مقدمــة
إن التطور اليائل في حياتنا العممية والحياتية والكم اليائل من تدفق المعمومات المختمف

موارده  ،غير كل ماسبق في نظام حياة الفرد و المجتمع  ،ولم يكن ىذا بعيداً عن مجال التربية
و التعميم و الذي أجبر التربية بصفة عامة ومناىج المغة العربية بصفة خاصة أن تعد الشباب

بي بما يتفق مع متغيرات العصر الحالي أن تجعل من ىذا الشباب أداة فاعمة في تطوير عالمنا
العر ّ
بي .فمناىج المغة العربية بحكم طبيعتيا تقوم بدور متميز عن المناىج الدراسية األخرى في
العر ّ
بي بمتغيرات عصرنا الحالي واكسابيم الميارات والقيم واالتجاىات والميول
تبصير شبابنا العر ّ
المرغوبة التي تجعميم عمى عمم ووعي ٍ
كاف بما يدور حوليم من تطوير مستمر لممعرفة ،ولن
يتسنى ذلك إال من خالل تنوع الطرق التدريسية والتعميمية.

وان اختيار الطريقة المناسبة لتدريس المحتوى ليا أثر كبير في تحقيق أىداف المادة.

وتختمف الطرق باختالف المواضيع والمواد وبيئة التدريس ،ولكن نالحظ أن واقع التعميم الحالي في

مدارسنا يعتمد عمى استخدام الطرق التقميدية في التدريس.

وان السمة المميزة لطريقة التدريس التقميدية أو كما يسمييا البعض أسموب المحاضرة ويطمق

عمييا أحياناً أخرى الطريقة اإللقائية ىو سيطرة المعمم عمييا أي أن المعمم يحكم سير العممية

التعميمية عن طريق تقديم المعمومات وعرض المشكالت والحمول وخصوصاً عندما يرى المعمم أن
المعمومات يجب أن تقدم جاىزة لممتعمم ،وال يتسع الوقت ليقوم المتعمم باستقصائيا أو اكتشافيا.

وفي تقويم ىذا األسموب في التدريس يرى بعض التربويون بأنو يبعث عمى الممل والسأم أثناء

شرح الدرس ويشجع الطمبة عمى الحفظ واستظيار المعمومات.

وقد أكد الدكتور محمد الروسان أن نقاض في محاضرة لمادة التربية العممية أن التالميذ في

ىذا النوع من التعميم يميمون إلى الممل والنشاط الزائد واضاعة الوقت بعد مضي ثمانية عشر دقيقة
من البدء بعممية التدريس .ومن ىنا فقد قررت المحاولة في البحث عن طريقة تمكننا من استخدام

ىذه الطريقة بشكل أفضل وتحسينيا واستخدام طرق أخرى حديثة تفيد الطمبة وتزيد من فاعميتيم في

العممية التعميمية التعميمية.

وقبل الخوض في موضوع المشكمة عمينا توضيح بعض المفاىيم األساسية في التدريس.

 -1التدريس
ويقصد بالتدريس مجموعة اإلجراءات التي يقوم بيا المعمم مع مجموعة من الطمبة بغية
تحقيق أىداف تعميمية محددة فالتدريس ىو مجموع اإلجراءات والنشاطات التعميمية المقصودة التي

يتفاعل فييا المعمم مع مجموعة من التالميذ من أجل تيسير عممية تعمميم في ضوء أىداف محددة

مسبقاً وتشمل ىذه اإلجراءات ثالث عمميات رئيسية ىي التخطيط والتنفيذ والتقويم.
 -2طريقة التدريس

يمكن تعريف طريقة التدريس بأنيا مجموعة اإلجراءات واألنشطة التي يقوم بيا المعمم وينظم

خالليا الخبرات في الموقف التعميمي بطريقة ما بما يساعد عمى تعمم التالميذ وتحقيق األىداف

التدريسية المحددة مسبقاً فمعمم المغة العربية أثناء تدريسو بطريقة لعروض العممية يقوم بمجموعة
من اإلجراءات تختمف عن اإلجراءات التي يقوم بيا عند تدريسو بطريقة الدروس العممية.
 -3المدخل التدريسي
يختمف المدخل التدريسي عن طريقة التدريس في أن المدخل التدريسي يحمل تحت ثناياه

أكثر من طريقة تدريس كما أن المدخل التدريسي غالباً ما يستند أو يقوم عمى مبادئ نظرية تربوية

أو نفسية فمثالً المدخل الكشفي في تدريس المغة العربية يقوم عمى بعض المبادئ النظرية في

عمم النفس وأن التدريس باستخدام المدخل الكشفي يستمزم من المعمم استخدامو ألكثر من طريقة

تدريس.
 -4إستراتيجية التدريس
من المعروف أن كممة إستراتيجية نقمت من المغة العربية العسكرية إلى التربية ويقصد

باإلستراتيجية التدريسية طرح بدائل عدة لتحقيق مجموعة من األىداف التدريسية لمنيج ما لوحده

تعميمية فاإلستراتيجية التعميمية تطرح بدائل عدة يمكن لممعمم االختيار من بينيا لتحقيق األىداف

التعميمية وفقاً لممتغيرات المختمفة في الموقف التعميمي.
 -5فنيات التدريس

عندما يقدم معمم المغة العربية درساً ما من خالل طريقة تدريس معينة أو من خالل مدخل

تدريسي ما فإنو ينبغي عميو االستعانة ببعض المواد واألدوات واألجيزة في إطار ىذه الطريقة أو

ىذا المدخل( .السعيد ،عوض ،سعودي ،طرق تدريس المغة العربية ).

الفصل الثاني
اختيار المشكمة التي تعيق سير العممية التربوية التعميمية
من خالل قيامي بزيارة ميدانية لمدرسة ابتدائية قرطبة  ،وذلك من أجل تطبيق استبانو

البحث الذي بين أيدينا اآلن.

ولقد ركزت في االستبانة عمى مادة لغتي وقد تبين لي من خالل متابعتي لمطالب في

المرحمة االبتدائية عدم تفاعميم مع المعمم أو مشاركتيم في سير الحصة وميميم إلى الشرود
والسرحان والممل وكأن عمى رؤوسيم الطير.

وكان دور المعمم في ىذه العممية ممقن لممعمومة ناقالً ليا بجمود من دون استخدام وسائل

تعميمية أو حتى مناقشة التالميذ بما يدور من أحداث خالل الدرس.

وكان دوره عبارة عن قارئ لممعمومة أو محاضر ال يستخدم أي نوع من أنواع التعميم
الحديثة.
ومن خالل مالحظتي ليذه المشكمة دفعني ىذا لمتحدث عن العممية التعميمية أو الطريقة

التدريسية التقميدية ومقارنتيا بالطرق الحديثة لتي تعكس تفاعل الطمبة مع المعمم وتكامل العممية

التعميمية الحديثة .والخوض في أسباب استخدام ىذه العممية ومعرفة عيوبيا ،وكيفية تحسين ىذه
الطريقة من خالل ما سنتوصل إليو من نتائج.
طرح اإلشكالية وجمع المعمومات عنها
إن المشكمة التي تواجو العممية التعميمية ىي استخدام الطريقة التقميدية في عممية التعميم ومن

ىنا فال بد لنا من تعريف ىذه الطريقة وشرح عيوبيا وأىم أسباب استخداميا.

الطريقة التقميدية:
وىي ما يسمى نموذج العرض المباشر في التعميم أو أسموب المحاضرة كما يسميو بعضيم

وىو من أكثر أساليب التدريس شيوعاً ويطمق عميو أحياناً الطريقة اإللقائية والسمة المميزة ليذه
الطريقة ىو سيطرة المعمم عمييا أي أن المعمم يحكم سير العممية التعميمية عن طريق تقديم

المعمومات وعرض المشكالت والحمول وخصوصاً عندما يرى المعمم أن المعمومات يجب أن تقدم
جاىزة لممتعمم وال يتسع الوقت ليقوم المتعمم باستقصائيا أو اكتشافيا.

وتاريخياً يمكن إرجاع أسموب المحاضرة في التدريس إلى القرن الخامس قبل الميالد عندما

كانت شائعة عند اإلغريق وتم تبنييا بشكل واسع في العصور الوسطى عند المسممين واألوروبيين
عندما كانت الكتابة نادرة ويعني مصطمح المحاضرة القراءة بصوت ٍ
عال أي أن المحاضر يقدم
المعمومات السماعية ويخبرىم بما يريده والتواصل في أسموب العرض المباشر أو الطريقة التقميدية

غالباً ما يكون من اتجاه واحد ما لمعمم ناقل لممعمومة والمعرفة وعمى المتعمم أن يستمع إليو وقد ال
يسمح لو بالمناقشة أو الحوار وطرح األسئمة أو طمب التوضيح األبعد أن ينيي المعمم شرح وتقديم

الفكرة أو الموضوع ويتضح من خالل خبرتنا وتجاربنا معممين ومتعممين أن أسموب العرض المباشر

أو الطريقة التقميدية في تدريس الطمبة الصغار عاجز عن تحقيق أىداف التعميم خصوصاً في

المستويات العقمية العميا وعمى افتراض أن المعمومات واألفكار وصمت إلى المتعممين من خالل ىذا

األسموب فإنيا ال تمبث أن تنسى .كما أنو يصعب عمى الطمبة تطبيقيا واستخداميا في مواقف

جديدة (أبو زينة) (الوىير) (إبراىيم) (مناىج وطرق تدريس عممو) .وان من أسباب استخدام ىذه
الطريقة ىو:
أسباب استخدام الطريقة التقميدية:
- 1عندما تمتمئ قاعة الفصل الدراسي بالتالميذ وعندما تكون مناىج المغة العربية مميئة
بالمعمومات والتفصيالت الزائدة وعند نقص اإلمكانات المدرسية يرى مدرس المغة

العربية ىنا أن استخدام المحاضرة أمر ضروري.

- 2يمكن عن طريق المحاضرة تغطية قدر كبير من المادة لعممية لمنيج المغة العربية في
وقت معين بعرض منطقي منظم وبذلك فيي تضمن لمتالميذ حداً مقبوالً من المادة

العممية.

- 3اعتقاد بعض معممي المغة العربية خطأً أن النظام في الفصل وحسن إدارتو يقصد بو

أن يتحدث المعمم ويفعل كل شيء في حين أن التالميذ عمييم االستماع لو وأن ينصتوا

في ىدوء.
- 4كثير من أولياء األمور يعتقدون خطأً أن التعميم الجيد ىو الذي يجعل يحفظوا أكبر قدر
من المعمومات وبالذات فالمحاضرة من وجية نظرىم أفضل طريقة تدريس تحقق ىذا

اليدف.

- 5كثير من معممي المغة العربية تعمموا وفق طريقة المحاضرة سواء أثناء أعداد بكميات

التربية أو قبل التحاقو بيذه الكميات وبذلك فيو يجد ارتياحاً في استخدام طريقة التدريس

التقميدية طرق تدريس المغة العربية .

عيوب المحاضرة كإحدى طرق تدريس المغة العربية :
- 1سمبية الطالب الشديدة أثناء تعممو فيو مثل الوعاء الذي يضع فيو المعمم كم من
المعمومات الذي يريده وىذه السمبية تنعكس عمى جميع جوانب الطالب وتصبح نمطاً

ممي اًز لشخصيتو.

- 2تتعارض طريقة المحاضرة مع خصائص نمو الطالب في المرحمة االبتدائية والذي

بطبيعتو يريد أن يتعمم من خالل أنشطتو المختمفة وليس من خالل سمبيتو الكاممة في

الموقف التعميمي.
- 3نتيجة لسمبيتو الطالب أثناء المحاضرة وعدم مشاركتو الحقيقية في الموقف تنتابو فترات
من شرود الذىن والسرحان أثناء الدرس ويصعب عمى معمم المغة العربية أن يتأكد من

متابعة التالميذ لمدرس.
- 4أشارت نتائج عديدة من البحوث في مجال تدريس المغة العربية أن طريقة المحاضرة

ال يمكن لممعمم أن يحقق من خالليا األىداف المختمفة لتدريس المغة العربية بالمرحمة
االبتدائية فأقصى ما يتعممو التالميذ معمومات قد ال يدركون معناىا وال يستطيعون
توظيفيا في المواقف الحياتية المختمفة كما أنيم ينسون ىذه المعمومات بسيولة.

الطرق الحديثة لمتدريس:
عرف الييجاء في كتابو أساسيات التدريس وميارتو الطرق الحديثة لمتدريس عمى ّأنيا نمط
أو أسموب يمكن تك ارره في معاممة الناس واألشياء واألحداث موجياً توجيياً مقصوداً وواعياً نحو

تحقيق ىدف ما ونجد ىنا ىذا التعريف عاماً وبشكل أكثر دقة فإن الطرق الحديثة ىي مجموعة من

اإلجراءات المختارة سمفاً من قبل المعمم والتي يخطط الستخداميا عند تنفيذ التدريس بما يحقق
أىداف التدريسية بأقصى فاعمية ممكنة وفي ضوء اإلمكانات المتاحة ويمكن أن نعرفيا بأنيا

مجموعة األنشطة واإلجراءات غير التقميدية التي قوم بيا المعمم بالتعاون مع التالميذ في مختمف

المواقف التعميمية بيدف إكساب المتعممين عدة خبرات تربوية لتظير آثارىا عمييم كمصمحة

لمعممية التربوية.

من أهم أنواع الطرق الحديثة:
أ -طريقة المناقشة
وىي وسيمة اتصال فكري بين المعمم وتالميذه وقد يكون الحوار موقفاً تعميمياً فعاالً .وتنقل

ىذه الطريقة التالميذ من الموقف السمبي إلى موقف أكثر إيجابية حيث يشاركون المعمم التفكير

وابداء آرائيم فيما يتعممون وتقوم المناقشة عمى األسئمة التي يوجييا المعمم لمتالميذ واألسئمة التي
يوجييا التالميذ لممعمم واألجوبة المتبادلة بينيم ولذا من الميم أن يعرف المعمم كيف ومتى يسأل

التالميذ وكيف يستجيب ألسئمتيم ومن أىم مميزات ىذه الطريقة:
- 1يشجع التالميذ عمى المشاركة في الموقف التعميمي.

- 2قد يتوصل التالميذ إلى المعمومات وتطبيقيا بأنفسيم من خالل المشاركة في المناقشة.
- 3التالميذ في ىذه الطريقة أكثر تركي اًز ذىنياً وأقل تشتتاً من المحاضرة.
- 4يمكن لممناقشة أن تساعد عمى تحقيق بعض أىداف تدريس المغة العربية بصورة
أفضل.

ب -العروض الحاسوبية
ىي مجموعة من األنشطة والخبرات التعميمية التي يخطط معمم المغة العربية لتقديميا أمام

التالميذ لكي يتعمموا من خالل مشاىدتيم ليذه العروض بجانب شرح المعمم ومن أمثمة العروض
العممية:
 المعمم يشرح لتالميذه قاعدة لغوية اإلنسان باالستعانة بموحة أو مجسم لمقاعدة .  .ويعتبر ىذا عرضاً توضيحياً.أهم مميزات العرض الحاسوبية:

- 1توفير قدر مشترك من الخبرات التعميمية يقدم لكل التالميذ في الفصل أو في المعمل مما يزيد
من انتباىيم وفاعميتيم في الموقف التعميمي.

- 2توفير تكمفة العممية التعميمية في تدريس المغة العربية مقارنة بطرق التدريس األخرى.
- 3توفير كثير من الجيد الذي يبذل في تدريس المغة العربية مقارنة بطرق التدريس األخرى..
- 4مواجية مشكمة االزدحام في الفصول بالتالميذ أو قمة الوقت المتاح لتدريس المغة العربية وفي
ىذه الحالة تعتبر العروض الحاسوبية من أنسب طرق تدريس المغة العربية .

الفصل الثالث
فرضية الحل:
من خالل ما تقدم فعمينا معرفة أىم األسباب التي أدت بالمعممين عمى استخدام الطريقة

التقميدية:

أ  -أسباب تتعمق بالمعممين من حيث إعدادىم.
ب -أسباب تتعمق بالمعممين من حيث دورىم في العممية التربوية والتعميمية.
ج -أسباب تتعمق بالمحتوى من حيث تالؤمو مع الطرق الحديثة.

اختبار األدوات المنهجية المالئمة
اختبار االستبانة

الحديثة.
 -5قمة توفير بعض التدريب الالزم لممعممين لمتمكن من استخدام الطرق
التعميمية الحديثة.

 -6اقتصار دور الطالب عمى مجرد المشاىدة لممعمم دون المشاركة.
 -7إجراء بعض التجارب قد تتسبب في تعريض التالميذ لبعض أخطار.
 -8عدم قدرة بعض التالميذ متابعة خطوات العرض العممي.
 -9قمة الخبرة الالزمة لمتالميذ من القيام باالكتشاف.
 -10اكتساب بعض التالميذ اتجاىات عممية غير مرغوب فييا.
 -11قمة التنوع العممي الموجود في المحتوى.
 -12عدم مناسبة األنشطة الموجودة في المحتوى لمستوى التالميذ.
 -13وجود تفصيالت زائدة في مناىج المغة العربية .
 -14قمة الرسوم التوضيحية والمفاىيم في المحتوى.
 -15عدم وجود دليل لمتدريبات و األنشطة.

كبيرة

 -4عدم تعاون اإلدارة المدرسية مع المعمم الستخدام الطرق التعميمية

موافق بدرجة

 -3عدم امتالك بعض المعممين الخبرة الكافية بالطرق الحديثة.

بدرجة متوسطة

الطريقة التي تعمموا بيا.

موافق

 -2يجد بعض المعممين ارتياحاً في استخدام طريقة المحاضرة ألنيا

موافق بدرجة صغيرة

خالل طريقة المحاضرة.

موافـق

 -1اعتقاد بعض المعممين أنو ال يمكن السيطرة عمى الحصة األمن

غيــر

الفقرة

النتائج:
من خالل االستبانة فقد تبين لي أن السبب في اختيار المعممين الطرق التقميدية في التعميم

ىو محتوى المناىج التعميمية.
التوصيات:

- 1تغير محتويات المناىج في التعميم العام بما يتالءم مع التطورات الحديثة واالبتعاد عن
التركيز عمى الكم المعرفي الكثيف.

- 2إشراك الطالب وولي األمر والمعمم مع المختصين في إعداد محتويات المنيج.
- 3التعميل من الكم الكبير من معارف المغة العربية والتركيز عمى تنمية جميع جوانب
الشخصية لدى الطالب في التعميم.
- 4استخدام جميع الطرق الحديثة التي تتالءم مع محتويات المنيج.
 -5وضع خطة عمل وتنفيذىا في ميمة محددة استناداً إلى حمول مختارة.

المراجع :
د .حسن شحاتة  :أستاذ المناىج وطرق التدريس – تربية كمية التربية -جامعة عين شمس

أ.د .سعيد محمد سعيد  :أستاذ المناىج والتربية العممية والتربية البيئية – تربية كمية التربية -جامعة
عين شمس
أ.د .عبد الرحمن محمد عوض  :أستاذ المناىج والتربية العممية ورئيس قسم المناىج السابق -تربية
األزىر
أ.د .منى عبد اليادي سعود  :أستاذ المناىج والتربية العممية ورئيس قسم المناىج األسبق كمية
التربية – جامعة عين شمس
د .محمد حسن إبراىيم  :كمية الدراسات التربوية العميا  /جامعة عمان العربية لمدراسات العميا
محمد الشمري  -كتاب  101إستراتيجية في التعمم النشط – الطبعة األولى.

