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واقع استخدام استراتيجيات التدريس في كلية الشريعة والدراسات 
 جامعة القصيم ومعوقات استخدامها بالإسلامية 

 من وجهة نظر الطلاب

  :ملخص الدراسة
هدددفت الدراسددة الددر التعددرا يلددر يسددالير تدددريس المقددررات الشددريية مدد  قبدد  

جامعددة القصدديم ومعوقددات  ات اإلسددالمية فدديسدييضداء هيةددة التدددريس  كليددة الشددريعة والدرا
( 692ولتحقيق هدا الدراسة طبق ال احث است انتي  يلر ييندة مكوندة مد  ) استخدامها،

تددم اختيددارهم  طال ددا مدد  طددالر كليددة الشددريعة والدراسددات اإلسددالمية فددي جامعددة القصدديم،
ذلك وضدع ال احدث يدا  لد ،طالدر( 0111يدددهم )و عشواةية م  مجتمع الدراسدة  الطريقة ال

ايتمدد ال احدث المدنه  ها وث اتها. كمدا درجة امتالكهم للكفايات، وتم التأكد م  صدققيس ت
وكاندددت يهدددم النتددداة  تشدددير الدددر ي  يكثدددر امسدددتراتيجيات اسدددتخداما الوصدددفي المسدددحي، 

، ثددم اسددتراتيجية المحاضددر ا اسددتراتيجية التدددرير العملددي، ضددرر المثددال، وتالهدداسددتراتيجية 
واسددتراتيجية الددتعلم  ،اسددتراتيجية تقنيددات التعلدديمتحليدد  النصددوص، وة ويقلهددا اسددتخداما اسددتراتيجي

مبدررات اسدتخدام ييضداء هيةدة التددريس مسدتراتيجيات التددريس ترجدع الدر كدا  . و التعداوني
كثددر  ييددداد الطددالر وكميددة المدداد  العلميددة، ويدددم اسددتيعار يضددو هيةددة التدددريس بجميددع 

 ضرور  استخدام استراتيجيات فايلدة ومتنويدة، استراتيجيات التدريس، وقد يوصت الدراسة 
وتدرير ييضداء هيةدة التددريس يلدر اسدتراتيجيات التددريس لزيداد  النمدو المهندي التربدو ، 
وحصددر ييددداد الطددالر فددي القايددة حسددر تعليمددات الجددود  واميتمدداد األكدداديمي مددع يدددم 

 دريسي.السماح  السايات الزاةد  لعضو هيةة التدريس الذ  يكم  نصا ه الت
Abstract: 

The reality of the use of teaching strategies in the 
Faculty of Sharia at the University of AL-qaseem and 
the constraints faced from the perspective of students 

The study aimed at identifying the teaching strategies used 
by the faculty members at the Faculty of Sharia at the University 
of AL-qaseem, and the obstacles faced in such strategies. To 
achieve this goal, researchers applied 2 questionnaires to a sample 
of 293 students from the students of the Faculty of Sharia at the 
University of AL-qaseem. The students in the sample were chosen 
randomly from a student body consisting of 5000 male and female 
students. The researcher set in place a mechanism to measure the 
degree of competency possesed. The authenticity of the study was 
verified by having a group of arbitrators view the study and their 
subsequent opinions were noted. The study and its applications 
were also authentically verified by a sample group from outside 
the study sample group consisting of 20 male and female students. 
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A week later the survey was applied yet again to this same sample 
group. The consistency of this study was further verified using the 
Cronbach's alpha formula. The result was that these ratios were 
suitable for this study. The researcher adopted a descriptive 
survey strategies, and the most important results indicate that the 
most striking example of strategies commonly used were example 
giving. This was followed by a hands-on training strategy, and 
then a lecture strategy. The least commonly used strategies were 
textual analysis strategy, strategic learning techniques, and the 
cooperative learning strategy. The rationale behind faculty 
members using these strategies was to do with the large number of 
students and the amount of scientific material. Also, an apparent 
lack of knowledge the faculty have about different teaching 
techniques. The study recommended that the use of active and 
diverse strategies, training and teaching faculty members teaching 
strategies to increase vocational educational growth, and 
restricting the number of students in the hall by accreditation and 
quality hours with not allowing the excess to a faculty member 
who has completed redress teaching instructions. 

  :المقدمة
 الدتعلم، فدال فدي الطالدر دور مد  يفعد  الدذ  الدنم  ذلدك هدو الفعدال التددريس ا 

 شدتر  المعلومدة يد  و احثدا مشداركا يكو   فحسر، ب  للمعلومات متلقيا فيه الطالر يكو  
مد   اإليجابيدة، والتدي والمشداركة الدذاتي النشدا  يلدر يعتمدد  التالي الممكنة، فهو الوساة 
ا  ال حدث يقدوم قدد خاللهدا  العلميدة، كالمالحةدة والعمليدات األنشدطة مد  مجمويدة مسدتخدما

الدر  التوصد  فدي تسدايد  البياندات، وامسدتنتا ، والتدي والقيداس، وقدراء  ووضدع الفدرو 
 يضو هيةة التدريس. وتقويم اشراا وتوجيه وتحت بنفسه المعلومات المطلو ة

الدر  المعلومدات توصدي  يلدر تركدز الماضدي فدي اسدتراتيجية التددريس كاندت فلقدد
  العمد  ذلدك الدر جاندر تعندر فإنهدا اسدتيعابها، يمدا حدديثا الطالر بإستراتيجية تسه  ذه 
 والممارسدة، النشدا  طريدق يد  الخبدرات، وذلدك مكتسدار يمام الطالدر الفرص تهيةة يلر
  معندا  المدنه  مد  يتجدزي م جدزءا التددريس، وتصد   طدر   تقدوم  ده الدذ  الددور ليتسدع
 )الوكي ، حلمي، فحسر الر الطالر المعلومات لنق  كونها وسيلة م  بدم المتطور عالواس

مدد  مكونددات المددنه ، وتتجلددر  هامدداوتشددك  اسددتراتيجيات التدددريس مكونددا  (.27، 7976
يهميتهدا فدي التدأثير يلدر الطالدر وتزويدد   دالتعلم المسدتدام والقديم الحميدد ، كمدا ا  جددود  

معيددار  يتحدددد  مدددق توافقدده مددع األهددداا التعليميددة المنشددود  األسددلور التدريسددي ومحكدده و 
ثار  تفكيرهم للوصول الر استنتاجات م  خدالل  ومدق مرايا  قدرات الطالر واستعداداتهم وا 

 ه(. 7016) اد ، غسا ،  التفكير العلمي.
سددتراتيجيات تدددريس متعدددد  ليختددار ما  درايددة يضددو هيةددة التدددريس وامتالكدده 

ة التعليمية يمكنه م  الوصول الر يهداا المدنه  وتنميدة قددر  الطدالر يلدر ينسبها للعملي
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 تحقيدق فدي التددريس تاسدتراتيجيا يهميدة وتبدرزالدتعلم، وتزيدد مد  بنداء شخصديتهم. 
 ضدع  يعدزق  مدا وكثيدرا كبيدر، حدد الدر الطدالر مسدتوق  ورفدع المعارا األهداا، واكتسار

 الح  ايجاد ي  التدريس هيةة ييضاء ع   يجز الر ومهاراتهم وقدراتهم الطالر معارا
 للموقد  مناسد ة األكثدر امسدتراتيجيات واختيدار التددريس، اسدتراتيجيات لمشدكلة الصدحي 
تدريسدية  سداية 70نصدا ه الدر  ام ي  يضدو هيةدة التددريس يعداني مد  ارتفدا ، التعليمي

 ية لألستاذ.تدريس سايات 71المشارك، و تدريسية لألستاذ ساية 76لألستاذ المسايد، و
 الجود  المقررات م  لجا  ومتطل ات لتدريس المصاح ة اإلدارية األي اء ذلك الر ويضاا
وكددذلك يعدداني يضددو هيةددة التدددريس مدد  ارتفددا  ييددداد الطددالر فددي . األكدداديمي واميتمدداد

القايددة التدريسددية وفقددر القايددات التدريسددية الددر تكنولوجيددا التعلدديم واألثدداث المناسددر ممددا 
 و  تنفيذ امستراتيجيات المناس ة.يحول د

 :مشكلة الدراسة ويسةلتها
خارجيدة ين يدي التعامد  معهدا مد  خدالل يواجه التعلديم الجدامعي تحدديات داخليدة و 
مد  خدالل لمستقب  حدول لليدات التطدوير، الدراسات العلمية التي تحل  الحاضر وتستشرا ا

لدك التحدديات، ومد  التحدديات التدي وضع الخط  التطويرية التي تقل  م  اآلثدار السدلبية لت
تواجه التعليم الجامعي كفايات استراتيجيات التدريس التي يتمتع بها يضو هيةدة التددريس، 
التي يص حت موضع جدل وحوار بي  األكاديميي  يلر مختلد  تخصصداتهم، فعددم امدتالك 

تعليمددي، يضددو هيةددة التدددريس لكفايددات اسددتراتيجيات التدددريس يددنعكس سددل اا يلددر يداةدده ال
فكلمدددا ضدددع  يضدددو هيةدددة التددددريس فدددي اسدددتخدام اسدددتراتيجيات التددددريس، كلمدددا ضدددعفت 

 جامعدة فدي اإلسدالمية والدراسدات الشدريعة كليدة تعانيده مدا وهدذا المخرجدات األكاديميدة،
 مد   حدث يكثدر الكليدة طدالر تحصدي  مستوق  تدني يس ار بيا  يلر حيث يجر   القصيم،
 الدراسدة  هدذ  اجراء ال احث ويرق  التحصي ، مستوق  نيلتد األساسي السبر يلر للوقوا
 جامعدة فدي اإلسدالمية والدراسدات الشدريعة فدي كليدة التددريس اسدتراتيجيات اسدتخدام واقدع

 ييضداء امدتالك مددق يلدر للوقدوا الطدالر، نةر وجهة م  استخدامها ومعوقات القصيم
 يمكد  ولهدذا وجددت. ا  هااسدتخدام ومعوقدات امسدتراتيجية لهذ  الكلية في التدريس هيةة

  : اآلتي الدراسة مشكلة صياغة
مددا واقددع اسددتخدام اسددتراتيجيات التدددريس فددي كليددة الشددريعة والدراسددات اإلسددالمية فددي  -

 جامعة القصيم م  وجهة نةر الطالر؟
ما معوقات اسدتخدام اسدتراتيجيات التددريس فدي كليدة الشدريعة والدراسدات اإلسدالمية فدي  -

 وجهة نةر الطالر؟ جامعة القصيم م 
 

  :يهمية الدراسة
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تن ددع يهميددة الدراسددة مدد  تعلقهددا  ال حددث فددي يسددالير تدددريس المقددررات الشددريية 
 التي تهتم بتزويد الطالر  المعارا الشريية لتمكنهم م  ممارسة األخدال  والقديم الحميدد .

اجددراء ونةددرا لمددا تواجهدده اسددتراتيجيات التدددريس مدد  مشددكالت متعدددد  فددإ  مدد  الضددرور  
 حددوث مدد  شددأنها ي  تسددهم فددي تطددوير وتفعيدد  يسددالير تدددريس المقددررات الشددريية لرفددع 
مسددتوق الطدددالر العلمدددي والقيمدددي، ألنددده  قددددر مددا يتمتدددع يضدددو هيةدددة التددددريس  كفايدددات 
 استراتيجيات التدريس ومهارات تنفيذها  قدر ما يص   فايالا ومؤثراا في محيطه الجامعي.

  :يهداا الدراسة
معرفدة اسدتراتيجيات التددريس المطلدور توافرهدا فدي يضددو : الددر لدراسدةا تهددا
معوقدددات اسدددتخدام اسدددتراتيجيات التددددريس فدددي كليدددة الشدددريعة  معرفدددةو  هيةدددة التددددريس.

 والدراسات اإلسالمية في جامعة القصيم.
 :مصطلحات الدراسة

فد  القيداد . مد  الكلمدة اليونانيدة اسدتراتيجيوس وتعندي:  ةمشتقكلمه هي امستراتيجية:  -
(  أنهدا 660، 6112 ،ويرفها )زيتو ، كمال (.660، 6112)زيتو ، كمال يبد الحميد، 

خطددة مدد  يجدد  تحقيددق األهددداا التعليميددة  اسددتخدام الطددر  والتقنيددات )اإلجددراءات( التددي 
(  أنهددا الدددتعلم 6، 6112ويرفهدددا )زيتددو ، حسددد   يفعلهددا الطالدددر للوصددول الدددر الهدددا.

يو خارجهددا، لتدددريس  القايددةي يت عهددا يضددو هيةددة التدددريس داخدد  والتعلدديم المخطدد  التدد
محتوق موضو  دراسي معي ،  ييه تحقيدق يهدداا محددد  سدلفا، وينطدو  يلدر اإلجدراءات 

والطدالر للقيدام بهدا فدي يثنداء تددريس  عضدو هيةدة التددريسالمتتا عة والمتناسقة المنوطة  
ضدددو هيةدددة التددددريس المنتةمدددة ويعرفهدددا ال احدددث  أنهدددا مجمويدددة تحركدددات ي المحتدددوق.

والمتسلسلة داخ  القاية التدريسية، تهددا الدر تحقيدق األهدداا التعليميدة المعدد  مسد قا، 
وتتضم  استراتيجية تقديم المعلومات، واستراتيجية التقدويم، وندو  األسدةلة المسدتخدمة فدي 

 كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية في جامعة القصيم.
الشدريعة  يلميدة: بدرام  يربعدة مد  تتكدو   وهدي اإلسدالمية: دراسداتوال الشدريعة كليدة -

يلميدة: القدرل  ويلومده،  يقسدام سد عة لهدا ويت دعواألنةمدة  والقدراءات والدراسات اإلسدالمية
والسددنة ويلومهددا، والعقيددد  والمددذاهر المعاصددر ، والددديو  والثقافددة، والفقدده، ويصددول الفقدده، 

 ستير والدكتورا ، تت ع الر جامعة القصيم.واألنةمة، تمن  ال كالوريوس والماج
 فدي القصديم فدي هدد 7060ينشدةت بتداري   معتمدد ، حكوميدة جامعدة القصديم: جامعدة -

 مد  يمداد  وثالثدي  سد عة العدالي وتحدو   التعلديم وزار  السدعودية، تت دع العربيدة المملكدة
 اإلسالمية. والدراسات الشريعة كلية يماد  ضمنها
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ت الفنيددة والماديددة واإلداريددة واإلشددرافية التددي تحددول دو  اسددتخدام الصددعو ا المعوقددات: -
  يضو هيةة التدريس مستراتيجية التدريس المناس ة في المواق  التعليمية المختلفة.

 تتحدد حدود الدراسة فيما يلي: :حدود الدراسة
 .همعوقات استخدام استراتيجياتو  اتيجيات التدريساستخدام استر  الحد الموضويي: -
  .الحد المكاني: كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية بجامعة القصيم -
هددد، وسدديتم 7026/ 7020الفصدد  الدراسددي الثدداني مدد  العددام الجددامعي  الحددد الزمدداني: -

رصد استراتيجيات التدريس التدي يسدتخدمها يضدو هيةدة التددريس داخد  القايدة التدريسدية 
 طريق امست انة.ومعوقات استخدامهم تلك امستراتيجيات ي  

 :اإلطار النةر  والدراسات السا قة
 م  سواء الطالر لد  مرغو ة سلوكية تييرات احداث الي التدريس يملية تهدا
امنفعاليدة:  الناحيدة مد  التفكيدر، يو والنقدد، وطدر   كالمعرفدة، وامسدتنتا  الناحيدة العقليدة

المهدارات،  مد  تشدمله ومدا حركيدةال الناحيدة فدي يو  دالفنو   كالتذو  والتقددير، وامسدتمتا 
 المرغور امتجا  في الطالر سلوك في تييرات م  يحدث ما يلي فعالية التدريس وتتوق 
 (.07، 6171 ،شاهي ، حس )فق . 

 التعليميدة والمددخالت األهدداا هدي: يربعدة ايركاند التددريس يمليدة ويشدك 
 محدور يمليدة هدي فاألهداا .يموالتقي القياس ثم التعليمية، واألنشطة والخبرات السلوكية،
 في تصاغ تعليمية تعلمية، وينشطة خبرات نفسه تتطلر الوقت لها، وفي والموجه التدريس
 األسدةلة مد  األهدداا، وهنداك مجمويدة تحقدق مددق قيداس الطالدر وبيدا  خصاةص ضوء
تكنولدوجي؟  يو تقليدد   شدك  يدرس يندا لنفسه؟ ه  يسألها يضو هيةة التدريس ي  يحتا 
 م؟. يم التدريس استراتيجيات استخدم ه 

 اسدتخدامها، يلدر وقدرتده التدريس،  طر   الواسعة التدريس هيةة يضو فمعرفة
،  حيدث تصد   يمليدة التعلديم لتطبيقهدا المناسد ة التدريسدية الةدروا معرفدة فدي تسدايد 

لهم ماتعددة للطل ددة، ومناسدد ة لقدددراتهم، ووثيقددة الصددلة  حيدداتهم اليوميددة واحتياجدداتهم وميددو 
فلدديس هندداك اسددتراتيجية واحددد  للتدددريس، فاسددتراتيجيات  .المسددتقبلية وتطلعدداتهمورغ دداتهم 

التدريس الحديثة والقديمة كثيدر  يسدتطيع يضدو هيةدة التددريس ي  يختدار منهدا مدا يناسدر 
الموقددد  التعليمدددي مراييدددا فدددي ذلدددك مسدددتوق الطدددالر وخصاةصدددهم النفسدددية وامجتماييدددة 

ذلددددك يسددددهم فددددي اكسددددابهم المعلومددددات والمعددددارا والمهددددارات  والعقليددددة والجسددددمية، وكدددد 
هتمددام وامتجاهددات والقدديم المرغو ددة التددي تحقيددق التييددر السددلوكي التعليمددي، وتثيددر رغ ددة وا

 (.60، 6172، مريي والحيلة) الطالر، وتدفعه الر التعلم
 مراياتها م  بد م األسس م  مجموية ضم  التدريس استراتيجيات اختيار ويتم

 مرايدا  :(6112، 6حسدي ،  حسد  زيتدو ،: )يهمهدا ومد  ،امسدتراتيجية اختيدار لحدا
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 وي  فيهدا، المرغدور الخبدر  لتقدديم المنطقدي والتسلسد  يليهدا المتعدارا التددر  مسدتويات
 التدريس هيةة يضو يبذله جهد ويق  وقت يسر  في لتحققها المحدد  األهداا مع تتناسر
ثار  والطالر،  الفعالدة والمشداركة الدذاتي النشدا  يلر وتحفيزهم وميولهم، الطالر اهتمام وا 

 التلقدي  مد   التقليد  وذلدك المسدتق ، والحكدم الحدر التفكيدر يلدر وتشدجيعهم الدتعلم، فدي
 .الطدالر بدي  الفرديدة الفدرو   ومرايدا  والتنويدع، المروندة ينصدر تدوافر مدع واإللقداء،
 هيةدة يضدو يضدع ي  مبدد معدي  موضدو  لتددريس األفضد  التددريس اسدتراتيجية ومختيار
 مراحد  يلدر والتعدرا األساسدية، التددريس  اسدتراتيجيات قاةمدة يينيده نصدر التددريس
 الموقد  فدي تنفيدذها وكيفيده بهدا، للتددريس التخطدي  وكيفيده منهدا، كد  فدي التددريس
 يهددافا يضدع ثدم صديير ، نقدا  الدر ويحللده المحاضدر  محتدوق  يلدر يتطلدع ثدم التعليمدي،
 المتداح التددريس وزمد  الطدالر خصداةص الحسدار فدي لخدذا المحتدوق، ذاهد لتددريس

 اختيدار فدي التفكيدر ذلك ويلي المحتوق، هذا لتدريس الالزمة وال شرية المادية واإلمكانيات
 يلدر التعدرا مد  مبدد امسدتراتيجية  اختيدار فدي النجداح ولتحقيدق المناس ة، امستراتيجية

 امسدتراتيجية تحددد ذلدك و عدد لتطبيقهدا، الالزمدة اراتوالمهد امسدتراتيجيات مد  يددد يكبدر
 التربويدة، األهدداا  داختالا يختلد  امسدتراتيجية فاختيدار .الطدالر لخصداةص المالةمدة
 الجامعيدة، والخطدة التددريس، هيةدة يضدو وخبر  العلمية، الماد  ونو  الجامعية، والمرحلة
 وفلسفة إلنجازها، المحدد  الزمنية فتر وال المناه  وطبيعة التعليمية، الوساة  توافر ومدق
 الخارجيدة، البيةة ويوام  تحقيقها، الر التدريس هيةة يضو يسعر التي واألهداا الدولة،
 العمريدة المرحلدة واخدتالا الواحدد، الفصد  فدي الطدالر ويددد واسدتعداداته، الطالر وميول
 الدر يحتدا  قدد بد   ،واحدد اسدتراتيجية يلدي الواحدد  المحاضدر  تقتصدر م وقدد .للمدتعلم
 محاضدر  فدي يكثدر يو اسدتراتيجيتي  اسدتخدام يتعدار  وم اسدتراتيجيات، يدد  اسدتخدام
 مدع يكدو   وقدد العملدي، البيدا  مدع يكدو   وقدد امسدتقراء، مدع يكدو   قدد فدالحوار واحدد ،
 يضدو لفطندة متدروك ذلدك وكد   دأخرق، وينتهدي  اسدتراتيجية المحاضدر  يبددي وقدد اإللقداء،
 يعندي مدا تددريس اسدتراتيجية اختيدار ا  .التددريس  فد  ومعرفتده وحكمتده ريسالتدد هيةدة
 ويمدر نهايتده، الدر بدايتده م  معي  درس تعليم بها يمر سوا التي المرحلة تحديد ضمنا
 اآلتي: النحو يلر المراح  وهذ  امستراتيجية، تدريس يثناء التدريس هيةة يضو بها
 مجمدال ايطداةهم طريدق يد  الموضدو  لتعلديم الطالدر تهيةدة فيهدا ويتم :امفتتاح ةمرحل -

 المحتوق. م  ياما
 وافيا. شرحا للطالر الموضو  شرح فيه ويتم الشرح: يو اإللقاء ةمرحل -
 استيعابهم. م  لتأكدل الطالر يلر يسةلة طرححيث ت  امستيعار: م  التحقق ةمرحل -
 قددرتهم مدق م  التأكد بهدا رالطال يلر يسةلة طرح فيها يتم العالقات: ادراك ةلمرح -

 السلوكية. والقيم الموضو  فقرات بي  الرب  يلر
 . موجز  نقا   صور  في اوختمه المحاضر  تلخيص فيها ويتم: والختم التلخيص ةمرحل -
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 الشدريية المقدررات دراسة في التعليمية للمواق  المناس ة التدريس واستراتيجيات
 : اآلتي في تكم 
 المحاضر ، بإلقاء التدريس هيةة يضو يقوم  أ  وهي)اإللقاةية(:  اضر المح استراتيجية -

 بإيدداد التددريس هيةدة يضدو يقدوم  حيدث صدماء، للدة كأنده الية يستمع ي  الطالر ويلر
 الدر النةدر يو العقلدي الطدالر مسدتوق  فدي تفكيدر دو   للصديار يعددها كمدا للك دار المداد 
، حسدي  حسد  زيتدو ،)و(، 6172، 27 مددمح والحيلدة توفيدق مريدي،) السدا قة معدارفهم
777 ،6117). 
 القصدص اسدتخدام يمكد  التدي الددروس تحديد يلي القدر  القصصي: السرد استراتيجية -

 الدتعلم، موضدو  حدول قصدة وبنداء قصصدي،  شدك  الطدالر تقدويم يلدي والقددر  لتنفيدذها،
 موضدو  مد  ياألساسد الهددا تحقيدق مد  والتأكدد للطدالر، مشدوقة  اسدتراتيجية والعدر 
 الدتعلم يهدداا يد   عيدداا   القصدة والطدالر التددريس هيةدة يضدو ينشدي  فربمدا الدتعلم،

 .(6110، 019 ،شري  حماد،) األساسية
 واألفكدار اآلراء ت دادل تتضدم  يكثدر يو طدرفي  بدي  المحادثدة هدي الحدوار: اسدتراتيجية -

 فيده  المشداركة األطدراا بدي  والتفداهم الفهدم مد  يكبر قدر تحقيق الر وتهدا والمشاير،
 .(6119، 07 ،يلي الربا عة (لتحقيقها الحوار في المشاركو   يسعر معينه يهداا ضم 
 يضو يت عها التي المحادثة يلر تقوم تعلمية تعليمية ينشطة هي المناقشة: استراتيجية -

 ،للتفكيدر مدز  يو األفكدار اخدتال  يلر فيها يعتمد المحاضر ، موضو  حول التدريس هيةة
 (.6112، 277، الحميد كمال زيتو ،) مساند . براهي  دو   فيه اآلراء وتعر 

 فيده قيد  الذ  وروحه الموق  يعيش ي  م  الطالر تمكي  المواق : تحلي  استراتيجية -
 .ودممتها معانيها يلر والوقوا وتحليلها النصوص في تفكير  خالل م  األصلي، النص
 المنةمدة الخطدوات مد  سلسلة يلر ينطو   يقلي صورت هي المشكلة: ح  استراتيجية -

 (.6112، 260 ،حس  زيتو ،) المشكلة. ح  الر التوص   يية الفرد يليها يسير التي
 المشدكلة مواجهدة الطالدر يلدر تفدر  تعلميدة، تعليمية يملية امستقصاء: استراتيجية -

 لالستقصداء، لميدةالع الخطدوات ات دا  طريدق يد  لهدا ومخدر  حد  إليجداد فيهدا، والتفكيدر
 يبيددات)(. و6110، 00 ،يحمدد راشدد الدوسر ،) المناس ة والحلول القرارات الر للتوص 
 (.6112، 661 ،كمال زيتو ،)( و6110، 707 ،سهيلة السميد، ويبو ذوقا 
زالدة المفداهيم توضدي  فدي فايد  يسلور هو المث : ضرر استراتيجية -  ينهدا اليمدو  وا 

 والمماثلة والتشبيه القياس يلر ويقوم ويتدبرها، ليفهمها نسا اإل  متناول في تص    حيث
 (.6110، 071 ،شري  حماد،) المنشود  األهداا تحقيق م  يمك   حيث والمحاكا ،
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 يو حقيقة توضي ل طال ه يمام األستاذ  ه يقوم الذ  النشا : العملي التدرير استراتيجية -
 الشدرح جاندر الدر تعليميدة، يدوات يو دمدوا يو يجهدز   اسدتخدام مدا شيء وص  يو قايد 
 (.7997، 767 محمد، يحمد هللا، موسر ويبد حسي  راغر،) اللفةدي

 التفكيدر يمليدة يثنداء الطالدر بهدا ينتقد  التدي العقلية العمليات هي القياس: استراتيجية -
 ةدةهي يضدو ويكتدر المفرد ، الجزةية واألحداث الوقاةع الر العامة والقوايد التعميمات م 

 تنطبدق التدي األمثلدة خدالل مد  صدحتها ث دات الر لينتق  التعميم يو القايد  فيها التدريس
 (.6117، 702، شاهر شري ، يبو) يليها.

 والتدرداد، امسدتما  طريدق يد  الدتعلم يلدر تقدوم اسدتراتيجية هدي التكدرار: ةاسدتراتيجي -
 مراق دة التددريس يةدةه يضدو دور ويكدو   المعلومدات، وسدالمة صحة م  للتأكد والموازنة
 يبدد جدابر،) الخطدأ اإلجا دات تصدحي  يو الصدحيحة، اإلجا دات لتثبيدت الطدالر اسدتجا ة
 (.7999، 279، الحميد

 فهدم يلدر الطالدر  مسدايد  األدوار تمثي  استراتيجية وتتميز األدوار: تمثي  استراتيجية -
 غيدر السدلوك وتعددي  لديدة، ةاإليجابيد الجواندر وتعزيز التمثيلية، واستعداداته وقدراته ذاته

 وتعمد  النطقيدة، المشداك  يلدر والتيلدر القدرار، واتخداذ الجري  يلر وتعويد  فيه، المرغور
 الفلسفية. المواد فهم وتسه  القراء ، تجا  الطالر دافعية زياد  يلر
 نحو لتوجيهه الضعيفة الطالر اجا ة يلي الذ  السؤال هي السابر : األسةلة استراتيجية -
 اجابتده يلدي لخدر سدؤال توجيده التددريس هيةدة يضدو يلدر يتوجدر ممدا الدقيقدة إلجا دةا

 (.6117، 727 ،شاهر شري ، يبو) بذاته. الصحيحة اإلجا ة نحو ليقود  األولية،
 يتددر   حيدث وتحليلده، التفكيدر يمليدة يلر تقوم استراتيجية هي امستقراء: استراتيجية -

 ال سدي  ومد  الصدعر الدر السه  م   الطالر ستقراةيام التعليم في التدريس هيةة يضو
 الدذ  العامدة الحقاةق الر الجزةية الحقاةق م  امنتقال يلر الطالر وتسايد المركر، الر

 .والمشاهد  المالحةة بواسطة القول نفس يليها يصد 
 سيك وهي الجزةية الحقاةق الر العامة الحقاةق م  امنتقال هي امستنتا : استراتيجية -

 الك  م  التدريس سير يكو   حيث امستدمل، صور م  صور  وهي امستقراء، استراتيجية
 يو خاصدة مواقد  لحد  القوايدد اسدتخدام يلدر الطالدر قددر  يلدر الفكدر  وتقوم الجزء، الر

 (.6110، 076 ،شري  حماد،) خاصة. حامت
 معتمدي   عضهم ي  يملهم في الطالر استقالل  أنه يعرا الفرد : التعلم استراتيجية -

 (.6112، 76 ،مسعد رضا،) اليهم. الموكلة المهمة انجاز في ينفسهم يلي
 كيد  الطالر فيه يتعلم الذ  الحديثة التعليم ينما  م  نم  التعاوني: التعلم استراتيجية -

 المتجانسدي  غيدر األفراد م  مجموية ضم  ثانية جهة م  اآلخري  ويعلم جهة م  يتعلم
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 الجمدايي العمد  يسداس يلدر ذلك يتم ي  يلر وحاجاتهم وميولهم اهتماماتهمو  قدرتهم في
 يجد  مد  المجمويدة  يفدراد بدي  الهدادا والتفايد  اإليجدابيي ، والنقداش والحدوار المشدترك
  فايليدة، المهدارات مد  كبيدر يددد توةيد  يتدي  ممدا جميعدا بينهم مشتركة يهداا تحقيق
 مدع التفايد  الدر ذلدك يؤد   حيث واجتماييا، رفيامع المتزنة الطالر شخصية بناء لتعزيز
 (.6111، 17، ولخرو   يحمد، جودت ،سعاد ) المتطور. العصر مجريات

 بينهدا ما تبي  رسومات يو يشكال في المعلومات تنةيم هي المفاهيم: خراة  ةاستراتيجي -
 يبيددات،) معلومدات مد  تحويده مدا حسدر مختلفدة يشدكال الخدراة  وتتخدذ يالقدات، مد 

 (6170، سهيلة السميد، يبو ذوقا ،
 الصد  غرفدة خدار  ومخطد  مدنةم تعلمي تعليمي نشا  الميدانية: الرحالت استراتيجية -

 يلمية تربوية ألغرا  العم  مشرا يو التدريس هيةة يضو رياية تحت الطالر  ه يقوم
 (.6117، 776 ،محمود محمد الحيلة،) محدد . ويملية

 ي  ين يدي التدي القددرات مد   مجمويدة تتمثد  :مومداي التعلديم تقنيدات كفايداتو 
 واإللمدام البدرام ،  أسدس والمعرفدة التقنيدة، مسدتخدم التددريس هيةدة يضدو فدي تتدوافر

 فدي التطدوير ويسدالير الفكريدة الملكيدة  ضدوا   المعرفدةو  برندام ،  كد  الخاصدة  المهدارات
 يتطلدر ممدا مسدتمر  شدك  ييدر ومت متطدور  التقنيدة  أ  التام واإلدراك المختلفة البرمجيات
 المعاصدر  الحيدا  فدي يايساس امطل  التقنية الكفايات وتعد  استمرار. التقنية مهارات تطوير
 ،67 ،الددي  زيد ) التقنيدة الكفايدات امدتالك بددو   مؤسسي تطوير يو حضار   تقدم م ألنه

 تقنيدات خدالل مد  تفايليدة تعليميدة بيةدة إيجدادب اإللكتروندي الدتعلم يتسدم كمدا .(ه7067
 خدالل مد  التددريس هيةدة وييضداء الطدالر بدي  التفايد  يمليدة وديدم جديدد ، الكترونيدة

 ،(E-Mail) اإللكتروندي كالبريدد اإللكتروني  امتصال قنوات يبر والحوارات الخبرات ت ادل
 ورفع ،(Virtual Classroom) امفتراضية الص  غرفة ،(Chatting /Talk) التحدث
كسدار الطدالر، لددق العليدا التفكيدر قددرات  التقنيدة المهدارات التددريس هيةدة ييضداء وا 

كسار الحديثة،  هيةدة يضدو يداء وتطدوير والمعلومات، امتصامت تقنية مهارات الطالر وا 
 محدوراا  التقنيدة يصد حتكمدا  المتسدارية. التكنولوجيدة المتييدرات مدع يتواكر حتر التدريس
  أقد  المعلومدات جلدر فدي يهميدة لهدا أل  البدرام  ومطدور   ال داحثي  اهتمامات في رةيساا 
 يلدر اإللكتروندي التعلديم الدر التقليدد  التعلديم مد  تددريجياا  وامنتقدال جهدد، ويقد  وقدت

 قددرات العالميدة، وتوجيده التصدنيفات فدي الجامعدات مسدتوق  الجدامعي، وديدم المسدتوق 
 الفدرص لي ، وتهيةدةالتكدا وتقليد  للتقنيدة، اإليجدابي امسدتخدام نحدو الطل دة ومهدارات
 ،منصدور العتيبدي،) العالميدة. والعلميدة الثقافيدة المسدا قات فدي للددخول والطل دة لل داحثي 

 .(7027، 700 ،التركي(( و7022، 77
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 :الدراسات السا قة
( دراسدددة  عندددوا  يثدددر كددد  مددد  اسدددتراتيجيات امستكشددداا 6112يجدددرق الزيبدددي )

فكيددر الناقددد والتحصددي  فددي مدداد  التربيددة الموجدده والعصدد  الددذهني فددي تنميددة مهددارات الت
اإلسالمية لدق طل دة المرحلدة األساسدية العليدا فدي األرد  يلدر ييندة يشدواةية مكوندة مد  

، اسدددتخدم فيهدددا المدددنه  الوصدددفي، ويةهدددرت نتددداة  الدراسدددة ي  اسدددتخدام ا( طال ددد799)
الدر زيداد  فدي استراتيجيات امكتشاا الموجه والمناقشة والعص  الذهني في التعليم يؤد  

  التحصي  وتنمية التفكير الناقد لدق الطالر، وامحتفاظ  المعلومات لفتر  يطول.
( دراسدددة  عندددوا  مددددق ممارسدددة معلمدددي م حدددث التربيدددة 6112ويجدددرق الجدددالد )

اإلسالمية لم ادئ التدريس الفعال في المواق  التدريسية في المدارس األردنية، يلر ييندة 
سددة ي  ومعلمددة، اسددتخدم فيهددا المددنه  الوصددفي، ويةهددرت الدرا( معلمددا 726مكونددة مدد  )

 لم ادئ التعلم الفعال كا  بدرجة كبير .  استخدام يضو هيةة التدريس
يسالير تدريس التربية اإلسالمية الشاةعة التدي  ي ( دراسة 6110ويجرق حماد )

غدز  ومبدررات  يستخدمها معلمو التربية اإلسدالمية فدي المرحلدة األساسدية العليدا  محافةدات
( معلمددا، ويةهددرت ي  يكثددر األسددالير اسددتخداما 66اسددتخدامها يلددر يينددة مكونددة مدد  )

 يسلور اإلقنا  والحوار والمناقشة ويقلها استخداما التعليم الذاتي والتعليم الفرد . 
دراسة درجة ممارسة معلمي التربيدة اإلسدالمية فدي األرد  ب( 6116الحكيم ) قامو 

( 76مدد  ) ةينمددوذ  تدددريبي لتطويرهددا يلددر ييندد ريس المعرفيددة وبندداءمسددتراتيجيات التددد
ارسدددة معلمدددي التربيدددة نتددداة  ي  ممال، ويةهدددرت علمدددا، اسدددتخدم فيهدددا المدددنه  الوصدددفيم

مستراتيجيات التدريس المعرفية كانت بدرجة كبير  جددا، وي  يكثدر امسدتراتيجيات اإلسالمية 
 واستراتيجية المنةم المتقدم.استخداما لح  المشكالت وامكتشاا الموجه 

( دراسددة  عنددوا  اتجاهددات ييضدداء هيةددة التدددريس نحددو 7069يجددرق السددبيعي )و 
ممارسة يسالير التدريس الفعالدة ومتطل دات اسدتخدامها فدي جامعدات دول مجلدس التعداو  

( مدرسا، استخدم فيهدا المدنه  210لدول الخلي  العربي، يلر يينة يشواةية مكونه م  )
يةهدددرت نتيجدددة الدراسددددة ي  يكثدددر يسدددالير التدددددريس الفعالدددة التدددي يمارسددددها الوصدددفي، و 

المدرسددو  فددي جامعددات دول الخلددي  العربددي ومجلددس التعدداو  يسددلور المناقشددة والحددوار، 
ويسلور التدريس المعتمد يلر التقنية التعليمية، ويقلهدا اسدتخداما يسدلور التعلديم المبدرم  

م والتعلددديم التعددداوني والتددددريس العلمدددي، وي  هنددداك واألسدددلور الحلقدددي والخدددراة  والمفددداهي
 اتجاهات ايجابية يالية لدق المدرسي  نحو ممارسة يسالير التدريس الفعالة.

اإلسددالمية  التربيدة مدواد تددريس معوقدات يدد دراسدة  (7021ويجدرق يفيد  )
 يلدر ييندة يشدواةيةالمكرمدة،  ومعلميهدا  مكدة مشدرفيها نةدر وجهدة م  الثانوية  المرحلة
 يهدم مد  وكدا اسدتخدم فيهدا المدنه  الوصدفي، ( معلمدا، 91م( مشدرفا و) 21)مكونه مد 
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 المعلمدي  تمثلت فدي تحفيدز وتشدجيع اإلسالمية التربية  معلم تتعلق معوقات وجود نتاة ال
 التربيدة منداه  اإلسدالمية بتزويدد التربية منه  تخطي  في المعلمي   آراء المتميزي  األخذ

 للتددريس، وتشدجيعهم الطدر  الحديثدة يلر المعلمي  العملية، وتدرير ت الخبرا اإلسالمية
  استمرار. يبناةهم لمتا ع األمور ويولياء المدرسة بي  التنسيق تكثي  يليها

 مد  ييندة يلدر يجريدت ينهدا السدا قة الدراسدات يد  الدراسدة هدذ   ه تميزت ماو 
 يجريدت حيدث السدا قة راسداتالد بخدالا المتنويدة الشدريية المقررات ويلر القصيم جامعة
 اإلسالمية. التربية وهو واحد مقرر ويلر المدارس يلر

 :منه  الدراسة
تددم اميتمدداد فددي هددذ  الدراسددة يلددر المددنه  الوصددفي الددذ  يعتبددر األنسددر لمثدد  

 يغرا  هذ  الدراسة.
 ة:عينالمجتمع الدراسة و 

ية فدي جامعدة يتكو  مجتمع الدراسة م  طالر كليدة الشدريعة والدراسدات اإلسدالم
، وتكونددت ( طالددر0111ويددددهم ) القصدديم فددي المملكددة العربيددة السددعودية للسددنوات األربددع

، تم اختيارهم  طريقة يشواةية، ومد  مختلد  يقسدام الكليدة ا( طال 692يينة الدراسة م  )
 وم  جميع المستويات الدراسية.

  :وخصاةصها السيكومترية الدراسة ا يد
م اسدت انة متعلقة بنتاة  هذ  ال حث قام ال احث  اسدتخداللحصول يلر البيانات ال

سدت انة للكشد  يلدر اسدتراتيجيات امايدداد ، كمدا تدم يسةلة ال حدث  تم ايدادها لإلجا ة ي
التدريس المستخدمة م  قب  ييضاء هيةة التدريس في كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية 

ناصرها مد  واقدع العمليدة التدريسدية في جامعة القصيم م  وجهة نةر الطالر، استوحت ي
(، وقد رويي في صياغة المت  وضوح الع ار ،  حيدث م تحتمد  يكثدر 7في الجامعة )ملحق

م  تفسير، ويدم تكرار الفقدر  يكثدر مد  مدر ، ثدم يرضدت يلدر مجمويدة مد  الحكمدي  مد  
(، للوقدددوا يلدددر مددددق مالءمدددة الفقدددرات لألهدددداا 6ذو  الخبدددر  وامختصددداص )ملحدددق 

رسومة، وتم اجدراء التعدديالت حسدر مدا ورد مد  الحكمدي ، حيدت اشدتملت فدي صدورتها الم
مقيداس لكدرت  ( فقدر   اسدتخدام01( يلدر مجدالي  بواقدع )2النهاةية كما في الملحدق رقدم )

فقددرات تتعلددق  اسددتراتيجيات التدددريس المسددتخدمة مدد  قبدد  ييضدداء : يوم: الخماسددي وهددي
  فقددر  تتعلددق بنددو  مدد  ينددوا  اسددتراتيجيات التدددريس ( فقددر ، كدد61بواقددع ) هيةددة التدددريس:

جميعها ايجابية، فكلما زادت الدرجة يليها دل يلدر زيداد  اسدتخدام ييضداء هيةدة التددريس 
فقرات تتعلق  مبررات استخدام اسدتراتيجيات التددريس فدي ثانيا:  لالستراتيجية في تدريسهم.
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ا ايجابيدة، وتقديس يهميدة ومبدررات ( جميعهد61-77( فقر  مد  )61بواقع ) كلية الشريعة:
 استخدام يسالير التدريس المختلفة والمتنوية م  قب  ييضاء هيةة التدريس.

تم التأكد م  الخصاةص السيكومترية ألدا  الدراسة ي  طريدق تطبيدق امسدت انة و 
( طال دددة مددد  مجتمدددع الدراسدددة وخدددار  61و) ا( طال ددد61يلدددر ييندددة مبدةيدددة مكوندددة مددد  )

نةدراا أل  ف صد  امتسدا  الدداخلي:ففيما يتعلق  تأكد م  الصد  والث ات، لليينتها، وذلك 
الصد  في يدبيات القيداس يعندي اتسدا  امخت دار مدع نددفسه فدي قيداس الجاندر الدذ  بندي 
لقياسدده، ولددذلك يعتمددد الصددد  فددي احدددق طرقهددا لتحقددق مددد  امتسددا  الددداخلي لددألدا  يدد  

كد  ي دار  والمجمدو  الكلدي لل عدد يو للمجدال الدذ  طريق حسار معام  امرت دا  بدي  درجدة 
تنتمي له، وكذلك حسار معامالت امرت ا  بي  درجدة كد   عدد مد  األ عداد والمجمدو  الكلدي 

لع دددار  ا( معدددامالت امرت دددا  بدددي  درجدددة ك6( و)7لالسددت انة، ويوضددد  الجددددولي  التددداليي  )
مرت دا  بدي  كد   عدد مد  األ عداد والمجمو  الكلي للمجال الذ  تنتمدي اليده، وكدذلك معامد  ا

 والمجمو  الكلي لالست انة:
 :له تنتميمعامالت امرت ا  بي  درجة ك  ي ار  والمجمو  الكلي للمجال الذ   (7) جدول

معام   الع ار  المجال
معام   الع ار  امرت ا 

معام   الع ار  امرت ا 
معام   الع ار  امرت ا 

 امرت ا 

مجال  -7
 استراتيجيات
 التدريس

1 .931** 6 .979** 11 .981** 16 .971** 
2 .972** 7 .902** 12 .982** 17 .981** 
3 .973** 8 .970** 13 .984** 18 .979** 
4 .972** 9 .970** 14 .983** 19 .985** 
5 .982** 10 .968** 15 .980** 20 .971** 

مجال  -6
 مبررات
استخدام 
استراتيجيات 
 التدريس

21 .970** 26 .979** 31 .982** 36 .968** 
22 .982** 27 .902** 32 .979** 37 .979** 
23 .984** 28 .970** 33 .902** 38 .985** 
24 .983** 29 .970** 34 .970** 39 .971** 
25 .982** 30 .968** 35 .970** 40 .986** 

 1017** ذات دملة احصاةية يند مستوق 
  معدامالت امرت دا  للمجدال األول تراوحدت مدا بدي  ي( 7رقدم )يتض  مد  الجددول 

(، 10976 الدر 10916( ، بينما للمجال الثاني فقد تراوحت مدا بدي  )1079الر  10916)
(، و مددا ي  جميددع قدديم امرت ددا  1017وجميعهددا ذات دملددة احصدداةية ينددد مسددتوق دملددة )
للمجدال الدذ  تنتمدي اليده، ممدا يدددل  موج دة فدإ  الع دارات تسدهم ايجابيداا فدي الدرجددة الكليدة
 يلر ي  امست انة تتسم بدراجة مرتفعة م  الصد .
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 :معامالت امرت ا  بي  درجة ك  مجال والدرجة الكلية لالست انة (6) جدول

 ارت ا  )بيرسو (معم   يدد الع ارات مجالي امست انة
 **986. 61 مجال استراتيجيات التدريس -7

 **986. 61 تخدام استراتيجيات التدريسمجال مبررات اس -6
 1017** ذات دملة احصاةية يند مستوق 

(، وي  10976( ي  قيم معامالت امرت ا  للمجدالي  بليدت )6يتض  م  الجدول )
جميددع معددامالت ارت ددا  المجدددالي   الدرجددة الكليددة لالسددت انة دالدددة احصدداةياا ينددد مسدددتوق 

 دة فدإ  الع دارات تسدهم ايجابيداا فدي الدرجدة الكليدة ، و ما ي  جميع قيم امرت دا  موج1017
جمدداما نجددد ي  المجددالي  تتمتددع  قدددرق يددالق مدد  صددد  امتسددا  الددداخلي  مددا  لالسددت انة، وا 

 يمكنها م  قياس الةاهر  مح  الدراسة  قدر يال م  امستقرار.
 األسالير اإلحصاةية:

يينددة ال حددث يلددر  تددم اسددتخدام األسددالير اإلحصدداةية لتحليدد  نتدداة  اسددتجا ات
ة  المتوسدطات الحسدابية، امنحرافدات مقداييس اإلحصداء الوصدفي والمتمثلدامست انة وهدي: 

المعيارية، والنسر المةوية، ودرجة يهمية واستخدام استراتيجيات التدريس م  قب  ييضداء 
غ حيددث تددم تفريدد هيةددة التدددريس، ورتددر امسددتخدام واألهميددة تنازليددال للسددؤال األول والثدداني.

(،  حيدددث ي  جميدددع الفقدددرات فدددي SPSSنتددداة  امسدددت انات يلدددر البرندددام  اإلحصددداةي )
المجالي  صممت لقياس واقع استخدام استراتيجيات التددريس فدي كليدة الشدريعة والدراسدات 
اإلسددالمية فددي جامعددة القصدديم مدد  وجهددة ومعوقددات اسددتخدامها مدد  وجهددة نةددر الطددالر، 

( الخماسددي المتدددر ، حيددث يكددو  للفقددرات موافددق Likertوذلددك  اسددتخدام مقيدداس ليكددرت )
درجددات(، غيددر موافددق )درجتددا (، غيددر  2درجددات(، محايددد ) 0درجددات(، موافددق ) 0 شددد  )

ي  كلمددا قلددت درجددة العينددة يلددر فقددرات امسددت انة دل يلددر  موافددق  شددد  )درجددة واحددد (.
المجدال األول، انخفا  استخدام استراتيجية التدريس مد  قبد  ييضداء هيةدة التددريس فدي 

وانخفا  يهمية مبرر استخدام اسدتراتيجيات التددريس المختلفدة فدي المجدال الثداني، وكلمدا 
وتدددم ايتمددداد  زادت الدرجدددة ارتفدددع امسدددتخدام لالسدددتراتيجيات ويهميدددة مبدددررات اسدددتخدامها.

تصني  درجة يهمية واستخدام استراتيجيات التددريس مد  قبد  ييضداء هيةدة التددريس الدر 
،  حيدث تدم تقسديم المسدافة مد  ويات لتسدهي  يدر  نتداة  ال حدث ومناقشدتهاخمسة مسدت

 وهي كما يأتي: ( خمسة يجزاء  التساو  7-0)
 (  7المستوق األول: يهمية واستخدام بدرجدة قليلدة جدداا اذا كاندت الدرجدة مد )–   يقد(

 (.%26( الر يق  م  )%6101(، ي  ي  نس ة األهمية وامستخدام م  )707م  
  يقدد   –( 707الثدداني: يهميددة واسددتخدام بدرجددة قليلدة اذا كانددت الدرجددة مدد  ) المسدتوق(

 (.%06( الر يق  م  )%26(، ي  ي  نس ة األهمية وامستخدام م  )606م 
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 (  606المسددتوق الثالددث: يهميددة واسددتخدام بدرجددة متوسددطة اذا كانددت الدرجددة مدد )– 
 (.%67لر يق  م  )( ا%06(، ي  ي  نس ة األهمية وامستخدام م )200)يق  م 

 (  200المسددتوق الرا ددع: يهميددة واسددتخدام بدرجددة كبيددر  اذا كانددت الدرجددة مدد )–   يقدد(
 (.%70( الر يق  م  )%67(، ي  ي  نس ة األهمية وامستخدام م  )006م 

 (  006المستوق الخامس: يهمية واستخدام بدرجدة كبيدر  جدداا اذا كاندت الدرجدة مد )– 
 (.%711( الر يق  م  )%70(، ي  ي  نس ة األهمية وامستخدام م )0)يق  م 

  :متييرات الدراسة
معوقدات ، و اقع استخدام اسدتراتيجيات التددريسو  :ي  هماالدراسة م  متيير  تتكو  

 دريس.استخدام استراتيجيات الت
 :نتاة  الدراسة ومناقشتها

واقددع يدد   هدددفت الددر الكشدد يتندداول هددذا الم حددث يرضدداا لنتدداة  ال حددث، التددي 
استخدام استراتيجيات التدريس في كليدة الشدريعة والدراسدات اإلسدالمية فدي جامعدة القصديم 

 وفيما يلي نتاة  ال حث ت عاا لتسلس  يسةلته: .م  وجهة نةر الطالر
ل األول مد  يسدةلة ال حدث، لإلجا دة يلدر السدؤا لمتعلقة  السؤال األول:يوما: النتاة  ا

 اإلسالمية في والدراسات الشريعة في كلية التدريس استراتيجيات استخدام واقع ماونصه: "
 فقد جاءت النتاة  وفق ما يوضحه الجدول اآلتي: الطالر؟ نةر وجهة م  القصيم جامعة
 :نحرافات المعيارية، والنسر المةوية والرتر تنازليا: المتوسطات الحسابية وام (2)جدول 

 :لفةودرجة استخدام ييضاء هيةة التدريس مستراتيجيات التدريس المخت
درجة استخدام 

النس ة  الرت ة ستراتيجية ام
 المةوية

امنحراا 
 المعيار  

المتوس  
 م الع ار  الحسابي

 1 .استراتيجية ضرر المث  4.04 990. 80.80 7 كبير 
 7 .استراتيجية التدرير العملي 3.57 1.188 71.40 6 كبير 
 7 طريقة المحاضر . 3.53 1.154 70.60 2 كبير 
 70 استراتيجية امستنتا . 3.42 1.187 68.40 0 كبير 
 6 .وامكتشاا استراتيجية امستقصاء 3.41 1.245 68.20 0 كبير 
 0 ت.استراتيجية ح  المشكال 3.40 1.314 68.00 6 كبير 
 76 استراتيجية التعلم الفرد  3.37 1.285 67.40 1 متوسطة
 77 استراتيجية تحلي  المواق . 3.33 1.310 66.60 7 متوسطة
 6 .استراتيجية السرد القصصي 3.29 1.516 65.80 9 متوسطة
 2 استراتيجية الحوار والمناقشة. 3.29 1.511 65.80 71 متوسطة
 72 استراتيجية األسةلة السابر . 3.24 1.297 64.80 77 متوسطة
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درجة استخدام 
النس ة  الرت ة ستراتيجية ام

 المةوية
امنحراا 
 المعيار  

المتوس  
 م الع ار  الحسابي

 76 استراتيجية تمثي  األدوار. 3.23 1.320 64.60 76 متوسطة
 70 استراتيجية امستقراء. 3.23 1.276 64.60 72 متوسطة
 77 استراتيجية خراة  المفاهيم. 3.22 1.339 64.40 70 متوسطة
 71 استراتيجية التكرار. 3.18 1.337 63.60 70 متوسطة

 9 استراتيجية القياس. 3.12 1.286 62.40 76 سطةمتو 
 71 استراتيجية التعلم التعاوني. 3.12 1.342 62.40 71 متوسطة
 61 استراتيجية تقنيات التعليم. 3.07 1.449 61.40 77 متوسطة
 0 استراتيجية تحلي  النصوص. 3.04 1.538 60.80 79 متوسطة
 79 ة الحقلي )الرحالت الميدانية(.امستراتيجي 3.04 1.413 60.80 61 متوسطة
  الكلي 3.316 1.2741 66.32 -- متوسطة

ي  درجددة اسددتخدام اسددتراتيجيات التدددريس مدد  قبدد   يتضدد  مدد  الجدددول السددابق
ييضاء هيةة التدريس في كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية في جامعة القصيم م  وجهة 

، 7، 7، 1تددريس والتدي تمدثلهم الفقدرات ) نةر الطالر كانت كبير  يلر س ع اسدتراتيجيات
 مسدتخدام تلدك امسدتراتيجيات ( يلر الترتير، حيث تراوحت النسد ة المةويدة0، 6، 70، 9

( 70(، وكانددت متوسددطة يلددر  دداقي امسددتراتيجيات ويددددهم )٪71071الددر  ٪6701بددي  )
، 71، 77، 79، 70، 72، 70، 67، 2، 6، 76، 71اسدددددتراتيجية وتمدددددثلهم الفقدددددرات )

( يلددر الترتيددر، حيددث بليددت النسدد ة المةويددة مسددتخدام ييضدداء هيةددة 61، 0، 66، 77
(، ولدم يسدتخدم ييضداء هيةدة ٪61001الدر  ٪61071التدريس لتلدك امسدتراتيجيات بدي  )

التدددريس ي  مدد  اسددتراتيجيات التدددريس بدرجددة كبيددر  جددداا، يو بدرجددة قليلددة، وقليلددة، فيمددا 
م ييضداء هيةدة التددريس لكامد  امسدتراتيجيات متوسدطة حيدث كانت الدرجة الكلية مسدتخدا

ويتبدي   (.٪66026بليت نسد ة امسدتخدام الكلدي لجميدع اسدتراتيجيات التددريس المختلفدة )
ييضددداا ي  يكثدددر ثدددالث مددد  امسدددتراتيجيات التدريسدددية المسدددتخدمة مددد  قبددد  ييضددداء هيةدددة 

ر التنددازلي، وهددي اسددتراتيجية ( يلددر الترتيدد7، 7، 1التدددريس وبدرجددة كبيددر  هددي الفقددرات )
 ضرر المثال، وتالها استراتيجية التدرير العملي، وم  ثم استراتيجية المحاضر . 

ويعزق ذلك الر يثر استراتيجية ضرر المث  بتقرير المعندر الدذ  ربمدا يييدر يد  
الذه  في صور  قري ة م  الحس،  حيث تستحضدرها العقدول فتتصدورها األفهدام، وكد  ذلدك 

ر يدبية ويسالير  الغية تخاطدر الوجددا  والعقد  والعاطفدة يلدر حدد السدواء، ولمدا في قوال
لها م  تأثير ايجابي في العواط  والمشاير وفي تحريدك ندواز  الخيدر فدي الدنفس ال شدرية 

يعزق يثدر كما  وتحقيق يزمهم يلر توجيه سلوكهم  ما تقتضيه األمثال التربوية اإلسالمية.
مدددام يضدددو هيةدددة التددددريس  مسدددتوق مهدددارات الطالدددر المتعلقدددة التددددرير العملدددي الدددر اهت

كسددا ه القدددر  يلددر   امتصددال الشددفو  والكتددابي وامتصددال غيددر اللفةددي وامرتقدداء بهددا، وا 
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التعام   شك  يفض  مدع اآلخدري  فدي اطدار بيةدة يمد  واقعيدة، وامرتقداء  مسدتوق مهاراتده 
الواقعيدة،  حيدث يصد   قدادرا يلدر المتعلقة ب حث وتحلي   ع  الموضويات يو المشكالت 

وصدد  وتحليدد  هددذ  الموضددويات والددرب  بينهددا وبددي  األفكددار التددي درسددها فددي المقددررات 
الجامعيددة ذات العالقددة بهددذ  الموضددويات، وتزويددد الطددالر  المعددارا والخبددرات والمهددارات 

ا داخ  الالزمة، وذلك م  خالل مسايدتهم يلر ترجمة األسالير النةرية التي حصلوا يليه
قايات المحاضر  الدر يسدالير تطبيقيدة تسدهم فدي حد  المشدكالت التدي يواجهونهدا، وتنميدة 
المهدارات واألسددالير التددي تسددتخدم فددي الممارسددة فدي اطددار مختلدد ، وتحقيددق التكامدد  بددي  

ويعدزق  المعارا والمهارات والقيم واندماجها معاا في مفهوم للذات يددرك فيده الطالدر نفسده.
الر نةر  يضو هيةة التدريس الدر هدذ  امسدتراتيجية ويثرهدا فدي  احملاضرة اتيجية استخدام استر 

التعبيدر يد  المفداهيم والمعلومددات الدوارد  فدي الكتدار الجددامعي  شدك  دقيدق م غمددو  وم 
لدد س فيدده، وهددو يفضدد  مدد  وجهددة نةددر  مدد  تددرك الطالددر يددتعلم وفقدداا مجتهدداد  وتفسدديراته 

امسددتراتيجية التمهيددد للموضددويات الجديددد ، والددرب  بددي  للمدداد ، حيددث يددتم مدد  خددالل هددذ  
األفكددار القديمددة واألفكددار الجديددد ، وتسددايد فددي تددوفير الوقددت، فهددو يعددر  كمدداا كبيددراا مدد  
المعلومددات فددي زمدد  قليدد ، و التددالي تسددايد يلددر قطددع يجددزاء كبيددر  مدد  المددنه  المقددرر، 

ر  منطقية اذا كانت لديه القددر  وتسايد يلر ير  الموضو  بتسلس  وترتير األفكار  صو 
يلر ذلك، كما ينها م تتطلدر امكاندات يو تجهيدزات غيدر ياديدة التدي تعداني منهدا القايدات 

( 6171التدريسية، فهي طريقة اقتصدادية. وتتفدق هدذ  النتيجدة مدع دراسدة شدية، يبددهللا )
  .(6110ودراسة التخاتنة، هالة )

اتيجيات التدريسدية المسدتخدمة مد  قبد  ( ي  يق  ثالث م  امستر 2جدول )ويبي  
( يلددر الترتيددر 61، 0، 79ييضدداء هيةددة التدددريس وبدرجددة متوسددطة همددا الفقددرات رقددم )

اسدتراتيجية  ،اسدتراتيجية تقنيدات التعلديم، وتالها استراتيجية تحلي  النصوص، وم  ثم التصايد 
لدر تصدور يضدو هيةدة ويعدزق تددني اسدتخدام اسدتراتيجية تحليد  النصدوص ا .التعلم التعاوني
يضدو هيةدة ي  مدارك الطدالر م تتحمد  اكتشداا القوايدد العامدة  أنفسدهم فيقددم التدريس 
يعدزق تددني مسدتوق كمدا  المعلومة م اشر  تسهيال وتيسديرا يلدر الطدالر لحفةهدا. التدريس

استخدام تقنيات التعليم الر يدم تدوفر األجهدز  واألدوات لكد  طالدر يلدر حدد ، ويددم تدوفر 
 data showبنية التحتية المناس ة لمثد  هدذ  امسدتراتيجية فدي القايدات الدراسدية مد  )ال
يدداد  قبد  المحاضدر  )امسدتعداد ولما تحتاجه العرو  مد  (، smart boardو تجهيدز وا 

المسددبق للعدددر (، ومحدوديدددة معرفدددة  عددد  ييضددداء هيةدددة التددددريس  مهدددارات الحاسدددور 
استخدام التعليم التعاوني الر يدم معرفة  ع  ييضاء يعزق تدني كما وتكنولوجيا التعليم. 

هيةة التدريس  اسدتراتيجية الدتعلم التعداوني لعددم حصدولهم يلدر التددرير الكدافي مسدتخدام 
هذ  امستراتيجية، وضيق مساحة القايدات مدع كثدر  ييدداد الطدالر فيهدا، يضداا الدر ذلدك 

ية، وضدرور  التحضدير المسدبق مد  فقر القايدات  األثداث المناسدر إلجدراء هدذ  امسدتراتيج
الطالر، ولقناية يضو هيةدة التددريس  دأ  الطالدر م يتعمدق فدي المداد  العلميدة اذا درس 
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(، ودراسددة )شددري ، 6111بهددذ  امسددتراتيجية. وتتفددق هددذ  النتيجددة مددع دراسددة )المقبدد ، 
 (.7990(، ودراسة )جونسو  وجونسو  وهول ك، 6110حماد 

ل الثدداني مدد  يسددةلة لإلجا ددة يلددر السددؤا قددة  السددؤال الثدداني:ثانيدداا: النتدداة  المتعل
 والدراسدات الشدريعة فدي كليدة التددريس اسدتراتيجيات اسدتخدام معوقدات مداال حث، ونصه: 
فقد جداءت النتداة  وفدق مدا يوضدحه  الطالر؟ نةر وجهة م  القصيم جامعة اإلسالمية في
 الجدول اآلتي:

والنسر المةوية والرتر تنازليا  رافات المعياريةالحسابية وامنح : المتوسطات(0)جدول 
 :ييضاء هيةة التدريسلدق تدريس ودرجة يهمية مبرر استخدام امستراتيجيات المختلفة لل

درجة يهمية 
مبرر استخدام 
استراتيجيات 
 التدريس

 
 الرت ة

النس ة 
 المةوية%

امنحراا 
 المعيار  

المتوس  
 م الع ار  الحسابي

 تؤد  الر التفاي  الم اشر  4.05 990. 81.00 7 كبير 
 1 مع المدرس

 72 تثير دافعية التعلم لدق الطالر 4.04 990. 80.80 6 كبير 
 7 كثر  ييداد الطالر في الص  3.57 1.188 71.40 2 كبير 
 7 ترايي الفرو  الفردية 3.57 1.188 71.40 0 كبير 
 ضع  دافعية الطالر  3.57 1.188 71.40 0 كبير 

 70 ا  الذ  يعيش فيهلإلح 
 9 تؤد  الر ال حث والتساؤل 3.52 1.178 70.40 6 كبير 
 70 تثير يواط  الطالر 3.52 1.178 70.40 1 كبير 
 6 تحتم استخدام األسلورنويية الموضو  المراد تدريسه  3.41 1.245 68.20 7 كبير 

 كثر  األي اء اإلدارية  3.41 1.245 68.20 9 كبير 
 76 ها الطالرالتي يقوم ب

 م  خاللها تسه  السيطر   3.40 1.314 68.00 71 كبير 
 0 يلر الص 

 77 سهلة التأثير في الطالر 3.40 1.314 68.00 77 كبير 
 6 في الكتار المقرركمية الماد  التعليمية المعطا   3.33 1.310 66.60 76 متوسطة

 تنمي قدر  الطالر يلر  3.29 1.339 65.80 72 متوسطة
 61 لتحلي  للوصول الر اإلقنا ا

 0 يسالير تدريس مريحة 3.24 1.297 64.80 70 متوسطة
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يدم معرفة المعلم ألسالير  3.23 1.320 64.60 70 متوسطة
 2 تدريس يخرق 

 77 توض  المهم وتشو  المتعلم 3.22 1.339 64.40 76 متوسطة
 71 ضع  دافعية الطالر للتعلم 3.12 1.286 62.40 71 متوسطة
 تحفز المتعلمي   3.12 1.286 62.40 77 متوسطة

 76 يلر المشاركة الفعالة

 تمد المتعلم  قيم واتجاهات  3.12 1.342 62.40 79 متوسطة
 71 تؤثر في السلوك

 سهولة توجيه الطالر  3.04 1.413 60.80 61 متوسطة
 79 الر الطريق السليم

  الكلي 3.408 1.213 68.16 -- كبير 
ي  درجة يهمية مبدرر اسدتخدام اسدتراتيجيات التددريس  جدول السابقيتض  م  ال

م  قب  ييضاء هيةة التدريس في كليدة الشدريعة والدراسدات اإلسدالمية فدي جامعدة القصديم 
( مبدرر مسدتخدام امسدتراتيجيات المتنويدة، 77مد  وجهدة نةدر الطدالر كاندت كبيدر  يلدر )

( يلدددر الترتيدددر التندددازلي، 77، 0، 76، 6، 70، 9، 70، 7، 7، 72، 1وهدددم الفقدددرات )
حيددث بليددت النسدد ة المةويددة ألهميددة المبددرر فددي اسددتخدام اسددتراتيجيات التدددريس المختلفددة 

(، وكانددت متوسددطة يلددر  دداقي الفقددرات حيددث بليددت النسدد ة المةويددة 77011٪، 67011٪)
الدددر  ٪61071ألهميدددة المبدددررات مسدددتخدام امسدددتراتيجيات المختلفدددة فدددي التددددريس بدددي  )

(، ولم يك  درجة يهمية أل  م  المبدررات كبيدر  جدداا يو قليلدة، وقليلدة جدداا يلدر 66061٪
ي  فقر  م  فقرات هذا المجال، فيما كانت الدرجة الكلية ألهميدة جميدع المبدررات مسدتخدام 

كمددا  (.٪67076امسددتراتيجيات المختلفددة كبيددر  حيددث بليددت نسدد ة يهميددة المبددررات الكلددي )
مبدددررات يهميدددة مسدددتخدام ييضددداء هيةدددة التددددريس امسدددتراتيجيات ة ثالثددديتبدددي  ي  يكثدددر 

المختلفة في التدريس م  وجهة نةدر الطدالر وبدرجدة كبيدر  هدم المبدررات فدي الفقدرات رقدم 
( يلددددر الترتيددددر التنددددازلي، حيددددث ريق الطددددالر ي  اسددددتخدام امسددددتراتيجيات 7، 72، 1)

يدز را وذا يهميدة بدرجدة كبيدر  فدي تنميدة وتعز المختلفة والمتنوية في التدريس والمتعلقة مبر 
ويضدو هيةدة التددريس، وكدذلك تسدايد فدي اثدار  دافعدة الدتعلم التفاي  الم اشر بي  المتعلم 

لدق الطالر، والتيلر يلر مشكلة كثر  ييداد الطالر في القاية، حيدث بليدت نسدر يهميدة 
 ترتير. ( يلر ال%17001، %71071، %77011هذ  المبررات يلر التوالي )

ويعزق هدذا الدر ويدي يضدو هيةدة التددريس  أهميدة التفايد  الصدفي فدي العمليدة 
التربويددة، واهتمامدده بتطددوير طريقتدده فددي التدددريس، والعمدد  يلددر زيدداد  حيويددة الطددالر فددي 
كسابهم اتجاهات ايجابية تجدا  يضدو هيةدة التددريس والمداد  الدراسدية  الموق  التعليمي، وا 

وتعزق استثار  الدافعية لدق الطدالر برغ دة يضدو  توق تحصيلهم.وترغيبهم فيها، ورفع مس
هيةددة التدددريس بتحفيددز الطددالر الددر الددتعلم واسددتثار  دافعيددتهم مدد  خددالل اسددتثار  دافعيددة 
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الطددالر للددتعلم، والتنويددع فددي يسددالير التعزيددز التددي يسددتخدمها كددالمعززات اللفةيددة وغيددر 
مي ويرق )لل  بيز( ي  المعززات اللفةيدة تشدك  اللفةية، والمعززات المناس ة للموق  التعلي

منهدا فإنهدا تنددر  تحدت المعدززات غيددر  %00مد  مجمدو  الدافعيدة، يمدا  %00مدا نسدبته 
هدد( ودراسدة الكحلدوت، 7021وتتفق هذ  النتيجة مع دراسة يفي ، صال  يحمد ) اللفةية.

 هد(.7067جيها  يبد هللا )
ربعة األق  يهمية مستخدام ييضاء هيةة ويتبي  م  الجدول ييضاا ي  المبررات األ 

التدددريس مسددتراتيجيات التدددريس المختلفددة مدد  وجهددة نةددر الطددالر وبدرجددة متوسددطة هددي 
( يلددددر الترتيددددر التصددددايد ، حيددددث ريق الطددددالر ي  71، 76، 71، 79الفقددددرات رقددددم )

توسدطة استخدام امستراتيجيات المختلفة والمتنوية في التدريس ليس له مبدرر ام بدرجدة م
فددي تسددهي  توجيدده الطددالر الددر الطريددق السددليم فددي تعلمهددم، وكددذلك بإمددداد المددتعلم  قدديم 
واتجاهات تؤثر في سلوكهم، وييضا ريوا انها م تحفز المتعلمي  يلر المشداركة الفعالدة، وم 
تزيد م  دافعيته ام بدرجة متوسطة، حيدث بليدت نسدر يهميدة هدذ  المبدررات يلدر التدوالي 

 ( يلر الترتير.66001%، 66001%، 61071%)
ويعزق ذلك الر ضع  التوجيه واإلرشاد في التعليم، وضدع  يمليدة بنداء الطالدر 
م  قب  يضو هيةة التدريس، وضع  مسايدته لكي يفهم ذاته ويدرس شخصديته ويتعدرا 
يلر خبراتده، ويحددد مشدكالته ويحلهدا فدي ضدوء معرفتده ورغبتده وتعليمده وتدري ده، ليصد  

تحقيق التوافق شخصياا وتربوياا ومهنيداا ويسدرياا،  الريهدافه وتحقيقها، والوصول الر تحديد 
وتنبثدددق يهدددداا التوجيددده واإلرشددداد الطالبدددي مددد  يقيدددد  المجتمدددع ويهدافددده، ومددد  حاجدددات 

ويعددزق  المتعلمددي  ومتطل ددات النمددو لددديهم، فددي اطددار حاجددات المجتمددع وفلسددفته ويهدافدده.
ؤثر فددي سددلوكهم الددر يدددم معرفددة  عدد  ييضدداء هيةددة امددداد المددتعلم  قدديم واتجاهددات تدد

التدددريس  ددالنمو النفسددي والقيمددي للطالددر، وامقتصددار يلددر تزويددد الطالددر  المعرفددة ولعدد  
 ع  ييضاء هيةدة التددريس ينةدرو  الدر المدال والترقيدة ويربطدو  سدلوكهم بهدذ  األمدور 

  الددر سددلوك مضددطرر الدنيويددة  عيددداا يدد  اإلخددالص فددي العمدد  ويداء الواجددر، وهددذا يددؤد
 حسي  فعاليتها يو تحقيدق يهددافها.وسلبي يعيق التطور اإليجابي للكلية، وم يسايدد يلر ت

وتقدددايس  عددد  ييضددداء هيةدددة التددددريس يلعدددر دورا محوريدددا فدددي تشدددجيع ورفدددع حمددداس 
الطددالر، رغددم صددعو ة المهمددة، فواقددع الحددال يقددول ي  كدد  طالددر يحتددا  منددا ابدددا  طريقددة 

و  مدد  دافعيددة الددتعلم لديدده، وتحديددد األهددداا وتوضدديحها لكدد  طالددر خاصددة  دده لخلددق ندد
 مسددا إلكمددال المهمددة يلددر يحسدد  وجدده.بوضددوح، ولمعرفددة مددا يتوقددع مندده حتددر ي قددر متح

والتعلدديم فددي بيةددة غيددر لمنددة مهدددد   ددالخوا مدد  يواقددر الرسددور ويدددم تشددجيع الطددالر، 
يدداد  المحاو  لدة ينددد الفشدد  مدع يدددم ديمهددم واإليمدا   قدددراتهم يلددر تجداوز الصددعو ات، وا 

نفسيا واجتماييا اذا اقتضر الحال، ويدم تجديد فضاءات التعلم بتييير نم  التعلم التقليد  
الر رحالت ميدانية، ورؤية يفالم وثاةقية، يو فق  القيام ب حث جمايي فدي مكت دة الجامعدة 

 بدي  المنافسدة م  وج خلق ويدم فهذا كفي  بتثبي  المتعلم وخلق جو م  المل  وامكتةار.
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تشجيع العم  الجمدايي خصوصدا  النسد ة  ويدمتقديم التعزيز المناسر لهم،  ويدم الطالر
نجدازاتهم ومدا ويددمللطل ة المتعثري  والخجولي ،  يحبونده  التعدرا يلدر الطدالر هوايداتهم وا 

ومددا يكرهوندده، فددذلك يمددنحهم يدددم الثقددة فددي ينفسددهم ويددؤثر سددل ا يلددر سددلوكياتهم داخدد  
وتتفدق هدذ  النتيجدة  واإلخفدا  ويددم النجداح.حساسدا  الملد  اية ويلر تعلمهم ويعطي االق

هدد(، ودراسدة الصعيددد ، 7060مع دراسة حواشي ، مفيدد نجيدر، حواشدي ، زيددا  نجيدر )
 (.6119فدواز ب  مبيريك )

معوقات استخدام استراتيجيات التدريس في كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية 
 م:جامعة القصي

يدددرق ال احدددث ي  معوقدددات اسدددتخدام اسدددتراتيجيات التددددريس فدددي كليدددة الشدددريعة 
نصدار يضدو هيةدة التددريس حيدث  ارتفدا : جامعة القصيم يعزق الربمية والدراسات اإلسال

سدداية  76سدداية تدريسددية، ونصددار األسددتاذ المشددارك  70ا  نصددار األسددتاذ المسددايد 
بينمدا نصدار األسدتاذ المسدايد فدي  يسية.سايات ساية تدر  71تدريسية، ونصار األستاذ 
 ات( سدددداي9وفددددي الجامعددددات األمريكيددددة ) سدددداية تدريسددددية، 76ماليزيددددا وتركيددددا واألرد  

 اتسدداي 9ونصددار األسددتاذ المشددارك فددي ماليزيددا وتركيددا والجامعددات األمريكيددة  تدريسددية.
 اتسداي 9وتركيدا واألرد   تدريسدية، وفدي اتسداي 6 ماليزيدا في األستاذ ونصار تدريسية.
 األي اء السايات تلك الر ويضاا تدريسية. اتساي 6 األمريكية الجامعات وفي تدريسية،
 تقريدر مد    األكداديمي واميتمداد الجدود  ومتطل دات تالمقدررا لتدريس المصاح ة اإلدارية
 يضو ك  ي  يخف  حيث. القسم لجا  في امشتراك يي اء وكذلك النجاح، ونسر للمقرر
 يكفي. م وهذا واحد  دراسية يةسا ما لجنة في

 :التوصيات
 :يلي  ما يوصي ال احث فإ  الحالية الدراسة ينها يسفرت التي النتاة  ضوء في

طاقة يضو هيةة تددريس  م  القصوق  امستفاد  ليتم الفصول في الطالر تقلي  ييداد .7
 المحاضر . وقت يثناء

 خدالل مد  التددريس فدي الحديثدة الطدر   تددرير ييضداء هيةدة التددريس يلدر يدتم ي  .6
 أليضاء هيةة التدريس.  المهني النمو في التدريبية، والمساهمة الحاقهم  الدورات

 تخطي . في ييضاء هيةة التدريس بري  األخذ يتم ي  .2
 .فق  النةرية امكتفاء  الجوانر ويدم والواقعية العملية  الخبرات تزويد المناه  .0
 للمقرر. المطلو ة األهداا ققتح التي  األنشطة المناه  تزويد يتم ي  .0
 دورية.  صفة التربوية العملية اطراا بي  لقاءات يقد .6
 امهتمام  البنية التحتية للقايات التدريسية. .1
 تزويد القايات بوساة  التواص  والعر  املكترونية. .7
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 :المراجع
 (، استراتيجيات التدريس، يما : دار المعتز.6111يبو شري ، شاهر ذير، ) .7
مدنه ،  :التددريس ( طراةدق6112يوسد ، ) يثمدا  يثمدا  وحدذام رديندةاألحمدد،  .6

 المناه .  يسلور، وسيلة، يما : دار
متجددد،  يلمدي اطدار في التدريس طريقة معنر تحديد ه( 7016خالد )  اد ، غسا  .2

 القرق.  يم المكرمة: جامعة ونفسية مكة مجلة ال حوث التربوية
  طريقدة موريسدو  )الوحددات( والمناقشددة ( يثدر كد  مد6110التخاتندة، هالدة جبريد  ) .0

الجماييددة وامسددتراتيجية واميتياديددة فددي تنميددة التفكيددر الناقددد لدددق طال ددات الصددد  
العاشر األساسدي لمداد  التداري  فدي مديريدة قصد ة الكدرك كليدة التربيدة، جامعدة مؤتدة، 

 األرد .
سدددحا  الفرحدددا ) .0 سدددلطنة  (، ينمدددا  التعلددديم،7970توفيدددق، مريدددي ويحمدددد بلقددديس، وا 

 يما : وزار  التربية والتعليم.
 (، استراتيجيات التدريس والتعلم، القاهر : دار الفكر.7999جابر، يبد الحميد، ) .6
( الددددتعلم 7990جونسددددو ، ديفيددددد، روجددددرت وجونسددددو ، اديددددث جونسددددو  هول ددددك، ) .1

  .التعاوني، السعودية: ترجمة مدارس الةهرا  األهلية
 التدأملي التفكيدر تنميدة فدي السابر  األسةلة ر(، يث7022) حس  بنت الحارثي، حصه .7

 مديندة المتوسد  فدي األول الصد  طال دات لددق العلدوم مقدرر فدي والتحصي  الدراسدي
 المكرمة، رسالة ماجستير. مكة

( التربيدددة الوقاةيدددة فدددي اإلسدددالم 7999الحددددر ، خليددد  بددد  يبدددد هللا يبدددد الدددرحم  ) .9
 ، مكة المكرمة.وتطبيقاتها في المدرسة الثانوية، جامعة القرق 

درجددة ممارسدة معلمدي التربيددة اإلسدالمية فددي (، 6116الحكديم، سدمير نزيددة الحكديم، ) .71
وبناء ينمدوذ  تددريبي لتطويرهدا، جامعدة يمدا   األرد  مستراتيجيات التدريس المعرفية

 العربية، األرد  رسالة ماجستير.
ها معلمدددو (، يسدددالير تددددريس التربيدددة الشددداةعة التدددي يسدددتخدم6110حمددداد، شدددري  ) .77

التربيدة اإلسدالمية فددي المرحلدة األساسددية العليدا  محافةدات غددز  ومبدررات اسددتخدامها، 
 .6، يدد76جامعة القدس المفتوحة، مجلة الجامعة اإلسالمية، مجلد 

(، ارشدداد الطفدد  وتوجيهدده، 6110حواشددي ، مفيددد نجيددر وحواشددي ، زيدددا  نجيددر، ) .76
 يما : دار الفكر.

(، طراةق التددريس واسدتراتيجياته، القداهر : دار الكتدار 6117الحيلة، محمد محمود، ) .72
 الجامعي. 

(، اتجاهددات جديدد  فددي المنداه  وطددر  التددريس، مصددر، 6112دنددش، فددايز مدراد، ) .70
 دار السالم.
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(، يثدددر اسدددتخدام كددد  مددد  طريقدددة العصددد  الدددذهني 6110الدوسدددر ، راشدددد يحمدددد، ) .70
لدددق طل ددة المرحلددة  امجتماييددةوامستقصدداء فددي تنميددة التفكيددر الناقددد فددي الدراسددات 

 الثانوية في دولة قطر، جامعة يما  العربية، األرد ، رسالة ماجستير.
(، مقدمدة فدي السدلوك اإلنسداني 7997راغر، حسي  موسر ويبد هللا، يحمد محمد، ) .76

 وتطبيقاته في المجال اإلدار ، بيروت: دار الفكر.
س التشددداركي والحدددوار والطريقدددة (، يثدددر اسدددتراتيجيتي التددددري6119الربا عدددة، يلدددي، ) .71

اميتيادية في التحصي  وتنمية التفكير التأملي في م حث التربية اإلسالمية لدق طل ة 
 المرحلة الثانوية نحو اإلراد ، يما  العربية، األرد ، رسالة دكتورا .

(، يثدددر كددد  مددد  طراةدددق، امكتشددداا الموجددده 6112حمدددد سدددالمة، )يالزيبدددي، ابدددراهيم  .77
لعصدد  الددذهني فددي تنميددة مهددارات التفكيددر الناقددد والتحصددي  فددي مدداد  والمناقشددة وا

التربية اإلسالمية لدق طل ة المرحلة األساسية العليا في األرد ، جامعة يمدا  العربيدة 
 للدراسات العليا، األرد ، رسالة دكتورا .

، م(، يسس التربيدة اإلسدالمية فددي السدنة النبويدة7970الزنتاني، يبد الحميد الصيد ) .79
 ليبيا: الدار العربية للكتار.

(، استراتيجيات التدريس، رؤيدة معاصدر  لطدر  التعلديم 6112زيتو ، حس  حسي ، ) .61
 والتعلم، القاهر : دار يالم الكتر. 

 (، التدريس نماذجه ومهاراته، القاهر : دار الكتر. 6112زيتو ، كمال يبد الحميد، ) .67
(، 772الة الخلدي  العربدي، العددد )مجلدة رسد، (7069) السبيعي، خالد صدال  المدرزم .66

 كلية المعلمي ، جامعة الملك سعود. 
والتطبيق، يمدا :  النةرية بي  النش  ، التعلم)6116يحمد، ولخرو  ) سعاد ، جودت .62

 دار الشرو . 
(، التعلم التعاوني نةريات وتطبيقات ودراسات، يمدا : 6111) سعاد ، جودت، سعاد  .60

 دار واة  للنشر.
المنوفيدة،  اإلبددايي، جامعدة التددريس (، اسدتراتيجيات6112سدعد )م السدعيد، رضدا .60

 مصر، رسالة ماجستير. 
العدرر  ييضداء هيةدة التددريس تواجده التدي المشدكالت (7991ييسر ) سورطي، يزيد .66

 .الثاني ، العدد71 للتربية، المجلد العربية وحلولها، المجلة
 يروت: دار الفكر.المتقدمة، ب التدريس (، استراتيجيات6171حس  )شاهي ،  .61
( اآلثار التربوية والديوية مد  خدالل ضدرر األمثدال فدي القدرل  6119شية، يبدهللا، ) .67

 الكريم، جامعة الجزاةر، رسالة ماجستير.
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( األسالير التربوية النبوية المت عدة فدي التوجيده، 6119الصعيدد ، فدواز ب  مبيريك ) .69
القددرق،  يملثانويددة بنددي ، جامعددة وتعدددي  السددلوك وكيفيددة تفعيلهددا مددع طددالر المرحلددة ا

 رسالة الماجستير.
 ( الكفايات األساسية للمعلم الناج ، بيروت: دار الفكر.7997طافش، محمود ) .21
 (، األرد : دار الفكر.6110يبيدات ذوقا ، يبو السميد، سهيلة، ) .27
( يثدر اسدتخدام اسدتراتيجيتي الدتعلم التعداوني والخريطدة 6117يبيدات، حيبددر فدوز  ) .26

اهيميددة فددي الفهددم المفدداهيمي لطل ددة الصدد  السددا ع األساسددي فددي مدداد  العلددوم، المف
 جامعة القصيم، يما ، رسالة ماجستير.

هدد( الكفايدات األخالقيدة والتقنيدة لألسدتاذ الجدامعي 7022العتيبي، منصور ب  ناي ، ) .22
مدد  وجهددة نةددر ييضدداء هيةددة التدددريس  كليتددي التربيددة فددي نجددرا  والخددر ، المجلددة 

 (.11ة، كلية التربية، جامعة المنصور ، العدد )العلمي
م(، طراةدددق النبدددي صدددلر هللا يليددده وسدددلم ومميزاتهدددا 6116العطدددار، نددداي  سدددالم، ) .20

 .6،  77عاصر  بها، مجلة جامعة األقصر، مويهميتها ويالقة الطراةق الم
هد( معوقدات تددريس مدواد التربيدة اإلسدالمية فدي المرحلدة 7021يفي ، صال  يحمد ) .20

نوية م  وجهة نةر مشرفيها ومعلميها  مكة المكرمة، جامعة يم القرق، السعودية، الثا
 رسالة ماجستير.

( المقومددات الشخصددية والمهنيددة للمعلددم فددي ضددوء 7067الكحلددوت، جيهددا  يبددد هللا ) .26
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 (:7ملحق )
في الجامعة  تدريس المستخدمة في كلية الشريعة)واقع استراتيجيات ال

 :األردنية م  وجهة نةر الطالر ولفا  تطويرها(
 السالم يليكم ورحمة هللا وبركاته... ........يزيز  الطالر:..

يات التددريس المسدتخدمة فدي يقوم ال احث بدراسة يلمية  عنوا : )واقدع اسدتراتيج
كلية الشريعة في الجامعة األردنية م  وجهة نةدر الطدالر ولفدا  تطويرهدا(. وذلدك للوقدوا 
يلددر اسددتراتيجيات التدددريس األكثددر اسددتخدما مدد  قبدد  ييضدداء هيةددة التدددريس وتطويرهددا، 

يددق التدددريس التددي يقدد  اسددتخدامها، للتوصددية  عقددد دورات بهددا، ولتحق تسددتراتيجيااومعرفددة 
 هذا الهدا يرجو التكرم بتعبةة امستمار  المرفقة. 

 ...وتفضلوا  قبول وافر امحترام

موافق  استراتيجيات التدريس م
 م يدر   موافق  شد 

 يوافقم  م يوافق )محايد(
  شد 

      طريقة المحاضر   .1

2.  
اسددتراتيجية تعتمددد يلددر اسددتراتيجية السددرد القصصددي: 

 تربيدة فدي المدتعلم نفدس يلدر تدأثير ولهدا القصدة،
 وتهذي ه. خلقه

     

استراتيجية الحوار والمناقشة: وفيها يلقي األستاذ محاضدرته   .3
بداء الري .       ويتخللها فرص يديد  للطل ة للحوار والمناقشة وا 

4.  
  المتعلم النصوص: تمكي  تحلي  استراتيجية

 فيده قيد  الدذ  الموقد  وروحده جو يعيش ي  م 
 الدنص هدذا فدي تفكيدر  لخدال  مد  األصدلي الدنص
 يلر معانيه ودممته. والوقوا وتحليله

     

5.  
 هدا ت استراتيجيةح  المشكالت: وهو  استراتيجية

الددر ايجدداد الحلددول للمواقدد  يو المشددكالت بإشددراا األسددتاذ 
 إلكسار الطل ة مهارات التفكير وال حث والتحلي  والتجرير.

     

6.  
 وهو يهدا  استراتيجية امستقصاء وامكتشاا،

كسابهم المهارات العلمية   الر تنمية تفكير الطل ة وا 
 في المالحةة والقياس والتفسير والتحلي .

     

7.  
 امستراتيجية : تقديم المث  ضرر استراتيجية
 ضرر المث    صور  والمعاني واألفكار
 .ذلك لتجسيد
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 المتعلم ممارسة: العملي التدرير استراتيجية  .8
      .تعلمه لما 

9.  
 الحدوار يلدر الجمعدي: يعتمدد التعلديم اسدتراتيجية
 يلدر المتعلمدي  يحفدز المددرس  حيدث والمناقشدة
  مدا ويثريهدا المناقشدة والمشداركة، ويقدود التفاي 
 وخبرات  شك  جمايي. معلومات م  لديه

     

  م  والطلر مقدمات القياس: ذكر استراتيجية  .11
      يصرح بها. م التي النتيجة الر يتوص  الطالر ي 

11.  
 بتشدويق المددرس التكدرار: يقدوم فيده اسدتراتيجية
ثدار  المدتعلم  تركده ثدم ومد  الدتعلم، يلدر لهفتده وا 
 فيسأل. يجز بنفسه وا   خطةه تصحي  محاوما 

     

12.  
 المواقد : ويتنداول موقفدا مد  تحليد  اسدتراتيجية

 قصة ضم  الموق  يأتي وقد السير ، صاحر حيا 
 مستقلة.

     

 التشدويق األدوار: يعدد مصدادر تمثيد  سدتراتيجيةا  .13
      للتعلم. امهتمام اثار  يوام  م  ويامالا 

14.  

 سدؤال يلدر األسدةلة السدابر : تقدوم اسدتراتيجية
 يبندي ثدم البداهدة يو  دالحس يعرفده يمدا المدتعلم
 اسدتجوار م  بناء  يريد ما يلر الجوار المدرس
 ليمدهتع يريدد مدا  كد  اإلقندا  الدر يصد  حتدر لخر
 اقنايه  ه. يو ايا 

     

15.  
 تسايد المتعلم يقلية امستقراء: يملية استراتيجية

 الحقداةق الدر الجزةيدة الحقداةق مد  امنتقدال يلدر
 القول. نفس يليها يصد  التي الكلية

     

16.  
  امنتقال خالله م  امستنتا : ويتم استراتيجية

 وهدو الجزةيدة الحقداةق الدر الكليدة الحقداةق مد 
 امستقراء. استراتيجيةيكس 

     

17.  

 التعليميدة المدواد الفدرد : تنةديم التعلم استراتيجية
وفقداا  ويتقددم ينمدو ي  مدتعلم لكد  تسدم   صدور 
 الفدرو   مرايدا  مدع ورغ اتده واهتماماتده لقدراتده
تاحة المتعلمي  بي  المختلفة الفردية امستقاللية  وا 

 لك  منهم.

     

18.  
ي: وهدي طريقدة تعتمدد يلدر تقسديم التعلم التعاون استراتيجية

الطل ددة الدددر مجمويددات صددديير  مددد  الطل ددة مختلفدددي  فدددي 
القدددرات وامسددتعدادات يعملددو  معدداا ويت ددادلو  الخبددرات فددي 

 موق  تعليمي معي   ير  تحقيق يهداا مشتركة.
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19.  
استراتيجية خراة  المفاهيم: وهي طريقة تعتمدد يلدر التنةديم 

سدددية معيندددة  حيدددث تتددددر  مددد  الهرمدددي لمفددداهيم مددداد  درا
المفددداهيم األكثدددر شدددمولية ويموميدددة فدددي قمدددة الهدددرم الدددر 

 المفاهيم األق  شمولية في قايد  الهرم.
     

21.  
استراتيجية الحقلي )الرحالت الميدانية(: وهي طريقدة  مثا دة 
نشددا  تعليمددي تعلمددي مددنةم ومخطدد  خددار  قايددة الدراسددة 

تاذ لتحقيدق يهدداا يقوم  ه الطل ة بإشراا وتوجيه م  األس
 تعليمية وتربوية.

     

21.  
 يلر والمراجع: الحصول التعلم مصادر استراتيجية
 خبدر  وتعمدق تثدر   متنويدة مصدادر مد  المعرفدة
 م  حصيلته وتزيد المتعلم

     

22.  
والسدداليدات،  اسددتراتيجية تقنيددات التعلدديم: مثدد : الشددفافيات،

صددر  وفيهددا يقدددم األسددتاذ محاضددرته مدد  خددالل العددر  ال 
 والصوتي معاا.

     

 

 مبررات استخدام م
 اإلسالميةتدريس التربية  يسالير

موافق 
 م يدر   موافق  شد 

 )محايد(
  م
 يوافق

 يوافقم 
  شد 

      كثر  ييداد الطل ة في الص  .7
      كمية الماد  التعليمية المعطا  في الكتار المقرر .6
      يخرق يدم معرفة المعلم ألسالير تدريس  .2
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تحدددددتم اسدددددتخدام  تدريسدددددهنوييدددددة الموضدددددو  المدددددراد  .6
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      تنمي قدر  الطالر يلر التحلي  للوصول الر اإلقنا  .61

 
 :(2ملحق )
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  م
 يوافق

 يوافقم 
 م الع ار   شد 
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موافق 
 م يدر   موافق  شد 

 )محايد(
  م
 يوافق

 يوافقم 
 م الع ار   شد 
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