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 :مستخلص البحث
أعضاء ىيئة التدريس بقسمي الدراسات اإلسبلمية كاللغة العربية ّتامعة بيشة ُب  أداءً  تقوٙبى اٟتإب  البحثي  ىدؼى 

ا١تنهج الوصفي )التحليلي، كا١تسحي( ُب  البحثي  بعى ضوء مهارات التدريس التبادٕب من كجهة نظرىم كالطلبة بالقسمُت، كات  
( مهارةن ُب 53، بلغت )ُب صورة استبانة ٔتهارات التدريس التبادٕب أدبياتو، كأدكاتو، كمناقشة نتائجو، كأعد الباحثاف قائمةن 

 ( من451ٜتس اسًتاتيجيات: )التنبؤ، التلخيص، التساؤؿ الذاٌب، التصور الذىٍت، كالتوضيح(، بلغت عينة البحث )
تقدٙب قائمة ٔتهارات التدريس التبادٕب ُب ، كمن أىم نتائج البحث: ةطلبال( من 393أعضاء ىيئة التدريس بالقسمُت، ك)

ا١تختلفة، كما تبُت توافر مهارات التدريس التبادٕب ٔتختلف اسًتاتيجياتو ُب أداء أعضاء ىيئة التدريس ُب  واسًتاتيجيات
لتطوير مهارات التدريس  ُب طرؽ التدريس بحث بضركرة إعداد برامج تدريبية، كقد أكصى الالتخصصُت من كجهة نظرىم

كاللغة العربية ّتامعة بيشة، كاقًتح البحث إجراء ْتث  ،الدراسات اإلسبلمية بتخصصي:التبادٕب لدل أعضاء ىيئة التدريس 
ي اللغوم كالوعي الديٍت لدل طلبة قسمي اسًتاتيجية توليفية قائمة على التساؤؿ الذاٌب كالتصور الذىٍت لتنمية الوععنواف ب

 الدراسات اإلسبلمية كاللغة العربية.
التدريس التبادٕب، تقوٙب األداء، اسًتاتيجيات التدريس التبادٕب، أعضاء ىيئة التدريس، قسمي  الكلمات المفتاحية:

 الدراسات اإلسبلمية كاللغة العربية، جامعة بيشة.
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Evaluating the Performance of the Teaching Staff at Islamic Studies and 

Arabic Departments at the University of Bisha in the Light of Reciprocal Teaching 

Skills 

Abstract: 

This study aimed at evaluating the performance of the teaching staff of Islamic Studies 

and Arabic Language departments at  Bisha university from the point of view of the 

faculty members and their students in the light of reciprocal teaching skills. The 

descriptive analytical method was utilized in analyzing the literature, preparing the study 

tools, discussing and interpreting the results. Researchers devised a list of the skills of 

reciprocal teaching that reached (35) skills in five strategies: prediction, summarizing, 

self-questioning, visualization and explanation. The study sample consisted of (134) 

members of teaching staff of both departments and (595) participants of their students. 

Results led to a list of the skills of reciprocal teaching in its various strategies and 

revealed that the faculty staff of both departments showed these strategies. The study 

recommended that further training programs should be provided to develop the reciprocal 

teaching skills of the faculty members of Islamic Studies and Arabic Language 

departments. The study suggested incorporating further research using elective strategies 

based on self-questioning, visualizing to enhance the religious and linguistic awareness 

among students of Islamic Studies and Arabic Language departments at Bisha university. 

Keywords: Performance evaluation - Reciprocal Teaching Strategies - Islamic Studies 

and Arabic Language Departments, Bisha University0 

 
  

 مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية املجلد )٦( العدد )٢( ، ١٤٤٠ هـ ، ٢٠١٩ م



 الاكلب  م ل . د  حاد لى   مح ذ. د.الحبادل   أ الحذسيغ م اسات لىء ف   يؽة  جامعة العشبية واللغة ؤلاظبمية الذساظات  قع   الحذسيغ هيئة أعماء أداء ثقىي 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 

135

 مقدمة:
؛ ليزكد الطلبة هبذه ا ناقدن ا، كمتأمبلن ا، كمبدعن مثقفن  :للقرف اٟتادم كالعشرين عضو ىيئة تدريس التعليمي  بي يتطل  

كا١تهاـ؛ فأم عملية إصبلح ُب ا١تنظومة  لياتؤك ا١تسمن  عددناا١تهارات، فدكره مهم ُب ا١تنظومة التعليمية، حيث يتحمل 
التعليمية ٬تب أف تبدأ بإعداده كتطويره؛ كتزكيده با١تهارات كا١تعارؼ البلزمة اليت ٘تكنو من مبلحقة الثورة العلمية ا١تتدفقة، 

 ،كة الفاعلة ُب بناء اإلنسافكمواكبة متغَتات العصر، كالقياـ با١تهاـ اٞتديدة، كتنمية الدافع لديو ٨تو العمل، كاإل٧تاز كا١تشار 
 كتنمية اجملتمع. 

لُت، يقوموف نشيطُت فعا   بلبا على إعداد طكيستلـز ىذا العصر أف يكوف عضو ىيئة التدريس باٞتامعة قادرن 
ربُت على حرية الرأم ا١تنضبط، كاافظة على د  ٔتداخبلت كإضافات جديدة، لديهم انفتاح على اآلخرين كتواصل معهم، مي 

اٟتريات الشخصية، كأدب التواصل كالنقد البناء، كتقبل كجهات النظر األخرل، كالقدرة على التعايش مع اآلخر كالتكيف 
 معو.

إف عضو ىيئة التدريس ا١تتخصص ُب الدراسات اإلسبلمية كاللغة العربية ُب ىذه اآلكنة ٭تتاج إٔب اإل١تاـ باٞتوانب 
نو مسؤكؿ عن تشكيل ا٢توية الوطنية اليت ىي أداة صناعة الواقع االجتماعي، كفاعل الثقافية ا١تختلفة أكثر من غَته، حيث إ
الركيزة األساسية للعملية  معنا يشكبلفٌت دكف هنضة دينية كلغوية، فالدين كاللغة بٍ ُب صناعة اٟتضارة اإلنسانية؛ اليت ال تػي 

 الثقافية للمجتمع. ويةا٢تالًتبوية، اليت ىي بدكرىا نسق ثقاُب، يهتم أكؿ ما يهتم بتأصيل 
على ما سبق فإف بناء أجياؿ من ا١تبتكرين ا١تنتجُت للمعارؼ، كا١تسهمُت ُب بناء ٣تتمعاهتم، ٬تعل الًتبية ذات  كبناءن 

إٔب -أكلوية على التعليم، ك٦تا يؤكد ىذا التوجو ذا الطابع الكو٘ب فيما يتعلق باجملتمعات ا١تتطورة مطالبة عضو ىيئة التدريس
أف يستجيب الحتياجات الطلبة: العاطفية كالوجدانية، كأف يشعرىم بأهنم ٤تور العملية التعليمية،  -ماتو التعليميةجانب مه

ا٠تربات الًتبوية، كتسودىا األلفة  اكأهنم شركاء ُب تصميم بيئتها، كاٗتاذ ما يهمهم من قراراهتا، ُب بيئة تفاعلية تتبادؿ فيه
 كالتقدير كاإلبداع. 

التدريس القادر على القياـ هبذه ا١تهاـ ينبغي أف تتوافر فيو ٣تموعة من ا١تعايَت، ٯتكن إ٬تازىا ُب كونو  عضو ىيئةإف 
قدكة: إٯتانية كفلسفية، علمية، ثقافية، تقانية، فكرية، اجتماعية، نفسية، لغوية، مهنية، ْتثية، فنية كٚتالية، دٯتقراطية، أسرية، 

 (399-379، 0242طعيمو، كىريدم، ك . )مدكور، رياضية، قدكة ُب اٟتفاظ على البيئة
إف عضو ىيئة التدريس ا١تتسم با١تعايَت السابقة ينبغي أف يتسم باالقتدار ا١تعرُب، كىذا يتطلب منو أف يتحوؿ إٔب 

ا١تعرفة ْتكمة،  للعقلية الشمولية ا١تتكاملة كالكونية، كأف يتعامل مع التعليم مدل اٟتياة، كبناء ا١تعلومات كا١تعرفة، كصوالن 
يػٍرنا كىًثَتنا كىمىا يىذ ك ري اتساقن  ًإال  أيٍكليوٍا األىٍلبىاب﴾  ا مع قوؿ ا تعأب" ﴿ييؤٌب اٟتًٍٍكمىةى مىن يىشىاء كىمىن يػيٍؤتى اٟتًٍٍكمىةى فػىقىٍد أيكٌبى خى

 [069]البقرة:
التعليمي، كلساعد بفاعلية ُب إمداد اجملتمع إف ىذه ا١تعايَت لو توافرت ُب عضو ىيئة التدريس لتم االرتقاء با١تنتج 

 بالكوادر اليت تعمل على رقيو ك٪توه كازدىاره، كمن ٍب تستطيع األخذ بيد اجملتمع، ليكوف ُب مصاؼ الدكؿ ا١تتقدمة.
عضو ىيئة التدريس ا١تتخصص ُب الدراسات اإلسبلمية كاللغة العربية ينبغي أف يتوافر ُب إعداده الشموؿ كالتكامل، ك 

هو متخصص ُب الناحية األكادٯتية، كىذا ال يكفي ُب إعداده، حيث يستلـز األمر أف يتوافر لديو إعداد مهٍت يساعده ف
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 الن على تعرؼ كيفية التعليم كالتدريس، ككيفية التعامل مع طلبتو، كطرؽ تشجيعهم، كاالرتقاء هبم، ككيف يكوف حبل  
 ١تشاكلهم موجهان ألفكارىم.
ا، كا١تهٍت ال يكفياف ُب إعداد عضو ىيئة التدريس باٞتامعة، حيث يستلـز األمر إعداده ثقافين  كاإلعداد األكادٯتي

ا أل٫تية اإلعداد الثقاُب ْتيث يكوف عا١تا بثقافة اجملتمع الي، فا٫تا لثقافة اجملتمع اإلقليمي، كاجملتمع العا١تي، كنظرن 
( دكرة 72أكثر من ) (ىػ4156)بيشة منذ إنشائها عاـ  جامعة نظمتكالتخصصي كا١تهٍت لعضو ىيئة التدريس، فقد 

، إضافة إٔب إتاحة الفرصة ألعضائها با١تشاركة ُب ا١تؤ٘ترات كالندكات اتدريبية ألعضاء ىيئة التدريس؛ لبلرتقاء هبم مهنين 
 ا١تتخصصة الية كاإلقليمية كالعا١تية. 

الدراسات اليت أجريت على  فإفعضو ىيئة التدريس باٞتامعة  الرغم من ىذه ا١تهاـ الضركرية اليت ينبغي أف يقـو هباكب
أعضاء ىيئة التدريس باٞتامعات السعودية تعد قليلة مقارنة بالدراسات اليت أجريت على غَتىم ٦تن يعملوف ُب اٟتقل 

 العريب، (0243جرادات )ك  ،(0243الغيث )، ك (0241الشرٙب )، ك (0241الًتبوم، كمن ىذه الدراسات: ربابعة )
 (.0248الثبييت )، ك (0247باسعيد )، ك (0247)

كزيادة فاعليتهم ُب ٖتقيق  ،كقد أكدت تلك الدراسات أ٫تية تطوير أداء أعضاء ىيئة التدريس ُب التعليم العإب
أىداؼ اٞتامعات، ٔتا ينسجم مع طبيعة األدكار العصرية ا١تتجددة كا١تنسجمة مع متطلبات العصر كثقافة اجملتمع، من خبلؿ 

لتطوير أدائهم كسد احتياجاهتم العلمية كالعملية؛ ٦تا ينعكس على جودة ا١تخرجات التعليمية كأثرىا  ؛قًتاح الربامج التدريبيةا
 ُب رقي اجملتمع.

أغلب أعضاء ىيئة التدريس ُب اٞتامعة على تقدير )ال أدرم( كفق  كيتفق ذلك مع ما الحظو الباحثاف من حصوؿ 
ا بشكل دريس من كجهة نظر الطالب الذم تطبقو عمادة القبوؿ كالتسجيل باٞتامعة فصلين ٪توذج تقييم عضو ىيئة الت

تدرج ٪توذج التقييم: )أكافق بشدة،  إلكًتك٘ب، كيقـو الطالب بتعبئتو قبل اطبلعو على نتيجة كل مقرر دراسي، علما أف  
قييم: )التخطيط كإدارة ا١تقرر، التدريس كالتفاعل أكافق، ال أدرم، ال أكافق، ال أكافق بشدة( كقد كانت ٣تاالت استمارة الت

للمقرر، التقوٙب العاـ(، كيغلب على  مع الطبلب، التقوٙب كاالختبارات، السمات الشخصية ألستاذ ا١تقرر، التقوٙب العاـ 
 ظاىر أك ضمٍت. فقراهتا الًتكيز على مهارات التدريس التبادٕب بشكلو 

 ،(Yang, Y. 2010) اليت أجريت ُب ٣تاؿ التدريس التبادٕب، كمنها دراسة: كٔتراجعة الباحثُت للدراسات كالبحوث
 .Pilten, Gك ،(0246) ، كالعموش، اٞتهٍت(0241) ، كالسلييت(0240) ، كالعبلفGruenbaum, E. (2012)ك

، Okkinga, M, et al, (2018)ك، (7.02) عبد األمَتو ،Tarchi, S. & Giuliana, P. (2016)، و(2016)
، ات ضح أهنا اىتمت بالتدريس التبادٕب كاسًتاتيجياتو بالتعليم قبل اٞتامعي، كٓب تتناكؿ تقوٙب أداء Gilbert, F. (2018)ك

عضو ىيئة التدريس بالتعليم اٞتامعي، كٔتراجعة توصياهتا كجد أهنا أكصت بضركرة االىتماـ بالتدريس التبادٕب ُب مراحل 
 امعي.التعليم اٞتامعي كالتعليم قبل اٞت

كبعد مراجعة الباحثُت للدراسات اليت أجريت با١تملكة العربية السعودية من خبلؿ ا١تصادر العلمية ا١تتاحة، اتضح أنو 
ال توجد دراسة اىتمت بتقوٙب أداء أعضاء ىيئة التدريس بقسمي: الدراسات اإلسبلمية كاللغة العربية ُب ضوء مهارات 

من أ٫تية امتبلؾ عضو ىيئة التدريس ٢تذه ا١تهارات، حيث إف  لك بالرغمكذالتدريس التبادٕب ُب اٞتامعات السعودية، 
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التدريس التبادٕب يعمل على ٖتسُت مستول الطلبة ُب عملييت التعليم كالتعلم، كيسهم بفاعلية ُب تنمية قدراهتم العلمية 
ة، كتركيز االنتباه على العناصر البارزة ُب كالعملية، كتنشيط ا١تعرفة السابقة لديهم، كتوظيفها ُب مواقف التعليم كالتعلم اٞتديد

اتول التعليمي، ك٦تارسة أساليب النقد كالتقوٙب، كتوظيف األنشطة الذىنية كاللغوية؛ لتحقيق األىداؼ ا١ترجوة من ا١تواقف 
 التعليمية كالتعلمية. 

ارات التفكَت العليا، كيكسبهم مهارات ا أل٫تية التدريس التبادٕب ُب ا١تواقف التعليمية؛ كونو ينمي لدل الطلبة مهكنظرن 
إدارة اٟتوار كاالقناع، كاحًتاـ الرأم اآلخر، فهو يعتمد مبدأ ك اجتماعية عدة، كالتعاكف، كٖتمل ا١تسؤكلية، كاستقبلؿ الذات، 

دؼ من ا١تساندة كالتدعيم ا١تتدرج من قبل عضو ىيئة التدريس، كي ٯتكن الطلبة من ا١تشاركة الفاعلة، كمن ٍب ٖتقيق ا٢ت
تطلب تقوٙب أداء أعضاء ىيئة  لذابو؛  كيتأثركففيو  يؤثركفهم شركاء فا١توقف التعليمي، الذم يعد الطلبة من أىم مكوناتو، 

 التدريس ُب تلك ا١تهارات. 
 مشكلة البحث وأسئلتو:

 ٖتديد من عرض للواقع، كتأييده ٔتا أشارت إليو بعض الدراسات ُب ٣تاؿ البحث، فيمكن ا على ما سبقتأسيسن 
كاللغة العربية ّتامعة بيشة ُب ضوء ، الدراسات اإلسبلمية :أداء أعضاء ىيئة التدريس بقسمي تشخيصمشكلة البحث ُب: 

على ىذه ا١تشكلة، فإف البحث اٟتإب ٭تاكؿ كالطلبة بالقسمُت، كللتغلب  ر األعضاءمهارات التدريس التبادٕب من كجهة نظ
 اإلجابة عن األسئلة التالية:

ما مهارات التدريس التبادٕب اليت ينبغي توافرىا ُب أداء أعضاء ىيئة التدريس بقسمي الدراسات اإلسبلمية كاللغة  -4
 العربية؟

اسات اإلسبلمية كاللغة العربية ّتامعة أعضاء ىيئة التدريس بقسمي الدر  ُب أداءما مدل توافر مهارات التدريس التبادٕب  -0
 بيشة من كجهة نظرىم ككجهة نظر الطلبة؟

 ما التصور ا١تقًتح لتنمية األداء ا١تهٍت لدل أعضاء ىيئة التدريس ُب ضوء مهارات التدريس التبادٕب؟ -5
 أىداف البحث:

اللغة العربية ّتامعة أداء أعضاء ىيئة التدريس بقسمي الدراسات اإلسبلمية ك  تشخيصيهدؼ ىذا البحث إٔب 
 بيشة ُب ضوء مهارات التدريس التبادٕب، من كجهة نظرىم، ككجهة نظر الطلبة.

 أىمية البحث:
 ٯتكن أف يفيد ىذا البحث كبلٌ من:  

زداد ثقة بأدائو ُب ا١تواقف التعليمية؛ ٦تا يزيد تعضو ىيئة التدريس ٗتصص الدراسات اإلسبلمية كاللغة العربية؛ حيث  .4
 فاعلو ك٥ترجاتو.من جودة ت

الدراسات اإلسبلمية كاللغة العربية، حيث يساعدىم على فهم ا١تواقف التعليمية كتطبيقاهتا العلمية  يتخصصبالطلبة  .0
  معها.كالعملية؛ ٦تا ٬تعلهم أكثر تفاعبلن 

ٔتهارات ، حيث يتم تزكيدىم الدراسات اإلسبلمية كاللغة العربية ي:تخصصبا١تخططُت إلعداد عضو ىيئة التدريس  .5
 .التدريس التبادٕب اليت ينبغي توافرىا ُب أداء عضو ىيئة التدريس
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 من البحوث كالدراسات. زيدو مالباحثُت: حيث يفتح ىذا البحث اجملاؿ أمامهم إلجراء  .1
 حدود البحث:

 التـز الباحثاف باٟتدكد البحثية التالية: 
 الحدود البشرية:  -

 أعضاء ىيئة التدريس بقسمي الدراسات اإلسبلمية كاللغة العربية بكلية اآلداب ُب جامعة بيشة كالفركع التابعة ٢تا. ػ 4
هنم أعلى مستول حيث إطلبة ا١تستول الثالث بقسمي الدراسات اإلسبلمية كاللغة العربية بكلية اآلداب، كفركعها؛ ػ 0

اإلجابة عن فقرات االستبانة  يتوقع أف باستطاعتهملبحث، ك ا١تذكورة حىت إجراء ىذا ا ُتدراسي ُب التخصص
 .ٔتوضوعية

ًب تطبيق األداتُت خبلؿ األسبوع التاسع من الفصل الدراسي األكؿ للعاـ اٞتامعي  الحدود الزمانية: -
٦تا ا ُب التفاعل مع عضو ىيئة التدريس ُب ا١تقررات الدراسية؛ ا كبَتن ػ؛ ألف الطلبة قطعوا شوطن (ق4159/4112)

 ٯتكنهم من تعبئة االستبانة بدقة كشفافية.
 ًب التطبيق على الطلبة الدارسُت بكلية العلـو كاآلداب ببيشة، كبلقرف كالنماص كتثليث.الحدود المكانية:  -
 الحدود الموضوعية:  -

بلمية، الدراسات اإلس ي:تخصصبمهارات التدريس التبادٕب اليت ينبغي توافرىا ُب أداء أعضاء ىيئة التدريس ػ 4
كاللغة العربية ّتامعة بيشة، كفق االسًتاتيجيات الفرعية التالية: )التنبؤ، التلخيص، التساؤؿ، التصور الذىٍت 

ُب بناء ا٠تربات الًتبوية  ىمكالتوضيح(، ألهنا تزيد من تفاعل الطلبة با١تواقف التعليمية، كما أهنا تساعد
 كتكاملها.

اٟتسابية؛ بوصفها معيارنا ١تعرفة مدل ا١تتوافر من مهارات التدريس التبادٕب لدل عينة ػ اعتمد الباحثاف ا١تتوسطات 0
 البحث على النحو التإب:

 تعٍت متوافر بشدة. 1الدرجة أكثر من  -
 تعٍت متوافر. 1-5الدرجة أكثر من  -
 تعٍت غَت متأكد. 5-0الدرجة أكثر من  -
 تعٍت غَت متوافر. 0-4الدرجة أكثر من  -
 تعٍت غَت متوافر بشدة. فأقل 4الدرجة  -

 مصطلحات البحث:   
علومات عن أداء أعضاء ىيئة التدريس بقسمي الدراسات اإلسبلمية ا١تيقصد بو ُب ىذا البحث عملية ٚتع  التقويم:

كاللغة العربية ّتامعة بيشة ُب ضوء مهارات التدريس التبادٕب، كتصنيف ىذه ا١تعلومات، كٖتليلها كتفسَتىا؛ هبدؼ 
 كالعبلج كالوقاية.التشخيص 
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أحد اسًتاتيجيات التدريس اٟتديثة اليت تنضوم إجراءاهتا على ٖتفيز : يقصد بو ُب ىذا البحث التدريس التبادلي:
من عضو ىيئة التدريس كالطلبة، أك الطلبة بعضهم  مهارات التفكَت لدل الطلبة، كفق منظومة من ا٠تطوات يقـو هبا كله 

ا من خبلؿ ٣تموعة من االسًتاتيجيات الفرعية: التنبؤ، التلخيص، التساؤؿ، التصور البعض؛ لتحقيق أىداؼ ٤تددة سلفن 
 الذىٍت كالتوضيح. 

 اإلطار النظري للبحث:
، كفيو ناقش الباحثاف أ٫تية اسًتاتيجية التدريس و٘تثل اإلطار النظرم للبحث اٟتإب ُب: التدريس التبادٕب كاسًتاتيجيات

 التبادٕب، كعبلقتها بنظريات التعلم، كاسًتاتيجياتو، كفق اآلٌب:
 : أىمية استخدام استراتيجية التدريس التبادلي:أواًل 

ن يعد التدريس التبادٕب اسًتاتيجية تفاعلية، طورت لتحسُت مهارات االستيعاب عند الطلبة حيث إهنا ٘تكنهم م
الفهم العميق للموضوع ك٤تاكلة سرب غوره؛ الستخبلص ا١تعٌت الذم ٯتثل الغاية الرئيسة لو، كما أهنا تفيدىم ُب تدريبهم على 

 مراقبة استيعاهبم كفهمهم ا٠تاص، كتنمية مهارات التفكَت العليا لديهم، ككذلك التفكَت ا١تتشعب.
 على:يعمل التدريس التبادٕب أف  (053، 0228)كيرل عطية 

 .على ا١تشاركةهم دافعية الطلبة، كرغبتهم ُب الدراسة، كتشجيعزيادة  -
 .تركيز انتباه الطلبة، كزيادة كعيهم با١توضوع  -
 .تدعيم ثقة الطلبة بأنفسهم كقدرهتم على ضبط التفكَت  -
 .توفَت الفرصة أماـ الطلبة لبلستقصاء كاالكتشاؼ -
 .توفَت التغذية الراجعة كالتعزيز -
 .، كاستخداـ اسًتاتيجيات متعددة ُب التعلمثريةلم توفَت بيئة تع -
  .التأكيد على التقوٙب ا١تبدئي كالبنائي كا٠تتامي -

 ا: التدريس التبادلي ونظريات التعلم:ثانيً 
 ينبثق التدريس التبادٕب من نظريتُت من نظريات التعلم، ٫تا:

 دائمو  مسلمة مؤداىا: إف اإلنساف ُب تفاعلو  إللربت باندكرا كفيجوتسكي اليت تنطلق مننظرية التعلم االجتماعي   -1
من ا١تثَتات اليت تؤثر عليو، كتدفعو لبلستجابة ٢تا، ك١تا كاف التعلم تغَتان شبو دائم  عددناكمستمر مع بيئتو، حيث يتلقى 

قف اليت ُب سلوؾ الفرد، فإف التعلم االجتماعي ىو تغَت شبو دائم نسبيا ُب ا١تعرفة أك السلوؾ، ٭تدث من خبلؿ ا١توا
تتضمن عبلقة فرد بآخر، أك فرد ّتماعة حينما ٭تدث تأثَت متبادؿ بينهما، كىنا يتعلم الفرد ا١تعايَت كالقيم كالعادات 

 االجتماعية كا١تعارؼ كا١تهارات اليت تساعده على التوافق االجتماعي.
لتعلم ٭تدث عندما نتعامل مع كقد ركزت نظرية التعلم االجتماعي على التعلم القائم على ا١تبلحظة، حيث إف ا 

اآلخرين، كعندئذ يتم تعلم االستجابات الصحيحة عند مبلحظة سلوؾ زمبلئنا كآبائنا كمعلمينا باإلضافة إٔب تتابعات ىذا 
 السلوؾ.
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كٯتكن للمتعلم أف يكتسب بعض أ٪تاط السلوؾ اٞتيد من خبلؿ ا١تبلحظة الدقيقة كالواعية لسلوكيات اآلخرين،  
حدكث التعلم با١تبلحظة فإف نظرية التعلم االجتماعي تؤكد كجود أربعة جوانب أساسية ىي: )بٍت خالد،  كلتعرؼ كيفية

 (.441، 0240كالتح، 
 االنتباه. -أ 
  االحتفاظ. -ب 
 إعادة اإلنتاج.  -ج 
 الدافعية.  -د 

 كالطبلفحة(، عربيات، 094، 0242عبد البارم ) كتراعي نظرية التعلم االجتماعي، ٣تموعة من اٞتوانب، أ٫تها
(0241 ،030-066): 

 .٭تدث السلوؾ نتيجة لتفاعل معقد بُت العمليات الداخلية لدل ا١تتعلم كا١تؤثرات البيئية ا٠تارجية 
  ا عند حلو للمشكبلت.ا مستبصرن تتيح العمليات العقلية للمتعلم أف يسلك سلوكن 
  على النتائج ا١تتوقعة. ينظم ا١تتعلم سلوكو االجتماعي بناءن 
  للمتعلم اكتساب السلوؾ عن طريق التعلم با١تبلحظة، كدكف التعزيز ا٠تارجي.ٯتكن 
 .٭تدث مقدار كبَت من التعلم اإلنسا٘ب على أساس تبادٕب، أم من خبلؿ مبلحظة سلوؾ اآلخرين 
 .ا١تتعلموف قادركف على مبلحظة سلوكهم كترميزه كتقوٯتو 
 ما تعلموه إٔب أ٪تاط سلوكية جديدة، كيستطيعوف عندئذ تنمية  تتيح ا١تهارات ا١تعرفية الرمزية للمتعلمُت أف ٭تولوا

 أ٪تاط سلوكية جديدة مبتكرة.
  ا١تبلحظة.ٯتكن اكتساب االستجابات االنفعالية بالطرؽ ا١تباشرة أك الطرؽ البديلة من خبلؿ 

كىذه القدكة ينبغي أف ٦تا سبق يرل الباحثاف أف التدريس التبادٕب يستلـز كجود قدكة ٭تتذم هبا الطلبة ُب تعلمهم، 
تتوافر ُب عضو ىيئة التدريس، القادر على تنمية مهارات التنبؤ كالتلخيص كالتساؤؿ كالتصور الذىٍت كالتوضيح لدل طلبتو، 
فالطلبة يكتسبوف ا١تهارات من خبلؿ مبلحظة سلوؾ عضو ىيئة التدريس من ناحية، كمن خبلؿ مبلحظة سلوؾ زمبلئهم، 

أثناء ذلك يبلحظ عليهم االنتباه، كاالحتفاظ بتلك ا٠تربات؛ ٦تا يشجعهم على ُب احية أخرل، ك كمن ىم أكرب منهم من ن
 إعادة إنتاجها ُب مواقف أخرل، كىذا ما هتدؼ إليو اسًتاتيجيات التدريس التبادٕب.

: اليت تقـو ُب تفسَتىا لعملية التعلم على ٣تموعة من االفًتاضات ١تا ٬ترم ُب نظرية تجهيز المعلومات ومعالجتها  -2
أثناء تفاعلو مع ا١تثَتات ا٠تارجية؛ ١تساعدة الطلبة على الفهم، عبلكة على كيفية إدخاؿ ا١تعلومات اٞتديدة، ُب الدماغ 

 كاالحتفاظ هبا، مع د٣تها فيما ٯتتلكو من معلومات سابقة.
ا اإلنساف مع األحداث البيئية، كعلى ترميز ا١تعلومات ا١تراد هبة ا١تعلومات على الكيفية اليت يتعامل تركز نظرية معاٞت

مسبق، كمن ٍب ٗتزين ىذه ا١تعلومات كاسًتجاعها عند اٟتاجة إليها،  تعلمها، كربطها ُب الغرفة ا١توجودة ُب الذاكرة على ٨توو 
كيعتقد منظرك معاٞتة ا١تعلومات أف اإلنساف معاِب نشط للمعلومات، كأف عقلو نظاـ معقد ١تعاٞتة ا١تعلومات، كا١تعرفة 

 (.448 ،0242سلسلة من العمليات العقلية، كالتعلم عملية اكتساب للتمثيبلت العقلية. )أبو عبلـ،
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٦تا سبق يرل الباحثاف أف اسًتاتيجيات التدريس التبادٕب كا١تهارات ا١تندرجة ٖتت كل اسًتاتيجية من اسًتاتيجياتو 
الدراسات اإلسبلمية كاللغة  يتخصصبٖتتاج ُب تعلمها كتنميتها إٔب ااكاة، ٦تا يستلـز أف يكوف عضو ىيئة التدريس 

 كما يندرج ٖتتها من مهارات؛ ليتسٌت للطلبة مبلحظتهم، كالسَت على منوا٢تم.  من ىذه االسًتاتيجيات، االعربية متمكنن 
كتؤكد نظرية ٕتهيز ا١تعلومات كمعاٞتتها على أف ا١تعرفة ٯتكن ٖتليلها إٔب سلسلة من ا١تراحل كا٠تطوات، ْتيث ينظر 

ت اإلجرائية الفريدة من نوعها، ْتيث إٔب كل مرحلة منها على أهنا نوع افًتاضي مستقل ٖتدث ُب طياتو ٣تموعة من العمليا
 (.449، 0244تًتؾ بصماهتا على ا١تعلومات الواردة. )أبو جادك، كنوفل، 

٦تا سبق يتضح أف نظرية ٕتهيز ا١تعلومات كمعاٞتتها تركز على ا١تخرجات النإتة عن سلسلة من ا١تراحل كالعمليات 
 ٯتكن اإلشارة إليها ُب:

  فهمها بصورة أكضح ٔتقارنتها بالعمليات كا١تراحل اليت يتم عن طريقها ٕتهيز ا١تعلومات ٯتكن اليت العمليات ا١تعرفية
 ُب اٟتاسب اآلٕب.

  إمكانية إخضاع العمليات ا١تعرفية ا١تختلفة للدراسة العلمية الدقيقة بوسائل ٘تكن من ٖتديد ا١تكونات ا١تختلفة
 لعملية االستثارة ُب أم مرحلة منها كاختيارىا.

 كيؤيد ذلك ما أشارت علومات كتناك٢تا يقـو على ٣تموعة من االفًتاضات ا١تهمة بالنسبة لعملية اإلدراؾ. تكوين ا١ت
 (.0241(، كالسلييت )0224(، الشعييب )0222لو دراسات منها: اٞتمل )

 ا: استراتيجيات التدريس التبادلي.ثالثً 
اسًتاتيجيات ىي: التنبؤ، التلخيص، التساؤؿ، انطلق الباحثاف ُب ْتثهما ىذا من أف التدريس التبادٕب لو ٜتس 

 التصور الذىٍت، التوضيح.
 .منهاكفيما يلي مناقشة لكل اسًتاتيجية 

 استراتيجية التنبؤ:  -1
يشَت التنبؤ إٔب توقعات الفرد عما سيحدث، كٯتكن أف يوظف الطلبة ا١تعلومات ا١تستقاة من النص مع ما لديهم من 

حيث ٯتكن ٗتمُت  ،أثناء دراسة أجزاء من ا١توضوعكُب  ،توقعات قبل عملية الدراسةمعارؼ كخربات، لوضع تنبؤات أك 
 ا١توضوع.ك  -اٟتلك  -العقدةك  -األماكن الواردة ُب ا١توضوعك  -الطلبة لبعض عناصر ا١توضوع مثل: الشخصيات

قشو خبلؿ كيستلـز التنبؤ من عضو ىيئة التدريس تشجيع الطالب على كضع فركض، كصياغة توقعات عما سينا 
 ؛أماـ القارئا أثناء القراءة، كما أف التنبؤ يتيح فرصن  ُب درس معُت، ٦تا يساعد ا١تتعلم على توفَت ىدؼ أمامو، كيضمن تركيزه

 ( 027، 0226لربط ا١تعلومات اٞتديدة اليت سيحصل عليها من النص مع ا١تعلومات ا١تتوافرة لديو. )الشعييب، 
 الباحثاف أف اسًتاتيجية التنبؤ ٯتكن أف تسَت حسب ا٠تطوات التالية:ا على ما سبق يرل كتأسيسن 

 .تنشيط ا١تعلومات السابقة عن ا١توضوع 
 .كضع ٗتمينات حوؿ ا١توضوع 
 .قراءة بعض اٞتداكؿ الواردة با١توضوع 
 .ربط ا١تعلومات اٞتديدة ببعض ا١تعلومات القدٯتة ُب ذاكرة ا١تتعلم 
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 ا١توضوع.قراءة العناكين الرئيسة الواردة ب 
 .صياغة بعض األسئلة ا١ترتبطة بطبيعة ا١توضوع 
 .طرح ا١تتعلم األسئلة على نفسو 
 ل األسئلة ُب ضوء ا١تعلومات اٞتديدة ا١تكتسبة عن ا١توضوع.يعدت 

 استراتيجية التلخيص: -2
الكتابة، كتتطلب مهم، كمن ٍب صياغتو باللغة ا٠تاصة، كقد تتم االسًتاتيجية ُب شكل التحدث أك  ىي تقرير ما ىو

 .إبداع عضو ىيئة التدريس ُب استخدامها مع الطلبة
كتعد اسًتاتيجية التلخيص من االسًتاتيجيات ذات األ٫تية للطلبة، حيث إف التلخيص أحد أساليب االستيعاب 

هتم اليومية؛ ألف على الطلبة، ٦تا يؤثر ُب حيا االسريع ُب عصر السرعة كالتقدـ ا١تعرُب، كما أف لو فوائد تنعكس إ٬تابن  
يز بُت األفكار الرئيسة كاألفكار الفرعية، كيوفر ٢تم ي١تهارة التلخيص ٯتكنهم من االستيعاب اٞتيد للنصوص، كالتم اكتساهبم 

 بأنفسهم، حيث يعتمد كل منهم على ذاتو ُب التلخيص.  الوقت كاٞتهد، كيزيد ثقتهم 
ا، ا جيدن ٥تتلف االسًتاتيجيات لتلخيص ا١توضوع تلخيصن  يعد التلخيص عملية معقدة تتطلب من ا١تتعلم تنسيقك 

األحداث ا١تهمة، كاألحداث غَت ا١تهمة فيو، كما ٬تب بُت كعليو يلـز أف يعرؼ ترتيب أحداث ا١توضوع، عبلكة على ٘تييزه 
 (484 -465، 0242عليو معرفة طبيعة ا١توضوع الذم سيلخصو من جهة، كنوع ا١توضوع من جهة أخرل )عبد البارم، 

إف التلخيص عملية مركبة من عدد من العمليات الفرعية اليت يقـو هبا ا١تتعلم الستنباط ا١تعٌت، حيث يقـو ا١تتعلم  
٦تا ٬تعلو يصل للتفاعل مع اتول التعليمي، كىو عملية  ؛بتفسَت ا١تادة ا١تقركءة بناءن على خلفيتو ا١تعرفية كخرباتو الٌسابقة

فهو يتطلب الًٌتكيز كاالنتباه كالٌتحليل  لذلكالعقلي أكثر من اعتمادىا على اإلدراؾ اٟتسي؛ معٌقدة تعتمد على اإلدراؾ 
 Chebaani, &Tomas (2011)كاالستنتاج كالرٌبط كالٌنقد كإصدار األحكاـ. 

تنمية مهارة التلخيص عند الطلبة ّتامعة بيشة، يستلـز من عضو ىيئة التدريس ٗتصص الدراسات  كيرل الباحثاف أف
طلبة على ىذه ا١تهارة اليت تسهم بدكر فاعل ُب تنمية مهارات التفكَت النقدم لديهم، الاإلسبلمية كاللغة العربية تدريب 

ككذلك مهارات التفكَت اإلبداعي، كالتفكَت ا١تتشعب، كما تسهم ُب تنمية مهارات االستيعاب اليت تعد من أرقى العمليات 
 ؿ ما يلي:التعليمية ا١تراد إكساهبا ٢تم من خبل

 .القراءة االستكشافية للموضوع، اليت تعُت الطلبة على ٖتديد األفكار الرئيسة كتوضيحها، ككضع إشارة ٨توىا 
  القراءة االستيضاحية، اليت يقوموف من خبل٢تا ٔتراجعة ما ٘تت قراءتو، كتسجيل ا١تضامُت األساسية على شكل

 نقاط ُب كرقة جانبية.
  .ترتيب األفكار اليت اشتمل عليها ا١توضوع ا١تراد تلخيصو 
 .تدكين ا١تلخص ُب كرقة خارجية 
  ا إعادة قراءة ا١تلخص، كحذؼ ما ال طائل منو، كإضافة ما يكمل ا١توضوع، مع استخداـ عبلمات الًتقيم استخدامن

 ا.  صحيحن 
 .كتابة ا١تلخص ُب صورتو النهائية 
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 : الذاتي استراتيجية التساؤل -3
فيها الطالب ٣تموعة من األسئلة حوؿ ما يقرأ، هبدؼ ٖتديد أ٫تية ا١تعلومات ا١تتضمنة ُب النص يصوغ عملية  

 ( 477، 0242ا١تقركء، كصبلحيتها أف تكوف ٤تور تساؤالتو. )عبد البارم ،
كيساعد التساؤؿ على تركيز انتباه الطلبة على األفكار الرئيسة ُب النص، كتعل م أنواع األسئلة اليت تيوصلهم إٔب 
ا١تعلومات اليت يبحثوف عنها، كتلك اليت ال تيوصلهم إٔب شيء، كتلك اليت تقيس مستويات التفكَت العليا. )دكجبلس فيشر، 

 ( 431، 0229نانسي فرام، جام إيفي ،ك كليم جي بركزك، 
كتعد اسًتاتيجية التساؤؿ الذاٌب من اسًتاتيجيات ما كراء ا١تعرفة اليت ٯتكن من خبل٢تا تنمية التفكَت كالتعمق بو؛ ألهنا 

ا مع ا١تعلومات اليت أثناء معاٞتة ا١تعلومات، ٦تا ٬تعلو أكثر اندماجن  ُب تقـو على توجيو ا١تتعلم ٣تموعة من األسئلة لنفسو
 لديو الوعي بعمليات التفكَت. يتعلمها، كيكوف

 من ا٠تصائص منها:دو كتتسم اسًتاتيجية التساؤؿ الذاٌب بعد
  ا، انفعالين  تقـو على إ٬تابية ا١تتعلم ُب العملية التعليمية، فاألسئلة اليت يسأ٢تا الطلبة ألنفسهم تكوف لديهم بناءن

 (.410، 4998األعسر، تعلمهم. ) دا با١تسؤكلية عنا، كيصبحوف أكثر شعورن ا معرفين كدافعن 
  تساعد الطلبة على صياغة أسئلتهم حوؿ ا١توضوع، كٕتعلهم قادرين على التحاكر، كعرض ما يعرفونو، كما يودكف

 معرفتو.
 لك يصبحوف أكثر كفاءة.ذتزيد من فهمهم للموضوع، كتطلق طاقاهتم ٨تو العمل اٞتماعي، كب 
  كتشافهم لو، كبذلك يبقى أثر التعلم لديهم طويبلن يعتمد الطلبة على أنفسهم ُب بناء ا١تعٌت من خبلؿ ا. 
  تساؤالت الطلبة تكشف عن ٪تط تفكَتىم، كا١تفاىيم البديلة، كفهمهم اإلدراكي، كما يرغبوف ُب معرفتو 
  يصبح الطلبة أكثر حساسية لؤلجزاء ا١تهمة ُب ٤تتول الدرس، كيراقبوف فهمهم للمادة التعليمية، أم يصبحوف على

 يفهمونو، كيقوموف بػإجراء عبلجي عن طريق توجيو األسئلة الذاتية ألنفسهم، كأسئلة أخرل ألقراهنم.كعي ٔتا 
  .تقوم شعور الطلبة بالفاعلية الذاتية، كتقوم شخصيتهم، كٕتعلهم يشعركف بالتحكم الذاٌب 

 لتعلم على النحو اآلٌب:كبعد( ا–أثناء ُب ك  -كتسَت اسًتاتيجية التساؤؿ الذاٌب كفق ثبلث مراحل رئيسة ىي: )قبل
فيها يعرض عضو ىيئة التدريس موضوع ااضرة على الطلبة، كيدرهبم على استخداـ مرحلة ما قبل التعلم:  -

التساؤؿ الذاٌب )أم األسئلة اليت ٯتكن للطالب أف يسأ٢تا لنفسو(؛ كذلك هبدؼ تنشيط عمليات ا١تعرفة اليت 
 (044، 0225تسبق الدرس. )عرياف، 

األسئلة اليت يوجهها الطالب لنفسو قبل التعلم ىو تعرؼ ما لديو من معرفة سابقة حوؿ موضوع الدرس،  كالغرض من
 كإثارة اىتمامو.

يقـو فيها عضو ىيئة التدريس بتدريب الطلبة على أساليب التساؤؿ الذاٌب؛ لتنشيط أثناء التعلم:  في مرحلة -
د أفكار جديدة، ٦تا ٬تعلو يفكر ُب ا٠تطوات اليت تساعده العمليات ا١تعرفية، كتنظيم معلوماتو كتذكرىا، كتولي

 ُب حل ا١تشكلة من جوانبها ا١تختلفة. 
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كُب ىذه ا١ترحلة تتضح اٞتوانب الغامضة لدل الطلبة، اليت يشعر أنو ٭تتاج إٔب معرفتها عن ا١توضوع ا١تراد دراستو، 
كفيو أيضا يتم ٖتديد األدكات كا١تواد ا١تطلوبة إلجراء األنشطة، كما يتم توضيح ا٠تطوات البلزمة، كالقواعد اليت ٬تب 

 (.56، 0229)العذيفي،  تذكرىا، كالتعليمات الواجب عليو اتباعها.
فيها يدرب عضو ىيئة التدريس الطلبة على أساليب التساؤؿ الذاٌب لتنشيط عمليات ما كراء مرحلة ما بعد التعلم:  -

ا١تعرفة، ْتيث تساعدىم على تناكؿ ا١تعلومات اليت توصل كل منهم إليها كٖتليلها، ٍب تكاملها، كتقييمها، كاالستفادة 
 ( 49، 0222منها )شهاب، 

كىكذا يستطيع الطلبة من خبلؿ التساؤؿ الذاٌب أف يكتشفوا اٞتوانب الغامضة لديهم، كأف يصححوا ما لديهم من 
، كإعادة بناء ا١تعٌت، نتيجة للتفاعل بُت ا١تعرفة كا٠تربة اٞتديدة، كبذلك يستطيعوف نقل معارفهم كخرباهتم خطأمفاىيم 

 ( 495، 0221ا١تكتسبة إٔب مواقف متشاهبة )هبلوؿ، 
با١تسؤكلية ٕتاه  ىمأكثر إ٬تابية، ٦تا يشعر  الطبلبكبناء على ما سبق يرل الباحثاف أف ىذه االسًتاتيجية ٕتعل دكر 

الوعي بالعمليات ا١تعرفية اليت يقوموف هبا، كتزيد من انتباىهم للعناصر  م، كما تنمي لديهمحل السؤاؿ، كتنمي دكافعه
، بأشكاؿ ك٪تاذج ٥تتلفة كيطرحوهنا ،يأٌب الوقت الذم يصوغ فيو الطلبة أسئلتهمأف ؛ لذا يأمل الباحثاف ا١تطلوب تعلمها

مشاكلهم كقضاياىم بأنفسهم، كمن ىنا  ٦تا يساعدىم على عرض ؛تكوف أكثر ٖتديدنا، كأدعى إلثارة مهارات التفكَتف
، كيؤيد ذلك ما أشارت لو اتيصنعوف ألنفسهم قاعدة بيانات يرجعوف إليها ُب أفكارىم، كما يتوصلوف إليو من استنتاج

 .(0246) (، كالعموش، اٞتهٍت0241(، كالسلييت )0240نتائج دراسات، منها: العبلف، كالدبسي )
 استراتيجية التصور الذىني: -4

منظومة من اإلجراءات العقلية اليت يتبعها الطالب عند تفاعلو مع ا١توضوعات الدراسية ا١تقررة عليو، كتتضمن ىذه 
 ٣تموعة من الصور أك ا١تخططات العقلية ا١تعينة على استخبلص ا١تعٌت من النص. اإلجراءات بناء
 كمنها: ،اسًتاتيجية التصور الذىٍت على ٣تموعة من النظريات اليت تفسر حدكث التصور الذىٍت لدل ا١تتعلم كتستند

منها العلماء لتعليم عمليات التفكَت؛ تعٌد النظريات ا١تعرفية اٟتالية النقطة اليت ينطلق النظرية المعرفية لؤ )بياجيو(:  -
ا، كأف استعماؿ ا عقلين ُب التعلم، حيث إهنم ْتاجة إٔب فهم أف التعلم يتطلب جهدن  امهمن  اليؤدم الطلبة دكرن 

 اسًتاتيجيات التعلم الوسيلة الفضلى اليت ٭تدث فيها التعلم.
كعبلقتها بالتفكَت، كأشار إٔب أف التفكَت عبارة عن  (: الذم ركز على اللغة ُب نظريتونظرية التمثيل المعرفي لؤ )برونر -

لغة داخلية، كأف قواعد اللغة ٯتكن استعما٢تا ُب تفسَت إتقاف األطفاؿ للمهارات ا١تعرفية ا١تختلفة، كاستند على عملية 
مات إٔب التمثيل العقلي للعآب ا٠تارجي، كُب ىذه العملية ٭توؿ الطفل ما ىو موجود ُب العآب ا٠تارجي من معلو 

أشكاؿ، أك صور ذىنية ٯتكنو ٗتزينها ُب بنائو ا١تعرُب ْتيث يستطيع من خبل٢تا أف يدمج خرباتو اٞتديدة با٠تربات 
 (.441، 0240كزياد، ،القدٯتة ا١توجودة لديو ْتيث تصبح جزءان من بنائو ا١تعرُب )بٍت خالد

ا اإلنساف مع األحداث البيئية، كعلى ترميز ا١تعلومات هبتركز على الكيفية اليت يتعامل  اليت نظرية معالجة المعلومات: -
ا١تراد تعلمها كربطها ُب الغرفة ا١توجودة ُب الذاكرة على ٨تو مسبق، كمن ٍب ٗتزين ىذه ا١تعلومات كاسًتجاعها عند 

اٞتة اٟتاجة إليها، كيعتقد منظرك معاٞتة ا١تعلومات أف اإلنساف معاِب نشط للمعلومات كأف عقلو نظاـ معقد ١تع
 مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية املجلد )٦( العدد )٢( ، ١٤٤٠ هـ ، ٢٠١٩ م
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، 0244ا١تعلومات، كا١تعرفة سلسلة من العمليات العقلية، كالتعلم عملية اكتساب للتمثيبلت العقلية )أبو جادك، 
449-044 ) 

ىي عمليات عقلية يستعملها ا١تتعلم، كتساعده على إعطاء العآب كاألشياء قيمة كمعٌت، نظرية المخططات العقلية:  -
اتول الشامل للمعرفة البنائية كخواصها التنظيمية، اليت ٘تيز اجملاؿ ا١تعرُب للفرد، كتسمح كينظر )أكزبل( إليها على أهنا 

ا أقل ذاكرة )عبد البارم، للمتعلم بربط ا١تعلومات مع بعضها البعض، كٖتويلها إٔب حـز ذات معٌت، ْتيث تشغل حيزن 
0242 ،094.) 

ا١تدخلة با١تفاىيم كاألفكار ا١توجودة ُب الذاكرة، ْتيث ٯتكن تذكر  التشفَت عملية ربط ا١تعلوماتنظرية الشفرة الثنائية:  -
أفضل، كإذا ترؾ الناس إٔب نزعاهتم الفطرية، فإهنم دائمان ما ٭تاكلوف إكساب األشياء معٌت  ا١تعلومات اٞتديدة بشكلو 

ألشياء اليت ًب ٕتهيزىا أشياء حىت يد٣توا ا٠تربات اٞتديدة بنسيج معلوماهتم اٟتالية، كيساعد التشفَت على أف ٬تعل من ا
 (.448، 0242دائمة. )أبو عبلـ،

 استراتيجية التوضيح: -5
تشَت اسًتاتيجية التوضيح إٔب اإلجراءات اليت تتبع لتحديد ما قد ٯتثل عائقا ُب فهم ا١تعلومات ا١تتضمنة ُب النص 
ا١تقركء، سواء أكانت كلمات أـ أساليب أـ تراكيب أـ أفكار ٦تا يساعد القارئ ُب اكتشاؼ قدرة الكاتب على استخداـ 

 (46، 0221ا سليما. )األدغم، األلفاظ كاألساليب كالًتاكيب كاألفكار استخدام
، كمناقشة الصعوبات اليت كاجهت الطلبة الغامضةعضو ىيئة التدريس بعض النقاط  يوضحكُب اسًتاتيجية التوضيح 

ُب أداء ا١تهمة اليت يقوموف هبا، من خبلؿ طرح بعض األسئلة ا١ترتبطة با١تهمة، أك التجربة أك النشاط أك القراءة. )عبد 
 (474، 0223 ،الوىاب

كالطلبة ُب ىذه االسًتاتيجية يستفسركف عن األشياء غَت ا١تفهومة ُب النص، أك الفقرة سواء أكانت ىذه األشياء 
 :مفردات جديدة غَت كاضحة لديهم، أـ مفاىيم غَت مألوفة، كيتم ذلك من خبلؿ طرح عضو ىيئة التدريس أسئلة من نوع

 (453، 0223 ،ما الشيء غَت الواضح ُب ىذا ا١توضوع؟  )اٞتمل
كاإليضاح ٬تعل الطلبة يراقبوف استيعاهبم ١تا يقرؤكف، كاستخداـ زمبلئهم ُب تعرؼ الكلمات الصعبة أك غَت الواضحة، 

شر كالربط بُت ما يتعلمونو أك ما يقرؤكنو ٓترباهتم الشخصية، أك بنصوص أخرل، أك بالعآب الذم حو٢تم. )دكجبلس في
 (431، 0229، كآخركف

ا للعملية طالب ٤تورن الإحدل اسًتاتيجيات التعلم النشط اليت ٕتعل  ىي أف اسًتاتيجية التوضيحكيرل الباحثاف 
التعليمية، فهو نشط كفعاؿ، كليس ٣ترد مستقبل فقط للمعارؼ كا١تعلومات، كإ٪تا ىو مفكر فيها، متبادؿ إياىا مع زمبلئو 

من ناحية أخرل، ٦تا ٬تعل القاعة الدراسية قاعة يستوضح منهم، كيستوضحوف منو من ناحية، كمع عضو ىيئة التدريس 
 كىذا ما تؤكده نظريات التعلم اٟتديثة، كتدعو لو كزارة التعليم با١تملكة كتتبناه. تفاعلية.

 فروض البحث:
 يسعى البحث للتحقق من الفركض اآلتية:

بتخصصي  استجابات أعضاء ىيئة التدريس ي( بُت متوسط2023)يوجد فرؽ ذك داللة إحصائية عند مستول ال  -
 مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية املجلد )٦( العدد )٢( ، ١٤٤٠ هـ ، ٢٠١٩ م
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  اليت ينبغي توافرىا ُب أدائهم. ُب مهارات التدريس التبادٕب الدراسات اإلسبلمية، كاللغة العربية
الطلبة بتخصصي: الدراسات استجابات  ي( بُت متوسط2023يوجد فرؽ ذك داللة إحصائية عند مستول )ال  -

  اليت ينبغي توافرىا ُب أداء األعضاء. لتدريس التبادٕبُب مهارات ا اإلسبلمية، كاللغة العربية
بتخصص  استجابات أعضاء ىيئة التدريس ي( بُت متوسط2023يوجد فرؽ ذك داللة إحصائية عند مستول )ال  -

 اليت ينبغي توافرىا ُب أداء األعضاء. ُب مهارات التدريس التبادٕب الدراسات اإلسبلمية كطلبتهم
بتخصص اللغة  استجابات أعضاء ىيئة التدريس ي( بُت متوسط2023إحصائية عند مستول )يوجد فرؽ ذك داللة ال  -

 اليت ينبغي توافرىا ُب أداء األعضاء. ُب مهارات التدريس التبادٕب العربية كطلبتهم
 موقع البحث الحالي من البحوث السابقة: 

ين، ٫تا: ْتوث اىتمت بتقوٙب أعضاء ىيئة ُب ٤تور  عيرضت ٔتقدمتو السابقة، اليت البحوثمع  اٟتإب اتفق البحث
التدريس باٞتامعة، كتتفق مع ىذا البحث من حيث ا٢تدؼ، كْتوث استخدمت التدريس التبادٕب، كلكنها أجريت ُب 

عنها باىتمامو باسًتاتيجيات انفرد التعليم قبل اٞتامعي، كقد تعددت جوانب استفادة البحث اٟتإب من البحوث السابقة، ك 
نمية تقدٙب تصور مقًتح لتالتبادٕب ا٠تمسة مكتملة، كٖتديد ا١تهارات اليت تندرج ٖتت كل اسًتاتيجية منها، ك التدريس 

 ل أعضاء ىيئة التدريس ّتامعة بيشة ٗتصص: الدراسات اإلسبلمية كاللغة العربية.لدمهارات التدريس التبادٕب 
 منهج البحث وإجراءاتو:

استخدـ البحث اٟتإب ا١تنهج الوصفي لتحديد أدكاتو كإعدادىا كضبطها، كاختيار عينة البحث، كتطبيق أدكاتو 
أداة لتعرؼ كجهات نظر عينة باعبتارىا ىكمعاٞتة النتائج كتفسَتىا، كًب استخداـ أسلوب ا١تسح باستخداـ االستبانة 

 البحث.
 البحث وتطبيقها: اةبناء أد

 ظرم للبحث، فإف الباحثُت يعرضاف فيما يلي لبناء أدكات البحث كإجراءات التطبيق فيما يلي:بعد عرض اإلطار الن
 استبانة مهارات استراتيجيات التدريس التبادلي. 

 مر بناء ىذه االستبانة با٠تطوات التالية:
اؤؿ، التصور الذىٍت، التنبؤ، التلخيص، التس)اسًتاتيجيات التدريس التبادٕب:  هتدؼ استبانة الهدف من االستبانة: -

الدراسات  ي:تخصصبأعضاء ىيئة التدريس  ُب أداءاليت ينبغي توافرىا ٖتديد مهارات التدريس التبادٕب  ( إٔبكالتوضيح
 .، كمدل توافرىا ُب أدائهماإلسبلمية كاللغة العربية ّتامعة بيشة

 ًب اشتقاؽ مفرداهتا من:مصادر بناء االستبانة:  -
 اإلطار النظرم للبحث. -
 نتائج الدراسات كالبحوث السابقة. -
 األدبيات الًتبوية. -

: جاءت االستبانة ُب صورهتا األكلية مشتملة على اسًتاتيجيات التدريس التبادٕب االستبانة في صورتها األولية -
 : التنبؤ، التلخيص، التساؤؿ، التصور الذىٍت، كالتوضيح، كتعريف بكل اسًتاتيجية منها، كقد سجل الباحثافةا٠تمس
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( مهارة، يتم اإلجابة عنها 53، كبلغت ا١تهارات ٣تتمعة )ةسبع مهارات ٖتت كل اسًتاتيجية من االسًتاتيجيات ا٠تمس
 بشدة(.  متوافر، غَت متوافر، غَت متأكد، غَت متوافربشدة،  متوافركفق تدرج ٜتاسي: )

( 47، بلغ عددىم )يات الًتبيةكلًب عرض االستبانة على ٣تموعة من اكمُت ا١تتخصصُت ُب  صدق االستبانة:  -
 كبعد مراجعة آرائهم اتضح للباحثُت ما يلي: ،-( 4ملحق ) - عضوان 

 مناسبة ا١تهارات ا١تندرجة لكل اسًتاتيجية من االسًتاتيجيات. -
 عدـ إضافة اكمُت ١تهارات أخرل تندرج ٖتت كل اسًتاتيجية من االسًتاتيجيات ا٠تمس. -
االستبانة، حيث كانت بعنواف: استبانة تقوٙب أعضاء ىيئة التدريس، لتصبح طلب اكموف تعديل عنواف  -

 .استبانة تقوٙب أداء أعضاء ىيئة التدريس، كقد اقتنع الباحثاف هبذا التوجيو كأخذا بو
 ًب توجيو عبارات االستبانة ٔتا يتناسب مع أعضاء ىيئة التدريس، كما يتناسب مع الطلبة. -

ًب حساب صدؽ االتساؽ الداخلي من خبلؿ حساب معامل ارتباط بَتسوف  بانة:صدق االتساق الداخلي لالست -
 بُت درجة كل عبارة كالدرجة الكلية لؤلداة، كما ىو موضح باٞتدكؿ أدناه:

-  

 ( معامالت ارتباط بيرسون درجة كل فقرة بالدرجة الكلية لألداة1جدول )
 الطلبة معامالت االرتباط لعينة  معامالت االرتباط لعينة األعضاء

 م معامل االرتباط م معامل االرتباط م
معامل 
 االرتباط

 

 معامل االرتباط م معامل االرتباط م معامل االرتباط م

1 0.700** 2 0.737** 3 0.684** 1 0.918** 2 0.857** 3 0.644** 
4 0.765** 5 0.699** 6 0.692** 4 0.772** 5 0.554** 6 0.864** 
7 0.626** 8 0.756** 9 0.776** 7 0.888** 8 0.911** 9 0.909** 
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0.675** 2
0 

0.622** 2
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2
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0.671** 2
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0.791** 3
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0.730** 2
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0.925** 3
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3
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0.678** 3
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0.938** 3
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0.963** 3
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0.872** 
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0.751** 3
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0.699**   3
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 (2024** االرتباط داؿ عند مستول )
دالة ك ( أف معامبلت االرتباط بُت درجة كل عبارة كالدرجة الكلية لؤلداة، كانت كبَتة كمقبولة، 4يتضح من اٞتدكؿ )

 ( ٦تا يشَت إٔب اتساؽ عبارات األداة.2024إحصائيان عند مستول )
عبارات األداة  كللتحقق من ثبات األداة ًب استخداـ حساب معامل الثبات عن طريق معادلة ألفا كركنباخ، على 

كما بلغ معامل الثبات (، 2097ككل، كقد بلغ معامل الثبات الكلي لعبارات األداة على عينة أعضاء ىيئة التدريس )
 (، كتشَت ىذه القيم إٔب إمكانية االعتماد على نتائجها كالوثوؽ هبا.2099الكلي لعبارات األداة على عينة الطلبة )

 
 مجتمع البحث:
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 من:تكوف ٣تتمع البحث 
: الدراسات اإلسبلمية كاللغة العربية ّتامعة بيشة، اجملمع الرئيس، بلقرف، يتخصصبأعضاء ىيئة التدريس  -4

 النماص، كتثليث.
 الطلبة ٗتصص: الدراسات اإلسبلمية كاللغة العربية ّتامعة بيشة، باجملمع الرئيس كبلقرف، كالنماص، كتثليث. -0

 عينة البحث:
أعضاء ىيئة التدريس من خبلؿ الرابط اإللكًتك٘ب ا٠تاص هبم،  على ستبانةاالًب توزيع  -4

((https://goo.gl/forms/gh7D9Efa1C7Daq3h1 ( عضوان، استجاب منهم 463كقد بلغ عددىم )
-4159( عضوان، خبلؿ الفًتة من األسبوع الثامن إٔب األسبوع العاشر من الفصل األكؿ للعاـ اٞتامعي 451)

 .ىػ4111
الطلبة من خبلؿ الرابط اإللكًتك٘ب ا٠تاص هبم، على ستبانة االًب توزيع  -0

((https://goo.gl/forms/WZjMdG8ogGrPfESI3 ( طالبان كطالبة 766كقد بلغ عددىم )يتخصصب 
( طالبان 393با١تستول الثالث، ًب توزيع االستبانة عليهم، استجاب منهم ) كالدراسات اإلسبلمية اللغة العربية

 )             ًتة من األسبوع الثامن إٔب األسبوع العاشر من الفصل األكؿ للعاـ اٞتامعيكطالبة، خبلؿ الف
 . (ىػ4159-4111

 حسب متغيرات البحث هاوالنسبة المئوية لفئات عدد العينة( 2جدول )
 الطلبة األعضاء  فئات المتغير المتغير

 النسبة العدد النسبة العدد
 %57.2 337 %54.5 73 دراسات إسبلمية التخصص

 %43.8 258 %45.5 61 لغة عربية
 %14.8 88 %39.6 53 ذكر النوع

 %85.2 507 %60.4 81 أنثي

 اجملمع األكادٯتي
 %30.6 182 %44 59 بيشة
 %12.3 73 %12.7 17 تثليث

 %33.1 197 %20.1 27 قرفلب
 %24 143 %23.1 31 النماص

 األساليب اإلحصائية: 
 ( ُب معاٞتة نتائج البحث.02اإلصدار ) (spss)حصائية للعلـو االجتماعية االستفادة من برنامج اٟتزمة اإل ٘تت 

 نتائج البحث وتفسيرىا: 
 يعرض الباحثاف نتائج ىذا البحث من خبلؿ اإلجابة عن أسئلتو، كمناقشة فركضو، كفيما يلي تفصيل ذلك:

ما مهارات التدريس التبادٕب اليت ينبغي توافرىا ُب أداء أعضاء ىيئة التدريس  لإلجابة عن السؤال األول ونصو:
 كيوضح ذلك اٞتدكؿ التإب: بقسمي الدراسات اإلسبلمية كاللغة العربية ّتامعة بيشة؟
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اإلسالمية واللغة العربية أعضاء ىيئة التدريس بقسمي الدراسات  في أداء( مهارات التدريس التبادلي التي ينبغي توافرىا 3جدول )
 بجامعة بيشة في صورتها النهائية

جية
راتي

الست
ا

 

  ـ
 المهارات المندرجة تحتو

نبؤ
الت

 

 ا١تعرفة السابقة لدل الطلبة. ٖتديد 4
 أسئلة ذات صلة با١توضوع تنشيطان للمعارؼ السابقة لدل الطلبة. عرض 0
 ااضرة بتحديد ا٢تدؼ من ا١توضوع ا١تراد شرحو. بدء 5
 ٣تموعة من القضايا ذات الصلة با١توضوع. صياغة 1
 عنواف ا١توضوع ا١تراد شرحو. عرض 3
 الطلبة على اقًتاح العناكين الفرعية للموضوع ا١تراد شرحو. مساعدة 6
 التقنيات التعليمية ١تساعدة الطلبة على التنبؤ. استخداـ 7

ص
لخي

الت
 

 شرحو. دالطلبة على ٖتديد الفكرة العامة للموضوع ا١ترا مساعدة 8
 الطلبة على اقًتاح األفكار التفصيلية ذات الصلة با١توضوع ا١تراد شرحو. معاكنة 9
 الطلبة على تعرؼ أنواع التلخيص با١توضوع ا١تراد تلخيصو. مساعدة 42
 الطلبة على تلخيص ا١توضوع بأسلوهبم. معاكنة 44
 فيما بينهم. ا١تلخصالطلبة على مناقشة  حث 40
 تطبيق عبلمات الًتقيم أثناء تلخيص ا١توضوع.على الطلبة  تشجيع 45
 .ولتزاـ الصحة اللغوية فيما يلخصوناب الطلبة على يدر ت 41

اتي
الذ

ؤل 
سا

الت
 

 الطلبة على صياغة أكرب عدد من األسئلة حوؿ ا١توضوع ا١تشركح. تشجيع 43
 أسئلة على ا١توضوع تبدأ بػ: من؟ ماذا؟ أين؟ لطرحالطلبة  تشجيع 46
 طرح أسئلة على ا١توضوع تبدأ بػ: ١تاذا؟ كيف؟ فيم  يتشابو؟ فيم  ٮتتلف؟لالطلبة  ٖتفيز 47
 الطلبة لئلجابة عن األسئلة ا١تطركحة. حث 48
 الطلبة إٔب صياغة أسئلة هتدؼ للموازنة بُت مالو عبلقة با١توضوع كما ليس لو عبلقة بو. توجيو 49
 الطلبة على صياغة أسئلة هتدؼ للموازنة بُت ا١تعلومات ا١تهمة ُب ا١توضوع، كغَت ا١تهمة فيو. تشجيع 02
 الطلبة على صياغة أسئلة هتدؼ للموازنة بُت اآلراء كاٟتقائق ُب ا١توضوع. مساعدة 04

ىني
الذ

ور 
تص

ال
 

 ألفاظ كأساليب لغوية تستثَت قدرات الطلبة. استخداـ 00
 شرحو. دالطلبة على رسم صورة ذىنية للموضوع ا١ترا حث 05
 الطلبة للتوصل إٔب األىداؼ الصر٭تة للموضوع. حفز 01
 الطلبة للتوصل إٔب األىداؼ الضمنية للموضوع. حفز 03
 الطلبة على تقوٙب ا١توضوع الذم ًب شرحو كفق التصور الذىٍت لكل منهم عنو. مساعدة 06
 الطلبة على إثراء ا١توضوع بأفكار جديدة. معاكنة 07
 لكتابة عن ا١توضوع ا١تشركح كفق تصوراهتم الذىنية عنو.لالطلبة  تشجيع 08

ضيح
لتو

ا
 

 الطلبة على ٖتديد معوقات فهم ا١توضوع ا١تشركح. تدريب 09
 الطلبة على معرفة العبلقة بُت ألفاظ ا١توضوع ا١تشركح كمعانيو. حفز 52
 الطلبة على استخداـ السياؽ لفهم ا١تعٌت ا١تراد من ا١توضوع. تدريب 54
 الطلبة على معرفة العبلقة بُت أنواع اٞتمل ا١تستخدمة ُب ا١توضوع كا٢تدؼ ذلك. مساعدة 50
 الطلبة على تدكين ا١تلحوظات. تدريب 55
 الطلبة على تعرؼ العبلقات بُت عناصر ا١توضوع. حفز 51
 ربط ا١توضوعات اليت يدرسوهنا بقضاياىم كقضايا ٣تتمعهم.لالطلبة  توجيو 53
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أعضاء ىيئة التدريس  ُب أداءما مدل توافر مهارات التدريس التبادٕب  الثاني: ونصو:السؤال ولإلجابة عن 
 بقسمي الدراسات اإلسبلمية كاللغة العربية ّتامعة بيشة من كجهة نظرىم ككجهة نظر الطلبة؟

إٔب النتائج مناقشة ، كاستلـز التوصل ةقاـ الباحثاف بتحليل استجابات أعضاء ىيئة التدريس كالطلبة على االستبان
 فركض البحث التالية:

استجابات أعضاء ىيئة  ي( بُت متوسط2.23)يوجد فرؽ ذك داللة إحصائية عند مستول ال الفرض األول: 
  اليت ينبغي توافرىا ُب أدائهم. ُب مهارات التدريس التبادٕب بتخصصي الدراسات اإلسبلمية، كاللغة العربية التدريس

 .عمل ا١توضح باٞتدكؿ أدناه ًبض للتحقق من ىذا الفر ك 
 أعضاء ىيئة التدريسستجابات وداللتها اإلحصائية ال "ت" المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة (4جدول )

 مستول الداللة  ت ح ـ العدد العينة
 غَت دالة عند 0.528 0.594 4.156 73 الدراسات اإلسبلمية

 0.663 4.214 61 اللغة العربية 0.05
استجابات أعضاء  يبُت متوسط( 2023( عدـ كجود فرؽ ذم داللة إحصائية عند مستول )1يتضح من اٞتدكؿ )

، ٦تا يعٍت قبوؿ الفرض ُب استبانة مهارات التدريس التبادٕب بتخصصي الدراسات اإلسبلمية، كاللغة العربية ىيئة التدريس
 ( 3اٞتدكؿ )السابق، كٔتراجعة ا١تتوسط اٟتسايب لكل مهارة كما ُب 

 ستجابات وداللتها اإلحصائية ال "ت" ( المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة5) جدول
 في استبانة مهارات التدريس التبادلي أعضاء ىيئة التدريس بتخصصي: الدراسات اإلسالمية، واللغة العربية

 رقم المهارة وفقاً 
 (3لترتيبها في الجدول )

 ح م ح م الداللة ت اللغة العربية الدراسات اإلسالمية
1 4.23 0.965 4.38 0.82

0 
0.922 0.358 

2 4.29 1.020 4.54 0.80
8 

1.571 0.119 
3 4.67 0.602 4.70 0.64

1 
0.313 0.755 

4 4.41 0779 4.16 0.87
9 

1.724 0.087 
5 4.67 0.579 4.67 0.65

1 
0.008 0.993 

6 3.97 0.928 4.03 0.83
6 

0.391 0.696 
7 3.97 0.912 3.93 1.15

3 
0.214 0.831 

8 4.44 0.726 4.36 0.81
7 

0.583 0.561 
9 4.14 0.976 4.21 0.89

7 
0.466 0.642 

10 4.07 0.933 4.16 0.96
9 

0.579 0.563 
11 4.30 0.861 4.31 0.86

7 
0.067 0.946 

12 3.89 0.966 4.07 0.83
4 

1.112 0.268 
13 3.67 1.155 4.07 1.07

8 
2.028 0.045 

14 4.10 1.002 4.36 0.83
7 

1.640 0.103 
15 4.11 0.994 4.31 0.72

0 
1.323 0.188 

16 4.18 0.770 4.26 0.81
4 

0.614 0.540 
17 4.05 0.864 4.34 0.72

8 
2.073 0.040 

18 4.41 0.863 4.49 0.67
4 

0.595 0.553 
19 4.05 0.956 4.02 1.05

7 
0.221 0.826 

20 3.97 0.849 3.98 0.88
5 

0.073 0.942 
21 4.00 0.782 3.70 1.25

6 
1.660 0.099 

22 4.10 0.915 4.20 0.98
0 

0.615 0.540 
23 4.26 0.800 4.16 0.98

6 
0.624 0.533 

24 4.33 0.708 4.36 0.70
8 

0.260 0.796 
25 4.11 0.774 4.15 0.94

6 
0.255 0.799 

26 3.95 0.941 3.89 1.09
7 

0.341 0.734 
27 4.12 0.849 4.08 0.97

1 
0.263 0.793 

28 3.82 0.918 3.92 1.10
0 

0.551 0.582 
29 3.93 0.903 4.18 0.78

5 
1.685 0.094 

30 4.07 0.855 4.20 0.81
3 

0.884 0.378 
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 رقم المهارة وفقاً 
 (3لترتيبها في الجدول )

 ح م ح م الداللة ت اللغة العربية الدراسات اإلسالمية
31 4.18 0.653 4.20 1.01

4 
0.128 0.898 

32 3.95 0.880 4.23 0.78
3 

1.957 0.052 
33 4.25 0.813 4.21 0.93

3 
0.222 0.825 

34 4.33 0.800 4.31 0.86
7 

0.120 0.905 
35 4.48 0.835 4.31 0.99

2 
1.064 0.289 

4.21 0.594 4.156 اإلٚتإب
4 

0.66
3 

0.528 0.598 
( أف ا١تهارات ا١تتوافرة ُب أداء أعضاء ىيئة التدريس بتخصص الدراسات اإلسبلمية، ىي: 3يتضح من اٞتدكؿ )

ُب تضح أف ا١تهارات ا١تتوافرة ُب حُت كانت بقية ا١تهارات متوافرة بشدة، كما ي، )6-7-40-45-02-06-08-09-50(
بشدة، كقد  ، بينما كانت بقية ا١تهارات متوافرة(08-06-04-02-7) :اللغة العربيةتخصص بأعضاء ىيئة التدريس  أداء

يعزل ذلك لتمكن األعضاء العلمي ُب ٗتصصاهتم، باإلضافة إٔب دكرات تطوير الذات ا١توجهة ٢تم اليت تقدمها ككالة التطوير 
 كاٞتودة باٞتامعة.

الطلبة استجابات  ي( بُت متوسط2023يوجد فرؽ ذك داللة إحصائية عند مستول )ال الفرض الثاني: 
  اليت ينبغي توافرىا ُب أداء األعضاء. ُب مهارات التدريس التبادٕب كاللغة العربيةبتخصصي: الدراسات اإلسبلمية، 

 .عمل ا١توضح باٞتدكؿ أدناه ًبللتحقق من ىذا الفرض ك 
 الطلبةستجابات وداللتها اإلحصائية ال "ت" المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة (6جدول )

 مستول الداللة  ت ح ـ  العدد العينة
 دالة عند 11.747 1.042 3.75  337 الدراسات اإلسبلمية

 1.328 2.61  258 اللغة العربية 0.05

(؛ لصاّب طلبة الدراسات اإلسبلمية، 2023( كجود فرؽ ذم داللة إحصائية عند مستول )6يتضح من اٞتدكؿ )
 (7مهارة  كما ُب اٞتدكؿ )٦تا يعٍت عدـ قبوؿ الفرض بصورتو اٟتالية، كٔتراجعة ا١تتوسط اٟتسايب لكل 

 
 ستجابات وداللتها اإلحصائية ال "ت" ( المتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري وقيمة7)جدول 

 الطلبة بتخصصي: الدراسات اإلسالمية، واللغة العربية
 رقم المهارة وفقاً 
 (3لترتيبها في الجدول )

 اللغة العربية الدراسات اإلسالمية
 ح م ح م الداللة ت

1 4.03 1.154 2.78 1.586 11.025 0.000 
2 4.03 1.030 3.21 1.584 7.508 0.000 
3 3.99 1.194 3.80 1.133 1.972 0.049 
4 3.81 1.131 3.28 1.250 5.394 0.000 
5 4.36 0.982 4.03 1.264 3.572 0.000 
6 3.42 1.346 2.77 1.443 5.709 0.000 
7 3.54 1.304 2.24 1.398 11.745 0.000 
8 3.90 1.186 2.80 1.461 10.114 0.000 
9 3.73 1.256 2.78 1.459 8.513 0.000 

10 3.98 1.312 2.66 1.435 11.786 0.000 
11 3.79 1.417 2.55 1.624 9.961 0.000 
12 3.26 1.474 2.39 1.432 7.338 0.000 
13 2.91 1.354 2.38 1.436 4.635 0.000 
14 3.61 1.342 2.86 1.277 6.924 0.000 
15 3.66 1.216 2.62 1.335 9.971 0.000 
16 3.75 1.202 2.39 1.427 12.572 0.000 
17 3.76 1.291 2.37 1.408 12.536 0.000 
18 4.08 1.233 2.55 1.534 13.475 0.000 
19 3.74 1.288 2.26 1.391 13.436 0.000 
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 رقم المهارة وفقاً 
 (3لترتيبها في الجدول )

 اللغة العربية الدراسات اإلسالمية
 ح م ح م الداللة ت

20 3.69 1.247 2.26 1.402 13.103 0.000 
21 3.84 1.243 2.27 1.406 14.447 0.000 
22 3.86 1.227 2.52 1.509 11.936 0.000 
23 3.83 1.331 2.39 1.439 12.636 0.000 
24 3.72 1.245 2.51 1.512 10.620 0.000 
25 3.76 1.197 2.50 1.505 11.298 0.000 
26 3.73 1.319 2.52 1.507 10.486 0.000 
27 3.82 1.361 2.41 10441 12.285 0.000 
28 3.43 1.376 2.25 1.304 10.751 0.000 
29 3.56 1.310 2.39 1.417 10.536 0.000 
30 3.74 1.254 2.41 1.433 12.095 0.000 
31 3.74 1.241 2.41 1.438 12.129 0.000 
32 3.72 1.213 2.40 1.435 12.084 0.000 
33 3.83 1.254 2.55 1.353 11.995 0.000 
34 3.71 1.220 2.39 1.422 12.187 0.000 
35 3.94 1.272 2.27 1.408 15.204 0.000 

 0.000 11.747 1.328 2.605 1.042 3.75058 اإلٚتإب
( أف ا١تهارات ا١تتوافرة بشدة ُب أداء أعضاء ىيئة التدريس بتخصص الدراسات اإلسبلمية من 7يتضح من اٞتدكؿ )

( لتدؿ على أهنم غَت متأكدين منها، ُب حُت أف بقية 45(، كجاءت ا١تهارة )48 -3 - 0 -4كجهة نظر طلبتهم، ىي:)
ا١تهارات كانت بدرجة متوافرة، كما اتضح أف ا١تهارة ا٠تامسة متوافرة بشدة ُب أداء أعضاء ىيئة التدريس بتخصص اللغة 

١تهارات كانت غَت متأكدين منها، كما ( بدرجة متوافرة، بينما بقية ا1- 5 -0العربية من كجهة نظر طلبهم، كا١تهارات: )
يبلحظ توزيع ا١تهارات كفقنا السًتاتيجيات التدريس التبادٕب، كىذا قد يعزل إٔب أف أعضاء ىيئة التدريس بتخصص اللغة 

قف العربية ُب حاجة إٔب زيادة الدكرات ا٠تاصة بطرؽ التدريس اليت تزيد من مشاركة الطلبة، كتنمي قدراهتم كتوظفها ُب ا١توا
 التعليمية، فقد تتوافر ا١تهارة لدل العضو لكنو ْتاجة إٔب ٦تارسة طرؽ تدريسية متنوعة إليصا٢تا كتوضيحها.

استجابات أعضاء ىيئة  ي( بُت متوسط2023يوجد فرؽ ذك داللة إحصائية عند مستول )ال الفرض الثالث: 
 اليت ينبغي توافرىا ُب أداء األعضاء. بادٕبُب مهارات التدريس الت بتخصص الدراسات اإلسبلمية كطلبتهم التدريس

 .عمل ا١توضح باٞتدكؿ أدناه ًبللتحقق من ىذا الفرض ك  
أعضاء ىيئة التدريس بتخصص ستجابات وداللتها اإلحصائية ال "ت" المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة (8جدول )

 الدراسات اإلسالمية وطلبتهم
 مستول الداللة  ت ح ـ العدد نوع العينة

 غَت دالة عند 3.203 0.594 4.156 73 أعضاء ىيئة التدريس
 1.042 3.751 337 الطلبة 0.05

كٔتراجعة (، ٦تا يعٍت قبوؿ الفرض، 2023( عدـ كجود فرؽ ذم داللة إحصائية عند مستول )8يتضح من اٞتدكؿ )
 (9كما ُب اٞتدكؿ )ا١تتوسط اٟتسايب لكل مهارة  

 
 ستجابات وداللتها اإلحصائية ال "ت" المتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري وقيمة (9جدول )

 أعضاء ىيئة التدريس بتخصص الدراسات اإلسالمية وطلبتهم
 رقم المهارة وفقاً 
 (3لترتيبها في الجدول )

 الطالب األعضاء
 ح م ح م الداللة ت

1 4.23 0.965 4.03 1.154 1.417 0.157 
2 4.29 1.020 4.03 1.030 1.929 0.054 
3 4.67 0.602 3.99 1.194 4.753 0.000 

 مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية املجلد )٦( العدد )٢( ، ١٤٤٠ هـ ، ٢٠١٩ م



 الاكلب  م ل . د  حاد لى   مح ذ. د.الحبادل   أ الحذسيغ م اسات لىء ف   يؽة  جامعة العشبية واللغة ؤلاظبمية الذساظات  قع   الحذسيغ هيئة أعماء أداء ثقىي 
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 رقم المهارة وفقاً 
 (3لترتيبها في الجدول )

 الطالب األعضاء
 ح م ح م الداللة ت

4 4.41 0.779 3.81 1.131 4.316 0.000 
5 4.67 0.579 4.36 0.982 2.589 0.010 
6 3.97 0.928 3.42 1.346 3.321 0.001 
7 3.97 0.912 3.54 1.304 2.657 0.008 
8 4.44 0.726 3.90 1.186 3.742 0.000 
9 4.14 0.976 3.73 1.256 2.591 0.010 

10 4.07 0.933 3.98 1.312 0.521 0.602 
11 4.30 0.861 3.79 1.417 2.945 0.003 
12 3.89 0.966 3.26 1.474 3.475 0.001 
13 3.67 1.155 2.91 1.354 4.423 0.000 
14 4.10 1.002 3.61 1.342 2.911 0.004 
15 4.11 0.994 3.66 1.216 2.904 0.004 
16 4.18 0.770 3.75 1.202 2.930 0.004 
17 4.05 0.864 3.76 1.291 1.860 0.064 
18 4.41 0.863 4.08 1.233 2.160 0.031 
19 4.05 0.956 3.74 1.288 1.987 0.048 
20 3.97 0.849 3.69 1.247 1.854 0.065 
21 4.00 0.782 3.84 1.243 1.027 0.305 
22 4.10 0.915 3.86 1.227 1.543 0.124 
23 4.26 0.800 3.83 1.331 2.666 0.008 
24 4.33 0.708 3.72 1.245 4.045 0.000 
25 4.11 0.774 3.76 1.197 2.386 0.018 
26 3.95 0.941 3.73 1.319 1.299 0.195 
27 4.12 0.849 3.82 1.361 1.796 0.073 
28 3.82 0.918 3.43 1.376 2.294 0.022 
29 3.93 0.903 3.56 1.310 2.273 0.024 
30 4.07 0.855 3.74 1.254 2.127 0.034 
31 4.18 0.653 3.74 1.241 2.924 0.004 
32 3.95 0.880 3.72 1.213 1.517 0.130 
33 4.25 0.813 3.83 1.254 2.701 0.007 
34 4.33 0.800 3.71 1.220 4.126 0.000 
35 4.48 0.835 3.94 1.272 3.441 0.001 

 0.001 3.203 1.042 3.751 0.594 4.156 اإلجمالي
( أف ا١تهارات ا١تتوافرة ُب أداء أعضاء ىيئة التدريس بتخصص الدراسات اإلسبلمية، ىي: 9يتضح من اٞتدكؿ )

، ُب حُت كانت بقية ا١تهارات متوافرة بشدة، كقد توزعت ا١تهارات كفقا )6-7-40-45-02-06-08-09-50(
الدراسات  أعضاء ىيئة التدريس بتخصص ُب أداءتضح أف ا١تهارات ا١تتوافرة بشدة التدريس التبادٕب، كما يالسًتاتيجيات 

من توافرىا  ( لتدؿ على أهنم غَت متأكدين45(، كجاءت ا١تهارة )48 -3 - 0 -4) :من كجهة نظر طلبتهم، ىي اإلسبلمية
، كقد تنوعت كفقنا السًتاتيجيات التدريس التبادٕب، كيبلحظ ةبدرجة متوافر  كانت  ، بينما بقية ا١تهاراتُب أداء األعضاء

تفاكتا بُت رأم األعضاء كالطلبة، فاألعضاء يركف أف أغلب ا١تهارات تتوافر بشدة ُب أدائهم ُب أثناء التدريس، بينما طلبتهم 
ألساليب التدريس كطرقو يركف أف أغلبها تتوافر فقط، فضبل عن عدـ تأكدىم من بعضها، كقد يعزل ذلك ٟتاجة األعضاء 

 كتوظيفها ُب ا١تواقف التعلمية.  
 استجابات أعضاء ىيئة التدريس ي( بُت متوسط2023يوجد فرؽ ذك داللة إحصائية عند مستول )ال الفرض الرابع: 

 اليت ينبغي توافرىا ُب أداء األعضاء. ُب مهارات التدريس التبادٕب بتخصص اللغة العربية كطلبتهم
 .عمل ا١توضح باٞتدكؿ أدناه ًبللتحقق من ىذا الفرض ك 
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أعضاء ىيئة التدريس بتخصص ستجابات وداللتها اإلحصائية ال "ت" المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة (10جدول )
 اللغة العربية وطلبتهم

 مستول الداللة  ت ح ـ العدد نوع العينة
 دالة عند 9.212 0.663 4.214 61 أعضاء ىيئة التدريس

 1.328 2.605 258 الطلبة 0.05
 

(؛ لصاّب أعضاء ىيئة التدريس، ٦تا 2023( كجود فرؽ ذم داللة إحصائية عند مستول )42يتضح من اٞتدكؿ )
 (44يعٍت عدـ قبوؿ الفرض بصورتو اٟتالية، كٔتراجعة ا١تتوسط اٟتسايب لكل مهارة كما ُب اٞتدكؿ )

 ستجابات وداللتها اإلحصائية ال "ت" الحسابية واالنحراف المعياري وقيمةالمتوسطات  (11) جدول
 أعضاء ىيئة التدريس بتخصص اللغة العربية وطلبتهم

 رقم المهارة وفقاً 
 (3لترتيبها في الجدول )

 الطالب األعضاء
 ح م ح م الداللة ت

1 4.38 0.820 2.78 1.586 7.656 0.000 
2 4.54 0.808 3.21 1.584 6.375 0.000 
3 4.70 0.641 3.80 1.133 6.042 0.000 
4 4.16 0879 3.28 1.250 5.246 0.000 
5 4.67 0.651 4.03 1.264 3.849 0.000 
6 4.03 0.836 2.77 1.443 6.614 0.000 
7 3.93 1.153 2.24 1.398 8.831 0.000 
8 4.36 0.817 2.80 1.461 8.097 0.000 
9 4.21 0.897 2.78 1.459 7.369 0.000 

10 4.16 0.969 2.66 1.435 7.832 0.000 
11 4.31 0.867 2.55 1.624 8.225 0.000 
12 4.07 0.834 2.39 1.432 8.847 0.000 
13 4.07 1.078 2.38 1.436 8.650 0.000 
14 4.36 0.837 2.86 1.277 8.757 0.000 
15 4.31 0.720 2.62 1.335 9.586 0.000 
16 4.26 0.814 2.39 1.427 9.910 0.000 
17 4.34 0.728 2.37 1.408 10.635 0.000 
18 4.49 0.674 2.55 1.534 9.689 0.000 
19 4.02 1.057 2.26 1.391 9.302 0.000 
20 3.98 0.885 2.26 1.402 9.195 0.000 
21 3.70 1.256 2.27 1.406 7.349 0.000 
22 4.20 0.980 2.52 1.509 8.321 0.000 
23 4.16 0.986 2.39 1.439 9.162 0.000 
24 4.36 0.708 2.51 1.512 9.319 0.000 
25 4.15 0946 2.50 1.505 8.191 0.000 
26 3.89 1.097 2.52 1.507 6.718 0.000 
27 4.08 0971 2.41 1.441 8.635 0.000 
28 3.92 1.100 2.25 1.304 9.311 0.000 
29 4.18 0.785 2.39 1.417 9.579 0.000 
30 4.20 0.813 2.41 1.433 9.434 0.000 
31 4.20 1.014 2.41 1.438 9.245 0.000 
32 4.23 0.783 2.40 1.435 9.634 0.000 
33 4.21 0.933 2.55 1.353 9.154 0.000 
34 4.31 0.867 2.39 1.422 10.160 0.000 
35 4.31 0.992 2.27 1.408 10.763 0.000 

 0.000 9.212 1.328 2.605 0.663 4.214 اإلٚتإب
اللغة العربية من كجهة تخصص بأعضاء ىيئة التدريس  ُب أداءأف ا١تهارات ا١تتوافرة ( 44يتضح من اٞتدكؿ )

متوافرة بشدة  تضح أف ا١تهارة ا٠تامسةبشدة، كما ي كانت بقية ا١تهارات متوافرةُب حُت  ، (08-06-04-02-7) :نظرىم
بقية ك متوافرة،  كانت( 1- 5 -0ا١تهارات: ) بينما، أداء أعضاء ىيئة التدريس بتخصص اللغة العربية من كجهة نظر طلبتهم

؛ كيبلحظ تفاكتا بُت رأم األعضاء كالطلبة، فاألعضاء يركف أف أغلب ا١تهارات تتوافر بشدة ُب أدائهم ا١تهارات غَت متأكد
كيتفق ذلك مع ما الحظو لبتهم يركف أف أغلب ا١تهارات غَت متأكدين من توافرىا ُب أداء األعضاء، التدريسي، بينما ط
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 الاكلب  م ل . د  حاد لى   مح ذ. د.الحبادل   أ الحذسيغ م اسات لىء ف   يؽة  جامعة العشبية واللغة ؤلاظبمية الذساظات  قع   الحذسيغ هيئة أعماء أداء ثقىي 
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أغلب أعضاء ىيئة التدريس ُب اٞتامعة على تقدير )ال أدرم( كفق ٪توذج تقييم عضو ىيئة التدريس  الباحثاف من حصوؿ 
. كقد يعزل ذلك لتمكن ا بشكل إلكًتك٘بفصلين  من كجهة نظر الطالب الذم تطبقو عمادة القبوؿ كالتسجيل باٞتامعة

األعضاء من أغلب ا١تهارات علميا، لكنهم ْتاجة إٔب زيادة الدكرات التطويرية ا١تتعلقة بأساليب التدريس كطرقو، ككيفية 
 توظيفها ُب ا١تواقف التعلمية؛ إليصاؿ ما ٯتتلكوف من مهارات لطلبتهم.

 ملخص نتائج البحث وتفسيرىا:
، إليها ا٠تلوصمن خبلؿ اإلجابة عن أسئلة البحث، كالتحقق من فركضو كمناقشتها، ٯتكن تقدٙب أىم النتائج اليت ًب 

 : منها
بلغت  ،الدراسات اإلسبلمية كاللغة العربية يتخصصبقائمة ٔتهارات التدريس التبادٕب ا١تناسبة ألعضاء ىيئة التدريس  -1

 )التنبؤ، التلخيص، التساؤؿ، التصور الذىٍت، التوضيح(. ىي: ات( مهارة، كاندرجت ٖتت ٜتس اسًتاتيجي53)
توافر مهارات التدريس التبادٕب ٔتختلف اسًتاتيجياتو لدل أعضاء ىيئة التدريس ُب جامعة بيشة بتخصصي: الدراسات  -2

 اإلسبلمية، كاللغة العربية من كجهة نظرىم. 
كإف اختلفت -أجريت على أعضاء ىيئة التدريس باٞتامعات اتفقت نتائج ىذا البحث مع نتائج البحوث السابقة اليت  -3

من حيث ضركرة تزكيدىم با١تهارات التدريسية اليت تزيد من فعالية الطلبة كمشاركتهم ُب ا١تواقف  -أىدافها كإجراءاهتا
يب العر ، ك (0243جرادات )ك  ،(0243لغيث )، كا(0241الشرٙب )، ك (0241ربابعة )التعليمية، كمن ىذه الدراسات: 

 (.0248الثبييت )، ك (0247باسعيد )، ك (0247)
اتفقت نتائج ىذا البحث مع نتائج البحوث كالدراسات السابقة ا٠تاصة بالتدريس التبادٕب من حيث ضركرة ٘تكن  -4

، Tarchi, C. & Giuliana, P. (2016)و ا١تعلم من مهاراتو، كإكساهبا للمتعلمُت، كمن تلك البحوث:

  Gilbert, F. (2018)0و

أكدت نتائج البحث ضركرة تنمية مهارات التدريس التبادٕب لدل الطلبة، كهبذا تتفق مع نتائج دراسة كلو من:  -5
(Yang, Y. 2010)و ،Gruenbaum, E. (2012) ،Pilten, G. (2016) ،Okkinga, M, et al, 

(2018). 
كنصو: ما التصور ا١تقًتح لتنمية األداء ا١تهٍت لدل أعضاء ىيئة التدريس ُب  ،من أسئلة البحث الثالثولإلجابة عن السؤال 

 ضوء مهارات التدريس التبادٕب؟
نظرنا لوجود تباين بُت كجهات نظر عينيت البحث حوؿ مدل توافر مهارات التدريس التبادٕب ُب أداء األعضاء، 

رؽ التدريس كاسًتاتيجياتو اليت تركز على نشاط الطلبة ُب كالذم قد يعزل إٔب أهنم ْتاجة إٔب تطوير مهارهتم ا٠تاصة بط
الباحثاف التصور ا١تقًتح كفق ا٠تطوات  ا١تواقف التعليمية، كتنمي قدراهتم العلمية كالعملية؛ كلئلسهاـ ُب معاٞتة ذلك يقًتح

 التالية:
 أسس التصور المقترح: -1

 راسات الس ابقة، كىذه األيسيس ىي:ًب  اشتقاؽ ىذه األيسيس من اإلطار الن ظرٌم للبحث، كالدِّ 
 أ س س مرتبطة بالتدريس التبادلي: وتتمثل في أمور، أىمها: - أ

الت أكيد على العمل اٞتماعي، كإفشاء ركح الفريق كالود كابة بُت أعضاء ىيئة التدريس ٗتصص الدراسات  -
 مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية املجلد )٦( العدد )٢( ، ١٤٤٠ هـ ، ٢٠١٩ م
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 اإلسبلمية كاللغة العربية.
بُت عضو ىيئة التدريس كالطلبة، كبُت الطلبة بعضهم  ا٠ترباتُب التعليم كتبادؿ  الشورلالت أكيد على مبدأ  -

 البعض.
 الت أكيد على ضركرة إفشاء ركح ا١تنافسة بُت الطلبة، كالتعاكف بُت الطلبة كأعضاء ىيئة التدريس. -
 هارات التدريس التبادٕب لدل طلبتهم.١تاالىتماـ بتنمية أعضاء ىيئة التدريس  -
 على عىملي ات التدريس التبادٕب، كليس على ا١تنتج النِّهائي لو.الًت كيز  -
 استخداـ أساليب الت قوٙب الًبنائٌي باستمرار. -
 إثارة اىتمامات الطلبة، كتفكَتىم ُب ا١توقف التعليمي. -
 العمل على تكوين الرأم كطرح األفكار دكف خوؼ. -
 من نقطة ألخرل.زيادة نشاط الطلبة كفاعلي تهم، كمساعدهتم ُب االنتقاؿ  -
 توفَت جٌو من التسامح كالقبوؿ كالرضا بُت الطلبة. -
 استخداـ تصو رات الطلبة كأفكارىم ُب توجيو الد رس، كإتاحة الفرصة الختبار أفكارىم. -
 ا مع السماح ٢تم باٟتري ة كسرعة البديهة.ا أـ ٖتريرين تنميىة القيدرة على التلخيص سواء أكاف ذلك شفهيي  -
 لطلبة على توقع ما يشتمل عليو موضوع ااضرة كالتنبؤ بو.تنمية قدرة ا -
 تنمية قدرات الطبة على التساؤؿ الذاٌب ُب ا١توضوعات اليت يستمعوف إليها أك يقوموف بقراءهتا. -
 .تنمية قدرات الطبة على التوضيح من خبلؿ مهاراتو ا١تختلفة -

 بية بجامعة بيشة:أ س س مرتبطة بخصائص طلبة الدراسات اإلسالمية واللغة العر  - ب
 إشعار الطلبة باٟتري ة ا١تنضبطة كاالستقبلؿ كالثِّقة بالن فس. -
 التأكيد ٢تم على أ٫تي ة األخذ بتعدد كجهات الن ظر كاحًتاـ اآلخر. -
 توجيههم الستيعاب ا١تشكبلت ُب ييسر كسهولة، كتنميىة القيدرة على التخي ل. -
 با١تسائل األخبلقي ة.تنميىة فلسفتهم عن اٟتياة، كتدعيمها  -
 تدريبهم على الت نظيم كالت خطيط؛ ١تواجهة ا١تشكلة كالتعامل معها، ككضع الفركض. -
 مراعاة خصائص ٪تو الطلبة ُب ىذه ا١ترحلة.  -
 اإلسبلمية اليت تتميز هبا ا١تملكة العربية السعودية.ا٠تصوصية مراعاة  -

 أىداف التصور المقترح: -2
الدراسات اإلسبلمية  يتخصصبيهدؼ التصور ا١تقًتح تنمية مهارات التدريس التبادٕب لدل أعضاء ىيئة التدريس 

 كاللغة العربية ّتامعة بيشة.

 مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية املجلد )٦( العدد )٢( ، ١٤٤٠ هـ ، ٢٠١٩ م
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 األىداف اإلجرائية للتصور المقترح: -3
ًب عرضها ُب ا ٘تثلت ُب مهارات التدريس التبادٕب اليت بلغت األىداؼ اإلجرائية للتصور ا١تقًتح ٜتسة كثبلثُت ىدفن 

 اإلجابة عن السؤاؿ األكؿ من أسئلة البحث.
 محتوى التصور المقترح: -4

 يتناكؿ ٤تتول التصور ا١تقًتح ما يلي:
 اسًتاتيجية التنبؤ كمهاراهتا. -
 اسًتاتيجية التلخيص كمهاراهتا. -

 اسًتاتيجية التساؤؿ كمهاراهتا. -

 اسًتاتيجية التصور الذىٍت كمهاراهتا. -

 كمهاراهتا.اسًتاتيجية التوضيح  -

 استراتيجيات التصور المقترح: -5
 تتعدد اسًتاتيجيات التصور ا١تقًتح، كمنها:

 ا١تناقشة. -
 القدح الذىٍت. -

 التعلم التعاك٘ب. -

 البياف العملي. -

 التعلم القائم على ا١تشكلة. -

 أنشطة التصور المقترح:  -6
 ركرة:تتعدد أنشطة التصور ا١تقًتح كمنها تدريب أعضاء ىيئة التدريس الطلبة على ض

 التنبؤ بالنتائج من خبلؿ موضوعات تعرض عليهم. -
 تلخيص موضوع من ا١توضوعات. -
 صياغة أسئلة من نوع التساؤؿ الذاٌب. -
 عرض تصورات ذىنية حوؿ موضوع من ا١توضوعات. -

 طرق التقويم في التصور المقترح: -7
كما يشمل التقوٙب: التقوٙب الشفهي، النهائي،   -البنائي -ٯتر التقوٙب ُب التصور ا١تقًتح با١تراحل الثبلث: القبلي

 كالتقوٙب التحريرم.
 توصيات البحث:

 كنتائجو فإف الباحثُت يوصياف ٔتا يلي: ،على اإلطار النظرم للبحث اتأسيسن 
 مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية املجلد )٦( العدد )٢( ، ١٤٤٠ هـ ، ٢٠١٩ م
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على توظيف طرؽ التدريس اليت تفعل الدراسات اإلسبلمية كاللغة العربية  يتخصصبضركرة تدريب أعضاء ىيئة  -4
 .التعليمية كتوجو نشاطهمدكر الطلبة ُب ا١تواقف 

كطرؽ  إقامة كرش عمل ُب بداية كل عاـ ألعضاء ىيئة التدريس؛ للتعريف باسًتاتيجيات التدريس التبادٕب كمهاراتو -0
 .تدريسها

 مقترحات البحث: 
 بالبحوث التالية: بإجراءيقًتح الباحثاف  ،على اإلطار النظرم للبحث كنتائجو كتوصياتو اتأسيسن 
توليفية قائمة على اسًتاتيجييت التساؤؿ الذاٌب كالتصور الذىٍت لتنمية الوعي اللغوم كالوعي الديٍت لدل اسًتاتيجية  .4

 طلبة جامعة بيشة.
برنامج مقًتح قائم على التعلم الذاٌب لتنمية مهارات التدريس التبادٕب لدل أعضاء ىيئة التدريس التبادٕب ّتامعة  .0

 بيشة.
 المراجع

 العربية:المراجع أواًل: 
دار ا١تسَتة للنشر  (. عماف:5.ط) تعليم التفكَت النظرية كالتطبيق(. 0242أبو جادك، صاّب ٤تمد، كنوفل، ٤تمد بكر )

 كالتوزيع. 
 ، عماف: دار ا١تسَتة للنشر كالتوزيع.(0.ط) التعلم أسسو كتطبيقو(. 0242أبو عبلـ، رجاء ٤تمود )

(. أثر التدريب على بعض اسًتاتيجيات فهم ا١تقركء لدل طبلب شعبة اللغة العربية 0221األدغم، رضا أٛتد حافظ )
(، 4، )٣تلة البحوث الًتبوية، جامعة ا١تنوفية :مصربكليات الًتبية ُب اكتساهبم كاستخدامهم ٢تا ُب تدريس القراءة. 

۹۰۳ – ۷۳۲. 
 القاىرة: دار قباء للطباعة كالنشر كالتوزيع. .تعليم من أجل التفكَت(. 4998األعسر، صفاء يوسف )

(. كفاءة أعضاء ىيئة التدريس ُب برامج الدراسات العليا ُب كليات الدراسات اإلنسانية 0247باسعيد، ابتساـ عبد ا )
 .36-53(، 39، )، ٣تلة رسالة الًتبية كعلم النفسالنسائية ّتامعة ا١تلك سعود من كجهة نظر الطالبات

 دار كائل للنشر كالتوزيع. :(. علم النفس الًتبوم، ا١تبادئ كالتطبيقات، عماف٤0240تمد، كالتح، زياد. ) بٍت خالد،

٣تلة القراءة كا١تعرفة، (. إتاىات حديثة ُب اسًتاتيجيات ما كراء ا١تعرفة ُب تعليم القراءة، 0221هبلوؿ، إبراىيم أٛتد. )
 .082-418(، 52) ،اٞتمعية ا١تصرية للقراءة كا١تعرفة. القاىرة

(. أساليب التقوٙب اليت يتبعها أعضاء ىيئة التدريس كعبلقتها ّتودة نواتج التعلم لدل طبلب 0248الثبييت، عمر عواض )
 .531- 504(، 34، )اجمللة الًتبوية، كلية الًتبية جامعة سوىاججامعة شقراء. ا١تملكة العربية السعودية، 
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أداء أعضاء ىيئة التدريس ُب ضوء معاير اٞتودة كاالعتماد األكادٯتي من كجهة نظر (. تقييم 0243جرادات، ىا٘ب ٤تمود )
 6، اجمللة األكادٯتية األمريكية العربية للعلـو كالتكنولوجياطبلب قسم الرياضيات ّتامعة سلماف بن عبد العزيز. 

(48) ،87- 442. 
(. فعالية تدريس التاريخ باستخداـ اسًتاتيجييت التدريس التبادٕب كخرائط ا١تفاىيم ُب تنمية 2000اٞتمل، علي أٛتد )

٣تلة اٞتمعية الًتبوية للدراسات مهارات فهم النصوص التارٮتية لدل طبلب الصف الثا٘ب الثانوم اإلعدادم، 
 490 - 400(، 5، )االجتماعية، كلية الًتبية، جامعة عُت مشس، القاىرة

ٜتسوف اسًتاتيجية لتعل م كتعليم اتول الدراسي (: 0229) .نانسي فرام، جام إيفيك فيشر، كليم جي بركزك،  دكجبلس
 .، ترٚتة عبد ا بن ٤تمد السريع، جامعة ا١تلك سعودللطبلب

(. مدل امتبلؾ أعضاء ىيئة التدريس ُب كلية الشريعة كالدراسات اإلسبلمية 0243ربابعة، علي بن ٤تمد بن أٛتد )
٣تلة جامعة القدس ا١تفتوحة لؤلْتاث كالدراسات الًتبوية الكفايات التدريسية ُب جامعة القصيم من كجهة نظرىم، 

 .509 -097(، 40) 5 كالنفسية،
(. أثر اسًتاتيجية التدريس التبادٕب ُب تنمية مهارات الفهم القرائي لدل تبلميذ الصف 0241السلييت، فراس ٤تمود )

 .176 -117(، 0) ٣43تلة العلـو الًتبوية كالنفسية، ا٠تامس األساسي ُب األردف، 
أعضاء  (. فاعلية برنامج تدرييب ُب ٖتسُت مهارة بناء االختبار التحصيلي لدل عينة من0241الشرٙب، أٛتد علي ٤تمد )

، ٣تلة جامعة القدس ا١تفتوحة لؤلْتاث كالدراسات الًتبوية كالنفسيةىيئة التدريس ُب كلية الشريعة ّتامعة القصيم، 
5 (44 ،)556- 561. 

أثر استخداـ التدريس التبادٕب ُب تنمية بعض مهارات القراءة الناقدة لدل طبلب  (0224)الشعييب، ٤تمد عبلء الدين 
 ،٣تلة البحث ُب الًتبية كعلم النفس، كلية الًتبية، جامعة ا١تنياسلطنة عيماف. "اللغة العربية بكلية الًتبية بًتكم 

(43) ،42 – 08 
(. أثر استخداـ اسًتاتيجيات ما كراء ا١تعرفة ُب ٖتصيل العلـو كتنمية مهارات 0222شهاب، مٌت عبد الصبور ٤تمد )

(، 1) 5 ،٣تلة الًتبية العلميةعمليات العلم التكاملية كالتفكَت االبتكارم لدل تبلميذ الصف الثالث اإلعدادم، 
4-12. 

(. أثر استخداـ اسًتاتيجية التدريس التبادٕب ُب ٖتصيل كميل طالبات الصف الثا٘ب ا١تتوسط 0247عبد األمَت، سهاد ٣تيد )
 .119-150(، 55، )٣تلة كلية الًتبية األساسية للعلـو الًتبوية كاإلنسانية، جامعة بابل٨تو مادة األحياء، 
دار ا١تسَتة للنشر  :. عمافبيقاهتا العلميةاسًتاتيجيات فهم ا١تقركء أسسها النظرية كتط(. 0242عبد البارم، ماىر شعباف )

 كالتوزيع. 
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فاعلية استخداـ بعض اسًتاتيجيات ما كراء ا١تعرفة ُب ٖتصيل الفيزياء كتنمية التفكَت  (.0222عبد الوىاب، فاطمة ٤تمد )
القاىرة، كلية ٣تلة الًتبية العملية،  "،التأملي كاالٕتاه ٨تو استخدامها لدل طبلب الصف الثا٘ب الثانوم األزىرم

 040 - 429(، 1) 8 الًتبية، اٞتمعية ا١تصرية للًتبية العملية، جامعة عُت مشس،
(. تقوٙب أداء أعضاء ىيئة التدريس ّتامعة حائل ُب ضوء معايَت اٞتودة كاالعتماد األكادٯتي، 0247العريب، ىشاـ يوسف )

 .502-079(، 19، )اجمللة الًتبوية، كلية الًتبية جامعة سوىاج
دار  :. عمافنظريات التعلم كالتعليم كتطبيقاهتا ُب غرفة الصف(. 0241الطبلفحة، فؤاد طو )ك  ،عربيات، أٛتد عبد اٟتليم

 اإلعصار العلمي للنشر كالتوزيع.
(. فاعلية استخداـ اسًتاتيجيات ما كراء ا١تعرفة ُب ٖتصيل الفلسفة لدل طبلب الصف األكؿ 0225عرياف، ٝتَتة عطية )

ا١تؤ٘تر العلمي الثالث للجمعية ا١تصرية للقراءة كا١تعرفة أثره ُب إتاىاهتم ٨تو التفكَت التأملي الفلسفي، الثانوم ك 
 .)القراءة كبناء اإلنساف(، القاىرة، جامعة عُت مشس، القاىرة

 دار الصفاء للنشر.. :. عمافاالسًتاتيجيات اٟتديثة ُب التدريس الفعاؿ(. 0228عطية، ٤تسن علي )
(. أثر استخداـ طريقة التدريس التبادٕب على التحصيل الدراسي ُب مادة 0240سوسن؛ كالدبسي، أٛتد عصاـ ) العبلف،

-303(، 1) 08، ٣تلة جامعة دمشقالًتبية القومية االشًتاكية لتبلميذ الصف الثامن من مرحلة التعليم األساسي، 

311. 
 التعليم العإب جامعة أـ القرل، اإلصدار الثا٘ب.، كزارة مهارات التعلم(. 0243عمادة السنة ٖتضَتية )

(. أثر استخداـ أسلوب التدريس التبادٕب ُب تنمية مهارات فهم ا١تقركء لدل 0246العموش، إبراىيم، كاٞتهٍت، عبد ا. )
 44 وية،٣تلة جامعة طيبة للعلـو الًتبطلبة الصف الثالث ا١تتوسط ُب ٤تافظة القريات با١تملكة العربية السعودية، 

(4 ،)4- 41. 
(.  أثر تطبيق االعتماد األكادٯتي ُب كلية الًتبية ّتامعة ا١تلك سعود ُب أداء أعضاء ىيئة 0243الغيث، العنود ٤تمد )

-424(، 40) 5، ٣تلة جامعة القدس ا١تفتوحة لؤلْتاث كالدراسات الًتبوية كالنفسيةالتدريس من كجهة نظرىم، 
454. 

ا١ترجع ُب مناىج تعليم اللغة العربية للناطفُت (. 0242طعيمو، رشدم أٛتد، كىريدم، إٯتاف أٛتد )ك مدكور، علي أٛتد، 
 دار الفكر العريب. :. القاىرةبغَتىا
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