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طرق التدريس وأساليبه الشائعة لدى أعضاء هيئة 
جبامعة امللك  التدريس بقسم الدراسات اإلسالمية

 سعود ومربرات استخدامهم هلا
 *ناصر محمود إسليم

 

  

هدفت الدراسة إلى التعرف على طرق التدريس وأساليبه الشائعة لدى أعضاء هيئة التدريس بقسم الدراسات اإلسالمية بجامعة امللك  _امللخص

( من أعضاء هيئة التدريس بقسم 161سعود ومبررات استخدامهم لها، ولتحقيق هدف الدراسة طبق الباحث استبانتين على عينة مكونـة مـن )

( من اإلناث، واستخدم الباحث املعامالت اإلحصائية لإلجابة عن أسئلة 78( من الذكور، و)83ية بجامعة امللك سعود، بواقع )الدراسات اإلسالم

 هي )املحاضرة، والحوار واملناقشة، وتحليل النصوص(، وأقلها يالدارسة، وكانت أهم النتائج تشير إلى أن أكثـر الطرق واألسال
ً
ب التدريسية شيوعا

 
ً
ناء )التمثيل، والتعلم الفـردي، والتعلم الذاتي(، وأنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين أعضاء هيئة التدريس تعـزى إلـى الجنس باستث استخداما

ة بين يالتعلم الذاتي، كما ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين أعضاء هيئة التدريس تعـزى إلـى الخبـرة، كما ال يوجد فروق ذات داللة إحصائ

ضيق هو: الطرق واألساليب هذه مبرراتهم الستعمال أهم أعضاء هيئة التدريس تعـزى إلـى التخصص، باستثناء األسلوب القصص ي فقط. وكان من 

قاعة الوقت للزمن املحدد للمحاضرة، واختالف طبيعة املوضوعات املطروحة واملحتوى العلمي في الدراسات اإلسالمية، وكثرة أعداد الطلبة في ال

الدراسية، وعدم املعرفة بإجراءات طرق وأساليب التدريس الحديثة. وقدم الباحث مجموعة من التوصيات واملقترحات كان من أبرزها ضرورة 

مع  كبةاالرتقاء بمستوى األداء املنهي التربوي ألعضاء هيئة التدريس من خالل االلتحاق بدورات مكثفة لطرق وأساليب التدريس الحديثة، واملتوا

 معايير القرن الواحد والعشرين.

 طرق التدريس، أساليب التدريس، أعضاء هيئة التدريس بقسم الدراسات اإلسالمية. الكلمات املفتاحية:
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طرق وأساليب التدريس الشائعة لدى أعضاء هيئة التدريس بقسم الدراسات 

 بجامعة امللك سعود ومبررات استخدامهم لها اإلسالمية
 املقدمة. 1

إن أهم ما يميز عصرنا الحالي، أهمية العلم باعتباره أساس كل تقدم 

وازدهار، ومن هنا يأت دور املؤسسات التربوية وأهميتها في حياة تقدم األمم 

والشعوب؛ ألنها تمدها باالستقاللية والرقي، وقد امتازت الشريعة اإلسالمية 

الكريم قد بدأ نزوله باهتمامها بالعلم والتربية، وحسبنا في ذلك أن القرآن 

بآيات تربوية، فيها إشارة إلى أن أهم أهدافه تربية اإلنسان، عن طريق القراءة 

واالطالع والتعلم واملالحظة العلمية لخلق اإلنسان، مذ كان علقة في رحم أمه، 

      فقال عز من قائل: " 

         

        

، ملسو هيلع هللا ىلص(. فنزول هذه اآليات على النبي األمي محمد 5-1" )العلق/  

 -عليه الصالة والسالم -إلى التعليم والتعلم، فبدأ ملسو هيلع هللا ىلص إشارة واضحة على حثه 

 [.1حيث أصبحوا معلمي األمة من بعده ]بتعليم أصحابه، 

أما عن علمائنا املسلمين املربين، فقد اهتموا بالتعليم والتعلم، بتنويع      

طرق التدريس وأساليبه بحسب الفروقات الفردية بين املتعلمين، من خالل 

 من فهمهم لآليات 
ً
مراعاة مستوى النضج والفهم واإلدراك لديهم، وانطالقا

حاديث النبوية، وتجاربهم العملية في التدريس. فقد نبه اإلمام القرآنية واأل 

الغزالي إلى الفروق الفردية بين الطالب في اإلنجاز، وعزاها إلى القدرات 

الفطرية التي منحها هللا للناس، وإلى الخبرات التي يكتسبها اإلنسان باملمارسة 

وهو علوم التجارب،  في بيئته. فقال في تقسيم العلوم : "وأما القسم الثالث:

فتفاوت الناس فيه ال ينكر، فإنهم يتفاوتون بكثرة اإلصابة وسرعة اإلدراك، 

 في املمارسة"
ً
 في الغريزة أو تفاوتا

ً
 [. 2] ويكون سببه إما تفاوتا

والتربية اإلسالمية التي تدعو إلى تفاعل الفرد مع بيئته االجتماعية املحيطة      

اإلسالمية،" بهدف بناء الشخصية اإلنسانية به، مستضيئة بنور الشريعة 

املسلمة املتكاملة في جوانبها كلها، وبطريقة متوازنة، تحتاج إلى مدرسين على 

قدر عال من الخبرات، واملعرفة بالبيئة االجتماعية، والقدرة على توصيل 

ذلك للمتعلمين، عن طريق استخدام األساليب والطرق والوسائل املختلفة 

 [. 3من تنفيذ مهامهم على أكمل وجه "] التي تمكنهم

وربما يكون مدرس الدراسات اإلسالمية أحوج من غيره من املدرسين إلى      

ضرورة تنوع الوسائل، وطرق وأساليب التدريس، سواًء على صعيد التعليم 

العام أو الجامعي، وذلك ألمرين، األول: ألن مقررات الدراسات اإلسالمية، 

املفاهيم واملصطلحات، التي يمكن تحديدها أو تقريبها إلى  حافلة بالكثير من

أذهان الطالب، باألساليب والوسائل التعليمية املتنوعة، واألمر الثاني: ألن 

ا من مكونات املنهج الدراس ي بعامة،  أسلوب التدريس يمثل مكوًنا أساسيًّ

ف ومقررات الدراسات اإلسالمية بخاصة، باعتباره يساهم في تحقيق أهدا

املنهج من خالل توظيف محتواه، وأنشطته املختلفة، بما يساعد الطلبة على 

اكتساب الخبرات التي عن طريقها يتعلمون، ويتعدل سلوكهم، وتحقق 

 أهداف نموهم املتكاملة. 

 وأساليب تدريس تؤدي التعليمي إن تنظيم املوقف      
ً
تنمية إلى يتطلب طرقا

م أنه ال يوجد  القدرة على التعلم لدى املتعلمين
َّ
لتنمية شخصيتهم، ومن املسل

أسلوب واحد في التدريس يسلكه جميع املدرسين، بل هناك أساليب تدريسية 

مختلفة ومتباينة في مراحل التعليم املختلفة، كما أنه ال يوجد أسلوب تدريس 

واحد أفضل يصلح لكل املواقف التعليمية، فجودة األسلوب التدريس ي 

 حه يتحدد بمدى توافقه مع األهداف التعليمية املنشودة.ومحكه ومعيار نجا

إن توفير بيئة تعليمية تتيح للطالب فرصة  Deci and Ryan[ 4وقد ذكر ]

التعلم من خالل اختيار ما يفضلونه من أساليب؛ له تأثير إيجابي على تحفيز 

 املراهقين وسلوكهم وسالمتهم النفسية.

تربوية ما يشير إلى حدوث تحسن كبير في كما قدمت بعض الدراسات ال         

كل من اإلنجاز األكاديمي للطالب ودرجة انضباطهم في الدراسة، وذلك عندما 

[. 5] يكون تعلمهم متضمًنا ما يفضلونه من طرق وأساليب تدريس متنوعة

كذلك أشارت بعض الدراسات إلى أن إتاحة الفرصة للطالب ليتعلموا 

ثر إيجابي في توليد الحوافز لديهم، والرفع من باألسلوب الذي يفضلونه له أ

[. أما على صعيد مدرس ي مقررات 6درجة الدافعية إلى التعلم عندهم ]

الدراسات اإلسالمية؛ فقد أوصت العديد من الدراسات وبناًء على نتائجها؛ 

ضرورة استخدام طرق وأساليب فاعلة ومتنوعة، وتدريب املعلمين على طرق 

دراسات اإلسالمية؛ لزيادة النمو املنهي التربوي لهم. وهذا وأساليب مقررات ال

 [.8[، ودراسة عزيز ومهدي ]7] ما أكدته دراسة كل من حماد

من هنا، كان ال بد من استخدام طرق وأساليب تدريس أكثر فاعلية في       

تدريس مقررات الدراسات اإلسالمية، من حيث قدرتها على إثارة الدافعية، 

جاهات اإليجابية لدى الطلبة، والعمل على زيادة تحصيلهم وتطوير االت

املعرفي، حيث تراعي هذه الطرق وتلك األساليب إمكانات املتعلمين وحاجاتهم 

وميولهم وسرعة تعلمهم، فيتمكنون من ممارسة شتى أنواع التعليم والتعلم، 

لتكوين فرد قادر على التفاعل مع معطيات العصر الحالي،  ري و والضر 

 [.9]باالنفجار املعرفي الهائل  -في إحدى صوره –واملتمثلة 

 مشكلة الدراسة. 2

تعد مقررات الدراسات اإلسالمية إحدى املعارف املقررة على طلبة      

 الجامعات في اململكة العربية السعودية بصفة عامة، والكليات الشرعية

ا وثيًقا بحاجات كل من 
ً
بصفة خاصة، وال ريب أن لها أهدافا ًترتبط ارتباط

املتعلم واملجتمع. إذ تشتمل الدراسات اإلسالمية على كل ما تؤكده التربية 

الحديثة وتسعى إليه، فهي تشتمل على اهتمام كلّي باملتعلم من النواحي 

، وتؤكد أهمية املتعلم، وتركز على بناء اتجاها
ً
ته وقيمه، والتفاعل مع جميعا

 بيئته، ومعالجة ما قد يتعرض له من مشكالت وتحديات.

فال بد إذن من توظيف الطرق واألساليب التدريسية ملوضوعات       

الدراسات اإلسالمية، لتشمل جميع مقرراتها ومختلف سنوات الدراسة 

لك الجامعية، وربط هذه الطرق واألساليب بأنماط التعليم املتنوعة، وكذ

 بعمليات التفكير؛ ألنها تساعد الطالب على التعلم بشكل أفضل.

 وألن عضو هيئة التدريس يعد الركيزة األساسية، وهو املحور املهم في      

مؤسسات التعليم العالي باعتباره املسؤول عن إعداد هذا الجيل، لذا فإن 

اخل املهمة في االهتمام بالتنمية املهنية ألعضاء هيئة التدريس، يعد من املد
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إحداث التغيير املنشود؛ حيث إن إعداده التربوي واملنهي ال يقل أهمية عن 

 [. 10] إعداده التخصص ي

[ في دراسته، أن من املواد التي ما زالت تدرَّس 11وقد أشار الحديثي ]      

بطرق ال تتناسب مع ما توصل إليه البحث العلمي في امليدان التربوي في الوقت 

الحاضر؛ مواد ومقررات الدراسات اإلسالمية، فالطرق واألساليب املتبعة في 

تعليمها ما زالت تقليدية، وعاجزة عن تزويد الطلبة باملهارات والخبرات 

املتعلقة بهذه املقررات. كما ذكر العديد من الباحثين مؤشرات في مجال 

 في تدريس مقررات الد
ً
راسات الدراسات اإلسالمية، أن هناك جمودا

 [.8] اإلسالمية، مما أدى إلى ضعف مشاركة الطلبة واندفاعهم نحوها

من هنا تبلورت مشكلة الدراسة الحالية في دراسة الواقع الحالي في التعرف      

على طرق وأساليب التدريس الشائعة ألعضاء هيئة التدريس، بقسم 

مبررات استخدامهم لها؛ بغرض والدراسات اإلسالمية بجامعة امللك سعود، 

في  التوصل إلى نتائج واقعية تبنى على أساسها، وتوصيات ومقترحات تسهم

تحسين تدريس مقررات الدراسات اإلسالمية بطرق وأساليب أكثر فاعلية في 

املرحلة الجامعية، فالتعرف على الواقع ووصفه يعد الخطوة األولى في أية 

 عملية للجودة والتطوير.

 أ. أسئلة الدراسة

 ويمكن للباحث من صياغة مشكلة دراسته بالسؤال الرئيس اآلتي: 

التدريس يستخدمها أعضاء هيئة التي عة وأساليبه ما طرق التدريس الشائ

 قسم الدراسات اإلسالمية بجامعة امللك سعود؟في 

 ويتفرع من هذا السؤال األسئلة الفرعية اآلتية:

التدريس في يستخدمها أعضاء هيئة التي ما أكثر طرق وأساليب التدريس  .1

 قسم الدراسات اإلسالمية بجامعة امللك سعود؟

التدريس طرق وأساليب التدريس التي يستخدمها أعضاء هيئة هل تختلف  .2

قسم الدراسات اإلسالمية باختالف الجنس والخبرة في التدريس في 

 والتخصص؟

قسم الدراسات اإلسالمية في هيئة التدريس أعضاء ما مبررات استخدام  .3

 للطرق وأساليب التدريس؟ 

 أهداف الدراسةب. 

 إلى:تهدف الدراسة  

ق التدريس الشائعة وأساليبه التي يستخدمها أعضاء هيئة رطمعرفة  -

 قسم الدراسات اإلسالمية بجامعة امللك سعود.في التدريس 

معرفة االختالف في استخدام طرق وأساليب التدريس بين أعضاء هيئة  -

 للمتغيرات اآلتية: الجنس والخبرة والتخصص.
ً
 التدريس وفقا

قسم الدراسات في معرفة مبررات استخدام أعضاء هيئة التدريس  -

 اإلسالمية بجامعة امللك سعود لتلك الطرق واألساليب.

 أهمية الدراسةج. 

تنبع أهمية هذه الدراسة من أهمية طرق وأساليب التدريس، بوصفها حجر  

يق الزاوية في عملية التعليم والتعلم، وذلك ملا لها من أهمية كبيرة في تحق

أهدافه، وترجمتها إلى املفاهيم واالتجاهات وامليول التي تتطلع املؤسسات 

 التعليمية إلى تحقيقها. 

تقدم الدولة، وإبراز شخصيتها في مكانة متميزة له وبما أن التعليم العالي  

تلبية احتياجات في التقدم والنماء، من خالل إسهامه في وتحقيق تطلعاتها 

أن ؛ لذا ُوجد الحياةمختلف جوانب في للتطوير مؤهلة قوى من التنمية 

هذا لتحقيق ومعظم بلدان العالم قد تزايد اهتمامها بالتعليم الجامعي. 

الجامعة ضرورة االرتقاء بمستوى األداء املنهي التربوي على يترتب الهدف 

ة.   ألعضاء هيئة التدريس لتحقيق األهداف املرجوَّ

 دراسة الحالية بما يأتي: الأهمية ما سبق تتجلى على وبناًء 

 أهمية مقررات الدراسات اإلسالمية من حيث قيمتها وأهدافها التدريسية. .1

أهمية الطرق وأساليب التدريس التي يستعملها مدرس ي مقررات الدراسات  .2

 اإلسالمية في املرحلة الجامعية.

عية من يعد البحث الحالي دراسة تقويمية لواقع التدريس في املرحلة الجام .3

حيث طرق وأساليب التدريس؛ بغية تعرف الشائع منها في تدريس مقررات 

الدراسات اإلسالمية في املرحلة الجامعية، وتشخيص الجوانب السلبية 

لتالفيها ومعالجتها، والجوانب اإليجابية ألجل تطويرها وتحسينها؛ ألن التعرف 

 طوير والجودة.على الواقع ووصفه هو الخطوة األولى في أية عملية للت

تتفق هذه الدراسة مع توصيات املؤتمر الدولي لتقويم التعليم "مهارات  .4

[، الذي يؤكد ضرورة 12] تنميتها وتقويمها"، املنعقد في الرياض -املستقبل

العناية بتصميم مقاييس وأدوات ومؤشرات خاصة باملهارات  أهميةو

املعلمين وأساتذة الجامعات باتجاه تنمية تحفيز التعليمية املختلفة، و

 املهارات املهنية ذات الصلة بالعملية التعليمية التعلمية.

وتأتي أهمية هذه الدراسة؛ من أهمية مرحلة التعليم في املرحلة الجامعية،  .5

مرحلة انتقالية من تلقي العلم إلى مرحلة التدريس بعد التخرج  بوصفها

كمعلم للدراسات اإلسالمية، لتشمل قاعدة واسعة للتعليم العام، فيطبق ما 

يتعلمه من طرق وأساليب تدريس حديثة من أساتذته في الجامعة، وهذا من 

 
ً
 .شأنه أن ينعكس على أدائه املنهي عند قيامه بعملية التدريس مستقبال

 حدود الدراسةد. 

 تتحدد نتائج هذه الدراسة بما يأتي:

الحدود املوضوعية: التعرف والكشف على الطرق واألساليب التدريسية  -

الشائعة في تدريس مقررات الدراسات اإلسالمية في املرحلة الجامعية بجامعة 

امللك سعود، كما تحددت نتائج الدراسة بأداتي الدراسة )استبانة طرق 

ب التدريس الشائعة، واستبانة مبررات استخدام طرق وأساليب وأسالي

 التدريس( وما تتمتع بهما من دالالت صدق وثبات.

حدود بشرية: أعضاء هيئة التدريس )رجال ونساء( في قسم الدراسات  -

 اإلسالمية.

مكانية: طبقت الدراسة بقسم الدراسات اإلسالمية/كلية التربية  حدود -

 بجامعة امللك سعود في اململكة العربية السعودية.

ه/ 1439/1440حدود زمانية: الفصل الدراس ي الثاني من العام الجامعي  -

 ـ م.2018/2019

 التعريفات اإلجرائيةه. 

 دت في الدراسة:فيما يأتي تعريف ألهم التعريفات اإلجرائية التي ور 

 Teaching Methodsطرق التدريس:  .1

طريقة التدريس هي: "الكيفية التي يختارها املدرس ليساعد طالبه على تحقيق 

األهداف التعليمية السلوكية، وهي مجموعة من اإلجراءات واألنشطة 

العلمية التي يقوم بها املدرس داخل الفصل بتدريس درس معين، يهدف إلى 

 [.13ات وحقائق ومفاهيم للطالب"]توصيل معلوم
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[ فيعرفها بأنها: "مجموعة الخطوات التي يخطط لها املدرس 11] أما الحديثي

في أثناء الدرس؛ لنقل املعلومات واملهارات واالتجاهات املرغوب فيها إلى 

 املتعلمين وبمشاركتها بأقل جهد وأقصر وقت وأقل تكلفة". 

 أما التعريف اإلجرائي لطرائق التدريس في هذه الدراسة:

ء هيئة التدريس في أثناء تدريسهم مقررات الخطوات التي يتبعها أعضا

الدراسات اإلسالمية في كلية التربية بقسم الدراسات اإلسالمية بجامعة امللك 

سعود، لنقل املعلومات واملهارات واالتجاهات املرغوب فيها إلى الطلبة 

 وبمشاركتهم بأقل جهد وأقصر وقت وأقل تكلفة.

  Teaching Stylesأساليب التدريس:  .2

درك به املعلومات أ
ُ
سلوب التدريس يقصد به: األسلوب املعرفي الذي ت

دمج مع املخزون السابق من املعرفة، ثم إعادة تشكيلها، حيث 
ُ
وتستوعب وت

  .[14] تصير خبرات خاصة بالفرد

 [. 13] وعرفه آخرون: "هو النمط التدريس ي الذي يفضله مدرس ما"

 أما التعريف اإلجرائي ألسلوب التدريس:

لنمط التدريس ي الذي يفضله أعضاء هيئة التدريس ملقررات الدراسات ا

اإلسالمية في أثناء تدريسهم طلبة املرحلة الجامعية بقسم الدراسات 

 اإلسالمية في كلية التربية بجامعة امللك سعود.

 أعضاء هيئة التدريس بقسم الدراسات اإلسالمية: .3

هادة الدكتوراه وبرتب مختلفة مجموعة املدرسين واملدرسات من حملة ش     

)أستاذ، أستاذ مشارك، أستاذ مساعد، محاضر(، ُيَدّرِّسون مقررات قسم 

الدراسات اإلسالمية وبتخصصات مختلفة )العقيدة، الحديث، الفقه 

وأصوله(، في كلية التربية بجامعة امللك سعود خالل الفصل الدراس ي الثاني 

 هـ.  1439/1440من العام الجامعي 

 إلطار النظري ا. 3

، يجد اهتمامه بالفروق الفردية في تعليمه ملسو هيلع هللا ىلصإن املتتبع لسيرة نبينا محمد       

يخاطب الناس على قدر عقولهم، وكان يختار األسلوب ملسو هيلع هللا ىلص لصحابته، فكان 

املناسب والطريقة املثلى في تعليم كل شخص؛ بما يتناسب مع قدراته 

ة، الخاصة. ومما يجدر اإلشارة إليه أن كتب التربية والتعليم املعاصر 

والدراسات التربوية، حفلت بأساليب متعددة، كان لألسلوب النبوي فضل 

ا.  الريادة فيها، واإلشارة إليها، وتطبيقها عمليًّ

إن املتخصصين في مجال التربية ينادون بتوظيف طرق وأساليب التدريس؛      

 ألنها تعد إحدى عناصر 
ً
يستعملها املدّرِّس لتحقيق المنهج المهمة التي نظرا

عاتقه اختيار على الذي يقع هو لوك متوقع لدى املتعلمين، فاملدّرِّس س

الطريقة الفضلى من بين مختلف الطرق واألساليب التدريسية املختلفة، 

يتطلب منه أن تكون لديه معرفة جيدة باملصادر والنظم وأساليب وهذا 

وطرق التدريس الحديثة املختلفة، ليختار بحكمة ما يتناسب أو ما ال 

ف يت ناسب لتحقيق الهدف، سواء أمن القديم كان أم من الحديث، ويكّيِّ

 من اتباع طريقة أو أسلوب بعينه.
ً
 طرقه وأساليب تدريسه بحكمة بدال

 Teaching Methodsطريقة التدريس: 

بعها املدرس لتحقيق  
ّ
عّرف طريقة التدريس على أّنها مجموعة خطوات يت

ُ
ت

 غايات معّينة. 

[ بأنها: "مجموعة من اإلجراءات واملمارسات 15آخرون ]و عرفها الخزاعلة و 

ل يتدريس درس معين الفصيقوم بها املعلم داخل العلمية التي واألنشطة 

 بهدف توصيل معلومات وحقائق ومفاهيم للتالميذ".

تستند على أساس علمي متين، حيث أن اختيارها ال بدَّ ن عملية إفلذا  

، والهدف املراد الوصول إليه؛ فتؤدي إلى ارتباطها باملادة املراد تدريسها

استثارة دوافع الطلبة نحو التعلم، وتشجيعهم على القيام باألنشطة 

 عن تعويدهم على كيفية الحكم على النتائج.
ً
 التعليمية املختلفة، فضال

 Teaching Stylesأساليب التدريس: 

تهدف أساليب التدريس إلى تنظيم املواقف التعليمية؛ لتنمية قدرة       

 إلى جهودهم الشخصية 
ً
املتعلمين على التعلم وممارسة التعلم، استنادا

لتنمية شخصياتهم بكافة جوانبها. فأسلوب التدريس يقصد به: األسلوب 

درك به املعلومات واستيعابها، ودمجها مع املخزون الساب
ُ
ق من املعرفي الذي ت

 [.14] املعرفة، ثم إعادة تشكيلها بحيث تصبح خبرات خاصة بالفرد

إن طريقة وأسلوب التدريس يمثالن أهم عناصر أي منهج دراس ي؛ ملا لهما      

من أهمية وتأثير على األهداف التعليمية، واملحتوى واألنشطة والتقويم، 

ان من عملية التعليم والتعلم، إذ من خ اللهما تتحقق وهما جزءان أساسيَّ

 يكون طالب القاعة الدراسية الواحدة متفاوتين في 
ً
األهداف املرغوبة. وغالبا

سماتهم الفطرية، ومن املحتمل أن يكون بينهم طالب متميزون، تتوافر لديهم 

حوافز عالية، وتصميم وثقة بالنفس، واستقاللية، وقدرة على الضبط 

تفضيل طرق وأساليب الذاتي، وهي سمات شخصية تميل بأصحابها إلى 

تدريس مختلفة عما هو معتاد، كتفضيل الدراسة املستقلة والتعليم املبرمج، 

واملشاريع التعليمية، والنماذج املتطابقة والتعلم مع الزمالء والنقاش. كذلك 

في بعض األحيان قد يوجد بين الطالب من يفضلون طرق وأساليب تدريس 

فيها االحتماالت واملجازات اللفظية،  غير تقليدية، تتضمن الصعوبات وتتعدد

 [. 16] والرموز واملجردات واملفاهيم

 العوامل التي يجب األخذ بها عند اختيار طرق وأساليب التدريس:

اختيار المهمة في من العوامل الدراسية املرحلة إن املرحلة الدراسية:  .1

مرحلة طلبة تناسب التي الطريقة ألن املدرس لطريقة وأسلوب التدريس؛ 

 املرحلة الجامعية.الطلبة في تناسب تدريس قد ال التعليم العام، 

مجموعة من األهداف طريقة خاصة هدف أو ل لكاملحاضرة: أهداف  .2

أهداف عقلية املحاضرة في تحقيقها األهداف المراد تكون فقد ، لتحقيقها

ة.أو انفعالية أو   حركيَّ

على اآلخر هو يؤثر راسية في القاعة الدالطلبة إن عدد الطلبة: عدد  .3

اختياره طريقة وأسلوب التدريس املناسب، فالطريقة التي تناسب في املدرس 

 األعداد الكبيرة من الطلبة، قد ال تناسب األعداد القليلة من الطلبة.

ال بد أن تتالءم طرق وأساليب التدريس املختارة مع محتوى طبيعة المادة:  .4

هذه املادة وسهولتها، ونوع العمليات التي  املادة الدراسية، ومدى صعوبة

 يتطلبها هذا املحتوى.

طبيعة املدرس: يجب أن تكون الطريقة أو األسلوب الدراس ي املختار من  .5

 ملستوى الطلبة وقابليتهم وقدراتهم العقلية، وميولهم 
ً
قبل املدرس، مناسبا

 ن الطلبة.واهتماماتهم، بمعنى أنها مراعية للفروق الفردية املوجودة بي

املدرس لطريقة التدريس باختالف كفاءته أداء املدرس: يختلف طبيعة  .6

 [. 13ومهارته وأسلوبه في التدريس]

  
ً
إن طريقة اإلسالم في التربية تهدف إلى معالجة الكائن البشري معالجة

شاملة، ولهذا يتخذ اإلسالم كل وسيلة من الوسائل املوصلة للهدف، ومن 

 أبرز الطرق واألساليب في تدريس مقررات الدراسات اإلسالمية ما يلي:

 طريقة املحاضرة:  .1
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( بمعنى Lactareالالتينية )( من الكلمة Lectureاشتق مصطلح املحاضرة )

 :يقرأ بصوت عال، ومن التعاريف التي يمكن استنتاجها للمحاضرة

 باستخدام  - 
ً
تقديم لفظي منظم ملوضوع دراس ي، أو مادة دراسية، معززا

 وسائل بصرية.

 فترة من الحديث غير املتقطع من املعلم. - 

 باتجاه واحد، من - 
ً
 وتخاطبا

ً
املقدم إلى  طريقة تدريس تتضمن تواصال

 [. 17] املستمعين

 طريقة حل املشكلة:. 2

طريقة حديثة يكون فيها الطالب محور العملية التعليمية، تستخدم هذه      

الطريقة من خالل طرح قضية واقعية تثير اهتمام املتعلمين، وتدفعهم نحو 

البحث عن حلها، ويكون دور املعلم فيها توجيه وإرشاد، حيث يوجههم إلى 

املعلومات من مصادر مختلفة، مما ينمي لديهم التفكير ومهارات تنظيم جمع 

 [. 18] املعلومات وتبويبها، والقدرة على االستنتاج، ثم الحصول إلى الحل

وهذه الطريقة تعطي املتعلمين فرصة إليجاد الحلول للمواقف التي       

 من املبدأ الذي يهدف إلى تشجيع ا
ً
ملتعلمين على تواجههم بأنفسهم، انطالقا

وقد ظهر االهتمام ممارسة البحث والتنقيب والتساؤل واالستقصاء. 

باستعمال هذه الطريقة، نتيجة االهتمام بتنمية العمليات والقدرات العقلية 

العليا، كاملالحظة وإدراك العالقات واستخدام األمور اإلحصائية ولغة 

 [. 15] األرقام، والتصنيف واالستنتاج والتحليل والتقويم

 طريقة االستكشاف:  .3

       ،
ً
 فاعال

ً
التعليم باالكتشاف طريقة تدريسية يكون املتعلم فيها نشيطا

ويتمكن من إجراء بعض العمليات التي تقوده للوصول إلى مفهوم أو مبدأ أو 

عالقة أو حل مطلوب. وفي طريقة االكتشاف يواجه املتعلم مشكلة معينة، 

ا التصدي لها، والعمل على حلها، ومن خالل ذلك يكتسب  ويحاول ذاتيًّ

 [. 19] مفاهيم ومبادئ علمية بصورة ذاتية

 طريقة االستقصاء:  .4

االستقصاء طريقة تعليمية منطقية، تهدف إلى إثارة ودعم عملية التعلم      

 عن الحقيقة، وتعمل 
ً
الذاتي التي تقوم على الفضول والشك العقالني بحثا

ر لدى الفرد من خالل إعادة تنظيم املعرفة، وتوليد على تطوير قدرات التفكي

األفكار، واختبارها في مواقف جديدة، بحيث يستطيع املتعلم تعديل أبحاثه 

ومعتقداته بنفسه، ومعالجة الخبرات املباشرة، وغير املباشرة، وجعلها ذات 

 [. 19] معنى بالنسبة له

 :الطريقة االستقرائية .5

املدرس لألمثلة على الطلبة، ومن ثم على عرض الطريقة  هذهتقوم       

شرحها ومناقشتها، ومن ثم التوصل إلى القاعدة، وبمشاركة الطلبة في ذلك، 

وقد عرفت هذه الطريقة بأنها إحدى صور االستدالل بوساطة املالحظة، إذ 

يكون فيها السير من الجزء إلى الكل، أو من األمثلة إلى القاعدة، أو من 

اص إلى العام؛ بهدف الوصول إلى التعميمات بدراسة عدد كاف من الخ

ثم  الحاالت الفردية، ومن ثم التوصل إلى الخاصية التي تشترك فيها الحاالت،

 [. 20] صياغتها بشكل قانون أو نظرية، وهو ميزة العقل البشري 

 طريقة العصف الذهني: .6

ريقة تعليمية مبنية على استقاللية وحرية التفكير، وذلك بهدف جمع أكبر     

ة والجديدة، من قبل مجموعة من  ِّ
ّ
كم من االقتراحات واألفكار الخالق

املشاركين في الجلسة، لحل مشكلة ما، أو معالجة أمر معين. وبصورة أخرى 

ير ُيعرف العصف الذهنّي على أنه تنشيط للذهن، وذلك عن طريق التفك

ة  ِّ
ّ
السريع لحل قضية معينة، عن طريق التنقيب عن آراء وأفكار وحلول خالق

وإيجابية اتجاه موضوع معين. وُيعّد أسلوب العصف الذهنّي من أكثر 

األساليب التي تعمل على تنمية التفكير العقلي، حيث ُيسمح عن طريقها 

ات، بالتفكير النشط دون عوائق أو حواجز في جو آمن خال من اإلحباط

 [. 21] واالنتقادات، والتحيزات

 الطريقة القياسية )االستنتاجية(: .7

وهي الطريقة التى ُينتقل فيها من القاعدة إلى األمثلة للتطبيق عليها، أو هي  

االنتقال من الكليات إلى الجزئيات، ومن العام إلى الخاص. وتسمي كذلك 

صرها مع إدراك العالقة فيما بالطريقة التحليلية؛ ألنها تجزئة املعرفة إلى عنا

 [.22] بينها

 أسلوب تحليل النصوص:  .8

يعد من أساليب تدريس الدراسات اإلسالمية، ويهدف إلى تمكين املتعلم       

من أن يعيش جّو املوقف وروَحه الذي قيل فيه النص األصلي من خالل 

األسلوب تفكيره في هذا النص وتحليله والوقوف على معانيه ودالالته، فهذا 

ينمي قدرة املتعلم على التحليل والنقد واملوازنة ويدفعه إلى البحث 

واالستقصاء، ويساعده على إحياء املاض ي والتفاعل مع أحداثه ألخذ الدروس 

 [.23] والعبر، باإلضافة إلى الفهم واملحاكاة العقلية والتمييز والتفكير املستقل

اث وشهود العيان الذين وهذا األسلوب "يوصل الطالب بمنابع األحد 

عاشوها، وربما شاركوا فيها، وهي فرصة للطالب أن ينهل من األصل، قبل أن 

 [. 24تعتريه التأويالت واآلراء الفردية التي ربما ال يتحملها النص األصلي"]

 أسلوب التعلم الذاتي: .9

يعتمد هذا األسلوب على استغالل الوقت وتحمل املتعلم للمسؤولية،      

تفاعل املباشر مع املعلم، وإتاحة الفرصة التي تتناسب مع قدرات وميول وال

وحاجات املتعلم للتعلم، كما أنه يراعي الفروق الفردية والنمو الجسمي 

والذكاء والفروق الثقافية واالجتماعية. وأهم املرتكزات التي يجب أن يراعيها 

تحديد التسهيالت املعلم هي تحليل املعلومات املتوافرة عن املتعلمين، و 

 [.25] املدرسية املتوافرة في البيئة املدرسية

 األسلوب القصص ي: .10

 عن       
ً
يقصد به الحكاية النثرية الهادفة التي تجمع بين الخيال والواقع بعيدا

الخرافات واألساطير، ولها تأثير على نفس املتعلم في تربية خلقه وتهذيبه، 

جميع أنواع التربية والتوجيه التي حيث إن القصص القرآني يستخدم ل

يشملها املنهج التربوي اإلسالمي تربية الروح والعقل والجسم، ولعل ذلك 

يعود إلى ما تحمله القصة من أهداف ومضامين تربوية، فهدف القصص 

القرآني بث عقيدة التوحيد وتثبيت اإليمان باهللا ورسله واليوم اآلخر، وتعد 

ي تعليم الطالب ونشر الوعي اإلسالمي وروح القصة من الطرق املحببة ف

ة نبيلة، خاصة في القصص  ة وسلوكيَّ لقيَّ
ُ
الخير، واملعروف ملا لها من آثار خ

لقي والسلوكي
ُ
 [. 26] ذات املغزى الديني والتعليمي والخ

 أسلوب ضرب املثل: .11

لقد كثر استخدم األمثلة للتوضيح وتقريب املعاني املجردة إلى عقل املسلم       

في القرآن الكريم والحديث الشريف، حيث يقدم هذا األسلوب األفكار 

واملعاني بصورة َمثٍل يضرب لتجسيد ذلك، وهو أسلوب فاعل في توضيح 

ا املفاهيم وإزالة الغموض عنها، حيث تصبح في متناول اإلنسان ليفهمه

ويتدبرها، وهو يقوم على القياس والتشبيه واملماثلة واملحاكاة، وعن طريق 
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هذا األسلوب؛ يمكن تحقيق أهداف مقررات الدراسات اإلسالمية؛ أنها 

تعرض في أسلوب يشد اإلنسان وتحرك فيه عواطفه وميوله واتجاهه نحو 

املثل، الخير والحق، ومن ذلك ما استخدمه القرآن الكريم مما يعكس أهمية 

 [. 26] ووظيفته التربوية، وتفعيله في املوقف التعليمي بلباقة ويسر

 أسلوب التعلم الفردي: .12

يهدف هذا األسلوب إلى تنظيم املواد التعليمية بصورة تسمح لكل متعلم أن  

 لقدراته واهتماماته ورغباته، مع مراعاة الفروق الفردية 
ً
ينمو ويتقدم وفقا

ين، وإتاحة االستقاللية لكل منهم في التعلم بحسب املختلفة بين املتعلم

 المناقشة:[. أسلوب الحوار و3قدراته وسرعته الخاصة في التعلم]

الحوار والمناقشة في عرض األفكار أساس على الطريقة هذه تقوم       

، الجرأة في النقاشوتبادلها بحرية ونظام بين املدرس وطلبته الذين يمتلكون 

 املعإذ يكون دور 
ً
 ومحفزا

ً
 وميسرا

ً
ما عملية مشاركتهم وتنظيم على لم منظِّ

البعض يسميها لذلك ، هذه الطريقةل من استعمل أو، ويعد سقراط النقاش

بعد فيما ذلك في أكد )سقراط( وأيده إذ الحوارية، السقراطية بالطريقة 

)جون ديوي( بأن هذه الطريقة يستثير املعلم من خاللها طلبته، ويشجعهم 

المعرفة والمهارات ثمار ذكائهم وقدراتهم العقلية في اكتساب على است

 [. 20] والخبرات

 :أسلوب التمثيل .13

يعّد من األساليب الفاعلة في التعليم والتعلم، وهو أسلوب قائم على      

[. والتمثيـل 27] التعلم باألنشطة، واللجوء إلى الخبرة كوسائط تعليمية

 تعليميٍّ 
ُ
 بموضوعات املقررات الدراسية، يتدرب الـدرامي يمثل موقفا

ً
ا مرتبطا

الطالب على أداء جوانـب مـن السـلوك االجتماعي إلـى أن يتقن الدور، 

 [.28] ويكتسب املهارة وبالتالي يحدث التعلم

 الدراسات السابقة. 4

الدراسات ذات الجزء من دراسته مجموعة من في هذا حث الباعرض 

 ى النحو اآلتي:بموضوع دراسته وهي علالعالقة 

رصد أنواع أساليب التدريس التي إلى [ دراسة هدفت 29كما أجرى الشرف ] -

يستخدمها معلمو التربية اإلسالمية في املرحلة االبتدائية؛ للتعرف على طبيعة 

هذه األساليب، وأنواع ومدى شيوع كل منها. ولتحقيق ذلك؛ استخدمت 

 لها مكونة
ً
، تم توزيع عدد من 20من ) الدراسة االستبانة بصفتها أداة

ً
( أسلوبا

. 552االستبانة على مناطق خمسة في الكويت، بلغ مجموع العينة )
ً
( معلما

وكان أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة: أن معدل استجابات املعلمين 

على معظم أساليب التدريس عالية، كما أنه ال يوجد فروق ذات داللة 

ة االجتماعية والعمر واملؤهل العلمي وسنوات إحصائية بين الجنس والحال

 هم أكثر 
ً
الخبرة. كما أشارت النتائج إلى أن املعلمين الذين فوق الثالثين عاما

 لتطبيق بعض األساليب وخاصة أسلوب االستنتاج.
ً
 استعدادا

[ دراسة هدفت إلى التعرف على أساليب تدريس التربية 7كما أجرى حماد ] -

لتي يستخدمها معلمو التربية اإلسالمية في املرحلة اإلسالمية الشائعة ا

األساسية العليا بمحافظات غزة ومبررات استخدامها، ولتحقيق الهدف طبق 

" معلم ومعلمة من وزارة التربية  66الباحث استبيانين على عينة مكونة من " 

والتعليم ووكالة الغوث الدولية واستخدام املعامالت اإلحصائية لإلجابة عن 

 أسلوب أ
ً
سئلة الدارسة، وكانت أهم النتائج تشير إلى أن أكثر األساليب شيوعا

 أسلوب التعلم الذاتي، والتعلم 
ً
اإلقناع والحوار واملناقشة وأقلها استخداما

الفردي وأنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين املعلمين واملعلمات تعزى 

استخدام املعلمين ألساليب إلى الخبرة والتخصص وجهة العمل، وأن مبررات 

التدريس ترجع إلى كثرة أعداد الطالب وكمية املادة وعدم معرفة املعلم 

 ألساليب أخرى.

[ دراسة عنيت بالبحث حول ثالثة تساؤالت هي: ما 9أجرت املانع ] كما -

أساليب التعلم التي يفضلها الطالب؟ وما املحفزات التعليمية التي تتضمنها 

تلك األساليب؟ وهل تختلف أساليب التعلم املفضلة لدى الطالب عن 

 ( طال579أساليب التعليم الشائعة في املدارس؟ تكونت عينة الدراسة من )
ً
با

( مدرسة حكومية وأهلية في مدينة 26وطالبة في الصف الثالث املتوسط في )

الرياض في اململكة العربية السعودية. وقد أظهرت نتائج الدراسة أن أكثر 

 عند الطالب هي: التعلم من خالل التفاعل 
ً
األساليب التعلمية تفضيال

ملقارنة، والقيام اللفظي مع املعلم، وأداء نشاطات االستنتاج واملالحظة وا

 عند الطالب هي: 
ً
بعمل جماعي مشترك مع الزمالء، وأن أقل األساليب تفضيال

التعلم من خالل الحفظ والتسميع، واالعتماد على الذات في اكتساب 

املعرفة، ونشاط التدريبات والتطبيقات. كما أظهرت الدراسة، أن ما يشيع 

حفزات، مما يسهم في من أساليب التعليم يكاد يخلو في معظمه من امل

محدودية التوافق بين اساليب التعليم الشائعة وما يفضله الطالب من 

أساليب التعلم. وقد أوصت الدراسة بضرورة أن يعنى املعلمون بتحديد ما 

يفضله الطالب من أساليب التعلم، وأن يعدوا دروسهم طبقا لها، وأن تكون 

دة، وذلك لضمان إشباع جميع أساليب التعليم التي يتبعها املعلمون متعد

 االحتياجات وامليول لدى الطالب.

 هدف إلى التعرف على 11كما أجرى الباحثان الحديثي والجبوري ] -
ً
[ بحثا

الطرائق واألساليب الشائعة في تدريس مادة التربية اإلسالمية في املرحلة 

املتوسطة من وجهة نظر مدرس ي مادة التربية اإلسالمية ومدرساتها واملشرفين 

لتحقيق أهداف  االختصاص، واعتمد الباحثان على املنهج الوصفي التحليلي

بحثهما، معتمدين مجموعة من االجراءات شملت تحديد مجتمع البحث 

 ومدرسة و)1726البالغ )
ً
 ومشرفة، واستعمل الباحثان ١٢( مدرسا

ً
( مشرفا

االستبانة أداة لبحثهما، التي أجرى الباحثان عملية التحقق من الصدق 

ات التي وردت في والثبات لها. وقد توصل البحث الحالي إلى أن جميع الفقر 

أداة البحث قد تحققت ولكن بنسب متفاوتة، مما يؤكد أنه ليس هناك ثمة 

طريقة تعد هي الفضلى في التدريس، ذلك أن لكل طريقة محاسنها ومآخذها. 

وتوصل الباحثان إلى عدد من االستنتاجات والتوصيات واملقترحات منها: إن 

أثناء التدريس يسهم إلى حد  التنوع في استعمال طرائق وأساليب مختلفة في

كبير في إشراك املتعلمين جميعهم في الدرس، لذا فإنه من الضروري تنظيم 

دورات تدريبية للمدرسين وتبصيرهم بأهمية استعمال طرائق تدريسية 

متنوعة، واقترح الباحثان إجراء دراسة مماثلة للدراسة الحالية وملواد دراسية 

 أخرى.

[ دراسة هدفت إلى معرفة طرائق 8يز ومهدي ]كما أجرى الباحثان عز  -

 التدريس الشائعة التي يستعملها أعضاء هيئة التدريس في جامعة ديالى.

ولتحقيق أهداف الدراسة أتبع الباحثان املنهج الوصفي التحليلي وحددا 

مجتمع الدراسة األصلي وهم أعضاء هيئة التدريس في جامعة ديالي، واختيرت 

ا ليمثلون نسبة )عينة الدراسة اختيا %( من أعضاء هيئة 10ًرا قصديًّ

التدريس في الجامعة، وقد استعمل الباحثان نوعين من االستبيانات مفتوحة 

ومغلقة للتعرف على الطرائق التي يعتمدها أعضاء هيئة التدريس، وبعد 

استعمال الوسائل اإلحصائية املتاحة؛ تبين أن هناك خمسة طرائق شائعة 
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املناقشة، االستكشاف، االستقراء، حل املشكالت(، وقد  هي: )املحاضرة،

جاءت طريقة املحاضرة بالترتيب األول، في حين جاءت طريقة حل املشكالت 

باملرتبة األخيرة، وعلى ضوء النتائج قدما الباحثان مجموعة من التوصيات 

واملقترحات. من أهمها تنظيم دورات مكثفة لطرائق التدريس الحديثة 

 ئة التدريس، وإجراء املزيد من الدراسات لجامعات أخرى.ألعضاء هي

[ دراسة هدفت إلى التعرف على أساليب التعلم 30كما أجرى بلعاوي ] -

املفضلة لدى طلبة جامعة القصيم الواقعة وسط اململكة العربية 

السعودية، ومدى تباين هذه األساليب باختالف نوع الطالب، ومعدله 

اه الدراس ي، ومكان إقامته. وتم تطبيقه على عينة التراكمي، وتخصصه ومستو 

( طالًبا وطالبة بطريقة عنقودية عشوائية، مثلوا املستويات 690من )

الدراسية والكليات املختلفة. وأشارت النتائج إلى أن أسلوب التعلم الفردي 

احتل املرتبة األولى من حيث تفضيله لدى أفراد الدراسة، وتال ذلك أسلوب 

 جماعي فالحركي ثم البصري، وبعد ذلك اللمس ي، وأخيًرا السماعي. التعلم ال

 التعليق على الدراسات السابقة:

 من خالل استعراض الدراسات السابقة يتبين األمور اآلتية:

تتفق مع الدراسات السابقة على أهمية وضرورة تحديد طرق التدريس  -

من طرق وأساليب وأساليبه املفضلة لدى الطالب، وأن املدرس الذي ينوع 

 في جذب الطالب ودفعهم الى االنجاز.
ً
 تدريسه أكثر نجاحا

ميع الدراسات على ضرورة االهتمام بتدريب املدرسين على جأكدت  -

استخدام وتنوع طرق وأساليب التدريس الحديثة واملتنوعة لرفع أدائهم املنهي 

 في أثناء التدريس. 

اولت الكشف عن مدى ح -بحدود علم الباحث –عدم وجود دراسة  -

استخدام طرق وأساليب التدريس ملقررات الدراسات اإلسالمية في املرحلة 

 الجامعية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس.

جاءت هذه الدراسة بناًء على توصيات ومقترحات الدراسات السابقة بإجراء  -

 [، 7العديد من الدراسات ملراحل ومقررات مختلفة كدراسة حماد ]

 [.8[، ودراسة عزيز ومهدي ]11اسة الحديثي والجبوري ]ودر 

بل الطالب في املرحلة  - تناولت بعض الدراسات أساليب التعلم املفضلة من قِّ

[ في مرحلة التعليم العام، 9[، ودراسة املانع ]30الجامعية كدراسة بلعاوي ]

اء بينما تناولت بعض الدراسات طرائق التدريس الشائعة التي يستعملها أعض

[، بينما تناولت كل من 8هيئة التدريس في الجامعة كدراسة عزيز ومهدي ]

[ أساليب التدريس الشائعة لدى 7[، ودراسة حماد ]29دراسة الشرف ]

 معلمي التربية اإلسالمية في مرحلة التعليم العام. 

يتضح من خالل الدراسات السابقة، اتفاق الدراسة الحالية في تناولها  -

[، 29ب التدريس وعالقتها بمتغير الجنس كدراسة الشرف ]لطرق وأسالي

[، 11[، ودراسة الحديثي والجبوري ]9[، ودراسة املانع ]7ودراسة حماد ]

[. واتفاقها في تناولها لطرق وأساليب التدريس وعالقتها 30ودراسة البلعاوي ]

[، ومتغير التخصص 7[، ودراسة حماد ]29بمتغير الخبرة كدراسة الشرف ]

 [. 7اسة حماد ]كدر 

ويحاول الباحث في الدراسة الحالية التعرف على طرق وأساليب التدريس       

الشائعة لدى أعضاء هيئة التدريس بقسم الدراسات اإلسالمية بجامعة 

امللك سعود ومبررات استخدامهم لها، في ضوء املتغيرات اآلتية: )الجنس، 

 الخبـرة، والتخصص(.

 جراءاتاإل و  الطريقة. 5

 لعينة الدراسة، وطريقة      
ً
يقدم الباحث في إجراءات الدراسة الحالية وصفا

 
ً
اختيارها، واألداة التي استخدمها، وكيفية إعدادها، وأسلوب تطبيقها، فضال

 عن الوسائل اإلحصائية التي استخدمها الباحث في تحليل النتائج. 

 وهذه اإلجراءات على النحو اآلتي:

 راسةمنهج الد. أ 

تعتمد الدراسة الحالية املنهج الوصفي التحليلي الذي يتناول الظاهرة من       

حيث أبعادها، وتحليل متغيراتها للوصول إلى القوانين التي تحكمها، وتوظيف 

 ذلك لتغيير مسارها، واقتراح الحلول املناسبة للمشكلة التي تتناولها.

 مجتمع الدراسة وعينتها ب.

صورة واضحة عن عينة الدراسة وكيفية اختيارها لتمثل  ألجل إعطاء      

املجتمع األصلي الذي اختيرت منه، يرى الباحث أن من الضروري إعطاء 

وصف لهذا املجتمع وبعض خصائصه، وتوضيح األسس التي اختيرت بموجبها 

عينة الدراسة االستطالعية والرئيسة من أجل التأكد من مدى تمثيلها لهذا 

 لي.املجتمع األص

هيئة التدريس بقسم الدراسات اإلسالمية أعضاء مجتمع الدراسة يتكون من 

 بكلية التربية في جامعة امللك سعود، مّمن يحملون الدرجة العلمية )أستاذ،

هـ، كما 1439/1440للعام الدراسي أستاذ مساعد، محاضر(  أستاذ مشارك،

 (:1هو موضح في الجدول )

 1 جدول 

 هـ 1439/1440أعداد أعضاء هيئة التدريس بقسم الدراسات اإلسالمية جامعة امللك سعود للعام 

 املجموع العام حديث فقه واصوله عقيدة التخصص

 83 18 41 24 عضو هيئة التدريس / ذكور 

 78 17 26 35 عضو هيئة التدريس/إناث

 161 35 67 59 املجموع

 لذك ونتيجة قليل، الدراسة مجتمع عدد أن السابق؛ الجدول  من يتضح       

 دراسته مجتمع من% 100 نسبته ما لتمثل دراسته عينة الباحث اختار فقد

 .تدريس هيئة عضو( 161) أفرادها عدد والبالغ

 
ً
 :الدراسة أدوات: ثالثا

 التدريس وأساليب طرق  على التعرف إلى تهدف الحالية الدراسة كانت ملا      

 فقد الجامعية، املرحلة في اإلسالمية الدراسات مقررات تدريس في الشائعة

 لتحقيق الالزمة املعلومات لجمع أداة أنسب هي االستبانة أن الباحث وجد

 عن لإلجابة الدراسة عينة ألفراد أكبر فرصة يتيح لكونه الدراسة، هدف

 .بنفسه يختارها ظروف وفي وصراحة، بحرية الواردة األسئلة

 :اآلتية باإلجراءات الباحث قام الدراسة أهداف تحقيق أجل ومن

، األدوات أكثر من تعد إذ: املفتوحة االستبانة .1
ً
 في تسهم ألنها استعماال

  الباحث وجه لذا. ودقيقة كافية معلومات على الحصول 
ً
  سؤاال

ً
 إلى مفتوحا

 الدراسات قسم في تدريس هيئة عضو( 20) عددهم بلغ البحث عينة أفراد

 التي التدريس وأساليب طرق  ما: وهو سعود، امللك بجامعة اإلسالمية
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 الدراسات على وبالرجوع ذلك، ضوء وفي التدريس؟ عملية في تعتمدها

 األدبيات ومراجعة منها، واالستفادة الدراسة بموضوع الصلة ذات السابقة

 ومقررات اإلسالمية الدراسات مقررات تدريس طرق  بموضوع اهتمت التي

 الشائعة التدريسية الطرق  من مجموعة على الباحث حصل .أخرى 

 (.2) الجدول  يوضحها اإلسالمية، الدراسات مقررات تدريس في االستعمال

 2جدول 

 الجامعية املرحلة في اإلسالمية الدراسات قسم ملقررات التدريس هيئة أعضاء قبل من املستعملة واألساليب الطرق  جدول 

 طرق وأساليب التدريس الشائعة

 أسلوب ضرب األمثال 11 طريقة االستقصاء 6 طريقة املحاضرة 1

 التعليم الفردي أسلوب 12 الطريقة القياسية 7 طريقة حل املشكالت 2

 أسلوب الحوار واملناقشة 13 أسلوب تحليل النصوص 8 طريقة االستكشاف 3

 أسلوب التمثيل 14 أسلوب التعلم الذاتي 9 الطريقة االستقرائية 4

  األسلوب القصص ي 10 طريقة العصف الذهني 5

 :الدراسة أداة صدق .2

 البحث، أداة في توافرها ينبغي التي الضرورية الشروط من الصدق يعد       

  تقيس أن بمقدورها كان إذا صادقة تكون  الدراسة فأداة
ً
 الذي الش يء فعال

 في الدقة ومراعاة بنائها، وسالمة املناسبة األداة اختيار إن. أجله من وضعت

 الطرائق تحديد عملية في األهمية من كبير جانب على أمور  هي األداة فحص

 في اإلسالمية الدراسات مقررات تدريس في االستعمال الشائعة واألساليب

 [.31] سليمة نتائج إلى تقود السليمة األداة ألن. الجامعية املرحلة

 الطرق  صحة من وللتثبت الدراسة، أداة صدق من التحقق أجل ومن      

 من مجموعة على بعرضها الباحث قام االستعمال، الشائعة واألساليب

 النفس علم مجال في واملتخصصين التدريس طرائق تدريس في الخبراء

،( 12) عددهم بلغ التربوي،
ً
 املختصين، إجابات الباحث جمع أن وبعد خبيرا

 وإنما الدراسة، أداة فقرات من فقرة أي حذف إلى الخبراء يشر لم حيث

  اقترحوا
ً

ا تعديال  الطرائق في املصطلحات أو املفاهيم بعض في لفظيًّ

%( 80) وبموافقة ذلك، الباحث أجرى  وقد فقرتين، وإضافة واألساليب،

  اعتباره تم املختصين من فأكثر
ً
 أن الباحث يرى  وبهذا الفقرات، لقبول  معيارا

 .تحقق قد لالستبيان الظاهري  الصدق

 فقرات صالحية حول  املحكمين آراء نتائج باستقراء الباحث قام وقد       

 آراء من%( 80) نسبة على حصلت التي الفقرات اعتماد وتم االستبانة،

 فقرتان، وإضافة فقرتان وحذف الفقرات بعض عدلت وقد املحكمين،

 .فقرة( 14) النهائي بشكلها الفقرات مجموع بلغ وبذلك

 طرح تّم  فقد التدريس؛ وأساليب طرق  استخدام بمبررات يتعلق فيما أما     

 ما: بصيغة األولى، االستبانة في التدريس هيئة أعضاء على مفتوح سؤال

 وبعد االستبانة؟ في اخترتها التي التدريسية األساليب الستخدام مبرراتك

 ثمّ  ومن ،(فقرة 30) من فتكونت االستجابات حصر تم االستبانات تجميع

لت  عرضت وقد. بعضها وحذف قصيرة، استجابات إلى االستجابات بعض ُعّدِّ

 85) بنسبة املحكمين موافقة واعتمدت املحكمين، من مجموعة على املبررات

 واإلضافة التعديل بعد استبانة صورة في جاهزة املبررات أصبحت حتى%( 

 .فقرة( 27) بواقع والحذف

  الباحث اختار وقد      
ً
  مقياسا

ً
 مقياس ضوء في وذلك فقرة، كل أمام خماسيا

(Likert) ،النسبية األهمية تحديد فرصة للمستجيب ُيعطى لكي الخماس ي 

: وهي الخمسة البدائل وفق على فقرة كل استعمال ومدى فقرة، لكل

ا كبيرة بدرجة استعمالها  ،(درجات4) كبيرة بدرجة استعمالها ،(درجات5) جدًّ

 ال ،(درجة2) قليلة بدرجة استعمالها ،(درجات3) متوسطة بدرجة استعمالها

  باستعمالها أقوم
ً
 (.درجة1) مطلقا

 : الدراسة أداة ثبات .3

 من به يزودنا فيما وإطراده القياس اتساق أي القياس، في الدقة يعني الثبات 

 النتائجالبحث  أداة تعطي أن آخر وبمعنى. املفحوصين سلوك عن معلومات

 .نفسها الظروف وتحت أنفسهم األفراد على تطبيقها أعيد ما إذا نفسها

 بإعادة الباحث قام الحالية، الدراسة أداة ثبات معامل استخراج ولغرض       

 هيئة عضو( 16) من مكونة مجموعة على( Test re Test) االستبانة تطبيق

 استخدم وقد. أسابيع ثالثة والثاني األول  التطبيق بين املدة وكانت تدريس،

 الثبات معامل أن الباحث ووجد( Person) بيرسون  ارتباط معامل الباحث

  وأن ،%(85)
ً
  يعد هذا من ثباتا

ً
 داللة لتقويم العام بامليزان مقارنة مقبوال

  يكون  الثبات أن إلى( Oper) أوبير يشير إذ. االرتباط معامل
ً
 حصل إذا جيدا

 (Oper,1971:p185%(. )75) عن تقل ال نسبة على

 
ً
 : الدراسة أداة تطبيق: رابعا

 فعلية بصورة طبقها وثباتها، االستبانة صدق من الباحث تأكد أن بعد        

 الجامعي العام من الثاني الدراس ي الفصل بداية من األولى األسابيع خالل

 الرئيسة العينة أفراد على االستبيانات بتوزيع الباحث وقام هـ، 1439/1440

 عضو( 15) أن مالحظة مع تدريس، هيئة عضو( 161) عددهم والبالغ للبحث

 لتفرغهم وذلك لهم، االستبانة توصيل من الباحث يتمكن لم تدريس هيئة

  يقدم الباحث كان التوزيع أثناء وفي تواجدهم، وعدم العلمي
ً
  شرحا

ً
 مفصال

 وطريقة منها، والهدف االستبانة أهمية ويوضح الدراسة، عينة أفراد لكل

 . عنها اإلجابة

 
ً
 :اإلحصائية املعالجة: خامسا

  الباحث استخدم اإلحصائي؛ التحليل ألغراض      
ً
 باستخدام وصفية طرقا

 تدريس وأساليب طرق  ملعرفة املعيارية واالنحرافات الحسابية، املتوسطات

 أفراد قبل من استخدامها ومبررات الشائعة، اإلسالمية الدراسات مقررات

 .الدراسة عينة

 ومناقشتها نتائجال. 6

 يستخدمها التي الشائعة التدريس وأساليب طرق  تحديد الدراسة حاولت 

 اإلسالمية الدراسات مقررات تدريسهم أثناء في التدريس هيئة أعضاء

 استبانة خالل من وذلك لها، استخدامهم ومبررات الجامعية، للمرحلة

 البيانات وتحليل الدراسة إجراءات تطبيق وبعد الغرض، لهذا أعدت

  اإلحصائية
ً
 :اآلتية النتائج على الحصول  يمكن الدراسة ألسئلة وفقا
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ً
 قطر أكثر ما: على ينص والذي األول، بالسؤال املتعلقة النتائج: أوال

 قسم في التدريس هيئة أعضاء يستخدمها التي الشائعة التدريس وأساليب

 سعود؟ امللك بجامعة اإلسالمية الدراسات

 واالنحرافات الحسابية املتوسطات استخرجت السؤال، هذا عن لإلجابة

 (:3) الجدول  في رصدت وقد والرتبة النسبية واألهمية املعيارية

 3 جدول 

 اإلسالمية الدراسات قسم ملقررات التدريس هيئة أعضاء لدى  الشائعة التدريس وأساليب لطرق  النسبية واألهمية املعياري  واالنحراف الحسابي الوسط

 الترتيب االهمية النسبية الشائعة االنحراف العياري  الوسط الحسابي طرق التدريس وأساليبه  م

 االول  97 0.362 4.85 املحاضرة 1

 الثامن 51 0.499 2.55 حل املشكلة 2

 السادس 52.8 0.482 2.64 االستكشاف 3

 الرابع 59.8 0.746 2.99 الطريقة االستقرائية 4

 السابع 52.2 0.517 2.61 العصف الذهني 5

 العاشر 49.8 0.693 2.49 االستقصاء 6

 التاسع 50.2 0.588 2.51 الطريقة القياسية 7

 الثالث 81 0.9 4.05 تحليل النصوص 8

 الثاني عشر 23.2 0.921 2.01 التعلم الذاتي 9

 الخامس 56.4 0.97 2.82 القصص ي 10

 الحادي عشر 45 0.555 2.25 ضرب األمثال 11

 الثالث عشر 22.8 0.871 1.54 التعليم الفردي 12

 الثاني 92 0.556 4.6 الحوار واملناقشة 13

 الرابع عشر 17.8 0.031 0.89 التمثيل 14

 الطرق  أكثر أن يتبين( 3) جدول  في والواردة األول  السؤال نتائج بحسب      

  التدريسية واألساليب
ً
  طريقة( 14) عددهم والبالغ شيوعا

ً
 على كانت وأسلوبا

 طريقة وتليها ،%(97) نسبته ما على حصلت املحاضرة، طريقة: اآلتي النحو

 حصل النصوص، تحليل أسلوب ثم ،%(92) على حصلت واملناقشة، الحوار

؛ واألساليب الطرق  أقل أما%(. 81) على
ً
 حصل التمثيل، أسلوب استخداما

 نسبة ما على حصل الفردي، التعلم أسلوب ويليه ،%(17.8) نسبته ما على

 وهذه%(. 23.2) نسبته ما على حصل الذاتي، التعلم أسلوب ويليه ،%(22.8)

 [.8] ومهدي عزيز دراسة كل دراسة نتائج مع -ما حد إلى – متوافقة النتيجة

 الدراسة أداة في وردت التي الفقرات جميع أن السابق الجدول  يشير كما      

 مثار تعد لم التي األمور  من أنه يؤكد مما متفاوتة، بنسب ولكن تحققت قد

 في الفضلى هي تعد طريقة هناك ليس أنه من التربويين، بين خالف أو جدل

 هيئة وعضو وعيوبهما، محاسنهما تدريس أسلوب أو طريقة فلكل التدريس،

 على بناءّ  املناسب األسلوب أو الطريقة حددي الذي هو الناجح التدريس

 وتحصيلهم طلبته نضج ومستوى  واملحتوى  تحقيقها إلى يسعى التي األهداف

 .يهم املحيطة والظروف لهم املتوافرة واإلمكانات

  وأساليب لطرق  الدراسة عينة أفراد استجابات تباين عن أما       

 التباين ذلك يعزو  الباحث فإن التدريس، هيئة أعضاء لدى الشائعة التدريس

 تصور  توفر عدم إلى أو لهم، الشخصية والخصائص بالخبرات ارتباطه إلى

 الطرق  بعض ملفاهيم الحالية الدراسة عينة أفراد بعض لدى واضح

 القاعة في الكبيرة الطلبة أعداد على عالوة منها، الحديثة وبخاصة واألساليب،

 علمي قرار أساسها في فالعملية. ذلك وغير التعلم إلى ودافعيتهم الصفية

 بطبيعة الوعي وبمدى ومستواه الهدف بنوع الوعي مدى على جوهره في يعتمد

  يصبح ثم ومن الداخلي، وتركيبه املحتوى 
ً
 .السليم القرار إصدار على قادرا

 التدريس هيئة أعضاء استجابات أن الباحث يرى ( 3) جدول  إلى وبالنظر 

 على حصلت قد التدريسية واألساليب للطرق  واملحاضرات واملحاضرين

  يأتي وفيما الحسابي الوسط من متباينة درجات
ً
  األولى للمراتب عرضا

 :فهي األولى املراتب أما واألخيرة،

 استجابات في األولى املرتبة املحاضرة طريقة نالت فقد: املحاضرة طريقة .1

 الجامعية املرحلة لطالب اإلسالمية الدراسات ملقررات التدريس هيئة أعضاء

 كون  إلى يعود وهذا ،%(97) مقدارها مئوية ونسبة( 4.85) حسابي بوسط

، األكثر التدريس طرائق من هي املحاضرة طريقة
ً
 في خاص نحو وعلى شيوعا

 طريقة خالل ومن الجامعية، املرحلة في اإلسالمية الدراسات مقررات تدريس

 وتوضيحه املدرس، شرح من اإلفادة على الطلبة يساعد املحاضرة؛

 مناهج في ورد مما أوسع توضيًحا اإلضافية والخبرات واملعرفة للمعلومات

 سير تتبع في لديهم الرغبة تثير أنها كما. عليهم املقررة اإلسالمية الدراسات

 عواطفهم في تؤثر وربما مشوق، تسلسلي طابع ذات كانت إذا املحاضرة

 .املقررة للمادة استيعابهم سرعة وفي وإحساساتهم

 وكثرة الطلبة ازدحام إلى املحاضرة طريقة توظيف إلى السبب يعود وقد       

 استثمار على التدريس هيئة عضو فتساعد الدراسية، القاعات في عددهم

 اتفقت وقد .املعلومات من قدر أكبر عرض في للمحاضرة املخصص الوقت

 [.8] ومهدي عزيز ودراسة[ 9] املانع دراسة مع النتيجة هذه

 أعضاء استجابات في الثانية باملرتبة حض ي وقد: واملناقشة الحوار أسلوب .2

 السبب يعود وقد ،%( 92) مئوية ونسبة( 4.6) حسابي بوسط التدريس هيئة

 التدريس في التفاعلية األساليب من واملناقشة الحوار أسلوب أن إلى ذلك في

 أسلوب وهو خاصة، اإلسالمية الدراسات مقررات وتدريس عامة الجامعي

 في املسـلمين علماء وسائر بعده، من صحابته وكذلك ،ملسو هيلع هللا ىلص النبي استخدمه

 طـرح على يقوم األسلوب وهذا. واملناظرات الكالم وعلم والفقه الدين أصـول 

 املـدرس يعقـب ثم الطلبة، بين اآلراء تبادل بعدها ويتم ما، موضوع أو قضية
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 حول  نقاط في ذلك كل ويبلور  صائب، غير هو وبما صائب، هـو بمـا ذلـك عـلى

 التعامل في املدرس مهارة على يعتمد واملناقشة الحوار أسلوب إن. املوضوع

  أكثر يكون  بحيث طالبه، مع
ً
  مشاركة

ً
 في كانوا لو مما للعمل واستعدادا

 دراسة نتائج من ما، حٍد  إلى النتيجة هذه اتفقت وقد. تقليدية محاضرة

  األساليب أكثر أن إلى أشارت التي[ 7]حماد
ً
 والحوار اإلقناع أسلوب شيوعا

 .واملناقشة

 التدريس أساليب ضمن الثالث بالترتيب جاءت: النصوص تحليل أسلوب .3

 هيئة أعضاء قبل من االسالمية الدراسات ملقررات بالتدريس الشائعة

 بهذه مجيئه ولعل%(. 81) مئوية ونسبة( 4.05) حسابي بوسط التدريس،

 الدراسات مقررات تدريس أساليب من النصوص تحليل أسلوب كون  املرتبة

 والنقد والتحليل العقلية، واملحاكاة الفهم على الطلبة تساعد التي اإلسالمية،

 من املتعلم تمكين إلى يهدف والذي املستقل، والتفكير والتمييز ستداللواال 

 تفكيره خالل من األصلي، النص فيه قيل الذي وروحه املوقف جو يعيش أن

 أسلوب فإن لهذا ودالالته، معانيه على والوقوف وتحليله، النص هذا في

 القرآن من النص كان سواءً  النص مع التفاعل على قائم النصوص تحليل

 مصدر أي من أو النبوية السنة من أو الشريف النبوي  الحديث من أو الكريم

 املدرس بين بالتفاعل األساسية عناصره إلى النص تحليل يتم حيث آخر،

 املفردات ومعاني النص ذلك قول  سبب ذلك خالل من ليظهر والطالب؛

 والقيم املستفادة والدروس والثانوية، األساسية واألفكار الصعبة، والتراكيب

 .واالتجاهات

 :فهي األخيرة املراتب أما

 حسابي بوسط حظي حيث عشر، الرابع بالترتيب جاء: التمثيل أسلوب. 1

 في األسلوب هذا استخدام شيوع عدم ولعل ،%(17.8) مئوية وبنسبة( 0.89)

: هو التدريس هيئة أعضاء قبل من اإلسالمية الدراسات مقررات تدريس

 إمكانيات إلى يحتاج تطبيقه أن كما للطلبة، العمرية املرحلة مناسبة عدم

  تطبيقه ويتطلب نفسها، الجامعة من كبيرة
ً
  جهدا

ً
 تتمثل كبيرين، ووقتا

 وهناك والخبرة، واملهارة والتدريب االستعدادات من ومجموعة بإجراءات

  وشيوعه استخدامه عدم أن إحتمالية
ً
 من األدوار لعب يصبح أن من خوفا

 لدى امللل تولد األساليب هذه مثل أن عالوة التعلم، يبطل مما الترفيه وسائل

 قليل عدد على تقتصر ألنها التمثيلية؛ األدوار في يشتركون  ال الذين الطلبة

 .الطلبة من

 بوسط حظي حيث عشر، الثالث بالترتيب جاء: الفردي التعلم أسلوب. 2

 الفروق مراعاة ضرورة من وبالرغم ،%(22.8) مئوية وبنسبة ،(0.89) حسابي

 تفريد أنماط توظيف خالل من اإلسالمية الدراسات طالب بين الفردية

 في األسلوب لهذا استخدامهم شيوع عدم في السبب يكون  قد فإنه التعليم؛

 هيئة عضو تمكن وعدم والتكلفة، والوقت الجهد زيادة: هو التدريس

  املادة لتحضير الكافية الخبرة من التدريس
ً
 . املفرد التعليم إلجراءات وفقا

 بوسط حظي حيث عشر، الثاني بالترتيب جاء: الذاتي التعلم أسلوب. 3

 شيوع عدم في السبب يعود وقد ،%(23.8) مئوية وبنسبة ،(2.01) حسابي

 مالئمته عدم: هو التدريس في األسلوب لهذا التدريس هيئة أعضاء استخدام

 يصلح ال أنه كما املدرس، شرح على يعتمدون  الذين الطلبة من للعديد

 يفضل ال وقد العقيدة، وأصول  الفقة أصول  كمواد الدراسية املواد لبعض

 بسبب التدريس؛ من النمط هذا مثل استخدام التدريس هيئة أعضاء بعض

 أخرى، جهة من واملدرس واملتعلمين جهة، من املتعلمين بين التفاعل ضعف

 . للتعلم الدافعية وضعف بامللل فيشعرون

 أشارت التي[ 7] حماد دراسة نتائج من ما، حٍد  إلى النتيجة هذه اتفقت وقد 

  األساليب أقل أن إلى
ً
 .الفردي والتعلم الذاتي التعلم شيوعا

 
ً
 طرق  تختلف هل: على ينص والذي الثاني، بالسؤال املتعلقة النتائج: ثانيا

 الدراسات قسم في التدريس هيئة أعضاء يستخدمها التي التدريس وأساليب

 والتخصص؟ التدريس في والخبرة الجنس باختالف اإلسالمية

 فقد الجنس؛ بمتغير يتعلق فيما السؤال هذا عن ولإلجابة :الجنس .أ 

 التدريس وأساليب لطرق  املعياري  واالنحراف الحسابي املتوسط احتسب

 الحسابية، املتوسطات بين للمقارنة(ت)اختبار واستخدم العينة، أفراد لدى

  النتائج كانت
ً
 :اآلتي( 4) للجدول  وفقا

 4 جدول 

  اإلسالمية الدراسات ملقررات  التدريس هيئة أعضاء يستخدمها التي التدريس وأساليب لطرق  املعياري  واالنحراف الحسابي املتوسط
 
 لفروق( ت) وقيمة الجنس ملتغير  وفقا

 املتوسطات

 مستوي الداللة االحصائية اختبار )ت( االنحراف املعياري  الوسط الحسابي العينة النوع طرق التدريس وأساليبه 

 0.306 1.026 0.333 4.88 80 ذكور  املحاضرة

 0.392 4.81 70 اناث

 0.121 1.56 0.49 2.61 80 ذكور  حل املشكلة

 0.503 2.49 70 اناث

 0.543 0.61 0.476 2.66 80 ذكور  االستكشاف

 0.49 2.61 70 اناث

 0.919 102. 0.803 2.99 80 ذكور  الطريقة االستقرائية

 0.681 3 70 اناث

 0.883 0.147 0.539 2.61 80 ذكور  العصف الذهني

 0.493 2.6 70 اناث

 0.901 0.126 0.656 2.5 80 ذكور  االستقصاء

 0.737 2.49 70 اناث

 0.327 984. 0.635 2.46 80 ذكور  الطريقة القياسية

 0.528 2.56 70 اناث
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 مستوي الداللة االحصائية اختبار )ت( االنحراف املعياري  الوسط الحسابي العينة النوع طرق التدريس وأساليبه 

 0.682 0.411 0.823 4.08 80 ذكور  تحليل النصوص

 0.985 4.01 70 اناث

 0.021 2.333 0.842 2.01 80 ذكور  التعلم الذاتي

 0.977 2.10 70 اناث

 0.946 0.067 0.978 2.82 80 ذكور  القصص ي

 0.967 2.81 70 اناث

 0.611 510. 0.527 2.22 80 ذكور  ضرب األمثال

 0.588 2.27 70 اناث

 0.389 864. 0.807 1.56 80 ذكور  التعليم الفردي

 0.904 1.59 70 اناث

 1.00 0.000 0.587 4.6 80 ذكور  الحوار واملناقشة

 0.522 4.6 70 اناث

 050.6 0.778 0.738 0.86 80 ذكور  التمثيل

 0.892 0.92 70 اناث

 هيئة أعضاء درجات لنتائج الحسابي املتوسط أن( 4) رقم الجدول  من يالحظ

 التدريس هيئة أعضاء درجات على واضح بفرق  أعلى جاءت( اإلناث) التدريس

 إذا ما وملعرفة. تدريس كأسلوب فقط الذاتي التعلم استخدام في( الذكور )

 وأساليب طرق  استخدام في الصدفة لعامل يعود أو حقيقي الفرق  هذا كان

 مستوى  عند الجدول  في واضح هو كما( 2.33( )ت) قيمة كانت التدريس؛

 متوسطي بين الفرق  أن يعني وهذا ،(α= 0.05) من أقل وهو ،(0.021) الداللة

 الذكور ) التدريس هيئة أعضاء لدى تدريس كأسلوب الذاتي التعلم استخدام

 وأساليب طرق  بقية أن حين فى اإلناث، لصالح إحصائية داللة ذو( واإلناث

 في( واإلناث الذكور ) التدريس هيئة أعضاء بين فروق يوجد ال التدريس

 ) التدريس هيئة أعضاء بأن النتيجة هذه وتفسر. لها استخداماتهم
ً
 ذكورا

 
ً
 داخل الدراسة ظروف حيث من نفسها، الجامعية للبيئة يتعرضون ( وإناثا

 نفسها، التعليمية واألنشطة التدريس وأساليب وطرق  وخارجها، القاعات

 
ً
 يعيشون  التي والثقافية واالقتصادية اإلجتماعية الظروف تقارب عن فضال

 التي اإلسالمية الدراسات ملوضوعات الكبير التشابه ىإل ذلك يعود كما فيها،

 واحد، لقسم ينتمون  كونهم العمل، وطريقة اإلجراءات وتشابه يدرسونها،

 . سعود امللك بجامعة التربية كلية في اإلسالمية الدراسات قسم وهو

 ،[7] حماد ودراسة ،[29] الشرف دراسة نتيجة من النتيجة هذه واتفقت

 .[11] والجبوري الحديثي ودراسة

 فقد الخبرة؛ بمتغير يتعلق فيما السؤال هذا عن ولإلجابة: الخبرة. ب

 التدريس وأساليب لطرق  املعياري  واالنحراف الحسابي املتوسط احتسبت

 املتوسطات بين للمقارنة( ف)اختبار استخدم كما العينة، أفراد لدى

  النتائج وكانت الحسابية،
ً
:اآلتي( 5)للجدول  وفقا

 5 جدول 

  اإلسالمية الدراسات ملقررات التدريس هيئة أعضاء يستخدمها التي التدريس وأساليب لطرق  األحادي التباين تحليل نتائج
 
 الخبرة ملتغير  وفقا

 مستوي الداللة اختبار )ف( املعياري  االنحراف الوسط الحسابي العدد سنوات الخبرة طرق التدريس وأساليبه

 0.61 0.496 0.301 4.9 31 سنوات فاقل 5 املحاضرة

 0.37 4.84 50 سنوات 10 – 5

 0.382 4.83 69 سنوات فاكثر 10

 0.776 0.254 0.502 2.58 31 سنوات فاقل 5 حل املشكلة

 0.499 2.58 50 سنوات 10 – 5

 0.503 2.52 69 سنوات فاكثر 10

 0.918 0.086 0.486 2.65 31 سنوات فاقل 5 االستكشاف

 0.479 2.66 50 سنوات 10 – 5

 0.488 2.62 69 سنوات فاكثر 10

 0.837 0.178 0.772 3.06 31 سنوات فاقل 5 الطريقة االستقرائية

 0.769 2.98 50 سنوات 10 – 5

 0.727 2.97 69 سنوات فاكثر 10

 0.851 0.162 0.564 2.58 31 سنوات فاقل 5 العصف الذهني

 0.485 2.64 50 سنوات 10 – 5

 0.524 2.59 69 سنوات فاكثر 10

 0.139 2.001 0.873 2.19 31 سنوات فاقل 5 االستقصاء

 0.825 1.82 50 سنوات 10 – 5
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 مستوي الداللة اختبار )ف( املعياري  االنحراف الوسط الحسابي العدد سنوات الخبرة طرق التدريس وأساليبه

 0.89 1.87 69 سنوات فاكثر 10

 0.475 0.748 0.672 2.42 31 سنوات فاقل 5 الطريقة القياسية

 0.499 2.58 50 سنوات 10 – 5

 0.609 2.49 69 سنوات فاكثر 10

 0.771 0.26 0.948 4.03 31 سنوات فاقل 5 تحليل النصوص

 0.773 4.12 50 سنوات 10 – 5

 0.97 4 69 سنوات فاكثر 10

 0.451 0.801 0.811 2.01 31 سنوات فاقل 5 التعلم الذاتي

 0.935 2.05 50 سنوات 10 – 5

 0.957 2.03 69 سنوات فاكثر 10

 0.355 1.043 1.006 2.71 31 سنوات فاقل 5 القصص ي

 0.869 2.98 50 سنوات 10 – 5

 1.02 2.75 69 سنوات فاكثر 10

 0.332 1.111 0.56 2.23 31 سنوات فاقل 5 ضرب األمثال

 0.519 2.34 50 سنوات 10 – 5

 0.576 2.19 69 سنوات فاكثر 10

 0.154 0.977 0.765 1.55 31 سنوات فاقل 5 التعليم الفردي

 0.772 1.56 50 سنوات 10 – 5

 0.568 1.59 69 سنوات فاكثر 10

 0.768 0.264 0.624 4.55 31 سنوات فاقل 5 الحوار واملناقشة

 0.485 4.64 50 سنوات 10 – 5

 0.577 4.59 69 سنوات فاكثر 10

 0.438 0.83 0.886 0.88 31 سنوات فاقل 5 التمثيل

 0.76 0.89 50 سنوات 10 – 5

 0.857 0.92 69 سنوات فاكثر 10

 0.05) إحصائية داللة ذو فروق توجد ال بأنه( 5) رقم الجدول  من يالحظ      

= (α تعزى  التدريس هيئة أعضاء يستخدمها التي التدريس وأساليب طرق  في 

 عدة إلى ذلك يرجع وقد. اإلسالمية الدراسات مقررات تدريس في للخبرة

 دورات أي يتلق لم التدريس هيئة عضو أن بينها من يكون  أن يمكن عوامل

 في وهو عمله، مسيرة خالل الحديثة التدريس وأساليب طرق  على تدريبية

 لم تدريسه وأساليب طرق  فإن ذلك؛ ضوء وعلى اإلسالمية، الدراسات قسم

 نتيجة من النتيجة هذه واتفقت .التربية بكلية بالعمل التحاقه منذ تتغير

 [.7] حماد ودراسة[ 29] الشرف دراسة

 فقد التخصص؛ بمتغير يتعلق فيما السؤال هذا عن ولإلجابة: التخصص. ج

 التدريس وأساليب لطرق  املعياري  واالنحراف الحسابي املتوسط احتسب

 املتوسطات بين للمقارنة( ف)اختبار استخدم كما العينة، أفراد لدى

  النتائج وكانت الحسابية،
ً
 :اآلتي( 6) للجدول  وفقا

 6 جدول 

  التدريس هيئة أعضاء يستخدمها التي التدريس وأساليب لطرق  األحادي التباين تحليل نتائج
 
 التخصص ملتغير  وفقا

 مستوي الداللة اختبار )ف( االنحراف املعياري  الوسط الحسابي العدد التخصص طرق التدريس وأساليبه 

 0.902 0.103 0.36 4.85 60 العقيدة املحاضرة

 0.347 4.86 37 الحديث

 0.379 4.83 53 وأصولهالفقه 

 0.408 0.903 0.504 2.52 60 العقيدة حل املشكلة

 0.484 2.65 37 الحديث

 0.504 2.53 53 الفقه وأصوله

 0.885 0.122 0.49 2.62 60 العقيدة االستكشاف

 0.484 2.65 37 الحديث

 0.478 2.66 53 الفقه وأصوله

 0.982 0.018 0.736 3 60 العقيدة االستقرائية الطريقة

 0.799 2.97 37 الحديث

 0.734 3 53 الفقه وأصوله
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 مستوي الداللة اختبار )ف( االنحراف املعياري  الوسط الحسابي العدد التخصص طرق التدريس وأساليبه 

 0.978 0.022 0.524 2.62 60 العقيدة العصف الذهني

 0.498 2.59 37 الحديث

 0.531 2.6 53 الفقه وأصوله

 0.671 0.401 0.858 1.9 60 العقيدة االستقصاء

 0.928 1.84 37 الحديث

 0.855 2 53 الفقه وأصوله

 0.536 0.627 0.565 2.55 60 العقيدة الطريقة القياسية

 0.558 2.54 37 الحديث

 0.636 2.43 53 الفقه وأصوله

 0.791 0.235 0.892 4.02 60 العقيدة تحليل النصوص

 0.887 4.14 37 الحديث

 0.93 4.02 53 الفقه وأصوله

 0.285 1.267 0.932 2.05 60 العقيدة التعلم الذاتي

 0.967 2.09 37 الحديث

 0.868 2.40 53 الفقه وأصوله

 0.000 15.17 0.821 3.07 60 العقيدة القصص ي

 0.845 3.19 37 الحديث

 0.988 2.28 53 الفقه وأصوله

 0.424 0.862 0.567 2.18 60 العقيدة ضرب األمثال

 0.548 2.24 37 الحديث

 0.547 2.32 53 الفقه وأصوله

 0.673 0.398 0.745 1.58 60 العقيدة التعليم الفردي

 0.651 1.60 37 الحديث

 0.667 1.52 53 الفقه وأصوله

 0.668 0.405 0.524 4.62 60 العقيدة الحوار واملناقشة

 0.538 4.65 37 الحديث

 0.607 4.55 53 الفقه وأصوله

 0.102 2.321 0.813 0.79 60 العقيدة التمثيل

 0.967 0.88 37 الحديث

 0.722 0.82 53 الفقه وأصوله

 أعضاء درجات لنتائج الحسابي املتوسط أن( 6) رقم الجدول  من يالحظ      

 درجات على واضح بفرق  أعلى والعقيدة الحديث لتخصص التدريس هيئة

 األسلوب استخدامهم في وأصوله الفقه لتخصص التدريس هيئة أعضاء

 لعامل يعود أو حقيقي الفرق  هذا كان إذا ما وملعرفة. فقط القصص ي

 كما( 15.17( )ف) قيمة كانت التدريس وأساليب طرق  استخدام في الصدفة

 ،(α=0.05) من أقل وهو ،(0.000) داللة مستوى  عند الجدول  في واضح هو

 القصص ي االسلوب استخدام متوسطات بين املالحظ الفرق  أن يعني وهذا

 والعقيدة الحديث لتخصص التدريس هيئة أعضاء لدى تدريس كأسلوب

 طرق  بقية ان حين فى. العقيدة ثم الحديث لصالح إحصائية داللة ذو والفقه

  التخصصات بين فروق يوجد ال التدريس وأساليب

 . لها استخدامهم في املختلفة

 يتلقوا لم( واإلناث الذكور ) التدريس هيئة أعضاء أن ذلك؛ يعزى  وقد       

 ملقررات ةاإلسالمي الدراسات بقسم عملهم أثناء حديثة تدريبية دورات

 أو الحديث، تدريس وأساليب بطرق  يتعلق فيما سواءّ  اإلسالمية، الدراسات

 وأصوله، الفقه تدريس وأساليب طرق  أو العقيدة، تدريس وأساليب طرق 

 اإلسالمية الدراسات وتخصصات موضوعات كل بأن املعلوم ومن. إلخ

 أن كما آلخر، تخصص أو موضوع من تختلف وأساليب طرق  يناسبها

 الدراس ي، املحتوى : في التنوع مبدأ على تقوم اإلسالمية الدراسات موضوعات

 هذه بين تالزم وهناك التدريس، وأساليب وطرق  التعليمية، األهداف

، العناصر
ً
 واألهداف التعليمية، األهداف على يؤثر الدراس ي فاملحتوى  جميعا

 تجاء. التقويم وعمليات التدريس وأساليب طرق  تحديد في ثؤثر التعليمية

 عدم إلى أشارت حيث[ 7] حماد دراسة نتيجة مع متوافقة غير النتيجة هذه

 .التخصص إلى تعزى  واملعلمات املعلمين بين إحصائية داللة ذات فروق وجود

 طرق  استخدام في التخصص فئات بين البعدية املقارنات على وللتعرف

  النتائج تجاء التدريس؛ وأساليب
ً
 :اآلتي( 7) للجدول  وفقا

 

 



852019 

126 

 7 جدول 

 التدريس وأساليب لطرق  االستخدام فى التخصص فئات بين البعدية املقارنات

 مستوي الداللة الخطأ املعياري  الفروق بين املتوسطات التخصص (J) التخصص (I) طرق التدريس وأساليبه

 0.805 0.186 123. الحديث العقيدة القصص ي

 0.000 0.168 *784. الفقه وأصوله

 0.805 0.186 0.123 العقيدة الحديث

 0.000 0.19 *906. الفقه وأصوله

 0.000 0.168 *784.- العقيدة الفقه وأصوله

 0.000 0.19 *906.- الحديث

 أسلوب فى الثالث التخصصات بين البعدية املقارنات( 7) الجدول  ويوضح     

 الحديث تخصص لصالح واضحة فروق وجود تبين حيث القصص،

 فروق وجود عدم على عالوة وأصوله، الفقه تخصص مقابل والعقيدة،

 .والعقيدة الحديث تخصص ي بين واضحة

 سرد في ومهاراتهم التدريس هيئة أعضاء قابلية بأن النتيجة؛ هذه وتفسر 

 موضوعات مع يتناسب القصص ي األسلوب خالل من والوقائع األحداث

 يتناول  الذي وأصوله، الفقه ملوضوع مناسبته من أكثر والحديث العقيدة

 أدلتها من املستنبطة العملية والقواعد باألحكام تتعلق موضوعات

 أن كما. القصص ي األسلوب استخدام مع تتناسب ال والتي التفصيلية،

 من أكبر بدرجة اإليجابية واالتجاهات القيم بناء في يسهم القصص ي األسلوب

 .األساليب من غيره

 
ً
 استخدام مبررات ما: على ينص والذي الثالث بالسؤال املتعلقة النتائج: ثالثا

 وأساليب لطرق  اإلسالمية الدراسات قسم في يسالتدر هيئة أعضاء

 الحسابية املتوسطات استخرجت السؤال هذا عن لإلجابة التدريس؟

 في رصدت وقد مبرر لكل والرتبة النسبية واألهمية املعيارية واالنحرافات

  :(8) رقم الجدول 

 التدريس وأساليب لطرق  اإلسالمية الدراسات قسم في التدريس هيئة أعضاء استخدام مبررات 8 جدول 

 الترتيب االهمية النسبية االنحراف املعياري  الوسط الحسابي املبررات م

 االول  91.4 0.56 4.57 ضيق الوقت للزمن املحدد للمحاضرة 1

 الثاني 91 0.499 4.55 اختالف طبيعة املوضوعات املطروحة واملحتوى العلمي في الدراسات اإلسالمية 2

 الثالث 82.6 0.708 4.13 كثرة أعداد الطلبة في القاعة الدراسية لطلبة البكالوريوس 3

 الرابع 82.2 0.773 4.11 بإجراءات طرق وأساليب التدريس الحديثةعدم املعرفة  4

 الخامس 81.4 0.812 4.07 طرق وأساليب تدريس تمتاز بالواقعية وسهولة التطبيق 5

 السادس 79.8 0.934 3.99 أستخدم طريقة وأسلوب التدريس للربط بين موضوعات املادة املقررة 6

 السابع 76.4 1.182 3.82 إجراءاتها سلسة وسهلة.اختار طريقة املحاضرة ألن  7

 الثامن 75.8 0.729 3.79 لكل مادة أو مقرر طريقة وأسلوب خاص به 8

 التاسع 74.4 0.812 3.72 كمية املادة التعلمية املتضمنة مقررات الدراسات اإلسالمية 9

 إلدارة القاعة الدراسية تجعلني أكثر 10
ً
 العاشر 73.8 0.82 3.69 ضبطا

 الحادي عشر 71 1.196 3.55 أتجنب بعض الطرق واألساليب التدريسة ألنها تتطلب إعداد مسبق 11

 الثاني عشر 70.2 0.712 3.51 املدرس والطالب تؤدي إلى التفاعل املباشر مع 12

 الثالث عشر 59.8 0.945 2.99 طريقة تدريس تحفز على تعديل السلوك عند الطالب أفضل 13

 الرابع عشر 54.6 0.791 2.73 توضح املهم وتشوق املتعلم. 14

 الخامس عشر 53.4 0.93 2.67 الكشف ما عند الطلبة من معارف وقيم واتجاهات سابقة 15

 السادس عشر 53 1.05 2.65 تؤدي إلى البحث والتساؤل. 16

 السابع عشر 52.2 0.875 2.61 تثير عواطف الطالب وترسخ املفاهيم لديهم 17

 الثامن عشر 51.6 1.177 2.58 تحفز الطلبة على املشاركة الفاعلة داخل القاعة الدراسية. 18

 التاسع عشر 51.4 0.87 2.57 تراعي الفروق الفردية 19

 العشرون 51.4 0.944 2.57 استخدام طريقة تدريس مناسبة لخبرات الطلبة أفضل 20

 الحادي والعشرون 49.4 0.96 2.47 تنمي قدرة الطالب على التحليل للوصول إلى اإلقناع 21

 الثاني والعشرون 48.6 0.915 2.43 ضعف دافعية الطلبة للتعليم. 22

 الثالث والعشرون 46.2 0.983 2.31 تدرب الطالب على تحمل املسؤولية 23

 الرابع والعشرون 45.8 0.79 2.29 سهلة التأثير في الطالب وتقوي العالقة بين املدرس والطالب. 24

 الخامس والعشرون 45.6 1.106 2.28 ضعف الطالب العلمي في العديد من موضوعات الدراسات اإلسالمية. 25

 السادس والعشرون 44.4 0.664 2.22 وتجلب انتباههم.الطالب  تثير دافعية التعلم لدى 26

 السابع والعشرون 35.8 0.671 1.79 بها عضو هيئة التدريس كثرة األعباء اإلدارية التي يقوم 27
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 واألهمية املعيارية واالنحرافات الحسابية املتوسطات( 8) الجدول  يبين     

 الدراسات مقررات تدريس أساليب طرق  استخدام ملبررات النسبية،

 املبررات أكثر أن الجدول  من ويتضح التدريس، هيئة أعضاء لدى اإلسالمية

: هي التدريس وأساليب طرق  يستخدمون  التدريس هيئة أعضاء جعلت التي

 املوضوعات طبيعة واختالف للمحاضرة، املحدد للزمن الوقت ضيق

 في الطلبة أعداد وكثرة اإلسالمية، الدراسات في العلمي واملحتوى  املطروحة

 طرق  بإجراءات املعرفة وعدم البكالوريوس، لطلبة الدراسية القاعة

 وسهولة بالواقعية تمتاز تدريس وأساليب وطرق  الحديثة، التدريس وأساليب

 .التطبيق

 التعليم عملية عناصر حول  تتمركز أنها يتبين املبررات هذه على املالحظ من 

 الدراس ي، واملنهج والطالب، التدريس هيئة عضوء: وهي الفعالة، والتعلم

 .وتقويمه وأساليبه التدريس وطرق  واألهداف

 في التأثير سهلة: اآلتية األسباب في فتمركزت أهمية األقل املبررات أما    

 في العلمي الطالب وضعف والطالب، املدرس بين العالقة وتقوي  الطالب

 دافعية تثير الطرق  وبعض اإلسالمية، الدراسات موضوعات من العديد

 بها يقوم التي اإلدارية األعباء وكثرة انتباههم، وتجلب الطالب لدى التعلم

 .التدريس هيئة عضو

 التأثير قليلة فهي متأخرة، بمرتبة جاءت أنها نجد األسباب هذه إلى بالنظر       

 هذه أن بمعنى التدريس، وأساليب لطرق  التدريس هيئة أعضاء اختيار في

 لعدم ذلك الباحث ويعزو  جدية، بصورة توظف لم التدريس وأساليب الطرق 

 تدريس في متخصصة تدريبية دورات أية التدريس هيئة عضو تلقي

 في التدريس هيئة أعضاء نجاح فإن ثم ومن اإلسالمية، التربية موضوعات

 تفاعل مدى على كبير حد إلى يتوقف التدريس، وأساليب لطرق  استخدامهم

 .لها واستجابتهم الطلبة

 :واملقترحات والتوصيات االستنتاجات

 التوصيات يقترح الباحث فإن الدراسة؛ نتائج ضوء وفي سبق ما على بناءً  

 :اآلتية واملقترحات

 :االستنتاجات

 تدريسهم أثناء حديثة وأساليب لطرق  التدريس هيئة أعضاء توظيف إن. 1

 وتطويره املنهي أدائهم بمستوى  االرتقاء في يسهم اإلسالمية الدراسات ملقررات

،
ً
  نفسه الوقت وفي مستقبال

ً
 للمستجدات واملتابعة االستزادة على باعثا

 في والعشرين الواحد القرن  معايير مع واملتواكبة الحديثة، واالستراتيجيات

 .التدريس ي املجال

 في التنوع تقتض ي اإلسالمية الدراسات موضوعات واختالف تباين إن. 2

 شأنه من وهذا موضوع، لكل مناسبة تدريس وأساليب طرق  وتوظيف اختيار

 .األهداف وتحقيق التدريس أثر لنقل إيجابي إنعكاس

 التوصيات. 7

 :يأتي بما الباحث يوص ي الدراسة نتائج ضوء في

 اإلسالمية الدراسات ملقررات التدريس هيئة أعضاء وتوظيف تفعيل. 1

 جزءً  ليكون  الفرصة الطالب تعطي متنوعة تدريس وأساليب لطرق  واعتماده

 وتوظيف اإللقائي، الجانب من بالتقليل وذلك والتعليم، التعلم عملية من

 .للطلبة والجماعية الفردية بالنشاطات مدعمة تدريس وأساليب طرائق

 األهداف استيعاب اإلسالمية الدراسات مقررات ومدرسات مدرس ي على. 2

  اإلسالمية الدراسات ملوضوعات والتعليمية التربوية
ً
 املرحلة في وخصوصا

 التعليم مراحل في اإلسالمية التربية معلم شخصية بناء مرحلة ألنها الجامعية

 .العصر هذا في يراتواملتغ التحديات مع واملتواكبة العام،

 وورش دورات بعقد التدريس، هيئة لعضو التربوي  املنهي النمو على التأكيد. 3

ف العمل، أثناء في عمل   تعريفهم خاللها من ُيعرَّ
ً
 وأساليب بطرق  عمليا

 وتفسير وسيرة وفقه عقيدة) اإلسالمية الدراسات ملقررات املطلوبة التدريس

  سيسهم شأنه من وهذا. عليها والتدريب( وحديث
ً
 عملية في نجاحهم في كثيرا

 .ونجاحهم طلبتهم تعلم في ذلك ينعكس وبالنتيجة التدريس،

 مقررات تدريس في املستخدمة التدريس وأساليب طرق  مراعاة ينبغي. 4

 الطرق  هذه ومالئمة الطلبة، بين الفردية للفروق اإلسالمية الدراسات

 .السابقة وخبراته ومعلوماته وتجاربه باملدرس املحيطة للظروف

 أعضاء ذكرها التي التدريس وأساليب طرق  استخدام مبررات معالجة. 5

 الدراسية، القاعة في الطالب عدد تقليل إلى يؤدي مما التدريس، هيئة

 .بأدائها يقومون  ال التي الحديثة التدريس أساليب على املدرسين وتدريب

 :املقترحات

 مماثلة دراسة إجراء الباحث يقترح الدراسة، أظهرتها التي النتائج ضوء في

 الدراسات مقررات تدريس في الشائعة واألساليب التدريسية الطرق  تتناول 

 .العليا والدراسات الشرعية املعاهد لطلبة اإلسالمية

 املراجع

 العربية املراجعأ. 

 الكريم القراءن[ 1]

 دار: بيروت. 1ج.الدين علوم إحياء(. الت) محمد بن محمد الغزالي،[ 2]

 .املعرفة

 اإلسالمية التربية تدريس طرائق(.2003) يحيى وعيد، ناصر الخوالدة،[ 3]

 .حنين دار:  عمان. العملية وتطبيقاتها وأساليبها

 التي الشائعة اإلسالمية التربية تدريس أساليب(. 2004) شريف حماد،[ 7]

 العليا األساسية املرحلة في اإلسالمية التربية معلمو يستخدمها

. اإلسالمية الجامعة مجلة. استخدامها ومبررات غزة بمحافظات

 .529-503: الصفحات ،2،ع12مج

 لدى الشائعة التدريس طرائق(. 2012) مريم مهدي، و حاتم عزيز،[ 8]

  التربية كلية. الفتح مجلة. ديالى جامعة في التدريس هيأة اعضاء

 .221-195: الصفحات ،51االساسية،ع       

 تالميذ لدى املفضلة التعلم أساليب(. 2005)عبدالعزيز عزيزة املانع،[ 9]

 الرياض مدينة مدارس في الشائعة التعليم وأساليب املتوسطة املرحلة

 العلوم دراسات .ميدانية دراسة :السعودية العربية باململكة

 .201–215: ،الصفحات2،ع،32مج.التربوية

 معيقات(.2018)محمد بن طالل واملعجل، سليمان بنت ريم الخليفة،[ 10]

 التدريس هيئة أعضاء لدى الحديثة التدريس استراتيجيات استخدام

. نظرهم وجهة من السعودية بالجامعات اإلسالمية الدراسات أقسام في

 ،128 ع ،32 مج. العلمي النشر مجلس /الكويت جامعة .التربوية املجلة

 .279-314:  الصفحات

 فروع تدريس طرائق ملادة برنامج بناء(. 2004)عمر إحسان الحديثي،[ 11]

 والتربية الكريم القرآن تدريس أقسام لطلبة اإلسالمية التربية

 غير دكتوراه أطروحة .إليها املدرسين حاجات ضوء في اإلسالمية

 .التربية كلية بغداد، جامعة منشورة،
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 ،"وتقويمها تنميتها -املستقبل مهارات" التعليم لتقويم الدولي املؤتمر[ 12]

 .م 2018 ديسمبر 6 املوافق هـ1440 األول  ربيع 28 الرياض في املنعقد

 التعليمية املناهج أساسيات(. 2000) السالم عبد الرحمن عبد جامل،[ 13]

 .املناهج دار :األردن ،عمان1ط.تطويرها وأساليب

 التابعة الثانوية املدارس طلبة تعلم أنماط(. 2002) عصام الفقهاء،[ 14]

 بمتغيرات االرتباطية وعالقاتها األردن في الثانية عمان تربية ملديرية

. األسرة ودخل الدراس ي التحصيل ومستوى  والتخصص الجنس

 22 – 1: الصفحات ،1ع ،29مج. التربوية العلوم دراسات

 التدريس طرائق(. 2011) وآخرون فياض سلمان محمد الخزاعلة،[ 15]

 .للطباعة الصفاء: األردن عمان،.٩ط. الفعال

 القاهرة(. وتطبيقاتها أسسها) التربية مناهج(. 2001) أحمد علي مدكور،[ 17]

 .العربي الفكر دار: 

. التدريس وطرق  املناهج في الشاملة الجودة(. 2011: )رافدة الحريري،[ 18]

 .والتوزيع للنشر املسيرة دار: االردن ،١ط

 االكتشاف طريقتي من كل أثر(. 2003) محمود ناصر إسليم،[ 19]

 طلبة لدى اإلبداعي التفكير تنمية في اإللقائية والطريقة واالستقصاء

 غير ماجستير درجة. اإلسالمية التربية مادة في األساس ي العاشر الصف

 .العربية عمان جامعة العليا، التربوية الدراسات كلية منشورة،

: بغداد. العامة التدريس طرائق(. 2010) محمد جاسم عواد التميمي،[ 20]

 .الحوراء دار

. األفكار صناعة وفن الذهني العصف(. 2015) أحمد منال البارودي،[ 21]

 .والنشر للتدريب العربية املجموعة: القاهرة

 اإلستقرائية الطريقة فاعلية(. 2016)خالد محمد موفق شطناوي،[ 22]

 الصف لطالب للمجهول  املبني تدريس في اإلستنتاجية الطريقة مقابل

. اإلنسانية للعلوم الشمال مجلة. اإلحساء منطقة في الثانوي  األول 

 والترجمة، والتأليف العلمي النشر مركز الشمالية، الحدود جامعة

 .212 – 201: الصفحات ،2ع ،1مج

 التربية بالقرآن التربية أساليب من(. 1990)الرحمن عبد النحالوي،[ 23]

 العدد. الرياض العربي، التربية مكتب. العرب الخليج رسالة. باآليات

 .56-36: الصفحات ،32

. اإلسالمية التربية تدريس أساليب(.1995) وآخرون ھاشم، محمد ريان،[ 24]

 .املفتوحة القدس جامعة منشورات: األردن عمان، ،١ط

 دار: عمان ،1ط. الفعال التدريس(. 1983)وآخرون عزت جرادات،[ 25]

 .الفكر

 والتطبيق، النظرية بين اإلسالمي الدين تعلم(.1996) حسن شحادته،[ 26]

 .للكتاب العربية الدار مكتبة: القاهرة ،2ط

 التمثيل أسلوب استخدام اثر(. 2011) مشعل طه فتحى الجبورى،[ 27]

 مجلة. الخاصة التربية تالميذ لدى االستماعى االستيعاب فى الدرامى

 ع ،10 مج. التربية كلية - املوصل جامعة. األساسية التربية كلية أبحاث

 . 143-110:الصفحات ،3

 في اإلسالمية التربية تدريس أساليب شيوع مدى(. 2000) عادل الشرف،[ 29]

 املركز. العربية التربية مستقبل. تقويمية دراسة االبتدائية املرحلة

 – 225: الصفحات ،18،19 ع ،5 مج. القاهرة والتنمية، للتعليم العربى

238. 

 طلبة لدى املفضلة التعلم أساليب(. 2012)فياض منذر بلعاوي،[ 30]

-229: الصفحات ،61ع.العربية الجامعات اتحاد. القصيمة جامعة

203. 

: األردن عمان،. الفعال والتعلم التعليم(. 2000) مهدي إبراهيم الشبلي،[ 31]

 .والتوزيع األمل دار
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ABSTRACT _ The study aimed to identify the Common Methods and Styles of teaching among the faculty 

members of the Department of Islamic Studies at King Saud University and justification for their use. For the 

sake of achieving this goal, the researcher used two questionnaires applied on a sample consisting of (161) 

members of the faculty of the Department of Islamic Studies at King Saud University, from the male it was 

(83) and (78). The researcher used the statistical coefficients to answer the study questions. The most 

important results indicated that the most common teaching Methods and Styles are (lecture, discussion and 

textual analysis), and the least ones to be used are (Drama style, Individual learning, and Self-learning).The 

results also showed that there were no differences of statistical significance between the male and female 

teachers except self-learning Style , and no differences of statistical significance between the experience, and 

no differences of statistical significance between specialization except Story Style. Also, it showed that the 

justifications of using the Methods and styles of teaching by the faculty members refer to the the lack of time 

for the specific time of the lecture, the different nature of the subjects and the scientific content in the Islamic 

studies, the large number of students in the hall for the students of the bachelor's degree, and the lack of 

knowledge of the procedures and methods of modern teaching. The study recommended that it is necessary to 

use effective and various styles and to train the teachers on the Methods and styles of teaching Islamic 

Education to develop their educational profession. 

KEYWORDS: The Teaching Methods, The Teaching Styles, the Teaching Institution Members at the 

Department of Islamic Studies. 

 


