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  االستراتٌجٌة :

مصطلح ٌونانً االصل وكان ٌعنً الخطط العامة ثم اصبح من المصطلحات المستعملة فً  ان مصطلح استراتٌجٌة     

الحٌاة العسكرٌة وتعنً فن القٌادة العسكرٌة فً مواجهة الظروف الصعبة واحتساب االحتماالت المختلفة واختبار الوسائل 

وادارٌة وغٌرها من المجاالت واقتصادٌة المناسبة لها )وقد توسع استعمال هذا المفهوم لٌشمل مجاالت عدٌدة سٌاسٌة 

 عدٌدة سٌاسٌة واقتصادٌة وادارٌة وغٌرها من المجاالت ومنها المجال التربوي .

عرفها بانها فن االختٌار واستخدام الوسائل واالمكانات المتاحة فً قٌادة عملٌة التدرٌس لتحقٌق االهداف المنشودة وعرفها 

تحٌط به ظروف موجهة وتوصل بما ٌوضع من خطط وبرامج واسالٌب عمل الى هً : خطوط سٌر تبدا من واقع معٌن 

 اهداف محددة فً ضوء بدائل معٌنة وهً : 

  . فن وعلم اخترعه البدائل ومعرفة استخدامها 

 . السٌر بنجاح فً احرج الظروف الصعبة واصعب المواقف 

  . تحدٌد واختٌار الطرائق واالسالٌب والوسائل المعٌنة 

  . فن استخدام االمكانات المتاحة 

 

ومتسلسل وتهدف الى تحقٌق  : بانها مجموعة تحركات المدرس داخل الصف التً تحدث بشكل منتظم وتعرف 

 تدرٌسٌة ة الخاص لتنفٌذ طرٌق ألسلوبهاالهداف التدرٌسٌة  المعدة مسبقا  فالمدرس على الرغم من انه ٌسٌر وفقا 

 ددة  الخطوات ٌسٌر وفقها خالل الدرس . , اال انه ٌتبع استراتٌجٌة مح

 

هو فعل او سلوك اجرائً هادف ومخطط ٌقوم به المدرس من اجل ان  وهناك تعرٌف لالستراتٌجٌة التدرٌسٌة :

تحرك المدرس سؤال لطلبته ٌستثٌرهم وٌوجه عناٌتهم نحو ٌحقق لطلبته هدفا تعلٌمٌا مقصودا , فقد ٌكون 

االجابة عن اسئلة الطلبة , وقد ٌكون التحرك عرض مهارة او شرحها او موضوع معٌن , او ٌكون التحرك 

, تتابع منظم ومتسلسل من تحركات المدرس .  ًار الحركساعطاء معلومات او توجٌه الطلبة كٌفٌة السٌر فً الم

 نستنتج ان لالستراتٌجٌة ثالثة امور هً : 

 االهداف  -1

 تحركات المدرس  -2

  استجابات الطلبة -3

ونرى ان وضع استراتٌجٌة لٌست لتنفٌذ الجدٌد فقط بقدر ما هً ممارسة التطوٌر والتحدٌث واالصالح وتنمٌة 

الى ما ٌنبغً  ان البحث فٌه , اذ ان مستوى التفكٌر االستراتٌجً مهم النه ٌحدد ما ٌمكن القٌام به وصوال 



ب ومساراته لتطوٌر الواقع والمساعدة ٌكون وٌضع المخطط امام ما ٌمكن من االهداف وطرٌقة العمل المناس

 فً طرح االحتماالت الممكنة وتوظٌف االمكانات المتاحة . 

اننا نرى فً اي مؤسسة كانت تعلٌمٌة او انتاجٌة ام عسكرٌة ام زراعٌة عندما ٌكتسبون مكونات االستراتٌجٌة 

 فانهم سٌشتركون فً النقاط االتٌة : 

 

 خٌالً للبرنامج او الخطة المراد وضعها ,الرؤٌا : وهً التصور الذهنً او ال -1

 الرسالة : وهً سن محتوى الخطة المراد وضعها .  -2

االهداف : صٌاغة االهداف العمومٌة واشتقاقها الى السلوكٌة ) االجرائٌة ( والمالئمة لسلوكٌة  -3

 المتعلمٌن . 

 التحلٌل : اجراء دراسة على البٌئة الداخلٌة والخارجٌة والمقارنة بٌنهما .  -4

 تحدٌد البدائل : للعمل على حماٌة الخطة من التوقف او الفشل . -5

 اختٌار البدٌل االفضل والمناسب .  -6

 ومتسلسلة وفق الصعوبة والسهولة . تنفٌذ االهداف : بصورة منطقٌة ومؤثرة  -7

  المتابعة والتقوٌم : وهً التغذٌة الراجعة معكوسة  على المكونات السابقة وتعدٌلها او تطوٌرها . -8

 

 طرٌقة التدرٌس : 

تعنً المذهب , والسٌرة والمسالك الذي تسلكه للوصول الى الهدف , وتعنً اصطالحا  لغةالطرٌقة  ان     

جملة الوسائل المستخدمة لتحقٌق غاٌات تربوٌة , فهً جهد ٌبذل من اجل بلوغ غاٌة . وتقول طرائق ولٌس 

 بٌنما الطرٌقة جمعها طرائق .  طرق , الن طرق جمع طرٌق وهو مكان العبور او الممشى ,

درس من  أليالطلبة او التالمٌذ  إلفهاموتعرف الطرٌقة اٌضا الوسٌلة التً ٌتبعها المدرس او المعلم     

 الدروس وفً اي مادة من المواد . 

وتعرف اٌضا , انها سالح المدرس فً توصٌل المادة الدراسٌة الى الطالب اثناء العملٌة التدرٌسٌة ,     

 للطرٌقة مواصفات محددة ٌستخدمه المدرس تتناسب وطبٌعة المادة الدراسٌة ومستوى الطالب . و

كذلك تعد الطرٌقة , هً حلقة وصل بٌن المتعلم  والمنهج , وهً اجراءات ٌتبعها المدرس  لمساعدة طالبه     

ضٌحها اكثر ٌذهب على انها خطوط اجرائٌة ٌقوم بها المدرس او المعلم لتوصٌل توعلى تحقٌق االهداف , و

واتجاهات بسهولة وٌسر من خالل تفاعل بٌن المدرس والطالب المادة الدراسٌة للطالب من معلومات ومهارات 

المقدمة او مثاال على طرٌقة االلقاء وخطواتها هً  :  نأخذوتحقٌق التواصل العلمً المطلوب لهذه الخطوات , 

التمهٌد ثم عرض الدرس والربط والموازنة الى االستنباط ثم التطبٌق والتعمٌم  . اي ان لكل طرٌقة خطوات 

اجرائٌة فكل طرٌقة لٌس لها خطوات ال تسمى طرٌقة تدرٌسٌة  , فهناك الطرٌقة القٌاسٌة واالستقرائٌة وااللقائٌة  

 لجزئٌة والمختلطة فهً طرائق لتعلم المهارات الحركٌة . واالستكشاف  وغٌرها , واما الطرٌقة الكلٌة وا

 

 

 



 :اسلوب التدرٌس 

ٌعرف اسلوب التدرٌس , بانه النمط الدراسً الذي ٌفضله معلم او مدرس ما , وٌمكن تعرٌفه , بالكٌفٌة      

 التً ٌتناول بها المدرس طرٌقة التدرٌس اثناء قٌامه لعملٌة التدرٌس . 

فً توظٌف او تنفٌذ طرائق التدرٌس بفعالٌة تمٌزه عن غٌره ان االسلوب , هو النمط الذي ٌتبعه المدرس      

وٌرتبط بصورة اساسٌة  من المدرسٌن الذٌن ٌستخدمون نفس الطرٌقة , ومن ثم فان اسلوب التدرٌس 

 . بالخصائص الشخصٌة للمدرس 

 انواع اسالٌب التدرٌس :

ما تتنوع استراتٌجٌات التدرٌس وطرقه , ولكن ٌنبغً ان نؤكد ان اسالٌب التدرٌس ان اسالٌب التدرٌس تتنوع ك

التدرٌسً بصورة اساسٌة  فاألسلوب وفقا" لشروط او معاٌٌر محدده ) ال تسٌرلٌست محكمة الخطوات كما انها 

لى تفضٌل اي اسلوب عما سواه من االسالٌب ع ال ٌمكننابشخصٌة المدرس وسماته وخصائصه ( , وكما 

بالمدرس نفسه , وبما ٌفضله هو , اال ان  مرهونةاعتبار ان مسألة تفضٌل اسلوب تدرٌسً عن غٌره تظل 

واثرها على  األسالٌبمعظم الدراسات واالبحاث التً تناولت موضوع اسالٌب التدرٌس قد ربطت بٌن هذه 

الحكم علٌه اال من خالل االثر الذي ٌظهر على  ال ٌمكنوذلك من زاوٌة ان اسلوب التدرٌس التحصٌل 

 التحصٌل لدى المتعلمٌن .

 وتقسم اسالٌب التدرٌس بشكل عام الى نوعٌن :

وهو ذلك النوع من اسالٌب التدرٌس الذي ٌتكون من اراء وافكار  االسلوب المباشر فً التدرٌس : -1

الطلبة وتهذٌب سلوكهم , وتظهر المدرس الذاتٌة )الخاصة( والتً ٌسعى من خاللها الى توجٌه عمل 

فٌه عملٌة استخدام المدرس لسلطته داخل الصف , حٌث نجده ٌسعى الى تزوٌد طلبته بالخبرات 

والمهارات التعلٌمٌة التً ٌجدها مناسبة لهم , كما انه ٌقوم بتقوٌم مستوٌات تحصٌلهم وفقا" الختبارات 

 علومات التً قدمها لهم ,.محدده ٌستهدف منها التعرف على مدى تذكر الطلبة للم

وهو اسلوب ٌعتمد على تشجٌع المدرس لطلبته فً اشراكهم  االسلوب غٌر المباشر فً التدرٌس : -2

نجد ان المدرس بالعملٌة  التعلٌمٌة من خالل اثارة افكارهم وامتصاص اراءهم وقبول مشاعرهم حٌث 

لٌهم ودعوتهم للمشاركة فً ٌسعى الى التعرف على اراء ومشكالت الطلبة ومن ثم ٌتم عرضها ع

دراستها ووضع الحلول المناسبة لها , وان المدرسٌن ٌمٌلون الى استخدام االسلوب المباشر اكثر من 

 غٌر المباشر داخل القاعة الدراسٌة .

 لألسالٌبان اسلوب التدرٌس ٌرتبط ارتباطا وثٌقا بالخصائص الشخصٌة للمدرس مثل استخدام المدرس    

 التالٌة : 

 مقابل االسلوب غٌر المباشر  -                           تخدام اسلوب التدرٌس المباشر اس -

 مقابل االسلوب الدٌمقراطً  -                          االسلوب التسلطً                    -

 مقابل اسلوب الفتور  -                             اسلوب الحماس                   -

 مقابل اسلوب االسئلة المتكررة  -                             اسلوب العرض بالوسٌلة         -

 مقابل اسلوب التنافس الجماعً  -                             اسلوب التنافس الفردي           -

 س بدون تغذٌة راجعة مقابل انهاء الدر -اسلوب التغذٌة الراجعة                                       -



ولكننا عندما نعود الى اسالٌب موستن ونرى االسالٌب التدرٌسٌة فٌها والتً نقاسمها الى اسالٌب تدرٌسٌة       

اسلوك المدرس واضحا وهً خمسة اسالٌب هً : االسلوب االمري , االسلوب التبادلً  تأثٌرمباشرة ٌكون فٌها 

, واسلوب التضمٌن ) االحتواء (  , وكذلك , االسلوب التدرٌبً , واسلوب المراجعة الذاتٌة ) فحص النفس ( 

 -:  اسالٌبستة سلوك الطالب واضحا وهً  تأثٌراالسالٌب التدرٌسٌة غٌر المباشرة وهً التً ٌكون فٌها 

 اسلوب االكتشاف الموجه  -1

 اسلوب المتشعب  -2

 اسلوب االشتقاق  -3

 اسلوب البرنامج الفردي ) تصمٌم طالب (  -4

 واسلوب المبادرة  -5

 اسلوب التدرٌس الذاتً  -6

 

نرى ان موستن وضع هذه االسالٌب لٌس على خصائص المعلم او المدرس الشخصٌة وانما وضعت من     

للمتعلمٌن وعلى مرحلته الدراسٌة وعدد الطالب وخبراتهم السابقة , فهذه االسالٌب خالل العمر الزمنً والعقلً 

ٌمكن عدها ضمن الخصائص الشخصٌة للمعلم والمدرس , بصورة مطلقة وانما ٌستطٌع المدرس فً بعض  ال

ٌاضٌة هً السادس االعدادي او المرحلة االولى فً كلٌة التربٌة الر االحٌان اذا كان صفه الدراسً الخامس او

بالكرة الطائرة فالمدرس مخٌر من خالل خبرته بان  باألعلىمثال  المناولة الصدرٌة بكرة السلة او االرسال 

غٌر المباشرة كالتشعب واالكتشاف الن كل  باألسالٌبالتبادلً او التدرٌبً او التضمٌن او  باألسلوبٌدرسه 

ان اسالٌب موستن هً التً من خاللها ٌستطٌع  االسالٌب تنطبق على هاتٌن المهارتٌن , ولذلك نرى هنا

 التدرٌسً ان ٌوظفها حسب قدرات الطالب ومستوٌاتهم . 

 الفرق بٌن االستراتٌجٌة والطرٌقة واسلوب التدرٌس : 

التدرٌس بانها مجموعة من االجراءات والوسائل والبدائل والتحركات للمدرس والتً  ةتعرف استراتٌجٌ     

تمكٌن المتعلمٌن من االفادة من الخبرات التعلٌمٌة المخططة وبلوغ االهداف التربوٌة  ٌؤدي استخدامها الى

 المنشودة . 

وتعرف طرٌقة التدرٌس بانها االداة او الوسٌلة والخطوات االجرائٌة التً ٌستخدمها المدرس او المعلم فً       

 .  توصٌل المنهج الدراسً للمتعلمٌن اثناء قٌامه بالعملٌة التعلٌمٌة

التً تساعد على حدوث التعلم الفعال كاستعمال طرائق  بالجوانبوهذا ٌعنً ان استراتٌجٌة التدرٌس تتصل      

, ومراعاة استعداداتهم وحاجاتهم ومٌولهم , وتوفٌر المناخ   المتعلمٌنالتدرٌس الفاعلة , واستغالل  دوافع 

, وغٌر ذلك من الجوانب المتصلة بالتدرٌس الفعال , الن تحركات  للتعلمالصفً المالئم والشروط المناسبة 

المدرس فً االستراتٌجٌة تارة طرٌقة مباشرة وتاره وسٌلة تعلٌمٌة واخرى اسالٌب مباشرة وكذلك قد تكون 

 تحركات المدرس امورا ارشادٌة وتوجٌهٌة او تحركات ضبط الصف . 

االتصال التً تضعها االستراتٌجٌة لتحقٌق ذلك التعلم الفعال , ومن ثم نجد ان الطرٌقة تمثل احد وسائل      

تمثل احد البدائل او الخٌارات التً تتخذها ٌعنً ان االستراتٌجٌة اشمل الطرٌقة  وان الطرٌقة  وهذا

 االستراتٌجٌة بهدف تحقٌق التغٌر فً السلوك على ضوء الهدف المحدد مسبقا . 



معٌنة  بأسالٌبرس ان ٌوفر مجموعة من االمكانات والوسائل وٌستخدمها ولكً تنجح عملٌة التدرٌس البد للمد

المنشودة , فقد  باألهدافحتى ٌصل الى الهدف , والبد من ان ٌتأكد من صالحٌة هذه االسالٌب ومدى ارتباطها 

 دون اخر ٌتوقف على مجموعة ألسلوبٌستخدم المدرس اسالٌب متعددة فً عرض المعلومات , اال ان اختٌاره 

 من المتغٌرات وهً :

 . المادةمحتوى  -1

 . الطلبةمستوى  -2

 مستوى االهداف . -3

ومن المهم ان ٌدرك المدرس ان هناك تفاعل كبٌر بٌن الطرٌقة واالسلوب , وان هذا التفاعل ٌعتمد اٌضا"على 

 متغٌرات منها :

 وضوح االهداف والمستوى . -1

 مستوٌات الطلبة . -2

 االمكانات المتوفرة . -3

 مٌول الطلبة . -4

 

 معاٌٌر اختٌار اسلوب التدرٌس :

 التدرٌس ٌعتمد على عدد من المعاٌٌر وهً : ألسالٌبان اختٌار المدرس 

 المنشودة : لألهدافمالئمة االسلوب  -1

التدرٌس  ألسالٌبتعكس تحدٌدا" مقابال"  ألنهاان معظم المربٌن ٌهتمون بتحدٌد االهداف التعلٌمٌة 

لهدف عاما" وكبٌرا" فمن الصعب اختٌار اسالٌب تدرٌس معٌنة المناسبة لتحقٌق االهداف . فاذا كان ا

لذلك , اما اذا كان الهدف سلوكٌا" محددا" فان االسالٌب ستكون اكثر تحدٌدا" فعند تنمٌة االنفعاالت 

خاصة لدى الطلبة فان من المناسب ان ٌقوم المدرس بتنوٌع االسالٌب حتى ٌنمً مثل هذه االنفعاالت 

 لدٌهم .

 االسلوب لمستوٌات الطلبة :مالئمة  -2

ان الطلبة ٌختلفون فً مستوٌات نموهم واهتماماتهم وقدراتهم , لذا فمن الممكن تحدٌد اسلوب تدرٌس 

ٌناسب هذا النوع ومما ٌحتم ضرورة اللجوء الى التخطٌط من اجل استخدام اسالٌب تدرٌس متنوعة 

 تناسب الفروق الفردٌة بٌن الطلبة .

 وى مادة التدرٌس :مالئمة االسلوب لمحت -3

, لهذا البد  , كما ترتبط طرق واسالٌب التدرٌس بهذه االهداف بأهدافٌرتبط محتوى المادة الدراسٌة 

من التعرف على محتوى المادة الدراسٌة ومستوى صعوبات ونوع العملٌات العقلٌة التً ٌتطلبها فهم 

ع محتوى المادة الدراسٌة والسبل هذا المحتوى قبل التخطٌط الختبار اسلوب تدرٌس معٌن ٌتالءم م

 الكفٌلة بإٌصالها الى الطلبة .

 نظرة المدرس الى التعلم : -4

ان نظرة المدرس الى عملٌة التعلٌم ترتبط بنوع الفلسفة التربوٌة التً ٌستخدمها , لهذا فان اسالٌب 

حث ومرشد التدرٌس التً ٌتبعها سوف تنسجم مع هذه النظرة , فالمدرس الذي ٌشعر بانه موجه وبا

ومعد للمواد التعلٌمٌة , البد وان ٌستخدم اسالٌب تدرٌس تعطً للطالب الفرصة للقٌام بالنشاط التعلٌمً 

 بصورة فردٌة .



 


