوســطات  بــن   )a ≤ 0.05( الداللــة 
ــة  ــر املدرس ــدور مدي ــالمية ل ــات اإلس ــي الدراس معلم
كمــرف مقيــم يف ممارســتهم مهــارات التدريــس 
بالتعلــم النشــط تعــزى الختــالف املرحلــة الدراســية: 
ــر  ــد أث ــق بتحدي ــن املتعل ــؤال الثام ــىل الس ــة ع لإلجاب

ــة  ــر املدرس ــية ملدي ــة الدراس ــالف املرحل ــر اخت متغ
ــالمية  ــات اإلس ــي الدراس ــة معلم ــىل دوره يف ممارس ع
ملهــارات التدريــس بالتعلــم النشــط: تــم مجــع بيانــات 
يف  اإلســالمية  الدراســات  ملعلمــي  األداء  مســتوى 
املرحلتــني املتوســطة والثانويــة وذلــك الختبــار صحــة 
ــني  ــار )ت( للعينت ــم عمــل اختب الفــرض الصفــري، ت
ــم )14(: ــدول رق ــك اجل ــح ذل ــام يوض ــتقلتني ك املس

املرحلة أبعاد املهارات التدريسية يف دور مدير املدرسة:م
الدراسية

املتوسط 
احلسايب

االنحراف 
مستوى قيمة )ت(املعياري

a الداللةالداللة

غر دالة396..857-1.8210.41840املتوسطةمهارات التخطيط.1 1.9200.41422الثانوية

غر دالة666..1.7593.36201434املتوسطةمهارات استخدام اسرتاتيجيات التدريس.2 1.7133.40116الثانوية

غر دالة483..707-1.6481.48168املتوسطةمهارات تنمية قدرات التفكر.3 1.7400.45346الثانوية

غر دالة895..133-1.9012.36474املتوسطةمهارات تنظيم األنشطة الصفية.4 1.9133.28104الثانوية

غر دالة2.1296.200601.089.281املتوسطةمهارات التفاعل الصفي.5 2.0450.34588الثانوية

غر دالة890..139-2.0000.38397املتوسطةمهارات استخدام تقنيات التعليم.6 2.0133.29627الثانوية

غر دالة841..2.0417.27951202املتوسطةمهارات التقويم7 2.0250.31664الثانوية
املهارات التدريسية ككل

الثانوية
غر دالة229.-1.217-1.9285.20069املتوسطة 2.0171.31594الثانوية
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    يتضح من اجلدول رقم )14( النتائج التالية:
ــد 	  ــة عن ــة إحصائي ــروق ذات دالل ــود ف ــدم وج ع

مســتوى الداللــة ) a ≤ 0.05( بــني متوســطات 
اســتجابات معلمــي الدراســات اإلســالمية لــدور 
مديــر املدرســة كمــرشف مقيــم يف ممارســتهم 
تعــزى  النشــط  بالتعلــم  التخطيــط  مهــارات 

الختــالف املرحلــة الدراســية.
ــد 	  ــة عن ــة إحصائي ــروق ذات دالل ــود ف ــدم وج ع

مســتوى الداللــة ) a ≤ 0.05( بــني متوســطات 
اســتجابات معلمــي الدراســات اإلســالمية لــدور 
مديــر املدرســة كمــرشف مقيــم يف ممارســتهم 
التدريــس  اســرتاتيجيات  اســتخدام  مهــارات 
املرحلــة  الختــالف  تعــزى  النشــط  بالتعلــم 

الدراســية.
ــد 	  ــة عن ــة إحصائي ــروق ذات دالل ــود ف ــدم وج ع

مســتوى الداللــة ) a ≤ 0.05( بــني متوســطات 
اســتجابات معلمــي الدراســات اإلســالمية لــدور 
مديــر املدرســة كمــرشف مقيــم يف ممارســتهم 
مهــارات تنميــة قــدرات التفكــر بالتعلــم النشــط 

ــية. ــة الدراس ــالف املرحل ــزى الخت تع
ــد 	  ــة عن ــة إحصائي ــروق ذات دالل ــود ف ــدم وج ع

مســتوى الداللــة ) a ≤ 0.05( بــني متوســطات 
اســتجابات معلمــي الدراســات اإلســالمية لــدور 
مديــر املدرســة كمــرشف مقيــم يف ممارســتهم 
مهــارات تنظيــم األنشــطة الصفيــة بالتعلم النشــط 

ــية. ــة الدراس ــالف املرحل ــزى الخت تع
ــد 	  ــة عن ــة إحصائي ــروق ذات دالل ــود ف ــدم وج ع

مســتوى الداللــة ) a ≤ 0.05( بــني متوســطات 
اســتجابات معلمــي الدراســات اإلســالمية لــدور 
مديــر املدرســة كمــرشف مقيــم يف ممارســتهم 
مهــارات التفاعــل الصفــي بالتعلــم النشــط تعــزى 

ــية. ــة الدراس ــالف املرحل الخت
ــد 	  ــة عن ــة إحصائي ــروق ذات دالل ــود ف ــدم وج ع

مســتوى الداللــة ) a ≤ 0.05( بــني متوســطات 
اســتجابات معلمــي الدراســات اإلســالمية لــدور 
مديــر املدرســة كمــرشف مقيــم يف ممارســتهم 
ــم  ــة بالتعل ــات التعليمي ــتخدام التقني ــارات اس مه

ــية. ــة الدراس ــالف املرحل ــزى الخت ــط تع النش
ــد 	  ــة عن ــة إحصائي ــروق ذات دالل ــود ف ــدم وج ع

مســتوى الداللــة ) a ≤ 0.05( بــني متوســطات 
اســتجابات معلمــي الدراســات اإلســالمية لــدور 
مديــر املدرســة كمــرشف مقيــم يف ممارســتهم 
تعــزى  النشــط  بالتعلــم  التقويــم  مهــارات 

الختــالف املرحلــة الدراســية.
ــد 	  ــة عن ــة إحصائي ــروق ذات دالل ــود ف ــدم وج ع

مســتوى الداللــة ) a ≤ 0.05( بــني متوســطات 
اســتجابات معلمــي الدراســات اإلســالمية يف 
دور مديــر املدرســة كمــرشف مقيــم يف ممارســتهم 
النشــط  بالتعلــم  ككل  التدريســية  للمهــارات 

ــية. ــة الدراس ــالف املرحل ــزى الخت تع

التوصيات: 
يف ضــوء نتائــج الدراســة التــي أوضحــت أن مســتوى 
املهــارات التدريســية بالتعلــم النشــط جــاءت بدرجــة 
ــاءة  ــع كف ــة رف ــر املدرس ــىل مدي ــي ع ــطة ينبغ متوس
معلمــي الدراســات اإلســالمية يف مهــارات التدريــس 

خــالل مــا يــي:
ــات . 1 ــي الدراس ــع معلم ــة م ــج تدريبي ــد برام  عق

اإلســالمية مــن أجــل تنميــة مهاراهتــم التدريســية 
يف التعلــم النشــط يف مهــارات ختطيــط وتنفيــذ 
ورفــع  اإلســالمية،  الرتبيــة  دروس  وتقويــم 
كفاءهتــم يف مهــارات تنميــة قــدرات التفكــر 
اســرتاتيجيات  مهــارات  واكتســاب  للطــالب 
أثبتــت  حيــث  النشــط،   التعلــم  يف  تدريســية 
ــة  ــرون )2015م(  ودراس ــوب وآخ ــة الرج دراس
الرامــج  أن  )2020م(  وآخــرون  الــدورسي 
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التدريبيــة فعالــة يف رفــع املهــارات التدريســية 
للمعلمــني يف التعلــم النشــط. 

ــم . 2 ــني املعل ــي ب ــل الصف ــج أن التفاع ــت النتائ أثبت
والطــالب يف درجــة متوســطة وهــذا يؤكــد عــىل 
رضورة اطــالع املعلــم عــىل دروس نموذجيــة 

ــد. ــي اجلي ــل الصف ــة التفاع ــع كيفي توض
املدرســية . 3 األنشــطة  تنظيــم  أن  النتائــج  بينــت 

ــىل  ــي ع ــك يبنغ ــطة ولذل ــة متوس ــاءت بدرج ج
مــع  دوريــة  لقــاءات  تنظيــم  املدرســة  مديــر 
معلمــي الدراســات اإلســالمية أثنــاء الفصــل 
الــدرايس ملتابعــة تنظيــم األنشــطة الصفية املناســبة 
للتعلــم النشــط. حيــث أكــد نتائــج دراســة بيومــي 
)2005( عــىل رضورة عقــد اجتامعــات بــني مديــر 
املدرســة واملعلمــني ملعاجلــة مشــكالت التدريــس 

ــية. ــطة املدرس ــر األنش ــة س ومتابع
يف . 4 املعلمــني  أداء  مســتوى  أن  النتائــج  بينــت 

اســتخدام تقنيــات التعليــم كان بدرجــة متوســطة 
ولــذا نؤكــد عــىل رضورة عقــد ورش تدريبيــة 
لتدريــب معلمــي الدراســات اإلســالمية عــىل 
كيفيــة اســتخدام التقنيــات التعليميــة املناســبة 

للتعلــم النشــط.

الدراسات املقرتحة: 
تويص الدراسة بعمل دراسات عن:

فاعليــة برنامــج تدريبيــي ملعلمــي الدراســات . 1
اإلســالمية يف تطويــر مهــارات التدريــس بالتعلــم 

ــط. النش
ــة . 2 ــم يف ممارس ــرشف مقي ــة كم ــر املدرس دور مدي

ملهــارات  األخــرى  الدراســية  املــواد  معلمــي 
التدريــس بالتعلــم النشــط.

ــو . 3 ــالمية نح ــات اإلس ــي الدراس ــات معلم اجتاه
باتبــاع  اإلســالمية  الرتبيــة  دروس  تدريــس 

النشــط.  بالتعلــم  التدريــس  مهــارات 

املراجع:

أوالً: املراجع العربية:

البــادري، أمحــد محيــد )2017(: درجــة اســتخدام . 1
ــط  ــم النش ــرتاتيجيات التعل ــوم اس ــامت العل معل
وعالقتهــا  العلــوم  مــادة  أنشــطة  تدريــس  يف 
ــل  ــا قب ــم م ــة التعلي ــا بمرحل ــن نحوه باجتاهاهت
املــدريس، جملــة البحــوث يف جمــاالت الرتبيــة 

ص126-105.  ،)6( العــدد  النوعيــة، 

باجبــر، عبدالقــادر عــوض وآخــرون )2020م(: . 2
اجلامعــي  التدريــس  مهــارات  امتــالك  مــدى 
الفعــال، لــدى أســاتذة جامعــة ســيئون مــن وجهة 
نظرهــم وطلبتهــم )كليــة الرتبيــة أنموذجــًا(، 
ــة،  ــة األندلــس، العلــوم اإلنســانية واالجتامعي جمل

املجلــد7، العــدد36، ص194-142.

أبــو جحجــوح، حييــى حممــد )2008م(: مســتوى . 3
ممارســة معلمــي العلــوم املهــارات التدريســية 
ــى،  ــة األق ــة، جامع ــة الرتبي ــزة، جمل ــاع غ يف قط

ــطني. ــزة- فلس غ

التنســيق . 4 )2005م(:  غــازي  حممــد  بيومــي، 
بــني أدوار املــرشف الرتبــوي ومديــر املدرســة 
ــن:  ــة البحري ــم يف مملك ــرشف مقي ــة كم االبتدائي
احلديثــة،  الرتبيــة  رابطــة  تقويميــة،  دراســة 
ــة،  ــة احلديث ــة الرتبي ــدد 69، رابط ــد22، الع املجل

.231 ص161- 

الثبيتــي، يــرا رجــاء )2020م(: واقــع اســتخدام . 5
التعليــم  مرحلــة  يف  العربيــة  اللغــة  معلــامت 
الثانــوي بمدينــة الطائــف الســرتاتيجيات التعلــم 
النشــط، جملــة الدراســات الرتبويــة والنفســية، 
جامعــة الســلطان قابــوس، املجلــد14، العــدد2، 

ص288-270.

الــدورسي، عبدالعزيــز ســامل وآخــرون )2020(: . 6
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املهــارات  تنميــة  يف  التدريبيــة  الرامــج  دور 
التدريســية ملعلمــي املرحلــة االبتدائيــة بمدينــة 
واجلزيــرة  اخلليــج  دراســات  جملــة  الريــاض، 

.224 ص189-  العــدد179،  العربيــة، 

الرجــوب، ميســاء فائــق وآخــرون )2015م(: . 7
فاعليــة برنامــج تدريبــي ملعلمــي العلــوم بمنحــى 
التعلــم النشــط يف اكتســاب طلبــة الصــف الثامــن 
الناقــد  تفكرهــم  وتنميــة  العلميــة  املفاهيــم 
ــة  ــة جامع ــط، جمل ــم النش ــو التعل ــم نح واجتاهاهت
القــدس املفتوحــة لألبحــاث والدراســات، العــدد 

ص90-57.  ،36

الزهراين، حســن عوضه )1434هـــ(: دور اإلدارة . 8
املدرســية يف جتويــد برامــج التنميــة املهنيــة ملعلمــي 
املــدارس املتوســطة بمحافظــة جــدة، رســالة 
ماجســتر غــر منشــورة، جامعــة أم القــرى، مكــة 

املكرمــة.

مهــارات . 9 )2006م(:  حســني  حســن  زيتــون، 
ــرة،  ــس، القاه ــذ التدري ــة يف تنفي ــس، رؤي التدري

ــب. ــامل الكت ع

زيتــون، كــامل عبداحلميــد )2000(: تدريــس . 10
االســكندرية،  البنائيــة،  منظــور  مــن  العلــوم 
ــع. ــرش والتوزي ــر والن ــي للكمبيوت ــب العلم املكت

ــدة . 11 ــد )2018م(: دور قائ ــل حمم ــامل، هدي الس
املدرســة كمــرشف تربــوي مقيــم يف التنميــة املهنية 
للمعلــامت يف مدينــة الريــاض، جملــة البحــث 
ــة  ــة، جامعــة عــني شــمس- كلي العلمــي يف الرتبي
البنــات لــآداب والعلــوم والرتبيــة، املجلــد )4(، 

العــدد )19(، ص153-117.

ســعادة، جــودت أمحــد، والرشــيدي، فاطمــة . 12
املعلمــني  ممارســة  درجــة  )2017م(:  مجــال 
والطلبــة يف املرحلــة الثانويــة ألدوارهــم مــن 

ــة-  ــوم الرتبوي ــات- العل ــم، دراس ــة نظره وجه
.112-95  ،)44( األردن 

ســعادة، جــودت أمحــد وآخــرون )2006م(: . 13
ــامن-  ــق، ع ــة والتطبي ــني النظري ــط ب ــم النش التعل

ــرشوق. األردن، دار ال

ــس . 14 ــق تدري ــادل )2020(: طرائ ــالمة، ع س
العلــوم ودورهــا يف تنميــة التفكــر دار الفكــر 

ــع. ــرش والتوزي ــة والن للطباع

واقــع . 15 )2018م(:  أمحــد  نــواف  ســامرة، 
التعلــم  اســرتاتيجيات  اســتخدام  ومعوقــات 
ــة  النشــط لــدى معلمــي العلــوم للمرحلــة الثانوي
يف األردن، جملــة دراســات، العلــوم الرتبويــة، 

ص497-479.  ،4 العــدد   ،45 املجلــد 

عبــاس . 16 واجلمــل،  حممــد،  أســامة  ســيد، 
حلمــي )2012م(: أســاليب التعليــم والتعلــم 
واإليــامن  العلــم  دار  دســوق-مر،  النشــط، 

والتوزيــع. للنــرش 

التعلــم . 17 )2019م(:  أســامة  عبدالرمحــن، 
زاد. أســك  منصــة  الكــفء. 

)2010م(: . 18 عــزت  جــودت  عطــوي، 
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