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 : اللغة العربٌةفً  اإلستراتٌجٌةمفهوم 

 . فن من الفنون ٌتناول الوسائل التً ٌجب األخذ بها فً قٌادة أي عمل  هً

 .المرجوة  األهدافالمتاحة بطرٌقة مثلى لتحقٌق  اإلمكاناتهً فن استخدام 

 : المصطلحفً  اإلستراتٌجٌةمفهوم 

فن ) وتعنً فً اللغة العربٌة ( استراتٌجوس ) هً كلمة ٌونانٌة مشتقه من 

 .( القٌادة 

 : ( 1985) محمد زٌدان عند  اإلستراتٌجٌةمفهوم 

 . مركب ومتكامل تضع فً الحسبان جمٌع معطٌات الموقف أنسانًسلوك 

 .، ألجل تحقٌق غرض معٌن من الخطأ أو المصادفة  ستعالجهالتً 

 : ( 1982) أبو زٌنة عند  اإلستراتٌجٌةمفهوم 

العمل ،  ألسالٌبالموجه  اإلطارأو الهدف  إلًهً خط السٌر الموصل 

 . والدلٌل الذي ٌرشد حركته

 

 

 ، وٌعتمد على نقل المعلومات الثقافٌة من الفعل الثثثً درسَس هً كلمة مشتقة 

، وٌعد التدرٌس من المهن  ، والعلمٌة للطثب من قبل شخٍص ٌسمى الُمدرس

، فحرصوا على أن ٌدرسوا  ، والتً عرفها البشر منذ وجودهم على األرض القدٌمة

ما ساهم فً جعل ، وهذا  ، والتعرف علٌها كافة األشٌاء المحٌطة بهم الكتشافها

 . التدرٌس أداًة من أدوات نهوض المجتمعات اإلنسانٌة



 

 مفاهٌم التدرٌس
 

 : ، وهما ٌعتمد التدرٌس على مفهومٌن

 

 : القدٌم التقلٌدي التدرٌس المفهوم

، والكتابٌة التً ٌقوم بها الُمدرس من أجل  هو مجموعُة النشاطات الكثمٌة           

، وٌرتبط هذا المفهوم بفكرة أن الُمدرس هو  للطثبتوصٌل المادة الدراسٌة 

المصدر الوحٌد للمعلومات الدراسٌة، وهو الذي ٌمتلك كافة اإلجابات حول أسئلة 

 .الطثب

قيام المعلم بنقل المعارف إلى التالميذ عن طريق استخدام المحاضرة هو            

ك يكون المعلم محوراً للعملية وبذل" ومحاولة تحفيظ التالميذ لما يردده من معلومات 

 . التعليمية

 

 : الحدٌث المعاصر التدرٌس المفهوم

 

، والتً  ، والُمدرسٌن هو مجموعة من النشاطات المشتركة بٌن الطالب            

، فٌتحول دور  ، والمعلومات حول المادة الدراسٌة تعتمد على تبادل األفكار

، ومشارٍك للطالب فً موضوع  إلى موجهالُمدرس من المصدر الوحٌد للمعلومات 

، والحوار، والبحث حتى ٌتمكن الطالب من  ، والذي ٌعتمد على النقاش الدرس

 .فهم المادة الدراسٌة بوضوح

 

عملية متعمدة لتشكيل بيئة التالميذ بصورة تمكنهم من القيام بسلوك             

للعملية التعليمية ،  وبذلك يصبب التلميذ محوراًا ". محدد وتحت شروط محددة 

ودور المعلم هو مساعدته على التعلم من خالل تهيئة بيئة التعلم ليتمكن التلميذ 

 . من القيام ببنشطة محددة  كتساا سلوكيات محددة  يياًا 

 

 



 
 

التدرٌس بأّنها مجموعة من اإلجراءات والتدابٌر  إستراتٌجٌةعّرف 

ة التدرٌس بطرٌقة متقنة ٌّ ،  الموضوعة ُمسبقاً من قِبل المعلم لٌنفذها فً عمل

ٌّات والظروف  . وٌحقق األهداف المرجّوة ضمن أبسط اإلمكان

ٌُقصد   ة التدرٌس  بإستراتٌجٌةكما  ٌّ التدرٌس أٌضاً كلّ ما ٌشمل عمل

اته الصادرة عنه بشكل ُمنتظم  المعلم داخل الصفوطرٌقتها من تحركات  ٌّ ، وسلوك

ٌّة مثل نشاطه وُمتدرج ، ومدى تفاعله مع المادة  ، وتشمل أٌضاً مهاراته التعلٌم

ٌّة ٌّة بالتحرك  ( التفاعل الصفً )، والطلبة  الدراس ، واستثماره للمساحة الصف

ٌّة المساعدة   .والشرح مستخدماً الوسائل التعلٌم

مجملها مجموعة من إجراءات التـدرٌس المختـارة سلفاً من قبل هً فً 

المعلم أو مصمم التدرٌس ، والتً ٌخطط الستخدامها أثنـاء تنفٌـذ التدرٌس ، بما 

ٌحقق األهداف التدرٌسٌة المرجوة بأقصى فاعلٌة ممكنـه ، وفـً ضوء اإلمكانات 

 . المتاحة

القائم بالتدرٌس مسبقاً ، بحٌث عبارة عن إجراءات التدرٌس التً ٌخططها 

تعٌنـه علً تنفٌذ التدرٌس علً ضوء اإلمكانات المتاحة لتحقٌـق األهـداف 

   . التدرٌـسٌة لمنظومة التدرٌس التً ٌبنٌها ، وبأقصى فاعلٌة ممكنه

 

التدرٌس هو رفع جودة  إستراتٌجٌةإّن الهدف من وراء استخدام وتطبٌق         

ة التعلٌم إلى أ ٌّ ،  ، بغض النظر عن طبٌعة الظروف على مستوى ممكنعمل

ة التً ٌتّبعها المعلمٌن ٌّ ، باإلضافة إلى ضرورة تجنب  واختالف المناهج التعلٌم

، أو انحصار نتٌجة  ؛ كضعف التحصٌل العلمً للطلبة النتائج غٌر المرغوب بها

ٌّة بالطلبة المتفوقٌن إستراتٌجٌة فهم الطالب ؛ أي أّنها تعزز  التدرٌس اإلٌجاب

د، دون أن ٌتمكن الطلبة األقل قدرة على الفهم من االستفادة منها ٌّ  . الج

 



 
 

 . األهداف التدرٌسٌة -1

 . التحركات التً ٌقوم بها المعلم ، وٌنظمها لٌسٌر وفقا لها فً تدرٌسه -2

 . األمثلة والتدرٌبات والمسائل المستخدمة فً الوصول إلً األهداف -3

 . التعلٌمً والتنظٌم الصفً للحصةالجو - -4

 .استجابة المتعلم الناتجة عن المثٌرات التً ٌنظمها المعلم وٌخطط لها  -5

 

 

 

 

، والخطط، إلى جانب أّنها تعالج جمٌع المواقف التً  شاملة لجمٌع اإلجراءات -1

 . قد ٌتعّرض لها المعلم

 

ٌّة استخدامها وتطبٌقها فً جمٌع الظروف -2  مختلف البٌئات الصفٌة ، وفً إمكان

. 

 

، وال ٌتعامل معها  قابلة للتعدٌل والتطوٌر؛ فالمبادئ التً تقوم علٌها مرنة -3

 . المعلم كأّنها مسلّمات غٌر قابلة للتغٌٌر

 

ٌّة خالل الحصة -4 ٌّة بأهداف تدرٌس المادة األساس  . متصلة بصورة أساس

 

 . بٌن الطلبة الفروقالحد من ، وهً تؤدي إلى  مالئمة لجمٌع مستوٌات الطلبة -5

 



، إلى جانب  مراعٌة لنمط التدرٌس ونوعه إذا ما كان فردٌاً أو جماعٌاً  -6

ات الُمتاحة فً المدرسة ٌّ   .مراعاتها لإلمكان

 

 

 . مٌسراً لعملٌتً التعلٌم والتعلم ولٌس ناقالً للمعرفة -1

 . حرٌصاً علً إتاحة فرص التعلم الذاتً والتعاونً لتالمٌذه -2

 . حرٌصاً علً بناء الشخصٌة المتكاملة لهم -3

 . مراعٌا للفروق الفردٌة فٌما بٌنهم -4

 

 

 

 . محور العملٌة التعلٌمٌة -1

 . فاعالً فً اكتساب المعلومات ولٌس مستقبالً فحسب لها -2

 . القائم علً ممارسة األنشطة والمهام التعلٌمٌة -3

 . أدائه فً ضوء نتائج هذا التأملالمتأمل لسلوكه ومستواه وٌطور  -4

 . المستمتع بالتعلم الذاتً والتعلم التعاونً -5

 . المفكر الدائم فً البحث عن المعارف ، وحل المشكالت واتخاذ القرارات -6

 . بناء للمعرفة ، ٌسعً لمزٌد من التعلم واكتساب المهارات -7

 

 



 

 

واألسلوب فً أن ٌمكن تحدٌد الفرق بٌن اإلستراتٌجٌة والطرٌقة 

إسـتراتٌجٌة التـدرٌس أشمل من الطرٌقة فاإلستراتٌجٌة هً التً تختار الطرٌقة 

المالئمـة مـع مختلـف الظـروف والمتغٌرات فً الموقف التدرٌسً ، أما الطرٌقة 

إذا فطرٌقة التدرٌس هً وسٌلة االتصال التً  . فإنها بالمقابل أوسع من األسلوب

ل إٌصال أهـداف الدرس إلً طالبه ، أما أسلوب التدرٌس ٌستخدمها المعلم من أج

واإلستراتٌجٌة ( طرٌقـة التدرٌس ) فهو الكٌفٌة التً ٌتناول بها المعلم الطرٌقـة 

هً خطة واسعة وعرٌضة للتدرٌس ، فالطرٌقة أشمل من األسـلوب ولها 

م خصائص مختلفة ، واإلستراتٌجٌة مفهوم أشمل من االثنٌن فاإلستراتٌجٌة ٌت

انتقاؤها تبعـاً لمتغٌرات معٌنة وهً بالتالً توجه اختٌار الطرٌقة المناسبة والتً 

 . أسلوب التدرٌس األمثل والذي ٌتم انتقاؤه وفقاً لعوامل معٌنةبدورها تحدد 

 

 

 

 

أسالٌب التدرٌس

طرق التدرٌس

إستراتٌجٌات التدرٌس


