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  التداعيات الديداكتيكية  للعملية التعليمية لتعليم  اللغة العربية في الجزائر

 -مابين الإلجراءات الشرطية البفلوفية والقراءة النصية التراثية - 
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 المداخلة:ملخص 

ظل ما يمكن تسميتو في المغة العربية  تعميمية لتعميم يومنا ىذا حركية إلىتعرف الجزائر منذ االستقالل 
جية أخرى ،واضعة كل  من جية و المقاربات التعميمية العصرية الوافدة منالمشروطة  بالبرامج األساسية 

تعميمية  خادمة لمعممية الترقوية لترقية   وتأسيس مناىج بناء ىادف :  بيداغوجي  ىذا في معطى  تربوي
متناسية دور النص القرائي التراثي مغات العممية  في الوقت الراىن المغة العربية و جعميا لغة  في ركب ال

رساء القوانين و المقاييس التعميمية السميمة ترقيتيا  و  تطويعيا وبالتالي و في تصحيح ذىنيات المتعممين  ا 
 الفئة المتعممة الناشئة.ىذه  لتعميم المغة العربية لدى  و الصائبة 

االىتمام بالجانب   ضرورة ىذه سأحاول أن أسس لدراسة عممية ميدانية أعبر من خالليا عن  و في ورقتي
ألجل طرح بدائل سميمة  لمعممية فو و تنوعو عمى اختالبعامة و العربي  القرائي لمتراث الجزائري بخاصة

بعيدة عن المشروط البفموفي الذي  يفرض قانونو في التعبئة الذىنية لممتعمم  تعميم المغة العربية لالتعميمية 
في الطرح الديداكتيكي البيداغوجي   مؤسسا بيذا لتداعيات ديداكتيكية تعميمية بالغة الخطورة راغبة الطفل 

 .المدرسة الجزائرية المستقبميةالطفل المتعمم الجزائري في  طموحات غيات و مبتطرح بيذا و 
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 التحرير:

 تمهيد:

تقيميا األمم وتتفق عمييا  العصورعبر كل قائمة منذ األزل في كل البمدان و  مسألةإن اإلشكالية التعميمية 
في نصوصيا المتداولة في بالتالي مجسدة إياىا في قوانينيا و جرائدىا الرسمية في دساتيرىا و الدول 

التداعيات الديداكتيكية في المسألة  ويأتي البحث في مسألةمنيا  الرسمية المحمية والدوليةتداوالتيا 
والعممية التعميمية بشكل خاص، و في تعميم المغة العربية عمى وجو التحديد  في  التعميمية بشكل عام

ة أو سياسية و حتى اجتماعية  بحكم كون المتعمم واجب وطني قبل أن تكون ضرورة عمميالوقت الراىن 
النابض  المؤسسات وقمب المجتمعات  الطفل و بالتالي المؤسسة التي ينتمي إلييا " المدرسة" ىي أم

الطرائق و بالتالي األساليب و االستراتجيات ألجمو فإننا سنحاول أن نصل من خالل ورقتنا ىذه إلى تمك و 
 رغبة منا:  منذ االستقالل إلى يومنا لجزائرفي االتعميمية التي اعتمدت 

 ،في احصاء ىذه المعطيات و فرزىاأوال :

الترتيب رغبة لبموغ وضعيا موضع التصويب و  : العمل عمى تحميميا و البحث في أسسيا و بالتاليثانيا
 اليدف المطموب والمرغوب فيو في ان واحد   

و ألجل الوصول إلى األىداف المتوخاة من خالل ىذه الورقة و بالتالي الوقوف عند الحمول أو   وألجمو
البد أوال من الوقوف عند المراحل  االقتراحات التي نود أن نؤسس ليا عمى شكل بدائل فإننا نرى أنو

التحديد بشكل خاص و  التاريخية التي مر بيا التعميم بشكل عام بالجزائر و تعميم المغة العربية عمى وجو
ماىي الطرائق أو األساليب  حتى ال نقول االستراتيجيات التي اعتمدت في المؤسسات التعميمية في 

دىا ؟ و ىل ال تزال تعتمد أم ال ؟ و إن كانت الحال عمى حاليا ،فمماذا ال تزال الجزائر و من ىم روا
لتعميمية التقميدية ؟ ىذا من جية و من جية أخرى الجزائر تتخبط في حنايا الطرائق التعميمية و األساليب ا

فإننا نتسأل عن ما إذا اعتمدت الجزائر في ىيئاتيا التعميمية " المدارس" و المؤسسات التعميمية العامة و 
الحرة منيا عمى التجربة النصية التراثية ، بمعنى ىل أتقنت الجزائر المناىج التعميمية في التعميم بشكل 

يم المغة العربية بشكل خاص عمى النصوص التراثية التي قال بيا التراث العربي و عام  و في تعم
 الجزائري بشكل خاص ، مؤكدين في ىذا الطرح عمى عدة أسس و عوامل أىميا : 

 الديني؛العامل  1-
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  ؛العامل الجغرافي 2-

 التاريخي؛العامل  3-

 السياسي؛العامل  4-

ال تزال الجزائر المعطيات التعميمية التي كانت و  ستسمح لنا باكتشاف-سنرى -كما كميا  ىذه العوامل إن 
متسببة في تداعي ديداكتي بالغ الخطورة   تالمذتياتقف عمييا إلى يومنا ىذا في مدارسيا و بالتالي مع 

مادية نراه يأـتي عمى شكل شرخ في قمب المؤسسة التربوية التعميمية في الجزائر كييئة تربوية معنوية و 
المعطيات و بالتالي "المدرسة "تقف مابين المفاىيم و  ي المؤسسة التعميمية في الجزائركم أننا وجدنا أبح

البعد الجزائري و التعميمي  طمبات الواقع التربوي متو المقاربات والمناىج الغربية الحديثة و محاولة تطويعيا 
اىيم اإلسالمية و منو األبعاد العرفية ة الدينية و المفالتراثي القديم الحامل ألبعاد النصوص التراثي

لممجتمعات الجزائرية كواقع قائم ال يمكن التيرب عنو أو التخمص منو ، وعميو فإنني سأحاول أن أطرح و 
مراحل واقع تعميم المغة العربية و الجزائر في شكمو العام و بشكل وجيز المراحل التي مرى بيا التعميم في 

"البنوك" كأىم  لمؤسسات الوطنية األساسية نحو دور العدل و دور الصرفتعميميا و من ثم فرضيا في ا
المؤسسات العامة في أي دولة كانت و بالتالي في المؤسسات الجوارية نحو المؤسسات الطبية " 

 المستشفيات و المتاجر العامة و الخاصة...إلخ

 :المراحل التعليمية في الجزائر -1

قام عمى اختالف الحضارات جاورة ليا بمصير تاريخي متشابو الممرت الجزائر مثميا مثل بقية الدول 
الجزائر من بين دول رقعة  نفس  التاريخ بكل أطواره وأحداثو وتأتي و بالتالي الثقافات نظرا لتداول

 أىميا:  كل القارة اإلفريقية من ثم في في ىذا األخير و جغرافيةكأكبر رقعة و  المغرب الكبير 

 االستعمارية األولى: المرحلة 1-

 و التي نجدىا تنقسم بدورىا إلى مرحمتين اثنتين: 

 جاءت المرحمة األولى منيا معبرة عن اىتمامات فرنسا في االشتغال منذ وصوليا إلى الجزائر في 
  .م1331
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  :المرحلة االستعمارية األولى )أ( -
 ؛تجريد الشعب الجزائري من قدراتو المادية و المعنوية  -
  تجريد الشعب الجزائري  من العقيدة و األعراف؛  -
  ؛من الثقافة و العادات و التقاليد الجزائري  تجريد الشعب -

   :)ب(ة االستعمارية الثانيةالمرحل 2-
 عمى: االستعمارية الثانية لمقضاء أسست ىذه المرحمة

 الديني االسالميلغة الشعب الجزائري و بالتالي طمس القومية الجزائرية ذات االنتماء -
 طمس العمران و الحضارة -
 قتل التراث بردمو و ىدمو و االبتعاد عنو -
 : لثانية المرحلة االستعمارية ا 3-
 طمس المبادئ التعميمية  - 
  إلى المغة الفرنسية  المتعممة ل اىتمام الذىنياتتحوي -
الواقع التعميمي بدأ و في  الحضاري، و في ظل ىذاالتغريب عن طريق الفرنسة و بالتالي السمخ -

ذلك الوقت ما يمكن تسميتو ب الحس الوطني و بالتالي الشعور بالخطر الذي كان الشعب و 
األمة و الجزائر ككل محدق بو مؤسسة بيذا لحركات تنورية تعميمية قائمة عمى ضرورة التعميم و 

التعميمية التعممية قد  اماتر الفرنسي ، و قد وجدنا أن أىم اإلسيالتعمم لموقوف في وجو المستعم
 بدأت من :

 الزوايا و التعميم الحكومي: 1-
الرحمانية و الدرقاوية و  أىميا : التيجانية و الصوفية والقادرية و إسياماتأ. الزوايا : جاءت -

   1كذا الشاذلية 
  دور التعميم و اإلصالح: و التي نشأت -2
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حال نفسيا بالنسبة لمجزائر كدولة و أمة ذات تاريخ مجيد في  البحث المعرفي التربوي و ال
التعميمي ، حيث وجدناىا تمتحن ارادة التعميم منذ العيد الروماني مرورا بالعيود االسالمية 

أين ارتقت الكتاتيب و الدور التعميمية و المتحمقين في الدوائر المسجدية إلى العيد 
ين اقتنت الجزائر برجاالتيا األوفياء و نسائيا الفضميات أكبر عدد من االستعماري أ

المتعممين في القارة اإلفريقية رغم العدم و الفقر الذي كان يعيشو الشعب الجزائري ، و في 
اىتمامي بتاريخ التعميم في الجزائر ورغبتي الممحة وبحكم مينتي و بالتالي –ورقتي ىذه 

وكما أشرت في الممخص  –التعميمية لتعميم المغة العربية فإنني  بترقية الطرائق و المناىج
أرسم البعد التطوري لممنيج التعميمي في الجزائر و المنظور المستقبمي سأحاول أن  –أعاله 

 ليذا األخير نحو ما يمثمو الشكل أدناه:

 يالمستقبل التعميم التاريخ    التعميم و التربية -

 التعميم و التربية التاريخ المستقبمي             الجزائر التعميم

أجمو و انطالقا من المعطيات أعاله و ىذا الشكل البسيط وددت رسم معالم التربية و التعميم في ومن 
المرحمة الحاسمة التي تمر بيا الجزائر كدولة  التعميم و وفيات ىذه األخيرة في ياعالجزائر المستقمة وتد

  : اآلتيمستقمة ، أنظر ليا في ىذا المجال الحساس من خالل العنصر 

                                                           
1
  461أبو القاسم سعد هللا ،محاضرات في تاريخ الجزائر الحديث ،دط،دـ، ص- 
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 :الدراسة الحديثة لمتعمم في الجزائر   -2
، و التعميم جزء من تاريخ أي أمة ،فما ىي استراتيجيات أن التاريخ ىو محكمة التاريخ يقال 

التكنولوجيات وكذلك النصوص التراثية المغيبة في حنايا البرامج  التعميم في الجزائر في ظل
ة قريفوا في كتابيا" التعميم كما تقول بو الباحثة الجزائرية بوداليالتعميمية الحديثة و المستقبمية 
 ؟ بافموففي الجزائر من ابن باديس إلى 

التعميمية الركائز األساسية المعتمدة  و األساليبأتعتبر كل من استراتيجيات التعميم 
من قبل المنظومة التربوية في مجال التعميم عامة ومجال تعميم الّمغة العربية خاصة، فيما 

المعمم االستغناء عن إحداىما كون مكونان ىامان لتخطيط الدرس اليومي فميس باستطاعة 
أن كل من االستراتيجيات واألساليب المنطمق األساسي في عممية التعميم والتعمم، باعتبار أّن 

واألسموب( يمثالن العالقة الرابطة أو الجسر الواصل بين  االستراتيجيةىذان المصطمحان )
 المعمم والمتعمم لتوصيل المادة التعميمية.

ن االستراتيجيات واألساليب التعميمية لموصول لتحقيق أىداف مشتركة فتتنوع كل م   
              في العممية التعميمية إاّل أنيا ال تسير وفق شروط أو معايير محددة، فمسألة اختيار 

تعميمية عن غيرىا تظل مرىونة بالمعمم نفسو  استراتيجيةأو تفضيل أسموب تعميمي أو 
 ( بصورة أساسية.)بشخصيتو وسماتو وخبراتو

فعمى المعمم اإللمام بمختمف ىذه األساليب واالستراتيجيات التي تجعل منو ناجح 
وكفؤ في تسيير العممية التعميمية بصورة فعالة، ومن أجل إبراز أىمية ىذه األساليب 
واالستراتيجيات التعميمية في مجال تعميمية المغة العربية، فقد تم التطرق إلييا بنوع من 

صيل والتحميل لمختمف أنواعيا وىذا إلعطاء الركيزة والقاعدة األولى في بناء استراتيجيات التف
خاصة في المرحمة االبتدائية من التعميم باعتبارىا أىم  م والتدرج في تطبيقياوأساليب التعمي

مرحمة لممتعمم لما ليا من أىمية ودور فعال في تنمية االستعداد المغوي لمطفل المتعمم، إذ 
يسعى المعمم جاىدا في ىذه المرحمة لتكوينو وتربيتو وتعميمو النمو الصحيح من خالل 

 األنشطة التي تعرض في قاعة الدرس أو خارجيا.
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و ىذا ما سنحاول طرحو في ىذه المرحمة لموصول إلى اإلمكانية الواجب اعتمادىا  
 في الحياة التعميمية و التربوية في الجزائر اليوم و الغد
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 في الجزائر منذ ابن باديس إلى بفموف  االستراتيجيات التعميمية 
I-1  االستراتيجيةمفهوم وتعريف: 

 .الحربية"الحركات ، فن الجيوش أو "عمم الخطط الحربيةأ/ لغة: 
 " وتعني فن القيادة، واقتصر استعماليااستراتيجيو"مشتقة من الكممة اليونانية "ب/اصطالحا:

ىي فن استخدام  فاالستراتيجيةعمى الميادين العسكرية وارتبط مفيوميا بتطور الحروب، 
الوسائل المتاحة لتحقيق األغراض، أو نظام المعمومات العممية عن القواعد المثالية لمحرب، 

نما امتد ليكون قاسما  االستراتيجيةولم يعد استخدام  قاصرا عمى الميادين العسكرية وحدىا، وا 
ى جممة عامة إل االستراتيجيةمشتركا بين كل العموم بما في التدريس، ويشير مصطمح 

، فنجد أن تطور العموم 1اإلجراءات المستخدمة لمعالجة ميمة أو أكثر لتحقيق ىدف محدد"
عدة معاني، حسب المجال والميدان الذي أدرجت فيو، فانتقمت من  االستراتيجيةأخذت لفظة 

 المفيوم العسكري والحربي إلى معاني أخرى قريبة في الّمب والجوىر والغاية المرجوة منيا.
يعرفو في معجمو عمى أنو" لفظة استخدمت في الحياة أحمد حسين المقاني  نجدكما 

العسكرية، وتطورت دالالتيا حتى أصبحت تعني فن القيادة العسكرية في مواجية الظروف 
الصعبة، ثم انتقمت إلى مجاالت أخرى اجتماعية وسياسية واقتصادية وتربوية وىي عبارة عن 

التي تتناول مجاال من مجاالت المعرفة اإلنسانية بصورة مجموعة من األفكار والمبادئ 
شاممة ومتكاممة تنطمق نحو تحقيق أىداف، تم تضع أساليب التقويم المناسبة لتعرف مدى 

فيذا تدليل عمى التطور الداللي لمصطمح  2نجاحيا وتحقيقيا لألىداف التي حددتيا من قبل."
ليغزو بذلك حقول معرفية و عممية أخرى حيث استعمل في الميدان الحربي  االستراتيجية

                                                           
، دار 1عبد الواحد الكبيسي، تدريس الرياضيات وفق استراتيجيات النظرية البنائية )المعرفية وما فوق المعرفية(، ط -1

 57م، ص2014العممي لمنشر والتوزيع، عمان،  اإلعصار
أحمد حسين المقاني، عمي أحمد الجمعي، معجم المصطمحات التربوية المعرفة في المناىج وطرق التدريس،عالم الكتب  -2

 .32 ، ص2003أكتوبر  ىـ.1424نشر توزيع طباعة، شعبان 
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العموم اإلنسانية ...إلخ، فميما تعددت التعريفات إال أنيا تبقى خطوات إجرائية كاالقتصاد و 
 متسمسمة خادمة لمميدان الذي تندرج فيو.

I- 2  التعميمية االستراتيجيةمفهومLa stratégies d’apprentissage : 
:" توحيد وتنسيق المصطمح التعميمي نجد عمى أنوذا من بين التعريفات المتعددة لي

الجيود لتحقيق األىداف التعميمية، وىي تقابل التخطيط لموصول إلى نتيجة مع وضع أىداف 
 .3لتحقيقيا والتفكير في وسائل لبموغيا"

المنحى والخطة، واإلجراءات والمناورات)التكتيكات( والطريقة واألساليب كما يقصد بيا "و 
            المعمم لموصول إلى مخرجات أو نواتج تعمم محددة، منيا ما ىو عقمي التي يتبعيا

-psycho)أو نفسي/حركي  (sociétal)/ نفسي أو اجتماعي أو ذاتي (cognitive) معرفي/

Motors)  أو مجرد الحصول عمى معمومات(information)
 اإلستراتيجية، وبيذا فإن مفيوم 4

خط سير، يتبعو وينتيجو المعمم لموصول إلى تحقيق أىدافو  من خالل ىذين التعريفين نقول
المرجوة من خالل عممية التعميم، لتمكين المتعممين من الفيم واالستيعاب الصحيح واإلفادة من 

أّنيا خطة منّظمة مشّكمة من  المتعمم أيالخبرات التعميمية لممعمم، فيي حمقة الوصل بينو وبين 
مجموعة التحركات، واألفعال التي يقوم بيا المعمم داخل القسم بشكل منظم ومتسمسل في ضوء 

 اإلمكانيات المتاحة من أجل تحقيق األىداف التعميمية. 

I-  :أنواع االستراتيجيات التعميمية 

تعّددت أنواع االستراتيجيات التعميمية، بتعدد األىداف التعميمية المرغوب تحقيقيا فمكل 
خاّصة ومالئمة لو، إاّل أّننا سنتطرق إلى أكثرىا شيوعًا في  استراتيجيةىدف تعميمي معّين 

                                                           
فرنسي عربي، ممتزم الطبع والنشر، دار الفكر العربي، معجم مصطمحات التربية والتعميم، إنجميزي  أحمد زكي بروى، - 3

 .243 م، ص1980
 ، ممتزم الطبع والنشر، دار الفكر العربي،1ط ىدى محمود الناشف، استراتيجيات التعمم والتعميم في الطفولة المبكرة، - 4
 .101 م، ص 1993-ىـ 1414شارع عباس العقاد، مدينة نصر، القاىرة،   94



 

10 

الوسط التعميمي، والتي أوّلوىا عمماء التربية أىمّية أكبر فحسب التقسيم البيداغوجي تصنف 
 الشكل اآلتي:  عمى

 :استراتيجيات األعداد الكبيرة" 
 المحاضرة )اإللقاء(. استراتيجية -
 المناقشة والحوار. استراتيجية -
 العصف الذىني. استراتيجية -
 :استراتيجيات األعداد الصغيرة 

 الخرائط المفاىيمية. استراتيجية -
 حل المشكالت. استراتيجية -
 التعمم التعاوني. استراتيجية -
  التعميم الفردي:استراتيجيات 

 .5التعمم االلكتروني )التعمم بالحاسوب(" استراتيجية -

 .أوال: استراتيجيات األعداد الكبيرة

 )اإللقاء(: المحاضرة استراتيجية -أ

عمى قيام المعمم بإلقاء المعمومات عمى التالميذ، مع استخدام  االستراتيجيةتعتمد ىذه "
األفكار وتبسيطيا، ويقف التمميذ موقف المستمع الذي السبورة في بعض األحيان لتنظيم بعض 
 .6أو تسميع أي جزء من المادة" يتوقع في أي لحظة أن يطمب منو إعادة

                                                           
التعميم والتعمم: المتبعة بكمية التربية، جامعة أسيوط، وحدة إدارة المشروعات )المرحمة الثانية( برنامج  استراتيجيات - 5

 .5التطوير المستمر والتأىيل لالعتماد بمؤسسات التعميم العالين ص
التعمم، الدبموم الخاصة عبد الحميد حسن عبد الحميد شاىين، استراتيجيات التدريس المتقدمة واستراتيجيات التعمم وأنماط  -6

 م، كمية التربية بدمنيور، جامعة اإلسكندرية،2010/2011في التربية "مناىج وطرق التدريس" 
www.uomisan.edu.iq>admin>book 30، ص.] 
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فينا يكون المعمم محور العممية التعميمية، فيمعب فييا دورا أساسيا إذ يقوم بتقديم الشروح 
مجموعة من  إتباعمعمم إال ما عمى ال االستراتيجيةوالتحميالت والتوضيحات، فإلنجاح ىذه 

 النقاط والمتمثمة في:

 "إعداد الدرس إعدادا جيدا. -
 التركيز عمى توضيح المحتوى العممي بعيدا نقمو. -
 تقسيم الدرس إلى أجزاء وفقرات. -
 استخدام العديد من األدوات التعميمية ومصادر التعمم. -
 استخدام ما يمزم من وسائل. -
 الطويمة لمدة طويمة. االبتعاد عن اإللقاء بنفس الطريقة -
 .7"يذ وردود أفعاليم واالستجابة لياقراءة استجابات التالم -

 :االستراتيجيةمميزات هذه  -1

 بعدة مزايا نذكر منيا: االستراتيجيةىذه  تمتاز

 في وقت قصير." تقديم الكثير من المعمومات 
 .تمكن المعمم من تغطية جزء كبير من المنيج 
  معامل عممية وشراء مواد ومعدات إنشاءال تتطمب 
 .توفير لجميع الطالب حدا أدنى من المعمومات وبترتيب معين 
 .تعميم عدد كبير من الطالب في زمن محدد 
 .توفر جو من اليدوء والنظام في المدرج حيث تتطمب االنصات الجيد 
  مشوقة نسبيا إذا تمتع المعمم بـ: لغة خطابية جيدة، وأسموب عرض  استراتيجيةتعتبر

 ناجح وشخصية قوي جذابة النتباه الطالب.
 

                                                           
 .31، ص 30، ص عبد الحميد حسن شاىين  - 7
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 "8واستطاع المعمم تدعيميا بالوسائل التعميمية السمعية البصرية المناسبة. 

المحاضرة تقتصر بشكل أكبر عمى  إستراتيجيةمن خالل ىذه المميزات نستخمص أن 
 المعمم دون المتعمم، فيمعب فييا كافة أدوار العممية التعميمية.

 المناقشة والحوار: استراتيجية -ب

ىي" عبارة عن حوار شفيي بين المعمم والمتعمم، يكون فيو لممتعمم دور إيجابي في جو 
يمكن تحقيقيا من دون مشاركة غير مختمف تحت إشراف المعمم، يرمي إلى تحقيق األىداف ال 

فالحوار عبارة عن أسموب يكون فيو الطرفين في موقف تفاعمي، حين يتم طرح  ،9"المتعمم
القضية العممية أو الموضوع فيتم بعده تبادل اآلراء المختمفة لدى المتعممين، ثم يعقب المعمم 

 عمى ذلك بما ىو صائب أو غير صائب.
وار تقوم عمى مبدأ التفاعل بين المعمم والمتعمم، فيي من المناقشة والح فاستراتيجيةمنو 

أىم االستراتيجيات التي تنمي الشغف والتشوق في نفسية المتعمم لتمقي المعمومات، وتمقي 
الدرس بدل من تمقييا جاىزة فيذا يساعد عمى االستيعاب والفيم بدون الحفظ، وترسخ المعمومة 

 ظ الذي ال يدوم طويال.في ذاكرة المتعمم لمدة أطول عكس الحف

 : االستراتيجيةمميزات هذه  -1

 المناقشة مميزات تختص بيا عن باقي االستراتيجيات األخرى والمتمثمة في:  الستراتيجية

 .يشرك الطمبة في الدرس وتحفزىم عمى إعمال تفكيرىم وتشوقيم لمدرس" 
 .تمكن المدرس من معرفة مستويات الطمبة واستعداداتيم 
  القدرات الفكرية والمعرفية لدى الطمبة.تنمي 
 .تنمي روح التعاون والعمل الجماعي لدى الطمبة 

                                                           
 .8 ، ص7استراتيجيات التعميم والتعمم المعتمدة بكمية التربية، ص - 8
، ىـ1429 -م 2008، دار صفاء لمنشر والتوزيع، 1االستراتيجيات الحديثة في التدريس الفعال،ط محسن عمي عطية، - 9
 .220 ص
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 .تدرب الطمبة عمى أسموب الحوار والجرأة وآداب المحاورة 
 .توفر مجاال إلظيار االتجاىات والمعارف والميارات 
  تخمق صفة االحترام بين  االستراتيجية فيذه االتصال"تساعد عمى تنمية ميارات

المعمم والمتعممين أوال وبين المتعممين فيما بينيم ثانيا وتشجيعيم عمى التعميم، كما 
 تدربيم عمى أسموب النقاش في نطاق استحضار المعارف.

 تدور المناقشة في أسموبين ىما: المناقشة: استراتيجيةأساليب  -2

بموجب ىذا األسموب يطرح المدرس سؤاال عمى الطمبة فيجيب أحد  األسموب األول:"  -
ذا لم تكن اإلجابة كافية يطرح السؤال نفسو عمى طالب  الطالب فيعمق المدرس عمى اإلجابة وا 
آخر وىكذا عمى أن يكون طرح السؤال قبل اختيار المجيب وذلك إلشراك الجميع في التفكير 

األسموب يكون دور الطالب إيجابيا من حيث عدم  باإلجابة ثم اختيار المجيب وفي ىذا
 .10االعتماد كميا عمى المدرس فمم يعد دور الطالب متمقيا بل مشاركا"

فنالحظ أن ىذا األسموب فيو نوع من النقص فيو أقل فاعمية في العممية التعميمية، "والمخطط 
 :11التالي يبين مسار المناقشة بين طرفي العممية التعميمية"

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .221 ، ص220 صعبد الحميد حسن شاىين   -10
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1ن مسار المناقشة بين المدرس والطلبة حسب األسلوب شكل توضيحي يبي    



 

14 

بموجب ىذا األسموب يطرح المدرس سؤاال أو قضية ويعطي الطمبة " األسموب الثاني: -
الحرية في اإلجابة عن السؤال أو مناقشة القضية فيما بينيم وىذا يعني أن التفاعل لم يعد 

 مقتصرا بين المدرس والطمبة إنما يمتد ليكون بين الطمبة أنفسيم وبينيم وبين المدرس.
فيشتركون في مناقشة القضية أو السؤال حتى يتوصموا إلى اإلجابة أو الحل وبذلك يكون 
الجميع متفاعمين أما المدرس فيكون دوره مشرفا عمى إدارة النقاش وال يتدخل إال عند 

األسموب ذا فعالية أكبر مقارنة باألسموب األول كونو يجعل كل  ،فيعد ىذا12"الضرورة
المتعممين في نطاق تمك المناقشة فال تقتصر ىذه العممية عمى متعمم واحد فقط فتكون 

 الفعالية النشاط متبادل بين عناصر العممية التعميمية )المعمم والمتعمم(.
 :13ب""فالمخطط التالي يبين مسار المناقشة وفق ىذا األسمو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

                                                           
 .221محسن عمي عطية، االستراتيجيات الحديثة في التدريس الفعال، سابق، ص  -12

 .222 ص المرجع نفسو - 13
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2شكل توضيحي يبين مسار المناقشة في التدريس وفق األسلوب   
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I-3  :تتكون الستراتيجية التعميمية من عدة عناصر تتمثل في مكونات االستراتيجية التعميمية
 ما يمي :
 " األىداف التعميمية. .1
 يقوم بيا المعمم، وينظميا ليسير وفقيا في تدريسو.التحركات التي   .2
 األمثمة والتدريبات والوسائل المستخدمة لموصول إلى األىداف. .3
 الجو التعميمي والتنظيمي الصفي لمحصة. .4
، من خالل الشرح 14استجابات التالميذ عن المثيرات التي ينظميا المعمم ويخطط ليا" .5

المكونات التعميمية متكاممة ومترابطة فيما بينيا، فحذف أو تقديم  أعاله نالحظ أن
وتنقص من كماليا، إال أّن  اإلستراتيجيةوتأخير مكون عن آخر يحدث اختالل في توازن 

بعض الباحثين يسمطون الضوء عمى المكون الثاني أال وىو التحركات التي يقوم بيا 
مق وجوه االختالف بين االستراتيجيات المعمم، باعتباره األىم وىو العنصر الذي يخ

 التعميمية.
فمو تمعنا في ىذه المكونات لوجدنيا متسمسمة تسمسال منطقيا ووجييا؛ فالمعمم عميو 
تحديد األىداف التعميمية قبل الشروع في تنظيم صفو أو تقديم أمثمة...، فعممية اختيار 

 قبل المعمم.المالئمة تتوقف عمى األىداف المرسومة من  االستراتيجية
فعمى سبيل المثال: "فإن المعمم الذي يؤمن بأن اليدف من التدريس، ينحصر في تزويد 

التي تضمن وصول المعمومات بأقصر  االستراتيجيةالتالميذ بأكبر كم من المعمومات، سيختار 
 االستراتيجيةوىذا تدليل عمى ما أشرنا إليو أعاله بأن  ،15الطرق و أسرعيا إال وىو اإللقاء"

 تتحدد وفق األىداف التعميمية.
 

                                                           
ىـ 1423، مكتبة التربية نواف العدواني، عالم الكتب، القاىرة، 1اتو، طكمال عبد الحميد زيتون، التدريس نماذجو وميار  -14
 .266 م، ص2003 -

 .102 ىدى محمود الناشف، استراتيجيات التعمم والتعميم في الطفولة المبكرة، مرجع سابق، ص - 15
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l-4  األفضل؟: االستراتيجيةكيف يختار المعمم 
لنجاح عممية التعميم يتطمب من المعمم الكفء والمتمكن اإللمام بعدة استراتيجيات التعميم 

المناسبة في الموقف التعميمي  االستراتيجيةوالتعمم المختمفة، فتمكنو من اختيار واستخدام 
بضوء تنويع التدريس  االستراتيجيةفعممية اختيار ل تحقيق نواتج التعمم المتوخاة "المناسب لتسيي

بمجموعة من الضوابط العممية التي تعكس فكرة وخبرة المعمم، عالوة عمى مدى معرفتو 
داف التعميمية ورصد بخصائص تالميذه وطبيعة االختالف المتواجد بينيم، كذلك وضوح الي

الزمن المناسب، باإلضافة لما يتقنو المعمم من ميارات عند تطبيق  المتاحة وتحديداإلمكانات 
، فعمى المعمم مراعاة خطوات ىامة وأساسية تمكنو من االختيار 16المختمفة" االستراتيجية

 األنسب االستراتيجيات التي تسيل لو عممية التعميم المتمثمة في: 
  رسم اليدف المتوخى لتحقيق الناتج التعميمي المستيدف بعد نياية الحصة أو المقرر

 أو البرنامج الدراسي.
 .مراعاة الفروق الفردية لممتعممين وخبراتيم السابقة 
 .توفر قاعات دراسية ومصادر التعمم وكذلك أدوات وأجيزة في المؤسسات التعميمية 
 ئمة لممنياج.تعميم المحتوى في مدة زمنية محددة مال 
  االستراتيجيةتوفر لدى المعمم الميارات التي تمكنو في تطبيق. 

 

 

:خالصة الورقة   

إن التعامل مع الواقع التعليمي في الجزائر و بالتالي فرز االستراتيجيات التعليمية في الواقع 

التعليمي يعتبر عملية ليس بالسهل بالنسبة للمؤسسة في شكلها العام أي المدرسة و بالتالي 

اب األمة الناطقة باللغة العربية و من ثم الوسائل و المناهج الممكن التعامل معها في ظل غي

النص التراثي الذي يعبر عن البعد الثقافي و االجتماعي و بالتالي الحضاري للشعب 

 الجزائي أوال و للمتعلم ثانيا و للمؤسسة ثانيا  

                                                           
ر، تنويع التدريس في الفصل دليل المعمم لتحسين طرق التعميم والتعمم في كوثر حسين كوجك، صالح الدين خض -16

 .144م، ص2008ىـ، 1429مدارس الوطن العربي، بيروت ـ لبنان، مكتب اليونيسكو واإلقميمي لمتربية في الدول العربية، 


