تصور مقرتح قائم على التدريس التباديل لتطوير األداء
التدريسي ملعلمي الدراساث االجتماعيت يف ضوء معايري
اجلودة
يوسف بن عقال المرشد*

* أستاذ المناهج وطرق تدريس االجتماعيات المشارك _ كمية التربية _ جامعة الجوف
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تصور مقرتح قائم على التدريس التباديل لتطوير األداء
التدريسي ملعلمي الدراساث االجتماعيت يف ضوء معايري
اجلودة
الممخص _ ىدفت ىذه الدراسة إلى تقديم تصور مقترح لتطوير األداء

الدراسات االجتماعية يفسح المجال لممارسة أنواع مختمفة من

التدريسي لدى معممي الدراسات االجتماعية بالمممكة العربية السعودية

األنشطة العممية والتطبيقات المفيدة في حياتيم اليومية [.]1

في ضوء معايير الجودة ،حيث حاولت الدراسة توضيح أىمية البرامج

والدراسات االجتماعية بفروعيا المختمفة وبمفيوميا الحديث

التدريبية في تمبية االحتياجات التدريسية لممعممين حيث توجد الحاجة

تتساءل أين؟ ولماذا؟ وكيف حدث ذلك ؟ومتى؟ وىذا يميزىا عن

لمعرفة الطرق التدريسية الجديدة لمعممي الدراسات االجتماعية في

غيرىا من فروع العموم االجتماعية فيي تسعى إلى دراسة وتفسير

ضوء معايير الجودة الخاصة بالمعمم مما يؤدي إلى ضرورة البحث

كثير من الظواىر الطبيعية والبشرية وايجاد العالقات المتبادلة

عن أساليب تدريسية جديدة ومنيا التدريس التبادلي لتحسين أداء

بينيما ثم توظيف ىذه النتائج في حل مشكالت اإلنسان الناتجة

معممي الدراسات االجتماعية بالمرحمة االبتدائية .استخدم الباحث

عن تفاعمو مع البيئة التي يعيش فييا [ .]2وتعاني الدراسات

المنيج الوصفي التحميمي من أجل عرض وتحميل البحوث والدراسات

االجتماعية بصفة عامة من صعوبات حقيقية فالطالب ال

المرتبطة ودراسة االتجاىات الحديثة في طرق تدريس لمعممي
الدراسات االجتماعية وبيدف تقديم تصور لتحسين األداء التدريسي

يدركون ليا معنى بل إن المعممين بأسموبيم التقميدي في التدريس

لمعممي الدراسات االجتماعية بالمرحمة االبتدائية في ضوء معايير

يؤكدون كل يوم لمطالب بشكل غير مباشر صدق تصوراتيم،

الجودة ومن ضمنيا تدريب المعمم عمى الجديد في طرق التدريس

ويرجع ذلك إلى عدم إدراك المعنى األصمي ليذه المقررات

خاصة في استخدام طرق تدريسية حديثة في الدراسات االجتماعية

وكيفية تدريسيا واستثمار امكانياتيا في بناء عقول األبناء وعدم

مثل التدريس التبادلي .تم تحديد قائمة بمعايير جودة أداء المعمم الالزم

امتالك المعمم الكفاءات الالزمة لتدريسيا [.[3

توافراىا لمعممي الدراسات االجتماعية في المرحمة االبتدائية وتقديم

ويرى الباحث أن القرن الحادي والعشرون تميز بكثرة

تصور لتطوير األداء التدريسي لمعممي الدراسات االجتماعية بالمرحمة

يدا من االىتمام
التطورات العممية والتكنولوجية مما استدعى مز ً

االبتدائية في ضوء معايير الجودة في التدريس وتقديم التوصيات

اإلنساني في شتى العموم والمجاالت وبالتالي نجد أن المعمم من

والمقترحات لبحوث أخري.

أىم عناصر منظومة التعميم ،ولذلك فإن تدريب المعمم أثناء

الكممات المفتاحية :األداء التدريسي ،التدريس التبادلي ،االحتياجات

الخدمة من اآلليات الجوىرية التي تُسيم في تنميتو كأحد العوامل

التدريسية ،معايير الجودة.

اليامة في تحقيق التنمية الشاممة.

 .1المقدمة

وتُعد قضية إعداد المعمم من أىم القضايا التربوية من خالل

تساعد الدراسات االجتماعية معظم الطالب عمى فيم

االىتمام بالتدريب المستمر لممعمم لالرتقاء بمستواه الميني

الحقائق وادراك صورة البيئة الجغرافية من حوليم بجوانبيا

لمواكبة التغيرات الحديثة في مجال التربية .ولكي تكون ىذه

المتعددة ومستوياتيا المختمفة مع التعمق في معرفة العالقات

البرامج التدريبية فاعمة فإن ذلك يتطمب إحداث تطوير ليا في

وتعميل الظواىر وربط األسباب بالنتائج ،وعالوة عمى ذلك فتعمم

مينيا
مواكبة االتجاىات المعاصرة في إعداد المعمم وتنميتو
ً
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وجاءت ىذه الدراسة لمتعرف عمى أىم ىذه االتجاىات ،ومن ثم

 -1المحتوى التعميمي لممنياج التكنولوجي المقترح لألنشطة

فإن التنمية المينية كعممية تتسع لتضم أربعة جوانب منفصمة

الحركية جاء محققًا لمعايير الجودة.

ىي التحسين والتطوير الميني واالصطالح الميني ،واعادة

 -2الوسائل واألساليب التكنولوجية لممنياج التكنولوجي المقترح

التدريب الميني والتجديد الميني [.[4

لألنشطة الحركية جاء محققا لمعايير الجودة.
 -3أساليب التقويم لممنياج التكنولوجي المقترح لألنشطة

إن السعي وراء تطوير أداء المعمم من خالل تدريبو عمى

الحركية محققة لمعايير الجودة.

الجديد في طرق التدريس في مجال تخصصو ليو ىدف ىام
حيث أوضحت ذلك العديد من الدراسات المرتبطة التي تناولت

إن ضعف البرامج التدريبية أو قمة القيام بيا في تمبية

معايير الجودة لممعمم منيا دراسة تشو وآخرون [ ]5والتي سعت

االحتياجات المينية لممعممين في ضوء توجيات الجودة بجانب

إلى تحقيق معايير الجودة عبر اإلنترنت في مادة تدريسية من

ضعف األداء التدريسي لمعممي الدراسات االجتماعية في ضوء

خالل تنمية ومراجعو المادة التعميمية بالتعميم عن بعد لممعمم.

معايير الجودة الخاصة بالمعمم وجودة أدائو يؤدي إلى ضرورة
البحث عن أساليب تدريسية جديدة ومنيا التدريس التبادلي

وكذلك فقد سعت دراسة الثيممي [ ]6إلى تقويم أداء معممي

لتحسين أداء معممي الدراسات االجتماعية بالمرحمة االبتدائية.

المغة اإلنجميزية في ضوء معايير الجودة بالمممكة العربية
السعودية حيث تم تحديد المعايير األساسية لمتقويم وعمل مقياس

 .2مشكمة الدراسة

أداء لمقياس من خاللو.

إن السعي إلى تدريب المعممين قبل وأثناء الخدمة عمى

أكدت دراسة ىايموند وأخرون [ ]7عمى أن معايير الجودة

الجديد في مجال التخصص ليو ىدف ىام لمعايير الجودة ألي

تشمل قياس ميارات عميا ،التعرف عمى مقاييس أداء عالمية،

مؤسسة ،وىذا ما أكدتو العديد من الدراسات المرتبطة باإلضافة

وجود نماذج لمتعمم مع التعرف عمى أفضل الطرق التدريسية

إلى ما لمسو الباحث أثناء متابعة برنامج التربية العممية من

لممعمم.

الحاجة إلى تدريب المعممين في مجال الدراسات االجتماعية

أما دراسة شعبان عبد السالم [ ]8فقد ىدفت إلى تحديد

عمى الجديد في طرق التدريس في مجال التخصص وبناء عمى

الواقع الفعمي ألداء معممي المدارس الثانوية الصناعية شعبة

ما سبق ،تحددت مشكمة البحث في السؤالين الرئيسين اآلتيين:

الكيرباء في ضوء معايير الجودة ،وتم وضع برنامج مقترح

أ .أسئمة الدراسة

لتنمية الميارات العممية .تمثل البحث في وجود قصور في أداء

س :1ما معايير الجودة الواجب توافرىا لتطوير االداء التدريسي

معممي الكيرباء بالمدارس الثانوية الصناعية في ضوء معايير

لدى معممي الدراسات االجتماعية بالمرحمة االبتدائية في المممكة

الجودة ،ويتطمب إعداد وتنفيذ برنامج تدريبي يبنى عمى أسس

العربية السعودية؟

عممية ويتماشى مع متطمبات العصر ،ويمبى احتياجات المعممين

س :2ما التصور المقترح لتطوير األداء التدريسي لمعممي

بحيث يحسن ذلك من جودة أداء معممي الكيرباء ويرقى

الدراسات االجتماعية بالمرحمة االبتدائية في المممكة العربية

بمستواىم إلى مستوى معايير الجودة.

السعودية؟

وجاءت دراسة حازم صالح [ ]1لتيدف إلى بناء منياج

ب .أهداف الدراسة

تكنولوجي مقترح لألنشطة الحركية برياض األطفال في ضوء

 -1إعداد قائمة بمعايير الجودة الواجب توافرىا لتطوير األداء

معاييـ ـر الج ـودة وتدريـ ـب المعمـ ـم عميـ ـو وف ـي ض ـوء النتائج توصل

التدريسي لدى معممي الدراسات االجتماعية بالمرحمة االبتدائية

الباحث إلى االستخالصات التالية:

والتي يمكن أن يستفيد منيا موجيو الدراسات االجتماعية عند
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تقويم األداء التدريسي لمعممي الدراسات االجتماعية ومؤسسات

تعد التنمية المينية لممعممين عممية مستمرة عمى مدى

التربية والتعميم وخاصة قطاع التدريب عمى كيفية إكساب المعمم

سنوات الخدمة تعنى بتنوع الخبرات الفردية والجماعية التي تمكن

(المتدرب) لتمك المعايير ومؤسسات إعداد معمم الدراسات

المعممين من تحسين كفاءاتيم المينية في تدريس الطالب

االجتماعية في المرحمة االبتدائية ليضمنوا قائمة المعايير ضمن

والقيادة أو العطاء كأعضاء في محيط العممية التدريسية أو أن

مناىج اإلعداد والتأىيل.

يضطمعوا باألدوار المتغيرة المترتبة عمى التغيير في السياق

 -2تقديم التصور المقترح القائم عمى التدريس التبادلي لتطوير

التعميمي والتربوي [.[11
ائيا بأنيا عممية
وبالتالي يمكن تعريف التنمية المينية إجر ً

األداء التدريسي لمعممي الدراسات االجتماعية بالمرحمة االبتدائية
في المممكة العربية السعودية.

منظمة مدروسة لبناء ميارات تربوية وادارية وشخصية جديدة،

ج .أهمية الدراسة

تمزم المعممين لقياميم الفعال بالمسئوليات اليومية ،أو ترميم ما

تنبع أىمية الدراسة من أىمية دور المعمم في تحقيق

يتوفر لدييم منيا بتجديدىا أو إنمائيا ،أو سد العجز فييا لتحقيق

أىداف النظام التعميمي ،وارتباط ىذا بجودة األداء التدريسي

عرض أسمى وىو تحسين فعالية المعممين وبالتالي زيادة

والتدريب عمى أساليب تدريسية جديدة ،وتنبع أىمية البحث من

التحصيل الكمي والنوعي لممعممين.

خالل ما يمي:

النمو الميني:
ىي العممية التعميمية المطردة التي ينخرط فييا المعممون

 االرتباط بخطط التنمية بالمممكة العربية السعودية. -تأىيل المعممين بالمرحمة االبتدائية لمستويات تدريسية أفضل

طواعية في تعمم أفضل الطرق التي يكيفون بيا تدريسيم

في الدراسات االجتماعية.

لالحتياجات التعميمية لطالبيم ويعرفو مصطفى كامل [ ]11بأنو

 -حداثة الموضوع  -عمى حد اطالع الباحث  -في مجال

مجموعة متنوعة من األنشطة الرسمية وغير الرسمية ،مصممة

جودة األداء التدريسي وأىمية مدخل التدريس التبادلي في تدريب

لدعم الكفايات المينية واألكاديمية لممعممين بما يمكنيم من

معممي الدراسات االجتماعية.

التغمب عمى التحديات التي يواجييا التدريس والتعمم ويوجد

 -يفتح المجال أمام بحوث ودراسات الحقة في مجال استخدام

ارتباط وثيق بين مفيوم التدريب ومفيوم النمو الميني لممعمم

الجودة في التعميم بالمراحل المختمفة.

غير أن النمو الميني لممعمم أثناء الخدمة أكثر سعة وشموالً من

د .مصطمحات الدراسة

التدريب ،إذ أنو يتضمن أنشطة تنظميا السمطات التربوية أو تتم

األداء التدريسي Teaching Performance

ذاتيا من المعممين تحسين مياراتيم في تبنى
بمبادرات موجية ً

يرى راشد [ ]9أن األداء التدريسي ىو العمميات التعميمية

استراتيجيات تدريسية فعالة تعتمد عمى البحث العممي ،وتطوير

إلى يقوم بيا المعمم لتحسين عممية التعمم لتنمية ميارات وقدرات

قدراتيم عمى إدارة بيئة الصف ،وتقويم تعمم التالميذ ،وكفاياتيم

وميول طالبو لتحقيق مخرجات تعميمية فعالة وذلك باتباع

في استخدام التكنولوجيا لمقيام بيذه الميمة.
ويعرف النمو الميني في ىذه الدراسة بأنيا تمك البرامج

إجراءات تدريسية متكاممة.

التي تستيدف أداء تنمية أداء المعمم بطريقة مستمرة ومنظمة،

معايير الجودة Quality Criteria
ىي عدد من المحددات األساسية واألداءات الفعالة لمحكم

بيدف زيادة كفاءتو ومساعدتو عمى القيام بوظائفو عمى أكمل

عمى جودة أداء معممي الدراسات االجتماعية بالمرحمة االبتدائية.

وجو ،مما يعود بالنفع عمى المعمم والطالب والمؤسسة التي

التنمية المينية Professional Development

يعمل فييا.
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التبادلي كمدخل تدريسي جديد في الدراسات االجتماعية يراعي

ه .حدود الدراسة

معايير جودة أداء المعمم من خالل عدد من المدارس في منطقة

اقتصرت ىذه الدراسة عمى تقديم تصور لتحسين األداء
التدريسي لمعممي الدراسات االجتماعية بالمرحمة االبتدائية في

القصيم التعميمية في فترة شيرين.

ضوء معايير الجودة في التدريس من خالل:

ب .أدوات الدراسة

 -الحد الموضوعي :تحديد قائمة بمعايير الجودة الشاممة الالزمة

 -قائمة بمعايير الجودة الالزم توافرىا لمعممي الدراسات

لمعممي الدراسات االجتماعية في المرحمة االبتدائية.

االجتماعية في المرحمة االبتدائية وعرضيا عمى السادة

 -تقديم تصور لتحسين األداء التدريسي لمعممي الدراسات

المحكمين في مجال التخصص لمتوصل ليا في الشكل النيائي

االجتماعية بالمرحمة االبتدائية في ضوء معايير الجودة في

حيث تم اعدادىا من خالل الرجوع إلى األدبيات والدراسات

التدريس.

المرتبطة بالجودة ومعاييرىا.

 -تدريب عدد من معممي الدراسات االجتماعية بالمرحمة

 -تصور لتحسين األداء التدريسي لمعممي الدراسات االجتماعية

االبتدائية أثناء الخدمة عمى كيفية استخدام وتطبيق التدريس

بالمرحمة االبتدائية في ضوء معايير الجودة الشاممة في التدريس

التبادلي كمدخل تدريسي ىام في الدراسات االجتماعية.

من خالل استخدام التدريس التبادلي حيث تم إعداد ىذا التصور

 -الحد الزماني :استغرق تدريب عدد من معممي الدراسات

من خالل الرجوع إلى األدبيات والدراسات المرتبطة بالتدريس

االجتماعية بالمرحمة االبتدائية أثناء الخدمة عمى كيفية استخدام

التبادلي.

وتطبيق التدريس التبادلي كمدخل تدريسي جديد في الدراسات

إجراءات الدراسة:

االجتماعية مدة شيرين.

سار ىذا البحث وفق الخطوات اآلتية:

 -الحد المكاني :تم تدريب عدد من معممي الدراسات

 -1إعداد قائمة بمعايير الجودة لألداء التدريسي التي ينبغي أن

االجتماعية بالمرحمة االبتدائية أثناء الخدمة عمى كيفية استخدام

يمارسيا معممو الدراسات االجتماعية في المرحمة االبتدائية من

وتطبيق التدريس التبادلي كمدخل تدريسي ىام في الدراسات

خالل:

االجتماعية من خالل عدد من المدارس في منطقة القصيم

أ -االطالع عمى األبحاث والدراسات المرتبطة والكتابات

التعميمية.

المتخصصة المرتبطة في مجال البحث.
ب -التعرف عمى مواصفات ومعايير األداء التربوية الواجب

 .3الطريقة واإلجراءات

توافرىا لمعممي الدراسات االجتماعية في المممكة العربية

أ .منهج الدراسة

السعودية من خالل توصيات والدراسات المرتبطة في مجال

استخدم الباحث المنيج الوصفي التحميمي من أجل وصف
وتحميل البحوث والدراسات المرتبطة ودراسة االتجاىات الحديثة

الجودة بالمممكة.

في تدريب المعممين وبيدف تقديم تصور مقترح لدراسة نظرية

 -2عرض ىذه القائمة عمى مجموعة من السادة المحكمين

لتطوير األداء التدريسي لمعممي الدراسات االجتماعية بالمرحمة

المتخصصين في مجال تعميم الدراسات االجتماعية إلقرارىا

االبتدائية في ضوء معايير الجودة في التدريس خاصة في

بصورتيا النيائية.

استخدام طرق تدريسية حديثة في الدراسات االجتماعية حيث تم

 -3تقديـ ـم تصـ ـور لتحسي ـ ـن األداء التدريس ـ ـي لمعمم ـ ـي الدراس ـ ـات

تدريب عدد من معممي الدراسات االجتماعية بالمرحمة االبتدائية

االجتماعية بالمرحمة االبتدائية في ضوء معايير الجودة الشاممة
في التدريس.

مستقبال أثناء الخدمة عمى كيفية استخدام وتطبيق التدريس
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وتغيره من مستمع سمبى إلى متعمم مشارك وباحث وناقد ،ذيوع

 -4تقديم ممخص لمبحث ونتائجو ،وتوصياتو ،ومقترحاتو.

التقنيات الحديثة من األمور التي ساعدت عمى التعمم الذاتي

 .4اإلطار النظري والدراسات السابقة

وييدف التعمم المستمر الذاتي إلى توليد اىتمامات جديدة لدى

أوالً :االحتياجات التدريبية واالتجاىات الحديثة في التدريس:
تُعد قضية إعداد المعمم من أىم القضايا التربوية حيث إن

المتعمم ،واثارة الدافعية لممتعمم والتدريب عمى الميارات التي

االىتمام بالمعمم وتطوير مستوى أدائو ىو محور أساسي ألنو

يحتاجيا المتعمم فالحاجة أم االختراع ،والتدريب عمى حل

ىو العنصر اليام الذى تقوم عميو العممية .وتعرف االتجاىات

المشكالت ،وايجاد بيئة خصبة لإلبداع ،وتعود المتعمم االعتماد

الحديثة في التدريس عمى أنيا :عمم تطبيقي انتقائي متطور،

عمى الذات ،ويتميز التعمم المستمر الذاتي بأنو يتيح الفرصة

فيي ممارسات تربوية ىادفة شاممة ،تأخذ في اعتبارىا كافة

لمتمميذ لكى يتعمم عمى حسب قدراتو وامكانياتو التي يمتمكيا،

العوامل المكونة لمنظومة التعميم والتعمم ،ويتعاون خالليا كل من

ويساىم بدرجة كبيرة عمى اعتماد التمميذ عمى نفسو ،ويسيم في

المعمم والمتعمم واإلدارة التعميمية واألسرة لتحقيق األىداف

اكتساب التمميذ عمى التعمم الذاتي من كثرة الممارسة ،ويحصر

التربوية المنشودة لمقابمة مجتمع المعموماتية [ .]12وقد كان من

دور المعمم في دور المرشد والموجو فقط ،ويوفر لمتمميذ مصادر

أسباب أخذ مؤسسات التعميم في معظم دول العالم باالتجاىات

جديدة لممعرفة بحيث يكون المعمم واحد من ىذه المصادر [.[13

التربوية الحديثة في التدريس ما يمي:

)ب) التعمم التعاوني:
يعتبر التعمم التعاوني من أىم االتجاىات الحديثة في

 .1النظم التقميدية في سير العممية التعميمية بكافة جوانبيا.
 .2عدم ارتباط المدرسة بما يجرى في العالم الخارجي من
تغييرات كبيرة.

اجا في فترة التسعينات ،وفييا
التدريس ،وقد القت ىذه الطريقة رو ً

يعمل الطالب متعاونين لموصول إلى أىداف مشتركة ،بذلك

 .3تدنى مستويات تحصيل التالميذ مقارنة بتمك التي حققتيا

يحل التعاون بين التالميذ محل التنافس ،وتتأكد إيجابية المتعمم

األجيال السابقة.

ونشاطو في ىذا النوع من التعمم الذى يأتي ضمن استراتيجيات

 .4عدم ارتباط البحث العممي التربوي بواقع المشكالت

التعمم الفعالة التي تسيم في مجابية التغيرات التي يشيدىا

المدرسية.

عصرنا الحالي في كافة المجاالت ،فالتعميم التعاوني طريقة

 .5تدنى كفايات المعممين بوجو عام [.[12

تدريس يتم فييا استخدام المجموعات الصغيرة ،وتشمل كل

وقد تطورت في السنوات األخيرة اتجاىات حديثة في التربية

مجموعات التالميذ ذوى مستويات مختمفة في القدرات يمارسون

نظر لمجموعة من االتجاىات العالمية في عدد
وفى التدريس ًا

أنشطة تعمم متنوعة لتحسين فيم الموضوع المراد دراستو ،وكل
عضو من التالميذ ليست مسئوليتو كيف يتعمم ىو فقط بل عميو

من المجاالت منيا كما يمي:

بعض االتجاىات الحديثة في التدريس:

أن يساعد زمالئو عمى التعمم مما يحقق جو من اإلنجاز والمتعة

)أ) التعمم المستمر الذاتي:

في بيئة التعمم [.[14
ويمكن تمخيص أىداف التعميم التعاوني بما يمي:

لقد ساعدت االتجاىات الحديثة في التدريس عمى التعرف
عمى أىمية تطوير قدرات المعمم واىمية تدريبيم بما يتناسب مع

 -اكتساب قدر مناسب لممعرفة لدى التالميذ.

المتغيرات العالمية .ويرجع االىتمام بالتعمم الذاتي إلى عاممين

 -إيجاد روح اإلثارة لدى التالميذ.

أساسيين ىما :تزايد التركيز عمى المتعمم في االتجاىات التربوية

 -نمو مفيوم الشعور الجماعي والفردي لتحمل المسئولية.

الحديثة واالىتمام بدوره الفعال ومشاركتو المباشرة في التعمم
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والعمل الجماعي وغيره.

تجاه الفرد المتعمم ،لتحقيق أىداف المجتمع وطموحاتو [.[17

 -التقدير العالي لمذات.

 النمو الميني:يعمل النمو الميني عمى التعرف عمى أىمية تطوير قدرات

 نمو القدرة عمى عرض نتائج األعمال. -نمو القدرة االتصالية المغوية [.[15

المعمم وأىمية تدريبيم بما يتناسب مع المتغيرات العالمية .وىو

(ج) التعمم اإللكتروني:

مجموعة من السياسات والممارسات والبرامج والوسائل واألساليب
التي تستخدم لمساعدة عضو ىيئة التدريس في الحصول عمى

ظيرت عدة عوامل تبرر استخدامات التعميم اإللكتروني
وىي كما يمي:

الميارات والخبرات التربوية والنفسية الالزمة لسد احتياجاتو

 -1زيادة أعداد الطمبة بشكل جاد ال تستطيع المدارس استيعابيم

واالحتياجات المؤسسية ،ويرتبط بالتعميم الذاتي والرغبة في رفع

جميعا ،فيذا قد يمكن الطالب كي يبحث عن المعرفة وىو في
ً

مستوى الكفاءة ويوحى بالمتطمبات المينية الالزم توافرىا لو ][18

مقعده ،وىذه الطريقة تناسب المراحل المتقدمة (الثانوية وما

وقد حفمت أدبيات التربية بالعديد من المفاىيم التي توضح مفيوم

بعدىا).

النمو الميني ومنيا:

افدا لمتعميم المعتاد ،فيمكن أن يدمج ىذا
 -2يعتبر ىذا التعميم ر ً

ىي برنامج يشمل عمى أي شيء قد يحدث لعضو ىيئة

األسموب مع األسموب المعتاد والتقميدي فكون لنا طريقة مفيدة

التدريس من أول يوم يمتحق فيو بالمينة إلى اليوم الذى يتقاعد

داعما ليذه الطريقة.
وشيقة ،ويكون
ً

فيو ،بحيث تسيم ىذه األشياء بصورة مباشرة أو غير مباشرة في

 -3يرى البعض مناسبة ىذا النوع من التعميم لمكبار المرتبطين

الطريقـة التي يؤدى بيا العضو واجباتو المينية .وقد قيل بأنيا:

بوظائفيم التي ال تمكنيم من الحضور لصفوف الدراسة [.[16

كل ما يحدث لممعمم من تطور ونمو في مجال عممو من أول
يوم يمتحق فيو بالخدمة إلى اليوم الذى يتقاعد فيو عنيا بحيث

إن تدريب المعممين أثناء الخدمة يؤدى إلى تحسين أدائيم،

يسيم ىذا النمو في التطور بصورة مباشرة أو غير مباشرة [.[19

ويغير من سموكيم من التدريس التقميدي إلى التدريس الفعال.

ويعرفيا توفيق [ ]21بأنيا :عممية نمو مستمرة وشاممة

ثانياً :التنمية المينية لممعمم:
إن مينة التعميم ليا دستورىا األخالقي الذى ينبع من

لجميع مقومات مينة التعميم ،وىي عممية طويمة مكممة إلعداد

اإلطار األخالقي العام في المجتمع ،ويتضمن المسئوليات

(عضو ىيئة التدريس) بيدف تنمية معارفيم في الجوانب

األخالقية التي تقوم عمييا ممارسة المينة والفروض أن يرتبط

المعرفية والميارية والسموكية.

بيا جميع المعممين ويتمسكون بو ويطبقون قيمة ومبادئو عمى

باإلضافة إلى أن مفيوم التنمية المينية يتسم بالشمول

جميع أنواع سموكيم ،من ذلك يتضح أن التعميم مينة ليا

واالتساع واالستم اررية وبأنيا ترتبط بالتربية المستدامة وتحسين

قدسيتيا ،كذلك إنيا مينة سامية ألنيا تتطمب من المعمم عمالً

أداء العضو من خالل تنمية معارفو بكل ما ىو جديد في مجال

قويما ينبثق من الشعور
متواصالً ،وميارات خاصة ،وخمقًا
ً
العميق بالمسئولية نحو الفرد المتعمم ،وأىداف المجتمع ،فالمعمم

تخصصو ،وتنمية مياراتو التدريسية وقدراتو عمى إدارة الفصل
بأسموب تربوي مناسب ،وغير ذلك من فعاليات مرتبطة بطبيعة

قدوة حسنة لطمبتو في ألخالق والتحصيل العممي ،لذلك البد من

عممو [.[21

أن يكون الشخص الذى يمارسيا متصفًا بأفضل الصفات

كما أن التنمية المينية تمتاز بخصائص ال يحظى بيا

والمميزات ،ليكون ذا أفق واسع ،وخمق قويم ،وىي مينة تتطمب

التدريب أثناء الخدمة مثل الشمول ،االستم اررية ،فيي تبدأ منذ

ور باألمان ـة والتزامـًا بالمسئوليـ ـ ـة
من أصحابي ـا عم ـ ًما ومي ـارة وشع ـ ًا

أبعادا أكثر
التخرج حتى نياية الخدمة المينية ،كما أنيا تشمل
ً
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مما يشممو التدريب ،باإلضافة إلى أن التدريب أثناء الخدمة

يدا من الضوء عمى أىمية إعداده وتدريبو عمى ضوء
مز ً

احدا من عدة جوانب لمتنمية المينية [.[22
جانبا و ً
يمثل ً

االتجاىات الحديثة في التدريس.

وىناك عدد من الدراسات المرتبطة والتي أكدت عمى

وكذلك فقد أكدت دراسة محمد [ ]24عمى ضرورة تقييم أداء

تحسين األداء التدريسي منيا دراسة راشد وسعودي [ ]23والتي

معممي الكبار خاصة في ضوء افتقار الميدان لممعمم

سعت إلى تصميم برنامج مقترح لتحسين األداء التدريسي

المتخصص الذي يمتمك الميارات التي ترتقي بو إلى مستوى

لمعممي العموم في المرحمة اإلعدادية ،وأشارت النتائج إلى

األداء التدريسي المطموب ،ومن خالل ذلك تناولت الدراسة

وصول أداء الطالب المعممين إلى مستوى اإلتقان وىو %75

معايير جودة األداء التدريسي لمعممي محو األمية من حيث

في الميارات الفرعية وىي تحديد األىداف السموكية لمدرس –

جودة األداء التدريسي لممعمم عامة ولمعمم محو األمية خاصة،

ختام الدرس – كتابة الممخص السبوري .وكذلك اقترابيم من

ومعايير اختيار طرائق وأساليب تعميم الكبار واستخداميا،

مستوى اإلتقان في بعض الميارات األخرى مثل :تحديد عناصر

ومؤشرات إتقان المعممين لطرائق التدريس العامة لمكبار .وفي

الدرس الرئيسة والفرعية – إعداد أسئمة تقويم الدرس – تحديد

ضوء ما سبق ،سعت الدراسة إلى تقييم تعميم الميارات المغوية

الواجبات المنزلية – التمكن من المادة العممية.

لمكبار حيث وضعت استبانة بيدف تعرف نوعية ومستوى ما

أما دراسة راشد [ ]9فقد أشارت إلى أن أىمية تدريب المعمم

يستخدمو معممو الكبار من طرائق وأساليب تدريس في تنفيذ

تتبع من عدة اعتبارات أىميا التطور السريع في المجال
المعرفي لمختمف العموم ،األمر الذى يؤدى عمى ضرورة إدخال

محتوى المناىج موضع الدراسة وقد ّبينت نتائج التطبيق وجود
ضعف عمى مستوى معايير جودة التدريس وعمى مستوى األداء

تعديالت مستمرة لمكتب المدرسية ،واضافات عممية جديدة ،وىنا

التدريسي.

تتأكد األىمية القصوى لتدريب المعممين أثناء الخدمة .وكذلك

وجاءت دراسة مورجان [ ]25لتيدف إلى التأكيد عمى أن

التطور في مجال بحوث طرق التدريس ،وما يعكسو ذلك من

استقرار أداء المعمم وفاعميتو التدريسية ىي عوامل ىامة عند

ظيور مداخل طرق وأساليب جديدة لمتدريس ،والتي ينبغي أن

تقييم أداء المعمم في األداء الميني.

يتعرف عمييا المعمم .وكذلك التغيرات االجتماعية ،وما تفرضو

أما دراسة زيو [ ]26فقد أوضحت أن الخبرة التدريسية ليا

من ضرورة التغيير في خطط واستراتيجيات التعميم ،بما يؤثر

دور ىام في التدريس بالنسبة ألداء المعمم خاصة في مدارس بيا

عمى أدوار المعمم والتجديد فييان ومتطمبات مينتو وتحديثيا.

عدد كبير من الفقراء حيث ضعف المستوى االقتصادي.

واالتجاه المتزايد إلى االىتمام بتنمية قدرة التالميذ عمى إتباع

بينما أوضحت دراسة أرفنان [ ]27أن ىناك عوامل مؤثرة

األسموب العممي في التفكير القائم عمى :المالحظة والتحميل

عمى أداء المعمم التدريسي ورضاه الوظيفي مثل الكفاءة والدافعية

واالستنتاج والتنبؤ والتحفيز لمبحث العممي والتخيل واإلبداع،

والثقافة الخاصة بمؤسسة العمل.

وعمى المعمم إتقان القدرة عمى ىذه التنمية .والتقدم المطرد في

من ىنا تظير أىمية توفير معايير الجودة في العممية

عالم التكنولوجيا من أجيزة متقدمة وحواسب آلية واإلنترنت،

التدريسية حيث سعت العديد من الدراسات المرتبطة إلى توفير

وتتشعب تطبيقات ىذه التكنولوجيا كآليات تعميمية جديدة ،عمى

معي ـار ىـام أال وى ـو ج ـودة األداء التدريس ـي لممعمم واختيار طرق

جيدا ،والشك أن ىذه االعتبارات وتمك التغيرات
المعمم استيعابيا ً

طرق تدريسية تتناسب مع تالميذه.

يدا من األىمية عمى أدوار المعمم،
السريعة المتالحقة تمقى مز ً

ثالثاً :التدريس التبادلي:
يشير مفي ـوم التـدريس التبادلي إلى نشاط تعميمي يتخذ شكل

ووجوب تمتعو بالقدرة عمى التكيف والتطور ،وبالتالي فإنيا تمقى
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الحوار بين المعممين والطالب فيما يتعمق بقطع من نص ما

ويشجع التدريس التبادلي باعتباره استراتيجية لمفيم القرائي

أسموبا لمقراءة ُيعتقد
بغرض توصيل معناه .والتدريس التبادلي يعد
ً

الطالب عمى تنمية ميارات يقوم بيا المتعممون بشكل تمقائي من

أنو يعزز من عممية التدريس ،حيث يقدم لمطالب أربع

تمخيص وتساؤل وتوضيح وتوقع ،فالطالب يستخدمون تمك

استراتيجيات محددة لمقراءة تُستخدم بفاعمية وبوعي لدعم الفيم

االستراتيجيات األربع من خالل نص وفي أزواج أو مجموعات

وىي :التساؤل والتوضيح والتمخيص والتنبؤ .ان الغرض من

صغيرة [.[34

التدريس التبادلي تسييل الجيد الجماعي بين المعمم والطالب

مكونات التدريس التبادلي:

وكذلك بين الطالب بعضيم البعض لفيم معنى ويتم تقديم

يوضح كل من بيالونيتا ومديانا [ ]35أن التدريس التبادلي

التدريس التبادلي في أفضل صوره كحوار بين المعممين والطالب

يمكن استخدامو لمتدريس بالمرحمة االبتدائية حيث أنو يؤكد عمى

حيث يأخذ كل مشارك دوره في تولي دور المعمم [.[28

الفيم وخاصة فيما يتعمق بمرحمة القراءة حيث أنو يعتمد عمى

بينما ترى فرح مصطفى [ ]29أن التدريس التبادلي

أربعة مكونات وىي التوقع ،التوضيح ،التساؤل والتمخيص.

 Reciprocal Teachingنشاط تعميمي يأخــذ شكل حوار بين

وكذلك يرى سميث [ ]36أن التدريس التبادلي يتكون من التوقع

المعممين والط ــالب فيما يخص نصاً قرائياً معيناً .وفي ىذا

والتوضيح والتساؤل والتمخيص.

النشاط يمعب كل منيم (المعممون والطالب) دوره عمى افتراض

ويمكن تطبيق التدريس التبادلي بكفاءة وفعالية من خالل:

قيادة المعمم لممناقشة.

 )1قبل القراءة
أ -تحديد النقاط التي تحتاج لمتوقف عندىا في الصف.

ويعرف ماير [ ]31التدريس التبادلي عمى أنو مدخل
تدريسي حواري يساعد الطالب في مجتمع حواري ليكونوا قادة

ب -تفعيل خمفية معرفة الطالب عن الموضوع أو اليدف.

في مجموعة صغيرة ضمن مناقشات قرائية ،وىو نوع من التوجيو

ت -مراجعة عنوان النص والتحميالت وعنوان الرئيسة.

والتعمم التعاوني.

ث -المعمم يقوم بعمل نموذج لمتوقع ويدعو الطالب ألن
يتوقعوا.

أيضا يمكن تعريفو عمى أنو إجراء تدريسي يتولى فيو
المعممون والمتعممون تبادل إدارة المناقشة حول نص ما لتحقيق

ج -يذكر الطالب لمتفكير حول سؤاالً والبحث عن كممات

أقصى درجات الفيم المتبادل لمنص من خالل تنفيذ أربع

لمتوضيح.

استراتيجيات لدعم قيم النص وىي التوقع وطرح األسئمة

 -2أثناء القراءة:

والتوضيح والتمخيص [.[31

معا ،والمعمم يق أر بصوت عال؛ قراءة جماعية
أ -قراءة النص ً

كورال) ،وقراءة بيمس في مجموعات صغيرة أو قراءة صامتة.

ويعرفو أوسزكيوس عمى أنو أسموب لممناقشة يرتكز عمى
استراتيجيات أربع لدعم الفيم ىي التوقع وطرح األسئمة

ب -الطالب يطورون أسئمة والتعرف عمى الكممات اليامة

والتوضيح والتمخيص مع إمكانية استخراج المعاني من النص

لمتوضيح.

المطروح من خالل المناقشة [.[32

 -3بعد القراءة:
أ -العـ ـودة إلـ ـى التوقعـ ـات ،وعمـ ـل نم ـاذج مساع ـ ـدة لـ ـدحض تـ ـمك

ويوضح كل من فوستر ورولتوني [ ]33أن التدريس التبادل ـي
استراتيجية تقوم عمى الحوار بين التعممين وفق نماذج محاكاة

التوقعات.

لعمميات التفكير لدييم من خالل استراتيجيات أربع لدعم الفيم

ب -يقوم المعمم بنموذج التوضيح ويشارك الطالب الكممات

ىي التوقع وطرح األسئمة والتوضيح والتمخيص.

المحتاجة لمتوضيح.
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ت -يقوم المعمم بنموذج لألسئمة ويدعو الطالب لمسؤال ومناقشة

األسئمة كما يقومون بطرح األسئمة اإلضافية.

األسئمة.

خطوات التدريس باستخدام التدريس التبادلي:
يرى بنسر ورنسوم ودربيبر [ ]39أن ىناك مبادئ تؤسس

ث -يقوم المعمم بتمخيص ويوجو الطالب لعمل تمخيص.

لمتدريس باستخدام التدريس التبادلي منيا بناء المعنى من النص،

ج -تأمل ذلك عمى فائدة االستراتيجيات.

وأن اكتساب المسئوليات ىو مسئولية مشتركة بين المعمم

يتكون التدريس التبادلي من أربعة مكونات :التنبؤ والتوضيح

والطالب وأنو من المتوقع مشاركة كل الطالب في المناقشة.

والتساؤل والفيم .توجد عبارة "فاب فور" التي تصف العممية التي
يتضمنيا التدريس التبادلي ثم ينتقل الطالب إلى توضيح ما ال

ويوضح بيتر وآخرون [ ]41أن تكميف الطالب بقراءة نص

يفيمون عن طريق طرح األسئمة عمى المعمم ،أو أن يطرح

في النصوص التاريخية أو المقاالت البحثية ليو أمر ىام في

المعمم أسئمة في أثناء القراءة حتى يوضح األجزاء الصعبة من

العممية التعميمية وأن فقدان ميارات الفيم القرائي عامل مؤثر،

النص أو ليشير إلى النقاط التي يجب أن يعطييا الطالب

وأن أحد الحمول المطروحة لحل ىذه المشكمة يكمن في التدريس

خاصا ،بعد قراءة النص تُطرح أسئمة عمى طالب ما أو
انتباىا
ً
ً

التبادلي حيث أنو استراتيجية تدريسية قائمة عمى النمذجة
والممارسة الموجية.

مجموعة من الطالب لتعزيز االحتفاظ بالمعمومات والتحقق مما

تم تعمُمو .وفي النياية يتم تحقيق الفيم عن طريق إشراك الطمبة

بينما يبين شانون [ ]41أن التدريس التبادلي ىو عممية دعم

في عمل ممخص سواء لصفحة من النص أو النص المختار

لمفيم القرائي حيث يشارك الطالب في قراءة نص مع التركيز

بالكامل بعد االنتياء من قراءتو مباشرةً .يدعم المعمم الطالب من

عمى تمخيص وتساؤل وتوضيح وتوقع عما تم قراءتو حيث أنو
عممية فيم حقيقي مع تحويل النص الكبير إلى أجزاء صغيرة.

وجمميم وأسئمتيم وتفصيميا [.[28
خالل إعادة صياغة إجاباتيم ُ

وفي استراتيجية التوقع  prediction strategyيقوم

ويرى كل من أحمدي واسماعيل [ ]42أن التدريس التبادلي

الطالب بتقييم ناقد لما يقصده الكاتب في النص واستدعاء توليد

ساعد عمى تحسين الفيم القرائي من خالل استراتيجياتو األربع

االفكار ووضع أنفسيم محل الكاتب وبالتالي توليد أفكار جديدة

وىي التوقع ،التساؤل ،التوضيح والتمخيص وأنو بيذا توجد عالقة

مرتبطة بالنص وترتبط ىذه التوقعات بالخبرات السابقة التي

وثيقة بين التدريس التبادلي والفيم القرائي.

اكتسبيا الطالب من أنشطة سابقة ويستطيع المعمم تقديم نموذج

أسس استراتيجية التدريس التبادلي:
يستند التدريس التبادلي عمى مجموعة من األسس ينبغي

لطالبو وتدريبيم عميو [.[37

التأكيد عمييا:

ومن الميم أن يضع الطالب تصو اًر عما سيناقشو المعمم
في الخطوة التالية من النص مما يساعد عمى توفير ىدف لو بما

 -1إن اكتساب االستراتيجيات الفرعية المتضمنة في التدريس

يضمن وجود تركيز منو أثناء النص ،وبمساعدة العناوين الرئيسة

التبادلي مسئولية مشتركة بين المعمم والطالب.

والفرعية يمكن توقع محتوى النص [.[38

 -2رغـم مـ ـن تحمـل المعمم المسئولية المبدئية لمتعمي ـم ونمذجة
المراحل الفرعية ،فإن المسئولية يجب أن تنتقل تدريجياً إلى

ب – استراتيجية طرح األسئمة:

الطالب [.[43

في ىذه االستراتيجية يتم اختيار أحد الطالب لكي يقود المناقشة
المناقشة المتصمة بكل جزء من أجزاء النص بحيث يقوم قائد

 -3تتعدد مجاالت استخدامو سواء زاد عدد الطالب أم قل .فقد

المناقشة بطرح التساؤالت الخاصة بشأن المعمومات الموجودة في

يستخدم التدريس التبادلي في المجاالت اآلتية (التدريس

ى ـذا الج ـزء المح ـدد م ـن الن ـص وم ـن ثـم يجيب الطالب عمى ىذه

لمجموع ـة ك ـامم ـة ،الت ـدري ـس لمجم ـوع ـات صغي ـرة وت ـدري ـس طالب
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لطالب).

 .7تعيين قائد لكل مجموعة ،يقوم بدور المعمم في إدارة الحوار،

 -4تستخدم كل مرحمة من المراحل األربع التي يشتمل عمييا

مع مراعاة أن يتبادل دوره مع غيرة من أفراد المجموعة بعد كل

التدريس التبادلي في تمكين الطالب من بناء المعنى من النص

حوار جزئي حول فقرة من المقروء.

الذي أمامو ،ومعالجة النص القرائي بالشكل الذي يضمن لو

 .8توزيع نسخة من النص عمى كل طالب في المجموعات

الفيم الجيد ،وجدير بالذكر أن ىذه المراحل األربع ال تمزم ترتيباً
واحداً يتقيد بو المعمم [ ]44ويتضح من ذلك أن الطالب جميعيم

المختمفة محددةً بيا نقاط التوقف بعد كل فقرة.

 .9تخصيص وقت مناسب لمقراءة الصامتة لكل فقرة طبقا

سوف يشتركون في األنشطة التي يكمفون بيا ،وأن المعمم سوف

لطوليا ودرجة صعوبتيا.

يقدم التغذية الراجعة لمطالب ،كما أن التدريس التبادلي يفيد

 .11بدء الحوار التبادلي داخل المجموعات؛ بأن يدير القائد

الطالب الذين ال يجيدون القراءة ،ولكنيم يجيدون االستماع إذ

المعمم الحوار ،ويقوم كل فرد داخل كل مجموعة بعرض ميمتو

يفيم الطالب النص من سماع مناقشة بين زمالئو ،وكذلك

لباقي أفراد المجموعة ،ويجيب عن استفساراتيم حول ما قام بو.

الطالب العادي الذي يجيد الميارات المغوية المختمفة ،إذ يساعده

 .11توزيع أوراق التقويم التي تضم أسئمة عمى القطعة كاممة،

التدريس التبادلي عمى فيم أعمق لمنص.

بعد االنتياء من الحوارات حوليا ،ومراجعو المعمم عمميات

إجراءات تطبيق استراتيجية التدريس التبادلي:

التفكير التي تمت لمتأكد من مساعدتيا عمى فيم المقروء.

ىناك خطوات واجراءات تتبعً عند تطبيق التدريس التبادلي

 .12تكميف فرداً واحداً من كل مجموعة بالبدء في استعراض

بمراحميا األربع (التمخيص ،التساؤل ،التوضيح ،التنبؤ) ،وتتمثل

اإلجابة عن أسئمة التقويم ،مع توضيح الخطوات التي اتبعتيا

ىذه الخطوات في اآلتي:

المجموعة والعمميات العقمية التي استخداميا كل منيم ألداء

 .1في المرحمة األولى من الدرس يقود المعمم الحوار ،مطبقا

ميمتو المحددة [.[45

المراحل الفرعية عمى فقرة قرائية من نص ما.

دور المعمم والمتعمم في استراتيجية التدريس التبادلي:
تتمثل أدوار المعمم في:

 .2خالل النمذجة يعرض المعمم عمى الطالب كيفية استخدام
المراحل ،من خالل التفكير بصوت مرتفع؛ لتوضيح العمميات

 .1يتحمل المعمم مسئولية نمذجة المراحل األربع كاممة في بداية

العقمية التي استخداميا في كل منيا عمى حده ،مع توضيح

يجيا إلى التالميذ،
الحصة ،ثم يقل دوره؛ لتنتقل المسئولية تدر ً

المقصود بكل نشاط ،والتأكيد عمى أن ىذه األنشطة يمكن أن تتم

ويتم أداء المراحل األربع بصوت مرتفع ،لتوضيح العمميات

في أي ترتيب.

العقمية التي تم استخداميا في كل مرحمة عمى حدة.

 .3توزيع بطاقات الميمات المتضمنة في المراحل الفرعية عمى

 .2عند تدريب التالميذ عمى مرحمة معينة يكون المعمم قدوة ليم.

الطالب ،أثناء جموسيم في الوضع المعتاد.

 .3تنظيم البيئة الصفية وتقسيم التالميذ إلى مجموعات تعاونية

 .4بدء مرحمو التدريبات الموجية ،حيث يقوم الطالب بالقراءة

غير متجانسة في مستويات التحصيل ويكون لكل مجموعة اسم،

الصامتة لفقرة من النص ،عمى أن يتبادل الطالب بعدىا الحوار

بحيث تضم كل مجموعة خمسة تالميذ.

بشكل جماعي طبقًا لبطاقات الميمات في كل منيم.

 .4تعيي ـن قائـ ـد لممجموع ـة وى ـو مسئـ ـول ع ـن توجي ـو أفرادىـا نحو

 .5مراجعة الميمات المتضمنة بالمراحل الفرعية.

اليدف المراد تحقيقو ،عمى أن يتبادل دوره مع غيره من أفراد

 .6تقسيم الطالب إلى مجموعات غير متجانسة في مستويات

المجموعة.

التحصيل ،بحيث تضم كل مجموعة خمسة تالميذ.

 .5توزيع األدوار عمى التالميذ بحيث يكون لكل تمميذ دور واحد
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نظر ألن التدريس وفقًا الستراتيجية التدريس التبادلي يتم
ًا

منيا(الممخص ،المتسائل ،الموضح ،المتنبئ).
 .6تنظيم المجموعات بحيث تجمس في صورة جماعية إما في

من خالل تقسيم الدرس إلى خطوات ،يكمف كل تمميذ بخطوة

شكل دائري أو الشكل ) (vأو مواجية بعضيم البعض وذلك

معينة ،ثم يشرحيا لباقي زمالئو ،وبناء عمى ذلك يتم تقسيم

حسب طبيعة المكان الذي سيتم فيو الدرس.

دور
التالميذ إلى مجموعات ،ويأخذ كل تمميذ في المجموعة ًا

 .7قراءة أىداف الدرس عمى التالميذ ليعرفوا ما ىو متوقع منيم.

يختمف عن باقي األدوار؛ كي ينفذ الخطوة التي كمف بيا .ومن

 .8توزيع كراسة الميام واألنشطة عمى التالميذ.

ثم فيناك مجموعة من األدوار التي سيؤدييا كل تمميذ أثناء

 .9اكتساب الميام الفرعية المتضمنة في التدريس التبادلي

تعممو لموحدة وفقًا الستراتيجية التدريس التبادلي ،وىذه األدوار

مسئولية مشتركة بينك وبين التالميذ.

يتبادليا التمميذ مع زمالؤه من فقرة ألخرى وأىم ىذه األدوار ىي:

 .10الحرص عمى جعل التالميذ يتعاونون ويشتركون في جميع

القائد ويكون المسئول عن:

الميام واألنشطة وعدم االحتفاظ بأي معمومة ألنفسيم وذلك كون

• توجيو زمالئو نحو تحقيق الميام.

الدرجة النيائية لمجميع.

• توجيو زمالئو إلى عدم إضاعة الوقت.

 .11الحرص عمى إشاعة جو من األلفة والصداقة والشعور

• التأكد من فيم زمالئو لكل خطوة.

باألمن داخل حجرة الدراسة.

• تنفيذ واتقان كل عضو لميدف المطموب منو والخطوات

 .12مراقبة ما يدور من حوارات ومناقشات داخل المجموعات

الواجب اتباعيا.

أثناء التدريس التبادلي ،لمتأكد من أنيم ينفذون استراتيجية

• توجيو زمالئو إلى قراءة الفقرات الواردة بالدروس قراءة جيدة.

التدريس التبادلي.

• توجيو زمالئو إلى قراءة األشكال والصور المرتبطة بفقرات

 .13توزيع االىتمام والتركيز عمى المجموعات كميا وعدم

الدروس.

التركيز عمى مجموعة واحدة.

الممخص ومن أىم أعمالو:

 .14التدخل في الوقت المناسب ،وذلك لتسييل التعمم لدى

• قراءة الفقرة األولى قراءة جيدة.

المجموعة التي تحتاج إلى الدعم.

• استخالص األفكار الرئيسة الموجودة في الفقرة.

 .15توجيو نظرىم إلى خفض الصوت واليدوء أثناء المناقشات

• ربط األفكار بعضيا ببعض ،وكتابتيا عمى شكل فقرة ممخصة،

واالستماع باىتمام لمن يتكمم من أعضاء المجموعة.

واذا وجد صعوبة في التمخيص فإنو يستعين بأحد أفراد

 .16تخصيص وقت مناسب ألداء ميام كل فقرة طبقا لطوليا

مجموعتو ،أو يستعين بالمعمم.

ودرجة صعوبتيا.

• تقديم الممخص النيائي لممجموعة.

 .17توجيو نظرىم إلى الكتابة في كراسة الميام بالقمم الرصاص

المتسائل ومن أىم أعمالو:

ألن ما يتوصموا إليو قد يحتاج إلى تعديل أو تغير.

• قراءة الفقرة األولى قراءة جيدة.

 .18طرح األسئمة الخاصة بالتقويم عمى الجميع بحيث تكون

• قراءة األفكار الرئيسة أو الممخص الذي قام زميمة الممخص

قادرة عمى قياس األىداف التي وضعت من أجميا.

بوضعو عمى الفقرة السابقة.

 .19تحديد أفضل المجموعات وتقديم التعزيز المناسب ليا في

• يقوم بوضع أسئمة عمييا لكي تساعد زمالءه عمى تحديد

كل حصة [.[46

وتمييز المعمومات اليامة في الفقرة.

تتمثل أدوار المتعمم في:

• اإلجابة عن األسئمة التي قام بوضعيا لمتأكد من فيمو لمفقرة.
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أيضا جاءت دراسة فان جاردرن [ ]51لتؤكد عمى فعالية

عمييا يطرحيا عمى المعمم.

استخدام التدريس التبادلي كاستراتيجية لفيم المشكالت المفظية

الموضح ومن أىم أعمالو:

في الرياضيات.
بينما ىدفت دراسة عمي [ ]52إلى معرفة أثر استخدام

• قراءة نفس الفقرة السابقة ،وتحديد المصطمحات والمفاىيم غير
الواضحة فييا.

برنامج قائم عمى التدريس التبادلي في تنمية ميارات الفيم

• صياغة تمك المصطمحات والمفاىيم في صورة أسئمة ،واذا لم

القرائي لدى الطالب ضعاف القراءة بالفرقة الثانية تخصص لغة

يستطع اإلجابة عنيا يتم طرح األسئمة عمى أفراد مجموعتو أو

إنجميزية بكمية التربية بالوادي الجديد – جامعة أسيوط واقتصرت

عمى المعمم.

عينة البحث عمى ( )31طالباً وطالبة من ضعاف القراءة بالفرقة

المتوقع ومن أىم أعمالو:

الثانية بقسم المغة اإلنجميزية وقد تم اخيارىم بناء عمى نتائجيم

• طرح سؤال عمى زمالئو وىو :ما األفكار التي سيتحدث عنيا

في اختبار الكفاءة في المغة اإلنجميزية واعتمد البحث عمى

المؤلف في الفقرة التالية من الدرس؟

استبيان استراتيجيات التدريس وبرنامج قائم عمى التدريس

• عرض التوقعات التي توصل إلييا عمى زمالئو.

التبادلي واختبار تحصيمي الستراتيجيات القراءة واختبار ميارات

• مقارنة التوقعات في مجموعتو بتوقعات المجموعات األخرى

الفيم القرائي اختبار التكممة ) ،(Cloze- testوأسفر البحث عن

[.[46

مجموعة من النتائج أبرزىا وجود فرق ذاو داللة إحصائية بين

وىناك عدد من الدراسات التي تناولت التدريس التبادلي منيا

متوسطات درجات أفراد العينة في االختبار القبمي – البعدي

دراسة بوتممي وازوبورن [ ]47والتي أكدت عمى أنو يمكن تطبيق

لموعي باستراتيجيات القراءة لصالح التطبيق البعدي ،ووجود

التدريس التبادلي عمى تالميذ الصف الرابع والخامس بالمرحمة

فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات أفراد العينة

االبتدائية في مجال المحتوى القرائي.

في االختبار القبمي – البعدي الخاص باستخدام استراتيجيات
القراءة لصالح التطبيق البعدي.

كما أوضحت دراسة سيامور وواوزنا [ ]48أنو يمكن
استخدام إجراءات التدريس التبادلي ومبادئو في تنمية فيم

ودراسة دىيل [ ]53والتي أكدت عمى أثر استخدام التدريس

المعممين من خالل جمسات تدريبية في تنمية ميارات تدريسية

التبادلي كإطار عمل في تكوين استراتيجية لمساعدة التالميذ

لدييم.

بالمرحمة االبتدائية في عممية القراءة.

أيضا فقد ىدفت دراسة ىاشي وكونرز [ ]49لمراجعو العديد

ودراسة مصطفى ومحي الدين [ ]54والتي أكدت عمى أثر

من الدراسات والكتابات الخاصة باستخدام التدريس التبادلي

استخدام التدريس التبادلي ونظام التعميم الشخصي في التحصيل

والتي تمت في الفترة السابقة قبل عام  2113حيث أكدت عمى

والتفكير الناقد لدى طالبات الصف السابع األساسي في مبحث

أىمية استخدام التدريس التبادل كاستراتيجية ىامة في عممية

التربية اإلسالمية.
وىدفت دراسة محمد [ ]55إلى التعرف عمى فعالية استخدام

التعمم لدى الطالب في العديد من المجاالت الدراسية.

استراتيجية التدريس التبادل ـ ـ ـي لتدريس التاريخ في تنمية التحصيل

أم ـا دراس ـة ىوجـ ـوود [ ]51فقـ ـد أك ـدت عم ـى فاعمي ـة استخ ـ ـدام

وميارات التفكير الناقد لدى تالميذ المرحمة اإلعدادية.

التدريس التبادلي في تنمية تحسين ميارات القراءة لدى الطالب

وأكدت دراسة كوبر وجريف [ ]56عمى فاعمية استخدام

ذوي الضعف في القراءة في المرحمة االعدادية في مادة

التدري ـس التبادل ـي ف ـي تن ـاول است ـراتيجيات التساؤل والتوضيح في

الدراسات االجتماعية.
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مجال القراءة كعممية معالجة األفكار ( الفيم(.
أما دراسة كمال [ ]57فقد ىدفت إلى التعرف عمى فاعمية

أخي اًر فقد ىدفت دراسة العالن [ ]61إلى التعرف عمى أثر

استخدام استراتيجية التدريس التبادلي في تنمية بعض الميارات

استخدام طريقة التدريس التبادلي عمى التحصيل الدراسي في

المغوية لدى تالميذ الصف األول اإلعدادي .وأثبتت فعالية

مادة التربية القومية االشتراكية لتالميذ الصف الثامن من مرحمة

التدريس التبادلي تنمية بعض الميارات المغوية لدى تالميذ

التعميم األساسي وأثبتت فعالية التدريس التبادلي في زيادة

الصف األول اإلعدادي حيث تم إعداد قائمتين بميارات

التحصيل الدراسي.

االستماع والتحدث المناسبة لتالميذ الصف األول اإلعدادي،

الخالصة:

والتعرف عمى فاعمية استخدام استراتيجية التدريس التبادلي في

أسفرت نتائج الدراسة عن تقديم قائمة لبعض معايير جودة

تنمية بعض ميارات االستمتاع والتحدث لدى تالميذ الصف

األداء التدريسي الواجب توافرىا لدى معممي الدراسات

األول اإلعدادي ،ومن أىم نتائج البحث فاعمية استخدام

االجتماعية باإلضافة إلى تقديم التصور المقترح القائم عمى

استراتيجية التدريس التبادلي في تنمية بعض ميارات االستماع

التدريس التبادلي لتطوير األداء التدريسي لمعممي الدراسات

لدى تالميذ الصف األول اإلعدادي.

االجتماعية بالمرحمة االبتدائية في المممكة العربية السعودية.

بينما أكدت دراسة ابراىماز وابراىماز [ ]58عمى فاعمية

حيث تم مراجعو وثائق معايير الجودة بالمممكة إلى جانب

استخدام التدريس التبادلي في تنمية الفيم الموسيقي لدى طالب

االدبيات والدراسات المرتبطة في مجال جودة األداء التدريسي

المرحمة الثانوية.

لمتوصل ليذه القائمة.

ودراسة ماير [ ]31والتي ىدفت إلى تصميم مشروع

وحاولت الدراسة اإلجابة عن السؤال الثاني ما التصور

لمساعدة المعممين في تقديم التدريس التبادلي والتساؤل لدى

المقترح القائم عمى التدريس التبادلي لتطوير األداء التدريسي

الطالب في المرحمة اإلعدادية خاصة عند تدريس القراءة في

لدى معممي الدراسات االجتماعية بالمرحمة االبتدائية؟ حيث تم

ىذه المرحمة حيث تم ميارات القراءة من خالل استخدام أنشطة

التوصل إلى ىذا التصور بمراجعو األدبيات والدراسات المرتبطة

قائمة عمى التدريس التبادلي عمى أساس نظرية فيجوتسكي

بالتدريس التبادلي.

والبحث حول المدخالت الحوارية والتساؤل من خالل الطالب

 .5التوصيات

حيث يتم دمج ىذه المدخالت التدريسية معا لتنمية ميارات

تم التوصل إلى بعض التوصيات التي تساعد في تحسين

القراءة لدعم التعمم الميني لدى المعممين وتشجيع التجديد

أداء معممي الدراسات االجتماعية بالمرحمة االبتدائية في المممكة

التربوي.

العربية السعودية ،ومن أىم ىذه التوصيات ما يأتي:

بينما يرى تان وأخرون [ ]59أنو يمكن الستراتيجيات

 .1عقد دورات تدريبية – قبل وأثناء الخدمة – لمعممي الدراسات

التدريس التبادلي المساعدة في تحسين الفيم القرائي لدى الطالب

االجتماعية إلكسابيم كل معايير الجودة الشاممة لألداء التدريسي

قميمي الكفاءة حيث تم استخدام المنيج الشبو تجريبي عمى عدد

في جميع المراحل التعميمية والتي خرج بيا البحث.

 68طالباً من طالب الصف السادس وتقديم دروس في القراءة

 .2إعداد قائمة بمعايير الجودة الشاممة ألداء معممـ ـ ـي الدراسـ ـ ـات

بعد إعادة صياغتيا باستخدام استراتيجية التدريس التبادلي وتم

االجتماعية بالمرحمة االبتدائية في المممكة العربية السعودية.

القياس باستخدام اختبار تحصيمي ،وأوضحت النتائج أن ىناك

 .3تطوير أساليب تقويم أداء المعمم الحالي؛ بما يتواكب مع

فـ ـ ـروق إحـ ـصـ ـائي ـ ـة لـصـ ـال ـح الط ـ ـالب ال ـذي ـ ـن درس ـ ـ ـوا باس ـ ـتـخ ـ ـدام

التطورات التربوية الحديثة عمى مستوى العالم.
292

5

2

2116

 .4ضرورة االىتمام بممارسة معممي الدراسات االجتماعية في

] [4الخميسي ،السيد سالمة ( :)1994مصادر النمو الميني

المممكة العربية السعودية ألساليب التقويم لمتعرف عمى جوانب

ألستاذ الجامعة المعار ألقطار الخميج العربية ،دراسات

القوة ،ليتم تعزيزىا ،وجوانب القصور ليتم تالفييا.

تربوية ،المجمد التاسع ،ص .55

 .5تحسين أداء المعمم بو ازرة التربية والتعميم بالمممكة العربية

] [8عبد السالم ،شعبان ( .)2115فعالية برنامج مقترح لتنمية

السعودية من خالل مراكز التدريب المعنية بتطوير أداء المعمم

الميارات العممية لمعممي المدارس الثانوية الصناعية شعبة

بالمممكة العربية السعودية بشكل خاص ،والعالم بشكل عام.

الكيرباء في ضوء معايير الجودة ,رسالة ماجستير ،كمية

المقترحات:

التربية ،جامعة المنوفية.

 .1التعرف عمى أسباب ضعف مستوى أداء معممي الدراسات

] [9راشد ،عمي محي الدين ( :)2114تطوير أساليب تدريب

االجتماعية بالمرحمة االبتدائية في المممكة العربية السعودية.

المعمم في ضوء االتجاىات التربوية الحديثة ،المؤتمر

 .2إجراء بحث حول مدى إسيام مقررات اإلعداد التربوي،

التربوي الثالث" نحو إعداد افضل لمعمم المستقبل" كمية

وطرق تدريس الدراسات االجتماعية بكميات (التربية ،المعممين)

التربية ،جامعة السمطان قابوس ،عمان ،،ص ص ،77

في إكساب معممي الدراسات االجتماعية معايير الجودة الشاممة

.78

في التدريس.
 .3تقويم األداء الميني لمعممي الدراسات االجتماعية المرحمة

] [10رسمي ،عادل والنجدي ،حماد ( :)2115االحتياجات

االبتدائية بالمممكة العربية السعودية في ضوء معايير الجودة

التدريبية لمعممي التاريخ بالمرحمة الثانوية بسمطنة عمان
في ضوء المعايير العالمية ،المؤتمر العممي السابع عشر،

الشاممة.

مناىج التعميم والمستويات المعيارية ،الجمعية المصرية

المراجع

لممناىج وطرق التدريس ،المجمد األول 26 ،ـ  27يوليو،

أ .المراجع العربية

دار الضيافة ،جامعة عين شمس ،ص .399 ،398

] [1عرفة ،صالح الدين محمود ( :)2115تعميم الجغرافيا
وتعمميا في عصر المعمومات أىدافو ومحتواه وأساليبو

] [11كامل ،مصطفى ( :)2114التنظيم الذاتي لمتعمم والنمو

وتقويمو ،القاىرة :عالم الكتب.

الميني لممعمم ،المؤتمر العممي السادس عشر لمجمعية

] [2ع ــامر ،محمــود عم ــى ( :) 1999فعاليــة برن ــامج مقتــرح ف ــي

المصرية لممناىج وطرق التدريس( ،تكوين المعمم) المجمد

الجغرافيـ ـ ـ ــا الرياضـ ـ ـ ــية عمـ ـ ـ ــى تنميـ ـ ـ ــة التفكيـ ـ ـ ــر االبتكـ ـ ـ ــاري

الثاني ،القاىرة ،يوليو.833 ،

والتحصـ ــيل الد ارسـ ــي لـ ــدى طـ ــالب شـ ــعبة الجغرافيـ ــا بكميـ ــة

] [12عمي ،كمال عمي ( .)2111االحتياجات التدريبية لمعممي

التربية شـعبة الجغرافيـا ،مجمـة د ارسـات فـي المنـاىج وطـرق

الدراسات االجتماعية بالمرحمة االبتدائية في ضوء

التدريس.238 -215 ، 59 ،

االتجاىات التربوية الحديثة في التدريس ،مجمة دراسات في

] [3المقاني ،أحمد حسين وآخرون ( :)1991تدريس المواد

المناىج وطرق التدريس.38- 21 ، )159( ،

االجتماعية ،الجزء األول ،الطبعة الرابعة  ،القاىرة :عالم
الكتب.
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] [13الحراحشة ،محمد عبود ( :)2111إعداد المعمم في ضوء

] [22غانم ،أحمد محمد ( :)1993تصور مقترح لدور كميات

التحديات العالمية المعاصرة ،بحث مقدم إلى :المؤتمر

التربية في تنمية المعمم مينياً ،المؤتمر السنوي األول

العممي السادس عشر" مستقبل إعداد المعمم في كميات

"كميات التربية في الوطن العربي في عالم متغير" ،الجمعية

التربية وجيود الجمعيات العممية في عمميات التطوير

المصرية لمتربية المقارنة واإلدارة  25 - 23 ،ASيناير،

بالعالم العربي" ،المجمد الثاني ،مصر ،مارس ،ص .491

ص .284

] [14خصاونة ،غادة دياب ،وأبو الكشك ،محمد ( :)2111تأثير

] [23راشد ،عمي محي الدين وسعودي ،منى عبد اليادي حسين

التدريس باستخدام استراتيجية التعمم التعاوني عمى مستوى

) :(1998برنامج مقترح لتحسين األداء التدريسي لمعممي

األداء المياري واتجاىات الطالبات نحو رياضة الجمباز

العموم في المرحمة اإلعدادية ،المؤتمر العممي الثاني،

في كمية التربية الرياضية ،مجمة جامعة النجاح لمعموم
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A PROPOSED PERSPECTIVE FOR
DEVELOPING THE TEACHING
PERFORMANCE BASED ON
RECIPROCAL TEACHING IN
SOCIAL STUDIES IN THE LIGHT OF
QUALITY CRITERIA
YOUSIF BIN AKLA ELMORSHD
Associate Professor Of Social Studies Instruction & Curricula
Faculty Of Education
Elqassim University
ABSTRACT_ This study aims at investigating and presenting a proposed perspective for
improving the teaching performance for the teachers of social studies at Saudi Arabia. There is a
need to train in service teachers to use new teaching methods in teaching social studies. The study
tackled the importance of training programs in fulfilling the professional needs of teachers to
practice the new trends of teaching methods. The researcher used the descriptive analytical
approach. A list of these criteria is limited and a proposed perspective is presented in the light of
quality criteria. Suggestions and recommendations are presented.
Key words: Teaching performance, reciprocal teaching, teaching needs, quality criteria.
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