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أهم القوى الفاعلة يف ا�تمعات، وسبب وجيه يف تطور الدّول؛ هلذا جند التعليم أحد  ديع      

العلماء وخرباء الرتبية منصّبني يف كيفية تطويره من خالل حتديث مناهجه وتغيري أساليب التعليم، وطرائق 

  .التدريس من أجل حتصيل تعليم فّعال

تيجيات التدريس املتبعة يف التعليم من إبراز الدور الفّعال ملختلف إسرتاإىل �دف هذه الدراسة     

  .أجل االرتقاء به

  .اسرتاتيجيات –طرائق التدريس  –مناهج  –خرباء الرتبية  –تعليم : الكلمات المفتاح 

Abstract : 
     Education is one of the most important actors in societies and a good  
reason for the development of countries; that is why we find scholars and 
education experts focusing on how to develop it through updating its 
curricula and changing teaching methods for effective education. This study 
aims to highlight  the effective role of teaching strategies used in education 
in order to improve it. 
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  :مقدمة

تعد املنظومة الرتبوية جزء من احلياة االجتماعية؛ والواقع املعيش يفرض عليها بكّل معطياته      

أن يصحبها حركة تنمية وتطوير يف العملية التعليمة التعّلمية، اليت جتعل من املتعّلم فردا قادرا على 

الل التصدي لطرائق التعليم مواجهة هذا الّزخم العلمي الكبري، واالنفجار املعريف، وهذا من خ

  .التقليدية اليت حتد من إبداعه وتطّور منو شخصيته

وقد أصبح متعّلم اليوم حباجة ألن يتعّلم كيف يتعّلم ال كيف حيفظ ويستهلك املادة املعرفية 

  . دون إدراك منه

بذوره وألّن املدرسة بناء اجتماعي خيضع لقّيم ا�تمع بكّل تقاليده، فهي صورة مصغرة عنه، 

، تنمو وتزهر أخالقا جاهزة، وأفكارا رات الدراسة، يسقيها علما ومعارفاليت يرميها يف حج

  .فهي وسيط بني األسرة وا�تمع، تدعم أفراده صغارا، لرتتكز عليهم وتقوى �م كبارا. رائدة

مكان ويف ظّل الصراع املعريف القائم، وحتديات العصر والثورة املعلوماتية، زحزح املتعّلم  

معّلمه، يف املثلث الديداكتيكي، وترأس هرم املثلث، وأصبح املعّلم رائدا للعملية التعليمية التعّلمية، 

  .باحثا عن املعرفة، مستنبطا قواعدها، صانعا لنتائجها ال ناقال هلا

والتغيري مل يقتصر على أقطاب املثلث الديداكتيكي فحسب، بل تعّداه إىل املناهج وطرائق 

  .س واالسرتاتيجيات التعليمية، فظهرت مناذج خمتلفة من االسرتاتيجيات التعليميةالتدري

  فاإلشكالية املطروحة ما هي اإلسرتاتيجية؟ ما أنواعها؟ وما الغاية من استثمارها يف التعليم؟

 على أي أساس تبىن االسرتاتيجية؟ وما هي معايري انتقاؤها؟

ابة على كّل هذه التساؤالت بغية توسيع الفهم حول سنحاول يف هذه الورقة البحثية اإلج     

دائرة اإلسرتاتيجيات املتبعة يف التعليم ودورها يف ترقيته ومسامهتها يف تبسيط العملية التعليمية 

  .التعليمة للمعّلم واملتعّلم

�ا وقد قمنا �ذه الدراسة متبعني املنهج الوصفي الذي يتتبع الظاهرة ويصفها وحيّلل إجيابيا     

 .وسلبيا�ا

  :تمهيد

ظّل مصطلح اإلسرتاتيجية حكرا على امليدان العسكري لفرتة غري يسرية، يستمد مدلوله      

من الفنون العسكرية، ويتعامل فقط بالوسائل اليت تستخدم يف قيادة اجليوش، إّال أّن هذا 
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به خطّة أو  املصطلح انزاح من القاموس العسكري ليوظف يف ا�ال الرتبوي، وأصبح يقصد

 . 1جمموعة تكتيكات خمتلفة لتحقيق هدف تعليمي حمدد

  :أوال

  :الجذور األولى لظهور اإلستراتيجيات التعليمية.1

اليت جاءت يف منظور " تعّلم التعّلم " وتعود مرجعية إسرتاتيجيات التعّلم إىل قدرات        

 وجون Spencerسبنسر ،Rousseauوكانت شزارا�ا قبله عند كّل من روسو  BINETبيين 

  Deweyj.  j .يديو 

خالل العشرية األخرية من القرن العشرين يف الدراسة املنتظمة والتجريبية   وقد بدت الرغبة ظاهرة

  Etude systématique et empirique des stratégies »2 »لإلسرتاتيجيات 

 Psychologie » وجنمت هذه الرغبة من الضغط املتولد من علم الّنفس التكويين 

génétique »  الذي كانت اهتماماته مبا وراء املعرفة أو امليتا معرفة ،métacognition . من جهة

 « rémédiation cognitive »3.من ضغط برامج املعاجلة املعرفية ومن جهة أخرى 

ز إىل تثمني تعليم اإلسرتاتيجيات، حيث متتا  Montel ومونتايل Fayolوأشار كّل من فايول      

  » هذه األخرية خباصية تزويد الفرد مبجموعة من األدوات التكييفية القابلة لالنتقال

transférables »    واليت متنحه القدرة على التعلم ويف الوقت ذاته حتل املشكالت اليت تثريها

 .4احلياة املدرسية أوال ومن بعدها احلياة اليومية للمتعّلم

اإلسرتاتيجية عبارة عن تتابع لألحداث " ولية للرتبية أنّ ذُكر نقال عن املوسوعة الد وقد

والتفاعالت اجلوهرية اليت حتدث بني املعّلم واملتعّلم واليت متثل جمموعة من األفعال املصممة 

  .5"للحصول على املخرجات التعليمية املرغوبة 

 .إذا فاإلسرتاتيجية يف جمال التعليم قصدية خمطط هلا لبلوغ هدف معني

 :بنائية وعالقتها باإلستراتيجيةال -2

يعّد املنظور البنائي اجتاه حديث يف التعليم، فقد ظهر نتيجة التحوالت اليت طالت قطاع    

املعّلم، ( الرتبية خالل العقود الثالثة املاضية،إذ انزاح الرتكيز من املؤثرات اخلارجية يف التعليم

إىل الرتكيز على العوامل اليت يكون تأثريها داخليا  ...)املؤسسات الرتبوية، املناهج، طرائق التعليم

على التعّلم، حيث انصّب الرتكيز على كيفية تفكري املتعّلم، وإىل احليل واحللول اليت يلجأ إليها 
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حني يتعرض ملختلف املواقف كمكتسباته القبلية، وسرعته يف استحضار املعلومة، وكيفية معاجلتها، 

  .تفكريه، وكّل ما جيعل التعّلم لديهودافعيته للتعّلم، وكيفية 

وجيمع فالسفة الرتبية أّن البنائية هي منوذج يف التعّلم، تشرتك يف هدف واحد وهو بناء املعرفة 

من قبل املتعّلم من خالل خرباته السابقة وربطها مبا هو حقيقي من اخلربات اليت تواجهه يف 

  .حياته، وهذا ما جيعل للتعّلم معىن مدى احلياة

عملية استقبال تتضمن إعادة بناء املتعّلمني ملعاين " هناك اجتاه آخر يرى أّن البنائية هيو 

 .6"جديدة داخل سياق معرفتهم احلالية مع خربا�م السابقة وبيئة التعّلم 

  :مرتكزات النظرية البنائية-  3

  :7ترتكز البنائية على جمموعة من املبادئ األساسية

م، اليت هي أساس عملية التعّلم، حيث أّن املتعّلم يبين معرفته من املكتسبات القبلية للمتعلّ -

  .خالل ما تعّلمه سابقا

يبين املتعّلم معىن لكّل ما يتعّلمه بناء ذاتيا، إذ يتشكل املعىن داخل بنيته املعرفية وهذا من -

بط خالل تفاعل حواسه مع البيئة اخلارجية عن طريق تزويده مبعلومات وخربات متكّنه من ر 

  .املعلومات اجلديدة مبا لديه من معلومات سابقة

  .التعّلم حيدث على أفضل وجه عندما تواجه املتعّلم مشكلة ما أو مهمة واقعية-

ال حيدث تعّلم جديد ما مل حيدث تغيري يف بنية املتعّلم املعرفية، إذ يعاد تنظيم األفكار -

  .واخلربات املوجود �ا عند دخول خربات جديدة

  .ين املتعّلم معرفته مبعزل عن ا آلخرين، بل يبنيها من خالل التفاوض االجتماعي معهمال يب-

وقد كان الفكر البنائي واملبادئ األساس للنظرية البنائية املرتكزات احلقيقية اليت انطلقت منها عّدة 

  .إسرتاتيجيات تعليمية

  :الفرق بين اإلستراتيجية والطريقة واألسلوب في التعليم-4

إسرتاتيجية التدريس أمشل من :" ميكن حتديد الفرق بني اإلسرتاتيجية والطريقة واألسلوب يف أنّ     

الطريقة، فاإلسرتاتيجية هي اليت ختتار الطريقة املالئمة مع خمتلف الظروف واملتغريات يف املوقف 

  .8"التدريسي، أّما الطريقة فإّ�ا باملقابل أوسع من األسلوب 
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ما هي إّال وسيلة اتصال يستخدمها املعّلم من أجل أن يوصل أهداف الدرس فطريقة التدريس    

أّما أسلوب التدريس فهو الكيفية اليت يتناول �ا املعّلم الطريقة أي طريقة " 9.إىل املتعّلمني

التدريس، فالطريقة أمشل من األسلوب وهلا خصائص خمتلفة، واإلسرتاتيجية مفهوم أمشل من 

يجية يتم انتقاؤها تبعا ملتغريات معينة وهي بالتايل توجه اختيار الطريقة املناسبة االثنني، فاإلسرتات

  .10"واليت بدورها حتدد أسلوب التدريس األمثل والذي يتم انتقاؤه وفقا لعوامل معينة

فاالسرتاتيجية تفرض استخدام الطريقة املناسبة، والطريقة وحدها من حتدد أسلوب التعليم  

  .الذي يناسب الدرس

 :ثانيا

  :إستراتيجيات التعليم-  1

يتمثل التعليم يف تأثري خارجي يتوجه حنو شخصية املتعّلم، فالتعليم ينتج من فعل معّلم،     

جمموع العمليات واملصادر الرتبوية املخططة من طرف املعّلم من أجل " وإسرتاتيجيات التعليم هي

  .11"التعّلم املرغوب فيه لدى مجيع املتعّلمني فإسرتاتيجيات التعليم ال تثري بالضرورة . املتعّلم

فإسرتاتيجية التعليم يكون خمطط هلا بصفة دقيقة، أي بعد حتليل دقيق للوضعية التعليمية اليت 

بينما إسرتاتيجية التعّلم . تندرج فيها، وتبىن قبل سريان الوضعية التعليمية مع التنبؤ بدرجة تالؤمها

  .ل التعّلميتظهر وتستخدم خالل ممارسة الفع

بأّ�ا تعود إىل امليكانيزمات اليت يستخدمها " إسرتاتيجيات التعّلم Barth  وقد وصف بارث

الفرد إلكساب مفاهيم، بينما إسرتاتيجيات التعليم هي املساعي اليت يصممها املعّلم للتمكني من 

  .12"هذا االكتساب 

املتعّلم من تقنيات أو معارف سابقة، فإسرتاتيجيات التعّلم خاّصة باملتعّلم تضم كّل ما يوظفه 

بغية تسريع وترية الفهم والتمتع بالتعّلم، بينما إسرتاتيجية التعليم فهي خاّصة باملعّلم فهي  ...طرائق

  كّل ما خيطط له ويستعني به من أجل إجناح الوضعية التعليمية

  :تعريف استراتيجية التعّلم-  2

طرائق، إجراءات، ( تيجيات إىل أفعال ووسائل حمددةويف جمال التعّلمات تشري االسرتا"      

يقوم �ا املتعّلم جلعل عملية التعّلم أسهل وأسرع وأكثر متعة وفاعلية، وجتعله متعّلما ...) تقنيات

  .13"مستقال وقادرا على توظيف ما تعّلمه يف خمتلف الوضعيات 
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س بيسر ومتعة، ومتكنه من التفاعل فهي كّل ما يلجأ إليه املتعّلم ملساعدته على استيعاب الدر     

  .معه

األمناط السلوكية وعمليات التفكري اليت يستخدمها التالميذ وتؤثر فيما ّمت تعّلمه، " يقصد �ا   

إّ�ا االسرتاتيجيات اليت يستخدمها التالميذ ملعاجلة . مبا يف ذلك الذاكرة والعمليات امليتامعرفية

التالميذ كثريا ما يكّلفون مبهام تعليمية معينة، مثل تكملة  مشكالت تعّلم معينة، ومثال ذلك، أنّ 

ورقة عمل يف القراءة أو حتديد مادة مرجعية تتطلب كتابة تقرير أو حبث يف مادة التاريخ، ولكي 

يكمل التلميذ مهام التعّلم هذه فإّن األمر يقتضيه أن يندمج يف عمليات تفكري معينة، ويف أمناط 

  .14"سلوكية 

 أنّه عندما يكّلف املعّلم املتعّلمني بإجناز مهام تعليمية معينة، كحل تطبيقات يف الظاهرة وهذا يعين

الّلغوية أو يف ميدان القراءة، يلجأ املتعّلم إىل التفكري بطريقة معينة ختتلف من ميدان إىل آخر، 

أو اللجوء مستخدما أمناطا سلوكية خاّصة، كمراجعة القواعد العامة، أو تصفح عناوين رئيسة، 

لتقنية التلخيص، فلكي يؤدي املتعلمون مهام التعّلم ينبغي أن يكتسبوا خمتلف إسرتاتيجيات 

  .التعّلم

وتتعدد االسرتاتيجيات بتعدد الظروف احمليطة، فما يكون مناسبا يف سياق ما، قد ال يكون  " 

سرتاتيجية املنتقاة لتحقيق و�ذا فإّن تغّري بعض العناصر، يستتبع تغّريا يف اإل. كذلك يف سياق غريه

اهلدف، فال ينحصر فعل الفاعل يف استعمال إسرتاتيجية واحدة ثابتة دوما، كما قد ال حيّبذ أن 

وهنا يصبح التفكري الذهين القائم على حتليل السياق، . يتحقق باإلسرتاتيجية املألوفة واملباشرة

  . 15"النتقاء أنسب اإلسرتاتيجيات عمال ضروريا 

  .تعّلم يف انتقائه إلسرتاتيجية ما على السياق الذي وضعت فيه مشكلة الدراسةفيعتمد امل

فاإلنسان ميارس أفعاال خمتلفة يف حياته، لتحقيق أهداف معينة، وال ميكنه أن ميارس هذه    

األعمال يف وضع مستقل عن سياق ا�تمع الذي ينتمي إليه؛ وهلذا فهو يتخذ طريقة معينة 

اة األطر اليت حتف بعمله أوال، أي عناصر السياق، واليت متكنه من حتقيق يتمكن �ا من مراع

هدفه ثانيا، قد تكون هذه األعمال اجتماعية، أو ثقافية، أو جتارية، أو لغوية  تستدعي تنوعا يف 

طرائق إجنازها، حيث أّن الفرد ينجزها يف سياق اجتماعي ذي عناصر مؤثرة؛ ويصطلح على هذه 

   16.اتيجياتالطرائق باإلسرت 
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نشاط حتويلي هادف لغايات وأغراض السياسة التعليمية بواسطة وضع وإجناز جمموعة " فهي   

 .17"من اإلجراءات التعليمية املنتظمة والعاّمة، من أجل حتقيق أهداف يطول أو يقصر مداها 

ا ألّن هذه وهذ  stratégies cognitivesتعرف إسرتاتيجيات التعّلم باإلسرتاتيجيات املعرفية     

اإلسرتاتيجيات حتقق أهدافا تعليمية معرفية أكثر منها سلوكية، ومن أمثلة األهداف املعرفية 

  . 18استظهار قصيدة شعرية، أو فهم فقرة يف كتاب

فقد مسيت اسرتاتيجيات التعّلم باالسرتاتيجيات املعرفية ألّن الغاية منها حتقيق ما هو معريف ال 

  .سلوكي

  .سرتاتيجية هي ما يلجأ إليه الفرد من تفكري ذهين حلّل مشكل ما يواجههيرى برونر أّن اإل

  .إذا فإسرتاتيجية التعلم ترتبط مبوضوع التعّلم ومبا اكتسبه املتعّلم من معارف سابقة

إسرتاتيجيات التعليم هي سلوك أو كّل فعل يعزم املتعّلم السري فيه يف مرحلة تعّلم والذي يكون "  

 يف اكتساب، أو ختزين أو إدماج أو استحضار الحق لكفاءات جديدة ومعارف موجها حنو التأثري

 . Hume  19وهيوم WEINSTEIN وهذا حسب وينستان" جديدة 

  .فهي كّل سلوك يلجأ إليه املتعّلم بغية حتقيق غاية ما تعّلمية

  :أهمية تعليم إستراتيجية التعّلم-  3

م هو أن يعّلم املعّلم املتعّلمني باالعتماد على تعّد الغاية الرئيسة من إسرتاتيجية التعلّ     

متعّلم مستقل، متعّلم اسرتاتيجي، : أنفسهم، ومن املصطلحات اليت تصف هذا النوع من التعّلم

هذا األخري له جمموعة من اخلصائص، فهو يشري إىل أولئك املتعّلمني الذين . متعّلم ينظم نفسه

  :20يتمكنون من القيام بأربعة أشياء هاّمة

  .أن يتمكن املتعّلم من تشخيص موقف تعليمي معني تشخيصا صحيحا دقيقا-

  .أن حيسن اختيار إسرتاتيجية تعّلم ملعاجلة مشكلة التعّلم املطروحة-

  .أن يراقب مدى فاعلية االسرتاتيجيات-

  .أن ميتلك املتعّلم الدافعية ليندمج يف موقف التعّلم حىت يتم هذا املوقف-

نظم نفسه يعرف كيف يلخص وهو يقرأ  موضوعا يف كتاب أو يتساءل عن فاملتعّلم الذي ي

املوضوع أثناء قراءته، إّن هذا الّنمط من املتعّلمني يعرف مىت يستخدم إسرتاتيجية معينة ومىت 

  .يتخلى عنها
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أّن املتعلمني نشطون يستطيعون   HUMEوهيوم WEINSTEINيتبني لنا من حتليل وينستان  

  .21واإلدماج، بإمكا�م استحضار خمتلف قواعد املعارف اليت حبوز�م والعمل �االتغيري والبناء 

املتعّلمني " إىل أنّ   j.Taradifوتارديف   weinsteinوقد أشار بعض الباحثني أمثال وينستان    

الذين يتفوقون يف تعّلما�م هم الذين يوظفون إسرتاتيجيات تعّلم فّعالة إلجناز خمتلف األنشطة 

كما أّن املتعّلمني الذين يستعملون هذه اإلسرتاتيجيات يكتسبون سرعة يف اإلجناز . حةاملقرت 

 .22"واستقاللية يف اآلداء أكثر من غريهم 

فاملتعّلمون الذين ميتلكون اسرتاتيجيات متعددة، يوظفو�ا إلجناز خمتلف األنشطة يف ظروف 

ن ال ميتلكون إسرتاتيجيات فّعالة سهلة ميسرة ويف أوقات سريعة عكس أولئك املتعّلمون الذي

  .تساعدهم على حّل املشكالت التعليمية التعّلمية

وعلى هذا فإّن املعّلم مطالب بتنويع مداخل التعّلم وأساليبه إلعطاء فرص جلميع املتعّلمني 

الكتساب إسرتاتيجيات تسهل عليهم بناء املفاهيم واملعارف وإدماجها وتوظيفها حسب  

   23:التعّلم مّم يتطّلبمتغريات وضعيات 

العمل على تنظيم إسرتاتيجيات التعّلم وتكييفها مع خصوصيات ما يواجهه املتعّلمون من -

  .وضعيات تعليمية تعّلمية

تعليم االسرتاتيجيات بشكل صريح ومتدرج، يف سياق وضعيات تعّلمية حقيقية، وهذا على -

وإيقاعات تعّلم، وخلصوصية املادة الدراسية حسب قدرات املتعّلمني، وقدرا�م الذهنية واملعرفية، 

  .من جهة أخرى

التعرف على إسرتاتيجيات التعّلم اليت يستخدمها املتعّلم أثناء العملية التعليمية التعلمية، -

  .ومساعدته على على تطويرها

تيجيات إّال أّن األمر ال خيلو من كون أّن هناك أعدادا كبرية من املتعّلمني ال ميلكون اإلسرتا    

حيث أّن إسرتاتيجيات الضبط الذايت  واسرتاتيجيات الدراسة . الكافية اليت تساعدهم على التعّلم

  .24والتعّلم املعريف قابلة ألن يعّدها املعّلمون

فمسؤولية تكوين املتعّلمني على اسرتاتيجيات التعّلم بشكل نظامي تقع على عاتق املعّلمني، فتعّلم 

للمتعّلم باكتشاف خمتلف الطرائق اليت حتقق أهدافهم وحاجا�م، وما  هذه االسرتاتيجيات تسمح
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وكذا التحكم . على املتعّلم إّال أن حيصي الكيفيات املختلفة  واملمكنة ملعاجلة املعارف واملعلومات

  .يف تقومي فعالية خمتلف اإلسرتاتيجيات عند مواجهة الوضعيات املختلفة

اعدة للمتعّلمني بشأن انتقال مسؤولية التعّلم من املعّلم إىل فالتعليم ما هو إّال عملية مس    

املتعّلم، ومساعد�م على تنمية قدرا�م، ومتكينهم من استخدام اسرتاتيجيات تعّلم بفعالية 

  .25واستقاللية

 وهذا ما تشهده املقاربات احلالية حيث أصبح املتعّلم هو املدير الرئيس واحملرك األساس يف تسيري

العملية التعّلمية التعليمية، ويبقى دور املعّلم تقدمي خطوات االسرتاتيجية، وكيفية عملها وتنميتها  

  .والشرح الواضح لالسرتاتيجيات املعرفية وامليتا معرفية

   26:مبادئ إستراتيجيات التعّلم-4

دراسته من خالل   LEVINاإلسرتاتيجيات حتكمها جمموعة من املبادئ، وقد بينها ليفني    

  :لألحباث الرّاهنة حول إسرتاتيجيات التعّلم وهي أربعة مبادئ

ختتلف اإلسرتاتيجيات باختالف الوضعيات التعليمية، وال توجد اسرتاتيجيات كونية تكون  -

  .فّعالة بالنسبة جلمبع أنواع التعّلم

  .تتطابق اإلسرتاتيجيات مع معارف املتعّلمني مع مراعاة الفروق الفردية هلم -

  .تعمل اإلسرتاتيجيات على تسهيل عملية اكتساب املعرفة من قبل املتعّلمني -

اإلسرتاتيجيات حيكمها التصديق على فعاليتها الذي يتم يف سياق القسم الدراسي،  -

  .وبواسطة املتعّلمني الذين يستخدمو�ا

هو مبدأ املنفعة ، هناك مبدأ آخر و LEVINليفني   وباإلضافة إىل املبادئ األربعة اليت أقرها -

الذي أورده جوبيل ولوسينيان، والذي مفاده أّن استخدام اسرتاتيجية ما ال يعطي نتائج فّعالة إالّ 

فاملتعّلمون إذا أدركوا أمهية استخدام اإلسرتاتيجيات . إذا كان للمتعلمني اعتقاد راسخ مبنفعتها

  27.اتيجية فّعالة أكثرواألثر اإلجيايب الذي تضيفه هلم كالثقة بالنفس ستكون اإلسرت 

  :كيف تصمم اإلستراتيجية-5

تصمم اإلسرتاتيجية يف صورة خطوات إجرائية حبيث يكون لكّل خطوة بدائل، حىت "    

تتسم اإلسرتاتيجية باملرونة عند تنفيذها، وكّل خطوة حتتوي على جزيئات تفصيلية منتظمة 

ّلم عند تنفيذ إسرتاتيجية التدريس ختطيط ومتتابعة لتحقيق األهداف املرجوة، لذلك يتطّلب من املع
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منظم مراعيا يف ذلك طبيعة املتعّلمني وفهم الفروق الفردية بينهم والتعرف على مكونات التدريس 

"28 .  

فاإلسرتاتيجية تكون طّيعة، سهلة التنفيذ، تنماز عناصرها بالتنظيم والتوايل، كما جيب     

 .عّلمني واحتياجات الدرسمراعاة املعّلم الفروق الفردية بني املت

  :29خصائص اإلسرتاتيجية اجلّيدة يف التعليم

جيب أن تتضمن اإلسرتاتيجية اجلّيدة مجيع املواقف واالحتماالت املتوقعة يف : الشمول-1

  .املوقف التعليمي

  .حبيث ميكن استخدامها من صف آلخر: املرونة والقابلية للتطوير-2

  .بأهداف تدريس املوضوع األساسية أن تكون قصدية ومعلنة، أي مرتبطة-3

  .أن تعمل على معاجلة الفروق الفردية بني املتعّلمني-4

  ).فردي، ومجاعي ( أن تراعي منط التعليم ونوعه-5

  .أن تراعي اإلمكانات املتوفرة باملؤسسة الرتبوية-6

ارة؛ اإلسرتاتيجيات ليست غايات يف حد ذا�ا، وجيب أّال خنلط بني اإلسرتاتيجية وامله-7

بينما املهارة   « Procèdes » فالسلوك اإلسرتاتيجي يفرتض اختيارا من بني عّدة كيفيات عمل

  .30هي حتيل على كيفية عمل مفروضة يف الغالب بواسطة وضعية التقومي

  :31مكونات إسرتاتيجيات التعليم

  :حّدد كمال زيتون مكونات إسرتاتيجيات التعليم بشكل عام بأّ�ا   

  .تعليميةاألهداف ال -

  .كّل األمثلة والتدريبات، واملسائل املستخدمة يف الوصول إىل األهداف  -

  .�يئة القسم وتنظيمه خالل احلّصة التعليمية -

  .خطوات املعّلم اليت يتبعها أثناء سري درسه -

  .جتاوب املتعّلمني نتيجة املثريات اليت خيطط هلا املعّلم -

يد اختيار إسرتاتيجية التعليم اليت ختدم درسه وحتقق ومن حنكة املعّلم الناجح، أن جي    

اهلدف منه، وتراعي الفروق الفردية بني املتعّلمني، وتتالءم واحتياجا�م، أو حىت يزاوج بني جمموعة 
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و�ذا يكون املعّلم احلاذق رائدا للمعرفة، مسريا للعملية . من اإلسرتاتيجيات اليت ختدم درسه

  .التعليمية التعّلمية

  :ومن مميزاته أيضا أن يرى يف املتعّلم   

  .حمور العملية التعليمية التعّلمية-

  .صانعا للمعرفة، فاعال يف اكتساب املعلومات، وأّال يكون سلبيا، مستقبال هلا-

  .يساهم يف تطوير نفسه من خالل التمتع بالتعليم الذايت، والتعلم التعاوين التشاركي-

  .يتهاملهارات، يعمل على تطوير ذاته، وبناء شخصيسعى دوما الكتساب املعارف، و -

  32: معايير اختيار إستراتيجيات التعليم المناسبة -5

  :إّن اختيار اإلسرتاتيجية املناسبة حيتاج إىل معّلم ذكي، متمرس، حيث يراعي يف ذلك      

الساعي  يتوجب على املعّلم أثناء انتقائه لإلسرتاتيجية مراعاة احلجم: مراعاة الزمن -    

  .للميدان التعّلمي

  .مبا خيدم درسه من اإلسرتاتيجية االستعانةحيرص املعّلم على : اختيار ما تسهم به -   

  معرفة أين تستخدم قّوتك لتحقيق أفضل األثر؟ وكيف؟ -   

  .حتديد األولويات الصحيحة -   

من خالل اختاذ  حيرص املعّلم على الربط والتنسيق بني هذه العناصر يف نسيج واحد -   

  .قرارات فّعالة

  :وهلذا جند املعّلم احلاذق يتخّري اإلسرتاتيجية املناسبة على ضوء   

  .مراعاة طبيعة أهداف التعليم اليت يراد حتقيقها -   

  .احلاجة إىل ثراء خربة التعّلم، من خالل ترويض الدافعية الداخلية املنشأ واخلارجية املنشأ -   

  .  العتبار قدرة املتعّلمني املنغمسني يف العملاألخذ بعني ا -   

  :أنماط إستراتيجيات التعّلم - 6 

 Stratigies de réenrolement ou deإسرتاتيجيات إعادة السرد والتسميع  -أ   

réaffectation:   
حىت حيدث التعّلم، بنبغي على املتعّلمني أن يربطوا املعلومات اجلديدة اليت يتعّلمو�ا     

  : وهي نوعان. سبا�م القبليةمبكت

      :  Mémorisation ou récitation  sourde:الحفظ أو التسميع الصم-1  -  أ
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تقوم هذه اإلسرتاتيجية على تكرار املعلومات اليت يريد املتعّلم حفظها وتذكرها بصوت    

صرية منخفض، أو مرتفع، وتوظف هذه اإلسرتاتيجية يف حفظ املعلومات البسيطة يف الذاكرة الق

 املدى، 

إّال إّن جمرد التكرار والتلفظ ال يساعد كثريا يف حالة ما إذا كانت املعلومات معقدة، وهذا     

  .ألّن املتعّلم ال يستطيع أن يتذكر مجيع الكلمات أو األفكار يف كتاب إذا قرأه بصوت مرتفع

  : Récitation complexالتسميع المعقد أو المركب  - 2-أ   

حتفاظ مبواد أكثر تعقيدا يتطلب إسرتاتيجيات إعادة سرد وتسميع مركب ومعقد إّن اال"    

تتعدى جمرد تكرار املعلومات، فوضع خطوط حتت األفكار الرئيسة، وكتابة مالحظات يف اهلامش 

إسرتاتيجيتان مركبتان إلعادة السرد ميكن تدريسهما للمتعّلمني ملساعد�م على تذكر مواد تعليمية 

   ". أكثر تعقيدا

 :إستراتيجيات التفصيل والتوضيح- ب

إّن التفصيل والتوضيح هو عملية إضافة تفصيل إىل معلومات جديدة، حبيث تصبح أكثر "       

  .33"معىن، وبالتايل جتعل التشفري أسهل وأكثر حتديدا 

ويساعد هذا النوع من اإلسرتاجتيات على نقل املعلومات اجلديدة من الذاكرة القصرية     

دى إىل الذاكرة طويلة املدى، من خالل تكوين روابط بني املعلومات اجلديدة ومكتسبات امل

ومن أمثلة ذلك التدريس احلايل وفق املقاربة الّنصية، أي بالرجوع دوما إىل ما مضى . املتعّلم القبلية

  .34من دروس عند إجناز درس ما وربط معارف الدرس احلايل مبعارف درس سابق

  :التنظيمإستراتيجيات - ج

�دف هذه اإلسرتاتيجيات إىل مساعدة املتعّلمني على زيادة معىن املواد اجلديدة، من     

  .35خالل فرض بنيات جديدة على على هذه املواد

حيث أنّه من املمكن أن جتد أّن إسرتاتيجيات التنظيم تتألف من إعادة جتميع األفكار      

كما ميكن . قسيمها إىل جمموعات فرعية أصغرأو املصطلحات، أو تصنيفها وجتميعها أو ت

إلسرتاتيجيات التنظيم أن متكن املتعّلم من حتديد ومتييز األفكار املفتاحية من بني معلومات 

  .36أكثر
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وضع خمطط ملوضوع ما أو تلخيصه، تلخيص فصل من كتاب، رسم : ومن أمثلة ذلك    

  .املكثفة اخلرائط الذهنية وتتحقق الكفاءة يف هذا بعد املمارسة

  : أنواع استراتيجيات التدريس -7

  STRATEGIES METACOGNITIVES:37اإلسرتاتيجيات امليتا معرفية -

يف   FLAFELLهو فالفيل   METACOGNITIONأّول من أدخل مصطلح امليتا معرفة    

سبعينات القرن املاضي، وقد لقي استحسانا كبريا يف ميدان علوم الرتبية والتعليمية على وجه 

  :اخلصوص، وهذا لعّدة أسباب

يرتبط املصطلح بتطور األحباث يف الرتبية، حيث يندرج البحث حول امليتا معرفة يف إطار  -

  .علم الّنفس املعريف؛ إذ يعترب النشاط الذهين يف هذا السياق موضوع حبث يف حد ذاته

واألحباث   didactique des sciences عالقة املالزمة بني األحباث الراهنة يف تعليمية العلوم  -

يف امليتا معرفة، حيث إنّه يف كلتا احلالتني رّكز الباحثون على التصورات القبلية للمتعّلمني فيما له 

  .عالقة مبواضيع املعرفة اخلاّصة بالتعليمية وميكانيزمات بناء هذه املعرفة بالنسبة للميتا معرفة

ظة يف املمارسات الرتبوية ويف األهداف اليت من بني األسباب ما له عالقة بالتغريات امللحو  -

  .تسعى لتحقيقها

وعلى هذا األساس فإن االهتمام بامليتا معرفة يرتبط باالهتمام مبمارسات التقومي الذايت، وهذه 

املمارسات هي اليت تربز الدور الفّعال للمتعّلم يف عملية التقومي، حيث أّن معرفة املتعّلم نقاط 

  .تشكل إسهاما جوهريا يف التقومي الذايت الضعف ونقاط القّوة

 :ثالثا

 :أسباب االهتمام باإلستراتيجيات -1  

 :تأثيرات علم الّنفس المعرفي- أ-1

يؤثر علم الّنفس املعريف بشكل كبري على التعليم والتعّلم، وهناك جانب كبري هلذه التأثريات    

فهو يعمل على ترسيخ العناية . كفاءة ما  له صلة بالرتكيز على اإلسرتاتيجيات اليت متّكن من بلوغ

باإلسرتاتيجيات يف جمال التعّلمات املدرسية، والتعامل مع حمتويا�ا املعرفية، وقد تطّور هذا املسعى 

. بظهور النزعة البنائية، اليت يعد الفرد فيها كائنا نشطا، فهي تدافع على النشاط الفّعال للمتعّلم
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حيث أنّه يركز . ين البىن التحتية اليت تسمح باكتساب هذه املعارفزيادة على بناء معارفه فهو يب

 38.على تنمية ذكاء املتعّلم

  :مطالب اآلداء في التعّلم- ب-1

تعد مطالب اآلداء من أبرز العوامل اليت دفعت إىل الرتكيز على اإلسرتاتيجيات، باعتبارها     

. إذ يعد التعّلم املدرسي بداية لعملية طويلة األمدأدوات تفتح آفاقا كبرية أمام املتعّلمني واملعّلمني، 

فبمجرد ما يغادر العالقة التعليمية خيتفي ليولد عملية التعّلم باملعىن الفضفاض للعبارة، فاهلدف 

  .   من التعّلم املدرسي هو إثارة عملية التعّلم

  39:اإلسرتاتيجيات األولية وإسرتاتيجيات الدعم-

   LUSINGNAN    ولو سينيانGOUPILو جوبيل  DANSERAU وقد وضع دانسريو      

نسقا إلسرتاتيجيات تعّلم موجهة من أجل مساعدة متعّلم مرحلة التعليم املتوسط على تعّلم 

وحىت يتحقق ذلك مّيز هؤالء الباحثون بني نوعني من . واستخدام الّنصوص العلمية

  :اإلسرتاتيجيات

  : اإلستراتيجيات األولية- أ

هلا عالقة مباشرة بالتعّلم، وتستهدف الفهم وختزين املعلومات، واسرتجاعها، وهي اليت     

وكيفية استخدام هذه املعلومات، فهي بالدرجة األوىل موجهة مشكل مباشر حنو املعلومات املراد 

 اكتسا�ا

  :إستراتيجيات الدعم- ب

  .وهي اليت حتسن بصفة غري مباشرة العمل الذهين   

األولّية تسمى معرفية عندما تتمحور يف تكرار وجتميع أو استنتاج أو هذه اإلسرتاتيجيات    

: استحضار، كّل ما له عالقة مبعارف املتعّلم كالتقنيات اليت يلجأ املتعّلمون إليها،  ومثال ذلك

  .تكوين املتعّلم لصورة ذهنية لتحسني تذكر معلومة

فية وهذا يف حالة ما إذا وهذه اإلسرتاتيجيات تسمى ميتا معرفية، أي ما وراء معر    

اخل، ويدل على هذا النوع من اإلسرتاتيجيات اكتشاف ...استخدمها املتعّلم لينظم نفسه، ويقّومها

   40.املتعّلم ألخطائه أو هفواته
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وهكذا فإسرتاتيجيات التعّلم هي عمليات معرفية أو ميتا معرفية، تساعد على تسهيل    

  .دامهامعاجلة املعلومات، وختزينها، واستخ

  :الخاتمة

تويل الّدّول الرّائدة يف التعليم أمهية كبرية هلذا امليدان، حيث تسعى جاهدة لتطويره من      

خالل تبين سياسة ناجعة تسهم يف ارتقاء التعليم؛ وهذا بتغيري البىن التحتية له وتطويرها كتبين 

  .ةاسرتاتيجيات للتدريس يتم توظيفها يف العملية التعليمية التعلمي

أسهمت اإلسرتاتيجيات  التعليمية يف حتسني جودة التعليم من خالل تسريع وترية الفهم  -

  .وربح الوقت

  .يساعد العمل باإلسرتاتيجيات التعليمية على تثبيت املعارف وترسيخها يف ذهن املتعّلم-

ناسبة لكّل العمل باإلسرتاتيجيات التعليمية ميّكن املعّلم من اكتساب املهارات التدريسية امل -

  .وضعية تعليمية

تعمل اإلسرتاتيجيات التعليمية على اختالفها على تنمية حّب التعّلم الذايت والتعاوين على  -

  .حد سواء ملواجهة مشكالت التعّلم

استثمار اإلسرتاتيجية املناسبة للوضعية التعليمية التعّلمية، يعّزز الثقة يف الّنفس بالنسبة  -

  .بتكار جو التنافسية بني املتعّلمنيللمتعّلم ويسهم يف ا

.توفر اإلسرتاتيجية التعليمية فرصا لكّل املتعّلمني مراعية يف ذلك الفروق الفردية الكائنة بينهم-
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