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 الشكر و التقديــر

  

أحمد اهللا سبحانه و تعالى الذي أعانني علـى انجـاز هـذا العمـل               

  .المتواضع 

لمـا  , مشرف بوفولة بوخميس    و أتقدم بالشكر الجزيل الى االستاذ ال      

و التي زادت   , أسداه الي من معلومات و توجيهات و ارشادات قيمة          

  .من رصيدي المعرفي 

كم اعبر عن شكري و امتنناني الى الزوج المصون الـذي دعمنـي             

  .ماديا ومعنويا طيلة فترة انجاز البحث 
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  االهــداء

  
الى أطيـب نعمـة     ,  أملك في الوجود     أهدي حصيلة جهدي هذا الى أغلى ما      

ادامهـا  , الى من منحتني الحنان و الحب و العطاء         , اهداها الخالق المعبود    

  .أمي الغالية , اهللا لي 

و الذي طالما شجعني للوصـول الـى        , الى أعظم انسان تربيت في حضنه       

  .أبي العزيز , اعلى المراتب 

و , ب و الوفاء و الـصداقة       منحني الح , الى اقرب و احب انسان الى قلبي        

  .زوجي ... كل المعاني الجميلة في الحياة 

  .ابني الغالي , الى فلذة كبدي 

  أخواتي , الى اقرب ما لدي في الحياة 

  .و عائلة زوجي , الى اقربائي 

 . الى كل صديقاتي في الجامعة 
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  :مقدمـــة

رها وسيلة أفرادها لتبادل المعاني       تعتبر ظاهرة االتصال أساسية لوجود أية جماعة باعتبا

و األفكار، علما بأن االتصال ال يقيم فقط على نقل المعاني و لكن أيضا على فهمها، و هو 

أيضا مظهر هام في حياة اإلنسان، إنه أداة أساسية توفر ألفراد المجتمعات البشرية فرص 

  .التفاعل مع بيئاتهم و التكيف معها

جميع مؤسسات المجتمع،  بما في ذلك الجامعة، و في هذا الصدد، فقد دخل االتصال في 

  .إرتئينا تسليط الضوء على جماعة في هذا المجتمع المصغر

أال و هما، األستاذ و الطالب اللذان يعتبران طرفا لعملية اتصالية اصطلح عليها اسم االتصال 

  . التعلمية–ة التعليمية البيداغوجي، و هذا بغرض بلوغ أهداف بيداغوجية أو نجاح العملي

طالب تتدخل في نجاعة عدة عوامل تتمثل في كفاءة األستاذ و -إن االتصال البيداغوجي أستاذ

الوسائل التعليمية، و طرائق التدريس و البرنامج المسطر من جهة و إلى شخصية كل من 

من ) لب و األستاذالطا(األستاذ و الطالب، و الظروف االجتماعية و كذا أساليب التفاعل بينهما 

و لذلك فهناك عوامل ... احترام و تبادل الثقة، و دافعية الطالب و اهتماماته و اتجاهاته

  . طالب-بيداغوجية و أخرى نفسو اجتماعية تساعد على فعالية االتصال البيداغوجي أستاذ

و هذا ما حاولنا بحثه في هذه الدراسة، و لكن سلطنا الضوء على بعض من العوامل 

  .بيداغوجية و هي كفاءة األستاذ و الوسائل التعليميةال

و بعض من العوامل النفسو اجتماعية تتمثل في دافعية الطالب و االحترام المتبادل بين األستاذ 

  .و الطالب

و كان ذلك على شكل فرضيتين عامتين، عالجت األولى العوامل البيداغوجية التي تساعد 

و عالجت الثانية  العوامل النفسو بيداغوجية التي تساعد على على فعالية االتصال البيداغوجي 

  .فعالية االتصال البيداغوجية و انبثقت من كل منهما فرضيتين جزئيتين

و من أجل اإللمام بجوانب البحث، قسمنا البحث إلى عدة فصول فالفصل األول عالج 

همية التي يكسبها الموضوع إشكالية البحث و منطلقاته من فرضيات، كما ذكرنا سابقا، و من األ

سواء في أوساط الباحثين أو األساتذة أو الطلبة، و من تحديد المفاهيم لكي يساعدنا على الفهم 
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األفضل للبحث، و من الدراسات السابقة التي تمس الدراسة في العديد من جوانبها و التي تعد 

  .حجر األساس لكل بحث

اتجاه علمي معين و لهذا وضحنا الخلفية النظرية ال توجد دراسة دون أن تكون منتمية على 

  .للموضوع صدد البحث

أما الفصل األول و الثاني و الثالث فتمثل الجانب النظري للدراسة، فقد خصصنا الفصل األول 

للتطرق إلى االتصال تطوره عبر التاريخ، أهميته و أهدافه، مختلف الوظائف من إستعالم      

عته كونه ظاهرة معقدة فهي ظاهرة اجتماعية، و عملية نفسية          و طبي. و أخبار و تأثير

و بيولوجية و إلى عناصره من مرسل و مستقبل و الرسالة، التغذية الراجعة، و قناة االتصال، 

و مختلف العوامل التي تساعد على نجاحه، و أنواع و مختلف أشكاله و نماذجه و أخيرا معيقاته 

  .يمية و ثقافية اجتماعية من معيقات نفسية و تنظ

أما الفصل النظري الثاني فهو يتعلق باالتصال البيداغوجي فقد وضحنا في هذا الفصل أهداف   

. و أهمية االتصال البيداغوجي مختلف تصنيفاته و مبادئه و كذلك إلى العناصر التي يتألف منها

 فيه و عوامل نجاحه        كذلك إلى الخطوات التي يمر بها، و التطرق على العوامل المؤثرة

و النظريات التي فسرت هذه الظاهرة، و إلى مختلف العوائق التي تحد من فعالية االتصال 

  . طالب–البيداغوجي أستاذ 

أما الفصل النظري الثالث فكان حول فقد تطرقنا إلى الطرق األول من العملية اإلتصالية 

مختلف مسؤولياته و مهامه، خصائصه المعرفية البيداغوجية أال و هو األستاذ، إلى أدواره و 

منها و الشخصية و من ثم إلى أنواع األساتذة ثم الطرف الثاني من العملية االتصالية 

  .البيداغوجية إنه الطالب

فقد تطرقنا إلى مختلف أنواع الطلبة، وصفات الطالب الجيد منهم، ثم البنية الفكرية للطالب 

جتماعية كفرد من أفراد المجتمع من احتياجات نفسية و تعليمية و الجامعي ثم إلى احتياجاته اال

ثم المشكالت الشائعة عند الطلبة، ثم تطرقنا إلى العالقة التي تربط هذين .... اجتماعية 

  .الطرفين
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أما الفصل األخير فكان يتحدث عن منهج البحث و الدراسة االستطالعية و حدود الدراسة 

بشرية، ثم تقديم النتائج و اختيار الفرضيات و من ثم التحليل العام الزمانية و المكانية و ال

  .للنتائج

على الرغم من أن هذه الدراسة لم تتعرض إلى جميع العوامل البيداغوجية و النفسو اجتماعية، 

   .لكنها مست جوانب حساسة في الموضوع
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  :الفصل األول
  هــ البحث و منطلقاتةــإشكالي
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  :اإلشكالية -1

يعيش اإلنسان في جماعات، و الجماعات تتحرك و تسير و تتطور، و تنمو تحركاتها لعوامل 

متعددة متداخلة، و تربطها ببعض شبكة دقيقة مترابطة من العالقات هذه العالقات و الصالت 

  . صورتها في شكل أفعال و إتصاالتتأخذ

لية اإلتصال بين البشر عملية أساسية نحس بها و نفهم من خاللها بيئتنا و التي يمكن فعم  

 بما فيها .اإلستفادة من عناصرها في األمور التي تساعد اإلنسان في عملية التفاعل و التكيف

أناس و تضفي عليها و عليهم معان معينة، و يأتي تبعا لذلك أن نكون قادرين على التعامل معها 

ؤثر فيهم أو تتأثر بهم، و ليس ثمة سبيل إلى هذا التأثير أو ذاك إال عن طريق هذه العملية أي ت

لى الحاضر، و يمنحها هذا االستمرار التغذية الراجعة أي على  من الماضي إالمستمرة و الممتدة

  إلى أنه ليسDon Fabun" دون فابون"و في هذا المقام يشير . تبادل ردود األفعال و نتائجها

هناك خبرة تبدأ في لحظة معينة و بالذات و لكن هناك دائما شيئا ما يسبقها، و أن ما يبدو حقيقة 

فالفرد منذ والدته ) 44، ص 1998عبد الرزاق جبلي، (هو معرفتنا أو وعينا بأن شيئا يحدث 

    مرورا بجميع مراحل حياته يعيش مواقف إتصالية و تفاعلية مع بيئته من البيت إلى الشارع 

و المدرسة، حتى الوصول إلى الجامعة، التي تعتبر مؤسسة من مؤسسات المجتمع، يتعلم فيها 

الطالب مقدارا من العلم و التفكير العلمي، يتم هذا التعليم عن طريق التفاعل مع محتويات 

  .األنشطة الجامعية المخططة لتحقيق هذا الهدف، و التفاعل و االتصال مع األستاذ

 االتصال بين األستاذ و طلبته اسم االتصال البيداغوجي الذي يعتبر نوع و يصطلح على  

من أنواع االتصال، و التي قد تكون هذه العمليات االتصالية مباشرة أو غير مباشرة بين األستاذ 

  .و الطلبة

       و تحدد فعلية عملية االتصال البيداغوجي المدى الذي تستحقق فيها عمليات التعليم  

 م ألهدافها، و يفشل كثير من األساتذة و الطلبة في الوصول إلى أهدافهم نتيجة أخطاءو التعل

يرتكبونها أثناء عملية االتصا ل البيداغوجي أو نتيجة ظهور عوائق تعطل هذه العملية، و من 

المفيد أن نذكر هنا أن االتصال البيداغوجي ليس عملية عشوائية، و ال يحدث في إطار غير 

سبب عدم تخطيط األستاذ لعمليات االتصال البيداغوجي في معاناة الطلبة من ترسمي، و ت

لى إنه يهدف إمشكالت في االستيعاب و الفهم، فاألستاذ عندما يقوم باالتصال مع طلبته ف
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مشاركتهم في فكرة أو موقف أو انفعال أو اتجاه، فعملية التعليم تتضمن مشاركة مباشرة في 

تجاهات و اإلنفعاالت، و ليس األستاذ وحده هو الذي يبادر ليشارك  األفكار و المواقف و اال

الطلبة في األفكار و االتجاهات و الموافق و االنفعاالت، حيث  يلعب الطالب من جهته دور 

، ص 2003رمزي فتحي هارون، ( المرسل الذي يبادر ليشارك زمالءه أو األستاذ في شيء ما 

بما أن لكل مجموعة عمل وجهة نظر عن محيطها، "  مايو و يقول في هذا الصدد ألتون). 342

     تسمح ألعضاءها بفهم و تحليل ما يحصل من حولها، و بما أن هذه النظرة تحمل معتقدات

و معايير و أفكار عامة حول السير األفضل للمحيط، فإن كل عملية إتصالية داخل الجماعة 

 و تتطلب مهارات االتصال (Lendre 1989, P260)" تخضع لتلك المعتقدات و المعايير

لى األخرين، و اإلصغاء المطلوب هو خرى مثل القدرة على اإلصغاء إالبيداغوجي مهارات أ

اإلصغاء األنشط الذي يعبر من خالله على فهم واضح لألقوال و األفعال، و ليستغرق اإلصغاء 

قياسا  ℅53-45بة معظم الوقت في األنشطة االتصالية، فقد أظهرت الدراسات هذه النس

  .℅14- 9 و الكتابة ℅17- 16 و القراءة ℅16- 30 بالتحدث

? T =1173)www.education-house.net/vb/showthread.php(   

       ين،باإلضافة إلى مهارة اإلصغاء، نذكر استيعاب المعلومات، و تفهم أفكار اآلخر  

لهذا يذكر بعض العلماء أن البعد الشخصي لألستاذ دور مهم في نجاح . و مشاعرهم و تحليلها

    عملية اإلتصال البيداغوجي، و تتمثل في اتجاهاته و تصوراته العامة، و سمات الشخصية، 

و خلفيته الثقافية و قد أجريت عدة بحوث و دراسات في هذا الصدد حول سمات الشخصية 

 و فالندرز Hamacheck، و هاماتشيك Williamsonستاذ الكفء، مثل أبحاث و ليامسون لأل

Flanders 5 ،48، ص 1982 روبرت رتشي، ت محمد أمين المفق، زينب النجار.(  

، و من ثم في  العوامل النفسية في التربيةو قد نادى اإلتجاه النفسي للتربية بأهمية  

ن التربية عملية نمو للشخصية، و قد عبر عن هذا المبدأ االتصال البيداغوجي، و يؤكد على أ

 و الذي عرف التربية على أنها عملية النمو المتزن Johan Hei,rich Pastalozziسببالوتزي 

المنسجم لجميع قوى الفرد و أكدوا على دور ميل المتعلم و نشاطه الجسمي و الخبرة و الدافعية 

 الدراسات إلى أن القصور  كما أكدت- )2009نوار، مربوحة بو لحبال (في عملية التعليم 
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الخاطيء لإلتصال عند األستاذ الجامعي قد يعيق عملية االتصال البيداغوجي حيث أسفرت 

حول واقع االتصال الداخلي بين األساتذة الجامعيين، على أن األستاذ منماني نادية دراسة 

وع اللقاءات الرسمية التي تبرمجها الجامعي يتصور االتصال على أنه اإلعالم، و أنه مجم

الجامعة و االجتماعات التنسيقية، المجالس العلمية، نظرا لعجز االتصال الالرسمي على إتاحة 

  .الفرصة لألستاذ للتعبير عن اهتماماته و انشغالته

الجماعات الالرسمية إنطالقا من جملة الدوافع النفسية من اإلنسجام في كذلك تنشأ   

، كذلك تلعب )272، ص 2000نادية، منماني (السن، و األقدمية، الجهوية، الجنس العالقات، و 

أن الكفاءة تسمح : " Le platع طلبته حيث يرى مكفاءة األستاذ دور كبير  في فعالية إتصاله 

باستحضار نسق المعلومات المهنية و توظيفها في الموافق و االحتماالت التي نتحدث في العمل 

( J Le plat, 1991, P9).  

        كما يركز أصحاب اإلتجاه االجتماعي في التربية على عامل المجتمع في التربية  

     و ضرورة التخطيط لها، و وضع مناهج و برامج تعليمية تتفق و حاجات المجتمع الحاضر

       و المستقبلية، و بإعتبار الجامعة مؤسسة من مؤسسات المجتمع وظيفتها األساسية التربية

     و إعداد الفرد لحياة إجتماعية، و قد اعطوا أهمية للنمو االجتماعي للفرد، و تهذيب أخالقه،

       )2009مربوحة بولحبال نوار، ( و بناء إتجاهاته 

 الكثير من الطلبة على أهمية االحترام المتبادل في نجاح عملية االتصال و قد ركز  

هداف اإلجتماعية المشتركة و مساعدته على التكيف البيداغوجي كون ذلك يساعد على تحقيق األ

مع المجتمع الذي يعيش فيه من خالل ما تقدم ذكره يتضح لنا أن عملية االتصال البيداغوجي 

  :ذا ما يدفعنا إلى طرح التساؤل الرئيسي التاليهي ظاهرة معقدة و متعددة العوامل و ه

 فعالية عملية االتصال تي تساعد علىإجتماعية ال-ما هي العوامل البيداغوجية و النفسو

   طالب من وجهة نظر الطالب الجامعي؟-البيداغوجي أستاذ
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  :التساؤالت الفرعية

 ما هي العوامل البيداغوجية التي تساعد على فعالية عملية االتصال البيداغوجي أستاذ - 

  طالب من وجهة نظر الطالب الجامعي؟

 طالب؟-ملية االتصال البيداغوجي أستاذهل تساعد كفاءة األستاذ على فعالية ع  

 طالب؟-هل تساعد الوسائل التعليمية على فعالية عملية االتصال البيداغوجي أستاذ  

 ما هي العوامل النفس إجتماعية التي تساعد على فعالية االتصال البيداغوجي أستاذ - 

 طالب من وجهة نظر الطالب الجامعي؟

 طالب؟- عملية االتصال البيداغوجي أستاذهل تساعد دافعية الطالب على فعالية 

  هل يساعد االحترام المتبادل بين األستاذ و الطالب على فعالية االتصال البيداغوجي

 .طالب-أستاذ

  :الفرضيات -2

  :1الفرضية العامة 

  .طالب-تساعد العوامل البيداغوجية على فعالية عملية االتصال البيداغوجي أستاذ -

  :ى إشتققنا الفرضيتين اإلجرائيتين التاليتينمن الفرضية العامة األول

  

  :1فرضة إجرائية 

  . طالب- على فعالية عملية االتصال البيداغوجي أستاذتساعد كفاءة األستاذ -

  

  :2فرضية إجرائية 

   طالب-تساعد الوسائل التعليمية على فعالية عملية االتصال البيداغوجي أستاذ -

  

  :2الفرضية العامة 

  طالب-س اجتماعية على فعالية عملية االتصال البيداغوجي أستاذتساعد العوامل النف -

 :و من الفرضية العامة الثانية اشتققنا الفرضيتين اإلجرائيتين التاليتين
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  :3فرضة إجرائية 

   طالب-تساعد دافعية الطالب على فعالية عملية االتصال البيداغوجي أستاذ -

  

  :4فرضية إجرائية 

 -ين األستاذ و الطالب على فعالية االتصال البيداغوجي أستاذساعد االحترام المتبادل بي -

  .طالب

  :أهداف البحث -3

                يداغوجيةإن الهدف الرئيسي لهذا البحث هو محاولة الكشف بعض  العوامل الب

  . طالب-ي تؤثر على االتصال البيداغوجي أستاذو النوةفسواجتماعية الت

  :أهمية البحث -4

البحث في أهمية عملية االتصال البيداغوجي في حد ذاتها بحيث أنه يستفيد من هذا تكمن أهمية 

البحث كل الباحثين المهتمين باالتصال البيداغوجي باحثين التربية و البيداغوجيا و االتصال، 

، كل من )االتصال البيداغوجي( كذلك نتائج هذا البحث يمكن أن يستفيد منها طرفا هذه العملية 

      و ذلك في مساعدته على اختيار الوسيلة التعليمية المناسبة للمادة التعليمية الحساسةاألستاذ

أما الطالب . و كذلك مساعدته على الطريقة المثلى لالتصال بطلبته داخل حجرة الدراسة

 أما الطرف الثاني للعملية االتصالية للبيداغوجية إذ تلعب دافعيته أهمية كبيرة في نجاحها

 طالب جيدة فاالطالع على هذا -م المتبادل بين الطرفين يساعد على إقامة عالقة أستاذاالحترا

البحث و نتائجه ستساعد هذان الطرفان على أنجاح عملية االتصال البيداغوجي و منه العملية 

  . التعلمية–التعليمية 

  :تحديد المفاهيم -5

  : مفهوم اإلتصال5-1

  عنى اللغوي لالتصال الم5-1-1
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 و المضارع منه "وصل"أصل كلمة اتصال في اللغة العربية من الفعل الماضي الثالثي يعود 

حسن شحاتة، ( أو وصل الشيء وصوال أو بلغه إنتهى إليه " وصل الشيء" و يقال "يصل"

  )17، ص 2003

 بمعنى عام أو مشترك من هذا Common و معناها Communisأما في اللغة الالتينية إلى 

    ل كعملية يتضمن المشاركة أو التفاهم حول شيء أو فكرة أو إتجاه أو سلوكتبين أن االتصا

  )21، ص 2006أميرة علي محمد، ( 

 هو فعل االتصال، هو تنشأة عالقة مع اآلخر، و هو أن Le petit Larousse أما تعريف 

 ,Le petit Larousse)تتصل مع اآلخر، و فعل االتصال هو تحويل شيء معين، دون مقابل 

1996-P 249)  

  

  :المعنى االصطالحي لالتصال 6-1-2

  :لقد تعددت تعاريف اإلتصال و ليس هناك تعريف شامل متفق عليه و من تعاريف االتصال

على أنه العملية أو الطريقة التي يتم عن طريقها انتقال المعرفة  يعرفه محمد عبد الباقي أحمد

مجموعة  أخرى حيث تصبح هذه من شخص إلى آخر، أو من مجموعة من األشخاص إلى 

       ،2005محمد عبد الباقي أحمد، ( المعرفة مشاعة و تؤدي إلى التفاهم و التوافق بينهم 

  .)25ص 

كما ينظر عالء الدين أحمد كفافي على أن االتصال في علم النفس يدل على أنه نسق جماعي 

     اعة و أراءهم و اتجاهاتهم يؤثر بطريقة أو بأخرى في العالقات المتبادلة بين أعضاء الجم

و عليه فإن أي تغير يحدث داخل الكائن الحي نتيجة لمؤثر ما سواء داخليا أو خارجيا فإن ثمة 

  .إتصال قد حدث

لى االتصال على أنه ظاهرة اجتماعية و قوة رابطة لها دورها في أما في علم االجتماع ينظر إ

أي أن المجتمع اإلنسان  يقوم على مجموعة من تماسك المجتمع و بناء العالقات االجتماعية 

العالقات قوامها االتصال و أن ما يجمع أفراد المجتمع هي عالقات إتصال بصرف النظر عن 

  )25، ص 2005عالء الدين أحمد كفافي، ( حجم المجتمع و طبيعة تكوينه 
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 بتبادل فكرة أو و يعرفه حسن شحاتة االتصال بأنه عملية تفاعل مشتةركة بين طرفين أو أتكثر

  .خبرة عن ط ريق وسيلة

و يعرفه أيضا بأنه ذلك النشاط أو سلسلة النشاطات المتجانسة التةي تتفاعل فيما بينها أو بالبيئة 

  . المحيطة بها و بصفة مؤثرة لتولد ناتجا

 إنه تفاعل الرموز اللفظية و غير اللفظية بين طرفين أحدهما مرسل يبدأ الحوار و الثاني مستقبل

يكمل الحوار فإن االتصال ال يتحقق، و يكون األمر مجرد توجيه معلومات أو أفكار أو أراء من 

حسن ( جانب واحد فقط، دون معرفة نوع االستجابة أو التأثير الذي حدث عن المستةقبل 

  )18، ص 2003شحاتة، زينب النجار 

ل آثار التغيير الذي يحدث كما يعرفه سمير سعيد حجازي بأنه العملية التي يمكن بواسطتها نق

في إحدى مناطق المجال السلوكي إالى منطقة أخرى و يقال عن أي منطقتين في المجال أنهما 

متواصلتان إذا كان تغير احداهما يترتةب عليه حدوث تغير في الدرجة التي يتم بها على 

لمتوصلة  خصائص المناطق ا-2.  نوع العمليات القائمة على تحقيق التواصل-1: أساسين

  .)181، ص 2005سمير سعيد حجازي، (

  و ينظر محمد فريد عزت إلى االتصال على أنه إنتقال المعلومات أو األفكار أو

االتجاهات أو العواطف من شخص أو جماعة إلى شخص أو جماعة أخرى من خالل 

الرموز و يوصف االتصال بأنه فعال حينما يكون المعنى الذي يقصده المرسل هو الذي 

صل بالفعل إلى المستقبل و االتصال هو أساس كل تفاعل اجتماعي، فهو يمكننا من نقل ي

  )135، ص 2002محمد فريد عزت، ( معارفنا، وييسر التفاهم بين األفراد 

  و االتصال بمصطلح أساسي يقصد به العملية الرئيسية التي يمكن أن تنطوي عنها كافة

    عوي باإلضافة إلى أنشطة العالقات العامة أوجه النشاط اإلعالمي و الدعائي و التو

و المعلومات و التي تتفق جميعها فيما بينها في أنها عمليات اتصال بالجماهير، و إن 

كانت تختلف من حيث أهدافها و وظائفها و وسائلها و جماهيرها و جوانب التأثير 

 )109، ص 2004محمد منير حجاب، ( الناتجة عنها 
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 إلى القول بأن االتصال هو العملية التي يقوم بها (C.Hauf land)ند و يذهب كارل هوفال

     الفرد الذي يقوم بنقل المثير و غالب ما تكون رموز شفهية لتعديل سلوك األفراد األخرين،

و يمكن القول كذلك بأن االتصال هو عملية يتم خاللها نقل و تبادل المعلومات أو األفكار أو 

ت بين طرفين أو أكثر سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، باستخدام األراء أو االنطباعا

  .وسيلة أو عدة وسائل

و ذلك بهدف اإلعالم أو الدعاية أو اإلعالن أو االقناع أو التأثير العقلي أو العاطفي أو اإليحاء 

  )41، ص 2003عزيزي عبد السالم، . ( باألفكار و اتجاهات معنية

  :النقد و تقييم تعريف االتص

تختلف تعاريف االتصال باختالف اإلطار المرجعي المستخدم و التأكيد على جوانب معينة من 

         :العملية الكلية، إال أن كل التعاريف تجمع على أن االتصال يتكون من خمسة عناصر

  . التغذية الراجعة- 5 الرسالة  -4   قناة-3 المستقبل -2 المرسل -1

  

  :التعريف اإلجرائي

ملية االتصال بالضرورة ما يفيد معنى االرتباط بين شيئين أو موضوعين أو مؤسستين أو إن ع

شخصين أو جماعتين يكون أحدهما في وضعية المرسل و اآلخر المتلقي و في إطار الفعل ورد 

       الفعل أو المثير و االستجابة، و ما يحدث بينهما من تفاعالت و تأويالت و يتم التواصل 

الرسالة بين أطراف العالقة عن طريق وسيلة عادة ما تكون في المجال التربوي و إرسال 

 و حركية فاالتصال ال تموضعيةصوتية سمعية و مقوالتها لغوية أو مرئية بصرية و مقوالتها 

  .يحدث إال في جماعة أو بين شخصين فأكثر و هو عملية أو بنية لها عناصرها

  

  :مفهوم التربية 6-2

 :اللغوي للتربيةالمعنى  6-2-1

  :تعود كلمة التربية في اللغة العربية إلى ثالثة أصول لغوية

  ربا، يربو، بمعنى نما: األصل األول

  ربي، يربي، بمعنى نشأ و ترعرع: األصل الثاني
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إبراهيم ( رب، يرب، بمعنى أصلحه و تولى أمره، و ساسه و قام عليه و رعاه : األصل الثالث

  )59، ص 2004ناصر، 

 فمعنى التربية هي فعل، عملية تنمية القدرات Larousseي اللغة الفرنسية حسب قاموس أما ف

الجسمية، العقلية و المعنوية لشخص ما، تكوين، ترقية أو تطوير، تكوين من أجل اإلستغالل 

  .(Larousse, 2008 ; P 137 )األمثل 

  

  

ى تربية النبات أو الحيوانات،  للداللة علEducationأما في اللغة الالتينية استخدمت التربية 

أحمد علي الحاج ( للداللة على الطعام، و تهذيب البشر دونما تفريق بين هذه األحوال جميعها 

  )14، ص 2003محمد، 

  

  :المعنى اإلصطالحي للتربية 6-2-2

 هي العملية التي يتم بها إعداد األفراد للحياة و المشاركة  عبد اهللا زاهي الراشدان بأنهاعريفي

في مجتمع معين، أو هي تشكيل لإلنسان في إطار نطاق ثقافي و اجتماعي معين، تشكيال يتيح 

لإلنسان أقصى للنمو الذاتي، كما يتيح أقصى للمشاركة في حياة الجماعة، و تمثل نمط الثقافة 

  ).48، ص 2005عبد اهللا زاهي الرشدان، ( السائدة 

 أنها العملية الواعية المقصودة و غير أما أحمد علي الحاج محمد فيعرف التربية على

المقصودة، إلحداث النمو و التغيير، و تكييف مستمر للفرد من جميع جوانبه الجسمية و العقلية 

و الوجدانية، و من زوايا و من مكونات المجتمع، و إطار ثقافته و أنشطته المختلفة االجتماعية 

، على أساس كل من خبرات الماضي و خصائص و االقتصادية و السياسية و الثقافية و العلمية

  .الحاضر، و احتماالت المستقبل
  

و ينظر إبراهيم عبد اهللا ناصر إلى التربية على أنها عملية التكيف أو التفاعل بين المتعلم       

  ).60، ص 2004إبراهيم، عبد اهللا ناصر، ( و بيئته المحيطة بكافة محتوياتها ) الفرد( 
  

  :نقد و تقييم
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  :مما تقدم من التعاريف يتضح لنا أنو 

  تقتصر على الجنس البشري -

تعتبر التربية فعال يمارسه كائن حي في كائن حي آخر، و غالبا ما يكون إنسان راشد  -

 .في صغير، أو جيل بالغ النضج في جيل ناشيء

 .تقوم بوجود هدف ينبغي بلوغه -

  

 

  :التعريف اإلجرائي

 تغيير أو نمو، و ذلك إحداثة و الجسمية و الوجدانية قصد هي عملية تنمية قدرات الفرد العقلي

 .لمساعدته على التكيف و التفاعل مع بيئته التي يعيش فيها

 

  :مفهوم البيداغوجيا -6-3

  :المعنى اللغوي -6-3-1

  : و تعنيPaidagogiaآتية من الكلمة اإلغريقية : "  البيداغوجياLa rousseيعرف قاموس 

  .فالنظرية علم تربية األط -

 .صفة البيداغوجي الجيد -

 .طريقة تدريس، إستعمال بيداغوجيا جديدة كليا -

( Le petit La rousse, 1996, P 759)          

  

  :المعنى اإلصطالحي 6-3-2

 هو Pédagogieفي موسوعة علم النفس لروالن دورون، فرنسوازبارو مصطلح البيداغوجيا 

  .Educationمرادف لمصطلح تربية 

الممارسات المعتادة و المواقف القابلة للتوقع و األقوال القابلة "ن البيداغوجيا بأنها و يعرف روال

   " للتكرار التي تعين عبرها طريقة المعلم سواء كانت هذه الطريقة معتبرة أم ال أهلة لإلطراء
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القدرة موضع اإلطراء التي يظهرها مربي معين مدرسي أم ال : " و البيداغوجيا هي أيضا

السيد فالن ( ل إلى فكرة التفاعل مع المتربين و لتكييف رسالته و ممارسته نتيجة لذلك للوصو

و تقال إمتداد المهارة ) فالن ال يستطيع التربية(أو غياب هذه القدرة ) هو مربي حقيقي

برهن " المالحظة عند كل حامل رسالة تجاه مستمعيه أو أتجاه جمهور معين أو مجموعة معينة 

  ".أنه مربي

أو نشاطا ) فن التعليم( مجموعة الطرائق و التقنيات و الخطوات التي تميز تعليم مادة معينة -

تربية : حفيزه عند المتعلم، تربية اإلكتشاف أو دخوال محددا في الممارسة التربيةتأساسيا يجب 

  .السيطرة، التربية باألهداف

ث يصبح التعليم موضوع بناء  مع التعليم، هي إعداد و نشر مجموعة معارف بحي بالتعارض-

     Pastaltzziنظري أو عقائدي منتظم، و إلصاق هذا البناء بكاتب معين، تربية بستالوتسي 

ترض أو تكون ف، و وصف مثل هذا البناء بالفكر المFreinet و فرينيه Harbartو هاربرت 

  .مسيطرة فيه، تربية غير توجيهية، تربية مؤسساتية

 علوم التربية، هي النظرية العلمية لألوضاع التربوية خاصة المدرسة  بالتعارض مع علم أو-

التي تدعوا من خالل فهو الواقع، إلى اإلعداد الفكري للقراءات و المشاريع و األعمال التي 

 إحياء مفهوم تربوي P.Gilletليه ييقترح ج" المعرفة الممارسة"تتطلبها التربية للداللة على هذه 

روالن دورون، فراسنوازبارو، ت فؤاد شاهين، ( البالنمي أو اإلعالمي على النسق السياسي

  .)798، ص 1997

البيداغوجيا اإلكتشاف و بيداغوجية األهداف و بيداغوجية : و هناك عدة أنواع من البيداغوجيا 

 التي تركز على مبدأ (Pédagogie interactionnelle)المؤسسات و البيداغوجيا التفاعلية 

عل بين المعلم و المتعلمين أو بين المتعلمين أنفسهم كونها اعتبارا بالمجموعة في إطار مبدأ التفا

تفاعلها، فهي ال تعترف بالنمط التقليدي الذي يعتمد التلقين و اإللقاء حيث يكون المعلم أساس 

  . التعلمية–العملية التعليمية 

  

  :نقد و تقييم
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 إال أن مفهوم البيداغوجيا يطلق أيضا على تربيةيعتبر مفهوم البيداغوجيا متداخل مع مفهوم ال

الطرائف و التقنيات التي تميز تعليم مادة معينة بحيث يصبح تعليم موضوع معين له بناء 

  .عقائدي و نظري معين و اسم معين

  

  :التعريف اإلجرائي

أستاذ هي القدرة على ممارسة الطرائق و التقنيات و المواقف و األقوال التي يظهرها معلم أو 

  .للوصول إلى فكر التفاعل مع الطلبة و تحفيزهم و ذلك إلعدادهم فكريا إلى إتجاه معين

  

  

  : تعريف االتصال البيداغوجي 6-4

و يعني أن يصدر نوع " بيداغوجيا" و " اتصال" عبارة اتصال بيداغوجي تجمع مصطلحين هما 

  :تعاريف اآلتية و يمكن تقديم بعض الالوسط المدرسيمن االتصال الذي يتم في 

  

  :تعريف نايف سليمان

عملية يتم عن طريقها توصيل فكرة، أو مهارة، بأنه يعرف نايف سليمان االتصال البيداغوجي 

  )63، ص 2003نايف سليمان، ( أو مفهوم من المعلم إلى التلميذ 

  

عريف حسن شحاتة و زينب النجار بأنه عملية يتم عن طريقها انتقال المعرفة من شخص ي

خر، حتى تصبح تلك المعرفة مشاعا بينهما و تؤدي إلى التفاهم فيما بينهما و يعرف أيضا بأنه آل

عملية يقوم المعلم فيها بتبسيط المهارات و الخبرات لطالبه، مستخدما كل الوسائل المتاحة إلى 

 تعينه على ذلك، و تجعل المتعلمين مشاركين للمعلم في غرفة الدراسة، و يمكن تعريفه أيضا

. بأنه تفاعل لفظي أو غير لفظي بين معلم و متعلم أو بين متعلم و متعلم أو بين معلم و متعلمين

  )18، ص 2003حسن شحاتة، زينب النجار، ( 

  



  اتهـشكالية البحث و منطلق                             إ  الفصل األول
 

 20 

 أن االتصال البيداغوجي يعين حاصل تفاعالت Léandre coudryو يعرف ليوندركودراي 

ئل العالقات بين األستاذ و التالميذ، نسق القيم الثقافية الدراسية للمجتمع وسا: أربعة عوامل

  .النماذج و المثل العليا الخاصة بعالم األساتذة و القدرات اإلستقبالية للتالميذ

  

و تعرف سمية بن غضبان االتصال البيداغوجي ذلك االتصال الشخصي الذي يحدث بين 

    ات للطالب، هدف تحقيق األهداف البيداغوجية، عن طريق نقل المعلومباألستاذ و الطالب، 

تبادل ( و يمثل البعد المعرفي للعالقة البيداغوجية و كذا من خالل التفاعالت الشفوية 555

بين الطرفين و تعبر ) حركات الرأس، إليماءات، إشارات( و الغير شفوية ) الرسائل الكالمية

  ).24، ص 2000سمية بن غضبان، ( عن البعد العالئقي للعالقة البيداغوجية

     ج العالقة البيداغوجية في إطار مزدوج، اإلطار الواعي، إطار االتصال األشخاص،و تندر

ولوجية للعالقة البيداغوجية تراها كفالنظرية السي. و الالواعي، في إطار العواطف و الهوامات

في طبيعتها عالقة نقلية، ففي العالقة يعيد الطفل العيش الالواعي إلختيارات طفولته األولى 

ابطة بالصور المثالية لألهل، وكذلك أيضا يعيش المآزم الراهنة، و سوف ينقل إلى شخص المتر

المعلم اإلنفعاالت و المشاعر التي يحس بها الصور المتالية لألهل، ويسقط أناه األعلى الذي هو 

  )33، ص 2003عزيزي عبد السالم،  ( . جزء من مثاله األعلى لألنا

  

  :نقد و تقييم

يداغوجي هو تلك العالقة اإلنسانية التي يتصف بها الفعل التربوي يجعل العملية إن االتصال الب

التربوية عملية تواصلية بالدرجة األولى فالعالقات االجتماعية اإلنسانية على المستوى 

نساق و البنيات التربوية، أي العالقات الداخلة ، أو على مستوى األ) أستاذ-طالب( البيداغوجي 

 و النسق المعياري، ال تقوم إال بعملية االتصال كميكانيزم - و النسق الفني–اري في النسق اإلد

  .أولى و أساس الستحداث التفاعل بين أطراف العملية التعليمية في جميع مستوياتها

  

  :التعريف اإلجرائي
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      العالقة التواصلية بين األستاذفاالتصال البيداغوجي هو كل أشكال و سيرورات و مظاهر 

الطلبة، ويتضمن نمط اإلرسال اللفظي و غير اللفظي بين األستاذ أو من يقوم مقامه، و بين و 

     ، كما يتضمن الوسائل التواصلية، و المجال الزماني، و هو يهدف إلى تبادل أو تبليغالطلبة

  .يو نقل الخبرات و المعارف و التجارب و المواقف، مثلما يهدف إلى التأثير على سلوك المتلق

  

  :الدراسات السابقة -7

   الدراسات الجزائرية7-1

هذه الدراسة الطالبة سمية بن غضبان بجامعة عنابة و كانت بعنوان ب قامت :الدراسة األولى

 طالب - بعض العوامل المؤثرة في تسيير العالقة البيداغوجية أستاذ.االتصال البيداغوجي

  .بالجامعة

  :ه الدراسة نم التساؤل الرئيسي التاليانطلقت الباحثة سمية بن غضبان في هذ

 طالب بمعاهد جامعة -ما هي أهم العوامل المؤثرة في تسيير العالقة البيداغوجية أستاذ -

  عنابة؟

  :و قد اشتقت من هذا التساؤل ثالثة فرعية و هي

  هل يسهل التكوين البيداغوجي لألستاذ تسيير العالقة؟ -

  لبيداغوجية مع الطالب؟هل تسهل أقدمية األستاذ تسيير العالقة ا -

 -هل يؤدي االختالف في الفروع العامية إلى التباين في تسيير العالقة البيداغوجية أستاذ -

 طالب؟

  

التكوين : "  الفرضية األولى:انطالقا من هذه التساؤالت وضعت الباحثة الفرضيات التالية

  "البيداغوجي لألستاذ يسهل تسيير العالقة البيداغوجية مع الطالب

 تهدف هذه الفرضية إلى اختبار العالقة بين التكوين البيداغوجي لألستاذ و سهولة تسيير و

  .العالقة البيداغوجية مع الطالب

  "أقدمية األستاذ تسهل تسيير العالقة البيداغوجية مع الطالب: " 2الفرضية 

  " طالب-ة أستاذاختالف الفروع العلمية يؤدي على تباين تسيير العالقة البيداغوجي: " 3الفرضية
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على طريق المسح بالعينة معتمدين  استخدمت الطالبة المنهج ما بين الفرعي في هذه الدراسة 

  .من نوع المسح العرضي الذي يتم في مدة واحدة

 ألنها تدرس االتصال Palo Altoإلى  جانب هذا المنهج، فقد تم اإلستناد إلى مدرسة بالو ألطو 

  . هما المضمون و العالقةالشخصي، و ترى أن له مستويين

كما تهتم بدراسة العوامل التي تؤثر فيه، و من الممكن أن تحدث عليه تذبذبات باإلضافة إلى 

  .نساقذلك فقد اعتمدت إلى النظرية العامة لأل

ببعض المبادئ األولية لإلحصاء المتمثلة في المتوسط الحسابي و النسب و كذلك االستعانة 

  . (X2) 2ة اإلحصائيةكاالمئوية و مقياس الدالل

أما عن أدوات جمع البيانات فقد قامت بإعداد إستمارتين، واحدة خاصة باألستاذة و األخرى 

بالطبة، ألن تسيير األستاذ للعالقة البيداغوجية يرتبط بالطالب باألستاذ على حد سواء، كما تم 

حوثين، إستعانة بدليل اإلستناد على المقابلة للوصول إلى تفسيرات و شروحات أخرى من المب

  .مقابلة خاص  باألستاذ و أخرى بالطالب

و قد تمت هذه الدراسة في معاهد جامعة عنابة و قد اعتمدت الباحثة على العينة الطبقية 

  . استمارة على الطلبة235 إستمارة على األساتذة و 160المتناسبة، فقامت بتوزيع 

 تفسير النتائج، توصلت الباحثة إلى صدق استنادا على المعطيات السابقة و على تحليل و

الفرضية التي مفادها أن التكوين البيداغوجي لألستاذ يسهل تسيير العالقة البيداغوجية مع 

الطالب، أما الفرضية الثانية التي مفادها أن أقدمية األستاذ تسهل تسيير العالقة البيداغوجية مع 

سيير العالقة البيداغوجية لكنها ال تكون فعالة إذا الطالب، قد تحققت جزئيا ألن األقدمية تسهل ت

ة و األنشطة البيداغوجية، التي تمنح المجال لتبادل األفكار و اإلستفادة لم تتدعم خاصة بالمشارك

من تجارب اآلخرين، كذلك توصلت الباحثة إلى أن هناك عالقة بين التباين في الفروع العلمية 

  .لبيداغوجيةيؤدي إلى اختالف تسيير العالقة ا

باإلضافة إلى هذه النتائج توصلت الباحثة إلى عوامل أخرى تؤثر في تسيير العالقة البيداغوجية 

  : طالب يمكن تلخيصها في ما يلي-أستاذ

  

  : عوامل خاصة باألستاذ
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عمل األستاذ باإلدارة ال يسهل عليه تسيير العالقة البيداغوجية إال في بداية توليه هذا  -1

  .المنصب

اضطرابات األساتذة في تسيير البعد المعرفي للعالقة البيداغوجية على وجه تأثير  -2

 . عنه عدم إتمام البرنامج أو سرعة في اإللقاء و الشرحرالخصوص، حيث ينج

إشراف األساتذة على الطلبة في إنجاز مذكرات التخرج فالبرغم من أن هذا الموقف يعد  -3

يداغوجية، إال أنه يؤثر في تسييرها في من أحد المواقف التي تسير فيها العالقة الب

 .موقفي المحاضرة و حصة التطبيق

    )منصب مدير معهد: مثال( و مناصبهم ) درجتهم العلمية(المستوى العلمي لألستاذ  -4

و ذلك من خالل آراء بعض الطلبة و األساتذة في الفروع العلمية الثالثة، أن المستوى 

     ي تسيير العالقة البيداغوجية ببعدها المعرفيأو منصب األستاذ يؤثران ف/العلمي و

و كذا العالئقي، حيث يعرض الطلبة على حضور محاضرتهم، اإلهتمام بالمقاييس التي 

 سونها إنجاز البحوث و األعمال التطبيقية المتعلقة بهذه المقاييس بجدية أكبريدر

 الجامعة فهذه الظروف المعيشية و المادية لألستاذ و عدم رضاه عن األوضاع في -5

العوامل تجعل األستاذ يفكر أحيانا في عدة أمور أثناء التدريس، و هذا يؤثر في تسيير 

 .العالقة البيداغوجية ببعدها المعرفي و كذا العالئقي

           حب مهنة التدريس و التكوين الذاتي لبعض األساتذة في المجال البيداغوجي -6

 .و األكاديمي

  

  :عوامل خاصة بالطالب

نقص الدافعية الطالب للدراسة، و قد يرجع ذلك إلى ندرة مناصب الشغل أو اهتمامه  -1

  .بمجاالت أخرى غير الدراسة، أو لعدم رغبته في الشعبة

إضرابات الطلبة تؤثر تأثيرا سلبيا في تسيير البعد المعرفي للعالقة البيداغوجية على  -2

في وقت فإن اإلضراب يؤدي وجه الخصوص، فإذا قرر األستاذ مثال إتمام فصل معين 

إلى إعادة برمجة وقته، أو إلى سرعة إلقاء المحاضرة من البرنامج أو عدم إتمام 

 .البرنامج، و استنساخ محاضرات خاصة إذا كان برنامج المقياس مكثفا
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الظروف المعيشية و المادية لبعض الطلبة، و هي تؤثر سلبا في تسيير العالقة  -3

 على األستاذ أحيانا نقل المعلومات إلى الطلبة ألن بعضهم البيداغوجية، حيث ال يسهل

 .غير منتبه للمدرس

  

  :عوامل خاصة بسياق الجامعة

و يقصد بها كل المتغيرات، الظروف، و العوامل الموجودة داخل الجامعة بما فيها الفروع 

  .العالمية

  :و يمكن تلخيصها فيما يلي

نات، فقد لوحظ غياب الطلبة عن التقويم و سياق اإلعالن على نتائج اإلمتحا -1

 .المحاضرات بمجرد اإلعالن عن نتائج االمتحانات، و ذلك سبب النقاط

الحجم الكبير لدفعات الجذع المشترك الذي يخلق تذبذبات في تسيير البعد المعرفي  -2

 .للعالقة البيداغوجية

مال أو األع/عدم مالءمة بعض المواد و األجهزة المتاحة لما تتطلبه التجارب و -3

األخرى التي تجري في قاعة العرض، إلى جانب نقص المراجع و الكتب المتخصصة 

 .خاصة في فرع العلوم اإلنسانية

عدم تالؤم بعض قاعات الدراسة خاصة المدرجات لتدريس الطلبة في فرع العلوم  -4

التكنولجية، إلى درجة أن هناك البعض منهم ال يستطيع رؤية ما هو مكتوب على 

هذا باإلضافة إلى .  سماع ما يقوله األستاذ لعدم توفر مكبر الصوتالسبورة و ال

، 2000-1999سمية بن غضبان، ..... ( عوامل الوسط من بطالته و أزمة السكن 

 )247-239-238-59-58-49-48- 47-10-8-2ص 

  

      بجامعة عنابة2006-2005 سنة  قامت بهذه الدراسة الطالبة بوشالغم هند:الدراسة الثانية

 دراسة ميدانية –و كانت بعنوان الكفاءة المهنية للمعلم و أاسليب السيير في المؤسسة التعليمية 

  -بمدينة عنابة
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كيف أن تسيير العمل : انطلقت الباحثة بوشالغم هند في هذه الدراسة من التساؤل الرئيسي التالي

  يؤثر على كفاءة المهنيين؟

  : عدة تساؤالت على النحو التاليو فتحت لدراسة الواقع التربوي في الجزائر

  ما هي إنعكاسات تسيير العمل على كفاءة العاملين بقطاع التعليم االبتدائي؟ -

ما هي ملمح التكوين على مستوى التعليم االبتدائي؟ و ما هي انعكاساته  -

 على مؤهالت و معارف المعلمين المهنية؟

 و تطلعاته في ما هي توجيهات التدريب أثناء الخدمة في قطاع التعليم، -

 مجال التجديد و التحديث، و رسكلة معارف المهنيين البيداغوجية؟

كيف يتدخل عامل اإلشراف و الرقابة في تحديد المردود التربوي للعاملين  -

 بالتعليم االبتدائي، هل يتضمن فعاليات توجيه و إشراف؟

بين ما هو شكل االتصال في المؤسسة التعليمية؟ هل يفتح مجاالت التفاعل  -

 مختلف األطراف التربوية؟

على ) و ترقيات         مكافآت و أجور ( هل تشجع حوافز العمل  -

 استحسان العمل بالمهنة؟

 ما هو واقع الممارسة التعليمية؟ -

 و انطالق من التحسس بالواقع المهني الذي يعيشه المهنيون بقطاع التعليم تحددت أهداف 

  :البحث فيما يلي

و موضوعية لنوعية الخدمة المقدمة في مهنة التعليم إنطالقا تكوين أهداف دقيقة  -1

من استدراج مفهوم الكفاءة الذي يعني بصورة عامة تسيير العمل مما يجعل منه 

 .مفهوما ذا داللة اجتماعية، يمكن اعتباره التي تتار على النحو السسيولوجي

لذي تندرج ضمن  على العقبات التي تحد من فعالية الممارسة التعليمية االتعرف -2

 .تصور السياسة التربوية ألسس العمل التربوي

تقديم نموذج لتصور الكفاءة المهنية إنطالقا من استراتيجية تنظيمية تربوية  -3

 :متعددة األبعاد نذكر منها
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  رد االعتبار للموظفين بهذا القطاع عن طريق استهدافهم بالتنمية

 يعني ذلك إعتبار التدريب التوجيه، و إمدادهم بمختلف المعلومات

  .المعلم فاعال الوسط المهني

  ربط المؤسسة بالمجتمع، و هذا الجانب هام في استقطاب أهم

 .المتغيرات

إن النتائج المستخلصة في هذه الدراسة هي أن العامل بمهنة التعليم يكتسب مهاراته عن طريق 

يق الخبرة الذاتية فبالنسبة  غياب مهاراته عن طرالخبرة الذاتية فبالنسبة لنا تلخص هذه النظرة

لنا تلخص هذه النظرة غياب مجاالت مهنية تتبلور فيها كفاءات العاملين بقطاع التعليم اإلبتدائي 

  :نذكر منها

بإجراء تكوين مهني متخصص، فهذا المجال لم يعط أدواره بالنظر : مرجعية معرفية -1

ت التكوين خاصة في  المسجل في تنظيمه، مضمونه، و مدة معالجة إجراءاإلى النقص

  .السنوات األولى من تأسيس المنظومة التربوية

متعلقة بتطوير المعلومات البيداغوجية، رأينا أن جهاز التدريب أثناء : معارف إضافية -2

 .الخدمة في الجزائر إتجاه و تكفل بتغطية النقص في مؤهالت المعلمين المهنية

       لتوجيه المعلمين أثناء اجتيازهمبالنسبة للمرجعيات المعرفية المتمثلة في مصادر -3

و تعرفهم لصعوبات أثناء العمل، فإن أساليب المتابعة و التفتيش اقتصرت على رماقبة 

ال تناقش األخطاء، وهذا ) عالمات التفتيش( و متابعة األعمال، و إعداد تقارير تقيمية 

لنسبة للمعلمين في إلى ذلك األثر على وضوح الرؤية  بااحتمال للتمادي فيها، إضافة 

 .استنباط الممارسات األنسب للعمل

المدرسي، هذا الجانب تواجهه صعوبات تتعلق في الشكل انتشار المعلومات في الوسط  -4

الذس ستم به، فالنتائج المتعلقة باالتصاالت،بينت أنها تتم بصورة عمودية نازلة، و إن 

 الفريق التربوي تقتصر على االتصاالت األفقية التي تجمع مختلف األطراف نقصد هنا

 .عرض دروس نموذجية
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بالنسبة للترقيات و األجور، أي حوافز العمل، فإن المعلم له تصورات و معلومات  -5

 .واضحة عن األجر و الترقيات إنعكس ذلك على مواقف الطموح

  ،فالمعلم ال يتصور الترقية من منظور المسؤوليات، و الصالحيات

  . إضافي زهيد يتحصل عليه باألقدميةو لكنها تعني له مبلغ مالي

  الترقية إلى مناصب إدارية تعني له فرصا أقل، و بالتالي فهو ال

 .يرغب في التفكير فيها كثيرا

إنطالقا من القاعدة النظرية التي ترى بأن الموقع يحدد نوع وقيمة و حجم الدور  -6

مهنة التعليم تحدد المبذول، فإنه يمكن القول أن الوضع المهني و الظروف المتعلقة ب

  :إلى درجة عالية

 محتوى العمل الذي يقدمه و هو مرتبط بمضمون البرنامج.  

  الطرق المعتمدة المرتبطة هي األخرى، باإلعداد اليومي الذي

 .يتحكم في أسلوب المعلم العام

  مجال الحرية المقيد بالبرنامج الدراسي و طريقة اإلعداد اليومي

 :معلم البيداغوجية و التربوية منهاحيث تنخفض مجاالت تدخالت ال

  .مراعاة الفروق الفردية -

 .توظيف طرق بيداغوجية جديدة -

 المبادرة باقتراح نشاطات تربوية -

و غيرها من المجاالت المتفاعلة في تحديد الكفاءة المهينين بقطاع التعليم االبتدائي و انطالقا من 

 عن مجاالت الكفاءة، يمكن القول إن إلى وجود قيود عند الحديثؤشر مختلف المعطيات إلى ت

تصور اإلشكال ال يبدو بالبساطة التي كشفتها مختلف البيانات الميدانية، فاإلشكال في الصميم 

مستوى أعلى يتعلق بتصور إيديولوجي عام للمشروع التربوي في الجزائر، فهذا المستوى 

و هو وضح يحتاج إلى ... تمدةيتحكم في منطلقات العمل، و في أسس التسيير و المنهجيات المع

  )281-280-22-17، ص2006بوشالغم هند، . (إعادة نظر
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    نادية بجامعة باجي مختار عنابةمنمانيقامت بإجراء هذه الدراسة الطالبة  : الدراسة الثالثة

  ) االتصال الالرسمي-االتصال الرسمي( و كانت بعنوان واقع االتصال الداخلي 

  . دراسة ميدانية بجامعة باجي مختار عنابة–جامعيين بين جمهور األساتذة ال

  :انطلقت الباحثة من التساؤل الرئيسي التالي

بين جمهور األساتذة )  االتصال الالرسمي- االتصال الرسمي( ما هو واقع االتصال الداخلي 

  الجامعيين بجامعة عنابة؟

دم رضى األستاذ الجامعي عن كما اهتمت الباحثة بالبحث عن األسباب الحقيقية التي أدت إلى ع

  :عمله في الجامعة، فقامت بطرح السؤالين التاليين

هل يمكن اعتبار كل من طبيعة االتصال بين األساتذة الجامعيين و غياب العمل المتحدد  -1

   حالة عدم الرضى التي يعاني منها األستاذ الجامعي؟من األسباب الرئيسية في خلق

ت بعض األساتذة إلى االبتعاد عن الجامعة هذه هل أن نفس األسباب هي التي دفع -2

 األخيرة التي بدأت في اإلنغالق حول نفسها؟

  :بعد طرح هذين التساؤلين سعت الباحثة من خالل هذه الدراسة تحقيق هذين الهدفين

  . يدور حول مفهوم االتصال بين األساتذة الجامعيين لدى األستاذ الجامعي:الهدف األول

 .فة طبيعة االتصال الداخلي بين أساتذة الجامعة معر:الهدف الثاني

إن دراسة االتصال الداخلي الرسمي و الالرسمي بين أساتذة الجامعة في هذه الدراسة يهدف إلى 

تحديد العوائق الحقيقية التي تنقص من فعاليته، و كذا الكشف عن األسباب التي تخلق تلك 

  .لعملية االتصاليةالعوائق، و غالبا ما تجد من فعالية أو نجاح ا

أما عن عينة الدراسة فقد شملت جمهور األساتذة الجامعيين الدائمين لجامعة عنابة، حيث يتشكل 

 أستاذ جامعي و تم اختيار عينة ممثلة لهذا المجتمع تقدر بـ 1157المجتمع الكلي للدراسة من 

يار العينة عن طريق  من المجتمع الكلي، و قد تم إخت℅22 بنسبة  أستاذ جامعي دائم أي250: 

العينة الطبقية، أما عن الحيز المكاني للدراسة هو جامعة عنابة، و قد دامت الدراسة ستة أشهر 

  .2000 إلى مارس 1999ممتدة من أكتوبر 

بعد القيام بالمرحلة االستكشافية و مرحلة التحقيق أسفرت الدراسة على أن اإلتصال بين األساتذة 

  :الجامعيين يتميز بما يلي
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  محدودية مفهوم االتصال بالنسبة لألستاذ الجامعي، مما أثر على التفاعالت التي تحدث

فيما بين األساتذة الجامعيين أثناء العمل، بكل جوانبها السلوكية و االجتماعية سواء كان 

  .ذلك في اإلطار الرسمي أو اإلطار الالرسمي

قا من جملة من األسس النفسية و يحدد األستاذ الجامعي تصوره لمفهوم االتصال، إنطال

فبحثه المستمر عن المعلومة التي تلبي حاجاته نتيجة . و االجتماعية إلي يحتويها بداخله

صعوبة مرورها من طرف الزمالء، أو من طرف إدارة القسم كون لديه تصورا بأن 

  .االتصال هو اإلعالم

تصال على أنه مجموع إضافة إلى بحث األستاذ الجامعي عن المعلومة، فإنه ينظر لال

االجتماعات التنسيقية المجالس : اللقاءات الرسمية التي تبرمجها الجامعة خاصة منها 

و ذلك نظرا لعجز االتصال الالرسمي على اتاحة الفرصة لألستاذ الجامعي ... العلمية

للتعبير عن اهتماماته و انشغاالته، مما يؤدي إلى خلق جو يسوده التوتر و اإلضطرابات 

  .ي العالقات، مما يجعل األستاذ الجامعي يفكر في األساليب الالرسمية كحلف

  أجمع معظم أفراد العينة المستجوبة من خالل المقابلة، و كذا معظم أفراد العينة

المستجوبة من خالل االستمارة، على أن إحساسهم بالرضى عن عملهم في الجامعة 

  ن الزمالء تكون حسنة العالقات بي-: يتوقف على شرطين أساسين هما

  .العمل المتجدد -

فيما يخص العامل األول فإن أفراد العينة يؤكدون على أنه من األسباب الرئيسية التي كونت 

لديهم اإلحساس بعدم الرضى، طبيعة العالقات االتصالية بين األساتذة الجامعيين، و التي تتميز 

  : أدت إلىبوجود إضطرابات متكررة نتيجة المنافسة السلبية التي

  . المعلومة الكافية المتداولة بين األساتذة الجامعيينانعدام -

 احتمال تسوية المعلومة -

 القضاء على االستقرار الداخلي للجامعة -

 .بطيء إن لم تقل انعدام االتصال الحقيقي  بين األساتذة الجامعيين -

  .أما فيما يخص العمل المتجدد فإنه تقريبا منعدم في الجامعة
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  :تصال الرسمي بين األساتذة الجامعيينواقع اال

يلتقي األستاذ الجامعي بزمالئه األساتذة في القسم من خالل اللقاءات الرسمية التي تعتبر من 

الدعائم االتصالية التي تعتمدها الجامعة لتطوير اتصالها بين جمهورها الداخلي، و تتمثل هذه 

مية، الملتقيات العلمية، المناقشات المتعلقة اللقاءات في االجتماعات التنسيقية، المجالس العل

و قد . بمذكرات التخرج و اللقاءات التنسيقية بين األساتذة المحاضرين، و األساتذة المطبقين

اتضح أن أفراد العينة يرون في كل اللقاءات سالفة الذكر أنها تتميز بجملة من الخصائص 

 سهولة تبادل المعلومات باعتبارها عامل من – المناقشة بحرية - : اإليجابية المتمثلة فيما يلي

 تحسين العالقات بين األساتذة الجامعيين كما أنها تعمل على –عوامل نجاح العملية االتصالية 

توفير المعلومات التي يبحث عنها األستاذ الجامعي، مع : مراعاة جملة من المعايير نذكر منها

 عالقات اجتماعية تمتد إلى خارج الجامعة التي مراعاة مستوى الفهم لديه، و السماح له بربط

  .ينتمي إليها

عدم خروج المجالس العلمية و الملتقيات عن نطاق برنامج مسطر و ذلك بسبب غياب  -

  .تقريبا العوائق النفسية للعملية االتصالية

  

 :واقع االتصال الالرسمي بين األستاذة الجامعيين

األساتذة الجامعيين، انطالقا من جملة من الدوافع تنشأ أو تتكون الجماعات الالرسمية بين 

النفسية التي اختار لها أفراد العينة ترتيبا يتماشى و حاجاتهم و اهتماماتهم النفسية، و تتمثل تلك 

  :الدوافع فيما يلي

  االنسجام في العالقات -

 السن و األقدمية -

 ممارسة مهام علمية -

 الجهوية -

 الجنس -
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ي لجماعة معينة يعتبر ضرورة ال بد منها،  حيث يكتسب مكانته كما أن إنتماء األستاذ الجامع

الحقيقية من خالل تلك الجماعة التي تمنحه جملة من الخدمات النفسية منها اإلنتماء المعنوي 

لألستاذ الجامعي، و السماح له بإثبات ذاته، كذلك تلبية حاجات اإلحترام و األمان التي يبحث 

  .عنها

عينة الدراسة أنه هناك تبادل فعلي للمعلومات بين افراد الجماعة كما أوضح معظم أفراد 

الواحدة، علما أن هناك بعض أفراد العينة المستجوبة يرون بأن هناك إحتكار المعلومة بين 

كما أكد أفراد العينة بأنه ليس هناك تبادل فعلي للمعلومات بين أعضاء . أعضاء الجماعة الواحدة

اعة األخرى بسبب العوائق التي تقف حاجز أمام مرور المعلومة، منها و الجم. الجماعة الواحدة

تمرير المعلومة بعد فوات األوان، إمتصاص حجم المعلومة، كذلك وجود العالقات غير الحسنة 

بين األساتذة الجامعيين، ال يسجع مطلقا على تبادل المعلومات بصفة مستمرة و غالبا ما تؤدي 

  . ما يعرف باإلتساعةتلك العوائق إلى انتشار و

  : أما بالنسبة للعوائق االتصالية بين األساتذة الجامعيين وصفها الباحث بما يلي

فاألساتذة الجامعيين ينتمون إلى بيئات اجتماعية : المعوقات االجتماعية و الثقافية -1

  .مختلفة، مما أثر على طبيعة التفاعالت بينهم

ال إلى منطقتين مختلفتين و هي من أكثر أي انتماء طرفي االتص: التباعد االجتماعي -2

          يتعلق باالنتماءات الفئويةالحواجز شيوعا بين األساتذة الجامعيين، خاصة فيما

 . لألساتذة الذي أدى إلى تعالي فئة على حساب فئةتكونيةو ال

تعتبر مكملة لمسألة التباعد االجتماعية بحيث تكون الجماعات : التحيزات االجتماعية -3

 بعض متميزة أو الغريبة في موضع سلبي بالنسبة  للجماعات األخرى فقد أشارال

األساتذة إلى الجهوية التي تعتبر من أهم العوائق االتصالية شيوعا و انتشارا بين 

 التمييز، الحواجز، األنانية، و هذه الحواجز تقدم األساتذة في الجامعة الذي أدى إلى 

 .جيعلى أساس انتماء عرقي، إيديولو

 :يمكن تصنيف هذه المعوقات كما يلي: المعوقات النفسية -4

معوقات خاصة بالمرسل و تتمثل في صعوبة تفاعله مع األخرين و إصدار  -

  .األحكام المسبقة
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معوقات خاصة بالمستقبل و تتمثل في سوء التقاط الرسالة، كالشوع في التأويل  -

ل و اتخاذ المواقف السلبية المقصود بالحديث و إصدار األحكام المسبقة تجاه المرس

 .تجاه الرسائل الواردة إليه

هذا النوع يتعلق بالجامعة نفسها نظرا لغياب نظام اتصالي : المعوقات التنظيمية -5

واضحـ يؤدي إلى وظيفة اإلعالم لتوفير المعلومات التي يبحث عنها األستاذ الجامعي، 

منماني نادية، . ( علوماتاالمتصاص حجم اإلتساعات التي تؤول المعنى الحقيقي للم

  )272- 255-34-16، ص 2000

  

  

  

  :الدراسات العربية 7-2

 بمصر 2001 محمد عبد الرحمن سنة قام بإحدى هذه الدراسة الباحث عبد اهللا: الدراسة األولى

  .مشكلة إعداد المعلم و عالقته بالتلميذ

تربوية لدى تالميذ التعليم نظرا ألهمية هذه القضية و انعكاساتها على العملية التعليمية و ال

      األساسي، طرحت الدراسة سؤاال عن طبيعة العالقة بين التالميذ و أساتذته من المدرسين

   و العاملين بالمدرسة، فكشفت استجابات العينة من التالميذ على عدد من المظاهر لهذه العالقة

  :و هي

، في حين ℅95.67 عالقة إيجابية عبرت أغلبية استجابات التالميذ أن عالقاتهم بمدرسيهم

 النظر عن مضمون هذه النسب السابقة،  بأن هذه العالقة سلبية بصرف℅4.43أشارت نسبة 

طرحت الدراسة سؤاال للكشف عن أسباب العالقة السيئة بين التلميذ و أساتذته، فجاءت إستجابة 

 ℅17.5وسيلة الضرب،  الستخدام المدرسين ℅26.5التالميذ الذين أجابوا بالسلب كما يلي، 

 فرض المدرسين ℅15.16 استخدام ألفاظ جارحة، ℅27.4التهديد بدرجات أعمال السنة 

  . ال يفهم من المدرسين شرح الدروس℅13.2الدروس الخصوصية 



  اتهـشكالية البحث و منطلق                             إ  الفصل األول
 

 33 

       من ناحية أخرى، حاولت الدراسة، أن تتعرف على طبيعة العالقة اإليجابية بين التالميذ 

 لتفهم ℅30.8 لمعاملة التالميذ معاملة حسنة، ℅39.2 العالقة فكانت و المدرسة، و ظاهرة هذه

 لمساعدة ℅8 لمعاملة المدرسين التالميذ كأبنائهم، ℅21.9التالميذ الشرح من المدرسين، 

المدرسين التالميذ في حل مشكالتهم نالحظ من هذه النسب أن هناك تطابقا ملموسا بين العالقة 

، و إن كانت تقل هذه النسب بصورة طبيعية بين أنماط التعليم السلبية و مظاهرها المختلفة

السابقة لصالح التعليم الخاص و التجريبي مقارنة باستجابات التالميذ في التعليم الحكومي و هذا 

  . فيما تقدم ذكرهما يؤكده أيضا مضمون العالقة السلبية كما ظهر ذلك

مدرسين تتداخل فيها عوامل متعددة و يصعب في الواقع، إن مشكلة العالقة بين التالميذ و ال

حد، خاصة إن المشكالت التعليمية متعددة المظاهر و العوامل اتفسيرها طبقا لنظرية العامل الو

  .و تسهم في تكوينها

و كما كشفت مقابالت الباحث المقترحة مع التالميذ أو أولياء األمور و مع المدرسين و أعضاء 

  .انيةدي طبقت عليها الدراسة الميهيئة التدريس بالمدارس الت

     ترجع بالدرجة األولى إلى عملية إعداد المعلم) التالميذ بالمدرسين( هذه العالقة إن فحوى 

 للتالميذ تهو تدريبه و تأهيله من الناحية التربوية و السيكولوجية و االجتماعية على معامل

أي الذين لم يؤهلوا تربويا أو ) ربويينغير الت( خاصة، و أن هناك قطاعا كبيرا من المدرسين 

يعدوا إعدادا جيدا لكيفية إدارة الفصول الدراسية، و اكتسابهم مواد سيكولوجية للتعرف على 

أنماط الشخصية المتغيرة للتالميذ و بيئاتهم االجتماعية و الثقافية و االقتصادية، هذا بالرغم من 

ية تربوية، و لكنها غير كافية لقصر المدة أن أعدادا من المدرسين قد أخذوا دورات تدريب

  .التدريبية ذاتها

 مقابلة الدراسة مع عدد من المدرسين أن هناك مجموعة أخرى من العوامل التي كما كشفت

تضافرت في نوعية العالقة السلبية بين المدرسين و تالميذهم، نظرا لعدم اإلشباع المهني نتيجة 

ا إليها سابقا، أو وجود مجموعة من المشاكل األخرى التي لعملية اإلعداد التربوي التي أشرن

تواجه قطاع كبير من مدرسي المدارس األساسية، مثل قلة المرتبات و ضعف الحوافز و عدم 

تعديل كثير من أجورهم مما تتواكب مع غالء األسعار، و ضعف اإلمكانيات المادية، و الوسائل 

ية الفهم و شرح الدروس بصورة علمية سليمة، و قلة التعليمية التي تلعب دورا أساسيا في عمل
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 في ذلك بصورة سلبية، عالوة على ذلك، رأى بعض تسهمالمعامل و الوسائل الفنية التي 

المدرسين إن الوسائل العقابية في المدرسة أو النظام التعليمي و األخالقي غير مالئمة، و ال 

ثرون كثيرا في قطاع كبير من زمالئهم نتيجة سيما لفئة من التالميذ غير السويين و الذين يؤ

  .التفاعل اليومي و الحياتي داخل الفصول الدراسية

بالرغم من ذلك كشفت مفابالت الباحث مع عدد من المدرسين أو المدرسين األوائل و مدراء 

المدارس، إن عملية العالقة السلبية بين المدرسين و التالميذ أكدت بالفعل وجهة نظر عدد من 

لتالميذ الذين أكدوا أن هناك مجموعة قليلة من مدرسيهم تستخدم وسائل غير تربوية أو ا

حضارية في تقديم الجزاءات العقابية، التي قد تسيء إلى التالميذ أنفسهم مما يفقد العالقة 

 أو بديئةالمتبادلة بين التالميذ و مدرسيهم، و خاصة عندما يستخدم اآلخرون بعض األلفاظ ال

أسماء غير مالئمة على بعض التالميذ، مما يعكس نوع من العادات بين التالميذ تجاه ينطقون 

مدرسيهم و العاملين بالمدرسة و هذا ما يؤكد عليه بالفعل علماء منظور التفاعل على أهمية 

تكوين االتجاهات و اآلراء و المقترحات و القيم بين المدرسين و تالميذهم، و كيفية إكتساب 

  .ير من المظاهر اإليجابية أو السلبية في نفس الوقتاآلخرين كث

عالوة على ذلك، كشفت نتائج مقابالت الدراسة مع عدد من أولياء األمور و المدرسين عن 

طبيعة مشكلة إعداد المعلم و تأهيله، بأن أحد أسباب هذه المشكلة يكمن في نوعية اإلعداد 

  .التربوي غير السليم لقطاع كبير من المعلمين

اإلضافة إلى النقص في إعداد المدرسي و خاصة من يقومون بتدريس المواد التربوية الفنية أو ب

  .التطبيقية

و بالرغم من النتائج السلبية للعالقة بين افراد العينة من المدرسين و التالميذ، حيث أشارت 

يرجع إلى عدم أغلبتهم بالجانب اإليجابي لهذه العالقة، و بايجاز أن مضمون العالقة السلبية 

استخدام مفهوم عملية التربية المستمرة لكل من المدرسين و التالميذ، و كيفية إعداد المعلم 

بصورة مستمرة أو كيفية التعامل مع أنماط سلوكية و شخصية متباينة، أو كيفية تحقيق درجات 

 . بصورة مالئمةاإلشباع المهني و الوظيفي للمدرسين و تحملهم مسؤولياتهم األخالقية و المهنية

  )303-299، ص 2001عبد اهللا محمد عبد الرحمن، ( 
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 مدى فعالية المناهج الدراسية الجامعية في تعزيز ثقافة التواصل لدى طلبة :الدراسة الثانية

  .الجامعة

  :انطلق الباحث من التساؤل الرئيسي اآلتي

  قافة التواصل بين الطلبة؟هل تعمل المناهج الدراسية الجامعية في جامعة الموصل على تحقيق ث

  :و تهدف هذه الدراسة إلى اإلجابة على التساؤالت اآلتية

ما مدى فعالية المناهج الدراسية في تعزيز ثقافة التواصل لدى طلبة جامعة الموصل من  -1

 منظورهم؟

ما المؤشرات اإليجابية و السلبية التس شخصها أفراد العينة حول فعالية المناهج في  -2

 التواصل؟تعميم ثقافة 

 ما المقترحات لتفعيل المناهج الدراسية في تعزيز ثقافة التواصل؟ -3

 و ال 2009-2008يقتصر هذا البحث على عينة من طلبة جامعة الموصل للعام الدراسي 

 مسحي أولي و لقد استخدم الباحث اإلستبانة –يتناول البحث متغيرات بعينها، فهو بحث وصفي 

جابة على أسئلة البحث و تحقق أهدافه، و لعدم وجود إستبانة أداة للبحث بوصفها األمثل لإل

جاهزة مناسبة ألغراض البحث الحالي قام الباحث بإعداد إستبانة بالرجوع إلى األدبيات ذات 

      الصلة و استعان الباحث بآراء المحكمين باستبانة مفتوحة، فضال عن خبرته في التدريس 

  .و اإلدارة الجامعية

  :تاجاتأما االستن

) في الكليات عينة الدراسة( إن المناهج الدراسية الجامعية لجامعة الموصل  -1

    فاعلة بمستوى متوسط في تحقيق أهداف ثقافة التواصل في الجانبين المعرفي

  .و الوجداني

: لم تظهر تلك المناهج الدراسية فعالية في تحقيق ثقافة التواصل في جوانب  -2

          و المهارات و القدرات، إذ كانت بمستوىالمنهجية، و أليات التواصل 

 .حسب آداء الطلبة) ضعيف( 
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إن للظروف المجتمعية المحيطة بالبيئة الجامعية دور أساس في التحكم بمدى  -3

فعالية أو عدم فعالية المناهج الدراسية في تعزيز ثقافة التواصل لدى الطلبة 

 .الجامعيين

    ج الدراسية الجامعية في نشر ثقافة التواصل و تعزيزهاكما يقترح الباحث تفعيل دول المناه

و اإلرتقاء بها إلى المستوى العالي وفق تحديدات البحث  الحالي، و العمل بجدية على تنمية 

     مهارات الطلبة و قدراتهم في االتصال اللفظي و الاللفظي، و في امتالك المنهجية العلمية،

أثير في األخرين، و في إمتالك آليات الحوار مع اآلخر و إعطاءها و في التفكير الناقد، و في الت

باإلضافة إلى إقامة الندوات الحوارية المنظمة بين . األولوية قياسيا بالجانب المعرفي لتلك الثقافة

الطلبة من أجل توفير البيئة المالئمة لالتصال و التواصل مع بعضهم البعض و اإلهتمام 

و ضرورة تفعيل طرائق التدريس بين الطلبة . األقسام و الكلياتباألنشطة الالصفية في 

  . و لعب األدواركطرائق التعليم التعاوني و المشروع و الوحدات، و حل المشاكل

(www.education-house.net/vb/showthread.php?=1173)  

  

   :الدراسات األجنبية 7-3

  :DEMAILLYدراسة 

 Les qualification ou laالكفاءة المهنية لألساتذة جاءت الدراسة تحت عنوان التأهيل أو 

compétence des enseignants أجريت هذه الدراسة على عينة من أساتذة التعليم الثانوي 

  :بإجراء دليل مقابلة يتضمن أسئلة مفتوحة يدور مضمونها حول محورين

 تحليل طبيعة العمل بمهنة التعليم  

 لمهنةتقدير األساتذة لشروط النجاح في ا. 

هل متطلبات النجاح في التعليم يقف :  الهدف العام للدراسة إنطالقا من التساؤل التاليو قد تحدد

عند حد التأهيل و التخصص في المواد الدراسية أم هل يشترط كفاءات مهنية خاصة؟ و في 

راطي، سياق معالجتها للموضوع تحدثت الباحثة عن طبيعة المؤسسة التعليمية و تنظيمها البيروق
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و قد شخصت إنتهاء المعلم للمؤسسة وفقا ترتيبات قانونية صارمة، إذ يأخذ الفعل التربوي كل 

  :األشكال المحددة من قبل الجهاز القانوني، و قد لخصت الباحثة مؤشرات البحث فيما يلي

o المؤهالت التي يمتلكها أساتذة التعليم و نوعية المعارف التي يحملونها عن المهنة. 

o  الموقف التعليمي و البحث في مسائل كالخبرة، المشاركة في العمل تحليل

 .الجماعي، التجديد التربوي

o تقدير األساتذة للعمل بمهنة التعليم و إتجاهاتهم نحوها. 

o  عرض خصائص النظام أو التنظيم المدرسي انطالقا من تحليل نوعية األداء

 .يالمعبر عنه من قبل االساتذة و تقديرهم للعمل التعليم

  

بعد عرض النتائج تمكنت الباحثة من تضيف فئتين من األساتذة لكل فئة و جهة نظر خاصة 

  .بالموضوع

  

  

  

  :الفئة األولى

 التعليم يتطلب إمتالك معرفة خاصة و تأهيال يرى المنتمون إلى هذه الفئة أن النجاح في مهنة

 تتماشى مع تلك المقررة بالنسبة موازيا، فالمعلم المؤهل بالنسبة لها تملك المعرفة النظرية التي

على  لمعيار الكفاءة فإن المعلم الكفء هو الذي يتمكن من اإلرتقاء في سلم الدرجات القادرة

الحصول على امتيازات مهنية و مركز أعلى و شروط عمل الئقة، الحظت الباحثة أن نسبة 

  .مقابل النجاح في العملكبيرة من أفراد العينة تتبنى الموقف السابق و تؤكد جانب التأهيل 

  

  :الفئة الثانية

 العملية التربوية بالنسبة  تمثلLa compétenceتستعمل الفئة الثانية مؤشرات دالة على الكفاءة 

، تتضح فيها شخصية المعلم و عمليات االجتهاد Art de faireلها وفق هذا المبدأ فن لألداء 
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 العلمية التي  كما أشارت هذه الفئة إلى المعرفةالذاتي، و محاوالته لتنمية المكتسبات الشخصية،

  .يكون ميدانها التجربة الفعالة و القابلية للدخول في مواقف مهنية إجتماعية

و تتأسف من أن تكون . و قد الحظت الباحثة أن تحديد هذه الفئة لنشاطها يتميز بالوعي المهني

  .نسبة الفئة المعبرة عن الموقف السابق ضعيفة

  :تخالص النتائج التي توصلت إليها الباحثة في النقاط التاليةو يمكن اس

هناك نوعين من التقديرات الواقعية المرتبطة بمهنة التدريس، إن التقدير األكثر شيوعا  .1

يرى بأن النجاح في التعليم مرتبط باعتماد المعارف المقررة رسميا، و لضمان ذلك 

 .يشترط توفر التخصص و التأهيل المهني

     لكفاءة معايير النجاح العملية، كالتجديد عن طريق التنمية الذاتية المتواصلة،تعني ا .2

و تعني أايضا قيم التضامن، و العمل بتناسق مع مجموعة عمل متماسكة و هي عناصر 

 .ليست لها داللة عن الفئة المبحوثة

ت تعرض مضامين المقابالت المعبرة عن تحليل موقف العمل بمهنة التعليم، توجها .3

السياسة التربوية، و نوعية تنظيم و تسيير العمل التربوي، و قد أمكن للباحثة وضع 

 .مالحظات خاصة عن هذا المؤشر

يرفض هذا النوع من الوظائف العمومية حسب رأي الباحثة طريقة أداء خاصة، كما  .4

 أسس االختيار و بالتدقيق في مسألة التخصص، رغم أن النجاح البيداغوجي تجرى

 .على حسن األداءيتوقف 

تغيب هذه البنية التنظيمية دوافع العمل التي تدعم النشاط الذاتي لألستاذ و االهتمام  .5

 .بالجوانب النفسية التي تحرك قيم المبادرة و روح العمل

و في نظر الباحثة يرجع ذلك ) كالتعويضات و المنح، المكافآت( تذبذب ميزان الخدمات  .6

ءة، كما و أن األسس التي تقوم عليها الترقيات مرتبطة إلى فقدان تقييم معياري للكفا

 .بالشهادات و األلقاب المحصلة

  :دراسة التطوير المهني للمعلمين



  اتهـشكالية البحث و منطلق                             إ  الفصل األول
 

 39 

 « V.L.E.F »تعتبر الدراسة الثانية دراسة أكاديمية أجراها المعهد الرسمي للتكوير المستمر 

-1995 بسويسرا سنتي BALEعلى مجموعة من المؤسسات التعليمية المتواجدة بمقاطعة بال 

1996.  

 السويسرية، و قد اعتمدت هذه الدراسة األكاديمية كمشروع عمل تنموي، قام بتأطيره الحكومة

و قد أدرج المشروع في إطار استحداث أنماط التسيير على مستوى الوظيف العمومي على 

 محورا تحت مستوى كافة القطاعات دون إستثناء، و بالنسبة للقطاع التربوي سطرت الوزارة

 و متابعة نتائجه على مستوى  تتكفل  المعهد« O.C.D.E »" التطوير المهني للمعلمين" عنوان 

المؤسسات التربوية المتواجدة بالمقاطعة السالفة الذكر، و متابعة قابلية المعلمين لإلشتراك في 

  .التوجهات المقترحة، و تعميم النتائج المترتبة

إحداث تعديالت على مستوى بنية و وظيفة : هدف عام هوتمحورت أفكار المشروع حول 

  :المؤسسة التعليمية و ذلك في المجاالت التالية

  .تمهين فئة المعلمين و إعادة تأطيرهم إلى عمليات متواصلة من الدعم المستمر -

ب سياسة عخلق أنماط التسيير حديثة على مستوى المؤسسات التعليمية، تستو -

، كالمشاركة الجماعية، تقوية الممارسات نماط إدارية فاعلةالتطوير باالعتماد على أ

الحيوية التي تحمل نفس المعنى، أو تعكس معنى قيم جماعية كفكرة روح الفريق 

 .عند الفئات المهنية دون إستثناء

  

  :مراحل إجراء المشروع

  :تطوير المعلمين عن طريق التكوين

 معلم ينتمون إلى مستويات من التعليم 300كلف المركز بمتابعة عينة من المعلمين حجمها 

االبتدائي، المتوسط و الثانوي، بإخضاعهم إلى دورات تدريبية الهدف منها تغطية برنامج عمل 

  :جماعي و فردي، يرتكز في مضمونه على تحقيق األهداف التالية

المناسبة للعمل، مع توفير األسس العلمية و الموضوعية دعم المسلكيات البيداغوجية  -1

  لهذه المفهمية كالتكوين الذاتي، الهدف منه إجراء إشراك و دمج المعلم بصورة تلقائية
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و آنية في قيادة مساراته التربوية، إذ تمكنه من القدرة من التكيف مع الصعوبات 

  .البيداغوجية اإلجرائية

 توجيه و إرشاد المعلمين بصورة مستمرة و متابعتهم عن طريق الدعم المستمر في أثناء -2

 .الخدمة إذ يسمح كإجراء بالوقوف على المستحدثات في المجال التربوي

تشجيع المعلمين على تبني قيم المبادرة و المشاركة في تقديم اإلقتراحات و الحلول التي  -3

 .تخص البحث التربوي

االستفادة من الخبرات الجماعية، و يكون الهدف من هذه اإلجراءات توحيد العمل على  -4

 .لعاملة و تقوية اإلنتماء للمؤسسة التعليميةمستوى الفئة ا

  

  :تطوير المعلمين عن طريق هيئة التدريس

من اإلجراءات التي تبدو على أهمية كبيرة بالنسبة لهذه التجربة أنها قامت بدمج مجموعة من 

المختصين في مجال اإلدارة و التسيير، لتدريس العالقات العامة للمسؤولين اإلداريين و التعرف 

ى نماذج تسيير حديثة و تقديم مبادئ عامة في فن تسيير اإلدارة، و يمكن تلخيص أهداف عل

  :التطوير على مستوى هيئة التدريس في

خلق بنية إدارية تستشعر أهمية العمل الجماعي، و تسمح لمختلف الفئات المهنية،  -1

ام مدراء، مفتشين، مشرفين، عمال اإلدارة، معلمين، مسؤولين تربويين من إقتس

    إستراتيجية موحدة للعمل تخلق في هؤالء اإلحساس باالنتماء إلى المؤسسة التعليمية 

 .و تعمل على ترسيخ فكرة فريق العمل

 المرتبطة بالعمل التربوي و توضيعها لدى المستويات والفئات المهنية توحيد األهداف -2

 .مع اإلتفاق على النماذج األصلح للعمل

ن للمشاركة بمقتراحاتهم، و إيداع مواقفهم الخاصة بالعملية فتح المجال أمام المعلمي -3

 .التعليمية

تمكين المعلمين من المشاركة في عملية إتخاذ القرار، بالقدر الذي يؤدي إلى اإلحساس  -4

 .و الشعور بالثقة عند هذه الفئة، و يمكنها من إمتالك المبادرة في إستراتيجية التطوير
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ات المهنية، كاالجتماعات التي تفتح المجال لتبادل الخبرة دعم المناسبات التي تجمع الفئ -5

و إثارة القضايا، و هذا العامل من شأنه تقريب المسافات بين مختلف فئات هيئة 

 .التدريب

  

  :ج البحثــنتائ

يمكن تلخيص أهم النتائج التي توصل إليها المركز بعد إجراء هذا المشروع الذي دام سنتين في 

  :النقاط التالية

حظ المختصون المكلفون بالمشروع أهمية التكوين المتواصل، فقد أظهرت عالقة ال -1

  .تالزمية بين إخضاع المعلم للتكوين، و بين درجة وعيه بقدراته الذاتية على اإلصالح

خفضت هذه السياسة من إحساس المعلمين المتعلق بطريقة معزولة مقارنة بالفئات  -2

 .ةاألخرى مع اإلحساس باإلنتماء للمؤسس

فكرة العمل ضمن فريق عمل تأييد على حد السواء عند فئة المعلمين، كما عند القت  -3

  )27-21، ص 2005بوشالغم هند، . ( المستويات المختلفة للمؤسسة التعليمية

  

  :التعليق

 إال  طالب- أستاذ بالرغم من معظم هذه الدراسات لم تتطرق إلى موضوع االتصال البيداغوجي

 المذكورة األولى، إال أنها ساهمت في وضع حجر األساس لهذا المبحث الدراسة الجزائرية

فمنهم من تناول دور الكفاءة المهنية لألستاذ و دورها في التسيير البيداغوجي، و منها ما تطرق 

إلى االتصال بين األساتذة الجامعيين، و االتصال بين الطلبة، مما مكننا من فهم أفضل لطبيعة 

أما عن عينة هذه الدراسات فكانت ممتدة . ة لطرفي العملية التعليمية تعلميةاالتصاالت الداخلي

من أساتذة و تالميذ التعليم االبتدائي و الثانوي، إلى أستاذة و طلبة التعليم العالي بالجامعة، أما 

عن المنهج المستخدم و أدوات جمع البيانات فقد إتبع معظم الباحثين المنهج الوصفي و بعضهم 

  .ج ما بين الفرعي و استخدموا اإلستمارة و المقابلة كأدوات لجمع البياناتالمنه

  

  :اإلطار النظري للبحث -8
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إن كل بحث ميداني ال بد أن يعتمد على خلفية نظرية، و ذلك لتوجيه جهود الباحث، و إعطاء 

    ،مصداقية للبحث العلمي، فقد يعتمد الباحث على نظرية أو جزء من نظرية أو عدة نظريات

و بالتالي يصل الباحث إلى تحليالت عميقة للبيانات الميدانية التي توصل إليها من جهة كما 

تدعم هذه األخيرة اإلطار النظري المعتمد عليه، و من هنا يمكننا القول بأن العالقة بين اإلطار 

يد من النظري و البحث الميداني هي عالقة تكاملية حيث يخدم كل منها اآلخر، فيدعمه و يز

  .مصداقيته

  PALO ATOو يستند بحثنا هذا على النظرية العامة لألنساق، و كذا نظرية مدرسة بالو آلطو 

  

  :النظرية العامة لألنساق 8-1

   كانت هذه النظرية سائدة في علم االجتماع في العقد الخامس و السادس من القرن العشرين، 

 بارسونز في جامعة تين ملتفين حول تالكوو قد اقترنت مع مجموعة من المنظرين االجتماعي

 األولى لنظرية األنساق جاءت من محاولة تأسيس بين األنساق هارفورد و معظم الطموحات

النفسية في العلوم الطبية و األنساق االجتماعية في العلوم االجتماعية، و تضم عند بارسونز 

تفاعالت فردين في عمل نظرية الفعل االجتماعي األسلوب االجتماعي الذي يحصل في 

بارسونر األخر قدم نظرية عامة لألنساق االجتماعية كحل للمشاكل القائمة  بين النظرية 

االجتماعية و البيولوجية و النفسية و االقتصادية و السياسية، إذ حاول  بارسونز الربط بين هذه 

لخامس من القرن  عدة إنتقادات في العقد ااالنقسامات و جعلها كال متكامال، لكن وجهت

العشرين و بداية العقد السادس منه للنظرية الوظيفية و نظرية األنساق لصالح النظرية 

  .)407، ص 2000معن خليل العمر (  كرؤية بديلة صراعيةال

و تقوم نظرية األنساق على مجموعة من الفرضيات، فهي تفترض  بأن األنساق الحية و غير 

عامل معها على أساس أنها أنساق لها مواصفاتها الخاصة، و التي الحيةـ يمكن النظر إليها و الت

  .تستحق الدراسة و التمعن

        إن طبيعة نظرية األنساق العامة تشير إلى أنها تأخذ إتجاهين رئيسيين االتجاه التحليلي، 

         و االتجاه الشامل، و يأخذ االتجاه التحليلي طبيعة العمل مع نسق ما على مستوى معين

و دراسته إليجاد ما إذا كان له خصائص معينة تحكمه و التعرف على طبيعة العالقات بين 
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أجاء ذلك النسق، و من ثم االنتقال إلى نسق آخر على مستوى آخر للتعرف على إذا ما كان 

نفس الخصائص و السمات لذا فإن حقيقة ما أو ظاهرة ما على مستوى معين قد تقود إلى تكوين 

 و باستخدام االتجاه التحليلي، .و مجموعة من الفرضيات لتختبر في مستوى آخرفرضية أ

  .االتجاه الشامل فهو يختلف حيث أن هناك محاولة إليجاد نموذج عام

 التعامل مع مدة مستويات في أنساق مختلفة في فبدال من التركيز على مستوى واحد فقط، يتم

 نظريا موحدا قادرا على وصفها كل على حده و نفس الوقت، و محاولة تقنينها  داخل نموذجا

  .كذلك على وصفها مجتمعة

تنظر نظرية األنساق العامة إلى العالم على أساس ترابطي، فكل كيان قائم بذاته ينظر إليه من 

ناحية عالقاته بالكيانات األخرى و التي تؤثر و تتأثر به و ال ينظر إليه من ناحية الخصائص 

  .المكونة له

نظرية األنساق العامة بأن الكل أكبر من مجموعة األجزاء المكونة له، و أن االرتباط تفترض 

ضرورة   القائم بين األجزاء ألي نسق يؤدي إلى وجود خصائص جديدة في النسق هي بال

نتيجة لهذا االرتباط و االعتمادية المتبادلة بين األجزاء المكونة للنسق، يؤدي إلى وجود 

سق هي بالضرورة نتيجة لهذا االرتباط و اإلعتمادية المتبادلة بين خصائص جديدة في الن

  .األجزاء المكونة للنسق

 فإنه يؤدي  نظرية األنساق بأن أي تغيير يطرأ على أي من األجزاء المكونة للنسقتفترض

كما يؤدي إلى حدوث تغيير في األجزاء . بالضرورة إلى حدوث تغيير في النسق بصفة عامة

 النسق، و تفترض نظرية األنساق العامة بأن لكل نسق يوجد هناك إطارا مرجعيا المكونة لنفس

محددا، و يقصد باإلطار المرجعي مجموعة العادات و التقاليد و القيم و كل ما من شأنه أن 

يحدد سلوك األفراد داخل النسق، لذا فإن تحديد اإلطار المرجعي يكون ضروريا لفهم األنساق  

  )2009م، سيف اإلسالشوية( 

       للظاهرة بدراستها الكل الشامل و يعود اعتمادنا على نظرية األنساق إلى نظرتها الشاملة

و األجزاء التي تكونه، و كذا العالقات و التفاعالت بينها، و مدى تأثير ذلك على النسق الكلي، 

بعض العوامل و هذا ما جعلنا نحاول فهم إشكالية اإلتصال البيداغوجي و ذلك في البحث عن 

  .البيداغوجية و النفسواجتماعية التي يحتمل أن تؤثر في فعاليته
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 :Palo Altoنظرية مدرسة بااللو ألطو  8-2

ظهرت في أمريكا، و تهتم بدراسة االتصال الشخصي، حيث تنظر إلى هذا األخير على أنه 

االجتماعي و التفاعالت، ، فهو أساس النسيج األشكالعملية ال منتهية، دائمة، متعددة المظاهر و 

و على هذا األساس، . ، و هو ذا مغزى و داللةو من ثم فهو نسق تفاعلي يحدد سلوكات األفراد

التغذية (  دائري، ألن التفاعالت بين األفراد تتضمن المعلومة، و المعلومة العائدة فإن هذا النسق

ي لكلود شانون و وارين ويفو و هو بذلك يتعارضون تعارضا كليا مع النموذج الرياض) العكسية

Waren Weaver الذي ينظر إلى االتصال نظرة ميكانيكية، حيث يهتم بكمية المعلومات دون ،

  .النظر إلى مغزاها أو داللتها، فاإلتصال بالنسبة إليهم خطي، أحادي االتجاه

ت على لكن اإلنسان في تفاعالته اليومية مع اآلخرين ينقل رسائل و يستقبل أخرى سواء كان

  .شكل كالم، إيماءات ، إشارات و غيرها

 بعض النظريات إلهمالها لمفهوم تبادل المعلومات، Palo Altoكما نقدت مدرسة بالو ألطو 

الذي يؤدي على ردود أفعال متعددة، و منها نظرية التحليل النفسي، التي لم تركز على عالقة 

ا علم النفس السلوكي الذي يفسر السلوك الفرد بالسياق االجتماعي و الثقافي و البيئي، و كذ

  .، حيث تكون هذه األخيرة مباشرة و متوقعة) إستجابة-ثيرم( اإلنساني بناءا على مبدأ 

مع ذلك فقد استفادت من نظرية التحليل النفسي، حيث استمدت منها مفهوم الوعي و الالوعي، 

  .ألن كثير من االتصاالت تكون ال شعورية لكنها دالة

 إلى ذلك، فقد أخذت عن الليسانيات أهمية اللغة في االتصال، و استمدت مفهوم الحوار باإلضاة

حول االتصال، بمعنى قيام شخصين بالحوار حول اتصاالتهم من مفهوم الحديث عن 

  .الرياضيات

و لمدرسة بالو ألطو العديد من المسلمات، منها استحالة عدم االتصال، فنحن ال يمكننا أال 

صال ضرورة اجتماعية، فحتى في حالة الصمت أو العزلة فهو شكل آخر من نتصل، فاالت

  .االتصال

و كذا نظرتها لالتصال على أنه مضمون و عالقة، حيث ال يتحدد في نقل المعلومات فقط، لكنه 

  .يثير كذلك سلوك، مما يتولد عنه تفاعالت بين المرسل و المستقبل
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    نه نوعين، أحدهما شفوي، و اآلخر غير شفوي، كما تنظر مدرسة بالو ألطو لالتصال على أ

و السياق هو الذي يحدد أهمية كل منهما، و هي تركز على النوع الثاني ألنها ترى أن االتصال 

معقد، و لهذا فإن فهم نوعية العالقات يستدعي مراعاة حتى طريقة الحديث، و من ثم فهي تهتم 

  ).االتصال الشفوي( مها بمضمونه أكثر من اهتما) الغير شفوي( بشكل االتصال 

 ذلك، فهي تصنف التفاعالت أو العالقات إلى تفاعالت تناظرية و أخرى تكاملية، إلى جانب

     ، و تبني هذه العالقة على االختالف )أ( للشخص ) ب(حيث تقصد باألولى تبعية الشخص 

مثال ( لثانية تساوي العالقات في حين تعني با) في المكانة و الدرجة العلمية "ب" و "أ"إختالف ( 

  )لهما نفس المكانة و نفس الدرجة العملية" ب" و " أ" 

و هناك نوع ثالث وهو العالقة الشبه تكاملية و العالقة الشبه تناظرية، حيث تعني األولى 

على إتباعه، و هذا يدل على أن العالقة الشبه ) ب(الشخص ) أ(إجبارية التبعية مثل إجبار 

  .ر طبيعيةتكاملية غي

عالقة  أن يكون في) ب(الشخص ) أ(أما الثانية فتقصد بها إخبارية المساواة، بمعنى إجبار 

  .معه، و تنظر هذه العالقة أصال في التبادالت اإلتصالية أي في السلوك) متساوية( تناظرية 

إنحراف أو ( و نشير في هذا اإلطار، بأن مدرسة بالو ألطو ترى بأنه قد يحدث تشويشا 

في االتصال، أي على مستوى المضمون أو على مستوى العالقة، و ال شك أن ظهور ) تذبذبات

التذبذب في أحدهما سيؤثر في اآلخر، ألنهما مرتبطان و انطلقت مدرسة بالو ألطو من 

  .السابقة الذكر) المبادئ( المسلمات 

حدث بين شخصين على  مدرسة بالو ألطو تنظر إلى التفاعل الذي ي، فإنباإلضافة إلى ما سبق

 المتفاعل هو الذي يبحث أطرافه على فهم التفاعالت التي تحدث أنه نسق، حيث ترى أن النسق

بينهم، و هذا يعني أنهم يبحثون عن تعريف و تحديد طبيعة العالقة التي تربطهم، و ذلك 

  . باإلعتماد على الحوار حول االتصاالت الجارية بينهم

حدث بين األشخاص، فقد استندت مدرسة بالو ألطو على النظرية و لنفسر التفاعالت التي ت

العامة لألنساق، حيث إستمدت منها مفاهيم عديدة مثل مفهوم النسق، األنساق الفرعية، الوسط، 

و تنظر إلى هذا األخير على أنه مجموعة من األجزاء المتفاعلة، و إذا ما تغير أحدهم تغير 

  .فرعية هي جزء من النسق و من الوسطالنسق، كما تعتبر أن األنساق ال
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فنحن ل ( يخضع إلى وجود الهدف إلى جانب ذلك، ترى مدرسة بالو ألطو بأن إقامة العالقة 

، كما تعتقد بأننا ال نستطيع تحديد العالقة و لو كانت بسيطة، ألنها )نتصل ألجل اإلتصال

أو أنساق فرعية تؤثر على خاضعة ألوساط و سياقات متعددة و هذا يعني أن هناك عدة عوامل 

  )40، ص 2000سمية بن غضبان، ( التفاعالت الجارية بين شخصين 

على ضوء ما قدمته مدرسة بالو ألطو، نستطيع القول بأن اإلتصال يتضمن عالقات و تفاعالت 

تصال البيداغوجي يتضمن عالقة حيث أن الطالب هو تابع لألستاذ ألن األستاذ و لهذا فإن اإل

الطالب من حيث المكانة و الدرجة العلمية، و الخبرة، كما أن األستاذ هو الذي يقوم يختلف عن 

بعملية تغيير أو تكوين إتجاهات و معتقدات، كذلك إكتسابه معلومات في علم معين و كيفية 

البحث فيه و ذلك من خالل العملية التعليمية التعلمية و التي ال تتم إال عن طريق االتصال 

 و ذلك حسب نظرية مدرسة بالو ألطو التي تؤكد حتمية االتصال في جميع البيداغوجي،

باإلضافة أن المدرسة .  و ذلك لتحقيق هدف أو مجموعة من األهداف البيداغوجية.المواقف

تنظر إلى الظاهرة على أنها نسق و تتأثر بعدة عوامل، و هذا ما يتوافق مع إجراءات هذا 

العوامل البيداغوجية و النفسوإجتماعية لإلتصال البحث التي تهدف إلى معرفة بعض 

 . طالب–البيداغوجي أستاذ 
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  : تمهـــيد
سنتناول في هذا الفصل تطور االتصال عبر التاريخ، و ذلك ألنـه وجـد مـع وجـود                    

و كذلك نتحدث عن طبيعة االتـصال  . و لقد تعددت طرق و وسائل االتصال منذ القدم   . اإلنسان

ة نفسية و دينامية، ثم معرفة عناصر االتـصال مـن مرسـل و              كونه ظاهرة اجتماعية و عملي    

و كذلك أنواع االتصال التي اختلفت المراجع  و المـصادر  ... رسالة و مستقبل و تغذية راجعة   

في تصنيفها، ثم نماذج االتصال حسب كل عالم من العلماء و ذلك حسب الموقف أو الوظيفة أو                 

 و شبكات االتصال كذلك إلى أهمية االتصال، في كل          المرسل أو المستقبل و الرسالة، و أشكال      

المجاالت الحياتية، و األهداف التي قد ترمي إليها االتصاالت و سنحاول وضع بعض العوامـل       

التي تساعد على فعالية عملية االتصال، كذلك العوائق التي تعرقل مسار العملية و تحـول دون              

  .تحقيق الهدف من االتصال و بلوغ غاياته
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  :تطور االتصال عبر التاريخ -1

منذ العصور األولى للتاريخ البشري، استخدم اإلنسان كل إمكانياته و وسائله لكي يقـيم              

فاستخدم اإلشارة الصوتية، و دقات الطبول و غيرهـا        . التفاعل و التفاهم مع ما حوله من أفراد       

ماعة إلى أخرى، لتدل على اشـياء       من الوسائل التي يفهمها أفراد جماعته و التي تختلف من ج          

معينة مثل الجوع و العطش أو التنبيه إلى خطر و غير ذلك من المشاعر المعبرة و األحاسيس                 

و لكن استخدام وسائل االتصال الشفوية      ) 23، ص   2005محمد عبد الباقي أحمد،     . (و األفكار 

و ال تتجـاوز    . لمكـان  أظهر بأن هذه الطريقة محدودة عادة بالزمـان و ا          - في بادئ األمر   –

األشخاص الذين يشاركون فيها بشكل مباشر، ثم إنه من الصعب نقل الماضي و تراثه الواسـع                

من خالل االعتماد على  الذاكرة ثم الرواية الشفوية التي تعد أبسط وسائل االتـصال أو نقـل                  

و مـع   ) 23، ص 2003ربحي مصطفى عليان، محمد عبد الدبس،       (المعلومات و أكثرها بدائية     

تطور الحياة و ظهور الحضارات استخدم اإلنسان الر سوم و النقوش للتعبير عن حياته اليومية               

و مع التطور اإلنساني استخدم اإلنسان الرموز البصرية كوسـيلة          . بكل ما فيها و عن عالقاته     

غـة  لالتصال و التسجيل، فاستخدم الرموز في الكتابة، و هو ما نجذه في اللغة الهيروغليفيـة ل               

و مع التطور المـستمر     . قدماء المصريين، وهذه الرموز البصرية مهدت لنشأة الكتابة األبجدية        

محمد عبـد البـاقي أحمـد،       (للبشرية، و تطور حضارتها أدى ذلك إلى تطور عملية االتصال           

  ).23، ص 2005
  

ـ                ن فقد بقي اإلنسان يكتب أفكاره و معلوماته و تراثه بخط يده، فقد كانت المخطوطات م

أكثر وسائل نقل المعلومات شيوعا، و لكنها كانت مكلفة و عاجزة عن نقل المعرفة على نطـاق    

واسع من الناس و الوصول إلى مسافات  واسعة من العالم لتلبية حاجات الناس المتزايدة مـن                 

  .المعرفة و العلوم
  

خـرى  و بقيت الكتب وسيلة االتصال الرئيسية في نشر المعلومات حتى ظهرت وسائل أ           

تنافسها في هذا الدور، إذ لها مميزات في نقل المعلومات و إيصالها إلى أ كبر عدد ممكن مـن                   

يقـول  ... الـصحف و التلفزيـون  : الجمهور و بأسرع وقت ممكن و بأقل جهد و من أمثالهـا         

المؤرخون أن هناك اهتماما واضحا باالتصال و بدوره في الشؤون اإلنسانية، ظهر قبل القـرن          
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و بعد كل من أرسطو و معلمـه        . بل الميالد في كتابات البابليين و المصريين القدماء       الخامس ق 

و قد توصل كل منهمـا إلـى أن     . أفالطون الذين عاشا قبل الميالد من المؤسسين لفن االتصال        

االتصال فن أو صناعة يمكن تعليمها بالتمرين، و االتصال بالنسبة ألرسطو نشاط شفهي يحاول              

ن يقنع غيره و أن يحقق هدفه مع مستمع عن طريق صياغة قوية ماهرة للحجـج  فيه المتحدث أ 

  .التي يعرفها

  

  

  

   يوضح عملية االتصال حسب أرسطو01شكل رقم 

  

 أن أساس تطـور التـاريخ هـو         (Wells)و قد بين الكاتب و المؤرخ اإلنجليزي ويلز           

و هو  . نسان أو مع مجتمع آخر    ظاهرة اجتماعية واحدة تدفع باإلنسان إلى االتصال مع أخيه اإل         

بذلك ينظر إلى قصة التطور التاريخي للبشرية كقصة تطور عملية االتصال نفسها و يربطه بها             

مرحلة الكالم، مرحلـة  : و قد قسم ويلز مراحل تطور االتصال اإلنساني إلى خمس مراحل هي          

لـو  :  و يقول الطـوبجي    .الكتابة، مرحلة اختراع الطباعة، المرحلة العالمية، و مرحلة اإلذاعة        

نظرنا على تاريخ اإلنسانية لعرفنا كيف استعان اإلنسان منذ بدء الخليقة بأسـاليب متنوعـة و                

وسائل كثيرة للتعامل في الحياة و التفاهم مع الناس، و في التعبير عن أفكاره و أرائـه و مـا                     

ه الوحيـد فـي     يجول في نفسه من أحاسيس و مشاعر، و لم تكن الكلمة المنطوقة هي أسـلوب              

االتصال، بل يلجأ إلى الرموز و اإلشارات ليجعل منها لغة التفاهم، و قد وجـدت الـصور و                  

الرسومات التوضيحية و الخرائط مع اإلنسان منذ آالف الـسنين، و عثـر عليهـا فـي آثـار             

  .الحضارات القديمة

تولد مكتملـة،  و يرى علماء اللغة و غيرهم من المهتمين أن عملية االتصال اإلنساني لو       

  :و إنما مرت في مرا حل من التطور على النحو التالي

  

  

 المستمع الكالم الرسالة المتحدث
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    و قد استخدم فيها اإلنسان األصوات المبا شرة و غير المباشرة و             :مرحلة ما قبل اللغة 

 .اإلشارات اليدوية و الجسدية و النار و غيرها من الوسائل

   ل فكرة من شخص  و فيها تطورت إلى رموز صوتية مفهومة، تحم  :مرحلة نشوء اللغة

 .إلى آخر أو إلى جماعة، من خالل المحادثة المباشرة

  و التي ال تشترط وجود ا لمرسل و المستقبل معا كمـا يحـصل فـي                : مرحلة الكتابة

 .و بذلك اتسعت دائرة االتصال و وسائله. المحادثة المباشرة

   المـواد  على يد األلماني جو تنبرغ التي أسهمت ف ي ظهور      : مرحلة اختراع الطباعة 

المطبوعة في شكل الكتب و المجالت و الصحف و غيرها، مما أسهم في نشر العلوم و          

 .الثقافة بشكل واسع

   و فيها اخترع الهاتف و اإلذاعة و التلفزيون و األقمار ا            :مرحلة تكنولوجيا االتصاالت 

ربحي مصطفى عليان، محمد عبد (لصناعية و ظهرت شبكات االتصاالت و المعلومات       

 )25، 24، 23، ص 2003بس، الد
  

  :أهمية االتصال -2

طالما أن االتصاالت هي إيصال معلومات من أي عضو في الهيكـل التنظيمـي علـى                

بـدون اتـصال ال     ): سايمون(عضو آخر فإننا ال يمكن تصور تنظيم دون اتصال و كما يقول             

 مراكز أخرى يكون هناك تنظيم، فاالتصال يمكن أن يكون موجها من مركز اتخاذ قرارات على         

لتنفيذ عمل، أو اتصال من مراكز اتخاذ قرارات إلى مراكز أخرى لمنع تنفيذ عمل أو التخـاذ                 

و ) 235، ص   2003سعيد جاسم األسدي، مروان عبـد المجيـد إبـراهيم،           . (قرارات أخرى 

االتصال موضوعا هاما من الموضوعات التي تهتم بها اإلدارات سواء في القطاع ا لصنا عي،               

الحكم المحلي، أو مؤسسات أخرى، و االتصال يفـي بانتقـال المعلومـات و اآلراء و                أو في   

  .المشاعر و االتجاهات و تبادلها بين أفراد الجماعة
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إن التأكيد على وسائل االتصال في غاية األهمية باعتباره موضوعا يحتاج على خبـرة              

كية و االنتاج، إن عالقاتها تكمن في  حيث أن الناس و المجتمعات ال تتحدد بعالقات القوة، و المل          

  ).25، 24، ص 1996غريب محمد سيد أحمد، (الوصف و التعليم و اإلقناع، 

  :و تكمن أهمية االتصال أيضا في أنه
  

                 يتوقف على هذه المهارة نجاح األخصائي في ممارسته لدوره المهنـي سـواء داخـل

 .المؤسسة أو خارجها

      ركة من جانب أفراد المجتمع في مشروعات التنمية        يمكن من خالله زيادة معدالت المشا

و كذلك زيادة انتمائهم لمجتمعهم و ذلك ألن المعلومات التي سوف يحصلون عليها مـن               

 .خالل عملية االتصال تتسم بالصدق و الصراحة و الوضوح و الشمول

                يكتسب أفراد المجتمع من خالل هذه المهارة معلومات جديدة كما تزيد فرص التفاعـل

االجتماعي فيما بينهم من خالل ما يـتم نـشره بالـصحف و المجـالت و اإلذاعـة و                 

 .التلفزيون

               إنها أداة مهمة لربط كافة  المكونات الداخلية للمؤسسة مع بعضها، وفي تدعيم المؤسسة

 .بالبيئة المحيطة بها

             أو أنها أداة فعالة لمواجهة أي شائعات أو معوقات تواجه المؤسسة سواء بـين أفرادهـا 

 .كانت تتصل بالمجتمع المحلي المحيط بها

 و بين نإنها وسيلة أساسية في تحسين األداء و التبادل الفكري بين الرؤساء و المرؤوسي ،

 .اإلدارات المختلفة بالمؤسسة و المؤسسات األخرى ذات العالقة بها

                 و تعمل على خلق فرص االحتكاك و التقارب بين األفراد و الجماعـات و المؤسـسات

 .المجتمع

                 مهارة االتصال مهارة إنسانية فهي احترام اإلنسان و قيمة و تفكيره و مشاعره، و مـن

 )23، 22، ص 2003هناء حافظ بدوي، (خاللها يتم مواجهة احتياجاتهم األساسية 
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  :أهداف االتصال و وظائفه -3

التصال حسب سعيد جاسم األسري، مروان عبد المجيد إبراهيم، فإن األهداف األساسية ل           

  :ذات أبعاد ثالثة و هي

  االستعالم -1

 االخبار -2

 .التأثير -3
  

حيث يجب على المسؤول أن يبحث و يحصل على المعلومات الالزمة و تزويد اآلخرين              

بالمعلومات و تنمية و توسيع دائرة الفهم، و يدعم االتجاهات، و التصرف و اين كان الفرد الذي 

ساسية لالتصال، و فيما يتعلق باالتصال بالمرؤوسين       يعمل داخل التنظيم هذه هي ا ألهداف ا أل        

فإن المسؤول الذي ينجز الهدف الثاني و الثالث سيكشف أنه يمكن بنجاح من تكوين فريق عمل                

سـعيد  ) (فريق عمـل  (العمل الجماعي   + اإلعالم و اإلخبار  : أي ا إلخبار و التأثير و بهذا نجد       

  )239، 238، ص 2003جاسم األسدي، مروان عبد المجيد إبراهيم، 

  :و  تقييم هناء حافظ بدوي أهداف االتصال على
  

 و يمكن أن يحقق ذلك حينما يتجه  االتصال إلى اكتساب المستقبل             :هدف توجيهي  3-1

و لقد أوضـح    . اتجاهات جديدة أو تعديل اتجاهات قديمة أو تثبيت اتجاهات قديمة مرغوب فيها           

 االتصال الشخصي أقدر على تحقيق هذا الهدف من    من خالل الدراسات العديدة التي أجريت أن      

  .االتصال الجماهيري
  

 حينما يتجه االتصال نحو اكتساب خبرات جديـدة أو مهـارات أو             :هدف تعليمي  3-2

  .مفاهيم جديدة من طرف المستقبل
  

 و يتحقق هذا الهدف حينما يتجه االتصال نحو إدخـال           :هدف ترفيهي أو ترويحي    3-3

  . االستمتاع إلى نفس المستقبلالبهجة و السرور و
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 و يتحقق هذا الهدف حينما يتجه االتصال نحو تحسين سير العمل و :هـدف إداري   3-4

  .توزيع المسؤوليات و دعم التفاعل بين العاملين في المؤسسة أو الهيئة
  

 حيث يتيح االتصال الفرصة لزيادة احتكاك الجمـاهير بعـضهم           :هدف اجتماعي  3-5

  . بذلك تقوى الصالت االجتماعية بين األفرادبالبعض اآلخر و
  

 و يتحقق هذا الهدف حينما يتجه االتصال نحو تبـصير و توعيـة    :هدف تثقيفـي   3-6

المستقبلين بأمور تهمهم بقصد مساعدتهم و زيادة معارفهم و توسيع أفقهم لما يدور حولهم مـن                

  ).28، ص 2006مي عبد اهللا، (أحداث 
  

  :طبيعة االتصال -4

يعة االتصال كظاهرة اجتماعية بحاجات األفراد و إشباعها، حيث يلزم ممارسة           ترتبط طب 

أميرة علـي   (االتصال إلشباع الحاجات حسب تعددها و تنوعها، و درجة األولوية في اإلشباع             

  )29، ص 2006محمد، 

و هي كذلك ترتبط بالظروف االجتماعية المحيطة التي يتحدد فيها قبـول الرسـالة أ و                

  ).18، ص2003ي مصطفى عليان، محمد عبد الدبس، ربح(رفضها 
  

و يأتي منطلق أن االتصال ظاهرة اجتماعية في الطبيعة، من أنها ترتبط بطبيعة اإلنسان              

من كونه اجتماعي بطبيعته، ال يستطيع الحياة بمعزل عن اآلخرين فمن الحاجـة إلـى  تبـادل             

ن االتصال في الحياة االجتماعية واجب و       المنافع، إلى الحاجة إلى المشاركة الوجدانية، وقد يكو       

ضرورة حتمية و هو ما يرتبط بصلة الرحم، و قد يكون االتصال في صورة سلوك معين و هو         

ما يرتبط بالعالقات االجتماعية مع الغير، فاالتصال وسيلة من خاللها نحاول الوصـول علـى               

  ).35، ص 2006حمد، أميرة علي م. (أعماق اآلخرين، و يحاول اآلخرين التفاعل معنا
  

و هي كذلك عملية نفسية تتطلب قدرا مناسبا من فهم النفسي البشرية و اتجاهات اآلخرين  

و تتوقف في هذه الحالة     ) 235، ص   2003سعيد جاسم األسدي، مروان عبد المجيد إبراهيم،        (

ربحـي مـصطفى    (على  استخدام مثيرات في تكييف و إحداث تغييرات في سلوك المـستقبل              

  ).18، ص 2003ان، محمد عبد الدبس، علي
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و ما يميز الجنس البشري أنه متقلب المزاج، و االستعداد، و اإلدراك و النفس البـشرية        

بمثابة بناء مليء باألسرار، و من الصعب التنبؤ بسلوك معين بصورة منتظمة، نظرا الختالف              

ي كافة األوقات، و بالتـالي      الدوافع و األسباب التي تدفع اإلنسان نحو هدف ما أو قول سديد ف            

أميرة علي محمـد،  (يتأثر االتصال بالتفاعالت اإلنسانية، و الظروف المحيطة بطرفي االتصال          

  ).34، ص2006
  

و االتصال كذلك عملية بيولوجية في كون العملية تتطلب استخدام وظـائف الـدماغ و               

ربحـي مـصطفى   ( االتصال األجهزة العصبية المختلفة لدى المرسل و المستقبل كي تتم عملية      

  ).18، ص2003عليان، محمد عبد الدبس، 
  

و تعبر طبيعة االتصال عن النشاط الحركي من منطلق كونه عملية ديناميكيـة و يـشير       

و " من المستحيل عدم االتـصال "البعض إلى أهمية التغيير و عنصر الحركة في االتصال بقوله   

ذ في االعتبار كافة العوامل الداخلية و الخارجية        تملي علينا هذه السمة من سمات االتصال األخ       

  ).33، ص 2006أميرة علي محمد، (المحيطة بموضوع الرسالة 
  

  :عناصر عملية االتصال -5

تتطلب عملية االتصال، لكي تكتمل عددا من العناصر أو المكونات األساسية المترابطة و  

ة االتصال أن تتم بشكل فعـال و        المكملة لبعضها البعض، و بدون هذه العناصر ال يمكن لعملي         

: مؤثر، و يتفق جميع الباحثين و المختصين في مجال االتصال على أربعة عناصر أساسية هي            

ربحي مصطفى عليان، محمـد عبـد الـدبس،    (المرسل، الرسالة، الوسيلة أو القناة و المستقبل  

  ).33، ص 2003
  

التصال متكونة من المرسل و     أما من وجهة نظر عبد الفتاح محمد ديودار فإن عناصر ا          

أما من وجهـة    ) 18، ص   2005عبد الفتاح محمد ديودار،     (الرسالة و المستقبل، الكود و القناة       

 -المرسل أو المـصدر   : نظر ربحي مصطفى عليان و محمد عبد الدبس فعناصر االتصال هي          

التشويش و المؤثرات   الرسالة قناة االتصال أو الوسيلة، المستقبل، التغذية الراجحة أوردة الفعل           

  )33، ص 2003ربحي مصطفى عليان، محمد عبد الدبس (األخرى 
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و سوف يتم مناقشة كل عنصر من هذه العناصر بشكل من التفصيل و ذلـك لتوضـيح                 

أهميته و دوره في عملية اإلتصال و عالقته بالعناصر األخرى، و كيفية استثماره أو استخدامه               

  .يةبشكل فعال ليسهم في نجاح العمل
  

 يعد المرسل العنصر األول و األساسي في عملية االتـصال و الحركـة              :المرسل 5-1

األولى في دورتها و مسيرتها، و يسمى أحيانا المصدر أو مصدر المعلومات، و يسمى أيـضا                

أو القائم باالتصال هـو     ) 35، ص   2003ربحي مصطفى عليان، محمد عبد الدبس،       . (المتصل

ود التأثير في ا آلخرين ليشاركوا في أ فكار و إحـساسات و اتجاهـات               الهيئة أو الفرد الذي ي    

معينة، كالمفكرين و الفالسفة و المعلمين، و المرشدين االجتمـاعيين، و المـذيعين، و رجـال                

و هذه األفكار قد تكون من ابتكار المصدر نفسه كما يفعل المفكـرون و الفالسـفة                .... اإلعالم

هم على الناس بالخطابة أو بالكتابة، أو من ابتكار الغيـر كـالمعلم     عندما ينشرون بأنفسهم أفكار   

و يتـاوقف نجـاح     . الذي يدرس لتالميذه الحقائق العلمية التي توصل غليها مختلـف العلمـاء           

  .االتصال على توافر أربعة شروط عن المصدر
  

ـ       :مهارة االتصال عند المصدر    5-1-1 ا  مهارات االتصال األساسية التي ينبغي توافره

  :في المصدر هي على النحو التالي

    و هما مهارتان متصلتان بوضع الفكرة فـي كودهـا أو    : مهرتا الكتابة و التحدث

 .الرمز الذي يعبر عنها

 و هما مهارتان متصلتان بفك الشفرة أو الكود: مهارتي القراءة و االستماع. 

      اراتنـا فـي    فنحن  نتفق جميعا على أن مه      : المقدرة على وزن األمور أو التفكير

االتصال و مقدرتنا على استخدام الكود تؤثر على مقدرتنا على وضع فكرنا فـي              

رمز و قدرتنا على استخدام اللغة، و تؤثر قدرتنا على االتصال علـى أفكارنـا               

 .ذاتها
  

 يجب منذ البداية تحديد اتجاهات المرسل نحو ثالثة أشـياء  :اتجاهات المرسـل   5-1-2

  :بل فاتجاهات المرسل تؤثر على اتصاله بشكل فعال على النحو التاليهي نفسه الرسالة، المستق
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    فالثقة بالنفس عند المرسل تولد عن المتعـاملين        : اتجاه المرسل نحو نفسه

معه ثقة فيما يقوله أو يفعله، و االتجاه السلبي من المرسل نحو ذاته يحتمل          

مـا إذا كـان     أن يؤثر على ذات الرسالة التي يصنعها و على تأثيرها، بين          

 .اتجاهه إيجابيا نحو نفسه فقد يعطيه هذا ا التجاه شعورا بالثقة
 

    فال بد من أن يكون اتجاه المرسـل نحـو          : اتجاه المرسل نحو الموضوع

الموضوع اتجاها إيجابيا، فإذا لم يؤمن بصدق ما يقوله فإنه من الـصعب             

  .عليه أن ينقل رسالته
 

    درك المستقبل أن المصدر يحبـه و       فحينما ي : اتجاه المرسل نحو المستقبل

يهتم به فإنه يصبح أقل انتقادا لرسائله و يزداد احتمال قبوله لما سينقله له،           

و يعبر عن ذلك أحيا نا بأن هناك شيئا ما في المرسل يجعل المرسل يتقبل              

عالء الدين أحمد كفـافي و      . (رسالته بغض النظر عن منطقية المضمون     

 )66، ص 2005آخرون، 
  

 فالمرسل ال تتحقق له الفاعلية دون قاعدة من المعرفة          :مستوى معرفة المرسل   5-1-3

ألننـا ال نـستطيع أن      ) 37، ص   2003ربحي مصطفى عليان، محمد عبد الدبس،       . (المالئمة

نرسل ما ال نعرفه و ما النفهمه، كما أن المرسل الذي يعرف كثيرا من المعلومات قد ال يـنجح      

ال يكفي أن تعرف موضوع رسالتك بل المهم أن تكون قادرا           : "ة تقول في نقل رسالته، فا لقاعد    

  ".على نقلها في شكل مفهوم و مبسط
  

 يتأثر المرسل بمركزه في ا لنظام االجتمـاعي و          :النظام االجتماعي و الثقافي    5-1-4

 الثقافي، فلكي نحدد تأثير االتصال يجب أن ندرك أن المكانة اال جتماعية و الثقافيـة للمرسـل                

ستؤثر على سلوكه الشخصي بوجه عام، و لما يقوم به المرسل من أدوار كثيرة فسوف نجد أن                 

مدركاته و الصورة الذهنية عن موقف مستقبله االجتمـاعي و الثقـافي تـؤثر علـى سـلوكه            

  ).66، ص 2005عالء الدين أحمد كفافي و آخرون، . (االتصالي
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الخبرة و التجارب العملية إما من خـالل        و تتعزز فاعلية و كفاية المرسل عند اكتسابه         

كـذلك  . مشاهدة ا آلخرين و مراقبتهم، أو المشاركة معهم في العالقات و التجارب المـشتركة             

الرغبة و الدافع الذاتي الداخلي لدى المرسل في تعزيز فعاليته لها أهميتها و قـد تـصبح أهـم         

  .العوامل جميعها
  

 ركنا أساسيا في مصداقية اإلتصال و فعاليته، و         أما مصداقية المرسل أو المصدر فتعتبر     

 القوة التي   -: يشير بعض الباحثين إلى أن هذه المصداقية تتوقف على العديد من العوامل أهمها            

يمتلكها المصدر، و الكفاءة التي تميز المرسل و استحقاق الثقة عن جدارة و حـسن النوايـا و                  

ن المرسل و جمهور اللمستقبالين و الديناميـة باعتبـار          المقاصد، المثالية، التشابه أو التماثل بي     

ربحي مصطفى عليان، محمد عبـد      (المتحدث يتميز بالحركة و النشاط و القدرة على التقميص          

  ).38، ص2003الدبس، 
  

 و تعد الرسالة ا لركن الثاني في العملية االتصالية و تتمثل بالمعـاني و               :الرسالة 5-2

و الرسالة هي النتاج المادي . هات التي يرسلها المصدر إلى المستقبلالكلمات و المشاعر و المنب  

ربحي مصطفى عليان، محمد . ( معينةCodeو الفعلي للمصدر الذي يصنع فكره في رموز أي          

و هي األفكار و المفاهيم و ا إل حـساسات و االتجاهـات التـي               ) 40، ص   2003عبد الدبس   

،       2005عالء الـدين أحمـد كفـافي و آخـرون،           (يرغب المرسل في اشتراك ا آلخرين فيها        

  )67ص 

  :و عند الحديث عن الرسالة يجب األخذ بعين االعتبار ما يلي
  

 و هي مجموعة الرموز التي إذا وضعت في ترتيب معين يكون لها معنى             : التميز

عند المستقبل، و يخضع اختيار الرموز التي تشكل الرسالة لقواعد فنية و دالليـة    

 لكي يتحقق لهذه الرسالة أقصى قدر من ا لفاعلية و التأثير إذا ما صادفت و نفسية

و ال بـد أن     . ظروف مالئمة عند المستقبل و في الموقف االتصالي بصفة عامة         

تكون الشفرة أو مفردات اللغة المستخدمة في الرسالة ذات معنـى واحـد عنـد               

مـز بـين الرسـل و    المرسل و المستقبل، و هو ما يعرف بالخبرة المشتركة للر    
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المستقبل، ألنه كلما زادت نسبة اإلتفاق على المعنى المتضمن في الرمز الواحـد             

 .كلما زاد الفهم المشترك بين المرسل و المستقبل
 

 هي المادة التي اختارها المرسل لتعبر عن أهدافه: مضمون الرسالة.  
 

  ترتيبه لكل من    و هي القرارات التي يتخذها المرسل في اختيار       : معالجة الرسالة 

الشفرة و المضمون، فالمرسل قد يختار معلومة ما و يهمل أخرى، و قد يكـرر               

 .دليال ما يلثبت به رأيا، و قد يقدم ملخصا في بداية الرسالة أو في نهايتها
  

و هناك بعض األسس التي يتدارك المرسل على أساسها قراراتـه المتـصلة بمعالجـة               

  :الرسالة من أهمها
  

 تقبل و خصائصه الفردية و االجتماعيةشخصية المس 

          عـالء الـدين    .(مهارات المستقبل االتصالية و اتجاهاته و مستوى معرفته و ثقافته

و يتأثر مضمون الرسالة بعدد مـن       ) 69-68، ص   2005أحمد كفافي و آخرون،     

 :العوامل يمكن إيجازها باآلتي
 

      لفـا ظ و  دقة بناء و إخراج الرسالة، سواء كان ذلك في ا ختيار األ

المصطلحات المؤثرة نفسيا في المستقبل، أو في استخدام العبارات         

الفعالة التي تجد طريقها إ لى  عقول و قلوب ا لجمهـور المعنـي          

 .بالفكرة و بالمضمون التي تحمله الرسالة
 

 عدم وجود بدائل متوفرة و جاهزة للرسالة.  
 

         مكتـوب أو   خلو الرسالة من األخطاء المطبعية في حالة االتصال ال

المطبوع أو النحوية التعبيرية في االتصال الشفوي و المـسموع و           

 .حتى المكتوب
  

 االبتعاد عن التكرار غير المبرر  في المعلومات. 
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 يجب أن ال تكون الرسالة طويلة و مملة 
 

 توفير الوسيلة المناسبة لنقل الرسالة  
 

 اختيار الوقت المناسب لتقديم الرسالة  
 

 لمناسب الستقبال الرسالةاختيار الجمهور ا 
  

كما أن هناك مجموعة من العوامل و االعتبارات و المتغيرات التي تـؤثر فـي فعاليـة         

  :الرسالة بدرجة كبيرة، هي

o أهمية دراسة الجمهور باعتباره أساس تحليل عملية االتصال. 

o كمية المعلومات و البينات التي تتضمنها الرسالة 

o تثارة مخاوف الجمهورالتأكد من مدى قيام الرسالة باس. 

o الحرص على مسألة التناغم في الرسالة بدال من التنافر. 

o               أهمية تضمين الرسالة الحجج المنطقية و العقليـة و العاطفيـة و يمكـن

 : تلخيص صفات الرسالة الجيدة في ستة صفات و هي كالتالي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  يوضح صفات الرسالة الجيدة: 02شكل رقم 

  

 نظيفة

 كاملة

 واضحة

 مختصرة صحيحة

 مؤدبة
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 الرسالة و تركيبها الخطوة األساسية في تحقيق االتصال الفعال،          و تعتبر مرحلة صياغة   

  :حيث أن هناك أربعة عوامل مؤثرة في هذا الصدد

   المرسل و كيفية صياغته للرسالة-1

  المرسل إليه و امكانية ادراكه للرسالة ذاتها-2

   درجة الثقة المتبادلة بينهما-3

  .ل و المرسل إليه الخلفية الفكرية المشتركة بين كل من المرس-4
  

ربحي مصطفى عليـان،    (و تتضمن الرسالة نتائج الصياغة المحققة في الخطوة السابقة          

  )44، ص 2005محمد عبد الدبس، 
  

 و يطلق عليها أيضا وسيط، و هي الوسيط الذي تنتقل به الرسالة من :قناة االتصال 5-3

ات و الصور، و التماثيل، و السينما       المرسل إلى المستقبل، فاللغة اللفظية و اإلشارا ت و الحرك         

كلها وسائل لنقل الرسالة، و تتعدد أنواع هذه الوسيلة فمنها وسيلة اتصال فردية و منها وسـيلة                 

و يتوقف اختيار الوسيلة على قدرات المرسل و المـستقبل    . اتصال جماعية، و أخرى جماهرية    

في الموقف االتـصالي بـدال مـن        من الناحية االتصالية، كما يفضل استخدام أكثر من وسيلة          

الوسيلة الواحدة التي تخاطب حاسة واحدة مما يزيد من قدرة المستقبل على فك ا لرموز بدقة إذا 

، 2005عالء الدين أحمد كفا في و آخرون،        (ما شاهد المضمون و استمع إليه في نفس ا لوقت           

  ).69ص 
  

 هي أن الوسيلة تؤثر تـأثيرا  و يجب اإلشارة إلى ظاهرة مهمة تتعلق بوسائل االتصال و      

كبيرا على الرسالة، بل أن الكثيرين يعتقدون أن الوسيلة تعمل على تشكيل الرسـالة و هـدفها،      

ربحي مصطفى عليـان،  (حتى أنه ال يمكن الفصل بينهما فيشيرون إلى أن الوسيلة هي الرسالة          

  :رات التاليةو يتوقف استخدام الوسيلة على المتغي) 45، ص 2003محمد عبد الدبس، 

  

  

  

  



                               اإلتصـال     الثانيالفصل
 

 59 

 طبيعة الوسيلة و الهدف الذي تسعى إلى تحقيقه. 

             خصائص المستقبل االتصالية قابليته للتأثر من خالل أسلوب معين يتحقق بـشكل

 .فعال عن طريق وسيلة معينة

 مدى أهمية عنصر الوقت و الزمن الالزمين بالنسبة لعملية االتصال. 

  عالء الدين أحمد كفـافي و  . (ى المستقبلمزايا كل وسيلة و ما تحققه من تأثير عل

 )69، ص 2005آخرون، 
  

  :و من أهم وسائل االتصال المستخدمة
  

 كالكتب و المجالت و النـشرات و الكتيبـات و الوثـائق             :الوسائل المكتوبة  5-3-1

  .اإلدارية و التاريخية و غير ذلك من الوسائل
  

يث المباشـر بـين المرسـل و         أي الكالم و الحد    :الوسائل الشفوية المباشرة   5-3-2

  .المستقبل
  

 و تتمثل هذه بـصورة رئيـسية بالمـذياع و           :الوسائل المسموعة و المرئية    5-3-3

  .التلفزيون
  

 تشتمل هذه الوسائل علـى المحطـات الطرفيـة     :الوسائل اإللكترونية الحديثة   5-3-4

  .ترنتللحواسيب، و البريد اإللكتروني، و القنوات اإللكترونية الحديثة كاألن

  :و هناك ثالثة مكونات رئيسية لمصداقية وسيلة أو قناة االتصال و هي
  

 الكفاءة و الثقة. 

 عدم التحيز و عدم اإلثارة. 

 الشخصية و الحيوية. 
  

  :و تتضمن هذه المكونات الرئيسية عدة عناصر فرعية داخلية متداخلة هي
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 –العناية بما يفكر فيه النـاس        – الدقة   – عدم اإلثارة    - العناية بالمجتامع      – الكفاءة   -

 القيـام بـدور     – تقديم أحدث األخبار     – الحيوية   – عدم التحيز    – إمكانية الثقة فيها     –الشجاعة  

  ).48، ص 2003ربحي مصطفى عليان، محمد عبد الدبس، ( تمتعها بشخصية متميزة –رقابي 
  

لة و يجب علـى     المستقبل هو الشخص أو الجهة التي توجه إليها الرسا        : المستقبل 5-4

بغية التوصل إلى تفسير لمحتوياتها و فهم ) رموز الرسالة(المستقبل أن يقوم بحل أو فك الرموز 

ربحـي  . (معناها، و ينعكس ذلك عادة في أنماط السلوك المختلفة التي  يقـوم بهـا المـستقبل                

ـ      ) 48، ص   2003مصطفى عليان، محمد عبد الدبس،       د و الذي يطلق عليه أيضا المتلقـي و ق

و يجب أن ال يقاس ) 67، ص 2005عالء الدين أحمد كفافي و آخرون، (يكون فرد أو جماهير 

نجاح عملية االتصال بما يقدمه المرسل، و لكن ما يقوم به المستقبل من سلوكات تـدل علـى                  

نجاح االتصال و تحقيق الهدف، و يمكن للمستقبل أن يأخذ صورا و اشكاال مختلفة منها القارئ                

  :و المستقبل إنسان له سماته و كيانه و مشكالته و لهذا...ع و المشاهدو المستم
  

 قد يفهم الرسالة بسهولة و يسر. 

 يفهم الرسالة بعد أن يبذل جهدا معينا. 

 ال يفهم الرسالة على اإلطالق. 
  

و هناك عدد من العوامل التي تؤثر في فهم الرسالة أو عدم فهمهـا و مـن بـين هـذه          

  :العوامل

 كة و مفهومة بين كل من المرسل و المستقبلاللغة مشتر. 

               درجة االنسجام و التجانس بين المرسل و المستقبل، و شعور االحترام و الود و

 .الثقة الموجودة بينهما

 ثقافة المستقبل و خبرته و معرفته بالموضوع الذي يقوم باستقبال معلوماته. 

        تقبل، يكون لها أثر كبيـر      مؤثرات اجتماعية إيجابية أو سلبية تربط المرسل بالمس

 .في فهم و استيعاب الرسالة
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إن االتصال مشاركة بين المرسل و المستقبل و يتم التفاعل بيـنهم مـن خـالل تبـادل        

الرسائل في نفس الموقف االتصالي، بمعنى أن المرسل يصبح مـستقبال و المـستقبل يـصبح                

ندما يتم الحوار بينهما، و بالتالي فإن مرسال، و هكذا يتم تبادل األدوار بشكل متتابع و بخاصة ع       

  .عملية االتصال ال تسير باتجاه واحد بل باتجاهين

  

  

  

  

  يوضح إتجاه الرسالة: 03شكل رقم 

  

و يعتمد نجاح عملية االتصال على اإلطار المرجعي للمجهود الذي يـستقبل الرسـالة و      

ن التي تم جمعهـا بموجـب       يمثل اإلطار المرجعي خالصة خبرات اإلنسان عبر األيام و السني         

  .االستعدادات و القدرات الشخصية المورثة و المكتسبة ضمن المؤشرات الخارجية المختلفة

و يمكن القول أ ن هناك خصائص معينة يتصف بها الجمهور المستقبل للرسالة و تؤثر                

  :و تنقسم هذه الخصائص. على مدى استجابته للرسالة القادمة من المرسل
  

فية تتصل بالعمر و التعليم و المهنة و الحالة االجتماعية و مكـان             خصائص ديمغرا  -1

  .اإلقامة

 .خصائص سيكولوجية نفسية و اجتماعية -2
  

أما التأثيرات و هي التغييرات التي تحدث لدى المستقبل نتيجة تعرضه للرسالة، و تعتبر              

أن هناك تـأثيرات    مقياسا لمدى نجاح المرسل في تحقيق أهدافه من القيام باالتصال ويشار إلى             

  :ثالثة رئيسية لالتصال هي

  

  

)1(شخص  )2(شخص  رسائل   

 مرسل

 مرسل مستقبل

 مستقبل
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  .تغييرات في معلومات المستقبل -1

أي ا التجاه الذي يمكن أي ينبئنا باألعمـال التـي           ...تغييرات في اتجاهات المستقبل    -2

 .سيقوم بها الفرد في المستقبل، و لكن ذلك ال يحدث دائما

 .إلنتخاباتتغييرات في السلوك العلني للمستقبل، مثل إعطاء صوته في ا -3
  

و هذه التغييرات غالبا ما تحدث متتالية، بمعنى أن تغييرا في المعلومات غالبا ما يسبق تغييـرا                 

ربحي مصطفى عليـان، محمـد عبـد    (في االتجاهات، و الذي يسبق بدوره تغييرا في السلوك  

  )52، ص 2003الدبس، 
  

المتلقي على رسالة    و يطلق عليها أيضا رجع الصدي و هي رد           :التغدية الراجعة  5-5  

المرسل الذي قد يستخدمه األخير في تعديل رسالته التالية، تعتبر التغذية الراجعة تكملـة مـن                

المستقبل للحوار الذي يبدأه المرسل لتكتمل دائرة االتصال، و تزداد درجة الكفـاءة و الفعاليـة           

 الدين أحمد كفـافي و   عالء(للنظام االتصال بارتفاع درجة التجاوب بين طرفي عملية االتصال          

  ).70، ص 2005آخرون، 
  

و يطلق عليها كذلك ردة الفعل، التغذية المرتدة، و هي عملية قيـاس و تقـويم مـستمر     

كما أن لها  دور كبير في إنجاح عملية االتصال، كما أنهـا الوسـيلة      . لفعالية العناصر اآلخرى  

ته رسالته في المستقبل، و يمكن أن       التي يتعرف من خاللها المرسل على مدى التأثير الذي أحدث         

تعرف التغذية الراجعة بأنها عبارة عن ردود الفعل التي تنعكس على المستقبل في فهمه أو عدم                

أما األشكال التي تتخذها التغذية ا لراجعة فيمكن     . فهمه للرسالة، و مدى تفاعله معها و تأثره بها        

  :تحديدها بصورة أو أكثر من الصور اآلتية
  

 عدم وجود تغذية راجعة(لرسالة و مضامينها و االكتفاء بذلك فهم ا.( 
 

          تشجيع المرسـل بإعـادة     (فهم الرسالة، و التأثر بها و العمل بمضمونها

إرسال ا لرسالة إلى مستقبلين آخرين و كسب تأييدهم أو أغنائهم باألفكار            

 ).و الخبرات و المعلومات التي تحتوي عليها الرسالة
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 إعادة صياغة أفكارها و معلوماتها بشكل أكثر فهما (عدم فهم الرسالة.( 
 

           وفق إرسال الرسالة أو    (فهم الرسالة و العمل ضدها، أي عدم االقتناع بها

 )إعادة إلى مستقبلين آخرين أكثر استعدادا بتقبل الرسالة
  

  :من حيث تأثيراته إلى نوعين هما) التغذية الرجعية(و يقيمون رجع الصدى 
  

   الذي يؤكد للمصدر أن التأثير المقصود من الرسـالة قـد           : جابيرجع الصدى إي

 .تحقق

   الذي يحبط المصدر علما بأن التـأثير المقـصود للرسـالة           : رجع الصدى سلبي

 .السابقة لم يحقق
  

  :كما ينقسم من حيث أسلوب توقيته إلى عدة أنواع من

 و هو الذي يتم كإستجابة فورية لالتصال: رجع الصدى الفوري. 
 

  و هو رجع الصدى الذي يتأخر وصوله إلى المتصل، و هو مـن  : لصدى اآلجـل رجع ا

  .مميزات االتصال الجماهيري ألنه بطيء في وصوله إلى المتصل
 

   الخاص باالتصال بالجماهير، و الذي يسعى فيه المتصل لمعرفـة         : رجع الصدى المتقدم

علـى جماعـة    ردود أفعال الجمهور، و ذلك من خالل اختبار مسبق للبرنامج يجـري             

مختارة من الجمهور، يسألون فيه التعبير عن استجاباتهم للبرنامج الذي يكـون موضـع         

 .االختبار، بحيث يشيرون إلى ما أعجبهم و ما لم يعجبهم في البرنامج
  

  :أما من حيث أسلوب أدائه فينقسم إلى نوعين

o   ي  و ذلك من خالل الكتابات النقدية و المقترحات الت         :رجع الصدى اللفظي

 .يقيمها النقاد و القراء إلى الصحف و المجالت و برامج اإلذاعة

o    الذي يتم التعرف عليـه مـن خـالل أرقـام           : رجع الصدى غير اللفظي

المبيعات في حالة الصحف و المجالت، و حجم المستمعين و المـشاهدين            

 .بالنسبة لبرامج اإلذاعة و التلفزيون
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له مع المرسل و تعبر عن حـسن اسـتماعه،          و تعني ردود الفعل من قبل المستقبل تفاع       

كذلك تساعد ردود الفعل المتحدث على تصحيح بعض األخطاء أو توضيحها بـشكل مفهـوم و    

  ).54-53، ص 2003ربحي مصطفى عليان، محمد عبد الدبس، (مقبول 
  

 التشويش أو اإلزعاج، مفهوم يشمل كل ما يؤثر في كفـاءة و فعاليـة               :التشويش 5-6

بشكل جيد إلى المستقبل و إدراكها، و قد تأتي هذه المؤثرات من المرسل و قد               وصول الرسالة   

تأتي من قناة أو وسيلة االتصال، و قد تأتي من المحيط أو البيئة الخارجية، و هذه المثيرات أو                  

العوامل منفردة أ و متجمعةـ تلعب دورا حاسما و مهما في التأثير سلبا على عملية االتـصال،         

  . من الضروري استعاب و إدراك أسبابها و أثارها، و محاولة التغلب عليهاو لذلك فإنه

و قد ظهرت عدة نماذج لالتصال تبين رحلة الرسالة من المـصدر أو المرسـل إلـى                 

المستقبل، عبر وسيلة االتصال، و قد أشار شانون و ويفر في نموذجهما إلى إمكانيـة تعـرض        

ء عن تداخالت ميكانيكية أو نفسية أو في المعـاني و           الرسالة في طريقها إالى التشويش الناشي     

  )55-54، ص 2003ربحي مصطفى عليان، محمد عبد الدبس، (المدلوالت 

  

  

  

  

  

  يوضح كيفية تشويش الرسالة: 04شكل رقم 

  

  :و هناك نوعان من التشويش هما

 و يشمل أي تداخل فني يطـرأ علـى إرسـال     :التشويش الميكانيكي أو اآللي    5-6-1

لة من المرسل إلى المستقبل، كأن تمر سيارة أو طائرة بصوتها المرتفع أو يحـدث خلـل       الرسا

  ....كهربائي
  

 المرسل
)المصدر(  

 المستقبل
)الهدف(  

 تشويش

 تشويش

 تشويش

 تشويش

 رسالة

 وسيلة
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  و يحدث داخل الفرد حينما ال يفهم المرسـل و  :التشويش الداللي و اللفظـي    5-6-2

المستقبل بعضهما البعض ألي سبب من األسباب باستثناء األسباب الميكانيكية، و هذان النوعان             

شويش يمثالن ضجيج اآللة و ضجيج الكالم، و هما يصاحبان كـل أنـواع و أشـكال و          من الت 

ربحي مصطفى عليان، محمـد عبـد الـدبس،         (عمليات االتصال في كل الظروف و المواقف        

  ).55، ص 2003
  

  :العوامل التي تساعد على فعالية عملية االتصال -6

ها في أربعة عوامل رئيسية تحدث عبد الفتاح محمد ديودار على فعالية االتصال و حصر  

 :هي
  

 و يتلخص بنوعية القناة الموصلة للرسالة، فكلما كانت هـذه النوعيـة             :العمل التقني  6-1

  .أفضل كلما كان االتصال أوضح و أفضل
  

و يتلخص بتقريب الفوارق الذاتية و التفاعلية و العالئقيـة      : العامل النفسي االجتماعي   6-2

  .ما بين المرسل و المستقبل
  

و يتخذ هذا العامل أهمية عندما تتعقد عمليـة االتـصال لتتجـاوز             : العامل التنظيمي  6-3

مستوى الحوار الثنائي إلى اتصال يشترك  فيه أكثر من شخصين، و فيـه يلجـأ المرسـل                 

  .الختيار أفضل الطرق إليصال رسالته إلى المستقبلين و أفضل الطرق لتلقي تأثرهم برسالته
  

 و يلخص هذا العامل كافة العوامل السابقة و يصهرها محددا أنمـاط             :يالعامل الثقاف  6-4

، 2005عبد الفتاح محمد ديويدار،     (االتصال من خالل تحديده ألنماط ا لسلوك في المجتمع          

  ).19-18ص

  .أما هناء حافظ بدوي فقد تناولت هذه العوامل في ضوء عناصر االتصال
  

  :عوامل تتصل بالمصدر أو المرسل 6-5

 يكون المصدر أو المرسل موضع ثقة ألن هذه الثقة هي الذي يبنى عليه المستقبل               أن* 

تصديقه للرسالة، و المعيار هنا ليس الثقة المطلقة و لكن المعيار الحقيقي هـو مـا يتـصوره                  

  .المستقبل نفسه بصرف النظر عن الدافع 



                               اإلتصـال     الثانيالفصل
 

 66 

  :ينبغي أ ن يتوفر في المستقبل مجموعة من الشروط منها* 

  .رات اتصالية خاصة في استخدام اللغة اللفظية وجود مها-

  . توافر مستويات معرفية مناسبة-
  

 هناك مجموعة من الشروط الواجب توافرها في إعـداد          :عوامل متصلة بالرسالة   6-6

  :الرسالة لضمان استجابة المستقبل لها

  :أن تصمم الرسالة بحيث تجذب انتباه المستقبل و حتى يتحقق ذلك ينبغي مراعاة* 

 أن يتناسب موضوع الرسالة مع حاجة المستقبل 

              صياغة الرسالة حيث تحتوي على مثيرات تضمن استمرار انتبـاه المـستقبل و

 .تشوقه لمتابعة الرسالة

 اختيار الوقت المناسب الستقبال الرسالة 
  

يجب أن يصوغ المرسل رسالة صياغة تناسب المستقبل فال يـستعمل إال             * 

 .همها هذا المستقبلالرموز أو اللغة التي يف
  

 .ينبغي أن تصاغ الرسالة بما يتناسب مع وسائل االتصال المتاحة للمرسل * 
  

  :عوامل متصلة بالمستقبل 6-7

            يؤثر اإلطار الداللي للمستقبل على استجابته للرسالة، تصبح مجرد حروف معينة

 .و ال قيمة لها حينما ينعدم الفهم و تكون الرموز غير مفهومة للمستقبل

 قصور اإلدراك الحسي للمستقبل. 
 

    من خطأ االعتقاد أن إدراك المستقبل للرسالة أمـر         : دافعية المستقبل إلى المعرفة

مضمون بمجرد أن يرسلها المرسل عبر وسيلة اتصال، إذ لـوحظ أن اإلنـسان              

يدرك ما يريد أن يدركه و يعرف عما ال يهتم به و يتوقف ذلك على مـا لـدى                   

  .حاجات يريد إشباعها، سواء كانت أولية أو ثانويةاإلنسان من دوافع و 
 

             الظروف المحيطة بالشخص المستقبل للرسالة تؤثر تأثيرا كبيرا على مدى تقبلـه

 .الرسالة أو رفضها
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 يجب أن تكون الوسـيلة مناسـبة مـع الهـدف            :عوامل متصلة بوسائل االتصال    6-8

ل و خصائصه، إذ لـوحظ أن هـذه         المقصود و تتناسب مع صيغة الرسالة، و مع طبيعة مستقب         

الرسائل تتباين أيضا في مدى قدرتها على نقل رسالة معينة، و مع طبيعة المستقبل و خصائصه            

  ).49-42، ص 2003هناء حافظ بدوي، (
  

  :أنواع االتصال -7

لقد كتب الكثير عن أنواع االتصال، و لكن المصادر في هذا المجال لـم تتفـق علـى                  

  :تلفة لالتصال،  و بشكل عام سوف نتحدث عنتصنيف واحد لألنواع المخ
  

 و هو اتصال مباشر بين مرسل الرسالة و المستقبل لها، و يتخذ             :االتصال الرسمي  7-1

سعيد جاسم  . (هذا النوع من االتصال أشكاال عدة و التي أهمها االتصال اللغوي و غير الشفوي             

 عادة في إطالر التنظيم و يسير       و يتم ) 239، ص   2003األسدي، مروان عبد المجيد إبر اهيم،       

كما أنه غالبا مـا يكـون موثقـا        . وفق أساليب و إجراءات و قواعد رسمية محددة  و معروفة          

بصورة مكتوبة و رسمية، و عادة ما تتدفق المعلومات في االتصال الرسـمي بمـا يتمـشى و               

ل الرسمي من   التنظيم الرسمي للسلطات و االختصاصات و الوظائف، و يمكن أن يسير االتصا           

  .أعلى إلى أسفل، أو من أسفل إلى أعلى أو بشكل أفقي

  :و تتصف االتصاالت الرسمية عادة بما يلي

 قانونية. 

 مكتوبة. 

 تتعلق بالعمل مباشرة. 

 تتم داخل التنظيم و تتعلق به. 

      2003ربحي مصطفى عليان، محمد عبد الدبس،       (ملزمة لألطراف ذات العالقة ،

 ).92ص 
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 وهو اتصال غير مباشر و يأخذ الشكل العنقودي و يتالءم           : الرسمي االتصال غير  7-2

سعيد جاسم األسدي، . (وجوده مع االتصال الرسمي فهو تعبير عن الطبيعة البشرية في االتصال  

  ).139، ص 2003مروان عبد المجيد إبراهيم، 
  

تفـق  وهو ال يخضع لقواعد و إجراءات و قوانين إدارية مثبتة و مكتوبة و رسـمية و م       

عليها كما هو الحال في االتصال الرسمي، و يتم غالبا عبر قنوات خارجة عن القنوات الرسمية                

  .داخل التنظيم، كما يتم بين مستويات إدارية مختلفة متخطيا خطوط السلطة الرسمية
  

و ال يتم االتصال غير الرسمي داخل التنظيم فقط، بل قد يتعداه إلى خارج التنظيم مـن                 

و . الت الشخصية و اللقاءات و الحفالت و الرحالت و االجتماعات غير الرسمية           خالل االتصا 

يجب على اإلدارة استغالل االتصال غير الرسمي إيجابيا، و عدم السماح له بالتأثير سلبا علـى             

  .التنظيم من خالل التشويش بأشكاله المختلفة كاإلشاعات الكاذبة و غيرها
  

التصال الخارجي و يشمل االتصاالت الجارية بـين        و هناك نوعان من االتصال يسمى ا      

المدراء و األطراف األخرى خارج المنظمة مثل المنظمـات و المؤسـسات و الـدوائر ذات                

العالقة، و الوزارات و األجهزة الحكومية و غيرها، و تسهم االتصاالت الخارجية فـي زيـادة        

  .اردفعالية و كفاءة األداء اإلداري و االستثمار األفضل للمو
  

ربحـي  (كما تلعب دورا مهما في اإلعالم و التسويق و التعـاون و تبـادل الخبـرات                 

  ).93-92، ص 2003مصطفى عليان، محمد عبد الدبس، 

و حسب عبد الفتاح محمد ديودار فقد صنف أنواع االتصال استنادا على محاور ثالثـة               

  :هي

 ت إلى نوعين من حيث الهدف يمكننا تقسيم االتصاال:هدف االتصال و شكله: 

 االتصال الهادف إلى تبادل المعلومات. 

 االتصال المرتكز إلى عناصر إنفعالية. 
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 من حيث نوعية االتصال يمكننا تقسيم االتصاالت إلى:نوعية االتصال : 

 االتصال الثنائي أو الحوار و بدوره يقسم إلى: 

    عالج نفـسي، مقابلـة   (الحوار االختصاصي

 ...)هادفة

   يحـاول غيـر    (ختـصاصي   الحوار غير اال

 )االختصااصي أن يقوم بمهام االختاصاصي

    الذي يحدد العالقـات بـين      (الحوار العالئقي

 )البشر

  و تختلف أنواع هذا االتصال بـاختالف       : االتصال الجماعي

العائلـة، الـصف، اإلدارة،   (األطر التي يجري فيها     

 )الخ...المؤسسة، المجتمع،

     نفسي، بحـث اجتمـاعي،     عالج  (التقنية المستعملة لالتصال

 ...)التعليم، عالقات الصداقة
 

    إن تقسيم االتصاالت وفق دوافعها و ظروفها و هـو  :دوافع االتصال و ظروفـه 

 :تقسيم يعطينا أنواعا كثير منها

 االتصال الموجه من قبل مؤسسة. 

 االتصال المطلوب من قبل مؤسسات غير اختصاصية. 

     ص  2005محمد ديـودار،    عبد الفتاح   (االتصال الهادف لالنتقاء ،

24-25.( 
  

  :أشكال و شبكات االتصال -8

يمكن القول أن معظم الدراسات و البحوث ركزت على شبكات االتصال التي وضـعها              

و كان الهدف من هذه الدراسات التعرف . العلماء السلوكيون في منتصف القرن العشرين 
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عامل مع عمليات االتـصال  على مدى تأثير الهيكل التنظيمي على السرعة و الدقة في الت    

  :داخل التنظيم، و تسعى شبكات االتصال إلى تحقيق أهداف و التي تشمل
  

 تسهيل الوصول إلى مصادر المعلومات و اإلفادة منها بأقل وقت وجهد ممكنين. 

               تقديم خدمات اتصال أفضل بالمقاييس الكمية و النوعية و ذلك من خالل خدمـة

 .يم خدمات اتصال متعددةأكبر عدد من المستفيدين، و تقد

 اإلفادة القصوى من تكنولوجيا االتصاالت المتاحة حاليا. 

 زيادة انتاجية وسائل و قنوات االتصاالت و القوى العاملة فيها. 
  

  :و من أنواع الشبكات
  

 و تتألف من مركز ريئسي و نقاط اتصال فرعية          :الشبكة المركزية و الالمركزية    8-1

مشتركة في الشبكة، و يتم التحكم في عمليات االتصال في هذا النـوع             تمثل الجهات المختلفة ال   

و ) 70، ص 2003ربحي مصطفى عليان، محمد عبد الدبس،       . (من الشبكات عن طرق المركز    

عبد الفتـاح محمـد   (تتميز هذه الشبكة بوجود شخص محوري يتبادل الرسائل مع أفراد الشبكة      

  ).27، ص 2005دويدار، 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   يمثل شبكة مركزية05 شكل رقم
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 و تنشأ هذه الشبكة عن وجود شخصين محورين يتفاعالن مع           :الشبكة المركزية الثنائية  

بعضهما بشكل متكافئ و متعادل بينما يبقى أفراد الشبكة خارج هذا التفاعل، و بحيـث تتـوزع    

  ).67، ص 2005عبد الفتاح محمد دويدار، (مواقف هؤالء بين المحورين 
  

ات الالمركزية فمسؤولياتها تضامنية، و تسمح لألطراف المشتركة في االتصال          أما الشبك   

  .مع بعضهم البعض دون المرور بالمركز

و يقسم بعضهم شبكات االتصال إلى شبكات مفتوحة العضوية و شبكات القطـاع العـام    

طنيـة و   تلك التي تعود ملكيتها إلى الحكومة، وشبكات القطاع الخاص و الشبكات المحلية و الو             

  ).71، ص 2003ربحي مصطفى عليان، محمد عبد الدبس، (اإلقليمية و الدولية 
  

 و هي شبكة ال يمكن ألفرادها أن يحققوا اتصاال مباشـرا فيمـا           :الشبكة الوسيطة  8-2

  .بينهم إال عن وسطاء، و هذا ما يحدث في اإلدارات و المؤسسات العامة
  

قدة تعتمدها غالبية اإلدارات و بخاصـة   و هي شبكة وسيطة مع :الشبكة الهرميـة   8-3

محمد عبد الفتـاح دويـدار،      : (البيروقراطية منها و يمكن ترميز هذه الشبكة على النحو التالي         

  ).27، ص 2005
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                               اإلتصـال     الثانيالفصل
 

 72 

 و تتميز بعدم وجود نظام واضح و محـدد لالتـصال و لـسيل               :الشبكة الدائرية  8-4  

عب أحد األفراد دور الوسيط بين عضوين آخرين فـي          المعلومات فيها، إذ أنه من الممكن أن يل       

حين يحتاج هو نفسه إلى وسيط ليتمكن من االتصال باآلخرين، ويمكن ترميز هذه الشبكة علـى      

  )28، ص 2005عبد الفتاح محمد دويدار، : (النحو التالي

  

  

  

  

  

  

   يمثل شبكة دائرية07شكل رقم 

 للشبكات في منا طق جغرافية مختلفة       و يمكن أن يكون هناك إرتباط بين أكثر من مركز         

و لكل مركز من هذه المراكز فروعه الخاصة به، و عندئذ تصبح الشبكة متعددة النجمـات أو                 

  .متشعبة مركزية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 فرع

 فرع مركز

 شكل رقم 09 يمثل الشكل الهرمي

 فرع

 المركز

رعف  

 فرع

 مركز
 شكل رقم 08 يمثل

  شبكة  متفرعة مركزية
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و هناك الشكل الهرمي الذي يسمح لألطراف باالتصال مع مستوى معين و ال يسمح لها                 

  .ى معين إلى المستوى الذي يليهاالتصال بمستويات أخرى أو تخطي مستو

أما الشكل المنتوري أو الموزع للشبكات فهو يتألف من عدد متـساوي فـي الفـرص                  

و يعد هذا النوع . لالتصال مع بعضها البعض دون عوائق و دون االتصال بجهة مركزية معينة        

  .من الشبكات أفضلها ألنه يتيح الفرصة لالتصال بكافة االتجاهات

  

  

  

  

  

  

  

  . يمثل شبكة منتورية الشكل10شكل رقم 

، 2003ربحي مصطفى عليان، محمد عبد الدبس، (ومن أشكال شبكات االتصاالت أيضا   

  )74-73-72ص 

   يمثل 12شكل رقم        يمثل شبكة على شكل العجلة11شكل رقم 

  شبكة على شكل الحلقة أو الدائرة         

  

  

  

  

  

  

  

1 

2 

3 

4 

5 

3 

5 

2 

4 

                     1   مركز 

 في هذا النوع يكون أحد األفراد هو المركز

  و المنسق لعملية االتصال
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   يمثل شبكة على14شكل رقم       العنكبوت يمثل شبكة على شكل 13شكل رقم 

  

  
  

  

  

  

  

  

، ص 2005عالء الدين أحمد كفـافي و آخـرون،   : (و هناك عدة أشكال أيضا لالتصال 

  .و هما االتصال على شكل سلسلة) 78-77

   يمثل االتصال في شكل سلسلة15شكل رقم 

  

  

م بدوره بنقلهـا إلـى      و يقوم هذا النوع على نقل الرسالة من المرسل إلى المستقبل فيقو             

و لكن يعاب على هذا النوع من االتصال بأنه إذا فقدت حلقة من هذه السلـسلة توقفـت             . التالي

عملية االتصال، و إمكانية تحرف الرسالة، و التفاعل بين مكونات النظام محدود االتصال على              

لعجلة، و لكنه    و في هذا النوع هناك مركز لعملية االتصال بنظمها مثل نموذج ا            Yشكل حرف   

  ).79، ص 2005عالء الدين أحمد كفافي و آخرون، . (أقل في عدد الفروع التي يتحكم فيها

  

  

  

  

  

  

5 4 3 2 1 

5 4 

1 

2 

3 

شكل رقم 16 يمثل االتصال على 
 (Y)شكل حرف 

 شكل مخلب
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  :نماذج االتصال -9

توجد العديد من التوجهات التي تصف نماذج االتصال وفـق الموقـف أو الوظيفـة أو                

  .خصائص كل من المرسل و المستقبل و الرسالة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ضح نماذج االتصال يو17شكل رقم 
  

بمعنى أن المرسل و المتلقي شخص واحد، و يتم االتصال          : نموذج االتصال الذاتي   9-1  

عالء (داخل الفرد ذاته، فحين يتحدث الفرد مع نفسه فيكون المرسل و المستقبل في ذات الوقت                

و و هو اتصال داخل عقل الفرد و يتضمن أفكـاره و تجاربـه           ) 2005الدين أحمد و آخرون،     

و يبحث االتصال الذاتي في االنسان و كيف يشعر و يفكر، و كيف سيتقبل المعلومات              . مدركاته

و الرموز عبر ا لحواس الخمس، و يحللها و يفسرها، و كيف يترجم الخبرات إلـى معـان، و              

و قد قدم العلماء عددا من النماذج التـي تبـين   . فهو أساس كل اتصال. كيف يستجيب لكل ذلك   

و " كمركز لتنـسيق المعلومـات    "تصال الذاتي لعل أهمها النموذج الذي يشير لالنسان         عملية اال 

الذي ينظر للفرد باعتباره مستودعا للمعاني، ثم بناء ذلك المـستودع مـن االسـتجابات علـى        

  .التجارب السابقة

 نماذج االتصال

  التنظيمينماذج االتصال نماذج االتصال الجماهيري نماذج االتصال المواجهي نماذج االتصال الذاتي

 التنظيمي نماذج االتصال  الجماعينماذج االتصال  الشخصينماذج االتصال
 الرسمي

 التنظيمي نماذج االتصال
 غير الرسمي

 المجموعات نماذج االتصال  الجمعيذج االتصالنما
 الصغيرة
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 و هذا التنسيق هو ظاهرة فردية و هو يتضمن عمليات نفسية من إدراك و تخيل و شـعور و                   

  ).78، ص 2003ربحي مصطفى عليان، محمد عبد الدبس، ... (ر و تكوين معانتفكي
  

 و يتم هذا النوع بين فردين بصورة مباشرة دون وسيط، و هذا      :االتصال الشخصي  9-2  

أو بين قليل   (النموذج هو أكثرها قربا بالصالت الشخصية، و العالقة بين اثنين من المشار كين              

ة في وضع االتصال متقارب، تعد واحدة من التـي لهـا درجـة       يكونان مباشر ) من المشاركين 

ساخنة من الحوار و التعاطف، إذ يظهر الصدى المباشر أو التفاعل كجزء طبيعي و تلقائي من                

و يمتاز االتصال الشخـصي     ) 72، ص   2005عالء الدين أحمد و آخرون،      (الوضع االتصالي   

  :بما يلي
  

        و مـن  (من المرسـل إلـى المـستقبل        توافر فرصة حدوث االتصال في اتجاهين

 .و بالعكس) المستقبل إلى المرسل

 حدوث رد فعل أو تغذية مباشرة في الموقف. 

 إمكانية سيطرة و تحكم المرسل على عملية االتصال. 

 إتاحة فرصة التأكد من فهم الرسالة. 

 التعرف على عوائق و مشكالت االتصال. 

   المستقبل أو جمهور المستقبلين و قـد  له فعالية أكبر في مواجهة المعارضة من قبل

بينت الدراسات العلمية في هذا الميدان ضرورة توافر بعض العوامل التي تلعـب             

 :دورا في زيادة فعالية االتصال الشخصي و من بينها

               يفضل الناس االتصاالت الشخصية مع نظـرائهم مـن حيـث العمـر و

 .المستوى الثقافي و األكاديمي و االجتماعي
 

  لشعور بصدق المرسل و خبراته دورا مهما فـي مجـال إيـصال             يلعب ا

 .المعلومات و اإلقناع و التأثير في الجمهور
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             يؤدي التقارب دورا هاما في ا التصال الشخصي سواء كان التقارب ماديا

 .أو كان التقارب إجتماعيا) المسافة بين المرسل و المستقبل(أو جغرافيا  
 

       هاما في عملية االتـصال الشخـصي عنـد         تلعب األسرة دورا رئيسيا و

ربحي مصطفى عليان، محمد عبد الدبس،      (األفراد و خاصة في مراحل الطفولة       

 ).79، ص 2003
  

و هناك العديد من النماذج التي توضح عملية االتصال الشخصي، و من بينهـا نمـوذج              

  .لة و المستقبلالمرسل، و الرسالة و الوسي: الذي يتكون من أربعة عناصر هي) Berloبرلو (

  

  

  

  Berlo يوضح نموذج برلو 18شكل رقم 

  

أننا نتصل لكي نؤثر في اآلخرين، و ال يوجد إتصال بدون هدف،            ) Berloبرلو  (ويقول    

فال بد لالتصال الشخصي لكي يكون مؤثرا أن يكون له هدفا واضحا و محددا مسبقا، و إال فشل  

هارات المرسل و إتجاهاته نحو نفسه و نحو االتصال، و يتوقف نجاح االتصال الشخصي على م   

  .رسالته و نحو الجمهور، و يجب على المرسل أن يفهم وسيلته و أن يتقن اللغة و االقناع
  

و من المهارات األساسية في عملية االتصاالت الشخصية، عملية االستماع، فمن أجـل               

ي يتضمن االنتباه لكافـة     فهم واضح و فعال يجب على الشخص المستقبل االستماع الجيد و الذ           

اإلشارات و الكلمات الصادرة من الطرف المقابل، و ذلك ليتمكن المستقبل من فهـم الرسـالة                

، 2003ربحي مصطفى عليان، محمد عبد الدبس،       . (بشكل سليم و يقوم بالتغذية أو الرد السليم       

  ).81-80ص 

خرين، أو بين مجموعة  و هو الذي يتم بين فرد و آ   :االتصال الجمعي أو المجتمعي    9-3  

من األفراد يعرفون بعضهم أو  يجمع بينهم خصائص و سمات مشتركة، و يلتقون مباشرة مـع         

  :المرسل، و ينقسم إلى نمطين فرعيين هما

 المستقبل الوسيلة الرسالة المرسل
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و يكثر هذا النمط من االتصال في المواقف : نموذج إتصال المجموعة الصغيرة 9-3-1  

بالمدارس و رياض األطفال و اجتماعات مجالس       التعليمية، فيمكن أن يتمثل في فصول الدراسة        

  .األقسام و الكليات و الجامعات
  

 و المشاركون في هذا النوع من االتصال :نموذج االتصال الجمعي أو الجماعي     9-3-2  

يتفاعلون مع بعضهم البعض و مع اآلخرين من خالل شحنات كبيرة من العواطف و المـشاعر           

احد أو مجموعة قليلة من األفراد بالخطوات األولية الرسـال          المشتركة، و يكفي أن يقوم فرد و      

  ).74، ص 2005عالء الدين أحمد و آخرون، (الرسالة 
  

  :العوامل التي تسهم في أنجاح أساليب االتصال الجمعي* 
  

 تبين مجموعة من التجارب أن الرسالة الواحدة يكون لها تأثيرا           :درــة المص ــهيب -

ع و سلوكه، إذا كانت آنية من مصدر له هيبة، و تزداد التأثيرات إذا              أكبر على اتجاهات المستم   

كان المتحدث خبيرا، وليس من الضروري دائما أن يكون المتكلم خبيرا بل يكفي أن يتـصور                

المستمع هذا، و مما يساعد على تشكيل صورة طيبة للمتكلم ماضيه الصادق غير الزائف، و قد                

  .  للمصدر على  هذايساعد المظهر و األسلوب الجذاب
  

 يلعب هذا العامل دورا خطيرا في حالة وجـود إتـصال مباشـر    : شخصية المـتكلم   -

مهـارة  : بالمستمع، كما في حالة االتصاالت الشعبية، و لعل من أهم جوانب الشخصية تـأثيرا             

المتكلم االجتماعية في الحكم على استجابة المستمع، و قدرته على ضـبط الحالـة المزاجيـة                

و ال يستطيع القيام    . تمعين، و قدرته بشكل خاص على استثارة درجة من اإلثارة االنفعالية          للمس

  .بهذا الدور شخص هادئ، خجول، إنطوائي، قلق

 و يؤدي هذا العامل إلى تأثير أكبر، و تبين الدراسات أن التغير في              :ارة الدافعية ثاست -

و إذا زادت استثارة    . لة المقنعة ال بعدها   السلوك أو االتجاهات يحدث إذا أثير قبل إعطاء الرسا        

  .القلق كثيرا قل التأثير و يختفي التأثير تماما إذا كان األشخاص أنفسهم من المرتفعين في القلق
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تبين أن تأثير الرسائل يختفي تماما إذا أثيرت الحجج معارضة  بنفس            : تنظيم الرسالة  -

 الحجة الرئيسية واضحة فـإ ن الرسـائل ذات   المقدار، أو أعطي لها نفس الوزن، أما إذا كانت     

  .الجانبين تكون أبلغ أثرا
  

 تحاول أجهزة اإلعالم التأثير في الـسلوك        :تغيير صورة المصدر في ذهن الجمهور      -

فهي تحاول أوال أن تبـين أن       . فيما يخص التسويق أو ا النتخابات باستخدام طريقتين أساسيتين        

و تركز طرق االتصال على العالقات القائمة بـين         . ينةالفعل المطلوب يوصل إلى  أهداف مع      

و يجمـع هـذان     ) 30-29-28، ص   2005عبد الفتاح محمد ديـودار،      (األفعال و األهداف    

النموذجان من االتصال الشخصي و االتصال الجمعي في نمـوذج يـسمى نمـوذج االتـصال          

  :المواجهي و يتميز هذا النموذج بعدة خصائص
  

ل في االتصال المواجهي حيث تزداد ثقة األفراد فيمن يعـرفهم، و             يزيد تاثير المرس   -1

  .يواجهونهم وجها لوجه

  . زيادة االثر العام المؤيد للرسالة نتيجة للمعرفة الشخصية بين المرسل و المستقبل-2

  . زيادة أثر التغذية الرجعية إلمكانية التفاعل بين المرسل و المستقبل بصورة فورية-3

الية من المرونة في العملية االتصالية حيث يمكن للمرسل أن يعدل من             توفر درجة ع   -4

رموز الرسالة بالشكل الذي يحقق أهداف االتصال و ذلك نتيجة المراقبة المباشرة و   

عالء الدين أحمـد و     . (السريعة الستجابة المستقبل التي تظهر في التغذية المباشرة       

  )74، ص2005آخرون، 

  :ماهيرينموذج االتصال الج 9-4  

و هو فعل ثقافي جماعي يتحقق في مجتمع ما بواسطة وسائل اإلعالم المرئيـة، فـضال             

عن الكمبيوتر، و األنترنيت، و الفن الدرامي، و هذه الوسائل خاصة الفن الدرامي، تقوم بإزالة               

و ) 139، ص   2005سمير سعيد حجازي،    . (الحدود الفاصلة بين ما هو واقعي و ما هو خيالي         

 العملية التي يقوم بها المرسل بيث رسائل مستمرة و متعددة من خالل وسائل عديدة آلية        هو تلك 

و يتميـز   . إلى عدد كبير و منتشر من المستقبلين في محاولة للتأثير علـيهم بطـرق متعـددة               

الجمهور في االتصال الجماهيري بضخامة العدد و االنتشار و عدم التجانس باإلضافة إلى عدم              
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رة بالمرسل، و في هذا النمط من االتصال يختفي فيه عنصر المواجهة أو التالقـي     إتصاله مباش 

المباشر بين طرفي االتصال، و يمكن تحديد بعض الخصائص المميزة لهذا النمط مـن نمـاذج          

  :االتصال كالتالي
  

                العناصر المشتركة في عملية االتصال هنا أكثر كثافة و تعقيدا فالمستقبل هنـا جمهـور

 .ث ال يتسنى للمرسل أن يبلغهم رسالته عن طريق االتصال المواجهيحاشد بحي

               نتيجة النتشار الجمهور المستقبل فإن ذلك يفرض استخدام وسائل آلية أو الكترونية فـي

 .بث الرسائل

   مصمم لتسهيل في إتجاه -الوسيط–وجود وسيط تكنلوجي معقد في عملية االتصال و هو 

ن المعلومات في اتجاهين بين طرفـي االتـصال، مثـل           واحد، ال يتيح التغذية أو سريا     

 .الصحيفة أو الراديو أو السينما

        يصعب على المرسل تعرف استجابة المستقبل النعدام التغذية الرجعية مما يجعل المرسل

غير قادر على تقويم رد فعل الرسالة أو موضوع االتصال أثناء عملية االتصال، و يتم               

عـالء الـدين أحمـد و    (ل البحوث و الدراسات الميدانية      ذلك في فترات الحقة من خال     

 )75-74، ص 2005آخرون، 

 هو ذلك النمط من نماذج االتصال الـذي يـتم داخـل             :نموذج االتصال التنظيمي   9-5

المؤسسات و المنظمات و يهدف على ضمان انسياب المعلومات و األفكار بأقصى درجة ممكنة              

إلى المرؤوسين و انتقال التغذية الراجعة من المرؤوسين إلى         من المستويات ا إلدارية المختلفة      

عالء الـدين أحمـد و آخـرون،    . (المستويات اإلدارية المختلفة األدنى أو األعلى  في المنظمة  

و يغلب على االتصالية التنظيمية أسلوب االتصال الشخصي أو المـواجهي،           ) 75، ص   2005

و المحادثة بين الزمالء في العمل، أو مع المـدير،  سواء كان االتصال الشخصي ثنائيا كالحوار     

أما الوسائل التي تستخدمها المؤسسات     . أو كان جماعيا من خالل اللقاءات و اجتماعات األقسام        

االتصال المواجهي، الهواتف، البرقيات و الـتلكس و الفـاكس، الرسـائل            : و المنظمات فهي    

حي مصطفى عليان، مـصطفى عبـد الـدبس،         رب(اإلنترنيت و البريد اإللكتروني و االشاعة       

  :و ينقسم إلى قسمين) 82، ص 2003
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 و المشاركون في هذا النوع من االتـصال         :نموذج االتصال التنظيمي الرسمي    9-5-1

  .يتفاعلون مع بعضهم وفق للتسلسل اإلداري
  

 إن عملية االتـصال تـتم بـين كـل     :نموذج االتصال التنظيمي غير الرسمي    9-5-2

 اإلدارية المختلفة دون قيود أو شروط تحد من عملية االتصال، و يظهر هذا النموذج           المستويات

عالء الـدين   . (من االتصال كذلك في العالقات اإلنسانية و الشخصية بين العمالين في المؤسسة           

و قد قدم ربحي مصطفى عليان و محمد عبـد          ). 77-76، ص   2005أحمد كفافي و آخرون،     

  :نوعين رئيسيين هماالدبس نماذج االتصال ب
  

  . الذي يوضح لنا عناصر العملية من خالل الكلمات:النموذج اللفظي 9-6
  

 و الذي يوضح بالرسم عناصر و مكونات النمـوذج و يعـد            :النموذج التصويري  9-7

نموذج أرسطو أقدم نموذج لالتصال، و االتصال عنده نشاط شفوي و يتكون مـن المتحـدث،                

، و يحاول فيه المتحدث أن يقنع غيره و أن يحقق هدفه مع مستمع عن               القضية، الكالم، المستمع  

  .طريق صياغة قوية ماهرة للحجج التي تعرفها

 الـذي وضـعه عـام       (Lasswel)و من أشهر النماذج اللفظية و أقدمه نموذج الزويل          

في األسـئلة   ) الزويل(، و يؤخذ على نموذجه إعقاله للتغذية الراجعة و يتلخص نموذج            1948

  : لتاليةا

o  من هو؟Who) المرسل( 

o  ماذا يقول؟Says what) الرسالة( 

o  بأية قناة؟In which channel) القناة أو الوسيلة( 

o  لمن؟To whom) المستقبل( 

o  و بأي تأثير؟With what effect) التأثير( 
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عنصرين من عناصر عملية االتصال و      ) الزويل(فقد أضاف إلى نموذج     ) برادوك(أما  

  :هما

 ت أي ظرف يتم إرسال الرسالةتح. 

  من إرسال الرسالة(ما هو هدف المتصل من قوله شيئا.( 
  

و قـد قـدم جيربنـر    . أيضا أهمل ردة الفعـل أو التغذيـة الراجعـة   ) برادوك(إال أن   

(Gerbner)   و ) الزويـل ( نموذجا لعملية االتصال أكثـر تفـصيال مـن نمـوذج          1956 عام

 لكنه أغفل عنصر التشويش في نموذجه الذي يـتلخص        ، أضاف فيه عناصر هامة، و     )برادوك(

  :على النحو التالي
  

لتوفير مادة متاحـة  * ببعض الوسائل * في موقف ما * يستجيب * يرى حدثا  * شخص ما   * 

  .له بعض النتائج* ينقل مضمونا * و في سياق ما * بشكل ما * 
  

ال تعـرف بنمـوذج      نموذجا مختصر العملية االتص    Berlo قدم بيرلو    1965و في عام      

(SMCR)و يضم أربعة عناصر أساسية هي :  

  Source = S= المصدر    )1

 Message = M= الرسالة    )2

 Channel = C= القناة      )3

 Receiver = R=  المستقبل   )4
  

و يرى بيرلو أننا نتصل كبشر لكي نؤثر في اآلخرين، و ال يوجد اتصال بدون هدف و                 

بل عملية االتصال، و يمكن توضيح نموذج بيرلو علـى       الذي يجب أن يكون واضحا و محددا ق       

  :النحو التالي

  

  

  

   يمثل نموذج بيلو لالتصال19شكل رقم 

 المستقبل الوسيلة الرسالة المرسل

Receiver Channel Message Source 
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للهاتف و ) بيل(نتائج البحث اللذي أجراه لشركة ) شانون( نشر 1949و في عام     

) ويفر(و ) شانون(و قد وصف . لالتصال)  ويفر–شانون (كانت هذه النتائج هي أساس نموذج 

  :االتصال من خالل ستة عناصر رئيسية هي

  المستقبل) 4القناة أو الوسيلة     ) 3المرسل        ) 2مصدر المعلومات       ) 1

  .مصدر الضوضاء) 6الهدف                   ) 5

  

  

  

  

   ويفر لالتصال– يمثل نموذج شانون 20شكل رقم 

ي تشويش يتداخل مع ليرمز أل) ضوضاء(و قد أدخل شانون و زميله مصطلح     

   .إرسال اإلشارة من مصدرها إلى هدفها

كيف يعمل االتصال؟ و قدم :  موضوعا بعنوانShramm) ولبورشرام(م نشر 1954و في عام 

و تتلخص العناصر الرئيسية لنماذج عملية االتصال . فيه نماذج عن ديناميكية عملية االتصال

  :عند شرام فيما يلي

  المصدرSourceمز  أو المرEncoder 

  المستقبلReceiver أو محلل الرمز Decoder 

   اإلشارةSignal 

  الهدفDistination  

  مجال الخبرة أو ا إلطار المرجعيField of ex-perience 

  

  

  

  

مصدر  المرسل
 القناة المستقبل الهدف المعلومات

 مصدر الضوضاء
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 تعتبر عملية االتصال عملية تفاعلية متكاملة يقوم        (Osgood)و في نموذج لـ أوسجود        

و كذلك يقوم المستقبل بنفس األدوار      ) مرمز، مفسر، و محلل للرمز    (فيها المرسل بثالث أدوار     

  :عملية تفاعلية قائمة على النحو التالي) أوجود(الثالث السابقة، و العملية عند 

  

  

  

  

  

   يوضح نموذج أوسجود لالتصال22شكل رقم 
3  

 نموذجه عن عملية االتصال و قال بأن االتصال (Dance) نشر فرانك دانس    1957عام    

عملية تحويلية  معقدة، و قد حاول من خالل نموذجه الحلزوني دمج النماذج التغذية ذات الخط                

المستقيم مع مالمح النماذج الدائرية، و قد أضاف إلى نماذج التغذية الراجعة الدائرية اهتمامـا               

ببعد جديد و هو البعد الزمني موضحا أن أي عملية اتصال تضيف خبرات جديدة لكل األطراف      

  ).66-61، ص 2003ربحي مصطفى عليان، محمد عبد الدبس، . (لمعنية بعملية االتصالا

  

 الرسالة

 الرسالة

 محول الرموز
ر الرموزمفس  

 مفسر الرموز
 محول الرموز

 

 مجال الخبرة

 الهدف المصدر

 راجعة تغذية

 شكل رقم 21 يوضح نموذج شرام

 المرمز
 المفسر

 محلل الرمز

 رسالة

 رسالة

 المرمز
 المفسر

 محلل الرمز
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   يمثل نموذج دانس23شكال رقم 

  :معوقات االتصال -10  

  :يمكن تقسيم معوقات االتصال إلى ما يلي  
  

 و هي من أكثـر المعوقـات أثـرا علـى        :معوقات نفسية جسدية و الشخصية     10-1  

 ما هو ثابت و دائم كمثل معانـاة الـشخص مـن اضـطرابات الحـواس أو      االتصال، و منها 

 اإلدراكية المستقرة، و منها ما هو متغير بمعنى مرور الـشخص بحالـة نفـسية             تاالضطرابا

عابرة كمثل االضطرابات المصاحبة للعادة الشهرية، و حاالت االنفعال و القلق العابرة بحيـث              

  ).20، ص 2005عبد الفتاح محمد ديودار، (مؤقت تؤثر هذه الحالة على االتصال بشكل 
  

كذلك الخوف عند أحد األطراف من الطرف اآلخر، و عدم الرغبة في االتصال أو غياب   

الدافعية، و التعصب و األنانية و الرغبة في االحتفاظ بالمعلومـات و ترشـيحها، و الـشعور                 

 و مشكلة الشك عند أحد األطراف       بالعظمة عند المرسل أو المستقبل، و اإلكراه على االتصال،        

  ).144، ص 2003ربحي مصطفى عليان، محمد عبد الدبس، (فيما ينقله اآلخر 
  

 و تتمثل في عدم وجود خريطة تنظيمية واضحة و قصور :المعوقات التنظيميـة   10-2

أنظمة االتصال المتوفرة لدى المؤسسة، عدم وجود نظام للمعلومات، عدم اسـتقرار التنظـيم               

رة لدى المؤسسة، عدم وجود نظام للمعلومات، عدم إستقرار التنظيم اإلداري، غمـوض             المتوف

 أ
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ربحي مصطفى عليان،   (السلطة التي تصدر األوامر و عدم وضوح نطاق السلطة و اإلشراف            

  ).144، ص 2003محمد عبد الدبس، 
  

 طقوس   و تتمثل في بعض العادات و التقاليد أو        :المعوقات الثقافية و االجتماعية    10-3

االتصال الواجب إتباعها، التخلف الثقافي عند أحد األطراف، التحيز االجتمـاعي و الثقـافي و               

ربحـي  . (الصراع بين الطبقات االجتماعية و الثقافية و مشكلة الرقابة على االتصال و قنواتـه     

و يذكر عبد الفتاح محمد دويـدار أهـم   ) 144، ص 2003مصطفى عليان، محمد عبد الدبس،  

  :ات االتصال الثقافية االجتماعية في ما يليمعوق

 و يزداد أثر هذا التباعد على عملية االتصال مع ازديـاد            :التباعد االجتماعي  10-3-1

الفوارق اللغوية و العرقية و الدينية و المذهبية و الفكرية و السياسية و يتعمـق هـذا التباعـد                   

  . إعاقة هذا االتصالبإهمال أهمية االتصال بين المجتمعات أو بالعمل على
  

 و عنه ينشأ التعصب العرقي و الـديني و اإلقليمـي و             :االنحياز االجتماعي  10-3-2

  .الخ...الفئوي،
  

 لكل مجتمع طقوسه الخاصة بعملية االتصال و ذلك بحيـث           :طقوس االتصال  10-3-3

  .تكون معرفة هذه الطقوس واجبة و ضرورة أساسية لالتصال بهذا المجتمع
  

 و هو علم بحد ذاته يهتم بدراسة الدالالت اللغوية للمعاني و            :مياء االتصال سي 10-3-4

للكلمات، فلكل مجتمع شفرته الخاصة به، فحتى المجتمعات التي تتكلم ذاك اللغة فإنها ال تستخدم           

  ).23،24، ص 2005عبد الفتاح محمد ديودار، . (نفس السيمياء
  

د األفراد أو الدول و الذي يحول بينهـا و           كالفقر سواء عن   :المعوقات االقتصادية  10-4

ربحي مصطفى عليان محمـد عبـد       (بين التعامل مع وسائل و تكنولوجيا االتصاالت المتقدمة         

  ).146، ص 2003الدبس، 

  .و يورد عبد الفتاح محمد دويدار معوقات االتصال من قبل المرسل و من قبل المستقبل
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را ما تتمحور الصعوبات التـي يواجههـا    كثي:معوقات االتصال من قبل المرسل   10-5

  :المرسل في إيصال رسا لته للمستقبل حول األسباب التالية
  

 عجز المرسل عن صياغة رسالة واضحة. 

 تركيز تفكير المرسل حول ذاته. 

 التشويش الذاتي. 

 تكوين المرسل ألفكار و أحكام مسبقة تتعلق بالمستقبل. 

        أنه يقوم المرسل بإسقاط دوافعـه و       تدخل الالوعي في عملية االتصال، بمعنى

حاجاته الالوعية على المستقبل، أو أن يقوم المستقبل بكبت أجزاء من رسالته أو             

ـ و هذه التدخالت الالوعية من شأنها أن      ...أن يتماهى المرسل بشخصية أخرى    

 .تشوه الرسالة األصلية و أن تعيق عملية التفاعل الطبيعي مع المرسل

 ية االتصالقصور التخطيط لعمل. 

 خلل في قدرة المرسل على تقييم درجة تفاعل المستقبل مع االتصال. 
  

 بعض هذه المعوقات مشتركة بين المرسل و      :معوقات االتصال من قبل المستقبل     10-6

  :المستقبل، و يمكننا تلخيص المعوقات الخاصة بالمستقبل فيما يلي

          سير الرسـالة عـن     سوء إلتقاط الرسالة الذي قد ينجم عن التسرع في تف

قصور حسي أو إدراكي في إلتقاطها، كما أن عوامل التـشويش الـذاتي             

 .تؤثر على حسن إلتقاط الرسالة

   بحيث يركز المستقبل علـى بعـض أجـزاء         : اإلدراك اإلنتقائي المفرط

 .الرسالة و يعطيها تفسيرا يتعارض مع تفسيرها الحقيقي

   لفعل الدالة على حـسن     و يتجلى بعدم إعطاء ردود ا     : سوء إرجاع األثر

إستقباله للرسالة و تفاعله معها مما يؤدي إلى إرباك عمليـة اإلتـصال             

 .برمتها
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                األحكام و المواقف المسبقة و هي قد تدفع المستقبل إلـى التعامـل مـع

الرسالة و مرسلها بناء على  اسقاطاته، و توقعاته المبنية أساس على هذه            

 .األحكام المسبقة 

   ي جهاز االستقبال، نعني بها عجز المستقبل عـن فهـم           إنحسار الطاقة ف

 .الرسالة أو بعض أ جزائها بسبب قصوره الثقافي أو الذهني

         تباين الخبرات و اإلطار الذهني، يعتبر التجانس العقلي واحدا مـن أهـم

الشروط للتواصل بين المستقبل و المرسل، فاضطراب هـذا التجـانس           

. لتالي فإنه يؤدي إلى سوء االتـصال يؤدي إلى سوء تفسير الرسالة، و با    

 ).22، ص 2005عبد الفتاح محمد دويدار، (

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



                               اإلتصـال     الثانيالفصل
 

 89 

  

  خالصــــة

  

  

ننتهي من خالل هذا الفصل إلى أن االتصال يهدف إلى انتقال المعلومـات و األخبـار                  

واحدا داخل الجماعة أو المجتمع بحيث يأخذ المجري أشكاال، و أنماط مختلفة، بمعنى أنه يكون               

أو اثنين أو كليهما كأن يكون مجرى  جمعيا أي نمط االتصال الجمعي، أو مجرى شخـصيا أي       

نمط االتصال الشخصي، أما عناصر االتصال فنستطيع أن نفيد من النماذج السابقة التي طورت              

لوصف و تحليل هذه العملية بأن نلتقط العناصر الضرورية لعملية االتصال بوصـفها عمليـة               

 و نجملها في العناصر التالية من مرسل و رسالة و مستقبل، و تغذية راجعة و تشويش                 إنسانية

 .و تكون هذه العناصر متضمنة في الموقف الذي قد يكون سيكولوجيا أو اجتماعيا أو ثقافيا
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  لثل الثاــالفص
  

  يــال البيداغوجــاالتص
  

  

  

   تمهيـــد
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 خطوات عملية االتصال البيداغوجي -6

 العوامل المؤثرة في االتصال البيداغوجي -7
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        اإلتصـال البيداغوجي                     الثالثالفصل
 

 91 

  

  

  :دــتمهي
بعدما تطرقنا في الفصل األول إلى االتصال عموما، سنتطرق في هذا الفـصل إلـى           

حيث سنحاول فهم طبيعتـه و معرفـة أهميتـه و    ". االتصال البيداغوجي "نوع من أنواع و هو      

غوجي لكي  أهدافه، كذلك شرح عناصر هذه العملية و مراحلها، و معرفة مبادئ االتصال البيدا            

نتحصل على عملية إتصال فعالة جيدة، و كذلك مختلف نظريات االتصال، و المـرور علـى                

العوامل المؤثرة في االتصال البيداغوجي و أخيرا معوقات االتصال التي تحـول دون فعاليـة               

  .االتصال داخل حجرة الدراسة
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  :أهداف االتصال البيداغوجي -1

لبيداغوجي إلى أن يؤثر المعلم في التلميذ، فينـتج عـن هـذا     تهدف عملية االتصال ا     

التأثير في سلوك هذا التلميذ، و بعبارة أخرى إن العملية التعليمية عملية إتصال مقـصود بـين                 

المعلم و طالبه إلحداث تغيير إيجابي في سلوك الطالب عن طريق إستخدام اللغة، و غيرها من        

  )63، ص 2003نايف سليمان، (الوسائل التعليمية 

  .من أجل القيا م بوظائفهم األساسية نقل التعليمات و التوجيهات و وجهات نظر -

 .من أنشطة المختلفة إطالع المعلمين على ما يجري في المدرسة -

لدعم الروابط اإلنسانية بين العامليين تزويد المعلمـين باألخبـار المختلفـة و خاصـة                -

 .االجتماعية منها

جديدة و مهارات و مفاهيم تساير التغير و التطور في العالم و            إكساب المستقبل خبرات     -

 .زيادة التفاعل االجتماعي بين المعلمين و توطيد البعد اإلنساني بينهم

 .خلق درجة من الرضا الوظيفي و االنسجام و التخلص من الضغوط المختلفة -

           )php.wthread.stb/wet.shatharat.www(  

  

  :أهمية االتصال البيداغوجي -2

تدريب و تثقيف المتعلمين عن طريق تزويـدهم بالمعلومـات و المفـاهيم و               -

 .المهارات التي تؤهلهم للقيا م بوظائف معينة

 .إحداث أثر في نفوس المتعلمين عن طريق اإلقناع -

 . ظواهر و أحداث ليفهمهالفت إنتباه المتعلم إلى ما يحيط به من -

تزويد المتعلم بخبرات و معلومات جديدة من النوع الذي يـستثر تفكيـره و               -

يدعوه إلى التأمل و التفكير العميق مما يؤصل عنده القدرة على التبصر فـي              

المهمات و المشكالت الحياتية التي تواجهه، فيكون قادرا على  التوصل إلـى             

 .الحلول المناسبة لها
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 االتصال بين المعلم و تالميذه في جو يسوده الهـدوء و الطمأنينـة و       إذا كان  -

ال –العدل، مصحوبا بوسائل تعليمية، كالمذياع أو تلفاز أو فيلم، فـإن ذلـك              

 يوفر جوا من الراحة و المتعة في داخل حجرة الدرس، مما يبعد عـن               -شك

 .كال المعلم و التالميذ الملل و الجو الرتين

المعاني و الرموز التي لم تكن مفهومة قبل عملية االتصال          توثيق الصلة بين       -

و يتضح ذلك في حالة إكتساب الطفل للغة، حيث يتم ربط المعني بالكلمة التي              

 .تدل عليه

إن عامل التكرار مهم في العملية التعليمية ، و لذلك فـإن تكـرار اسـتخدام                 -

.  اللفظ و الداللـة كلمات معينة، يؤدي إلى تذكر معانيها، مما يقوي الصلة بين   

 ).64، ص 2003نايف سليمان (

إن عملية االتصال تمثل العملية الهادفة إلى نقل و يتبـادل المعلومـات بـين                -

 .األفراد و الجماعات بهدف التأثير على سلوكهم و توجيههم الوجهة المطلوبة

عملية حيوية تساعد على اتخاذ القرار السليم الذي يتوقف بدرجة كبيرة علـى          -

 الملعولمات و البيانات و تدفقها و سـالمتها، فـإذا مـا توقـف تـدفق              كمية

المعلومات و البيانات لسبب و أو آلخر، فإن صانع القرار يقف عاجزا أمـام              

أميرة علـي   (المواقف التي تتطلب تصرفا من نوع ما يتفق مع ذلك الموقف            

 )35، ص 2006محمد، 

  

  تصنيفات االتصال البيداغوجي -3

ين أنواع االتصال البيداغوجي، لذلك ال بد من إسـتيعاب تـصنيفات    قد يكون الخلط ب     

االتصال و معرفة األنواع المكونة لكل صنف حتى ال ننخدع بمـا يـشبه التواصـل فيعتبـره                  

  :تواصل، و يكتفي به، و نكتفي من ذلك بالتصنيفين التاليين
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  : ثالثة أنواعتصنيف أول حسب العالقة التي يقيمها المرسل و المستقبل إلى 3-1

   :إتصال عمودي 3-1-1

هو قوام التربية التقليدية، و هو نوع من االتصال لم يعد مستساغا في غير الخطـب                  

الجمعة و نشرات األخبار، و لكنه ال يمكن االستغناء عنه نهائيا في التربية الحديثة و هو مفتاح                 

ختصاصات اللسانية و الفكريـة و      ال بد منه للمرور إلى ما بعده، يحتاجه األساتذة في جميع اال           

االجتماعية و العلمية على السواء، إلعداد الوضعيات التطبيقية، و لتوفير منطلقات الدخول فـي       

الدرس و نحتاج إليه لفتح النوافذ الالزمة لفهم النص أو إستقراء الوثائق و البدائل التشخيصية،               

ي تتداخل فيه األنواع الثالثـة بـوعي و   و على العموم فإن االتصال البيداغوجي الناجح هو الذ       

مهارة، فال سبيل إلى الدخول في إتصال أفقي سليم و ال إلى الدخول في إتصال مفتوح متنـوع                  

االتجاهات دون المرور لمرحلة اإلتصال العمودي الذي ال يجوز أن يأخذ أكثر مـن لحظـات                

س، و ال تـتحكم  فـي   موزعة بإحكام على أجزاء الحصة و خطوا ت الدرس توجه مسار الدر     

  .بناء مضامينه

  

  :إتصال أفقي 3-1-2

هو قوام الطريقة االستجوابية يتحقق بين المدرس من ناحية و بين أفراد المتلقين مـن      

ناحية أخرى بحيث عمل األستاذ على توزيع لحظات التواصل بينه و بين أكبر عدد ممكن مـن                

غير أنه يتحـتم    . بة طوال الحصة هم المجيبون    تالميذه، و لكن يبقى دائما هو السائل ليظل الطل        

التنبيه إلى بعض المحاذير التي تكتنف هذا النوع مـن االتـصال، فـرغم قيمـة االسـتجواب         

بيداغوجيا فإنه قد يتحول إلى نوع من االتصال العمودي، و التلقين المقنع و ذلك حـين يكتفـي        

  .بورة عدة جمل أو عدة أسطراألستاذ لسؤاله بإجابة واحدة و تصرف فيها يكتب على الس

لذلك و لكي يكون االستجواب أداة إلتصال أفقي حقيقي ال بد من أن يحرص األستاذ على توفير              

  : الشروط و الضمانات التالية لبعث الحيوية في الدرس

تفكيك المعاني و عدم اإلكتفاء باالطالقات و العموميـات و العبـارات الفـضفاضة و                -

 .المعاني الرجراجة
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 .ة األ سئلة و ضمان ترابطها وفق تدرج منطقي معقولتجزئ -

ا إلصغاء إلى الطلبة و حملهم على تنويع اإلجابات و استخراج ما لديهم من أفكـار و                  -

 .تصورات 

 .عدم اإلكتفاء باإلجابة الواحدة و لو كانت صائبة -

بته الحر ص على تغليب المعلومة الشفوية على المعلومة الكتابية حتى ال يثقل كاهل طل              -

بكثرة النقل و الكتابة فيعوقهم عن النشاط الذهني و عن المشاركة الفاعلـة و ممارسـة          

 .االتصال الحقيقي

  

  هو قوام الطرق النشيطة القائمة على المالحظة الحية و :االتصال المفتوح االتجاهات  3-1-3

اصـر  التجربة المباشرة و الممارسة الشخصية، و يكون فيه المدرس مجرد عنـصر مـن عن              

المجموعة يساعد و يوجه و ال يفرض شيئا من عنده، و ال يقدم حلوال جاهزة مـن صـنعه أو                    

صنع غيره، هذا النوع من االتصال المفتوح يتمتع باألولوية المطلقة في الدروس ذات الـصبغة       

التجريبية و المرتبطة بمالحظة الظواهر الواقعية طبيعية كانـت أو اجتماعيـة أو سياسـية أو                

ية، لكنه ال يمكن أن يتمتع بنفس األولوية في الدروس ذات  الصبغة النظرية التجريدية،                اقتصاد

و ال في الدروس المتعلقة بالمغيبات سواء في ذلك معالجة أحداث الماضـي أو الخـوض فـي       

  .الماورئيات أو التعامل مع القيم و األحكام غير المرئية

نوع من أنواع االتـصال فـي غيـر إطـاره           على هذا فإذا أخفق األستاذ أو أخطأ فوضع أي          

البيداغوجي، أو حاول القفز على ما ال بد من المرور به، فإنه يخلق لنفسه و لطلبته صـعوبات                

إضافية ، و يتسبب في ظهور عوائق تمنع االتصال بدل أن يوفر الظروف المساعدة عليـه، و                 

يستحيل التحكم في الوقت، إذ     من هذا القبيل محاولة إقامة دروس السيطرة على سير الدرس، و          

ليس هناك حدود مادية أ و ضوابط واقعية مشاهدة يقيد بها الطلبة في تساؤالتهم لذلك فإن طبيعة          

القضايا التي تعالجها المادة تحتم اإلكتفاء باالستجواب و إعتماد االتصال األفقي الـذي يقـوده               

لفرصة للتساؤل و النقد و المناقشة و       المدرس و يوجهه بأسئلته ثم ال مانع بعد ذلك من  إتاحة ا            

إثارة بعض اإلشكاليات و في ذلك كفاية لتحقيق اإلضافة النوعية دون حياد عن المسار الطبيعي               

  .للدرس، و دون خروج عن الموضوع
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  :تصنيف االتصال البيداغوجي على أساس طبيعته 3-2

  :ارئطتواصل عرضي  3-2-1

المعلومات و المواقف العارضة بصورة عفوية  يحدث نتيجة بعض األفكار العابرة أو     

مفاجئة لم يقصدها األستاذ و لم يخطط إلثارتها أثناء إعداد الـدرس و القيـام بعمليـة النقـل                   

البيداغوجي، و ربما لم يكن ينتظرها، و لم يتوقعها، و من ذلك جر الطلبة األستاذ للخوض فـي   

ريهم بالحـديث فيهـا و مناقـشتها و         مسائل وقضايا هامشية ذات صلة ببعض أفكار الدرس تغ        

  .يعتبرونها من المسائل الحيوية

  

  :تواصل إنطباعي 3-2-2

 يعبر فيه المرسل عن إنطباعات ذاتية تتصل بشخصه أو تتعلق ببعض طلبته أو كلهم            

تكون غايته منها إشارة همهم و لومهم أو تهديدهم، أو يسعى من خالل لتحديد موقفه الشخصي                

و القيم المتعلقة بالدرس، و هذا النوع من االتصال ما يزال له حضور مكثف              من بعض األفكار    

في دروس التربية و التفكير اإلسالمي حيث ما يزال األستاذ يتبنـى المواقـف و األفكـار أو                  

يناهضها، و ال يقف موقف المحلل المحايد، ليمكن طلبته من تحديد مواقفهم بتلقائيـة و أختيـار       

  .قيق التنوع الفكريحر، ويساعدهم على تح

  

  :تواصل مقصود مخطط 3-2-3

 له مسبقا محدد األهداف واضح التصور لتأثير المراد إحداثه في ذهن المتلقي أو ف                

ي نفسه، أو في خبرته و قدراته المهارية، و هو االتصال البيداغوجي الفاعل المعنى في هـذا                 

 w-pi- ednnet-tn/maousoua)خلية ماجستير . ( البحث

  

  :ادئ االتصالمب -4

  :يقوم االتصال اليبيداغوجي بشكل عام يقوم على المبادئ و األسس التالية  
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أن تكون االتصاالت التي تحدث بلغة مفهومة فهما تاما للمرسـل و المـستقبل، و هـذا              -

للتغلب على الكثير من مشاكل االتصال، مثل عدم الفهم أو وجـود افتراضـات غيـر                

 .واضحة

المعلم عندما يقف أمام    (لمرسل عندما يقوم بعملية إرسال الرسالة       وجود انتباه كامل من ا     -

و من المستقبل عندما يقوم بعملية استقبال أو تلقي للرسالة  ) الطالب و يقوم بتعليم الدرس    

المرسلة إليه، ألنه من المعروف و المؤكد أن عدم وجود إصغاء و إنتباه كامل عند تلقي                

 . يحدث أي نوع من أنواع االتصالالرسالة فإن الرسالة لن تصل و لن

يجب أن يحقق االتصال الذي يحدث داخل المؤسـسة أهـداف اإلدارة التعليميـة، ألن                -

 .االتصال بحد ذاته يعتبر وسيلة و ليس غاية لتحقيق العملية التعليمية التربوية

من المهم و الممكن استخدام التنظيم غير الرسمي كوسيلة لإلتصال، إذا وجدت ضرورة              -

لك، ألن مثل هذا التنظيم يعتبر جزء هاما، ال يمكن إغفاله بالنسبة للتنظـيم الرسـمي                لذ

للمؤسسة التعليمية، لتحقيق أهداف المؤسسةألن التنظيم غير الرسمي أسرع فـي نقـل              

المعلومات، و من الممكن أن يفيد بالنسبة للمعلومات التي ال يمكـن نقلهـا باالتـصال                

 ).257، ص2001اهللا، عمر عبد الرحيم نصر (الرسمي 

  :و في ما يلي بعض مبادئ االتصال البيداغوجي كما يعرضها رمزي فتحي هارون

  

   :إتجاهات المعلم الشخصية 4-1

لكي ينجح المعلم في تحقيق تواصل مالئم مع طلبته فإنه بحاجة إلى امتالك إتجاهات                 

  :دئ العامة في هذا المجالشخصية تعزز العالقة اإليجابية التي تربطه بهم، و فيما يلي المبا

  

  :تطوير إتجاهات إيجابية نحو جميع الطلبة و إظهار الثقة بأفعالهم و نواياهم -1

إن االتجاهات اإليجابية المتبادلة بين المعلم و طلبته تمثل متطلبا سابقا لنجاح عمليـة                

يحـرص علـى    التواصل بينهم، و على المعلم الفعال أن يظهر اإلحترام و الثقة لطلبتـه و أن                

تطوير عالقة إيجابية معهم، إن رسائل المعلم التي تصاحبها مشاعر االحترام و الثقة و اإلهتمام               

  .تصل بشكل أفضل و تترك أثرا أكبر من رسائله الخالية من مثل هذه المشاعر
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   :إظهار الود و الصبر عند التواصل مع الطلبة -2 

ق في جو التسلط و التهديد، و يجب أن         ال يمكن لإلتصال البيداغوجي الفعال أن يتحق        

يشعر الطالب بالراحة في حضور المعلم و عند التواصل معه، إن هذا ال يعني أن يكون المعلم                 

متهاونا أو أن يفقد ا لسيطرة على انضباط الطلبة، و يمكن للمعلم الفعال أن يجمع بين الحزم و                  

لسلبية التـي تعطـل عمليـة االتـصال         الود، و هذا يحتاج إلى وقت وجهد لتغيير االتجاهات ا         

  .البيداغوجي بين  المعلم و طلبته

  

 فالطلبة يقدرون المعلمين الـذين يعـاملونهم كـأفراد يـستحقون            علوعدم مخاطبة من     -3

   :االحترام

أن يكونوا أنفسهم صورة من التميـز و التفـوق، و           " قليلوا الخبرة "يحاول المعلمون     

ت االتصالية ألنهم يفتقرون إلى الثقة بقدرات الطلبة، أو ألنهـم   يحاولة السيطرة على كل التبادال    

يحاولة تغطية إنفعالتهم و عدم ثقتهم بأنفسهم في المقابل، فإن المعلم الخبير يمتلك من الثقة بنفسه            

و طلبته ما يجعله يتواضع عند التعامل معهم، و بالتالي يتجنب تبني أي دور فوقي في عمليـة                  

  .التواصل

  

ر معرفة بخصائص و خلفيات الطلبة، فاالتصال يكون أكثر فعالية عندما يوفق المعلم             تطوي -4

   :بين المعرفة المنقولة و خصائص الطلبة و رغباتهم و اتجاهاتهم

من غير ا لممكن لعملية االتصال البيداغوجي أن تنجح إذا عجز المعلـم عـن فهـم                   

الرسالة البيداغوجية الفعالة هي التـي      شخصيات طلبتهم و خصائصهم و امكانياتهم و ميولهم، ف        

و عادة ما يستجيب . تتناسب و خصائص الطلب من حيث إمكانياته و حاجاته و ميوله الشخصية      

الطلبة بشكل أفضل إذا كان المعلم مراعيا لمشاعرهم و أتجاهاتهم و قيمهم، إن بيـان الـتفهم و         

ب و بالتالي يزيـد فعاليـة االتـصال         االهتمام من قبل المعلم يعزز العالقة اإليجابية مع الطال        

  .البيداغوجي

  

  



        اإلتصـال البيداغوجي                     الثالثالفصل
 

 99 

  :ممارسة االستماع الفعال -5

 يستجيب الطالب بشكل أفضل للمعلمين  الذين يستمعون إليهم بعناية و يهتمون بمـا                

يقولون، إن المعلمين الفاعلين مستمعون جيدون فهم يسعون للحصول على التغذية الراجعة مـن    

  .ة عملية االتصال و يوظفوا الرسائل لتلبي حاجات الطالبطلبتهم حتى يقيموا فاعلي

  

  :تقديم المعلم لصورة واثقة، و تكوين نمط مريح من االتصال داخل غرفة الصف -6

 يستجيب الطالب بشكل جيد للمعلم الذي يبتسم و يبدي االستعداد و القابلية لإلتصال               

جانب المرسل يعكـس إطمئنانـا و       الشخصي المتبادل داخل غرفة الصف، إن إظهار الثقة من          

بالتالي يثير إنتباه المستقبل، و من الناحية األخرى فإن االنفعالية و التردد و عدم الثقـة تخلـق                  

  ".المسيتقبل"نوعا من عدم الراحة و الشك لدى المتعلم 

  

  :تطوير اتجاه متفائل في اإلدارة الصفية -7

ر إصرارا على بناء نظـام صـفي        فالطلبة يستجيبون بشكل أفضل للمعلم الذي يظه         

فعال، و يمتلك المعلمون الفاعلون التزاما حقيقيا نحو انشاء نظام صفي فعال، كما أنهم يمتلكون               

الثقة بقدرتهم على بناء مثل هذا النظام، هؤالء المعلمين يدركون الطلبة علـى أنهـم شـركاء                 

  .عمليات التعليم و التعلميساعدونهم في تحقيق أهدافهم و يساهمون في منع ظهور ما يعطل 

  

  :مهارات االتصال الفعال 4-2

يوجد أساليب معينة تساعد على تحسين عملية االتصال البيداغوجي، و المبادئ التالية              

  :تعالج الصيغ المالئمة لتركيب الرسالة و نقلها و وسائل الحصول على تغذية راجعة

و مثال ذلك عند :  حياة الطلبةاستخدام موضوع ذي عالقة باهتمامات و خبرات و أنماط    -1

استخدام المعلمون أمثلة من الخبرات المألوفة للطالب، و عنـدما يتـصل الموضـوع              

بالقدرة العقلية و الخبرات التي يمتلكها الطلبة و بهذا نستطيع القول بأننا حققنا الهـدف               

  .األكثر أهمية في صياغة الرسائل و هو جعل األفكار لذات معنى و قابلة للفهم
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إن المعلومات الزائدة أو غير ذات الصلة       : حذف المعلومات الزائدة من الرسائل الصفية      -2

بالموضوع و تسبب التشتت  للطلبة و تؤدي إلى استيعاب مشوش إضـافة إلـى عـدم       

 .القدرة على التمييز بين األفكار الرئيسية و الفرعية أو األفكار الهامة و األقل أهمية

دى الطلبة و معالجة النقاط التي يمكن أن تسبب صـعوبات       تبسيط مشكالت االستيعاب ل    -3

يستفيد الطلبة بشكل أكبر من المعلمين الذين يزيلون صعوبات      : في فهم الرسائل المنقولة   

 .االتصال و يتعاملون معها قبل أن تصبح مشكالت رئيسة

 .شرح المفاهيم الرئيسة و المفردات و تزويد الطلبة بتوجيهات واضحة -4

يسهم استخدام مزيج من أنمـاط     : ات االتصال المختلفة لتسهيل نقل الرسائل     استخدام قنو  -5

العرض في زيادة فعالية االتصال و ذلك عبر تحفيز اهتمام الطلبة و جذب انتباههم، و               

يتعلم الطلبة بشكل أفضل عندما يرون و يسمعون و يعـالجون مـادة الـتعلم، و مـن                  

تخدام األساليب المفاهميـة المتعلقـة      الضروري أن يعطي للطلبة فرصة للممارسة باس      

بالمحتوى المقدم، و على المعلم أن يعرض أشكاال توضيحية و أشكاال بيانية و جداول و       

 .شرائح عرض و أن يستخدم وسائل اإليضاح  المتنوعة لتوضيح المفاهيم

استخدام أنماط تعبيرية و حيوية من االتصال، فالطلبة يقدرون المعلم الذي ينـوع مـن                -6

 .ة صوته لتناسب المعاني المختلفة للرسالةنبر

 .التحدث بوضوح و التنويع في نبرة الصوت  و حدثه عند االتصال في الصف -7

 .توجيه الصوت لجميع نواحي الغرفة الصفية -8

و يساعد هذا األمر الطلبـة      : توضيح الجوانب الرئيسية في الرسالة بتكرار النقاط الهامة       

  .ا تتضمن أفكار و معلومات جديدةفي فهم محتوى الرسالة خاصة عندم

فالطالب يتفاعلون بـشكل أفـضل مـع        : تطوير أساليب لتحسين االتصال غير اللفظي      -9

المعلمين الذين يستخدمون الحركات الجسدية و اإليماءات و تعبيـرات الوجـه خـالل              

الدروس و المرسل الماهر يستخدم بكثافة التغييرات غير اللفظية و حركـات الجـسد              

وضيح المعنى المتضمن في رسالته اللفظية الكالمية، و يسهم هـذا ا ألمـر              تعزيز و ت  

 .أيضا في جذب انتباه المستقبلين و توفير عنصر التشويق في عملية التواصل
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إذ يستجيب الطلبة في كل مراحل الـتعلم بـشكل          : تأسيس اتصال بصري مع الطلبة     -10

اصل، و تشتمل نظرة العـين      أفضل مع المعلمين الذين ينظرون نحوهم أثناء عملية التو        

و مـن   . على معنى نفسي يبين الرغبة في التواصل و يحدد مستوى عمقه و حميميتـه             

اآلثار السلبية التي تنجم عن عدم ممارسة التواصل البصري مع الطلبة أثناء التفاعـل              

معهم و التي تتمثل في شعور المعلم عد الرغبة في االتصال و بأنه مجبر عليه، و ربما                 

 .هم بضعف ثقة المعلم بنفسه أو عدم يقينه و إيمانه بما يقولهشعور

إذ يستجيب الطلبـة بـشكل      : مناداة الطلبة بأسمائهم األولى أثناء التفاعالت الشخصية       -11

ممتاز للمعلمين الذين يكررون استخدام أسمائهم، و بهذا يظهر المعلم نوعا من االهتمام             

 .اتهو الود و بالتالي يزيد من تقدير الطالب لذ

على المعلم أن : إهتمام المعلم بردود أفعال الطلبة تجاه أنماط  االتصال التي يستخدمها        -12

يسعى و بشكل متواصل إلى تقييم فعاليته  كمر سل و ذلك عبر اسـتقبال ردود أفعـال            

الطلبة و تقييم التغذية الراجعة التي تصل منهم، و عتمادا على نتائج التقييم هـذا يقـوم           

 التعديالت الالزمة، و التي قد تشمل تغيير بنية الرسـالة أو تبـسيطها أو        المعلم بإجراء 

 .تغيير أسلوب نقلها و غيرها من التعديالت المحتملة

يجب  على المعلم منح الطلبـة       : تجنب المعلم الحتكار جميع جوانب عملية االتصال       -13

 و من المهم    فرصة التعبير عن آرائهم و أفكارهم و قيمهم أثناء عملية االتصال الصفي           

 .تشجيع مبادرات الطلبة التي تظهر من وقت آلخر أثناء عملية االتصال

  التنقل غير المبرر فشل المعلم االنتقال        Jerkinessيصف  : تجنب التنقل غير المبرر    -14

 .من نشا ط إلى آخر أو انتقاله من نشاط إلى آخر دون وجود حاجة للقيام بهذا

أخيرات أو إضاعة في الوقت أثنا ء عملية التدريس    يشير التباطؤ إلى ت   : تجنب التباطؤ  -15

و " با إلطالة في الكـالم "أو بين النشاطات و من األمثلة التقليدية للتباطؤ ما سماه كونين   

تظهر اإلطالة في الكالم في عدة صور مثال قضاء المعلم لوقت طويل و هـو يعطـي                 

 ...تعليمات أو توجيهات لكيفية تأدية نشا ط تعليمي معين
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   :طرق و استراتيجيات تطوير مهارات االتصال الفعالة لدى الطلبة 4-3

يعتبر االتصال داخل غرفة الصف الوسيلة األساسية لتحقيق أهداف التعلم، و من هنا               

يمكن القول بأن تحقيق أهداف التعلم يعتمد بشكل رئيس على فعالية المعلم في توظيف مهارات               

عملية االتصال البيداغوجي فإنهم مثل المعلم، يحتاجون إلـى         االتصال، و ألن الطلبة جزء من       

امتالك مهارات معينة في االتصال،  وفيما يلي عرض لدور المعلم في تعليم الطلبـة مهـارات       

  .االتصال البيداغوجي

توضيح  األساليب التي يستطيع ال طالـب اسـتخدامها لتحـسين مهـارات               -

 أعطـوا تعليمـات، و زودوا       التواصل و سوف يستجيب الطلبة إيجابيـا إذا       

بموجهات حول كيفية مناقشة الموضوع المطروح و يفتقر بعض الطلبة للثقة           

الالزمة للتواصل مع المعلمين أو مع زمالئهم أو قد يجهلون أساليب لتعبيـر             

المناسبة و يمكن مساعدة هؤالء الطلبة بإعطائهم توجيهات مباشرة حول طرق       

وفر المعلم فرصا للمشاركة في أنشطة تساهم       االتصال الفعال، كما يمكن أن ي     

في اكتساب و تطوير مهارات التواصل الفعال مثال األنـشطة المـسرحية أو      

  .أنشطة الكتابة اإلبداعية

و يفيد الطلبة من التدريب : توجيه الطلبة للتركيز على مهارات االستماع الجيد       -

تطلـب االنتبـاه   على مهارات االستماع، و من المعروف أن االستماع الجيد ي       

المركز على الجوانب المتعلقة بالرسا لة المستقبلة، و عادة ما يفتقد المستمعون   

الضعفاء على االنتباه الوجه و انتقاء المثيرات ذات الصلة و استبعاد المثيرات            

 .عديمة الصلة أو عديمة األهمية

 بـشكل  ترتفع دافعية الطلبة لإلتـصال : تعليم الطلبة مهارات النقاش الجماعي    -

أكبر عندما يحصلون على فرص للدخول في حوارات جماعية لها قيمة سواء            

مع معلميهم أو فيما بينهم، و تعتبر المناقشات الجماعية جزءا هاما في كثيـر              

من األنشطة الصفية و هي توفر تنويعا مفيدا فيه خروج عن الحصة التقليدية             

 .ة حول المعلمالمعتمدة بشكل رئيس على أسلوب المحاضرة المتمركز
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تشجيع المعلم للطلبة للحصول على توجيه فردي عند مواجهتهم لصعوبات في            -

يفيد الطلبة من التوجيه الفردي و المباشر الهادف إلى مـساعدتهم           : االتصال

على تجاوز الصعوبات التي تواجههم في عملية االتصال و من المهم للمعلـم             

لبة أثناء عملية االتصال، و التـي     أن ينتبه للمشكالت التي يمكن أن تواجه الط       

 )365-355، ص 2003رمزي فتحي هارون، . (تختلف من طالب آلخر

  

  :عناصر عملية االتصال البيداغوجي -5

  :تشمل عناصر عملية االتصال على ستة عناصر و تتمثل في  

  

  : المرسل 5-1

 نقلها أو و هو منشئ الرسالة و المسؤول عنها، و الراغب في إحداث تغيير معين بعد              

التشارك فيها، و في غرفة الصف يلعب المعلم دور المرسل لعدد كبير من المرات و لفتـرات                 

زمنية قد تطول و تقصر حسب طريقة التدريس المستخدمة و حسب المناخ الصفي السائد، أيضا 

رمـزي فتحـي    . (فإن الطليبة يلعبون دور المرسل من وقت آلخر و تبعا للمتغيرات الـسابقة            

  )343، ص 2003، هارون

و قد يكون مصدر االتصال هو الكمبيوتر أو العروض الضوئية، أو أجهزة اإلستماع فعن طريق 

استخدام هذا النوع من الوسائل التعليمية في المواقف التعليمية المختلفة أمكن المتعلم أن يـشاهد              

ضـوع فـالموقف    الموقف التعليمي عدة مرات حتى يتمكن المتعلم من استيعاب الفكرة أو المو           

التعليمي في حالة االتصال الذي يتم بين المعلم و المتعلم مباشرة يتسم بالتفاعل و من أهم نتائجه                

  )31-30، ص 2005محمد عبد الباقي أحمد، (تعديل السلوك و تحديث العملية التعليمية 

  :و حتى يتمكن المرسل من توصيل رسالته بنجاح، يجب أن تتوافر فيه الشروط التالية

 .أن يكون متمكنا من مادته العلمية، و ذا خبرة و إلمام بجوانب مادته، و موثوقا به -

 .أن يكون ملما بخصائص تالميذه، ليقدم لهم ما يتناسب مع قدراتهم و ما بينهم من فروق -
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أن يكون ملما بالوسائل التعليمية المرتبطة بعلمه، و مصادرها و طرق إعدادها و طرق               -

 .إستخدامها

 .على دراية باألصول المسلكية، و أساليب التدريسأن يكون  -

أن يكون على دراية تامة بأهداف المؤسسة التربوية التي يعمل فيها، و كذلك أ هـدا ف                  -

 .المقرر ا لدراسي لمادته ليعمل على تحقيقها 

أن يكون قادرا على إبراز الفروق الفردية بين تالميذه، ليتيح الفرصة لكل منهم أن ينمو                -

 . تتيحه لهم إمكاناتهم البدينة و قدراتهم العقليةبقدر ما

أن يكون مرحا، حسن المزاج، متحليا بالعدل، و يتمتع بالجاذبية البدنيـة و االجتماعيـة                -

 ).65، ص 2003نايف سليمان، (

  

  :المستقبل 5-2

 المستقبل هو هدف عملية االتصال، أي الشخص الذي يراد مشاركته فـي فكـرة أو       

و انفعال، أو هو الشخص الذي يراد إحداث تغيير ما في مواقفه أو إتجاهاته أو               موقف أو إتجاه أ   

انفعاالته أو سلوكاته و ذلك كنتيجة لعملية االتصال، و قد يكون أحد الطلبة أو عدد مـنهم هـم                   

المستهدفون من عملية االتصال في غرفة الصف، و قد يحدث إتصال معاكس يكون فيه المعلم                

و يقـوم المـستقبل بفـك رموزهـا     ) 343، ص   2002فتحي هارون،   رمزي  (هو المستهدف   

للوصول إلى معاناها و محتوها و هدفها، و على ذلك فإن هناك عدة احتاماالت نتوقعهـا مـن                  

  :متلقي الرسالة أال و هي

   فهمه للرسالة فهما كامال و واضحا-

بـد البـاقي أحمـد      محمد ع (فهمه للرسالة، و لكن فهم كامل كأن يفهم أجزاء منها دون أخرى             

، و حتى يتمكن المستقبل من إستقبال الرسالة الموجهة إليه، يجب أن تتوافر له      )23، ص   2005

  :الشروط التالية

o الراحة الجسمية و النفسية.  

o أن يكون إيجابيا نشيطا عند تلقين الرسالة، حتى يسهل عليه إستيعابها و فهمها. 
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o أن يشعر بأهمية الرسالة الموجهة إليه. 

o  تحقق بينه و بين المرسل درجة االنسجام و التجانس، و شعور االحتـرام و              أن ت

الود و الثقة فالمؤثرات االجتماعية، لها أثر كبير في فهم الرسـالة و اسـتيعابها               

 )66، ص 2003نايف سليمان (

  

  :الرسالة 5-3

هي الهدف الذي تهدف عملية االتصال تحقيقه و حتى ت حقق الرسالة هدفها ال بـد                  

  :توافر مجموعة من الشروط فيها و هيمن 

  

  ينبغي أن تصمم الرسالة بحيث تجذب انتباه المستقبل -

 مدى حاجة المستقبل لموضوع الرسالة  

              صياغة الرسالة بحيث تحتوي على مثيرات تضمن إستمرار انتبـاه المـستقبل و

 تشوقه لمتابعة الرسالة

 اختيار المكان المناسب الستقبال الرسالة. 

 ت المناسب الستقبال الرسالةاختيار الوق. 

  

ينبغي أن يكون المستقبل في حاجة إلى موضوع الرسالة و أن تقترح طرقا لـسد هـذه                  -

  .الحاجة بحيث تناسب هذه الطرق الظروف المحيطة به

ينبغي أن يصوغ المرسل رسالته صياغة تناسب المستقبل فال يـستعمل إال الوسـائل و                -

 ).28، ص 2005محمد عبد الباقي أحمد (قبل الرموز التي يفهمها و يعرفها المست

 .أن تكون نابعة من المنهاج متمشية مع أهداف المجتمع -

 .أن تناسب قدرات التالميذ العقلية -

 .أن يراعي في صياغتها مستوى المستقبل العلمي و النفسي و العقلي -

 .أن تتوافر في الرسالة الدقة العلمية للمحتوى المعرفي -
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 مجموع المعلوما ت و المفاهيم و المهارات و المبادئ و القيم            و هي في مجال التربية      

نايف سـليمان   (في موقف معين    ) التالميذ(و يوجهها لمن يهمهم     ) المعلم(التي يهتم بها المرسل     

  )66، ص 2003

رمـزي  .. (و قد تكون فكرة اتجاه، موقف، أو قد تكون تساؤال يطرحه أحد الطلبـة               

  )343، ص 2003فتحي هارون، 

  

  :الوسيلة 5-4

محمد عبد  (هي القناة أو الممر الذي تمر من خالله الرسالة من المرسل إلى المستقبل                

و تتنوع أدوات و قنوات االتصال التي يستخدمها المعلم و الطلبة ) 29، ص  2005البياقي أحمد   

في االتصال، فقد يكتب المعلم على اللوح، و قد يعرض صورا على جهاز الـشرائح، أو قـد                  

و يتوقـف   ) 343، ص ال  2003رمزي فتحي هارون،    (خدم الخرائط أو المسجل أو غيرها       يست

اختيارها على عوامل كثيرة منها موضوع الدرس و الهدف الذي يسعى إليه المدرس كذلك فإن               

الوسيلة المستعملة في الموقف التعليمي و الخبرات التي تهيؤها للمتعلم تختلف كـذلك حـسب               

  .علم إلى تحقيقها عن طريق استخدام الوسيلة التعليميةالرسالة التي يسعى الم

إن التفاوت بين المتعلمين في استعداداتهم النظرية و المكتسبة و في مقدار اسـتفادتهم          

من لغة الكالم و من وسائل االتصال األخرى تدعو المعلمين إلى استخدام أكثـر مـن وسـيلة                  

لك يجب تنويع الوسائل التعليمية حتـى تناسـب     لتحقيق األهداف التربوية و التعليمية من أجل ذ       

الفروق الفردية بين  المتعلمين  في الفصل الدراسي الواحد و ال يقتصر األستاذ على اسـتخدام                 

محمـد عبـد    (وسيلة واحدة، و من ثم يضمن نجاح العملية التعليمية و تحقيق الهدف المقصود              

  ).30، ص 2005الباقي أحمد 

  

  : ردة الفعلالتغذية الراجعة أو 5-5

و هي عملية قياس و تقويم مستمرة لفعالية العناصر األخرى، كما أ ن لها دورا فـي                   

انجاح عملية االتصال كما أنها الوسيلة التي من خاللها يستطيع أن يتعرف المرسل أي المعلم أو        

ا المعلـم   األستاذ ما أحدثه من أثر في اللمست قبل أي الطالب من خالل المادة العلمية التي نقله               
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للتلميذ، و هي عبارة عن ردود فعل تنعكس على المستقبل في فهمه، أو عدم فهمه للرسـالة، و                  

ذلك من خالل عالمات  عدم اإلرتياح، المتبدية على وجهه، مما يعني أنه بحاجة إلـى إعـادة                  

 صياغة أفكارها و معلوماتها بشكل أكثر إفهاما، و يوجد نوعان من رجع الصدى إيجابي داللـة          

  .على وصل الرسالة سلبيي داللة على عدم وصول الرسالة، أي عدم فهمها

  

   :التشويش 5-6

و هو اإلضطراب أو الخلل الذي يحدث أثناء نقل الرسـالة ممـا يعيـق وصـولها                   

للمستقبل، و يعزي هذا الخلل إما إلى عوامل فيزيائية كدرجة الحرارة داخل غرفة الصف، من               

اضها أو اإلضاءة المتذبذبة، أو التهوية السيئة، أو الجلـوس غيـر            حيث شدة إرتفاعها، أو إنخف    

المريح سبب عدم صالحية األدراج، أو قد يكون المعوق دالليا يحدث داخل المستقبل نفـسه، و             

و يـضيف  ) 67، ص  2003نايف سـليمان،    .. (ذلك ينتج عن عدم فهمه لمعنى كلمة أو عبارة        

  .يداغوجيرمزي فتحي هارون إلى عناصر االتصال الب

  

  : التأثير 5-7

و هو المحصلة النهائية لإلتصال، و يتم بتغييـر معلومـات المـستقبل، أو بإضـافة         

معلومات جديدة له، أو بتغيير اتجاهاته، أو سلوكياته أو إنفعالته و ذلك بما يتفـق مـع أهـداف      

يتمكن الطالب  المرسل، فالمعلم الذي قد يحقق التأثير المرجو من عملية االتصال الصفي عندما             

من توظيف قاعدة لغوية علمه إياها أو عندما يلفظ كلمة باللغة اإلنجليزيـة لفظـا صـحيحا، و                  

التأثير المرجو في االتصال البيداغوجي بالنسبة للطالب عندما يلعب دور المرسل قـد يكـون               

و بسبب إشعار المعلم بعدم فهمه، أو لفت نظره إلى شعوره بعدم الراحة بسبب كرسيه المكسور أ

، ص 2003رمـزي فتحـي هـارون ،    ... (أشعة الشمس المسلطة على وجهه مباشرة و هكذا 

344(  

أما أميرة علي أحمد فقد أوردت أهم عناصر االتصال البيداغوجي بالتحدث عن عملية      

التفكير من جانب المرسل و يشير إلى توليد و تشكيل األفكار و النوايا التي يرغب فـي نقلهـا                  

التحويل أي تحويل هذه األفكار و النوايا التي يراد االتصال بشأ نهـا إلـى بعـض                المرسل ثم   
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أشكال االتصال عبر المعلومة، و لذلك فإن عملية التحويل ترتبط إرتباطا وثيقا بعملية التفكيـر،             

ثم يأتي عنصر الرسا لة و عنصر نقل الرسالة حيث أن الرسالة ترتبط إرتباطـا كبيـرا مـع                   

مة في نقلها، و عنصر إدراك و تفهم الرسـالة و أخيـرا عنـصر إسـترجاع             الوسيلة المستخد 

  )51-50-49، ص 2006أميرة علي محمد (المعلومات 

  

  :خطوات عملية االتصال البيداغوجي -6

  :و تتشكل عملية االتصال من ستة خطوات رئيسية هي

    :إدراك أهمية الرسالة 6-1

ره بالحاجة إلى إجراء عملية إتـصا ل        يتخذ المرسل أو المصدر في هذه المرحلة قرا         

مع طرف آخر، و ال يمكن لعملية االتصال أن تتم دون شعور الفرد بحاجته لالتصال و ينـشأ                  

الشعور بأهمية إجر اء عملية اتصال نتيجة وجود حاجة غير مشبعة لدى الفرد أو نتيجة وجود                

ليه تساؤال ما إنما يريـد      هدف يرغب في تحقيقه، فالطالب الذي تتواصل مع المعلم و يطرح ع           

إشباع حاجته للمعرفة و التخلص من الضيق الناتج عن عدم الفهم و هكذا و الحقيقة أنه ال يمكن               

التفكير في عملية االتصال مهما تبسطت أو تعقدت إال و يهدف المرسل فيها إلى تحقيق هدف ما  

 أن عملية االتصال و الحاجة     أو إشباع حاجة معينة على أية حال، ال بد من لفت  النظر هنا إلى              

إليها، إن القناعة المرسل وحدها ال تكفي حيث أ ن انتباه المستقبل للرسالة و تعامله معها هـو                  

  . ضروري الكتمال عملية االتصال و تحقيقها ألهدافها

  

    :مرحلة صياغة الرسالة و ترميزها 6-2

لية بنـشوء رسـالة يريـد    بعد الشعور بأهمية إجراء اتصال تبدأ عملية االتصال الفع         

المرسل نقلها لطرف آخر، و قد تكون مثل هذه الرسالة مجردة أحيانا أو غير منظمة و تحتـاج             

إلى التوضيح و التنظيم قبل نقلها ، و بالتالي يجب أن توضع في ترتيب مناسب كي تنتقل على                  

 لالتـصال   شكل رسالة واضحة ال غموض فيها، و هذا ما يسمى بصياغة الرسالة و بالنـسبة              

البيداغوجي فإنه يبدأ بتحديد أفكار يأخذها األستاذ من المنهاج مثال أي على أساس معرفـي، و                

على األستاذ أن يحلل محتوى المادة التعليمية و أن يقرر الترتيب المناسب لطـرح المواضـيع                
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ضـرورية  التعليمية على الطلبة و تعتبر نوعية الرسائل التي ينقلها األستاذ داخل غرفة الصف              

لتحقيق أداء تعليمي فعال فاألستاذ الذي ينقل الرسائل بشكل واضح و منظم يزود الطلبة بدافعية               

و إثارة كبيرة للتعلم من المهم اإلشارة إلى أ ن جميع الرسائل التي تنقل داخل الغرفة الـصفية                  

و كالهمـا   " تعبيرات عاطفيـة  "تحمل محتوى مفاهيميا  معلومات من نوع ما و محتوى انفعاليا            

  .يشتمل على أهمية خاصة في عملية التفاعل و االتصال

بعد الصياغة التركيبية المناسبة لألفكار يجب أن يقرر األستاذ طريقة نقلها للمستقبل،              

و هذا يتطلب تحويل األفكار إلى شكل وصيغة يمكن نقلها للمستقبل، إن خطوة ترميز الرسـالة                

و ال تقتصر ) 346، ص 2003رمزي فتحي هارون (سب تتضمن تمثيل األفكار بنمط لغوي منا

ألفاظ و أرقام أو غير ذلك من اإلشارات  و          : عملية الترميز على اختيار مفردات اللغة المناسبة      

الرموز و إنما تمتد إلى اختيار الرموز التي تناسب الموقف و تناسب المستقبل و تكشف عـن                  

  )93، ص 2006حمد، أميرة علي م(الكيفية التي أدرك بها المضمون 

  

   :اختيار وسيلة أو قناة االتصال و نقل الرسالة 6-3

بعد أن ينتهي المرسل من صياغة الرسالة و ترميزها يحتاج إلى انتقاء وسيلة أو قناة                 

و قد ترمز الرسالة على شكل كلمات مكتوبة،  لكنهـا           . االتصال التي سيستخدمها لنقل الرسالة    

وات مختلفة، و لتفعيل عملية االتصال و زيادة احتمالية تحقيقها          يمكن أن ترسل عبر وسائل وقن     

ألهدافها يحتاج المرسل إلى انتقاء قناة االتصال المالئمة و تتحكم عوامل ترتبط بطبيعة الرسالة              

من جهة، و بخصائص المستقبل من جهة أخرى، في تحديد أي قنوات االتصال أنسب في هـذا             

و تحكمه كذلك طبيعة العالقـات      ) 346، ص   2003ون،  رمزي ف تحي هار   (الموقف أو ذاك    

  )94، ص 2006أميرة علي محمد، (بين المرسل و المستقبل و ظروف الموقف 

  

  : تحليل الرسالة و تفسيرها 6-4

تبدأ  مهمة المستقبل في عملية االتصال في الخطوة الرابعة و التي يحتاج فيها إلـى                  

المعاني المتضمنة فيها، و تتضمن مهمة ا لمستقبل في         استنباط الرسائل و تحليلها و البحث عن        

تحليل الرسالة المنقولة إليه ربط تلك الرسائل و ما تحويه من أفكار بما يمتلكـه أصـال مـن                    
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معارف، و عندما تكون الرسائل واضحة بما يكفي يحصل المتعلم على خلفية معرفية كافيـة و                

ثر عملية االستنباط و التحليل بالحواس و المفاهيم        بالتالي فإنه يستوعب الرسالة و يفهمها، و تتأ       

  . و االتجاهات  و القيم لدى المتعلم

  

  :االستجابة أو رد الفعل أو التغذية الراجعة 6-5

و تشمل إعطاء استجابة للمرسل، و يستخدم المستقبل عادة أساليب لفظيـة و غيـر                 

 تحتوي التغذية الراجعة نمطـا مـن   لفظية لتزويد المرسل ردود أفعاله و بأثر الرسائل عليه، و      

التقييم يشير إلى مالءمة و وضوح الرسالة و يشجع معظم المعلمين الفاعلين الطلبـة بإعطـاء                

التغذية الراجعة الدقيقة كي يستطيعوا بدورهم تقييم رسائلهم بشكل دقيق و توظيـف هـذا فـي          

جعة مباشرة أو غير مباشرة،     تحسين و تطوير عملية االتصال القادمة،  و قد تكون التغذية الرا           

و قـد يقـدم   ... حيث يظهر الطالب أحيانا إيماءات أو حركات خفيفة بالرأس أو نظرة حـائرة      

  .الطلبة التغذية الراجعة بشكل مباشر كطرح سؤال ما أو اجابتهم عن سؤال يطرحه المعلم

  

  :فك الرموز 6-6

أو التغذية الراجعة   ) تجابةاالس(و هي عملية تحويل رموز الرسالة االتصالية الجديدة           

في هذه المرحلة باستقبال رسالة المرسل      ) المرسل ا ألصلي  (إلى معان، ويقوم المستقبل الجديد      

التي هي على شكل رسالة اتصالية فيفك رموزها و يفهم معانيها، و            ) المستقبل األصلي (الجديد  

ح اتصاله و حدوث التأثير الذي إذا تبين له أن رسالته قد فهمت من قبل المستقبل اطمأن إلى نجا     

يريد تحقيقه في المقابل، إذ تبين له أن رسالته لم تفهم أو أن التأثير المرجو منها لم يتحقق عـاد       

و أرسل رسالة اتصالية جديدة و معدلة و واضحة يزيد من احتماالت استيعاب المستقبل لهـا و          

  .احداثها للتأثير المرجو

قبل الجديد ليلعب دوره األصلي كمرسـل، و يرجـع          و في هذه المرحلة يعود المست       

المرسل الجديد ليلعب دوره األول كمستقبل، و هكذا دواليك تستمر  عمليـة االتـصال بـشكل               

  ).250-245، ص 2003رمزي فتحي هارون، ( تفاعلي تبادلي حتى يتحقق الهدف الكلي منها 
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   :العوامل المؤثرة في االتصال البيداغوجي -7

  :ية عملية االتصال البيداغوجي على عوامل ثالثة يمكن ادراجها تحتتعتمد فاعل  
  

    :العوامل التنظيمية 7-1

و تشير إلى التحديد الدقيق لمجموعة الوظائف و المسؤليات و الواجبات، و تتـدخل                

عدد من قنوات االتصال في تحديدكم و نوع المعلومات، حيث يرتبط زيادة قنـوات االتـصال                

لتشوه التي تشوب عملية تدفق االتصال داخل حجرة الدراسة، كما تؤثر نوعية            بانخفاض درجة ا  

المناخ التعليمي على كفاءة و فعالية االتصال، إذ ترتبط دقة تدفق المعلومـات بمـستوى الثقـة        

السائدة في العالقة البيداغوجية و نوعية القيادة، و قد أكدت الدراسات الحديثة على وجود ارتباط 

درجة تشويه تدفق المعلومات في عملية االتصال المـساعدة و المنـاخ التعليمـي              إيجابي بين   

  .التسلطي، على حين يكون االرتباط سالبا في ظل المناخ المستقل
  

   :العوامل اإلجرائية 7-2

و تحددها مجموعة من التغيرات تتضمن األساليب و الوسـائل و مـدى حـداثتها و                 

مات و تعدد قنوات االتصال، و المهارة الفرديـة و الجانـب            قابليتها لإلستخدام، و حمل المعلو    

الفني الوظيفي المرتبط بحجم البيانات المطلوبة و مستوى كفايتها، و عامل الزمن و مـصداقية               

  .البيانات داخل حجرة الدراسة
  

  : العوامل النفسية 7-3

ملية االتصال و تعني مجموعة المكونات النفسية ذات األثر في تحديد فعالية و كفاية ع       

الناجمة عن أنماط التفاعل بين  األفراد و مدى الفهم المتبادل، و انخفاض معـدالت اإلحبـاط                 

الناتج عن سوء االتصال أو اإلدراك الخاطئ للتعامل اإلنساني و القدرة على خالف مناخ صحي  

قدرة الفرد بجانب القدرة على الحل و التغلب على عوائق االتصال و تتوقف عملية التفاعل على 

على االتصاالت بما تحويه من استعداد نفس و جسدي الستقبال تدفق المعلومـات و اسـتدعاء                

تكوين عالقات معينة، بجانب تكوين استجابة معينة من خالل التخاطب اللفظي بهدف إثراء قدرة     

ا  بين نوعين من االتصال أحدهمCharles Kellyالفرد على التخطيط و صنع القرار و قد ميز 

عاطفي و اآلخر متزن  متروي و قد أرجع الفارق بينهما إلى عامل الدافعية حيث تتأثر كيفيـة                  
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أميـرة علـى    (اتجاه المنصت المتزن أنماط مسبقة من اإلنصات االنتقائي في تقويم المتحـدث             

  )47-46-45، ص 2006محمد، 

  

  عوامل نجاح االتصال البيداغوجي -8

اح عملية االتصال أيضا  نجد يتوقف نجاح عملية         و من العوامل التي تساعد على نج        

  .االتصال على نجاح كل عناصر في أداء الدور المطلوب منهم

  

  :عوامل تتصل بالمرسل 8-1

من أجل أن يتحقق اإلتصال الناجح على  المرسل أن يكون محل ثقة المستقبل حتـى                  

ظية و القدرة على صـياغة      يتفاعل معه و أن تكون لديه مهارات االتصال عالية لفظية، غير لف           

الرسالة المعبرة عن هدفه بوضوح، و أن يحسن اختيار الوقت و الزمان و الوسـيلة المالئمـة                 

  .لطبيعة المستقبل، و للرسالة و هدفها

  

   للمستقبل مستوى اإلدراك الحسي:عوامل متصلة بالمستقبل 8-2

 سالةالمستقبل في االستجابة للر) تصورات، اتجاهات(اإلطار الداللي  -

 دافعية المستقبل للمعرفة -

 الظروف المحيطة بالمستقبل -

 .سلوك المستقبل نتيجة لفهمه مضمون الرسالة -

  

  : عوامل متصلة بالرسالة 8-3

  :عند إعداد الرسالة يجب مراعاة ما يلي

أن يتناسب موضوع الرسالة مع المستقبل من حيث اهتماماتـه و درجـة اسـتيعابه و                 -

 .اجاتهمستوى إدراكه و تلبية احتي
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حسن صياغتها و مضمونها من حيث التشويق و اإلثارة التي يخاطب إدراك المست قبل               -

  (/?www.shatharat.net/sho.whthread.php)و يؤدي إلى تفاعله مع الرسالة

  

  :نظريات االتصال البيداغوجي -9

  :مواقف االتصال البيداغوجي 9-1

 مكوناتها نذكر وجود أربع أنواع    قبل الحديث عن نظريات االتصال المختلفة أسسها و         

أساسية من المواقف االتصالية التي تحصل عليها من وضع المفاهيم البديلة للنشاط و األفعال و               

التفاعالت االتصالية و العالقة االتصالية التي في الغالب تكون منفصلة أو مرتبطة مع بعـضها               

  .البعض و استخدامها يكون من منظور المرسل و المستقبل 

  

  )المرسل ايجابي و المستقبل سلبي: (الموقف األول 9-1

هذا الموقف في العادة يكون مألوفا  و مستعمال مثل النموذج الخاص بالقيام في النقل                 

المقصود للمعلومات التي تكون واردة في الرسالة، كما يقوم بتحديدها المرسل دون أن يكـون               

مستقبل، أي أن المستقبل في هذه الحالة ال يقـوم          هناك أي نوع من االلتزام اإليجابي من قبل ال        

بعمل أي شيء، و يحدث االتصال في مثل هذا الموقف في الجوانـب و المواضـيع التعليميـة      

المحددة بصورة دقيقة، حيث يكون الطالب غير مهتم أو يفتقر إلى وجود الحافز و الدافع للتعليم، 

ع دون أن يقوم بأي تفاعل أو حتى محاولة         لذا يكون في مثل هذا الموقف سلبي أي مجرد مستم         

  .للفهم

هذه الموافق التي ذكرت تعتبر عملية االتصال ذات اتجاه واحد، وفي الواقع و العادة                

تكون خالية من أي نوع من أنواع اإلتزان، ألن كل ثقل يوضع على عاتق القائم باالتـصال و                  

نب االجتماعية التي تؤثر تأثيرا واضـحا       الذي بدوره يقوم في استخدام القوة و الموارد و الجوا         

في عملية تحديد طبيعة العالقة و العمل تبعا لهذا التحديد أي أنه في مثل هذا الموقـف يكـون                   

المرسل فعاال إيجابيا نشطا و المستقبل يكون سلبيا و غير فعال و مجرد متلقي لما يرسل إليـه                  

  .بواسطة وسيلة أو وسائل محددة و مميزة
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  )المرسل إيجابي و المستقبل إيجابي( الثانيالموقف 9-2

هذا الموقف يبدأ بشكل واضح في عملية التبادل و التفاعل بين المرسل و المـستقبل،               

) بين المرسل و المستقبل   (أي أن جميع المشاركين في العملية االتصالية يقومون بتبادل مواقعهم           

ة اإلرسال و اإلستقبال تكون فـي       حيث يصبح المرسل مستقبل و المستقبل مرسل، أي أن عملي         

  .كل الحاالت االتصالية في هذا الموقف فعالة من قبل جميع األطراف

و مثال ذلك في المواقف التعليمية نرى حدوث االتصال خصوصا عندما تتوفر لدى المـستقبل               

 الدوافع و الرغبة و االستعداد لإلستجابة للرسائل التي ترسل من قبل المرسل أو المصدر حيث              

يتحدد مقياس النجاح و الفعالية و تحقيق األهداف على أساس الرضا  و القبول المتبـادل بـين                  

  .المشتركين

  

  )المرسل سلبي و المستقبل إيجابي: (الموقف الثالث 9-2-2

هذا الموقف يرتبط حدوثه في عمليات البحث الهادف و النشط الذي نقوم بـه لكـي                  

شاكل اجتماعية مختلفة و مثال على ذلـك األبحـاث   نحصل على  المعلومات الضرورية لحل م 

التي تجرى على البيئة و المحيط الذي نعيش فيه، و هذه األبحاث نقوم بها من أجل التوصل إلى          

  .المعلومات التي تستخدم في حل تلك المشكالت المذكورة

 مقـدار   و األمر الذي ال شك فيه أن توصلنا إلى حلول معينة و إلى معاني معينة يتوقف علـى                 

الرسائل التي نحصل عليها من البيئة التي تشترك في البحث و مثل هذه المواقف تسمح بقـدر                 

كبير من الحرية للفرد في اختيار الرسائل و المعاني التي تعطي للفرد الفرصة في تبنـي رأي                 

م شخصيا، و كما ذكر من قبل في هذا الموقف يكون دور القائم باالتصال محدودا يظهر في القيا      

  .بتوجيه أسئلة بهدف الحصول على اإلجابة من المستقبل

  

  )المرسل سلبي و المستقبل سلبي(الموقف الرابع  9-2-3

هذا الموقف و ما يحدث فيه من تفاعل يعتبر عينة خاصة بالمناسـبات و األحـداث                  

و العابرة ألن معظم ا التصاالت العرضية و الكامنة أو المستترة تحدث على أساس غير موجه                

دون وجود هدف محدد، سواء من جانب المرسل أو المستقبل من هنا تكون العالقات االتصالية               
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التي تنشأ على هذا األساس وقتية وزمنية و غير منظمة و تفتقر إلى المعنى المحدد و الواضح،                 

و طبيعي أن االتصال ال يؤدي إلى تغييرات كثيرة بالنسبة للمشاركين و بالرغم من ذلك مثـل                 

 الحاالت من الممكن أن تكون لها أهمية في تأثيرها الكلي و النهائي، و ذلك ألنهـا تحـدث                هذه

كثيرا و بصورة المتكررة، باإلضافة إلى أن نتيجتها و محصلتها سوف تـؤدي إلـى تقويـة و              

، 2001عمر عبد الرحيم نصر اهللا،      (تعزيز إطار المعنى أو الداللة و إطار العالقات و نطاقها           

  )64-92-91ص 

  

  نظريات االتصال البيداغوجي 9-2

  :نظرية التعلم 9-2-1

إن التعلم يسفر عنه تغير في السلوك و كذلك نتيجة للممارسة و الخبرة و هو تغيـر                   

، 1973سارنوف أ مدنيك و آخرون،      (ثابت نسبيا و ال يمكن مالحظة هذا التغيير بشكل مباشر           

  )35ص 

ات علم النفس التي تناولها العديد من علماء النفس         و نظرية التعلم في األساس نظرية من نظري       

من نواحي عديدة و متنوعة، و بالرغم من كونها تبحث في عملية التعلم و كيفيـة حـدوثها و                    

الشروط التي يتوجب أن تتوفر لكي يحدث التعلم، إال أن لهذه النظرية عالقـة وصـلة قويـة                  

تعليم في نفس الوقت الذي يحدث بـأنواع        بنظريات االتصال اإلنساني، الذي يحدث فيه تعلم و         

متعددة، و من خالله يمكن أن يتوفر لدينا شكل أساسي من نظريات االتصال، و يجب أن نؤكد                 

هنا أن كل نظرية في علم النفس التربوي تعطي أهمية كبيرة لعملية الترابط ألنها تعتبر المبـدأ                  

العالقة التي تربط بين المثير و االستجابة       األساسي الذي يقوم عليه االتصال الفعال و عليه فإن          

و ممـا   . تعمل على توفير الوضع األساسي و المناسب لكل من عملية التعلم و عملية االتصال             

يجدر ذكره هنا أن عملية التعلم التي تقوم في أساسها على حدوث المثير و االسـتجابة، أو مـا           

أنه ارتباط شرطي تقليدي من النوع الذي يدعى بالمذهب االرتباطي الذي اشتهر بين الناس على     

  .قام بعرضه عالم النفس بافلوف

لقد أصبح  وا ضحا من أعمال علماء النفس التجريبيين أن المعرفة التي لها عالقـة                  

باالرتباط الشرطي الكالسيكي و التي تهتم بالمعالجة عن طريق استخدام الثواب و العقاب مـن               
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ائج تعليمية واضحة بالنسبة لألنواع المعقدة أو الصعبة، وفـي          الممكن أن تؤدي إلى نتيجة أو نت      

هذا المجال أكد معظم الباحثين و أصحاب النظريات في علم النفس على أهمية وجود العناصر               

في نظريتين على أهمية الحوافز كعنصر مـن  " Hullهل "المختلفة في عملية التعلم، حيث ركز   

 فقد اهتم بصورة واضحة فـي عنـصر         Skiner"سكنر  "العناصر التي تؤدي إلى المعرفة أما       

التدعيم أو التعزيز التي تعمل على مضاعفة قوة اإلستجابة التي تنتج مباشرة من حدوث مثيـر                

معين، و على هذا األساس نستطيع أن نقول أن العقاب و المكافأة يعتبران وسيلتين من وسـائل                 

  .التدعيم

م للمفاهيم التي يمكن اعتبارها إطارا خاصا  و من الواضح أنهما يشتركان في إطار عا         

لفهم كيفية حدوث اإلتصال و عمله، و يجب أن نذكر هنا أن اإلطار العام يتضمن اإلفتـراض                 

الذي يقول بأن الكائن الحي يعتبر في عالقة منظمة مع بيئته و حدوث أي تغيـر فـي وضـع                    

متبادلة، و عليه فـإن االتـصال       أحدهما يترتب عليه نتائج متبادلة و تؤدي إلى حدوث إستجابة           

اإلنساني الذي يحدث بين األفراد في المواقف المتعددة، و من هذا المنظور بالذات يعتبر العملية               

التي تربط األفراد مع بعضهم البعض و مع البيئة التي يعيشون فيها و يتفاعلون و يتأثرون بمـا   

  .ودةيحدث فيها من أحداث عابرة أو مستقرة مقصودة و غير مقص

إن األفعـال  :  بوصف األفعال اإلتـصالية بقولـه  "New comb"و لقد قام نيوكمب   

االتصالية باستطاعتنا أن نحددها على أنها نتائج لتغيرات في العالقات التي تحدث بين الكـائن               

الحي و بين البيئة التي يتواجد فيها سواء كانت هذه العالقات فعلية أو متوقـع حـدوثها بـين                    

ة االتصال أو اإلثنين معا، و تعتبر هذه األفعال مميزة حيـث أن األحـداث التـي           أطراف عملي 

ذكرت من الممكن أن تحدث بسبب التغيرات التي توجد في إطار العالقات التي تحدث بين اثنين      

أو أكثر من القائمين باالتصال، أو األهداف و الموضوعات االتصالية، و التي من الممكن أن لم              

 تؤدي هذه األفعال االتصالية إلى تغييرات في إطـار العالقـات أو أهـداف و                يكن المؤكد أن  

  .موضوعات إتصالهم على اختالفها و تعددها

نستطيع أن نقول أن االتصال  له أسبابه التي يحدث نتيجة لوجودها ينقل فمثال المعلم                 

رفة و العلم و يؤثر     يقوم باالتصال مع طالبه ألنه يجب عليه أن يفعل ذلك، حتى ينقل إليهم المع             

على قدراتهم و تطويرها و في نفس الوقت يعمل على تطوير شخصياتهم، و الطالب يقومـون                



        اإلتصـال البيداغوجي                     الثالثالفصل
 

 117 

باالستقبال لنفس األسباب، كما أن لالتصال أثاره و تأثيراته ذلك حسب النموذج السلوكي الـذي            

تـصالية  قدمه سكنر و الذي عبر عنه مثير و استجابة و على هذا األساس تعتبـر األفعـال اال                 

التلقائية العشوائية أمثلة لالستجابات التعبيرية أو الفعالة بـالرغم مـن كـون المثيـر صـعب                 

المالحظة، أو ال يمكن مالحظته، و االتصال من هذا المنطلق أما أن يكون عبارة عن اسـتجابة        

ير لمثير سابق أو عبارة عن عدد من المعطيات التي تكون بداية لمجموعة من الروابط من المث               

  .و االستجابة

 و تظهر األفعال Reactionو على هذا األساس تعتبر عملية االتصال عملية رد فعل            

  .االتصالية بصورة واضحة أنها تعبيرية لذا ينظر إليها على أنها ردود أفعال

و هذا معاني أخرى لإلتصال وضعها علماء النفس الذين يرون نظرية االرتباط التي               

 عالم النفس االجتماعي بـالتمييز بـين        Maslowالستجابة، فقد قام ماسلو     تربط بين المثير و ا    

السلوك التوافقي و السلوك التعبيري فاألول تمثيل عملية التفاعل التي تحدث بين الشخـصية و               

و التي (العالم و مدى تكيف كل واحد مع األخر بينما الثاني ظاهرة متابعة لعملية بناء الشخصية           

و عندما نتحدث عن االتصال الـذي يعتبـر         ) ة التي تصاحب ظاهرة أخرى    تعتبر ظاهرة ثانوي  

فإن نموذج المثير و االستجابة يعتبر من النماذج المناسبة لهذا النـوع مـن              . موضوعا للتوافق 

  .أنواع االتصال الذي نتحدث عنه

  

  : نظرية المعلومات 9-2-2

 عملية تعمل على معالجة تقوم و تعتمد هذه النظرية على االساس الذي يعتبر االتصال      

المعلومات التي يقوم بها اإلنسان و التي تعتمد على ما يفعله من أفعـال أثنـاء قيامـه بعمليـة         

االتصال، وفي مثل هذا الوضع فإن االهتمام األول الذي يبديه اإلنسان يكـون فـي تحـري و                  

مجهول و التقليل   معرفة كمية المعلومات، التي تلعب دورا هاما أو تساعد على إضعاف ما هو              

من عملية التشجيع، لكي نصل في نهاية األمر إلى خفض درجة الغموض أو عدم الثقـة التـي              

 فإن عملية نقـل     Frick"فرك  "تكون لدى أطراف عملية االتصال، وباالعتماد على ما جاء به           

  .المعلومات هي في أساسها عملية إنتقائية أو عملية اختيار
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اضية للمعلومات فإنها تقوم بتقديم مدخال موضوعيا لتحليـل         أما بالنسبة للنظرية الري     

النشاط االتصالي الذي يحدث عن طريق األجهزة على اختالف أنواعها و أهدافها، أو يحـدث               

بين أبناء البشر أو األطر األخرى،  و فيما يخص القيا س الكمي الموضوعي فإنه يتمثـل فـي           

  .م على كلمة واحدة تعني الموافقة أو الرفضنظام الترميز الثقافي مثل القرار الذي يقو

أيضا تستند هذه النظرية على األساس الذي يقول أنه باإلمكان خفض درجة الغموض               

في جميع المواضيع أو المسائل غير الواضحة أو المتبعة، و مثل هذا الخفض يحدث عن طريق             

لة تـشكل القيـا س الكمـي        تحويلها إلى مجموعة من األسئلة المطلوبة لحل المشكلة هذه األسئ         

الضروري الذي يساعد على استخدام هذه النظرية في تحليل عملية االتصال، و ما يحدث فيهـا     

نفس األسلوب نستطيع القيام بالقياس مضمون الرسالة االتصالية التـي          من مواقف و أبعاد، و ب     

يقوم المرسل بإرسالها إلى المستقبلين ثم قياس سعة و طاقة القنوات االتصالية باإلضـافة إلـى                

فعالية الترميز و عملية االستقبال التي يقوم بها المستقبل ثم قيامه بفك الرموز التـي اسـتعملها                 

  . التي قام بإرسالها إلى المستقبلينالمرسل في الرسالة

من إتجاهات هذه النظرية القول و التأكيد على أن االتصال يعتبر عمليـة هادفـة و                  

مقصودة في معظم الموافق االتصالية و الحاالت التعليمية، و هي تهتم بالعمل علـى تقليـل أو                 

المستعملة لإلتصال، و خفض درجة الغموض التي من الممكن أ ن يكون في الرسالة أو الوسيلة      

هذه الصيغة المحددة تعمل على توجيه المالحظ أو المراقب و تقـوده إلـى تحديـد الموقـف                  

االتصالي تحديدا دقيقا باإلضافة إلى كونه يتجه إلى إعطاء هذا التفسير و انتسابه إلى المشاركين         

ـ              صالية كاالتـصال   في العملية االتصالية، و الصعوبة التي تنشأ هنا كون بعض المواقـف االت

المعارض أو الخاص بين األفراد إتصاال ليس هادفا أو بال هدف، أو من الممكن أن يؤدي إالى                 

  .خلق معاني جديدة أو غموض جديد من عملية االتصال نفسها

و تقوم هذه النظرية على األساس الذي يقول بأن العالقة التي تحدث بين المرسـل و                  

  .ائعية أو وسائليةالمستقبل تكون أساسا عالقة در

  

  :النظرية التوافقية 9-2-3
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إن مقومات نظرية التوازن و التوافق األساسية تعتبر بسيطة و تأتي متغيراتهـا فـي              

األصل من نظرية الجسطالت، و يعد أقدم شكل من أشكال النظريات التي تتصل باالتـصال و                

و كأن اثنين من األشـخاص       و الذي يظهر     Heider"هيدر  "ترتبط به، هو الشكل الذي جاء به        

في وضع الذي يحمل كل واحد منهما لآلخر اتجاهات متناقضة مثل الحب و الكراهية في نفس                 

الوقت، أو أنهما يحمالن هذه االتجاهات نحو أشكال العالقة متوازنة عندما يحب كل واحد منهما             

ه ال تكون متوازنة    اآلخر أو يحب الموضوع الخارجي، من ناحية أخرى فإن  أ نماط العالقة هذ             

خصوصا عندما يكره واحد منهم األشياء التي يحبها اآلخر، أيضا تفترض هذه النظرية أن يقاوم        

ألنه بدونه ال يمكن حدوث أي نوع مـن         . المشاركين التغير عندما يكون بينهم توافق أو توازن       

 أجل الموافقة و    أنواع االتصال بصورة متكاملة و مجدية ألن االتصال يعتبر إجراء أساسيا من           

االنسجام و التناغم و إن التوتر الذي يحدث نتيجة لعدم التناسق و التناغم هو الذي يؤدي إلـى                  

  .إضعاف األعمال االتصالية بالفعالية المستمرة

 يرى أن االتصال عبارة عن إستجابة New comb"نيوكمب "باإلضافة لما ذكر فإن   

اجهة التوتر و العمل على إزاحته أو التغلب عليه، و أو رد فعل مكتسب الذي يمكن الفرد من مو  

ذلك من خالل ما يحدث أثناء القيا م بعملية االتصال بين  أطرافه المختلفة، و باالعتماد علـى                   

هذا الرأي فإن االتصال يأتي بصورة مباشرة بعد حدوث الخلل في التوازن النسقي الذي يؤدي               

ة التوازن المطلوبة، و تستمر هذه العملية حتى تـصل          إلى اتجاه االتصال للعمل على إعادة حال      

المعلومات الجديدة التي تؤدي إلى تعكير صفوة مما يؤدي إلى اختزال التوازن مرة أخرى لذلك               

يحدث االتصال من جديد حتى تعود التوازن المطلوب و هكذا و عليه فإن االتصال الذي يقـوم                

خلي يعتبر بمثابة العامل األساسي الذي يشكل نمط        به األفراد من أجل الوصول إلى التناسق الدا       

و طريقة االستقبال و تفسير مضمون االتصال الذي يحدث في المواقـف المختلفـة و تحمـل                 

الرسالة المرسلة فيه معاني و محتويات ذات داللة خاصة تفهم لدى كل فـرد يـستقبلها الفهـم                 

  .المميز و المعبر

ث عن إنعدام التناغم أو االنسجام المعرفي بين         التي تتحد  Festingerو تعتبر نظرية      

أطراف عملية االتصال من أهم و أكثر أنواع الصياغات تطورا بالنسبة لنظرية التوازن و لقـد            
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 و Festinger بتلخيص العناصر األساسية التي قامت  عليهـا النظريـة     Zazonicقام الباحث   

  :هي

نافرة أو غير منسجمة إذا كـان       كل عنصرين من عناصر المعرفة يصبحا في عالقة مت         -

 .خطأ إحداهما مؤكد و يؤدي إلى صحة العنصر األخر

يعمل على دفـع اإلنـسان و       ) و الذي يؤدي إلى عدم الراحة النفسية      (إن عدم اإلنسجام     -

تحفيزه على بذل المجهود و المحاولة من أجل خفض حالة التنافر و عدم التناغم إلى أن                

 .سجام و التوافقيصل في نهاية األمر إلى االن

زيادة على المحاوالت التي يقوم بها الفرد لخفض حالة التناغم الخاص الذي يحدث لـه،               -

فإنه سوف يعمل بشكل جدي إيجابي و فعال على تجنب المواقف و المعلومات التي مـن   

 .الممكن  أن يؤدي إلى زيادة هذا التنافر و التباعد و عدم التناغم

  

ألفراد أثناء قيامهم باالتصال مؤكد أنهم سوف يبتعدون عن         إن هذه النظرية ترى أن ا       

المعلومات التي من أن تزيد من حالة التنافر و عدم التناغم أو اإلنسجام بينهم، ألن األفراد على                 

اختالف شخصياتهم مؤكد أنهم سوف يقومون بتفسير المعلومات التي تصل إليهم بطريقة انتقائية        

 مع البيئة القائمة آلرائهم و على هذا األساس فإن ا ألفـراد الـذين                أو اختيارية و ذلك لما يتفق     

  .يقومون باالتصال يمكنهم القيام بتنظيم المعلومات الجديدة التي تصل إليهم

و االتصال الذي نتحدث عنه يعتبر العملية التي تساعد على تطوير نمط معـين مـن             

 لعملية التعـرض للـضغوط الخارجيـة أو         االعتماد المتبادل الذي يمكن اعتباره نتيجة مباشرة      

الموجودة مسبقا، من ناحية أخرى ترى هذه النظرية أن هذه العالقة االتصالية هو دور ثـانوي،   

و أن هذه العالقة غير مستقلة بل تشكلها و تؤثر عليها ظروف أخرى، و بالرغم من ذلك فـإن                   

اد المجتمع تعتبر نتائج للـسلوك  شكل هذه العالقات و مضمونها و التوجهات التي تربط بين أفر         

-111، ص   2001عمر عبد الـرحيم نـصر اهللا        (االتصالي كما يظهر في الجوانب المختلفة       

119.(  
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  :عوائق االتصال البيداغوجي -10

كالحرارة و الرطوبة و الصوت و اإلضـاءة       : تتأثر عملية االتصال بالعامل الفيزيائي      

 التغلب عليها، و بالعوامل النفسية التي تسببها ظـروف          الخ، و هذه يمكن   ...القوية أ و الضعيفة   

و ) 146، ص 2003ربحي مصطفى عليان، محمد عبد الدبس، (خارج غرفة الصف أو داخلها      

تتوقف معالجة عوائق االتصال البيداغوجي، و االحتياط لها على مدى فهم المربي طبيعتهـا و               

كل منها و وظيفته، و في هذا السياق يمكن         معرفة أنواعها و قدرته على تصنيفها و تبنيه حدود          

  :مالحظة تصنيفات ثالثة رئيسية تنظم أنواع العوائق

  

  :عوائق االتصال البيداغوجي حسب طبيعتها 10-1

  :  و هي في جملتها ثالث مظاهر و تجليات :عوائق داخلية -أ

           و تتمثل في عوائق داخلية ذات صبغة نفسية نابعة من ذات الباث أو كامنة في نفس المتلقي 

جملة العوامل النفسية كالخجل و اإلضطراب و الشعور بالحرج و الخوف و عدم اإلحـساس               

 .بالحرية و التلقائية

منها ما هو طبيعي في نفس المتلقي و منها ما يتسبب فيه الباث و المدرس بتـصرفاته غيـر                   

عة يجـد أمامـه     المدروسة، و عدم مراعاة قواعد بيداغوجيا الفوارق، ذلك أن مدرس المجمو          

خليطا من التالميذ المختلفي الشخصيات و التكوين النفسي و إن قمعه للمغـرور المتعـالي أو                

تتفيهه إلجابة الثرثار لسوف تكون له أثاره على الخجول و ضعيف الشخصية فتنقل فيهم روح               

  .الرغبة في المشاركة، فيكون ذلك أقوى موانع االتصال بينهم و بين األستاذ

  خلية ذات صبغة ذهنية و تتمثل في جملة العوامل الذهنية مثل قصور المتلقي عن              عوائق دا

 .فك الترميز، و مثل إختالف المرجعية و تباين المفاهيم  بين  الباث و المتلقي

                 عوائق داخلية ذات صبغة وجدانية و تتمثل في جملة المشاعر و األحاسـيس الجاذبـة أو

ذ في نفوس تالميذه بشخصيته و هيئته و درجة حيوية ممـا            المنفرة، و في مقدمتها تأثير األستا     

 .يشدهم غليه و يرغبهم في التواصل معه أو ينفرهم منه و يصرف نفوسهم عنه
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 و هي جملة من الموانع المادية التي تعيق االتصال أو تمنـع فاعليتـه و                :عوائق خارجية  -ب

  :منها

 .قصور في وسائل التبليغ لدى الباث -

 .قبال لدى المتلقيضعف وسائل االست -

 .صعوبات تتعلق بمضمون الرسالة البيداغوجية أو شكلها و بنيتها -

 .عوامل معيقة يشتمل عليها المحيط الذي يكتنف العملية التواصلية -

 .عوامل متولدة عن الوسط الثقافي و المستوى الحضاري -

  

  :تصنيف عوائق االتصال حسب مصدرها 10-2

  .أو من مبناها و شكلها صعوبات منبعها مضمون الرسالة -أ

 عوائق تتصل بذات الباث أو سلوكه و يندرج ضمنها كل ما يترتب على النظام المستخدم و   -ب

  .تقنيات االتصال

  . عوائق تتصل بذات المتلقي-جـ

  . عوائق و صعوبات مصدرها المحيط المدرسي أو المحيط العام الذي سكتنف المدرسية-د

عية التنظيم و التسيير و نوعية التراتيب ال مدرسية و           عوائق و صعوبات تترتب عن نو      -هـ

  .النظام الداخلي أو النظام العام للمؤسسة المدرسية

  :و يمكن تصنيف العوائق المشار إليها في الصنافتين السابقتين إلى نوعين

 عوائق  مشتركة بين مختلف االختصاصات و المواد التعليمية. 

      نة أو يقتضيه إستعمال نظام علمي معـين ال         عوائق خاصة تقتضيها طبيعة حادة معي

 .يمثل عائق في غيره

  

  :عوائق مصدرها الرسالة 10-3

الصعوبات المتعلقة بمضمون  الرسالة البيداغوجية أو بشكلها و مبناها هي أعقـد                

  :الصعوبات و أكثرها تشعبا، و يمكن تصنيفها إلى نوعين رئيسيين
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  .عوائق تتصل أو تتعلق بنية الرسالة  - أ

 .وائق تتعلق بتقديمها الماديع  - ب

  :و نذكر منها ما يلي

               استخدام نظام علمي غير معين، و منه استعمال مصطلحات غير دقيقة الداللة، الذي يجعل

استخدامها و التعبير لها في لغة الدرس مصدرا لعوائق تمنع االتصال و تحد من فهم الرسالة                

 ال حل لهذه المـشاكل إال بتعـويض هـذه           البيداغوجية الموجهة من األستاذ إلى تالميذه، و      

 .المصطلحات بما يؤدي معناها مما هو متداول في حياتنا اليومية

               استخدام عبارات فضفاضة ليست لها دالالت محددة، و يمكن أن يفهم بمفهوم مختلف تكون

 .سببا في اختالف المرجعية بين المرسل و المستقبل

        يجة لإلكتفاء بالتلميح عن التصر يح و إمـا نتيجـة           التعقيد و الغموض، و هما يأتيان إما نت

التطويل حيث يشتمل الرسالة البيداغوجية على فائض من الكالم أو من الرموز، ال تقـضيه               

مضامين الرسالة، و إما أن يعالج مثل هذه العوائق بتحديد الكفايات األساسـية للـدرس، و                

كون هناك إختزال مخل و ال تطويل       ضبط حدود المعارف الواجب االكتفاء بها فيه حتى ال ي         

 .ممل

                  االكتفاء بالمعا رف الجاهزة و الحقائق الثابتة على حساب األ بعـاد المنهجيـة و النتـائج

الحضارية مما يفضي إلى الغفلة عن تنمية الملكات الذهنية، و إهمـال األهـداف الحقيقيـة                

النزوع إلى المرونة العقلية،    للدرس، و هي المتمثلة في ترقية المفاهيم و التصورات و تنمية            

و منع المعارف الجاهزة و المسلمات من أن تتحول إلى سلطة معرفية تفرض نفسها علـى                

الباث و المتلقي جميعا، تكرس التبعية العمودية و تمنع االتصال القائم على النشاط الذهني و               

 .الحيوية
  

  :  ثالثة أنواع رئيسية يمكن تصنيف جملة العوائق المنهجية إلى:عوائق منهجية 10-4

  :صعوبات مصدرها الوسائل المنهجية المعتمدة في تحقيق االتصال البيداغوجي -أ

 عدم وضوح األ هداف  و التصورات لتأثير المواد على المتلقي -
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ضعف النقل البيداغوجي و اخفاق األستاذ في تحديد النوافذ الواجب فتحها فـي الـنص                -

 .حيوية في الدرسللوصول من خاللها إلى األهداف ال

اخفاق األستاذ في تحديد الكفايات األ ساسية للدرس وضـبط المعـارف أو المهـارات                -

 .الواجب االكتفاء بها في  كل درس

  :صعوبات و عوائق مصدرها اإلجراءات المنهجية و يأتي في مقدمتها -ب

 أن يتم   عدم فهم األستاذ طبيعة التواصل البيداغوجي، و عدم وعيه بأن االتصال ال يمكن             -

في إطار وحدة متماسكة تستمر عبر وحدة زمنية تستغرق كامل الحصة أو تستغرق وقتا              

طويال منها و إنما يتحتم تجزئة االتصال إلى وحدات صغيرة متنوعـة فـي وسـائلها،                

مختلفة في مضامينها تتخللها لحظات فراغ هي بمثابة محطـات إسـتراحة، و أن هـذه               

مدى توقف المدرس في تفكيك المعـاني و األفكـار و           اللوحدات التواصليةتتوقف على    

تجزئة األ سئلة لضم ان التقدم في سير درسه وفق خطوات منهجية واضـحة، يفـضي                

 .بعضها إالى بعض و تفضي في جملتها إلى تحقيق الهدف العام المراد من الدرس

 .القصور أو التقصير في ا ستخالص المعلومات -

رف العوامل المساعدة و اكتشاف الصعوبات و العوامـل         االخفاق في تحليل النتائج و تع      -

 .المعيقة

 .االكتفاء باألدوات المعطاة مسبقا -

لتعرف خصوصيات هذا النوع من العوائق المنهجية نحتاج إلى تقسيم األدوات و الوسائل التـي    

ـ           ن يحتاجها المدرس لتحليل مضامين درسه إلى ثالثة أنواع متكاملة ال يمكن االكتفاء ببعضها ع

  :البعض اآلخر

األدوات المعطاة مسبقا و هي وسائل متوفرة للتلميذ و األستاذ على السواء قبل الدرس و                -

 .قبل اإلعداد و االستعداد له

أدوات يوفرها األستاذ خالل إعداده الدرس و قيامه بعملية النقل البيداغوجي  و تتمثـل                -

يات تطبيقيـة و مـا   بالدرجة األولى في ما يعده من أسئلة و ما يـصوغه مـن وضـع           

 .يستحضره من معينات و بدائل تشخيصية
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أدوات يتيحها سير الدرس باعتبار أن السؤال قد تتولد عنه أسئلة و أن الجواب قد يفـتح             -

نوافذ جديدة على جوانب من الدرس لم تكن في الحسبان، و يكشف عن أفكار و خواطر                

لتحليل و لتحقيق المزيد مـن      و تصورات لم تكن واردة، فينتج أدوات جديدة لمواصلة ا         

اإلثراء و التعميق، و بذلك يوفر وسائل جديدة لالتصال البيداغوجي و لـدعم مـشاركة               

فإذا قصر المدرس في استخدام هذه و االستفادة من تلـك، مكتفيـا    . التالميذ في الدرس    

باالعتماد على األدوات المعطاة مسبقا ضيق على طلبته قنوات االتصال و حرمهم مـن              

 .لتفاعل مع الدرس و الشعور بدورهم في تحقيق اإلضافة النوعيةا

  

  :العوائق المتعلقة بالمرسل 10-5

يكون مصدرها المرسل نفسه و إن كانت تختلف        ) االتصال البيداغوجي (هناك جملة من العوائق     

في نسبة حضورها و درجة تأثيرها من أستاذ إلى آخر تبعا الختالف السن و الجنس و المزاج                 

شحصي و الخبرة الشخصية لدى كل أستاذ أو أستاذة، و تبعا لنوعية التصورات التي يحملهـا             ال

  :كل منهم عن نفسه أو عن طلبته، و يمكن تقسيم هذه العوائق إلى ثالثة فئات

 نكتفي منها بذكر الثالثة التالية:فئة متعلقة بأدوات التبليغ :  

عة  نسق الكـالم، نـوع مـن         وجود خلل في النطق مثل الفأفأة، و التأتأة و سر          -

الضجيج يحد من قدرة أذهان المتلقين عن االستيعاب و يمنعهم من االتصال مـع              

  .بعضهم و مع أساتذتهم

عجز الباث أو تقصيره في استعمال العالمـات غيـر اللغويـة كاإلشـارات و                -

المشخصات، و المالمح المعبرة و الحركات و أوضاع الجسم، و الحركـة فـي              

 .غوجيالمجال البيدا

 و تأتي في مقدمتها: فئة العوامل النفسية: 

الصورة الخاطئة التي يحملها المدرس عن نفسه، و ما يترتب عنها من خجـل و                -

اضطراب و ضعف شخصيته، أو من غرور و مبالغة في الثقة بالنفس يفـضيان              

  .إلى سوء التقدير و سوء التصرف في العالقات، أو في االنتظارات
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   كلهم أو بعضهم مما يقضي به إلى البعض         : المدرس عن تالميذه   الصورة التي يحملها 

و اإلقبال عليهم، و النفور من البعض و اهمالهم، أو يحمله على التبـسيط المفـرط أو                

على الصعوبة المفرطة التي تجعله يطلب من تالميذه ما يتجاوز امكانياتهم الذهنيـة و              

 . التدريسهو ما يكون عادة نتيجة حداثة عهد األستاذ بمهنة

   فقد يكون حاد الطبع سريع الثورة و الغضب متسرعا فـي      :المزاج الشخصي للمدرس 

ردود فعله، مما يحمله التالميذ على االنكماش إذ يفقدون الشعور بـاألمن و يحرمـون               

 .اإلحساس بالحرية و التلقائية
  

   ى عامل   و هي جملة من العوامل و المؤثرات يمكن إرجاعها إل          :فئة العوامل السلوكية

رئيسي واحد هو االرتجال الذي تتولد عنه كل األخالل و العوائـق البيداغوجيـة مـن     

غياب التشويق و التحفيز إلى عدم تنظيم العمل بكيفية تضمن له التدرج و الوضـوح،               

إلى التقصير في النقل البيداغوجي إلى االحقاق في تخير المعينات و البدائل التشخيصية            

ال، يضاف إلى ذلك عامل آخر قوى التأثير هو ركود األسـتاذ و             أو عدم استعمالها أص   

 .تجافيه عن الحيوية و النشاط و الحركة في الفصل
  

  : بالمستقبلالعوائق المتعلقة 10-6

  :من عوائق االتصال ما يكون سببه المتلقي نفسه و يمكن تصنيف مجموعها في ما يلي  

  .خلل سمعي، خلل بصري: أخالل التلقي -

خلل في نطق و القدرة على الكالم، قـصور عـضوي أو   : بير عن االستجابة  أخالل التع  -

عجز مهاري يحد من قدرة المتلقي على التعبير عن استجابته بانجاز العمل المطلوب أو              

 .القيام بالحركة المعبرة

عوائق نفسية تمنع المتلقي من اإلندماج في النشاط التواصلي و تحد مـن رغبتـه فـي                  -

شعور بالخجل أو بالخوف من العقاب أ و من السخرية و           : ي مقدمتها المشاركة و يأتي ف   

 .التتفيه، عدم اإلحساس بالحرية و التلقائية

عوائق ذهنية و هي من الصعوبات ذات الخطورة ال بالغة على تأمين مسار التواصل و                -

ضمان استمراره و أدائه وظائفه و منها ضعف الحافز على الـتعلم أو فقدانـه و عـدم             
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 الموضوع و القضايا المطروحة على الطلبة مع مستواهم الذهني سواء كانت فوق    تناسب

مستواهم بما تمثله من صعوبة بالغة، أو كانت دون مستواهم بما فيها من سهولة بالغة، و       

المكتسبات ما قبل مدرسية و ما يملكه التالميذ من معلومات و مواقف و أحكـام وقـيم                 

 قد استقروا من محيطهم العـائلي و االجتمـاعي، هـذا            تتعلق بمسائل الدرس،  و كانوا     

باإلضافة إلى عوائق المحيط و هو ما يكون مصدره نظام التسيير أو المحـيط القريـب               

خليـة ماجـستير    (الذي يكتنف المؤسسة التربوية، أو المحيط الحضاري و الثقافي العام           

(w-pi-adnnet-tn/Maousoua.  
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  :ةــخالص

خالل ما تقدم يتضح أن تصنيفات عديدة لفهم أكثر عالقة المرسل مع المستقبل و لفهم               من    

طبيعة االتصال، و أي عملية اتصال هادفة فاالتصال البيداغوجي يهدف إلى التأثير و التغييـر               

و أن عملية االتصال تمر بخمس . في سلوك هذا التلميذ و من أجل إكساب المتعلم خبرات جديدة     

 إدراك أهمية الرسالة، و مرحلة صياغة الرسالة و ترميزها ثم اختيار وسـيلة أو             مراحل و هي  

  .قناة االتصال ثم فك الرموز و تحليل الرسالة و تفسيرها ثم تأتي االستجابة أو رد الفعل

و أن االتصال البيداغوجي يقوم على مبادئ و أسس، و مهارات لالتصال لكي يكون فعال                 

راتيجيات تطوير مهارات االتصال الفعالة لدى الطلبة، و هناك عدة          و جيد و هناك طرق و است      

نظريات حاولت تفسير االتصال، و لكن رغم الجهود المبذولة لنجاح االتصال البيداغوجي توجد            

 .عوائق تعرقل سير العملية التعليمية بنجاح تام
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  :تمهيــد

سنحاول في هذا الفصل التطرق إلى أدوات األستاذ و مختلف مسؤولياته و المهام المكلف   

 معرفية و شخـصية و كلمـا   بها ألداء العملية التعليمية، و إلى خصائص األستاذ من خصائص    

ثم سننتقل إلى الطرف الثاني من العملية التعليمية أال         . اختلفت الخصائص اختلف أنواع األساتذة    

و هو الطالب، فسنحاول معرفة البنية الفكرية لهذا األخير و إحتياجاته ثم إلى أنـواع الطلبـة و      

بيعة العالقة بـين طرفـي      منها نستخرج صفات الطالب الجيد بعد ذلك نحاول التعرف على ط          

  .العملية التعليمية التعلمية
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  :األستاذ -1

  :أنواع األساتذة 1- 1

هو الذي يحقد ألتفه األسباب و تثيره كل المواقف الصغيرة و           : األستاذ عصبي المزاج   1-1-1

  .الكبيرة، فهو يصرخ دائما و يكثر من التهديد و الوعيد

 على الحياد التام، و تقل فاعليتهم و يحجمون عن المشاركة، و            فالطالب في هذه الحالة سيقعون    

  .بذلك يضعف درهم خوفا من ردود أفعال أستاذهم

و نجد هذا األستاذ عالقاته االجتماعية محدودة، و تصبح مهنة التعليم غير فاعلـة ألن أسـاس                 

  .التعليم هو التواصل الجيد مع األخرين

  

ذي ال يملك القدرة أو الجرأة على اتخاذ القرار، و ال           هو ال : األستاذ ضعيف الشخصية   1-1-2

يستطيع إدارة حوار أو مناقشة، و ال يملك القدرة على ضبط النظام داخل حجرة الصف، و من                 

  .ثم يفقد قدرته في التأثير على اآلخرين، و ينظر إليه الطالب نظرة إستخفاف

، و لكن هذه األمور يجد فيها الطـالب        و قد يكون هذا األستاذ متمكنا من مادته و مؤهال تربويا          

  .مجاال خصبا للعب و ممارسة هواياتهم في المشاغبة

  

 و هو الذي ينظر إلى األمور بمنظار الشدة و العنف، يدخل عابسا و              :األستاذ المتشدد  1-1-3

يخرج عابسا كثير اإلنتقاد، فهو الذي يتحدث و على اآلخرين االستماع، متـشدد فـي طـرح                 

ال يسمح بها إال في إطار ضيق، في نفس الوقت يمتاز باإلنضباط في معظم األشياء               األسئلة، و   

و من صفا ته اإلخالص في العمل و حب المهنة، و يعمل على بذل كل طاقته من أجل إنجـاح                 

مهنته، و التشدد يعمل على خلق جو غير مريح للعملية التعليمية، و تنعدم روح الود و المحبـة               

به، و تقل فاعليتهم، و تضعف مناقشتهم، و تصبح مهنة التعليم أحادية الجانب             بين األستاذ و طال   

  .دون أثر للطالب

  

 هو الذي يقدم على عمله بكل حيوية و نشا ط، فهو يميل إلى الـسرعة   :األستاذ النشط  1-1-4

خذ في إنجاز أعماله، كثير الحركة، تربطه عالقات جيدة مع زمالئه يتقيد باألنظمة و القوانين يأ              
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كل أموره بجدية و ينعكس هذا على طريقته في التدريس، و يمتاز هذا األستاذ بكثرة الحركـة                 

داخل حجرة الصف مما يقلل من قدرة الطالب على االنتباه، لكنه تربط بين هذا األستاذ و طلبته          

  .عالقات جيدة

  

ع الصدر، يتقبل    يمتاز بالبشاشة تظهر عليه دائما عالمات السرور واس        :األستاذ المرح  1-1-5

اآلخرين و يعفو عن أخطائهم، يختار دائما أيسر األمور بعيدا عن التعنت و التشدد، يخلق  جوا                 

  .من المرح و السرور حينما كان تربطه عالقات جيدة مع الجميع

هذا األستاذ إذا كان يملك شخصية قوية إضافة إلى صفة المرح تكون صفة جيـدة ألن المـرح       

  .شويق داخل حجرة الدراسةيعني المتعة و الت

أما إذا كان ضعيف الشخصية، فالمرح سلبية، ألن هذا يعني عدم النظام و الفوضى، و تـصبح                 

  .عملية مهددة، ألن التعليم دون نظام ال يتم أبدا

  

 و هو الذي يضع األمور في نصابها، يحرص علـى تطـوير نفـسه        :األستاذ المتزن  1-1-6

  .العالقات الجيدة مع الجميعمهنيا، يملك الطموح، يحرص على 

يحسن إدارة الصف، يمتلك االتجاهات و القيم المطلوبة، يخطط لعمله جيـدا يحـرص علـى                

خالـد  (التنظيم، يتخذ اإلجراءات المناسبة لكل المواقف، يخلق جوا ممتعا داخل حجرة الدراسة             

  ).81-75، ص 2004زكي عقل، 

  

  :خصائص المعلم 1-2

حديد فعالية التعليم و نجاحه األمر الذي دفع العديد من الباحثين       إن للمعلم دورا مهما في ت     

إلى دراسة الخصائص التي يتميز بها المعلم الفعال من وجهة نظر المعلمين أنفسهم و المتعلمين               

و ذلك بهدف الوقوف على أهم الخصائص ذات العالقـة          ... و المديرين و المشرفين التربويين    

  :التعلمية، و نشير إلى نوعين من الخصائص هما –بنجاح العملية التعليمية 
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  :الخصائص المعرفية 1-2-1

فحصيلة المعلم المعرفية و قدراته العقلية و أساليب التعليم التي يتبعها في أثنـاء قيامـه                

بعملية التلعيم تمثل عوامل مهمة في إستشارة الطلبة و تواصلهم و توجههم نحو عملية التعلم، و                

  :ائص المعرفية للمعلم الفعال على النحو التالييمكن تصنيف الخص

  

  :اإلعداد األكاديمي و المهني 1-2-1-1

فاإلعداد األكاديمي للمعلم مرتبطا إيجابيا بفعالية التعليم، و تشير الدراسات و البحوث في             

هذا المجال إلى أن المعلمين الذين يتفقون في ميدان العمل هم المعلمـون المؤهلـون مهنيـا و                  

  .يمياأكاد

  

  :إتساع المعرفة و االهتمامات 1-2-1-2

التعلم الناجح و الفعال ليس قصرا على المعلم المتفوق في ميدان  تخصصه فقط، و إنما                 

يرتبط أيضا بمدى إهتماماته و تنوعها و أن سعة إطالع المعلم و تنوعها تجعله أكثر فعالية من                 

  .المعلم األقل اهتماما و معرفة و إطالعا

  

  :المعلومات المتوافرة للمعلم عن طالبه 1-2-1-3

تشكل كمية المعلومات التي تتوافر لدى المعلم عن الخصائص المختلفة لطلبته عنـصرا             

مهما في التعلم الفعال و قد تبين من الدراسات و البحوث التي أجريب في هذا الصدد إلـى أن                   

 و إتجاهات الطلبة نحو الدراسة و   هذا النوع من المعلومات يرتبط على نحو وثيق بفعالية التعليم         

أسماؤهم، و قـدراتهم العقليـة، و   : المعلمين، و المعلم الناجح هو الذي يعرف الكثير عن طلبته       

مستويات نموهم، و تحصيلهم، و خلفياتهم االقتصادية و االجتماعية و الثقافية، إضافة إلى سعة              

  .إطالعه بموضوع تخصصه
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  : تقدميةاستخدام المنظمات ال 1-2-1-4

يلجأ المعلم األكثر فعالية إلى استخدام استراتيجيات تجعل تعلم طلبته ذا معنى، و ذلك من          

خالل إعداد طلبته معرفيا لدى تقديم مواد أو معلومات جديدة لهم، و تمثل المنظمات المتقدمـة                

هم مراجعات أو معلومات أو قراءات قصيرة عامة يكون الطلبة على ألفة بها أكثـر مـن ألفـت                 

  .بالمادة التعليمية األكثر تعقدا و تحديدا

  

  :الخصائص الشخصية 1-2-2

تشير الدراسات التي أجريت على الخصائص الشخصية للمعلمين إلى أن عـددا مـنهم              

ينزع إلى إثارة مناخات صفية مختلفة لدى تفاعلهم و تواصلهم مع طلبتهم، و هذا التباين يعـود                 

 يتميز بها المعلمون بعضهم عـن بعـض خاصـة مـن     إلى اختالف في سمات الشخصية التي 

االتجاهات و القيم و سمات الشخصية التي يتميز بها كل واحد منهم مما تسبب تباينا واضحا في                

القدرات العامة لكل معلم منهم و المتغيرات المعرفية األخرى و هذا ينعكس بالـضرورة علـى      

 هذه الدراسات أهم الخصائص الشخصية للمعلم النتاجات التعليمية للمعلم لدى طلبته و قد تناولت     

  .و عالقتها بالتعلم الناجح على النحو التالي

  

  :زان و الدفء و المودةتاإل 1-2-2-1

تشير الدراسات التي أجريت حول أثر الخصائص الشخصية للمعلمين علـى مـستويات          

صعوبات المدرسية  التحصيل الدراسي للطلبة، أن األطفال و المراهقين الذين يواجهون بعض ال          

و المنزلية قادرون على التحسن السريع عندما يرعـاهم معلمـون قـادرون علـى تزويـدهم             

بالمسؤولية و أن هناك إرتباطا قويا بين فعالية التعليم و خصائص المعلمين االنفعاليـة يفـوق                

ون و أن المعلمين الذين يتميـز     . االرتباط بين تلك الخصائص و الخصائص المعرفية للمعلمين       

بالتسامح تجاه سلوك طلبتهم و دوافعهم و يعبرون عن مشاعر ودية حيالهم و تتقبلون أفكارهم و             

يشجعونهم عن المساهمة في النشاطات الصفية المختلفة هؤالء المعلمون هم أكثر فعاليـة مـن               

  .غيرهم
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  :الحماس 1-2-2-2

لتعليم على نحو كبير ، إن مستوى حماس المعلم في أداء مهمته التعليمية يؤثر في فعالية ا      

فقد أوضحت الدراسات في هذا المجال وجود عالقة ارتباطية إيجابية بـين حمـاس المعلـم و                 

  .مستوى تحصيل طلبته

  

  :اإلنسانية 1-2-2-3

الذي يتصف بما تنطوي عليه هذه الكلمة من معنـى و         " اإلنسان"المعلم الفعال هو المعلم     

لمتعاطف و الودود و الصادق و المتحمس و المرح و          هو القادر على التواصل مع األخرين و ا       

، 2001سامي محمد ملحـم،  (الديمقراطي و المتفتح و المبادر و القابل للنقد و المتقبل لآلخرين          

  )382-380ص 

أما السيد سالمة الخميسي فيرى بأن المعلم المهيأ للتعليم في التربية المعاصـرة يمتلـك               

  :عددا من الخصائص أهمها

  

  :الرغبة الطبيعة في التعليم 1-2-2-4

فالمعلم الذي تتوافر لديه هذه الرغبة سوف يقبل على الطلبة و موضوعه بحب و دافعية،         

سوف يتعامل المعلم الذي يتميـز بهـذه        . كما سوف ينهمك في التعليم فكرا و سلوكا و شعورا         

محاولة جادة أمينـة،  الرغبة مع التعليم ليس كمهنة فحسب، و إنما كمهنة إنسانية تتطلب منه كل  

و كل فكر مخلص و أصيل لتطوير العمل التعليمي فالرغبة الـصادقة، تـوفر اإلسـتعداد، و                 

  .اإلستعداد األصيل يضمن تطوير القدرات و الحماس العملي

  

  :االلتزام الفطري و الطبيعي بمتطلبات مهنة التعليم 1-2-2-5

م و هادف  و مؤثر، كما يشجعه على         يؤدي هذا االلتزام في المعلم إلى انتاج تعليم منتظ        

تكريس جل هذه للتعليم كمهنة اختارها عن رغبة ذاتية يشبع من خاللهـا حاجـات إنـسانية و                  

اجتماعية لديه، و يحقق من خالله ذاته االجتماعية و المهنية فيـسعى للتعـاون و االبتكـار و                  

  .التجديد لصالح المهنة
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  :الذكاء المناسب 1-2-2-6

ي يتطلب ذكاء مناسب، حيث تتطلب التربية المعاصرة معلما يمتلك ذكـاء            فالعمل التعليم 

فوق المتوسط على األقل، حيث يساعده هذا في تشكيل رؤيته التربوية و إتخاذ قراراته التعليمية               

المتعلقة بالجوانب المختلفة للعمل التعليمي داخل الفصل و خارجه، كما يساعده الذكاء المناسب             

ءات المالئمة لمعالجة المشاكل الصفية و إدارة المواقف التعليمية داخل حجرة           على اتخاذ اإلجرا  

  .الدراسة، و توجيه تالميذه دائما نحو األفضل

  

  :المعرفة الكافية 1-2-2-7

  :يحتاج المعلم إلى خمسة أنواع من المعرفة

  .معرفة عامة تتمثل في أساليب العلوم و مبادئها -

ة المعلم هي معرفته المعمقـة لموضـوع        معرفة خاصة بموضوع تعليمه فبضاع     -

 .تعليمه، و كلما كان متمكنا من موضوع تعليمه كلما أقبل عليه الطلبة

و تشمل هذه المعرفة، المعلومات النظرية الخاصة : معرفة طرق و أساليب التعليم    -

بتخطيط التعليم و تحفيز التالميذ و تشويقهم للتعليم، و كيفية توصـيل المحتـوى              

تعمال طرق فعالة و وسائل معينة تيسر تعلم التالميذ و كذلك إلمامه            الدراسي باس 

بالمعرفة الخاصة بإدارة الصف و تقويم تعلم تالميذه و توجيههم لمزيد من التعلم             

فالمعلم في حاجة إلى امتالك المعرفة التربوية المهنية في مختلف  أشكال اإلعداد             

 .ه للقيام بالتعليم الفعالالنظري و العلمي التربوي و النفسي الذي يؤهل

هذا النوع من المعرفة يمكن للمعلـم مـن تحديـد           : معرفة التالميذ الذين يعلمهم    -

الخصائص الفكرية و النفسية و االجتماعية لتالميذه و من ثم يكون أقـدر علـى               

اختيار أساليب تعليمهم، و توجيههم و إرشادهم و مراعى الفروق الفردية بينهم و             

 .لوكية و التعليميةحل مشكالتهم الس
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فا لمعلم الفعال هو الذي  تكون لديه دراية بمواطن ضعفه و مواضع            : معرفة ذاته  -

قوته، و قدراته العامة في التعليم مما يعينه على االختيار السليم للطرق و الوسائل       

 .التعليمية التي تتفق مع قدراته و إمكاناته الشخصية

  

  :الصحة الجسمية و العقلية 1-2-2-8

مهنة التعليم مهنة شاقة تقتضي بذل جهد كبير و ال سيما حين يكون المعلم معينا بتعلـيم          ف

الصغار، فا لصحة المناسبة و الحيوية الجسمية تمثل شرطا هاما لتحقيق تعليم ناجح و مفيد كما                

عام في  تحتاج مهنة التعليم إلى أن يتمتع المعلم بالسالمة النفسية و االتزان اإلنفعالي، و التحكم ال              

  .عواطفه و مشاعره و ضبط إنفعاالته قدر اإلمكان

  

  :المظهر العام المناسب 1-2-2-9

فالمعلم يقضي منه الحرص و االلتزام في مظهره العام و الشخصي، فـالمعلم نمـوذج               

لتالميذه وقدوة لهم، و عليه فإن أهمية كبيرة تعقد على مظهر المعلم  بحيث يكون المعلم مقبوال                 

 لباسه ورائحته دون إسراف أو مغاالة بحيث يكون محل انتقاد لتالميذه أو ملفتـا               في مظهره وة  

  .الهتمامهم في غير موضوع التعليم أو مثيرا لتعليقاتهم و تهكمهم على مظهر أو سلوكه

  

  :المهارات في العالقات االجتماعية 1-2-2-10

اني يقوم على التفاعـل     فالتعليم مهنة إنسانية و اجتماعية، فالمجتمع المدرسي مجتمع إنس        

االجتماعي بين أعضائه و تالميذ و معلمين و إداريين و عاملين و عمال، و يتفاعل بدوره مـع               

المترددين على المدرسة من خارجها كأولياء األمور و الموجهين و ممثلي المجتمع المحلي على           

 زمالئه في المدرسة اختالقهم و يفرض هذا الواقع على المعلم بالضرورة االتصاف بالتعاون مع     

و يشاركهم معرفته و المحافظة على عالقات إيجابية فعالة، و احترام متبادل مع كافـة أفـراد                 

المجتمع المدرسي مع تالميذ و زمالء و إداريين  فاتصاف المعلم بالمهارات االجتماعية يمكنـه          

عي و متفتح و    من تذليل كثير من الصعاب و يساعده في اإلسهام في صنع مناخ مدرسي اجتما             

  .مرن
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  :الصوت الجلي المسموع المرن المناسب لمتطلبات الموقف التعليمي  1-2-2-11

تقوم على التفاعل اللفظي اإليجـابي، و  ) حجرة الدراسة (فالعملية التعليمية داخل الحجرة     

التفاعل اللفظي ال يأخذ مساراته الطبيعية بين المعلم و تالميذه إال إذا كـان الـصوت واضـحا       

مسموعا، فحينما يكون صوت المعلم غير واضح أو خافت فإن رسالة التعلم  تـصل للتالميـذ                 

منقطعة مشوهة خاصة و أن غالبية الفصول اآلن  تزدحم بالتالميذ و تعاني من إرتفاع الكثافة و        

هذا يتطلب من المعلم بشكل خاص  أن يكون واضح الصوت و أن يغير في نبراتـه و درجـة           

االنتباه الدائم من المتعلمين و حتى يتجنب الرتابة التي تؤدي إلـى الملـل و               صوته حتى يوفر    

  .تشتيت االنتباه

  

  :الموضعية و العدل في الحكم و معاملة التالميذ 1-2-2-12

فالمعلم يتعامل مع التالميذ من مختلف المستويات االجتماعية و الثقافية و االقتـصادية و           

 و خلفياتهم االجتماعية، فهم يختلفون أيضا في قدراتهم الفردية      كما يختلف التالميذ في مستوياتهم    

و المعلم إذا حكمته األهواء و النزعات الشخصية في   . في التعلم و التفاعل مع المواقف التعليمية      

 شيوع الكراهية و التباغض  بين التالميـذ،  علىتعامله مع تالميذه اجتماعيا أو تعليميا أدى ذلك     

ميز المعلم بالموضوعية و البعد عن االنحياز و النظرة الشخصية، سواء فـي             و لذا ينبغي أن يت    

تعامله اليومي مع التالميذ أو في حكمه على نتائج تعلمهم و على انجازاتهم أو إخفاقاتهم حتـي                 

  . يشعر التلميذ أنه في يد أمينة ال تحكمها األهواء

  

  :الصبر 1-2-2-13

ة يتطلب منه جهدا و معرفة و مهارة تلقائية، إن تعرض المعلم لمواقف تعليمية متنوع

كذلك فإن تعرضه لمستويات عقلية مختلفة من التالميذ و مستويات أخالقية و اجتماعية متنوعة 

من اإلداريين و المعلمين و أولياء األمور تستدعي منه أن يتحلى بالصبر و التسامح و طول 

الرسالة التربوية الجديرة بالتحمل و الصبر البال حتى يتحمل القيام بدوره و مهامه من منظور 

  .على صعوباتها و تحدياتها
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  :اإلطالع و الرغبة في التعلم المستمر 1-2-2-14

إن التعليم علم أدائي تطبيقي يقوم على معطيات و نتائج التقدم الحادث في علوم عديدة و 

معاصر هو المعلم الدائم هو دائم التغير و التطور، و لذلك فإن المعلم الناجح في التعليم ال

  .اإلطالع و اإللمام بكل جديد في مهنته و في غيرها من الميادين

فهناك تطور متسارع في مجاالت علم النفس، و اإلدارة و أساليب التعليم و التقويم، فهل يمكن 

  !للمعلم الناجح اإلنعزال عن هذه التطورات؟

لثورة على التعليم، إدارة أساليب  هناك ثورة في مجال التكنولوجيا، و انعكست هذه ا

تعليم و تقويم، و أنشطة فهل يمكن للمعلم أن يغض الطرف عن ذلك، هذه التغيرات تتطلب من 

المعلم الناجح أن يكون دائم اإلطالع، قارئ مقبل على أشكال التدريب لتجديد فكره و إثراء 

  .معلوماته و تطوير أساليبه

  

  :اإلخالص و الحماس 1-2-2-15

ص المعلم لمهنته و حبه لتالميذه يدفعه إلى الحماس في تعليمهم  و تحمل كل فإخال

الصعاب من أجلهم، و هذا الحماس يدفعه إلى التجويد في األداء التعليمي، فكثيرا ما يكون الفرق 

بين أداء المعلم و آخر أن أحدهما يكون أكثر إخالصا و حماسا من اآلخر حتى و لو كانا 

اءة و القدرة و اإلعداد و المعلم المخلص و المتحمس يبدو أكثر مرحا و أكثر متساويين في الكف

السيد سالمة (ودا للتالميذ، متواضع النفس يعترف بخطئه، مرن بعيدا عن الجمود و التعصب 

  )270-265، ص 2000الخميسي، 

  

  :أدوار األستاذ و مسؤولياته و مهامه 1-3

األستاذ باختالف المدرسة الفكرية التي تحكم عمله تختلف األدوار و المهام التي يقوم بها 

  .و األسس الفلسفية التي يستند إليها و نظرته و مفهومه لعملية التعلم و التعليم
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  :المعلم و التنمية الشاملة للمتعلم 1-3-1

مقولة " دع تالميذك يقودونك، فلن تضل الطريق كثيرا، أدرسها و لتكن أعمالهم دليلك"

 فقد تطور مفهوم التعليم بحيث أصبحت األعمال التي يقوم بها المعلم BUTMANقالها بتمان 

من أجل مساعدة تالميذه على تحقيق أقصى قدر من النمو الشامل و المتكامل في مقدمة المهام 

التي تشغل بال المربين، و ال بد للمعلم أن يتعرف أوال على بعض الحقائق األساسية عن طبيعة 

ن حاجاتهم و مطالب نموهم و المشكالت التي يواجهنها تجزء من عملية النمو نمو تالميذه، و ع

  :و طبيعة الفروق الفردية بينهم و التي نعرضها في ما يأتي

 في عملية النمو تتكامل التغيرات الفيزيولوجية و الجسدية : الخصائص النهائية للتالميذ

. ة على بيئته التي يعيش فيهامع التغيرات السيكولوجية لتحسين قدرة الفرد في السيطر

أما التغيرات ... الطول و الوزن و اللون و اللمس: فالتغيرات الجسدية تتمثل في 

  .التفكير و اإلنفعال و العاطفة و العالقات االجتماعية: السيكولويجية تتمثل في

  

  :دور المعلم في تنظيم عملية التعلم 1-3-2

حقل التربية و التعليم أن محور التركيز في لقد أصبح معروفا لدى جميع العاملين في 

العملية التربوية قد إنتقل من التعليم إلى التعلم، و بالتالي إلى التشيد على دور المعلم باعتباره 

و المعلم بوصفه منظما لتعلم تالميذه و معززا و مسيرا . منظما و مسيرا و معزز التعلم للتالميذ

و لكي يكون المعلم قادرا على أداء هذا .  ترتبط بهذا الدورلهذا التعلم يضطلع بمسؤوليات جسام

الدور العظيم  األهمية، فإنه ينبغي أن يقوم بالمهمات التعليمية الرئيسية التالية التي يتطلبها تنظيم 

  .التعلم

تحديد األهداف السلوكية للتعليم الصفي على هيئة نتاجات تعليمية موصوغة من  -

رة منهم و مرتبطة إرتباطا تسلسليا بأهداف تربوية وجهة نظر التالميذ و منتظ

  .عامة

تحديد المتطلبات األساسية لتعلم األهداف السلوكية الخاصة و اختبار مدى اتقان  -

 .التالميذ للتأكد منة توافر استعداد التالميذ لتعلمها



   طالب-                      العالقة أستاذ      الرابعالفصل
 

 141 

تعلمية ترتبط باألهداف المخططة و تناسب /تخطيط خبرات و أنشطة تعليمية -

ميذ و طرق تفكيرهم و تساهم إسهاما فعاال في مساعدة التالميذ على مستوى التال

 .بلوغ األهداف  التعلمية دون إحباط

توفير الدافعية للتعلم عند جميع التالميذ و تهيئة المناخ المناسب النفسي و المادي  -

 .الذي يساعد على تعلم فعال

يم تعلم التالميذ و اختيار األساليب و تخطيط األدوات و الوسائل المناسبة لتقو -

سامي (قياس مدى تحقيق األهداف للتأكد من بلوغ التالميذ النتاجات المنتظرة 

 )407-400،  ص 2001محمد ملحم، 

  

  :دور المعلم في التخطيط لتحديد األهداف في ضوء محتوى المادة التعليمية 1-3-3

اسي يحدد في يرسم واضعوا المنهج الدراسي األهداف العامة لكل مادة أو محتوى در

المنهج، و هو ما يسمى باألهداف العامة، و قد يذكر في بعض المناهج إلى جانب هذه األهداف 

  .ما يسميه واضعوا المنهج باألهداف الخاصة

إن المنهج ال يقدم لكل درس من الدروس التي يتعلمها الطلبة في المدرسة أهداف خاصة 

فسهم األهداف على ضوء المحتوى التعليمي بل يترك المجال أمام المعلمين كي يبنوهم بأن

المخصص في كل كتاب لكل مادة، و أن يكون لهم دور في بناء األهداف وفق قدرات تالميذهم 

و حاجاتهم و ما يتوافر لديهم من أدوات و وسائل تسهل عملهم من جهة و تعمق فهم طلبتهم 

الت الثالثة و شروط صياغة للمواد التي يدرسونها، شريطة أن يراعوا شمول األهداف للمجا

  :األهداف التربوية، إن أهم المواصفات التي يجب أن تتوافر في المحتوى التعليمي هي

  .أن يخلو من األخطاء العلمية -1

 .أن ال يعتبر المعلم أن الكتاب المدرسي هو المصدر األول و األخير للمحتوى التعليمي -2

لطلبة للمادة أو بما يراه من أنشطة أن يثري موضوعات الكتاب بما يرى أنه يعمق فهم ا -3

يحددها للطالب، أو من تدريبات إضافية يحقق تطبيقها في درس معين، إكساب المتعلم 

 .مهارات عملية و نظرية ذات قيمة في تعزيز ما يتعلمه
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 .أن يجزئ المادة التعليمية، إلى مستويات يبنى بعضها على بعض بناءا منطقيا -4

ارتبط بميول و حاجات و قدرات التالميذ يكون أكثر فعالية إن المحتوى التعليمي كلما  -5

 .في حدوث التعلم و ثباته

بعد تدريس المحتوى و تقسيمه إلى أهداف  ، و يحدد لكل هدف المضمون الذي يغطيه  -6

و تبين دورها و أدوار التالميذ في تناول المحتوى و تهيئ األنشطة و الوسائل و 

أهدافها، ال بد أن يخطط المعلم األسلوب أو اإلجراءات التي تحقق كل هدف من 

األساليب التي تمكنه من تقديم التغذية الراجعة لكل تلميذ و تلميذة تزويده بما يشعره 

بتقدمه باستمرار نحو األهداف  و ما يعوق سبيله إلى تحقيقها و تقويم أعمال التالميذ و 

 .رسمهاإنجازاتهم بالنسبة لكل غرض منة األغراض التربوية التي 

  

  :دور المعلم في التخطيط لتنفيذ الدرس في غرفة الصف 1-3-4

معلوم أن للجو المادي لغرفة الصف أثرا كبيرا في انجاح عمليتي التعليم و التعلم، 

فالغرفة الواسعة المجهزة بمقاعد مريحة و المضاءة إضاءة حسنة و جيدة التهوئة و المجهزة 

  .ى تهيئة جو مادي مالئم للتعلمبوسائل التدفئة و التبريد تساعد عل

كما هو معروف أيضا أن الجو النفسي السائد في غرفة الصف له أثره في تهيئة أذهان التالميذ 

للتعلم، إن إشاعة جو من الحرية و الطمأنينة يجعلهم بعيدين عن التوتر الذي ال يهيء فرص 

لى أكبار نفوسهم، و تعزيز تعلم حقيقي و أن مخاطبة التالميذ بأسمائهم، و بعبارات دالة ع

أعمالهم، كل ذلك يدفعهم إلى المشاركة و في التفاعل إيجابيا مع المعلم و يحقق بالتالي أهداف 

  .التعليم

إن توافر البيئة المادية المالئمة للتعلم، و توفير الجو و البيئة النفسية المريحة، و إتاحة المجال 

شاركة في األنشطة و اإلجراءات و في استخدام أمام التالميذ للمشاركة، و تنظيم ضبط الم

الوسائل التعليمية، تساعد على تظافر هذه األمور في إنجاج العمل الجماعي  المنظم للطلبة و 

  .للمعلمين

  .أهم الشروط التي تساعد على تنفيذ الدرس تنفيذا صحيحا
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وقف دراسة الشرط األول هو دراسة المعلم المادة أو الموضوع الذي سيتناوله في الم -1

  .وافية تحيط إحاطة تامة بكل جزئياته

 :تفريغ تلك الدراسة مكتوبة في مذكرة التحضير بحيث يتضمن ما يلي -2

  .الهدف أو مجموعة األهداف السلوكية المشتقة من المادة -

و المقصود باإلجراء هو العمل الذي سيقوم به المعلم أو يكلف : تحديد اإلجراء -

 . هدف معينأحد التالميذ القيام لتنفيذ

 .يحدد النشا ط الذي سيقوم به التالميذ في الموقف -

يحدد الوسيلة أو مجموعة الوسائل التي تتالءم مع الهدف المشتق من المادة التعليمية و  -3

ثم يحدد ما يلزمه من أدوات تساعده في ... الوسيلة إما أن تكون صورة، أو جهازا

  .عرض الوسيلة

 أو الطرائق التي سيقوم بواسطتها مدى تحقيق يكتب على مذكرة التحضير الطريقة -4

مالحظة دقة تنفيذ الهدف و إجراءاته و أنشطته و الوسيلة : الهدف، كأن تكون الطريقة

 .المستعملة

  .ثم يضع طريقة أو طرائق التقويم إلى جانب الهدف و المحتوى و اإلجراءات و األنشطة

  

  :دور المعلم في إدارة التدريس 1-3-5

ئق و األساليب التي تقدم بها الدروس باختالف أشكال الدروس و التي تختلف الطرا

تشمل الدرس العادي الذي نراه في صف منة الصفوف، أو الدرس المصور تلفزيونيا أو الدرس 

أو الدرس العملي في المخبر، و غيرها و تتضمن عملية التدريس ثالثة أطراف ’ النموذجي،

المعلم، و المادة التعليمية لكن إدارة عملية التدريس تقع المتعلم، : تشترك بشكل مباشر فيها

مباشرة على المعلم و إليه تعزى مسؤولية إنجاح هذه العملية أو فشلها، و من أهم المهمات التي 

  .يحكم بها على نجاح العملية التدريسية هي
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  :التخطيط لعملية التدريس 1-3-5-1

لم تدريسه و اشتقاق األهداف التربوية في و يقصد بها دراسة المحتوى الذي يريد المع

المجاالت الثالثة من خالله و تهيئة المواد و الوسائل الالزمة لدرسه، و تحديد األنشطة و 

اإلجراءات التي تراعي مستويات الطلبة العقلية و النمائية، و تدفعهم للمشاركة في عملية 

كل هدف من األهداف التي خططها المعلم التدريس بحماسة و بفعالية، و إعداد أساليب التقويم ل

  .و تهيئة التغذية الراجعة للطالب

  

  :تنظيم الخبرات و األنشطة التعليمية و بيئة التدريس المادية 1-3-5-2

و في هذا المجال ينظم المعلم المادة المراد تدريسها و يرتبها ترتيبا منطقيا و نفسيا ، 

يث تكون شائقة لهم فيقبلون على المشاركة فيها و بحيث يبني جديدها على قديمها، و تقدم بح

التفاعل معها، و يقع ضمن مرحلة التخطيط هذه تحديد األنشطة التي يقوم بها المعلم و الطالب، 

و كذلك تحدد الوسائل الالزمة لتنفيذ كل نشاط و التي أدت وجليت في غرفة الصف، سواء 

  .أكانت أجهزة أم صورا أو غير ذلك

  

  :دة العملية التدريسيةقيا 1-3-5-3

لعل أهم شروط القيادة في أي مجال أن يتمتع القائد بسمات شخصية و عقلية و أدائية 

تميزه عن غيره، و تساعده على أن يمثل النمط النموذج أو المثل الذي يمكن  أن يؤثر في 

ن أهم سمات غيره، فيتمنوا أن يكونوا مثله، مما يدفعهم أن يدفع بعضا منهم على اإلقتداء به إ

  :المعلم القائد تتمثل في أمرين

األول الحب للمهنة، ثم تعلم ما تفرضه المهنة عليه من مسؤوليات، إذا توفر هذان 

الشرطان يسهيء لهم الظروف التعليمية التي تثير حماسهم للتعلم، و يعمل على تحمل 

د عن اإلتكال على غيرهم المسؤولية، و المشاركة في إعداد ما ينوون تعلمه، و بذا يعودهم البع

  .في إتخاذ قراراتهم المناسبة
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  :ضبط اإلجراءات التدريسية 1-3-5-4

يدخل في حيز ضبط اإلجراءات التدريسية تقويم األهداف و الوسائل و النشاطات و 

اإلجراءات و الطرق التعليمية، و بخاصة عندما يشعر المعلم أن هذه األدوات لم تلب متطلبات 

و يعمل على . ف التعليمية، و أن بعضها لم يقد إلى عملية تعلم و تعليم مفيدةتحقيق األهدا

  .مالحظة ما يمكن تغييره منها، من أجل تحقيق العوائد التربوية المرجوة

  

  :التعلم الدائم و النمو 1-3-5-5

يتعامل المعلم مع عدة متغيرات المنهج و الطلبة و أولياء األمور و المدير و المشرفين و 

 طرائق التدريس، و وسائل التعليم و أساليب تقويم األهداف التربوية، و غيرها من األمور مع

  )90-88، ص 2003وليد أحمد جابر، . (المتغيرة

و يعرض ربحي مصطفى عليان و محمد عبد الدبس دور المعلم في عصر تكنولوجيا التعلم كما 

  :يلي

  :المعلم كموصل تربوي و مطور تعليمي* 

 المعلم بهذا الدور بفعالية ال بد أن يدرك بأن هناك أنواع مختلفة من مهارات و لكي يقوم

  :االتصال و تكنولوجيا التعلم يمكن أن تساعده في تحقيق أهدافه و أعماله من بينها

  يجب أن يعرف المعلم األنواع المختلفة لوسائل االتصال و تكنولوجيا التعليم األساسية و

 .خصائصها و قدراتها

 ن يعرف المعلم مهارات كيفية تشغيل األجهزة الضرورية مثل جهاز عرض يجب أ

 ...، و األفالم و الشرائح، التسجيالت الصوتية و الكاميراتOHPالشفافيات 

  يجب أن يعرف المعلم المصادر و األدوات المتنوعة للوسائل التعليمية و تكنولوجيا

 .اسيالتعليم و التي يستطيع إحضارها إلى غرفة الصف الدر

  يجب أن يكون المعلم قادرا على تصميم و إنتاج أنواع مختلفة من الوسائل البسيطة و

 .لديه القدرة على استخدام األجهزة المناسبة التي تكون لديه مهارة

 يجب أن تكون لديه مهارة في كيفية اختيار و تقويم الوسيلة التعليمية وفق أسس علمية. 
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  في استخدام الوسائل التعليمية المناسبة للموافق يجب أن تكون لدى المعلم المهارة

 .التعليمية المختلفة

  

  :المعلم كقائد و محرك للمناقشات الصفية* 

بحيث يساعد على نقل األفكار المختلفة بين جمهور المتعلمين و يقوم بنقل المعلومات و 

باستخدام الوسائل وجهات النظر المختلفة و يتولى قيادة المناقشة و توجيهها نحو مستوى أفضل 

  .التعليمية و تكنولوجيا التعليم المناسبة

  

  :المعلم كموجه تربوي* 

عندما يشعر المعلم بأن هناك حاجة لتعلم مهارات معينة، فإن دوره يصبح كموجه و 

مشرف على األعمال التي لها المتعلم، و في هذا الدور يقوم المعلم بتوثيق مالحظات عن مدى 

يقوم بدراستها و تحليلها و مقارنتها ليخرج بنتائج و توصيات تفيد لعملية تقدم المتعلمين، و 

التعليمية و يشخص الصعوبات و معوقات المتعلم، و في هذا الدور يعمل المعلم مع زميل آخر، 

وباإلشتراك مع فريق الخدمات المساعدة المتوافرة في المؤسسة بهدف مساعدة المتعلم في 

  .تقانتحقيق أهدافه بسهولة و إ

و من خالل إستعراض مقالة جوستا نشفيليد نذكر األنماط الرئيسية التالية لدور المعلم في ظل 

  .استخدام تكنولوجيا  التعليم

  عندما يقوم المعلم باستخدام الوسائل التعليمية و تكنولوجيا التعليم بطرائق مكملة لعمله

يط، و عمل خطة زمنية التعليمي، و داخل غرفة الصف، فإن دوره سينحصر في التخط

الستخدام المواد التعليمية و تشغيل األجهزة المرافقة، و هنا يصبح دور المعلم كمدير 

 .للتعليم و كمستشار و كموجه

و عندما يقوم المعلم باستخدام اآلالت التعليمية فإن دوره ينحصر كموجه و مرشد 

 .تربوي

 حتوي على مركز مصادر تعلم فإن إذا كانت المدرسة التي يعمل المعلم بها محظوظة و ت

المعلم يصبح المسؤول عن المركز و يكون دوره اإلشراف على مجموعات المتعلمين 
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الذين يستخدمون المركز خالل فترات زمنية محددة مسبقا و بحيث يساعدهم في تحقيق 

 .أهدافهم التعليمية، و لذا يصبح دوره هنا منسق و مرشد

 لكترونية في العملية التعليمية، و التي تتطلب االستخدام في حالة استخدام الحاسبات اال

الفردي للمتعلمين، و بحسب قدراتهم و مستوياتهم و سرعاتهم، فإن دور المعلم ينحصر 

 .في تقديم احتياجات التعليمية و تزويدهم بالمساعدات الفردية و إرشادهم

زات التي قدمتها تكنولوجيا و من خالل إستعراض األدوار السابقة للمعلم نستنتج أن اإلنجا

التعليم و التي تشهدها التربية اليوم قد عملت على تغيير وظائف المعلم لمواكبة ذلك يتوجب 

على مؤسساتنا التعليمية إجراء التعديالت المناسبة في برامجها و خطتها و أنظمتها التعليمية، و 

طورات التكنولوجية الحديثة التي األهم من هذا إعادة النظر في دوره و في وظائفه، في ظل الت

  .أبرزت أدوار متباينة و متعددة كما أشرنا إلى ذلك

  )231-230، ص 2003ربحي مصطفى عليان، محمد عبد الدبس، (

  

  الطالب -2

  :أنواع الطلبة 2-1

إن الطالب لهم صفات و طبائع تختلف من طالب إلى آخر، و هذا االختالف يحدد إتجاه 

  .عملية التعليميةو موقف كل منهم في ال

 هو الطالب الذي يقف إحساسه بالخجل عائقا أمام مشاركته و تفاعله :الطالب الخجول 2-1-1

داخل حجرة الصف،  مع العلم أن هذا الطالب قد يكون ذكيا و متفوقا و لكنه يحجم عن 

ذا المشاركة داخل حجرة الصف و يأبى اإلجابة عن األسئلة المطروحة، إن الخجل صفة حميدة إ

كانت ضمن الحدود الطبيعية أما إذا زادت عن حدها الطبيعي لدرجة تجعل الطالب يحجم عن 

  .المشاركة مع زمالئه في المناقشة و النشاطات األخرى فإنها في هذه الحالة تكون  صفة سلبية

إذا كان الخجل مقتصرا داخل حجرة ا لدرس، فإذا خرج منها تخلص منه سريعا في هذه 

خجله مرتبطا باألمور ما داخل حجرة الدرس،  و على المعلم معرفة ذلك لمساعدة الحالة يكون 

  .هذا الطالب
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و غالبا الخجل يكون بسبب عدم قدرة الطالب على مواجهة اآلخرين أو الخوف من 

الفشل أو تجنبا الستهزاء اآلخرين إذا ما أجاب إجابة خاطئة أو هروبا من انتقادات المعلم في 

و من المالحظ أن صفة الخجل تبدأ بالتالشي .  العوامل تساعد على الخجلحالة الفشل هذه

  .تدريجيا  كلما تقدم الطالب في العمر و كلما انتقل من مرحلة دراسية إلى مرحلة أخرى

  

 هو الطالب الذي يتخذ موقفا سلبيا من كل ما يدور حوله يرفض :الطالب اإلنطوائي 2-1-2

مع اآلخرين و يعيش في عزلة تامة داخل نفسه مع صمت المشاركة، و يحجم عن العالقات 

و الفرق بينه و بين الطالب الخجول هو أن هذا األخير من الممكن التغلب على صفة . مستمر

أما صفة اإلنطوائية فهي صفة . الخجل عنده بل إن هذه الصفة تتالشى تماما مع تقدم العمر

 بسهولة، فهي بحاجة إلى جهود متواصلة مع متأصلة في نفس الطالب، و ال يمكن التغلب عليها

  .تضافر الجميع للتخلص من اإلنطوائية

اإلنطوائية صفة ترافق صاحبها طويال مع المراحل العمرية المتقدمة و تنعكس هذه   

الصفة سلبا على تفا عل الطالب داخل حجرة الصف و يجد المعلم معاناة كبيرة في إشراكه في 

  .التفاعل الصفي

ب اإلنطوائي ال يستطيع إقامة عالقات مع اآلخرين لذلك تجد عالقاته االجتماعية إن الطال  

  .تكاد تكون معدومة

  

 هو الطالب الذي تصدر عنه حركات و تصرفات مختلفة من شأنها :الطالب المشاغب 2-1-3

  .إعاقة الدرس، و من أهم أسباب المشاغبة

  

م حب الظهور إلى القيام بتصرفات من  هناك طالب يدفعه:المشاغبة للفت االنتباه 2-1-3-1

شأنها كما يظن الطالب لفت إنتباه الطالب و المعلم إليه فكلما نجح الطالب في ذلك كلما تمادى 

  .في مشاغبته مما يعني إعاقة الدرس بشكل دائم و مستمر

و أفضل وسيلة لمعالجة هذا الطالب هو إهمال تصرفاته في باديء األمر، فإذا تمادى   

 مباشرة و أمام الطالب حتى يفهم أن مشاغبته ال تعطي إنطباعا جيدا بل تعطي إنطباعا نواجهه
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فهذه الطريقة تنجح في معالجة هذا النوع من المشاغبة إذا استطعنا التأكد من أنها للفت . سيئا

  .اإلنتباه

  

 بعض الطالب قد ينتابهم الملل أثناء الحصة الدراسية و ألجل: الشعور بالملل 2-1-3-2

التخلص من هذا الشعور يقدم بعضهم على تصرفات من شأنها التقليل من هذا الشعور، مما ال 

يروق للمعلم ألنها تعمل على تعطيل سير الحصة الدراسية، و على إخالل بالنظام الصفي األمر 

الذي قد يؤدي إلى انفالت األمور، و فقدان المعلم القدرة على ضبط الصف لذلك يلجأ المعلم إلى 

  .و أد هذه التصرفات من البداية دون أن يسأل عن أسبابها و دوافعها

إن المعلم إذا استطاع معرفة أسباب مشاغبة الطالب يسهل عليه إيقاف المشاغبة، و في   

هذه الحالة يستطيع المعلم أن يلجأ إلى أساليب كثيرة من شأنها دفع الملل و إشاعة جو من 

لطالب للترويح عن أنفسهم فالحصة الدراسية عادة تميل إلى التشويق و المتعة و إعطاء فرصة ل

  .الملل و الرتابة

  

 الطالب الذي يحاول أن يفهم ما يقوله المعلم، و يتابع ذلك باهتمام، و   :عدم الفهم 2-1-3-3

مع ذلك يشعر بأنه لم يستطع فهم الدرس،  و لم يستطع التفاعل مع إجراءات المعلم فإنه في هذه 

 عن محاولة الفهم، و ال ينتبه إلى معلمه و يبقى جالسا إلى أن يتملكه الملل فعندئذ الحالة يكف

  .يبدأ بأسلوب المشاغبة كنوع من أنواع االحتجاج و الذي من شأنه تعطيل سير الحصة الدراسية

لهذا فإن تبسيط المادة الدراسية، و تقديمها بشكل بسيط أو قريب إلى األذهان يقلل كثيرا   

لمشاغبة، و استخدام المعلم التغذية الراجعة يفيد كثيرا في معرفة مدى نجاح من فرص ا

  .اإلجراءات التي يقوم بها

  

العمل التعليمي قائم على الضبط و النظام و هذا األمر طبيعي ألن : رفض القيود 2-1-3-4

د تحد من التعليم دون الضبط و النظام ال يستطيع أن يحقق أهدافه، و من هنا فالتعليم فيه قيو

  .حرية الطالب
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و لكن بعض الطالب يحاولون كسر هذه القيود و التمرد على النظام فيلجأ إلى المشاغبة   

كطريقة للتعبير عن عملية الرفض لهذه القيود، مع علم الطالب أن تمرده سيؤدي إلى تعرضه 

  .إلى عقوبة

تهم بشكل منظم و و فهم المعلم لهؤالء الطالب و إفساح المجال لهم للتعبير عن حري  

مدروس يقلل من فرص المشاغبة لديهم، إن المعلم هو سيد الموقف الصفي، فقد يستطيع المعلم 

أن يوقف عن إعطاء الدرس و إستبداله بنشاط ما يعبر به الطلبة عن حريتهم و يبدد الرتابة و 

يشعر الملل فمنهم من خلق جو من المتعة و التشويق هو أجدى من مواصلة الدرس في جو 

  .الطلبة أنهم مقيدون

  

بعض الطالب المشاغبون يملكون صفات و قدرات شخصية لها تأثير قوي : التقليد 2-1-3-5

لبعض الطالب، و خاصة الطالب ضعاف الشخصية، فيلجأ هؤالء إالى تقليد اآلخرين في 

 تصرفاتهم لتعويض النقص الذي يشعرونه داخل نفوسهم، و هي محاولة إلثبات الذات أمام

  .أنفسهم و أمام اآلخرين

و هؤالء ليس عندهم سبب ما يدفعهم إلى المشاغبة سوى تقليد اآلخرين و لكن إذا ما تم   

  .التعامل مع من يقلدونه و إيقاف مشاغبتهم فإن هؤالء سيعودون بسرعة إلى طبيعتهم

  

و هناك طالب ال يرغبون في مواصلة التعليم ألسباب خاصة بهم : رفض التعليم 2-1-3-6

بغض النظر عن هذه األسباب، و لكن تحت الضغوط المختلفة يضطرون للذهاب إلى المدرسة 

و هؤالء الطالب هم الذين يحصلون على درجات متدنية دائما فهم يعبرون عن رفضهم عن 

طريق المشاغبة و التسبب في إزعاج اآلخرين و العمل على تعطيل الحصة الدراسية ألنه يشعر 

جري حوله ال يعنيه و المعلم ال يستطيع معالجة هؤالء الطالب و كل ما أن األمر أو ما ي

يستطيع فعله هو التعامل معهم بحزم و تهديد و الذي ال يفيد في معظم األحيان ألننا نعالج آثار 

المشكلة و ليس جذور المشكلة و الحل في يد األهل و إرشاد الطلبة بعد التعرف عن األسباب 

  .غبتهم في التعليمالتي تقف وراء عدم ر
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يلجأ بعض الطالب إلى استخدام الشغب كوسيلة إختبار لشخصية : إختيار المعلم 2-1-3-7

المعلم و قدراته إن المعلم الجيد هو الذي يستطيع تمييز هذا النوع من الشغب و يستطيع من 

ق من المرة اللحظة األولى معالجة هذا الشغب إذا أظهر لهم قدراته و قوة شخصيته أما إذا أخف

األولى فإن عليه أن يبذل محاوالت كثيرة الزالة آثار اإلنطباع األولي لديهم، و في حالة ما إذا 

أكتشف الطالب ضعف شخصية معلمهم فإن على المعلم أن يتوقع المزيد من الشغب و الفوضى 

  .الذي يسبب إنفالت األمور و صعوبة نجاح العملية التعليمية

  

 هذا الطالب يتدفق حيوية و نشاط يتفاعل مع المناقشة يحسن اإلصغاء ، :الطالب النشط 2-1-4

  .يتسابق مع زمالئه اآلخرين لإلجابة عن األسئلة المطروحة من طرف المعلم

يمتاز هذا الطالب بالتنظيم، و حسن الترتيب فسجالته المدرسية منظمة و مرتبة و يحظى   

  .هذا الطالب باحترام كل المعلمين

ذا الطالب داخل حجرة الصف يعمل على إثارة الدافعية عند الطالب وجود مثل ه  

  .األخرين و يحفزهم لإلقبال على الدرس، و يكون بمثابة القدوة الحية لهم

  

الحصة الدراسية بطبيعتها إذا لم يتخللها شيء ما يدفع الرتابة و الملل : الطالب الملول 2-1-5

ل يعني عدم القدرة على االستيعاب و الشعور فإن الملل يتسرب إلى الطالب سريعا و المل

  .باإلرهاق و التعب مما يعني تشتت الذهن و فقدان التركيز

 الحصة الدراسية حيث يشاهد المعلم  و نجد بعض الطالب يتسرب إليهم الملل منذ بداية  

عليهم عالمات كالضجر و التثاؤب و السرحان الذهن مما يستدعي من المعلم إثارة إنتباههم 

فهؤالء ... كطرح األسئلة عليهم، و محاولة إشراكهم في الحصة الدراسية، أو تكليفهم بمهام

  .الطلبة بحاجة إلى رعاية خاصة من المعلم و إال فإنهم لن يستفيدوا كثيرا من الحصة الدراسية

  

هناك طالب لهم قدرات تجعلهم من السهل عليهم إستيعاب ما :  الطالب سريع التعلم 2-1-6

  . المعلم و تجعل إمكانياتهم في فهم دروسهم أسرع من غيرهم من الطالبيقوله
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هؤالء الطالب مصدر سعادة المعلم، فهم ال يضطرونه إلى إعادة الشرح، و يشعر المعلم   

بارتياح عندما يجد أن هناك من يتواصل معه، و هذا يعطي المعلم حافزا للتوسع في المادة 

  .ه مصدر ثقافة و علمالدراسية ليجد هؤالء الطالب عند

  

هذا الطالب ال يملك القدرات العقلية التي تؤهله لفهم الحصة :  الطالب بطيء التعلم2-1-7

الدراسية بسرعة و لذلك نجده بحاجة إلى مزيد من الشرح و التفسير و اإلعادة و الوقت الكافي 

 على المعلم حتى يستطيع إدراك ما تم طرحه خالل الحصة الدراسية و من هنا كان لزاما

  )90-83، ص 2004خالد زكي عقل، . (مراعاة الفروق بين الطالب

  

  :صفات الطالب الجيد 2-2

  :من أهم الصفات التي يجب أن يتحلى بها الطالب حتى يكون إيجابيا في العملية التعليمية

  

إن الطالب الذي يحسن االستماع إلى معلمه سيجني فائدة كبيرة ألن : حسن االستماع 2-2-1

األذن هي بوابة المعرفة و عن طريقها يتلقى المعلومات و هي صفة تحمل معاني األدب و 

  .االحترام لآلخرين

  

تحضير الدروس ال يقتصر على المعلم بل على الطالب أن : التحضير المسبق للدرس 2-2-2

يطلع على الموضوع المراد دراسته، و هذا يفيده في التعرف على الصعوبات الموجودة في 

لدرس و محاولة التغلب عليها و إعمال الذهن فيها و عرضها على المعلم في موعد الحصة، و ا

كذلك سيجعل الطالب فاعال . هذا يفيد في تثبيت المعلومات و سهولة إسترجاعها عند الحاجة

أكثر في المشاركة الصفية، هذا كله يجعل المعلم ينظر نظرة إحترام و تقدير إلى هذا الطالب و 

  . إلى بذل الجهد في زيادة معلوماتهيدفعه

  

أي معلومة ال يتم تقييدها في سجل خاص تكون معرضة للنسيان و : تقييد المعلومات 2-2-3

إن من صفات الطالب الجيد تقييد المعلومات التي يسمعها من المعلم أو يسمعها من . الضياع
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الب أيضا في استرجاع زمالئه الطالب أثناء النقاش، و المشاركة الصفية كما يفيد الط

المعلومات بسهولة و العودة إليها عند الحاجة، كما تساعد الطالب في فهم المادة الدراسية و 

  .اإلستذكار، و هذا له أكبر أثر  في تثبيت المعلومات و فهمها

  

 إحترام اآلخرين من أهم صفات طالب العلم، و خاصة إحترام المعلم،  :إحترام المعلم 2-2-4

  .ام كلمة واسعة تحمل معان كثيرةو اإلحتر

  

 و تعني اإللتزام بالقوانين و األنظمة عليها، و الطالب الذي يمارس :اإلنضباط 2-2-5

اإلنضباط داخل المدرسة و يعتاد عليه فإن ذلك سوف ينعكس إيجابا على حياته خارج المدرسة 

 تسهيل العملية التعليمية بل أن اإلنضباط يمتد أثره طوال حياته و يساعد نفسه و اآلخرين على

  .و تحقيق أهدافها

  

إن الطالب الجيد هو الذي يحرص على توسيع مدركاته و : المطالعة الخارجية 2-2-6

معلوماته عن طريق المطالبة و القراءة المستمرة، و هذا يدفع المعلم إلى مزيد من البحث و 

علومة الواحدة من مصادر مختلفة المطالعة لمواكبة ثقافة الطالب و سعة معلوماته، إذ أن الم

  .يساعده في فهم المعلومات، و يعمل على تثبيتها في الذهن

  

 الطالب الجيد هو الذي يحدد يوميا أوقاتا للدراسة يذاكر الدروس :الدراسة المنظمة 2-2-7

السابقة و يحضر الدروس القادمة، و يعمل على تنظيم وقته بحيث يذاكر جميع الدروس 

  .ل دائم و مستمر و ال تقتصر على موعد اإلختبارات المدرسيةالدراسية بشك

  

 ال ينبغي للطالب أن يكون سلبيا داخل حجرة الدراسة، بل :المناقشة و طرح األسئلة 2-2-8

يجب أن يكون له دور في التفاعل الصفي، حيث يشارك في المناقشة و يبدي رأيه و يجيب على 

سئلة و خاصة في األمور التي يجد صعوبة في فهمها األسئلة المطروحة و كذلك أن يطرح األ

  .أو عن نقطة غامضة أو معلومة غير واضحة
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الطالب الجيد هو الذي يحسن و يتقن المذاكرة، يعني توفير الوقت و : مهارة المذاكرة 2-2-9

الجهد، و تحصيل أعلى الدرجات و تثبيت المعلومات و دوام فائدتها إن مهارة المذاكرة تقتضي 

  :مور التاليةاأل

  تحديد زمان و مكان للمذاكرة، بحيث يكون الذهن صافيا، و قد يكون االعتياد على مكان

 .معين للمذاكرة يهيء النفس تلقائيا للمذاكرة و إستقبال المعلومات

 قراءة المادة قراءة أولية سريعة، ألخذ فكرة لمن لم يقرأ المادة الدراسية. 

 ،مع متابعة التفاصيل، و يضع الطالب الهوامش على القراءة الثانية قراءة متأنية 

الصفحات، مثل كتابة أهم النقاط و ملخص الصفحة، و المالحظات على النقاط الغامضة 

 )91، ص2004خالد زكي عقل، (لكي  يستعين بالمعلم لتوضيحها 

  

  :البنية الفكرية للطالب الجامعي 2-3

اعتبارها مجموعتين من المكونات التي تقرر يرى الكاتب خير اهللا عصار إلى شخصية الطالب ب

  .سلوكه، إحداهما مركزية و األخرى محيطية

فالمكونات المركزية هي التي تقرر الجزء األكبر من سلوك الفرد،  أما المحيطية فال   

تقرر إال جزء محدودا إننا نفترض أن الطالب الجامعي الذي يدخل الجامعة ألول مرة يملك 

 ما، لكنها ال تلعب إال دورا محدودا في حياته ألنها في محيط الشخصية و مكونات علمية بشكل

عليه تكون مهمة التعليم الجامعي عامة أن يجعل هذه المكونات مركزية في شخصية الطالب، 

لذلك يمكن تصور ما يجري في الشخصية على أن تعزيز لما هو محيطي كي يصبح مركزيا و 

أغلب األحيان شخصيات األفراد في مرحلة مختلفة تجمع إضعاف ما هو مركزيا كي يصبح في 

  .بين جانبي التغير هذا

إذن فالبنية . فالبنية بناء و ترتيب األجزاء الداخلية في الشيء و تنظيمها في كل معقد  

  .تتضمن أجزاء منظمة تترابط مع بعضها لتشكيل الكل

النظر في مظاهر الخبرة أما الفكر فهو ليس ملموسا بل نشاطا يتمظهر على شكل تغليب   

... الماضية داخليا و التي تتكون في الغالب من رموز لغوية و مشاعر و إحساسات و انطباعات
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و عليه يكون معنى البنية الفكرية هو أنها ترتيبات للخبرة ذات أنماط معينة تكونت في سياق 

  .  اإلنسان فيهاالتفاعل مع عناصر البيئة االجتماعية و الثقافية و المادية التي يعيش

و يصعب رسم خط فاصل بين الفكر و العقل أو البنية العقلية فهما متداخالن لكن مفهوم   

العقل هو أكثر تجريدا، إنه القوة الكامنة التي تتطور بتأثير الثقافة و المجتمع، لتنتج الفكر، ال 

فات الجسدية يشكل الفكر إال جزءا صغيرا من مجمل الشخصية التي هي ككل، هي تكامل الص

و الخلقية الم ميز لفرد ما بما في ذلك بناؤه الجسدي و سلوكه و اهتماماته و مواقفه و قدراته و 

كفاءاته كلية الشخص كما يراها اآلخرون، لكن الذات هي الشخصية كما يراها صاحبها، أي 

  .الذات هي الشخصية التي تلونت بأفكار صاحبها و اتجاهاته و تقييمه لها

  

ال يمكن أن تغطي كل عناصر البنية الفكرية التي تتألف منها، : عناصر البنية الفكرية 2-3-1

مما يهمنا هو التركيز على تلك التي تتصل مباشرة بعمل الفكر في الكتابة و التعبير و معالجة 

  :البحوث المطلوبة في ميدان العلوم اإلنسانية، لذا سنتناول ثالث نقاط

  .الة الفكريةاإلجترارية، اآللية، الضح

  

ال يقصد باإلجترارية أو التفكير اإلجتراري ذلك المعنى المرضي الذي : اإلجترارية 2-3-1-1

يسيطر فيه التخيل عن الواقع، بل تقصد إضطراب منهجية التفكير الذي يتم عن سوء التنظيم 

ترض الذهني في التصدي للواقع على المستوى الجامعي يالحظ المرء مدى الصعوبات التي تع

هناك عجز شبه تام عن اتباع المنهج المنطقي في عرض األمور، . الطالب من الناحية المنهجية

ذلك هو السبب المباشر لفشل نسبة هامة من الطلبة في االمتحانات رغم حفظهم المادة عن ظهر 

  .قلب

حيث تظهر اإلجترارية في فكر الطالب الجامعي، في ورد المعلومات ما يلزم و ما ال   

زم، و قد يكرر األفكار عدة مرات سوا ء كانت هناك ضرورة لذلك أم ال، و أحيانا نراه ينسى يل

  .الموضوع األصلي الذي هو بصدده، و الحجاة الماسة لمعالجته بما يتطلب األمر من معلومات
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 يقصد باآللية التذكر اآللي و ما يتطلبه من حفظ صم، و رغم أنها متداخلة :اآللية 2-3-1-2

إلجترار، فهي تتميز عنه بأنها تتضمن الحفظ اللفظي الذي يبتعد عن الفهم، و الفهم هو مع ا

العملية التي يتم بها إدراك الموقف أو الموضوع الخارجي، و ربطه في إطار عالقة محددة، أما 

اإلدارك فهو تحصيل موضوع خارجي و تكوين معنى عنه و أما التذكر فهو إدراك جزء من 

 إدراك العالقة فهو تحديد عالقة بين موضوعين منفصلين جديدين، فمجرد الماضي، و أما

المعرفة المتعلقة بموضوع ما، ال تدل داللة صحيحة على الفهم هكذا يالحظ بوضوح الفرق بين 

التذكر و الفهم، فالفهم عن طالبنا، كما يالحظ عند أغلبهم، هو إدراك جزء من الماضي في 

رجاع معلومات حوله، و هذه العملية ال تدل داللة صحيحة على الحقيقة ليس إدراكه بل است

  .الفهم

كذلك توجد عوامل تعزز اآللية في اإلجابة عن األسئلة، و في معالجة المواضيع التي تطلب 

منه، أي أن الطالب الذي إعتاد على اآللية في المرحلة االبتدائية و الثانوية في دراسته يجد نفسه 

 المنوال ألن طرائق التدريس التي يستعملها أغلب األساتذة تعززها و مضطرا للسير على هذا

اإلختالفات القائمة بين الطرائق التي يعتبرها الطالب مصدر جبرة ألنها تعني تكيفات مختلفة، 

  .حسب طريقة و مزاج كل أستاذ

  

 و تعني السطحية الفكرية،  أي تتضمن عدم التعمق و عدم :الضحالة الفكرية 2-3-1-3

لتدقيق الفكري و اللغوي في مضمون الفكرة لتحديد مدى عالقتها بالواقع، و ينتج عن هذا ما ا

يطلق عليه بالغموض الفكري في المعالجة، ففي أحيان كثيرة تبدو المعالجة لصاحبها واضحة 

ألن فكرة لم يتعود و لم يتدرب على التدقيق في مضمونها، وفي العالقة القائمة بين كلماتها و 

  .راتها و األفكار المراد التعبير عنهاعبا

إن العقل البشري مجهز بقدرة على تكوين أفكار يعطيها قالبا أو قوالب لفظية، من وقائع العالم 

الخارجي، أو وقائع العالم الداخلي التي تحدث في داخل نفس صاحبها و التي يكتشفها 

  ).االستبطان(بالمالحظة الذاتية 

اإلنطباع و الفكرة مجردة و عامة و ترمز لصور العمليات الفكرية و الفكرة نقيض اإلحساس أو 

اإلدراكية، لكن هذه الرموز لصور العمليات الفكرية و اإلدراكية، سواء كانت بسيطة أو كلم ة 
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أو اصطالح، أو جملة، يالحظ غالبا أنها غير واضحة، و يبدو الطالب الجامعي غير متمكن من 

شرح عام، بعبارات عام ة لموضوع ما، و يشعر أنه أدى المطلوب الوضوح، في الغالب يكتفي ب

منه، لينتقل إلى موضوع فكرة أخرى، و هكذا، دون أن يعطي كال منها حقه من الشرح و 

التوضيح، فيأتي معالجته مسطحة، غير أن المعالجة العملية ليست تجميع أفكا ر عامة ذات 

  :ن إثنين و تعود هذه الظاهرة إلى عاملي. رابطة واهية

اإلستعداد لإلاستجابة اللفظية و اإلنفعالية، أي سرعة التأثر بالشحنة اإلنفعالية الموجبة أو : أوال

  .السالبة

غلبة نمط التفكير الذري أي العضوي، و الذي يقصد به كل عبارة تشكل وحدة قائمة : ثانيا

  )33-25خير اهللا عصار، ص (بذاتها 

  

  :الب كفرداالحتياجات االجتماعية للط 2-4

إن الطالب ليس مجرد فرد بل يشكل وحدة لها فدرتها الذاتية و فاعليتها المستمرة في المجتمع، 

و ال يمكن التعرف على الفرد دون التعرف على ظروف المجتمع الذي يعيش فيه، فلكل طالب 

 االجتماعية مجموعة من الخصائص االجتماعية و البدنية، و العقلية التي ينميها بتفاعله مع البيئة

التي يعيش فيها، و من خالل التجارب و الظروف التي يمر بها في هذه البيئة و تعطيه طابعه 

  .الفردي المتميز

ذلك أن ما  يكتسبه الطالب من خصائص اجتماعية قابل للتغير، فهذه الخصائص ليست موروثة 

 إتصاله بغيره و تفاعله مع و إنما ينميها الفرد خالل التجارب التي يمر بها في حياته، و أثناء

المواقف التي يواجهها، و الطالب ككائن اجتماعي يكتسب خصائصه االجتماعية بتفاعله مع 

  .الجماعات التي يعيش فيها

فالجماعة هي البيئة االجتماعية و معمل التفاعالت التي تالزم الفرد طوال حياته و المشاكل 

 لم تقابل بعد من البيئة أو المجتمع الذي يعيش فيه االجتماعية للطالب هي في الحقيقة إحتياجات

  .أو ينتمي إليه

  :و للطالب كفرد إحتياجات أساسية يمكن تحديدها فيما يلي
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 تتمثل في ضرورة شعوره باألمن و الطمأنينية و التقدير و :احتياجات نفسية 2-4-1

  .االستطالع و الحرية و الرغبة في اإلنتماء

  

  . و يقصد بها االحتياج إلى المعرفة و إكتساب المهارات و الخبرات:ةاحتياجات تعليمي 2-4-2

  

بحيث تتوفر له الصحة البدنية و سالمة الجسم لتمكينه من : احتياجات صحية و غذائية 2-4-3

  .استخدام طاقته الذاتية إالى أقصى حد ممكن

االنتقال من و إلى تساعده على السكن و الغذاء الصحي المالئم و : احتياجات اقتصادية 2-4-4

المدرسة دون إجهاد، و الملبس و التنظيف المناسب، و توفير اإلمكانيات المادية التي يتطلبها 

  .التحصيل الدراسي

  

  . حيث يستطيع ممارسة أنشطة و هوايات يرغب فيها و يميل إليها:احتياجات ترويحية 2-4-5

  

 بذاتيته االجتماعية و انتمائه إلى تتمثل في حاجاته إلى الشعور: احتياجات اجتماعية 2-4-6

  .جماعات، و توافقه مع المجتمع الذي يعيش فيه و مواجهة مشكالته

و تتخذ هذه االحتياجات أشكاال و صورا اجتماعية من مرحلة تعليمية إلى أخرى نتيجة لتفاعله 

  :مع طبيعة نمو الدارسين و كذلك مع األوضاع المدرسية لكل مرحلة

ل ألول مرة روضة األطفال أو التلميذ الذي يلتحق بداية تعليمه بالمدرسة  فالطفل الذي يدخ-

االبتدائية يجد نفسه مطالب بأن تتواءم مع المجتمع المدرسي الجديد نتيجة انفصاله عن األسرة و 

  .انتقاله إلى المدرسة و ما بها من ضوابط، و سلوك اجتماعي غالبا يغاير الذي تعود عليه

لب أن يتوافق مع جماعات مدرسية جديدة تختلف عن جماعات الجيرة التي كذلك يجد نفسه مطا

عاش فيها سنين حياته األولى، كما يواجه مسؤوليات جديدة ترتبط بالتحصيل الدراسي و 

  .الواجبات المدرسية باعتبار أن العملية التعليمية المنظمة بالنسبة له مسؤولية جديدة

رحلة اإلعدادية ثم الثانوية يرغب في اإلنتماء إلى جماعات و الدارس الذي يتابع دراسته في الم

مدرسية تمنحه األمن و التقدير و الحماية و الحرية مما يؤدي به إلى انفصاله عن قياداته 
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الطبيعية كالمعلم أو األب أو األم أو الكبار بصفة عامة ما لم تقابل إحتياجاته في هاتين 

  .المرحلتين

حية تتعلق بقدرته على اإلنتاج و ذلك لما يتميز به المراهق من كما يوجه الدارس مشاكل ص

  .خصائص جسيمة تتسم بالنمو السريع الذي قد يؤدي به إالى خلل صحي

هذا باإلضافة إلى مشاكل المراهقة األخرى الناجمة عن مواجهة النمو خاصة في المرحلة 

   .الثانوية

قبل حياته المهنية و في تكوين أسرة و طالب الجامعة تتنوع إحتياجاته فهو يفكر في مست

المستقبل بمعنى آخر تراوده خطط مستقبلية يحاول أن يشكلها في إطار متكامل، و هو لذلك في 

حاجة إلى التبصير الواقعي لحاجاته و إمكانياته، كما يواجه بعض مسائل اجتماعية ذات طابع 

المدن، فا الغتراب يعتبر موقف خاص كانتقاله من الريف إلى مواقع الجامعات و المعاهد في 

جديد بالنسبة له يتطلب توافق مع المجتمع المدرسي الجديد الذي إلتحق به، و قياسا على ذلك 

  .يتعرض لعالقات جديدة بين الجنسين و كذلك لتطلعات منها ما يقذف به إلى أحالم اليقظة

 إما أن يتمكن من و الدارس الفرد خالل مقابلته الحتياجاته االجتماعية في المدرسة  

تحقيقها بقدراته الذاتية أو إذا ما عجز عن ذلك فإنه يكون عرضة لمواجهة مشكالت ال شك 

  )54-53-52، ص 2004عصام توفيق قمر (تؤثر عليه و على حياته الدراسية و التحصيلية 

  

  :أكثر المشكالت الفردية شيوعا في المدرسة 2-5

  : مشكلة العنف2-5-1

ف بين الطالب في اآلونة األخيرة، إذ لم تعد ظاهرة محلية فقط بل هناك تزايدت ظاهرة العن

شواهد و أمثلة كثيرة تؤكد عالمية الظاهرة، فقد أوضحت إحدى الدراسات التي أجريت في 

  :المجتمع األمريكي أن مظاهر العنف الطالبي و الجريمة داخل المدارس الثانوية تمثلت في

 سنة 25ن، و الذي تزايد عن الحد في الـ اإلعتداء و الهجوم على المعلمي -

األخيرة، حيث تم رصد العديد من أحداث العنف التي قام بها الطالب اتجاه 

  .معلميهم

 .1980ائل عام ,التخريب المتعدد للمتلكات الخاصة، و الذي تزايد منذ أ -
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التعدي على القوانين و اللوائح المدرسية و عدم إحترام الطالب للقانون نظرا  -

 .تقارهم للعقاب القانوني الرادعإلف

و في المكسيك أوضحت إحدى الدراسات أن مظاهر  العنف بين الطالب كما أشار إاليها 

  :المدرسون و المستشارون و اإلداريون تتمثل في

 الهجوم على المدرسين و المجيء إليها و عدم حضور الدرس بالرغم من التواجد على أرض -

  .المدرسة

القواعد و اتباعها، حيث ينعكس ذلك في طريقة الكالم و الملبس و اللغة  رفض اإللتزام ب-

  .البذيئة

  . حمل األسلحة البيضاء-

  :و من أسباب ظاهرة العنف الطالبي ما يلي  

 فاألسرة هي المسؤولة عن تربية و تنشئة الطالب قبل أن يذهب إلى المدرسة، و هي :األسرة 

ظي و العنف الجسدي كوسيلة لحل المشكالت  التي قد المسؤولة أيضا عن استخدام العنف اللف

  .تنشأ بينه و بين من يخالفونه في الرأي

ذلك أن نسبة كبيرة من المشكالت السلوكية التي يعاني منها المجتمع المدرسي ترجع إالى 

ضعف التربية األسرية نظرا لما طرأ في السنوات األخيرة من هذا القرن من تغييرات شديدة 

  :منها

شغال بعض األولياء و األمهات عن رعاية أبنائهم و متنابعة سلوكاتهم بسبب إن -

العمل خارج البيت، و حرص اآلباء و األمهات في كثير من األحيان على توفير 

الموارد المالية المطلوبة، أو انشغالهم بممارسة اجتماعية مما أضعف من رقابة 

  .األسرة على سلوكيات أبنائها

ت األسرية و اضطرابها سواء بين الزوج و الزوجة أو بين تفكك بعض العالقا -

 .األباء و األبناء

 .اختالط األدوار داخل بعض األسر لعوامل اقتصادية و اجتماعية متعددة -

ضعف تأثير القيم الدينية و اإلنسانية داخل بعض األسر و اإلعالء من القيم  -

 .قيةالمادية مثل اإلنفاق على حساب القيم الروحية و األخال
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مبالغة بعض األسر في اإلنفاق على ابنائهم من الطالب تعويضا لهم عن غياب  -

 .األب أو األم أو كليهما أو عدم تفرغهما لرعايتهم

 هي المؤسسة التربوية التي تلي األسرة مباشرة في عملية التربية و قد كانت المدرسة :المدرسة

مو المتكامل للمتعلم اجتماعيا و دينيا و ثقافيا و معنية بالدرجة األولى بعملية التربية و تحقيق الن

روحيا و بدنيا، إال أنها أصبحت تركز اهتمامها على عمليات التحصيل و تمكين التالميذ من 

النجاح في االمتحانات، و ظهر أثر ذلك في سلوكيات التالميذ المنحرفة، و ترصد دراسة 

 دون قيام المدرسة بدورها التربوي، و المجالس القومية المتخصصة أهم األسباب التي حالت

  :أدت إلى ظهور بعض اإلنحرافات السلوكية لدى الطالب منها

حيث أن الزيادة السكانية المتسارعة نتج : إزدحام الفصول و المدرسة و الطالب -

عنها زيادة كثافة المدارس و الفصول، و ازدادتن المدارس و الفصول، و ازدادت 

متعددة مما قلل من المدة التي يقضيها الطالب في المدارس ذات الفترات ال

  .المدرسة، مما عرض التالميذ لمؤثرات غير مرغوب فيها

ضعف المرافق و الخدمات المدرسية نظرا لزيادة أعداد التالميذ في المدرسة  -

الواحدة و قصور موارد اإلنفاق على التعليم بدت المدرسة بيئة غير صالحة 

بة لدى التالميذ فقلة وجود المالعب األفنية دفعت التالميذ لتنمية السلوكيات المناس

 .لتلمس هذه النشاطات خارج المدرسة

استخدام أساليب تدريس عشوائية و تسلطية، ذلك أن العنف و سؤ السلوك  -

الطالبي ما هي إال استجابات صادرة نتيجة للظروف التي يقدم فيها التعليم في 

 .دريس مختلفةالمدارس، و الذي يستعمل أساليب ت

 .ضعف اإلدارة المدرسية و تراضيها أو شدتها المبالغ فيها -

 .العنف من قبل بعض المعلمين و قلة كفائتهم و ضعف معنوياتهم -

 فالتلفزيون  على سبيل المثال أحد الوسائل اإلعالمية التي لها تأثير كبير على سلوكات :اإلعالم

بالد من بث إعالمي عن طريق القنوات الطالب، باإلضافة إلى ما قد يريد من خارج ال

القضائية، و شبكات اإلنترنيت و ما تحمله برامج هذا البث من مثيرات لها أثرها الكبير في 

  :نفوس الطالب و سلوكاتهم و يتضح ذلك فيما يلي
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التركيز على جوانب اإلستهالك مما أدى إلى زيادة التطلعات المادية و  -

  . اإلمكانياتاإلستهالكية في ظل ضعف واضح في

إستثارة نوازع الطالب و الطالبات من خالل ما تقدمه البرامج من مادة إعالمية  -

 .حافلة باإلثارة و العنف

ضعف كفاءة البرامج الدينية و التثقيفية مما حد من قدرتها على جذب إهتمام  -

 . الطالب، محاكاة الطالب للبرامج التليفزيونية القائمة على العنف

لتطورات المتسارعة التي حدثت في المجتمع سواء من الناحية االقتصادية أو  إن ا:المجتمع

االجتماعية كما أن لها أثرها في ظهور كثير من المشكالت لدى الطالب و التي من بينها 

  .العنف

  :مشكلة ضعف التحصيل الدراسي أو التخلف الدراسي 2-5-2

اء و المدرسين و كل المتهمين بالعملية التخلف الدراسي من أهم المشكالت التي تقلق بال اآلب

التعليمية، حيث تعتبر هذه المشكلة من أهم عوامل التخلف التربوي و الثقافي أيضا، فهي مشكلة 

  .تعوق عملية التنمية و تهدد سالمة المجتمع و تعوق تقدمه

و تعتبر هذه المشكلة من أكثر المشكالت الدراسية شيوعا بين الطالب، بغض النظر عن   

الظروف االجتماعية أو االقتصادية للطالب، و ترجع خطورة هذه المشكلة إلى أنها تمثل فاقدا 

مرتفعا، كما أنها بداية مشكلة التسرب من المدرسة، و اإلتجاه نحو التيارات األخالقية المنحرفة 

  )61-55، ص 2004عصام توفيق قمر، (

  : طالب–العالقة أستاذ  -3

  جابية بين األستاذ و طلبتهإي: أهمية بناء عالقة 3-1

تعتبر العالقة اإليجابية بين المعلم أو األستاذ و طلبته من المكونات الرئيسية في أي نظام فعال 

و يدرك األساتذة الفعالون أن الخطوة األولى نحو تحقيق فعالية العملية التعليمية . لإلدارة الصفية

 من األوائل Haim Ginnott 1971جينوت تتمثل في بناء مناخ إيجابي داعم، و يعتبر حاييم 

الذين تحدثوا عن أهمية اإلتصال بين األستاذ و طلبته، و دور هذا اإلتصال هو اإلنضباط 

الصفي، و قد أشار أيضا إلى أن مهام المعلم بناء بيئة صفية مالئمة لعملية التعلم و تدعم 



   طالب-                      العالقة أستاذ      الرابعالفصل
 

 163 

 المناخ الذي يسود داخل غرفة أهدافها، و ألنه ال يوجد شيء ضمن هذه البيئة أكثر أهمية من

الصف و قد وجد ت وجهة النظر هذه الكثير من الدعم في العديد من الدراسات التي أشار 

  .المعلمون إلى أهمية بناء نظام من اإلتصال مع الطلبة قائم على الثقة و االحترام المتبادل

من العوامل الهامة إضافة إلى ما سبق، تعتبر طبيعة العالقة التي تربط المعلم بطلبته   

التي تحدد مدى إشباع الطلبة لحاجاتهم الشخصية داخل غرفة الصف، و كلنا يعرف أن الطلبة 

يقضون ثلث ساعات إستيقاظهم اليومي منذ سن السادسة حتى الثامنة عشرة مع المعلمين، و ألن 

 الصفية فإنهم المعلمين هم المسؤولون عن تقييم أداء الطلبة، و تحديد شكل الحياة في الغرفة

و من الضروري للمعلم . يمثلون شخصيات مهمة ذات تأثير مباشر على حياة الطلبة و نموهم

حتى يكون ناجحا أن يفهم اآلثار التي يمكن له أن يتركها على طلبته، و أن يوظف هذا ليترك 

  )270، ص 2003رمزي فتحي هارون، (أثار إيجابية مرضية 

ذجا للمعلم العاطفي أن الحب هو األ ساس األبدي و يرى بتسالوزي الذي كان نمو  

للتربية، في كل برهة من النهار، يجب أن يقرأ تالميذ على جبهتي و على شفتاي أن قلبي لهم، 

  .و أ، سعادتهم سعادتي، و أن فرحهم فرحتي

فحسن معاملة المعلم لتالميذه، و اهتمامه بهم، و من تحضيره المدروس و حسن طريقته   

و قد يكون ذلك سببا يدفع . للفروض، هذه الطريقة تضمن للمعلم حب تالميذه لهو تصحيحه 

التلميذ أو الطالب إلى تفضيل مادة دراسية عن مادة أخرى، فكل هذا ال يتجلى إال من خالل 

تكوين جيد للمعلمين، إن العالقة بين المدرس أو األستاذ و طلبته تلعب دورا هاما  و أساسيا في 

 لدرجة أنه يمكن اعتبارها المفتاح الموصل إلى نجاح الموقف التعليمي أو فشله بناء شخصياتهم

  ).422، ص 1990رابح تركي، (

و تؤثر عالقة المعلم اإليجابية مع طلبته على سلوك الطلبة بطريقة غير مباشرة من   

 مع فالعالقة اإليجابية. خالل تأثيرها على اتجاهاتهم نحو المعلم و نحو المدرسة بشكل عام

المعلم تساهم في تشكيل اتجاهات الطلبة اإليجابية نحو المدرسة و تزيد من احتماالت تعاونهم 

وجد أن ) Reed 1983ريد (و في دراسة أجراها . مع المعلم و اتباعهم للتعليمات المدرسية

ية المعلمين الذي امتلكوا عالقات إيجابية مع الطلبة كانوا أكثر قدرة على إدارة الصف و الوقا

إن العالقة اإليجابية التي تربط الطلبة بمعلمهم تجعلهم يترددون . من حدوث مشكالت االنضباط
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و الفكرة الرئيسية هنا . في التورط في مشكالت تغضبه أو تؤثر سلبا على عالقتهم الطيبة معه

ع و يعتقد بعض المعلمين أن تطوير عالقة إيجابية م. هي أن الحب هو أحد أهم مفاتيح الطاعة

و الحقيقة أو . الطلبة سيضيف من موقفهم أمام الطلبة،  و سيجعلهم غير قادرين على ضبطهم

وجود عالقة إيجابية بين األستاذ و طلبته يزيد من تعاونهم معه، كما أن وجود عالقة إيجابية ال 

 يعني غياب التعليمات التي ستنظم سلوكهم، و ال يعني غياب حزم المعلم و إصراره على تنفيذ

هذه التعليمات،  في المقابل، تشير المالحظات إلى أن المشكالت السلوكية، و مشكالت 

أو تلك التي ال تستند فيها العالقات بين األستاذ . اإلنضباط تسود في المناخ السلبي لغرفة الصف

شورت وشورت "و قد اعتبر كل من . و طلبته على الثقة و اإلحترام المتبادل من جهة أخرى

 ، و شازان و لينغ و ديفز Short Short and Blanton  1994 بالنتون

Chazan, laing and davies, 1994    إن نظاما فعاال من التواصل بين األ ساتذة و الطلبة

يمثل متطلبا سابقا لحدوث عمليتي التعليم و التعلم، فهذا النظام هاما جدا للمعلمين و األساتذة 

م للطلبة حتى يتمكنوا من تحقيق أهداف التعلم المنشود، و حتى يتمكنوا من التدريس و هو مه

يوضح الشكل التالي الطر يقة التي يؤثر فيها إنشاء المعلم لعالقة إيجابية مع الطلبة على سلوك 

  ).271، ص 2003رمزي فتحي هارون، . (هؤالء الطلبة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 عالقة إیجابیة بین الطالب و األستاذ

 إتجاھات الطلبة إیجابیة نحو قنوات إتصال فعالة
 المدرسة و نحو األستاذ

منھاج إیجابي و بیئة 
 مالئمة للتعلیم و التعلم

 إنھماك عال للطلبة في عملیة التعلم محددةتوقعات واضحة تقود إلى تعلیمات صفیة 

 فرص نجاح للجمیع

 سلوك إیجابي مقبول تقدیر إیجابي للذات

علم اإلیجابیة مع الطلبة على سلوكھمالطریقة التي تؤثر  فیھا عالقة الم  ) 24(شكل رقم   
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صور البعض، إذ يحددها و يتدخل فالعالقة بين األستاذ و طلبته ليست أمرا بسيطا كما يت  

فيها مجموعة من العوامل المعقدة، فقد يتأثر في عالقته بالمدرسة بعالقته منع والديه، بمعنى أن 

العالقة التي تربطه بأبيه إذا كانت عالقة إحترام فإنه يحترم األستاذ،  و إذا كانت عالقته سيئة 

 قد تتأثر بنظرة والده أو نظرة المجتمع الذي فإنه يسيء إلى المعلم، كذلك نظرة الطالب ألستاذه

  )102، ص 1982مصطفى غالب، (يعيش فيه إلى األستاذة و المعلمين عامة 

إن تطبيق الفعلي للعالقات التربوية يتطلب من المعلم فهم حقيقي لذات الطالب أو التلميذ   

فمن المفيد ) 229لطفي بركات، ص (و ذلك بفهم دوافعه، و ميوالته، بتفاعله مع اآلخر ين 

للمعلم أو األستاذ أن يقيم أسلوبه في التعامل مع الطلبة و أن يحصل على معلومات على تحسين 

عالقته مع طلبته، و فهم كيفية تأثير هذه اإلتجاهات على الطريقة التي يعامل فيها الطلبة، و 

ء إليه لجمع المعلومات االعتقاد أن الطلبة يمثلون مصدرا ممتازا و هاما يجب على األستاذ اللجو

رمزي فتحي هارون، (عن طبيعة العالقة التي يقيمها معهم، و مدى رضاهم من هذه العالقة 

  ).274-273، ص 2003

  

  :خلق فرص للتفاعل الشخصي بين األستاذ و طلبته 3-2

كما هو الحال  في أي عالقة تربط بين طرفين، فإنه من المفيد أن يتوفر الوقت لكال   

  .ي يتعرف كل واحد منهما على اآلخر بهدوءالطرفين ك

و سنتناول في الجزء القادم عددا من اإلقتراحات  التي يمكن للمعلم تجريبها بهدف خلق فرص 

للتفاعل الشخصي مع الطلبة و ذلك لبناء عالقة أفضل و أكثر إيجابية و يعتمد اختيار المعلم من 

متاح له أو الذي يرغب بتخصيصه لتطوير بين هذه اإلقتراحات على أعمار طلبته و الوقت ال

  :عالقته بطلبته

  

تسهم مشاركة المعلم في بعض أنشطة الطلبة في : إظهار اإلهتمام بنشاطات الطلبة 3-2-1

استمتاعه بالعالقة التي تربطه معهم، و في إشعارهم بأنهم مهمون له و يستحقون تخصيص 
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معلمين في نشاطات الطلبة ساهمت في وقت لمشاركتهم فيما يهمهم، فقد وجد أن مشاركة ال

  .تطور أداء الطلبة الذين شاركهم المعلمون في نشاطاتهم

  

   :السماح  للطلبة بإجراء مقابلة مع معلمهم 3-2-2

إن التعرف على الجوانب الشخصية من حياة األفراد الذين نقيم عالقة معهم يسهم عادة 

بال الكثير من المعلمين، أو هم ربما في تطوير هذه العالقة لكن هذه الحقيقة تغيب عن 

فيمكن للمعلم أن . يتجاهلونها ألنهم يعتقدون أن هذا األمر يؤثر على مكانتهم و هيبتهم بين الطلبة

إن مشاركة المعلم لطلبته . يسمح للراغبين من الطلبة بمقابلته و توجيه ما يرغبون من أسئلة له

يقدمه للطلبة على أنه يحبهم، و يثق بهم، و راغب بجانب من حياته الشخصية يعتبر بمثابة دليل 

في تطوير عالقة إيجابية معهم، و يتوقع لرسالة بهذا المضمون أن تدفع الطلبة نحو مبادلة 

المعلم نفس النوع من النوايا و المشاعر، و من جهة أخرى إن كشف المعلم لذاته سيشجع كثيرا 

  .منة الطلبة أن يكشفوا ذواتهم له

غاية األهمية حيث يؤدي إلى تعرف المعلم على كثيرا من التفصيالت المرتبطة و هذا  في 

  .بحياة الطلبة و التي تساعده في فهم سلوكياتهم و تزيد بالتالي من قدرته على التعامل معها

  

  :بعث رسائل و مالحظات للطلبة 3-3-3

يب شخصية لكل يمكن للمعلم أن يبدأ السنة الدراسية ببعث رسالة أو كتابة مالحظة ترح

من الطلبة، و هذا األمر يسهم في التمهيد لتطوير عالقة إيجابية بينه و بينهم، كما تسهم رسالة 

الترحيب الشخصية اإليجابية التي يضعها المعلم على مقعد كل من الطلبة في شعورهم بأن 

هذه المعلم يتقبلهم و سعيد بوجودهم معه في الصف الذي سيدرسه و من المفيد استخدام 

اإلستراتيجية طوال العام الدراسي، و ذلك بأن يكتب المعلم مالحظات إيجابية للطالب في كل 

  .مرة يشعر فيها بأن هناك ما يبرر كتابة هذه المالحظة
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  : وضع صندوق لإلقتراحات 3-3-4

يعتقد الطلبة عموما بأن معلميهم غير مهتمين برأيهم في غرفة الصف أو بأسلوب العمل 

فيها، و من اإلستراتيجيات التي تنجح في تغيير مثل هذه االعتنقادات وضع المعلم المتبع 

صندوقا لإلقتراحات داخل غرفة الصف بحيث يتيح للطلبة فرصة التعبير عن رأيهم بما حدث، 

و يخدم هذا األمر في تعزيز شعور الطلبة باألهمية، و بأن المعلم حريص على االستماع 

رغباتهم من جهة أخرىـ يخدم وضع صندوق اإلقتراحات في تزويد آلرائهم و اإلستجابة ل

المعلم تغذية راجعة مفيدة جدا تساعده في تطوير أدائه و أداء طلبته في غرفة الصف، و يمكن 

توسيع هذه الفكرة بتخصيص وقت لمناقشة آراء الطلبة بشكل جماعي األمر الذي يؤكد للطلبة 

. احاتهم و أنه جاء في مناقشتها و محاولة اإلستجابة لهاأن المعلم قد قرأ مالحظاتهم و اقتر

  ) .279-277، ص 2003رمزي فتحي هارون، (
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  :ةـــخالص

من خالل ما تقدم في الفصل يتضح أن لألستاذ أدوار مختلفة، فهو يساهم في تنمية   

الوسيلة التعليمية المناسبة قدرات المتعلم و في تنظيم عملية التعلم  من إختيار طريقة التعليم و 

كذلك كل من الطالب و األستاذ لديهما خصائص معينة مما تجعل العالقة بينهما . لكل موضوع

فمن خالل هذه العالقة يتحدد نجاح أو ... عالقة معقدة تدخل فيها عدة عوامل شخصية و معرفية

 .تعليمية و التعلميةفشل اإلتصال البيداغوجي بينهما و بالتالي نجاح أو فشل العملية ال
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  المنهج و الدراسة اإلستطالعية -1

  المنهج 1- 1

 الدراسة اإلستطالعية 2- 1

 

  حدود الدراسة -2

   زمانية2-1

   مكانية2-2

   بشرية2-3

  

  أدوات الدراسة -3

   اإلستبيات3-1

   الوسائل االحصائية3-2

  

  جــالنتائ -4

  م النتائج تقدي4-1
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  :منهج الدراسة -1

إن اختيار المنهج من أهم خطوات البحث، فهو يخضع إلى طبيعة الموضوع و نوعيته، فمشكلة 

  .البحث هي التي تفرض المنهج المناسب

 طالب فإننا –اذ و بما أن موضوع بحثنا يهتم بدراسة الوضع الراهن لالتصال البيداغوجي أست

نحتاج إلى المنهج الوصفي لكي نصف العوامل التي تؤثر فيه، و يحدد العالقات االرتباطية بين 

  .المتغيرات التي تؤثر على هذه الظاهرة، فهي دراسة مسحية وصفية

فالمنهج الوصفي هو نوع من  مناهج البحث يدرس الظواهر الطبيعية و االجتماعية و 

ية الراهنة، دراسة كيفية توضح خصائص الظاهرة و دراسة كمية توضح االقتصادية و السياس

حجمها و تغيراتها و درجات ارتباطها مع الظواهر األخرى كما أنه يستهدف إلى تقرير 

، ص 2005عبد الفتاح  محمد ديودار، (خصائص الموقف معين أي وصف العوامل الظاهرة 

ا من هذا التصوير الشامل يمكن التنبؤ و ، كما يهتم في تصوير ما هو كائن، و انطالق)76

االستنتاج باألوضاع المستقبلية التي ستؤول إليه هذه الظاهرة، فالبحث الوصفي ال يعتمد على 

  .المالحظة السطحية

  

  :الدراسة اإلستطالعية 1-2

تعتبر الدراسة اإلستطالعية  كحجر أساس للدراسة أو البحث الدراسة أو البحث إضافة إلى 

ت السابقة و اإلطار النظري للظاهرة، فهي تسمح لنا بأخذ نظرة علمية أولية عن الدراسا

  .الظاهرة في الواقع، و قد توجهنا إلى الخطوات الالحقة في البحث

  

  :حدود الدراسة 1-2-1

 من 2011- 2010 تمت الدراسة اإلستطالعية لهذا البحث خالل العام الدراسي :الزمانية

  .2011 حتى فيفري 2010ديسمبر 

مجمع _تمت الدراسة اإلستطالعية في كلية اآلداب و العلوم اإلنسانية و االجتماعية :  المكانية

  .جامعة باجي مختار عنابة) البوني
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 منهم سنة 15 منهم طلبة ماستير و 10 طالب 25 تتكون عينة الدراسة اإلستطالعية من :بشرية

  .LMDثالثة 

  

  :أدوات الدراسة 1-2-2

اسة اإلستطالعية على المقابلة كأداة لجمع البيانات فقد قمنا بمحادثات مع عينة استخدمنا في الدر

  .الدراسة

  :فكانت المقابالت حرة يطرح سؤال واحد عام و هو

  ما هي العوامل التي تساعد على االتصال الناجح بين األستاذ و الطالب حسب رأيك؟

امنا بالمشكلة أو الظاهرة و ليس لدينا فهي الصالحة في المقابالت االستطالعية، و ذلك لعدم إلم

  .الخلفية الكاملة حولها

، و ذلك لوجود أفراد العينة في مجموعات LMDو كانت المقابالت جماعية مع طلبة سنة ثالثة 

و مقابالت فردية مع طلبة الماستر، و كانت اإلجابات كتابية ألننا أعطينا حرية التعبير للطلبة 

  .ءهمللتعبير عن أفكارهم و آرا

  

  :أهداف الدراسة 1-2-3

 .وضع فرضيات أو اقتراح البحث أو الدراسة -

 ضبط عينة الدراسة من اختيار المستوى الدراسي المالئم -

معرفة أهم العوامل البيداغوجية و النفسواجتماعية التي تساعد على فعالية عملية االتصال  -

 .طالب-البيداغوجي أستاذ

 .معرفة وجهة نظر الطالب نحو االستاذ -

  

  :نتائج الدراسة 1-2-4

 .قد مكنتنا نتائج الدراسة من وضع الفرضية اإلجرائية الرابعة -1
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 و السنة الرابعة LMDتمكنا من اختيار عينة الدراسة و ضبطها من طلبة السنة الثالثة  -2

من النظام الكالسيكي و طلبة الماستر و ذلك الحتكاكهم الكافي باألساتذة، و الذي يسمح 

 . طالب– عن العالقة البيداغوجية أستاذ لهم  بأخذ نظرة

ينظر بعض الطلبة إلى األساتذة من خالل النقطة التي يصنعها له في أخر العام الدراسي  -3

 .بغض النظر إلى المعلومات التي تحصل عليها من خالل الدراسة عند ذلك األستاذ

 : يأما العوامل التي استنتجها من خالل تلك المقابالت فهي موضحة فيما يل -4

 تفهم و تقبل األستاذ للطالب و كذا إعطاء فرص للحوار بينهما.  

 اعطاء األستاذ معلومات بسيطة و قيمة للطلبة. 

 استخدام الوسائل التعليمية و ذلك لتفادي شعور الطالب بالملل. 

 تقبل الطالب النقد و القيام بواجباته. 

 يدرسهاأن يكون األستاذ متمكن من المقياس أو المادة العلمية التي . 

 جدية ودافعية الطالب. 

 االحترام المتبادل بين األستاذ و الطالب. 

  

  :حدود الدراسة -2

  :الزمانية 2-1

  .2012 إلى ماي 2011امتدت حدود الدراسة الميدانية الزمانية من ديسمبر 

  

 تمت الدراسة الميدانية في جميع أقسام كلية اآلداب و العلوم اإلنسانية و :المكانية 2-2

جامعة باجي مختار عنابة  حيث فتح أبوابه هذا المجمع في العام " مجمع البوني"اعية  االجتم

، ما عدا قسم التربية البدينة و الرياضية  فهو فمقره في الجامعة 2008-2007الدراسي 

 طبقا 1975المركزية ببلدية سيدي عمار دائرة الحجار والية عنابة و تأسست هذه األخيرة سنة 

  .1975 أفريل 29 المؤرخ في 28-75لألمر رقم 
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  :بشرية 2-3

تعرف العينة بأنها ذلك الجزء من المجتمع الذي يجري اختيارها وفق قواعد و طرق علمية 

و تعرف أيضا ). 139، ص 2002كامل محمد المغربي، (بحيث يمثل المجتمع تمثيال صحيحا 

ة و بطريقة تمثل المجتمع أنها جزء من مجتمع البحث األصلي يختارها الباحث بأساليب مختلف

جودت ( األصلي و تحقق أغراض البحث و تغني الباحث من مشتقات دراسة المجتمع األصلي 

  )85عزت عطوي، ص 

و يشير جودت عزت عطوي كذلك إلى أنه في الدراسات المسحية الوصفية من المناسب اختيار 

و )  فردا1000-500(ما  بين  من أفراد المجتمع الكلي إذ ا كان عدد أفراد هذا المجتمع ℅20

 من ℅5 و لذلك فنحن اخترنا ℅5تقل هذه النسبة كلما كبر حجم المجتمع األصلي لتصل إلى 

 طالب مكونة طلبة السنة النهائية أي الرابعة في نظام 3440حجم المجتمع األصلي المقدر بـ 

طلبة كان لديهم  و طلبة الماستر و ذلك هؤالء الLMDالتدرج الكالسيكي و الثالثة لنظام 

  .احتكاك أكثر من طلبتهم و ذلك لمرور  سنوات الدراسة أكثر

  

  :حجم العينة 2-1

  :لقد تم اختيار العينة عشوائب طبقي كتالي

  

× حجم العينة الكلي = حجم الطلبة من كل طبقة 
عددأفرادالمجتمع

  حجمالطبقة

   طالب3440= مع لدينا حجم المجت

  ℅5= حجم الطبقة 

         طالب172  = 5 ×3440= حجم العينة االجمالية للطلبة 

          100  

   طالب172و منه فأين حجم عينة الطلبة اإلجمالي يساوي 
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  يمثل اخيار العينة إنطالقا من المجتمع األصلي    : 1جدول  رقم 

   اإلنسانية و االجتماعيةطلبة النظام الكالسيكي لكلية اآلداب و العلوم    

  

  حجم عينة الدراسة  المجتمع األصلي  الشعبة

  1  11  أدب عربي

  15  311  أدب إنجليزي

  11  220  أدب  فرنسي

  11  211  ترجمة

  6  112  أدب إيطالي

  0  0  تربية بدينة و رياضية

  0  0  علوم إنسانية

  0  0  علوم إجتماعية

  0  5  علوم االتصال و اإلعالم

  2  43  علوم إجتماع

  0  0  فلسفة

  0  0  تاريخ

  0  0  علوم المكتبات

  2  36  علم النفس

  48  959  المجوع
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  صلييمثل اختبار العينة انطالقا من المجتمع األ  : 2جدول رقم 

   لكلية األداب و العلوم اإلنسانية و االجتماعيةLMDالطلبة نظام     

  حجم عينة الدراسة  المجتمع األصلي  الشعبة

  11  212  أدب عربي

  3  57  أدب إنجليزي

  5  97  أدب  فرنسي

  0  0  ترجمة

  2  35  أدب إيطالي

  5  108  تربية بدينة و رياضية

  0  0  علوم إنسانية

  0  0  علوم إجتماعية

  14  289  علوم االتصال و اإلعالم

  2  40  علوم إجتماع

  1  15  فلسفة

  5  103  تاريخ

  3  57  علوم المكتبات

  7  143  علم النفس

  58  1156  المجوع
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  يمثل اختيار العينة إنطالقا من المجتمع األصلي لطلبة الماستر  : 3جدول رقم 

  

  حجم عينة الدراسة  المجتمع األصلي  الشعبة

  24  477  أدب عربي

  0  0  أدب إنجليزي

  0  0  أدب  فرنسي

  0  0  ترجمة

  0  0  أدب إيطالي

  3  61  تربية بدينة و رياضية

  0  0  علوم إنسانية

  0  0  عيةعلوم إجتما

  13  265  علوم االتصال و اإلعالم

  8  168  علوم إجتماع

  2  41  فلسفة

  4  77  تاريخ

  3  64  علوم المكتبات

  13  251  علم النفس

  70  1404  المجوع
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  :أدوات الدراسة -3

قد يعتمد الناحث عدة أدوات أو وسائل لجمع البيانات فيجمع بين طريقتين أو أكثر من طرف 

  . يدرس الظاهرة من جميع نواحيها، و ليكشف عن طبيعتها بدقة و نجاحجمع البيانات حتى

  

  االستبيان 3-1

و قد اعتمدنا على االستبيان كأداة مركزية لجمع البيانات في هذا البحث و يعد االستبيان من 

الوسائل المستعملة على نطاق واسع في البحث العلمي و قد استغلنا هذه األدواة كأداة من أجل 

 على بيانات و معلومات تتعلق بالعوامل البيداغوجية و كذا النفسو اجتماعية التي الحصول

  . طالب بالجامعة-تساعد على فعالية االتصال البيداغوجية أستاذ

 بند يطلب من عينة الطلبة اإلجابة عنها باختيار 32فاالستبيان المعتمد عليه في  بحثنا  يتضمن 

  .لناجح بين األستاذ و الطالبالعوامل التي تساعد على االتصال ا

  

  :مصادره 3-1-1

بعد تحديد هدف اإلستمارة في ضوء أهداف البحث المذكورة سابقا و في ضوء صياغة مشكلة 

البحث و هو العوامل البيداغوجية و النفسو اجتماعية التي تساعد على االتصال البيداغوجي 

  . طالب-أستاذ

 الدراسة الموضحة في الفرضيات التي تم ثم البحث عن مؤشرات كل متغير من متغيرات

توضيحها في فصل إشكالية البحث و منطلقاته و ذلك بالرجوع إلى نتائج الدراسات السابقة 

خاصة مؤشرات المحور األول الخاص بكفاءة األستاذ أما المحور الثاني الخاص بالوسائل 

شراته و بنوده و كذلك الحال التعليمية  بالرجوع إلى التراث النظري للظاهرة استطعنا وضع مؤ

أما المحور الرابع الخاص باالحترام المتبادل فقد اعتمدنا . إلى المحور الثالث الخاص بالدافعية

على نتائج الدراسة االستطالعية و كذا الرجوع التراث النظري المتوفر لدينا عن الظاهرة 

  .موضوع البحث
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  :خصائص االستبيان 3-1-2

  :كليةالخصائص الش 3-1-2-1

اختيار اإلجابة ) ة(تم االعتماد في هذا البحث على االستمارة المغلقة، حيث يطلب من الطالب 

و ذلك لتميز بارتفاع نسبة إعادة ) موافق، ال إداري، غير موافق(من على مقياس ليكون 

  .االستمارات المعبئة و بسرعة اإلجابة عنها

ل المباشر أي بتقديم االستمارة شخصيا أما عن طريقة تتقديمها فقد كان عن طريق االتصا

  .للطلبة

و تتكون االستمارة من اثنان و ثالثون بند موزعة على أربعة محاور يجيب عنها الطلبة حسب 

  :مقياس ليكارت و قد وزعت االستمارة كاآلتي

  

  :البيانات األولية

  .وى التعليميالسن، الجنس، التخصص، المست: تدور أسئلة هذا المحور حول البيانات العامة

  

  :المحور األول

تتعلق أسئلة أو بنود هذا المحور بالفرنسية اإلجرائية األولى، حيث تعطى كفاءة األستاذ و مدى 

إلى البند  ) 01( بنود من البند رقم 6مساعدتها على االتصال البيداغوجي الفعال، و تتكون من 

  )06(رقم 

  

  :المحور الثاني

ور بالفرضية اإلجرائية الرابعة و التي تغطي االحترام المتبادل بين تتعلق أسئلة أو بنود هذا المح

 بنود ابتداءا 10األستاذ و الطالب و مساعدته على االتصال البيداغوجي الفعال، و تتكون من 

  )16(إلى البند رقم ) 07(من البند رقم 
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  :المحور الثالث

ثالثة و التي تغطي دافعية الطالب و تتعلق أسئلة أو بنود هذا المحور بالفرضية اإلجرائية ال

 بنود ابتداءا من البند 10طالب، و تتكون من - مساعدتها على االتصال البيداغوجي الفعال أستاذ

  ).26(إلى البند رقم ) 17(رقم 

  

  :المحور الرابع

تتعلق أسئلة أو بنود هذا المحور بالفرضية اإلجرائية الثانية و المتعلقة بالوسائل التعليمية و 

 بنود من البند رقم 6طالب و تتكون من -مساعدتها على االتصال البيداغوجي الفعال أستاذ

  )32(إلى البند رقم ) 27(

  

  :الخصائص السيكومترية 3-1-2-2

تم قياس ثبات االستمارة عن طريق حساب معامل االرتباط بارسون و قد تم : ثبات االستمارة

ق على عينة خارج عينة الدراسة، و لتفادي التداخل ذلك باتباع طريقة التطبيق و إعادة التطبي

، تخصص أدب انجليزي يتكون من LMDبين العينتين تم اختيار  فوج من طلبة سنة الثالثة 

 يوم 20، والية قالمة تم تطبيق األول ثم التطبيق الثاني بعد 1945 ماي 8 طالب من جامعة 19

  . و هو متوسط إلى مرتفع0.64و كانت  النتيجة هي 

  

 تم التحقق من صدق االستمارة عن طريق ما يسمى بصدق المحكمين، حيث :صدق االستمارة

جامعة "لدكتور لعريط  بشير ( منها فقط 3 محكمين ثم استرجاع 5تم توزيع االستمارة على 

، الدكتور فنطازي " أوت سكيكدة20جامعة "، الدكتوور لوشاحي فريدة "باجي مختار عنابة

حيث كانت مالحظات األساتذة صياغة األسئلة أو حذف ") أوت سكيكدة 20جامعة "العمري 

  :بعضها و استبدالها بأخرى كاآلتي
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رقم 

  العبارة

  العبارة بعد التحكيم  العبارة قبل التحكيم

عدم انشغال الطالب بأشياء أخرى أثناء   عدم تشويش الطالب على األستاذ  11

  حديث األستاذ

 عدم كسل الطالب في تحصيل  18

  المعرفة

  اجتهاد الطالب في تحصيل المعرفة

انتباه الطالب إلى بعض العناصر   23

  المهمة في الموقف التعليمي

انتباه الطالب إلى العناصر المهمة في 

  الموقف التعليمي

يعتمد األستاذ على اإللقاء فقط في   27

  إعطاء محاضراته

عدم اعتماد االستاذ على اإللقاء فقط في 

  إعطاء محاضراته

  

  :األدوات اإلحصائية 3-2

لقد تم االستعانة ببعض األدوات اإلحصائية و ذلك لتعبير عن البيانات و النتائج المتوصل إليها 

  .كميا

  :و قد استعنا بمعامل االرتباط بارسون في التحقق من ثبات االستمارة حسب القانون التالي

      
  

  





))()((

))((
2222 YYNXXN

YXXYN
R   

  : كاآلتيأما التعليق عليه فهو

   R< 0,2 0: منعدم إلى ضعيف

   0,2 R <0,4: متوسط إلى ضعيف

  R< 0,7 0,4: متوسط إلى مرتفع 

  R < 0,9 0,7: مرتفع إلى مرتفع جدا

  R  1 0,9: مرتفع جدا إلى المتالية
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 و تحسب النسبة 2كما اعتمد على النسب المئوية في تحليل النتائج و اختبار الفرضيات على كأي

  :ئوية كاآلتيالم

    %100                      N 

  U X                        y 

  100 x Y  = X  

        N  

    :يحسب كاآلتي 2أما كأي
e

e

f
ff

X  


2
02 )(  

  

  : تقديم النتائج -4-1

  :خصائص العينة 4-1-1

: مثل  , رة و متنوعة    تعبر خصائص العينة عن المميزات العامة و األساسية ألفرادها و هي كثي           

المستوى التعليمي و حيث يقوم الباحث باختيار بعض منها بناءا على ما يتطلبه             , الجنس  , السن  

  .و بما يسمح له بأخذ نظرة عامة عن خصائص المجتمع االصلي , بحثه 

  :و فيما يلي نستخدم خصائص العينة 
  

   الجنس-4-1-1-1

  :حسب التخصص  * 

  يع عينة الطلبة حسب متغير الجنس من خالل التخصصيبين توز  : 4جدول رقم 

  الجنس

  التخصص

  اناث  ذكور

  %18.02  31 %1.16  02  أدب عربي

  %6.98  12  %2.91  05  أدب انجليزي

  %8.14  14  %1.74  03  أدب فرنسي

  %4.65  08  %1.16  02  ترجمة

  %2.33  04  %1.74  03  أدب ايطالي
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  /  0  %5.23  09  تربية بدنية و رياضية

  %11.63  20  %4.07  07  عالم و االتصالعلوم اال

  %5.23  09  %2.33  04  علم االجتماع

  %1.74  03  %00  00  فلسفة

  %4.07  07  %0.58 01  تاريخ

  %2.91  05  %0.58  01  علم المكتبات

  %10.46  18  %2.33  04  علم النفس

 %76.16  131 %23.84  41  المجموع

  :التعليق 

 %18.02ارتفاع نسبة االنـاث بنـسبة   , ب العربي يتضح لنا في عينة األد, من خالل الجدول  

  .%1.16: و التي تقدر بـ, مقارنة بنسبة الذكور 

ـ        , اما في عينة االدب االنجليزي        مقارنة %6.98:فيتضح لنا ارتفاع نسبة االناث و التي تقدر ب

   .%2.91: بنسبة الذكور و التي تقدر بـ

ـ      اما في عينة االدب الفرنسي فنالحظ ارتفاع نسبة         اذا مـا    %18.14:  االناث و التي تقدر بـ

  %1.16: قورنت بنسبة الذكور و التي تقدر بـ 

حيث ان نـسبة االنـاث   , فنالحظ تقارب نسب الذكور و االناث     , اما في عينة االدب االيطالي      

  .%1.17: اما نسبة الذكور تقدر بـ , %2.33: تقدر بـ

ح لنا انعدام نسبة االناث اذا ما قورنـت بنـسبة           فيتض, اما في عينة التربية البدنيةو الرياضية       

   .%5.23:الذكور التي تقدر بـ

ـ                 : اما في عينة تخصص علوم اعالم و اتصال فنالحظ ارتفاع نسبة عينة االناث و التي تقدر ب

   .%4.07:اما نسبة الذكور فتقدر بـ , 11.63%

ـ   و فيما يخص تخصص علم االجتماع فنالحظ ارتفاع نسبة عينة االنـاث       :  و التـي تقـدر بـ

   .%2.33:  اذا ما قورنت بنسبة الذكور و التي تقدر بـ5.23%

   .%1.74: اما نسبة االناث فتقدر بـ, اما في عينة تخصص فلسفة فنالحظ انعدام نسبة الذكور 
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ـ        , اما في عينة تخصص تاريخ        اذا مـا    %4.07: فنالحظ ارتفاع نسبة االناث و التي تقدر بـ

   .%0.58:  و التي تقدر بـقورنت بنسبة الذكور

ـ       , اما في عينة تخصص علم المكتبات         اما  %2.91:فنالحظ ارتفاع نسبة االناث و التي تقدر ب

   .% 0.58: نسبة الذكور فتقدر بـ

ـ       , اما في عينة تخصص علم النفس         اذا  %10.46: فنالحظ ارتفاع نسبة االناث و التي تقدر ب

   .%2.33 :ما قورنت بنسبة الذكور التي تقدر بـ

  :حسب المستوى الدراسي * 

  يبين توزيع عينة الطلبة حسب متغير الجنس حسب المستوى الدراسي  : 5جدول رقم 

  الجنس

  المستوى لدراسي
  انثى  ذكر

  %19.19 33  %6.98  12  السنة الرابعة كالسيك

  LMD  18  10.46%  39  22.67%السنة الثالثة 

  %34.30  59  %6.39  11  ماستير

  %76.16  131  %23.84  41  المجموع

  :التعليق 

من خالل الجدول يتبين لنا في السنة الرابعة نظام كالسيكي نالحظ ارتفاع نسبة االناث و التـي             

  %6.98: مقارنة مع نسبة الذكور و التي تقدر بـ%19.19: تقدر بـ

ـ   LMDاما في السنة الثالثة نظام      , %22.67: نالحظ ارتفاع نسبة االناث ايـضا و تقـدر بـ

   .%10.46: رنة مع نسبة الذكور و التي تقدر بـمقا

ـ         , اما في مستوى الماستير       اذا مـا    %34.30: فنالحظ ارتفاع نسبة االناث و التي تقـدر بـ

   .%6.39: قورنت بنسبة الذكور و التي تقدر بـ

ـ               مقارنة مع   %76.16: من خالل ما تقدم نالحظ ارتفاع العينة عند نسبة االناث و التي تقدر ب

   .%23.84:  الذكور و التي تقدر بـنسبة
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  : السن -4-1-1-2

  .يبين توزيع عينة الطلبة حسب متغير السن   : 6جدول رقم 

  %  التكرار  السن

19-20  43  25%  

21-22  73  42.44%  

23-24  34  19.77%  

  %12.79  22   فما فوق25

  %100  172  المجموع

  :التعليق 

 سنة و   [21-22]الطلبة المتراوحة أعمارهم ما بين      يتضح لنا ارتفاع نسبة     , من خالل الجدول    

ـ   مقارنة مع النسب األخرى حيث تأتي بعدها نسبة الطلبة التي تتـراوح             %42.44: المقدرة ب

ـ   [19-20]أعمارهم ما بين      اما نسبة الطلبة التي تتراوح اعمارهم ما %25: سنة و التي تقدر ب

االصغر من عينة الطلبة فهي نسبة الطلبـة   اما النسبة    %19.77:  سنة تقدر بـ     [23-24]بين  

   .%12.79:  سنة فما أكثر و تقدر هذه النسبة بـ25التي تتراوح اعمارهم بين 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



                        اإلجراءات المنهجية للدراسة    الخامسالفصل
 

 185 

  :التخصص  -4-1-1-3

  يبين توزيع عينة الطلبة حسب التخصص  : 7جدول رقم 

  %  التكرار  التخصص

  %19.19  33  أدب عربي

  %9.88 17  أدب انجليزي

  %9.88  17  أدب فرنسي

  %5.81  10  ترجمة

  %4.07  07  أدب ايطالي

  %5.23  09  تربية بدنية و رياضية

  %15.70  27  علوم االعالم و االتصال

  %7.56  13  علم االجتماع

  %1.74  03  فلسفة

  %4.65  08  تاريخ

  %3.49  06  علم المكتبات

  %12.79  22  علم النفس

  :التعليق 

ة الطلبة في تخصص أدب عربـي و ذلـك بنـسبة            نالحظ من خالل الجدول ارتفاع نسبة عين      

 , %15.70ثم تأتي بعدها نسبة عينة الطلبة في تخص اعالم اتصال و ذلك بنسبة               , 19.19%

ثم نالحظ تساوي نسبتي عينة الطلبة , و نجد بعد ذلك نسبة عينة الطلب في تخصص علم النفس   

 تأتي نسبة طلبـة علـم        ثم %9.88و ذلك بنسبة    , في تخصصي أدب انجليزي و ادب فرنسي        

حيث نسبة  , بعد ذلك نسبة عينة طلبة تخصص أدب ايطالي و تاريخ            , %7.56االجتماع بنسبة   

 تخصص علـم المكتبـات ثـم    %3.49و نالحظ نسبة  , %4.65اما الثانية    , %4.07األولى  

   .%1.74اصغر نسبة تخصص فلسفة 
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  :المستوى الدراسي -4-1-1-4

  :لعينة حسب المستوى الدراسي يبين توزيع ا: 8جدول رقم 

  النسبة  التكرار  المستوى الدراسي

  %26.16  45  سنة رابعة كالسيك

  LMD  57  33.17%سنة ثالثة 

  %40.70  70  ماستير

  :التعليق 

ـ      ثم تـأتي  %40.70: نالحظ من خالل الجدول ارتفاع نسبة عينة طلبة الماستير و التي تقدر ب

 أما النسبة االصغر هي نسبة %33.14 و ذلك بنسبة     LMDثة  بعدها نسبة عينة طلبة السنة الثال     

   .%26.16السنة الرابعة نظام كالسيكي بنسبة 

  

  :تقديم نتائج الدراسة الميدانية 4-1-2

  :الفرضية العامة األولى 4-2-1

طالب و من الفرضية -تساعد العوامل البيداغوجية على فعالية عملية االتصال البيداغوجي أستاذ

  :ولى  تتفرع الفرضيتين اإلجرائتين التاليتيتالعامة األ

  :الفرضية اإلجرائية األولى

  .طالب-تساعد كفاءة األستاذ على فعالية عملية االتصال البيداغوجي أستاذ

  طالب-يمثل مدى مساعدة كفاءة األستاذ على األتصال الناجح أستاذ: 9جدول رقم

رقم 

  العبارة

  غير موافق  ال أدري  موافق  العبارات

قدرة األستاذ على استحضار نسق من   01  18  46   393

  ℅10،46  ℅13،46  ℅76،16  المعلومات و توظيفه في سياق العمل

قيام األستاذ تدريبات في المشوار المهني   02  22  68  348

  ℅12،79  ℅19،77  ℅67،44من تربصات و ملتقيات أو ندوات و أيام 
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  دراسية

  أقدمية األستاذ في التدريس  03  34  68  312

60،46℅  19،77℅  19،77℅  

  تخصص األستاذ في المقياس الذي يدرسه  04  22  32  402

77،91℅  9،30℅  12،79℅  

  أنجازات األستاذ في ميدان تخصصه  05  34  60  324

62،79℅  17،44℅  19،77℅  

  التكوين الجيد لألستاذ  06  09  36  435

84،30℅  10،46℅  5،23℅  

  139  310  2214  المجمـــــوع

  

  :التعليق

 من مجموع الطلبة أجابوا بأن قدرة ℅ 76،16من خالل الجدول الموضع أعاله يتضح لنا أن 

األستاذ على استحضار نسق من المعلومات و توظيفها في سياق العمل تساعد على االتصاف 

  .℅10،46الناجح بين األستاذ و الطالب بينما 

فهم  ℅13،77بينهم و بين أساتذتهم أما نسبة فهم يرون بأنها ال تساعد على االتصال الناجح 

  .أجابوا إجابة حيادية

أما بالنسبة إلى قيام األستاذ  بتدريبات في المشوار المهني من تربصات و ملتقيات أو ندوات و 

 يرون بأنها تساعد على االتصال الجيد بينهم و بين أساتذتهم، ℅67،44أيام دراسية  فإن نسبة 

فهم أجابوا باال ℅19،77لطلبة فهم غير موافقين على ذلك، أما نسبة  من ا℅12،79أما نسبة 

  .أدري

 من مجموع الطلبة مجمعين على ℅60،46و بالنسبة ألقدمية األستاذ في التدريس  فإن نسبة 

 فهم أجمعوا على عدم ℅19،77أهميتها في االتصال الناجح بين األستاذ و الطالب أما 

نهم و بين أساتذتهم و نفس النسبة من الطلبة ال يعملون إذا مساعدتها على االتصال الناجح بي

  .كانت األقدمية تساعد أو ال تساعد على االتصال الناجح بينهم و بين أساتذتهم
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 من مجموع الطلبة أتفقوا على أنه ℅77،91أما تخصص األستاذ في المقياس الذي يدرسه فإن 

 لم يوافقوا على ذلك أما ℅12،79و نسبة يساعد على االتصال الفعال بين الطالب و األستاذ 

  . فقد أجابوا باال أدري℅17،44نسبة 

 الناجح  من الطلبة موافقين على أهميتها في االتصال ℅84،30أما التكوين الجيد لألستاذ فنسبة 

 من ℅10،46 فهم غير موافقين على ذلك و نسبة ℅5،23بين الطالب و األستاذ أما نسبة 

  .ون هل يساعد التكوين الجيد لألستاذ على االتصال أم المجموع الطلبة فال يدر

  :02الفرضية اإلجرائية 

  طالب-تساعد الوسائل التعليمية على فعالية عملية االتصال البيداغوجي أستاذ

  .طالب–يمثل ما مدى مساعدة الوسائل التعليمية على االتصال الناجح أستاذ   : 10جدول رقم 

رقم 

  العبارة

  غير موافق  ال أدري  موافق  العبارات

عدم اعتماد األستاذ على اإللقاء فقط في   27  16  44  402

  ℅9،30  ℅12،79  ℅77،91  اعطاء المحاضرة

  يستعين األستاذ برسومات  لشرح الدرس  28  34  36  360

69،77℅  10،46℅  19،77℅  

 DATASCHOWيستعمل األستاذ   29  26  36  384

  ℅15،12  ℅10،46  ℅74،42  لعرض محاضراته

يستعين األستاذ باالنترنيت في عرض   30  32  110  255

  ℅18،60  ℅31،98  ℅49،42  محاضراته

  يؤلف األستاذ كتب للمقاييس التي يدرسها  31  43  80  267

51،74℅  23،26℅  25℅  

يستعمل األستاذ طريقة الشفافات في   32  48  106  213

  ℅27،91  ℅30،81  ℅41،28  عرض الدرس أو المحاضرة

  199  412  1881  مـــــوعالمج



                        اإلجراءات المنهجية للدراسة    الخامسالفصل
 

 189 

  :التعليق

 من مجموع عينة الطلبة وافقوا على ℅77،91من خالل ما تقدم من الجدول الموضح أعاله أن 

عدم اعتماد األستاذ على اإللقاء فقط في إعطاء المحاضرة يساعد على االتصال البيداغوجي 

الذين أجابوا بال أدري و طالب و هي نسبة مرتفعة مقارنة مع نسبة عدد الطلبة -الناجح أستاذ

مما يدفعنا بالقول اإلجابة .  و نسبة العينة الذين أجابوا بغير موافق،℅12،79التي تقدر بـ 

 و هي نسبة مرتفعة مقارنة بإجابة غير الموافقة و ال أدري حيث تقدر ℅69،77بالموافقة فهي 

ا نقول أن الطلبة  أجابوا بال أدري مما يجعلن℅10،46 و ℅19،77نسبة عدم الموافقة بـ 

أجمعوا أن أستعانة األستاذ  برسومات  لشرح الدرس يساعد على فعالية عملية االتصال 

  .البيداغوجي

 لعرض محاضراته فإن نسبة الموافقة من قبل DATASCHOWأما استعمال األستاذ الـ 

لك فتقدر  و نسبة الطلبة الذين لم يوافقوا على ذ℅ 74،42عينة الطلبة هي األكبر و تقدر بـ 

 و هي نسبة ضعيفة مقارنة مع ℅10،46 أما الذين أجابوا بال أدري فتقدر بـ ℅15،12بـ 

 يساعد DATASCHOWالنسبتين السابقتين و هذا ما يجعلنا نقول أن استعمال األستاذ  لـ 

  .االتصال البيداغوجي الفعال

عينة أجابوا بالموافقة و أما باستعانته باالنترنيت في عرض محاضراته فإن تقريب نصف أفراد ال

 فقد أجابوا بالعكس أي أن األنترنيت ال تساعد على ℅18،60 أما نسبة ℅49،42هي نسبة 

 من عينة الطلبة أجابوا بال أدري و نظرا ℅31،98فعالية عملية االتصال البيداغوجي أما نسبة 

راته يساعد على الرتفاع نسبة الموافقة نقول أن استعانة األستاذ باألنترنيت في عرض محاض

  .االتصال البيداغوجي الناجح بين الطالب و األستاذ

و في ما يخص تأليف األستاذ لكتب للمقاييس التي يدرسها فإن نصف عينة الطلبة أجابوا 

 من ℅25 على مساعدتها على فعالية االتصال البيداغوجي أما نسبة ℅51،44بالموافقة بنسبة 

فقد أجابوا ال أدري مما يدفعنا القول بأن تأليف  ℅23،26ما عينة الطلبة لم يوافقوا على ذلك أ

  .األستاذ كتب للمقاييس التي يدرسها تساعد على فعالية االتصال البيداغوجي
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شفافات في عرض الدرس أو المحاضرة فإن نسبة الموافقة على هذا و استعمال األستاذ طريقة ال

 من مجموع عينة ℅30،81 أما نسبة  أجابوا بعدمها℅27،91 أما ℅41،28المؤشر تقدر بـ 

الطلبة أجابوا بال أدري مما يجعلنا نقول بأن استعمال طريقة الشفافات من طرف األستاذ في 

  .عرض الدرس أو المحاضرة تساعد على االتصال البيداغوجي الجيد أو الفعال

البيداغوجي إن اعتماد األستاذ على اإللقاء فقط في إعطاء المحاضرة ال يساعد على االتصال 

  .طالب-الفعال أستاذ

  .أما فيما يخص إستعانة األستاذ  برسومات  لشرح الدرس فنسبة

  

  : الفرضية العامة الثانية 4-1-2-2

  طالب-تساعد العوامل النفسو إجتماعية على فعالية عملية االتصال البيداغوجي أستاذ

  

  :الفرضية اإلجرائية الثانية

  .طالب- عملية االتصال البيداغوجي أستاذتساعد دافعية الطالب على فعالية

  

يمثل ما مدى مساعدة دافعية الطالب على فعالية عملية االتصال البيداغوجي   : 11جدول رقم 

  .طالب-أستاذ

رقم 
  العبارة

  غير موافق  ال أدري  موافق  العبارات

  اختبار الطالب لشعبة الدراسة  17  14  26  435
84،30℅  7،56℅  8،14℅  
  لطالب في تحصيل المعرفةاجتهاد ا  18  15  22  438
84،88℅  6،40℅  8،72℅  
  اهتمام الطالب بجمع المادة العلمية في شعبته  19  20  38  399
77،32℅  11،05℅  11،63℅  
قيام الطالب  ببحوثه و واجباته على أحسن   20  13  12  459

  ℅7،56  ℅3،49  ℅88،95  وجه
تي امتالك الطالب لفضولية اتجاه الشعبة ال  21  22  46  381

  ℅12،79  ℅13،37  ℅73،84  .يدرسها
  33  64  321  يتعلم الطالب لتحقيق ذاته  22
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62،21℅  18،60℅  19،19℅  
انتباه الطالب إلى العناصر المهمة و المحافظة   23  20  56  372

  ℅11،63  ℅16،28  ℅72،09  عليه فترة كافية من الزمن
لمحافظة استمرار الطالب  في هذا االنتباه و ا  24  25  64  345

  ℅14،54  ℅18،60  ℅66،68  عليه فترة كافية من الزمن
  حضور الطالب إلى المحاضرة  25  31  28  381
73،84℅  8،14℅  18،02℅  
  اهتمام معظم الطلبة بجل المقاييس التعليمية  26  41  66  294
56،97℅  19،19℅  23،84℅  

  422  234  3825  المجمـــــوع
  

  :التعليق

 من أفراد العينة أجابوا بالموافقة ℅84،30لجدول الموضح أعاله يتبين لنا أن نسبة من خالل ا

على أن اختيار الطالب لشعبة الدراسة يساعد على االتصال الناجح بينهم و بين أساتذتهم و هي 

نسبة مرتفعة جدا عن نسبة عدم الموافقة و نسبة الطلبة الذين أجابوا بال أدري التي تقدر هذه 

  .℅7،56ة  األخير

أما بالنسبة الجتھاد الطالب في تحصیل المعرفة فنسبة الموافقة  مرتفعة ھي األخرى و تقدر 

 من مجموع أفراد العينة أما نسبة الذين أجابوا ℅ 8،72 أما بالنسبة عدم الموافقة فتقدر بـ 84،88

اعد على  مما يدعنا نقول بأن اجتهاد الطالب في تحصيل المعرفة تس℅6،40بال أدري فهي 

  .طالب-االتصال البيداغوجي الناجح أستاذ

و بالنسبة لمؤشر اهتمام الطالب بجمع المادة العلمية في شعبته فإن نسبة أفراد عينة الطلبة الذين 

 أما نسبة الطلبة الذين ℅77،32يرون بأنها تساعد على االتصال البيداغوجي الناجح فتقدر بـ 

 نالحظ ℅11،05ذين أجابوا  بال أدري فتقدر بـ  أما ال℅11،63يرون العكس فتقدر بـ 

أرتفاع نسبة الموافقة بالمقارنة مع النسبتين األخرتين و هذا ما يجعلنا نقول بأن اهتمام الطالب  

  .طالب-بجمع المادة العلمية  في شعبته يساعد على االتصال البيداغوجي الناجح أستاذ

أحسن  وجه فإن نسبة الطلبة الذين أجابوا أما مؤشر قيام الطالب  ببحوثه و واجباته على 

 و نسبة أفراد العينة الذين أجابوا بال ℅7،56بموافق من طرف أفراد عينة الطلبة تقدر بـ 
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 مما يدفعنا بالقول أن قيام الطالب ببحوثه و واجباته على أحسن وجه ℅3،49أدري فتقدر بـ 

  .بطال-يساعد على فعالية عملية االتصال البيداغوجي أستاذ

أما مؤشر إمتالك الطالب لفضولية اتجاه الشعبة التي  يدرسها فإن نسبة الطلبة الذين أجابوا 

 أما ℅12،79 أما نسبة الطلبة الذين أجابوا  بغير موافق فتقدر بـ ℅73،84بموافق فتقدر بـ 

  فإننا نالحظ إرتفاع نسبة الموافقة بالمقارنة مع℅13،37الذين أجابوا بال أدري فتقدر بـ 

يجعلنا نقول أن امتالك الطالب لفضولية اتجاه )  غير موافق، ال أدري(النسبتين اآلخرتين 

  .الشعبة التي يدرسها تساعد على فعالية عملية االتصال البيداغوجي الجيد

أما بالنسبة لمؤشر تعلم الطالب لتحقيق ذاته  فإن نسبة الطلبة الموافقين على هذا المؤشر فتقدر 

 ℅18،60، أما ℅19،19بة الطلبة غير الموافقين على ذلك فتقدر بـ  و نس℅62،21بـ 

أجابوا بال أدري مما يدفعنا القول عندما يريد الطلبة تحقيق ذاتهم من خالل تعلمهم يساعد ذلك 

  .على االتصال البيداغوجي الفعال

ذين وافقوا أما مؤشر انتباه الطالب إلى العناصر اللمهمة في الموقف التعليمي فنسبة الطلبة ال

 و الذين أجابوا بال أدري 11،63 أما الذين لم يوافقوا عليه فتقدر بـ ℅72،09عليه تقدر بـ 

 مما يجعلنا نقول بأن إنتباه الطالب يساعد على فعالية عملية االتصال ℅16،28فهي تقدر بـ 

  .خرتينالبيداغوجي ألن نسبة الطلبة الذين وافقوا على ذلك مرتفعة مقارنة مع النسبتين اآل

أما مؤشر استمراره في هذا االنتباه و المحافظة عليه فترة كافية من الزمن  حتى يحقق هدفه 

 أما الذين أجابوا غير ℅66،86من التعليم فنسبة عينة الطلبة الذين أجابوا  بموافق تقدر بـ 

 مع  و بمقارنة النسب℅18،60 و الذين أجابوا  بال أدري تقدر بـ ℅14،54موافق فتقدر بـ 

بعضها البعض يتضح لنا أن نسبة الموافقة هي األكبر مما يجعلنا نقول أن استمرار الطالب في 

  .طالب-االنتباه و الحفاظ عليه  فترة كافية من الزمن يساعد على االتصال الناجح أستاذ

 أما ℅73،84و بالنسبة لمؤشر حضور الطالب إلى المحاضرة فكانت اإلجابة  بموافق تقدر بـ 

 من مجموع عينات الطلبة فأجابوا  بال ℅8،14 أما نسبة ℅18،02ن لم يوافقوا فتقدر بـ الذي

أدري فمقارنة هذه النسب مع بعضها البعض أفسح لنا المجال بالقول أن حضور الطالب إلى 
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طالب ألن نسبة الموافقة هي -المحاضرة  يساعد على فعالية عملية االتصال البيداغوجي أستاذ

  .األكبر

من أفراد العينة أجابوا بالموافقة  ℅56،97هتمام الطلبة بحل المقاييس التعليمية  فإن نسبة أما ا

 فأجابوا ℅23،84طالب أما نسبة - على أنها تساعد على فعالية االتصال البيداغوجي أستاذ

  . منهم أجابوا بال أدري℅19،19بعدمها و 

  

  :الفرضية اإلجرائية الرابعة

  .بين الطالب و األستاذ على فعالية عملية االتصال البيداغوجييساعد االحترام المتبادل 

  

يمثل ما مدى مساعدة االحترام المتبادل بين األستاذ و الطالب على االتصال  : 12جدول رقم 

  الناجح 

رقم 
  العبارة

  غير موافق  ال أدري  موافق  العبارات

  أصغاء األستاذ إلى الطالب  7  21  06  444
86،05℅  1،74℅  12،21℅  
  مساواة األستاذ بين الطلبة  8  34  22  381
73،84℅  6،39℅  19،77℅  
  عدم إهانة األستاذ للطالب  9  11  16  459
88،95℅  4،65℅  6،40℅  
فرض األستاذ للنظام و قوانين صارمة   10  41  34  342

  ℅23،84  ℅9،88  ℅66،28  داخل القسم
  عدم تشويش الطالب على األستاذ  11  12  24  444
86،05℅  6،98℅  6،98℅  
  تأدب الطالب مع األستاذ سلوكا و كالما  12  07  10  480
93،02℅  2،91℅  4،07℅  
  لحترام األستاذ لرأي الطالب  13  06  06  489
94،77℅  1،74℅  3،49℅  
  عدم غذب األستاذ على الطالب  14  22  32  402
77،91℅  9،30℅  13،79℅  
  عدم تشدد األستاذ مع الطالب  15  25  34  390
75،58℅  9،88℅  14،53℅  
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  عدم تغيب األستاذ عن الدرس  16  56  46  279
54،07℅  13،37℅  32،56℅  

  235  230  4110  المجمـــــوع
  : التعليق

من خالل الجدول السابق نالحظ أن المؤشر األول لالحترام المتبادل أال و هو إصغاء األستاذ 

 و هي نسبة كبيرة مقارنة بالنسبة ℅ 86،05 إلى الطالب أجاب عنه عينة الطلبة بالموافقة بنسبة

  . أجابوا بال أدري℅1،74 من عينة الطلبة و ℅12،21لنسبة اإلجابة بتغير الموافقة المقدرة بـ 

و مؤشر مساواة األستاذ بین الطلبة كذلك نسبة الموافقة من طرف الطلبة ھي األكبر و تقدر بـ 

 أما الذين ℅19،77در نسبة عدم الموافقة بـ  أما غير الموافقين على هذا المؤشر فتق℅73،84

  .℅6،39أجابوا بال أدري فتقدر بـ 

أما عدم إهانة األستاذ للطالب فنسبة الطلبة الذين وافقوا بأنها تساعد على االتصال الناجح أستاذ 

 ℅6،40 أما الذين لم يوافقوا على ذلك فنسبة عينة الطلبة تقدر بـ ℅88،95طالب تقدر بـ 

  ℅4،65ينة الطلبة فتقدر بـ أما نسبة ع

و بالنسبة لمؤشر فرض األستاذ للنظام و قوانين صارمة داخل القسم فنسبة الطلبة الذين وافقوا 

 من مجموع ℅66،28بأن هذا البند يساعد االتصال الناجح بين األستاذ و الطالب فتقدر بـ 

تاذ للنظام و قوانين  من مجموع العينة لم يوافقوا على فرض األس℅23،86العينة أما نسبة 

 من ℅9،88صارمة داخل القسم تساعد على االتصال الناجح بين األستاذ و الطالب أما نسبة 

  .مجموع عينة الطلبة أجابوا بال أدري

 من مجموع عينة الطلبة أجابوا بالموافقة ℅86،06أما عدم تشويش الطالب على األستاذ نسبة 

بيداغوجي الجيد بين الطالب و االستاذ أما نسبة على أن هذا البند يساعد على االتصال ال

  . من مجموع العينة أجابوا بعدم الموافقة على ذلك و النسبة نفسها أجابوا بال أدري℅9،98

و بالنسبة لمؤشر تأدب الطالب مع األستاذ سلوكا و كالما فنسبة كبيرة من العينة أجابوا 

داغوجي الجيد بين األستاذ و طلبته و تقدر بالموافقة على ذلك في المساعدة على االتصال البي

 ℅2،91 أجابوا بعدم الموافقة و ℅4،07 من مجموع العينة أما نسبة ℅93،02هذه النسبة بـ 

  .أجابوا بال أدري
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 من مجموع عينة الطلبة أجابوا ℅94،77أما مؤشر إحترام األستاذ لرأي الطالب فنسبة 

 ℅3،49 طالب أما نسبة –بيداغوجي الفعال أستاذ بالمنوافقة بأن هذه البند يساعد االتصال ال

  . أجابوا بال أدري℅1،74أجابوا بغير موافق و نسبة 

-و بالنسبة لمؤشر عدم غضب األستاذ على الطالب و فعالية لعملية االتصال البيداغوجي أستاذ

 و ℅12،79 و نسبة الطلبة غير الموافقين ℅77،91طالب، فإن نسبة الطلبة الموافقين تقدر بـ 

  ℅9،30نسبة الطلبة الذين أجابوا بال أدري تقدر بـ 

أما بالنسبة لبند عدم تشدد األستاذ مع الطالب فإن نسبة الطلبة الذين أجابوا بالموافقة على أن هذا 

 أجابوا ℅14،53 و أما نسبة ℅75،58البند يساعد على فعالية االتصال البيداغوجي تقدر بـ 

  .ابوا بال أدري أج℅9،88بغير موافق أما نسبة 

 أجابوا بموافق على أن هذا المؤشر ℅54،07أما بند عدم تغيب األستاذ عن الدرس فنسبة 

 من مجموع ℅32،56طالب أما نسبة -يساعد على فعالية عملية االتصال البيداغوجي أستاذ

  . أجابوا بال أدري℅13،37العینة أجابوا بعدم الموافقة أما نسبة 

  

  :ار الفرضياتاختب 4-2

قد وجدنا من خالل ما سبق ذكره من تعليق على محاور اإلستبان أن نسبة أفراد العينة الذين ل

أجابوا بالموافقة أكثر من غيرهم الذين أجابوا بعدمها و  بال أدري في جميع بنود االستبيان مما 

ألستاذ، كفاءة ا(يدفعنا  بالقول أن هذه الفروق بين النسب تؤكد لنا كل من العوامل البيداغوجية 

دافعية الطالب و االحترام المتبادل بين (و كل من العوامل النفسو اجتماعية  ) الوسائل التعليمية

  .على فعالية عملية االتصال  البيداغوجي) األستاذ و الطالب

  فهل هذه الفروق  التي توصلنا عليها ذات داللة إحصائية، أم ال؟

  : فيما يلي(X2) 2اس الداللة كايو هذا ما سنحاول اإلجابة عليه باستعمال مقي
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  :)2X(التحليل اإلحصائي باستعمال مقياس الداللة  2-1

  :الفرضية العامة األولى 2-1-1

   طالب-تساعد العوامل البيداغوجية على فعالية عملية االتصال البيداغوجي أستاذ

  

  :الفرضية اإلجرائية األولى 2-1-1-1

  طالب-ية االتصال البيداغوجي أستاذتساعد كفاءة األستاذ على فعالية عمل

  

 حول مساعدة كفاءة األستاذ على فعالية عملية (X2) 2يتعلق باستعمال كاي  : 13جدول رقم 

  .االتصال البيداغوجي

رقم 

  العبارة

  المجموع  غير موافق  ال أدري  موافق

01  393  46  18  457  

02  348  68  22  438  

03  312  68  34  414  

04  402  32  22  456  

05  324  60  34  418  

06  435  36  09  480  

  2663  139  310  2214  المجموع

  

  :بالقانون التالي X2و يحسب 

e

e

f
ff

X  


2
02 )(  

  :المحسوبة و هو كالآلتي X2 للوصول إلى X2في كل تكرار ثم  feو لهذا يتوجب علينا حساب 

  f0 = 393عند 
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          95,379
2663

2214457


xfe  

          45,0
95,379

)95,379393( 2




  

  f0 = 46عند 

           20,53
2663

310457


xfe  

          97,0
20,53

)20,5346( 2




  

  f0 = 18عند 

          85,23
2663

139457


xfe  

          28,7
85,23

)85,2318( 2




  

  f0 = 348عند 

          15,364
2663

2214438


xfe  

          72,0
15,364

)15,364348( 2




  

  f0 = 68عند 

          99,50
2663

310438


xfe  

          67,5
2663

)6899,50( 2




  

  f0 = 34عند 

          
10,7

61,21
)61,2134(

61,21
2663

139414

2







xfe

  

  f0 = 402عند 
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          11,379
2663

2214456


xfe  

          

          38,1
11,379

)40211,379( 2




  

  f0 = 32عند 

          08,53
2663

310456


xfe  

  

          37,8
08,53

)3208,53( 2




  

  f0 = 22عند 

          80,23
2663

139456


xfe  

  

          14,0
80,23

)2280,23( 2




  

  f0 = 324عند 

          52,347
2663

2214418


xfe  

  

          59,1
52,347

)32452,347( 2




  

  f0=  60عند 

          65,48
2663

310418


xfe  

          64,2
65,48

)6065,48( 2
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  f0 = 34عند 

        82,21
2663

139418


xf e  

  

        80,6
82,21

)3482,21( 2




  

  

  f0 = 435عند 

        07,399
2663

2214480


xfe  

  

        23,3
07,399

)43507,399( 2




  

  f0 = 36عند 

        88,55
2663

310480


xf e   

        

        07,7
88,55

)3688,55( 2




  

  f0 = 09عند 

        05,25
2663

139480


xf e  

  

        28,10
05,25

)0905,25( 2




  

 و منه

 X2 = 0,45+0,97+7,28+0,72+5,67+7,10+1,38+8,37+0,14+1,59+2,64+ 

                                           6,80+3,23+7,07+10,28=63,69 
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  درجة الحرية

  )1-عدد األعمدة(× ) 1-عدد الصفوف : (بما أن درجة الحرية تساوي 

10 = 2×5) = 1-3 (×)1-6 ( =df 

 X2  و بمقارنة29،59= الجدولي  X2، فإن 0،001 و مستوى الداللة 10درجة الحرية 

المحسوبة أكبر من المجدولة ألن  X2 نجد أن 0،001 مع المجدولة في مستوى الداللة المحسوبة

  : و بالتالي نثبت الفرضية اإلجرائية األولى التي مفادها29،59> 63،69

   طالب-لية عملية االتصال البيداغوجي أستاذتساعد كفاءة األستاذ على فعا

  

  :الفرضية اإلجرائية الثانية 2-1-1-2

  طالب-تساعد الوسائل التعليمية على فعالية عملية االتصال البيداغوجي أستاذ

  

حول مساعدة الوسائل التعليمية على فعالية عملية  X2يتعلق باستعمال : 14جدول رقم 

  طالب-االتصال البيداغوجي أستاذ

رقم 

  العبارة

  المجموع  غير موافق  ال أدري  موافق

01  402  44  16  462  

02  360  36  34  430  

03  384  36  26  446  

04  255  110  32  397  

05  267  80  43  390  

06  213  106  48  367  

  2492  199  412  1881  المجموع
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      :2Xحساب 
e

e

f
ff

X  


2
02 )(  

  

 للوصول X2لكل مؤشر و ) التكرار المتوقع (efحساب و باستخدام هذا القانون يستلزم علينا 

  : المحسوبة2إلى كاي

  

  0f =402عند 

        
14,8

72,348
)40272,348(

72,348
2492

1881462

2







xf z

  

  0f =44عند 

        
73,13

38,76
)4438,76(

38,76
2492

412462

2







xfe

  

  0f =16عند 

        
84,11

89,36
)1689,36(

89,36
2492

199462

2







xfe

  

  0f =360عند 

      
87,3

57,324
)36057,324(

57,324
2492

1881430

2







xfe

  

  0f =36عند 

      
32,17

09,71
)3609,71(

09,71
2492

412430

2







xfe
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  0f =34عند 

      
003,0

34,34
)3434,34(

34,34
2492

199430

2







xfe

  

  

  0f =384عند 

      
66,6

65,336
)38465,336(

65,336
2492

1881446

2







xfe

  

  0f =36عند 

      
31,19

74,73
)3674,73(

74,73
2492

412446

2







xfe

  

  0f =26عند 

      
59,2

61,35
)2661,35(

61,35
2492

199446

2







xfe

  

    0f =255عند 

      
66,6

661,299
)25566,299(

66,299
2492

1881397

2







xfe

  

  

   0f=110عند 

      
98,29

64,65
)11064,65(

64,65
2492

412397

2







xfe
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    0f=32عند 

      
003,0

70,31
)3270,31(

70,31
2492

199397

2







xfe

        

  

  0f=267عند 

      
55,2

38,294
)26738,294(

38,294
2492

1881397

2







xfe

  

  0f =80عند 

      
74,3

48,64
)8048,64(

48,64
2492

412397

2







xfe

  

    0f =43عند 

      
52,4

14,31
)4314,31(

14,31
2492

199390

2







xfe

  

  

  0f=213عند 

   
79,14

02,277
)21302,277(

02,277
2492

1881367

2







xfe

      

  0f=106عند 

   
87,33

67,60
)10667,60(

67,60
2492

412367

2







xfe
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  0f=48عند 

   
92,11

31,29
)31,2948(

31,29
2492

199367

2







xfe

  

 3,87  11,84 + 13,73 + 8,14 + 29,98 + 6,66    2,55 +  =المحسوبة X2و منه فإن 

+3,74 + 4,52 + 14,79 +33,87 +11,92 + 17,32 +0,003 +6,66 +19,31 +2,59 

-0,003 = 191,76 

df = (6-1)O(3-1) = 10                                          

  

  :حساب درجة الحرية

  .29،59=  الجدولي X2، فإن 0،001 و مستوى الداللة 10عند درجة الحرية 

 المحسوبة أكبر X2حد أن  نج0،001 المحسوبة مع المجدولة في مستوى الداللة X2و بمقارنة 

  : و منه نثبت الفرضية اإلجرائية الثانية و التي مفادها29،59>191،196من المجدولة ألن 

  .طالب-تساعد الوسائل التعليمية على فعالية عملية اإلتصال البيداغوجي أستاذ

  

  :الفرضية العامة الثانية 2-1-2

  طالب-التصال البيداغوجي أستاذيساعد العوامل النفسو إجتماعية على فعالية عملية ا
  

  :الفرضية اإلجرائية الثالثة 2-1-2-1

   طالب-تساعد دافعية الطالب على فعالية عملية االتصال البيداغوجي أستاذ
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 حول مساعدة دافعية الطالب على فعالية عملية االتصال X2يتعلق باستعمال   : 15جدول رقم 

  .طالب-البيداغوجي أستاذ
  

  المجموع  غير موافق  يال أدر  موافق  

01  435  26  14  475  

02  438  22  15  475  

03  399  38  20  457  

04  459  12  13  484  

05  381  46  22  449  

06  321  64  33  418  

07  372  56  20  448  

08  345  64  25  434  

09  381  28  31  440  

10  294  66  41  401  

  1181  234  422  3825  المجموع

  

  :ا يلي يتوجب علينا حساب مX2لحساب 

  0f=435عند 

   
15,2

46,405
)46,405435(

46,405
4481

3825475

2







xfe

  

  0f=26عند 

  
84,7

73,44
)73,4426(

73,44
4481

422475

2







xfe

  

  0f=14عند 
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70,4

80,24
)80,2414(

80,24
4481

234475

2







xfe

  

  0f=438عند 

   
61,2

46,405
)46,40548(

46,405
4481

3825475

2







xfe

  

  0f=22عند 

   
55,11

73,44
)73,4422(

73,44
4481

422475

2







xfe

  

  0f=15عند 

   
87,3

80,24
)80,2415(

80,24
4481

234475

2







xfe

  

  0f=399عند 

   
20,0

1,390
)10,390399(

1,390
4481

3825457

2







xfe

  

  0f=38عند 

   
59,0

04,43
)04,4338(

04,43
4481

422457

2







xfe

  

  0f=20عند 
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62,0

86,23
)86,2320(

86,23
4481

234457

2







xfe

    

  0f=459عند 

      
09,5

14,413
)14,413459(

14,413
4481

3825484

2







xfe

  

  

  0f=12عند 

      
74,24

58,45
)58,4512(

58,45
4481

422484

2







xfe

  

  0f=13عند 

      
96,5

27,25
)27,2513(

27,25
4481

234484

2







xfe

  

  0f=381عند 

      
013,0

27,383
)27,383381(

27,383
4481

382544

2







xfe

  

  0f=46عند 

      
33,0

28,42
)28,4246(

28,42
4481

422449

2







xfe
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  0f=22عند 

      
09,0

45,23
)45,2322(

45,23
4481

234449

2







xfe

  

  0f=321عند 

      
59,3

81,356
)81,356321(

81,356
4481

3825418

2







xfe

  

  0f=64عند 

      
42,15

36,39
)36,3964(

36,39
4481

422418

2







xfe

  

  0f=33عند 

      
71,5

83,21
)83,2133(

83,21
4481

234418

2







xfe

  

  0f=372عند 

      
28,0

41,382
)41,382372(

41,382
4481

3825418

2







xfe

  

  0f=56عند 

      
52,4

19,42
)19,4256(

19,42
4481

422448

2







xfe
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  0f=20عند 

      
49,0

39,23
)39,2320(

39,23
4481

234448

2







xfe

  

  0f=345عند 

      
51,2

74,375
)74,375345(

74,375
4481

3825434

2







xfe

  

  0f=64عند 

      
09,13

87,40
)87,4064(

87,40
4481

422434

2







xfe

  

  0f=25عند 

      
49,0

66,22
)66,2225(

66,22
4481

234434

2







xfe

  

  0f=381عند 

      
49,0

58,375
)58,375381(

58,375
4481

3825440

2







xfe

  

  0f=28عند 

      
35,4

44,41
)44,4128(

44,41
4481

422440

2







xfe
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  0f=31عند 

      
80,2

98,22
)98,2231(

98,22
4481

234440

2







xfe

  

  0f=294عند 

      
81,6

29,342
)29,342294(

29,342
4481

3825401

2







xfe

  

  0f=66عند 

      
12,21

76,37
)76,3766(

76,37
4481

422401

2







xfe

  

  0f=41عند 

      
21,19

94,20
)94,2041(

94,20
4481

234401

2







xfe

  

  

 0,20+ 3,87+ 0,49+ 11,55+ 2,61+ 4,70 + 7,84 +2,15=  المحسوب X2و منه فإن 

+0,59 +0,62 +5,09 +24,74 + 5,96 +0,013 +0,33 +0,09 +3,59 +15,42 +5,71 

+0,28 +4,52 +0,49 +2,51 +13,09 +0,08 +4,35 +2,80 +6,81 +21,12 +19,21 

=170,823 

  

  :حساب درجة الحرية

  )1-عدد األعمدة (×) 1-عدد الصفوف = (بما أن درجة الحرية 

      ) =10-1(×)3-1 = (9×2 = 18  
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  42،31 المجدولة تساوي X2 القيمة 0،001 مستوى الداللة 18عند درجة الحرية 

 الحقيقي X2 نجد أن 0،001 المجدولة في مستوى الداللة X2 المحسوبة بـ X2و بمقارنة 

  42،31 > 170،82 المجدولي ألن X2المحسوبة أكبر من 

  :هاو بالتالي نثبت الفرضية التي مفاد

  .طالب-تساعد دافعية الطالب على فعالية عملية االتصال البيداغوجي أستاذ

  

  :رابعةالفرضية اإلجرائية ال 2-1-2-2

  .طالب-يساعد االحترام المتبادل على فعالية عملية االتصال البيداغوجي أستاذ

  

تصال  حول مساعدة االحترام المتبادل فعالية االX2 2يمثل إستعمال كأي  : 16جدول رقم 

  .البيداغوجي

رقم 

  العبارة

  المجموع  غير موافق  ال أدري  موافق

01  444  06  21  471  

02  381  22  34  437  

03  459  16  11  486  

04  342  34  41  417  

05  444  24  12  480  

06  480  10  07  497  

07  489  06  06  501  

08  402  32  22  456  

09  390  34  25  449  

10  279  46  56  381  

  4575  235  230  4110  المجموع
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  : نحسب ما يليX2لحساب 

      
e

e
e f

ff
f  


2
0 )(  

  

  0f=444عند 

      
03,1

13,423
)13,423444(

13,423
4575

4110471

2







xfe

  

  0f=06عند 

      
20,13

68,23
)68,2306(

63,23
4575

230471

2







xfe

  

  0f=21عند 

      
42,0

19,24
)19,2421(

19,24
4575

235471

2







xf e

  

  0f=381عند 

      
08,0

58,392
)58,392381(

58,392
4575

4110437

2







xfe

  

  0f=22عند 

      
00004,0

97,21
)97,2122(

97,21
4575

230437

2







xfe

  

  0f=34عند 



                        اإلجراءات المنهجية للدراسة    الخامسالفصل
 

 213 

      
94,5

45,22
)45,2234(

45,22
4575

235437

2







xfe

  

  0f=459عند 

      
15,1

60,436
)60,436459(

60,436
4575

4110486

2







xfe

  

  0f=16عند 

      
90,2

43,24
)43,2416(

43,24
4575

230486

2







xfe

  

  0f=11عند 

      
80,7

96,24
)96,2411(

96,24
4575

235486

2







xfe

  

  0f=342عند 

      
84,2

62,374
)62,374342(

62,374
4575

4110417

2







xfe

        

  0f=34عند 

      
11,8

96,20
)96,2034(

96,20
4575

230417

2







xfe

      

  0f=41عند 
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90,17

42,21
)42,2141(

42,21
4575

230417

2







xfe

      

  0f=444عند 

      
036,0

21,431
)21,431444(

21,431
4575

4110480

2







xfe

      

  0f=24عند 

      
0007,0

13,24
)13,2424(

13,24
4575

230480

2







xfe

      

  0f=12عند 

      
49,6

65,24
)65,2412(

65,24
4575

235480

2







xfe

  

  0f=480عند 

      
52,2

48,446
)48,446480(

48,446
4575

4110497

2







xfe

  

  0f=10عند 

      
99,8

98,24
)98,2410(

98,24
4575

230497

2







xfe

  

  0f=07عند 
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45,13

53,25
)53,257(

53,25
4575

235497

2







xfe

  

  0f=489عند 

      
36,3

08,450
)08,450489(

08,450
4575

4110501

2







xfe

  

  0f=06عند 

      
61,14

19,25
)19,2506(

19,25
4575

230501

2







xfe

  

  0f=06عند 

      
13,15

73,25
)73,2506(

73,25
4575

235501

2







xfe

  

  0f=402عند 

      
14,0

65,409
)65,409(

65,409
4575

4110456

2







xfe

  

  0f=32عند 

      
60,3

92,22
)92,2232(

92,22
4575

230456

2







xfe

  

  0f=22عند 
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086,0

42,23
)42,2322(

42,23
4575

235456

2







xfe

  

  0f=390عند 

      
44,0

36,403
)36,403390(

36,403
4575

4110449

2







xfe

  

  0f=34د عن

      
79,5

57,22
)57,2234(

57,22
4575

230449

2







xfe

  

  0f=25عند 

      
16,0

06,23
)06,2325(

06,23
4575

235449

2







xfe

  

  0f=279عند 

      
69,11

27,342
)27,342279(

27,342
4575

4110381

2







xfe

  

  0f=46عند 

      
64,37

15,19
)15,1946(

15,19
4575

230381

2







xfe

  

  0f=56عند 
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81,67

57,19
)57,1956(

57,19
4575

235381

2







xfe

  

  

 X2= 1,03 +13,20+0,42 +0,34 +0,00004+5,95 +1,15 +2,90+7,80+2,84إذن 

+8,11 + 17,90+ 0,036+ 0,0007+ 6,49+2,52+0,44 +5,79 + 0,16 +11,69 + 

37,64 +67,81 ≈194,21 

 df) = 1-مجموع األعمدة (× ) 1-مجموع الصفوف : (حساب درجة الحرية

18=     9   ×   2  

     42،31 هي X2 القيمة المجدولة لـ df = 18 و درجة الحرية 0،001في مستوى الداللة 

  42،31 > 194،21و منه فإن القيمة المحسوبة أكبر من القيمة المجدولة ألن 

  :و منه نقبل الفرضية اإلجرائية الرابعة و التي مفادها

-اذ على فعالية عملية اإلتصال البيداغوجي أستاذيساعد اإلحترام المتبادل بين الطالب و األست

  .طالب

  

   :التحليل العام للنتائج -4-3

أثبتت لنا النتائج المتحصل عليها من خالل الفرضية االجرائية األولى و المتعلقة بكفاءة األستاذ              

بوا فقد كانت نسبة عينة الطلبة الذين اجـا      , و مساعدتها على فعالية عملية االتصال البيداغوجي        

بالموافقة على جميع المؤشرات التي وضعت لقياس هذا العامل هي األكبر اذا ما قورنـت مـع    

  .نسب عدم الموافقة و نسبة ال أدري

هي فروق دالـة    , بأن هذه الفروق     , (x2) 2و كما تأكدنا من خالل استعمال مقياس الداللة كاي        

مما يجعلنـا نؤكـد صـدق هـذه     , و هذا يعني انها حقيقية و ليست راجعة للصدفة     , احصائيا  

الفرضية االجرائية فبالنسبة لمؤشر قدرة االستاذ على استحضار نسق من المعلومات و توظيفه             

اظهرت نتائج الدراسة الميدانية ارتفاع نسبة الطلبة الموافقين علـى ان هـذا             , في سياق العمل    

مما يؤكـد لنـا      , - طالب –المؤشر و العامل سيساعد على فعالية االتصال البيداغوجي أستاذ          
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 و التي كانت بعنوان التاهيل او       Demaillyفعاليته و هذا ما يتوافق مع نتائج الدراسة االجنبية          

حيث نستطيع القول بأن الاساتذة الذين لديهم القدرة على استحـضار           , الكفاءة المهنية لألساتذة    

 االولى التـي صـنفتها هـذه    نسق من المعلومات و يوظفونه في سياق عملهم بنتمون الى الفئة      

و التي ترى ان االستاذ المؤهل هو الذي يمتلك المعرفة النظرية التي تتماشى مع تلك               , الدراسة  

كذلك من خصائص االستاذ    , المقررة و يؤكدون على ان جانب الكفاءة مقابل النجاح في العمل            

فعندما يكون االستاذ لدية    , ت  الناجح و الفعال هو االستاذ الذي لديه سعة اطالع و تنوع اهتماما           

  .المعرفة الكافية من المعلومات يستطيع استحضارها و توظيفها في سياق عمله 

هو الذي يكون متمكنـا مـن مادتـه        ) االستاذ(فالمرسل الناجح في عملية االتصال البيداغوجي       

  ).65ص  , 2003, نايف سليمان . (و ملما بجوانب مادته و موثوقا بها , العلمية 

مثل التربصات و الملتقيات و     , اما فيما يخص مؤشر قيام األستاذ بتدريبات في المشوار المهني           

فنالحظ ارتفاع نسبة الموافقة على هذا العامـل علـى         , ايام الدراسية و البيداغوجية و الندوات       

 يثبت لنـا اهميتـه كعامـل   , طالب , مساعدته على فعالية عملية االتصال البيداغوجي و استاذ       

و هذا من نتائج دراسة الكفاءة المهنيـة لالسـتاذ و           , طالب  -يساعد على نجاح االتصال استاذ    

حيـث قامـت الدولـة بتطـوير        , اساليب التسيير في المؤسسة التعليمية للطالبة بوشالغم هند         

و تتكفل ايضا بتغطية النقص     , المعلومات البيداغوجية لالستاذ عن طريق تدريبات اثناء الخدمة         

  .ؤهالت االساتذة المهنيةفي م

يؤكد . فارتفاع نسبة الموافقة عليه من طرف عينة الطلبة  , اما فيما يخص مؤشر اقدمية االستاذ       

لنا اهميته و مساعدته الفعالة في االتصال الجيد بين الطالب و االستاذ و هذا ما يتوافق مع نتائج    

وامل المؤثرة في تسيير العالقة     بعض الع , دراسة سمية بن غضبان حول االتصال البيداغوجي        

حيث اثبتت نتائج هذه الدراسة ان االساتذة الذين يجدون سهولة فـي            , طالب  -البياغوجية استاذ 

  . سنوات فما فوق 5تسيير العالقة البيداغوجية هم االساتذة ذوي االقدمية 

بة على ان هـذا  اما فيما يخص التكوين الجيد لالستاذ فنجد ارتفاع نسبة الموافقة من طرف الطل            

و هذا ما يتوافق مع     , المؤشر او العامل يساعد االتصال الناجح و الفعال بين الطالب و االستاذ             

و قـد  , نتائج دراسة سمية بن غضبان التي ذكرت سابقا في فصل اشكالية البحث و منطلقاتـه          

اغوجي لالسـتاذ  و ان هذا التكوين البيـد , تكلمت عن قيام االساتذة بتكوين أولي و اآلخر ثانوي      
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يسهل تسيير العالقة البيداغوجية مع الطالب ألن االساتذة المتلقين لتكوين بيداغوجي سمح لهـم              

و تقـويم أعمـال الطلبـة و        , طرائق التـدريس    : بالتأكد من بعض المسائل البيداغوجية مثل       

  .مجهوداتهم 

لمقياس الذي يدرسه   و من خالل ما وضح سابقا يتبين لنا ايضا ان مؤشر تخصص االستاذ في ا              

فنسبة الموافقة على ان هذا المؤشر تؤكد لنا مساعدة هذا المؤشر على االتـصال البيـداغوجي                

ستكون االحاطة بالمـادة العلميـة و       , النه اذا كان متخصصا في المقياس الذي يدرسه         , الناجح

و , صص فيـه  الذي يدرس مقياس غير متخ, و متمكن منه ااكثر من االستاذ  , متسع فيها أكثر    

فبضاعة , سالمة الخميسي في المعرفة الكافية لالستاذ بموضوع تعليمه         : هذا تحدث عنه السيد     

و لكما كان متمكنا من موضوع تعليمه كلما اقبل    , االستاذ هي معرفته المتعمقة لموضوع تعليمه       

  ) .265ص  , 2000, السيد سالمة الخميسي (عليه الطلبة 

و قدراته العقلية تمثل عوامل مهمة في استشارة الطلبة و تواصـلهم  , ة  فحصيلة األستاذ المعرفي  

  .و توجههم نحو عملية التعلم 

نجد نسبة الموافقة من طرف عينة الطلبة هي        , اما مؤشر انجازات الستاذ في ميدان التخصص        

ي تكون  الن االستاذ الذ  , األكبر مما يؤكد لنا اهمية هذا المؤشر في نجاح االتصال البيداغوجي            

لديه انجازات في ميدان التخصص يكون قد اشبع من معرفة واسعة و قراءات و يكون قد تمكن              

و الندوات و األيـام     , و قام بتدريبات مثل حضور الملتقيات       , من المادة العلمية المتخص فيها      

 مـن   مما يسمح للطلبة من خالل هذه االنجازات الى مطالعة ما توصل اليه أساتذتهم            , الدراسية  

  .دراسات و بحوث و معرفة جديدة 

من خالل ما تقدم يتضح لنا ان كفاءة االستاذ مهمة و فعالة في نجـاح االتـصال البيـداغوجي               

و ذلك للوصول إلى االهداف     , الن االستاذ الكفء يستطيع القيام بمختلف ادواره        , طالب  -استاذ

  .علمية التربوية المنشودة و بالتالي نجاح العملية التعليمية الت

فاالقدميـة  , و على الرغم من ذلك ليس كل االساتذة يتوفر لديهم شرط االقدمية في التـدريس                

و مختلف مستوياتهم , تمكن االساتذة من تجديد معلوماتهم و كذا معرفة طرق التعامل مع الطلبة          

  .كما تتيح لهم فرص تدريس اكبر عدد ممكن من المقاييس, الدراسية 
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, صات ال تهتم االدارة بوضع االساتذة لتدريس المقياس المتخصص فيه           كذلك في بعض التخص   

  .مما يدفعه للبحث في ميادين جديدة 

و كما اثبتت لنا النتائج المتحصل عليها من خالل الفرضية اإلجرائية الثانية و المتعلقة بالوسائل               

 نسبة عينـة الطلبـة   حيث كانت, التعليمية و مساعدتها على فعالية عملية االتصال البيداغوجي         

اذا ما  , الذين اجابوا بالموافقة على جميع المؤشرات التي وضعت لقياس هذا العامل هي االكبر              

  .قورنت مع نسب عدم الموافقة و نسبة ال أدري 

 بأن هذه الفـروق هـي فـرو دالـة          (X2) 2و كما تأكدنامن خالل استعمال مقياس الداللة كاي       

مما يجعلنـا نؤكـد صـدق هـذه     , قية و ليست راجعة للصدفة و هذا يعني انها حقي    , احصائيا  

  .الفرضية االجرائية 

فن خالل المؤشر االول الذي يدور حول اعتماد االستاذ على االلقاء فقط في اعطاء المحاضرة               

يتضح ان الطلبة ال يحبذون اعتماد االستاذ على االلقاء فقط الن ذلـك يـؤدي الـى الملـل و                    

دفعهم اثناء المحاضرة في التفكير في اشياء اخرى خـارج موضـوع            محدودية تركيزهم مما ي   

, المحاضرة و كذلك انتباههم الى منبهات خارج مجال المحاضرة التي تلقى من طرف االستاذ               

اما استعانته  , مما يستدعى بالقول ان ذلك كله ال يساعد على االتصال الناجح بل يعيق االتصال               

 على االتصال الناجح بينه و بين طلبته و ذلك نتيجة سؤال            برسومات لشرح الدرس فذلك يساعد    

جزء مهـم   ) الدرس(ووضوح الرسالة   , الطلبة عن ذلك الن ذلك يساعد الفهم االفضل للدرس          

  .لفهمها و ذلك للوصول الى الهدف المنشود من االتصال 

يؤدي  لعرض محاضراته ارتفاع نسبة الموافقة على ذلك         DATASHOWاما استعمال االستاذ    

بنا الى القول بان استعمال التكنولوجيا الحديثة يسهل مهمة االستاذ من جهة و يـساعد الطلـب                 

و عند االختيار االفضل لموضوع الدرس مع       , على الفهم االفضل و االنتباه الشديد مع االستاذ         

امـا  , ) المرسـل (جهاز العرض تكون االستفادة كبيرة مع المستقبل و هنا تدخل كفاءة االستاذ             

االستعانة باالنترنيت في عرض محاضراته فان نسبة الموافقة هي االكبر بالمقارنة مـع نـسبة               

غير الموافقة و ال ادري مما يستدعي منا االشارة الى هذع الوسيلة البيداغوجية المهمـة التـي              

 اصبحت من اهم وسائل االعالم على االطالق و عندما يستغلها االستاذ استغالال جيدا كوسـيلة              

اذ ان هذه الوسيلة هي االسـرع فـي عـرض           , اتصال بيداغوجية تكون االستفادة منها كبيرة       
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المعلومات و كذلك في توسيع المعلومات و في جميع المجاالت و يمكن التعليق على نـسبة ال                 

أدري من طرف الطلبة على انهم اجابوا بهذه االجابة لعدم توفر هذه الوسـيلة فـي الجامعـة                  

بل تم اعتمادهـا  , و عدم استخدامها من طرف اساتذتهم داخل حجرة الدراسة          , ة  كوسيلة تعليمي 

  .في انجاز البحوث فقط

و فيما يخص تاليف االستاذ كتب للمقاييس التي يدرسها فكانت نسبة الموافقة كبيرة مقارنة مـع                

ال مما يؤكد لنا دورها في المـساعدة عـى االتـص          ) ال أدري , النسبتين اآلخرتين غير موافق     

الناجح بين االستاذ و الطالب و ذلك لترسيخ المعلومات لدى الطالـب بـالرجوع الـى ذلـك                  

أي توفر المراجع في المـادة      , الموضوع في كتاب مطبوع متوفرة فيه شروط الطباعة العلمية          

  .العلمية او المقياس العلمي 

حاضرات فكانـت   اما طريقة الشفافات و استعمالها من طرف االستاذ في عرض الدرس او الم            

نسبة الموافقة مرتفعة مقارنة مع نسبة الالموافقة و الالادري مما يجعلنا نوافق علـى اهميتهـا                

اما عن افراد العينة الذين اجـابوا       , كوسيلة تعليمية مساعدة على عرض الدرس او المحاضرة         

قة كيـف يـتم     اجابة ال ادري و معظم الطلبة الذين اجابوا بموافق كانوا يسالون عن هذه الطري             

فهي غير شائعة االستخدام رغـم اهميتهـا فـي    , استخدامها لعدم اعتمادها من طرف االساتذة       

مم يساعد  , تلخيص الدروس او المحاضرات و اعطاء كل ما هو مهم للطالب باقل جهد ووقت               

 على المناقشة االكثر بين االستاذ و الطالب و هذا ما يفسح المجال الى االحتكاك االكبـر بـين                 

طرفي العملية االتصالية مما يجعل االتصال ناجحا بينهما و مما يـؤدي الـى نجـاح العمليـة                 

  .التعليمية التعلمية 

يتضح لنا اهمية الوسائل التعليمية كعامل يساعد على االتصال البيـداغوجي         , من خالل ما تقدم     

ساتذة من يـستعمل هـذه      و لكن اثبتت لن نتائج الدراسة الميدانية ان القليل فقط من اال           , الفعال  

فقد نفا مجموع الطلبة عدم استخدام االنترنـت بتاتـا كوسـيلة            , الوسائل اثناء قيامه بالتدريس     

  .تعليمية رغم اهميتها 

او اجتهادات من بعـض الطلبـة       ,  ففي بعض االحيان فقط      DATASHOWاما استعمال الـ    

  .اثناء قيامهم بعرض البحوث المطلوبة منهم 
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فافات فمعظم افراد العينة ال يعرفون هذه الوسيلة التعليمية لعدم اسـتخدامها مـن         اما طريقة الش  

  .و قد يرجع ذلك الى عدم توفر هذه المعدات او الوسائل لدى االدارة, طرف االساتذة 

مربوحة بولحبال نوار في دراستها حول موضوع تـدريس علـم         . و في هذا الصدد توصلت د     

 دراسة المشكالت و الطرائق و الحلول الـى ان اسـاتذة علـم              ,االجتماع بالجامعة الجزئرية    

نقص وسائل االيـضاح و قلـة       : و منها   , االجتماع يواجهون عدة صعوبات اثناء القاء الدرس      

  .نقص في وسائل الطباعة , المراجع العلمية المتخصصة 

تربوية  بأن نوع العالقات الGaston Mialaretو في هذا الصدد ايضا يرى غاستون ميالري 

و كـذلك  , رديئـة  / ذات نوعية جيدة )  غير متوفرة–متوفرة (يعتمد على الوسيلة البيداغوجية    

... آلة الطبع   , اآللة الكاتبة   , مسجل الصوت   , الوسائل السمعية البصرية    : الدعائم البيداغوجية   

ت بين المربـي و     وسائل تغيير العالقا  , عالقات التلميذ   , و عندما تنظم الوسيلة نشاط التلميذ       , 

كما ان وجود قاعدة اعمال تطبيقية للفيزياء و الكيمياء على سبيل المثال تحـول              , كما  , التلميذ  

   .(Gaston Mailaret p 33)و من ثم تحول العالقات أستاذ تالميذ , العملية التربوية 

تعلقـة بدافعيـة    و اثبتت لنا النتائج المتحصل عليها من خالل الفرضية االجرائية الثالثـة و الم             

فقد كانت نسبة عينة الطلبة الذين      , الطالب و مساعدتها على فعالية عملية االتصال البيداغوجي         

اذا ما قورنت , اجابوا بالموافقة على جميع المؤشرات التي وضعت لقياس هذا العامل هي االكبر   

  .مع نسب الموافقة و ال أدري 

و ,  بان هذه الفروق هي فروق دالة احصائيا         X2لة  و كما تأكدنا من خالل استعمال مقياس الدال       

  .مما يجعلنا نؤكد صدق هذه الفرضية االجرائية, هذا يعني انها حقيقية 

فاختيار الطالب لشعبة دراسته تعطيه دافعا اكبر لتحصيل جيد الن هذا االختيار تتوقـف عليـه                

او لكـي يلتحـق     , ب لديـه    و قد يكون هذا االختيار محتوى في صورة اال        , المهنة المستقبلية   

كل ذلك يدفع به الى تقديم االفضل الن الدافع قوي , باصدقاء و اقارب يدرسون في نفس الشعبة 

-و بالتالي يسهل العملية التعليمية و يكون المتلقي ايجابي في عملية االتصال البيداغوجي أستاذ             

  .طالب مما يساعد على فعالية اكبر 

فة فيحفز االستاذ اكثر على العطاء اكثر الن هناك تغذية راجعـة            اما اجتهاده في تحصيل المعر    

و يكون هناك ثراء في المعلومات مما يساهم في ابراز اكبر عدد ممكن             , في العملية االتصالية    
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من الوسائل االتصالية التعليمية كل هذا يؤدي الى بناء عالقة ناجحة بين الطالب و اسـتاذه الن               

  . راجع بالضرورة الى اجتهاد الطالب هناك تجديد في المعلومات

اما اهتمامه بجم المادة العلمية في شعبته فتظهر في المطالعات الدائمة في الكتب و االنترنت في                

مختلف المقابييس التي تضمها الشعبة التي يدرس فيها مما يسهل قيامه ببحوثه وواجباته علـى               

خدام االتـصال متعـدد االتجاهـات او        و هذا ما يسهل على االستاذ است      , اكمل و احسن وجه     

فقيام الطالب بالبحث على احسن وجه فهو موقف يكون فيه االستاذ مجرد            , المفتوح االتجاهات   

ال يفرض شيئا و هي مـن الطـرق البيداغوجيـة           , عنصر من عناصر الفوج يوجه و يساعد        

  .النشيطة 

 يدرسها و ذلك للـتمكن افـضل        هذه االخيرة تزرع في الطالب فضولية اكبر اتجاه الشعبة التي         

و النه عنصر فعال في العملية االتصالية و هنا يكون كال طرفاها نشطان تربط بينهمـا                , منها  

و اجتهاد الطالب و اهتمامه بجمع المادة العلمية فـي الـشعب التـي              , عالقة بيداغوجية جيدة    

  .يدرسها و قيامه ببحوثه كلها تجمع على انها دوافع معرفية 

لم الطالب لتحقيق ذاته فانه دافع اعالء األنا يدفع الفرد لتحقيق الشعور بالمكانة االجتماعية             اما تع 

حيث نجد معظم الطلبة يدرسون لتحقيق ذلك سواء كان ذلك في االسرة او في مجتمع الرفاق                , 

مما يسهل التواصـل بيـنهم و بـين         , مما يجعلهم يعملون بجهد اكبر      , او في المجتمع الكبير     

اذ ان معظم الطلبة , و تظهر لنا اهمية النقطة او التقويم الذي يضعه االستاذ للطالب          , تطتهم  اسا

و كان الحكـم علـى ان هـذا        ,اثناء الحوار معهم كام محور تركيزهم هو النقطة في االمتحان           

  .من خالل طريقة تقييمه لهم , االستاذ جيد ام ال 

 الطالب المبحوثة في انتباه الطالب الى العناصر        و تظهر الدافعية لدى الطالب ايضا حسب عينة       

المهمة في الموقف التعليمي و استمرار الطلب في االنتباه فترة كافية من الزمن حتى يحقق هدفه     

فعدم طمأنينة الطالب و خوفه من عدم جلب نقاط جيدة تدفعه الـى             , التعليمي اال و هو النجاح      

مما يجعلـه يحـضر الـى       ,  من مستوى قدراته     وضع اهداف عالية يمكن ان تكون حتى اكثر       

المحاضرات و ينقص من فترات الغياب و ذلك لتحصيل المعرفة مما سيساعد علـى احتكـاك                

  .اكثر مع االستاذ مما يولد اتصال بيداغوجي فعال

  .و هذا ما يتفق مع تاكيد الجانب النظري على ذلك في كل مرة
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فقد تم توجيه بعض الطلبـة الـى        , شعبة دراسته   و لكن على الرغم من اهمية اختيار الطالب ل        

مما ينقص دافعيتهم   , الشعب التي يدرسونها حسب المعدل المتحصل عليه في شهادة البكالوريا           

 و االصالحات الجديـدة فـي       LMDفي تحصيل المعرفة و التي تعتبر هذه االخيرة في نظام           

 و  1ن اجل المرور فقط الى ماستير       جعلت الطلبة يدرسون و يجمعون النقاط م      , التعليم العالي   

و لكن على الرغم من ذلك فال يحالف الحظ بعض الطلبة مما يجعل مدة تكوينهم في   , 2ماستير  

  .ال تؤهلهم للخروج الى الحياة المهنية, )  سنوات3(الجامعة 

نهم و  أل, و قد الحنا تدني دافعية معظم الطلبة نحو تحقيق ذاتهم او حتى الى دوافعهم المعرفية                

فمعظم  الطلبة المقيمون في االحياء  , لم يحققوا حاجاتهم من أمن و استقرار        , حسب سلم ماسلو    

, الجامعية يقولون انهم يعانون من ظروف مادية و اقتصادية رديئة بسبب بعدهم عن أسـرهم                

و  , الن المنح ال تكفـيهم    , مما يجعلهم يعملون اثناء دراستهم و ذلك للتكفل بمصاريف الدراسة           

كما اثبتت لنا النتائج المتحصل عليها من خالل الفرضية االجرائية الرابعة و المتعلقة باالحترام              

فقد كانـت   , المتبادل بين الطالب و االستاذ و مساعدته على فعالية عملية االتصال البيداغوجي             

 هذا العامـل    نسبة عينة الطلبة الذين اجابوا بالموافقة على جميع المؤشرات التي وضعت لقياس           

  .هي االكبر اذا ما قورنت مع نسب عدم الموافقة و نسب ال أدري 

هـي فـروق دالـة      ,  بأن هذه الفروق     x2 2و كما تأكدنا من خالل استعمال مقياس الداللة كاي        

  .و هذا يعني انها حقيقية مما يجعلنا نؤكد صدق هذه الفرضية االجرائية, احصائيا 

فاالصـغاء  , الب مهم جدا في العملية االتصالية و البيداغوجية         حيث ان اصغاء االستاذ الى الط     

مما يساهم في تغذية عكسية جيدة االستاذ يعطي        , يسمح بفهم االفكار و االهتمامات و المشاعر        

مما يساعد اتصال بيداغوجي ناجع يساعد على       , لطلبته ما يحتاجون حسب قدراتهم و امكاناتهم        

  .مية نجاح العملية التعليمية التعل

اما مساواة االستاذ بين الطلبة يسهم في اعطاء فرص متكافئة للطلبة في المشاركة البيداغوجية و  

و الى عدم شعورهم بـالنقص  , يحفزهم و يشجعهم على تحسين سلوكاتهم داخل حجرة الدراسة    

يـيم  و المساواة كذلك تـساعد علـى تق       , او الخجل الذان يعيقان العملية االتصالية البيداغوجية        

و عدم ظلم الطلبة مما يزيد من حب الطالب السـتاذه و            , صادق للطلبة باعطاء كل واحد حقه       

فالطلبة اثناء الدراسة الميدانية يشتكون من االساتذة الذين ال يساوون بيـنهم و بـين     , تقديره له   
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ون انهـم   بقية الطلبة سواء في النقطة او المعاملة فهم ال يشتكون فقط بل يحقدون عليهم و يقول               

  .سبب عدم نجاحهم في دراستهم 

ما يزيد الثقة في النفس , و عدم اهانة االستاذ للطالب تساعد على تقدير ذات مرتفع لدى الطالب 

او حتى اثناء السير اليـومي للحـصة        , التي تؤدي الى مردودية جيدة اثناء التقييم او االمتحان          

 العملية االتصالية فعـالين اثنـاء العمليـة         مما يكون طرفا  , الدراسية او اثناء عرض البحوث      

اما عنصر تشويش الطالب على االستاذ سيساعد عـل عـدم           , التعليمية مما يؤدي الى نجاحها      

, تشويش افكاره و بالتالي يساعده على استرسال معلوماته التي يريد اعطاءهـا الـى طلبتـه                 

دفعه الى شتم الطالب او اهانته او       فتشويش الطالب على االستاذ يؤدي الى قلق هذا االخير مما ي          

و كلها عوامل تعيق السير الجيد للدرس و تعيق االتصال الجيد بين            , طرده من حجرة الدراسة     

و تفاديا لذلك يجعل بعض االساتذة الى فرض النظام و قوانين صارمة داخل             , الطالب و استاذه    

و , الفعالة و الهادفة فـي الـدرس   القسم و ذلك للمحافظة على الهدوء الذي يزيد من المشاركة    

  .يسمح باالصغاء الجيد بين طرفي العملية االتصالية 

و ما هو مالحظ في اآلوة االخيرة عند بعض الطلبة عدم تأدبهم مع االساتذة سواء في الـسلوك                

اذ نجـد بعـض     , و هذا بسبب تدهور الجانب العالئقي بين طرفي العملية التعليمية           , او الكالم   

و هـذا بـسبب   , ال يقبلون النقد , وجيات عند بعض الطلبة مثل العنف و سرعة الغضب   الباثول

الفهم الخطأ لالفكار او بسبب اهتمام االستاذ بالجانب المعرفي للطالب علـى حـساب الجانـب             

النفسي و يرجع جل اهتمام الطلبة و سبب غضبهم الى معاملة االستاذ لهم و عدم احترامه لهم و    

  .و قد يصل هذا الغضب احيانا الى التهديد , سوء تقييمه 

  .و قد ترجع هذه السلوكات الى المراهقة او الى عدم نضجهم عاطفيا 

و ذلـك عنـد     , و قد اكد الطلبة من خالل اجاباتهم على ضرورة احترام االستاذ لرأي الطالب              

 يكون ذلك في اختيـار      قد, او حتى العمل بها احيانا      , و تقبلها   , او اهتماماته   , االدالء بأفكاره   

او حتى اثناء المناقـشة     . او انتقاء طريقة تدريس االستاذ و غير ذلك         , الطالب لموضوع بحثه    

و يتطلب ذلك الكثير من الصبر من طرف االستاذ و عدم الغـضب علـى               , العلمية للمواضيع   

  .ة للطالبطلبته و التحكم في عواطفه في المواقف التي تتطلب ذلك ألنه في مكان يعتبر قدو
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ففـي بعـض   , اما عدم تشدد االستاذ مع الطالب سواء اكان ذلك في المعاملة او فـي النقطـة    

فقد صرح بعـض    , المواقف يستطيع االستاذ ان يسامح الطالب في بعض الهفوات او االخطاء            

الطلبة اثناء الدراسة الميدانية ان بعض اساتذتهم تسببوا في اقصائهم عامين من الدراسة بـسبب          

و قد قالوا بانه كان بامكان االستاذ استبدال الورقـة    , المشاركة في محاولة غش في االمتحانات       

  .المغشوش فيها بورقة اخرى 

و يـساعد  , اما عدم تغيب االستاذ عن الدرس فيعطي فرص لالحتكاك اكثر بينه و بين طلبتـه         

و بالتـالي فعاليـة     , لتعلميـة   مما يزيد فعالية العملية التعليمية ا     , على سير الدروس في وقتها      

  .االتصال البيداغوجي 

و لكن رغم ذلك نالحظ غياب بعض مؤشرات االحترام المتبادل عن الحياة لدراسـية الحقيقيـة     

  .للطالب و االستاذ على حد سواء 

فقد ادلى بعض الطلبة ان بعض األساتذة يقومون بإلقاء المحاضرات دون السماح للطالب بإدالء              

كما أن البعض يقوم بتوبيخ بعض الطلبة ممـا     , أي غياب مؤشر االصغاء     , آراء  مالحظات او   

السب و الشتم و حتى التهديد في بعض : يؤدي الى سلوكات غير حضارية من قبل الطالب مثل   

عبد اهللا محمد بن عبد الرحمن حول مشكلة اعـداد          . و في هذا الصدد أثبتت دراسة د      , االحيان  

فجـاءت اسـتجابة    , ميذ ان اسباب العالقة السيئة بين التلميذ و اسـاتذته           المعلم و عالقته بالتال   

االلفاظ الجارحة ال   , الستخدام المدرسين وسيلة الضرب     : التالميذ الذين اجابوا بالسلب كما يلي       

  .يفهم من المدرسين شرح الدرس 

لمعاملـة  , لة حـسنة    معاملة التالميذ معام  : اما عن طبيعة العالقة االيجابية فكانت االستجابات        

عبد اهللا محمد عبـد  (لمساعدة المدرسين التالميذ في حل مشكالتهم       , المدرسين التالميذ كأبنائهم    

  )303 – 299ص  , 2001الرحمن 

  

  

  

  

  



  
 

 227 

  : ةـــخاتم

و مشتركة معها , و متضمنة العملية التعليمية   , ان عملية االتصال البيداغوجي هي عملية معقدة        

يكمـل  , و تتدخل في نجاح هذه العملية عد عوامـل          , ما االستاذ و الطالب     في طرفاها أال و ه    

  .احدها اآلخر

فلقد حاولنا تسليط الضوء على بعض العوامل البيداغوجية للعملية االتصالية البيداغوجيـة مـن          

و بعض العوامل النفسواجتماعية مـن دافعيـة الطالـب و           , كفاءة االستاذ و الوسائل التعليمية      

  . المتبادل بين االستاذ و الطالب االحترام

و لقد تبين لنا من خالل هذه الدراسة ان كفاءة االستاذ تساعد على فعاليـة عمليـة االتـصال                   

و مشاركته في   , فتكوين االستاذ و تخصه في المقاييس التي يدرسها         , طالب  -البيداغوجي أستاذ 

رفته و امعلوماته و بالتالي اسـتفادة       الملتقيات و الندوات و االيام الدراسية تمكنه من توسيع مع         

  .الطالب منها 

  .و في هذا االطار اوضحت لنا نتائج الدراسة ان الفرضية التي تختبر هذا العامل قد تحققت

و كما كشفت لنا الدراسة ان عامل الوسائل التعليمية يساعد علـى فعاليـة عمليـة االتـصال                  

لوسائل التعليمية يساعده على اسـتثارة انتبـاه        فاستعمال االستاذ ل  ,  طالب   –البيداغوجي استاذ   

  .الطلبة و كسر الملل الذي يخيم عليهم عند استعمال االلقاء فقط اثناء اعطاء المحاضرة 

كما اوضحت الدراسة ان عامل دافعية الطالب يساعد على فعالية عملية االتصال البيـداغوجي              

تجعله يجتهد الى تحصيل المعرفة و بالتالي       ألن الطالب الذي تتوفر لديه الدافعية       , طالب  -استاذ

اال ان الظـروف االقتـصادية و       , يكون طرف نشط و فعال في العملية االتصالية البيداغوجية          

  .المعيشية التي يعيشها الطلبة و البطالة التي تعتبر شبح الشباب تنقص من دافعية الطلبة 

حترام المتبادل بـين الطالـب و االسـتاذ         كما استنتجنا من خالل الدراسة الميدانية ان عامل اال        

فاصغاء االستاذ  للطالب و عدم      , طالب  -يساعد على فعالية عملية االتصال البيداغوجي استاذذ      

و , و عدم التشدد مه كلها عوامل تساعد على بناء عالقة بيداغوجية ناجحة و ايجابية               , توبيخه  

لطالب أيضا يجب عليه احترام رأي االستاذ فا, ال نحمل االستاذ وحده المسؤولية في هذا الصدد       

  .لكي يحافظ على هذه العالقة االيجابية ... و ال يتحدث اثناء حديث االستاذ 
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هذا ال يعني عدم وجود عوائق تعوق العملية االتصالية منها ما يتعلق بالجانب الشخصي لالستاذ              

و ,  مـن اعـداد االسـتاذ        و منها ما هو متعلق بالجانب المهنـي       ) انماط الشخصية (و الطالب   

  .المكتسبات السابقة للطلبة 

يمكننا القول بان العوامل التي تؤثر في عملية االتصال البيـداغوجي كثيـرة و              , و في االخير    

  .و منها ما لم نسلط الضوء عليها, متعددة منها ما سلطنا الضوء عليها 

او , ليها مـن طـرف االسـتاذة      و ضرورة التركيز ع   , كما نؤكد اهمية النتائج المتوصل اليها       

لتحسين أداء االستاذ و تقليص العوائق التي تقف امام نجاح          , او الطلبة في المستقبل     , الباحثين  

  .العملية االتصالية البيداغوجية 

تسلط الـضوء علـى   , و نتمنى ان تساهم هذه الدراسة في وضع حجر اساس لدراسات اخرى          

  .طالب-اذعوامل أخرى لالتصال البيداغوجي است
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  :االقتراحات 

  .ان يستخدم االساتذة طرقا لتقييم درجة رضا الطلبة عن عالقاتهم به  -1

ان يحاول االستاذ التعرف على المشكالت التي  تواجه طلبته و يحاول مساعدتهم فـي                -2

 .تجاوزها 

 . بهم ان يتجنب االستاذ استخدام عبارات او صفات مهينة للطلبة او شيء الى عالقته -3

 .ان يحاول االستاذ التعرف على الجوانب الشخصية لطلبته لكي يسهل التعامل معهم -4

ان يستعمل االستاذ وسائل االتصال ليفرض على الطلبة الحاجـة لتبـديل المـستقبالت             -5

 .الحسية الالزمة للتعلم 

نتباه ان يتأكد االستاذ من خلو البيئة المادية لحجرة الدراسة من مثيرات يمكن ان تشتت ا               -6

 .الطلبة 

و لكي يزيـد    , ان يستعمل االستاذ االتصال البصري كوسيلة للحفاظ على انتباه الطلبة            -7

 .من قدرته على استقبال تغذية راجعة من الطلبة 

يمكن ذلك عـن    , ضرورة فهم االساتذة لحقيقة االتصال و اهميته و عناصره المختلفة            -8

 .طريق الدورات التدريبية لالساتذة 

ساتذة في الملتقيات و الندوات و االيام الدراسـية يـساعدهم فـي تحديـد               مشاركة اال  -9

 .معلوماتهم

تقويم نتائج االتصال البيداغوجي للتأكد من تحقيق اهدافه من توصيل المعلومات و      -10

االمر الذي يؤدي الى زيادة المهـارات الفرديـة و الجماعيـة    , الخبرات و االتجاهات    

رق ادائهم لالعمال بما يتفق مع اهداف العملية التعليمية         و تحسين ط  , لالساتذة و الطلبة    

 .التعلمية 

ضرورة تدريس مقياس علم النفس التربوي و طرائق التدريس و تكييف البرامج             -11

و ذلك قبل البدء في , من اجل تحفيز االساتذة على دراسته بجدية      , حسب الفرع العلمي    

 .التدريس بالجامعة 
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و قاعات مخصة لالعالم اآللي عن طريق      , المكتبات  توفير المراجع و الكتب في       -12

استغالل االنترنت من قبل االساتذة لالطالع على آخر نتـائج الدراسـات فـي مجـال          

 .التخصص

و ذلـك حـسب احتياجـات االسـاتذة         , توفير االدارة لوسائل التعليمية المختلفة       -13

 .الستغاللها اثناء عملية التدريس

عة الجزائرية ال يتحصل على أي تكوين بيداغوجي        نظرا الى ان االستاذ في الجام      -14

و ذلك عن طريق اكتساب نوعا من       , فالتكوين الوحيد يتم بصورة غير رسمية       , رسمي  

و يمكن ان نقترح نموذج     , من خالل الممارسات الفعلية للتدريس      , التجربة البيداغوجية   

 :تكوين لالساتذة كاآلتي 

حيث يتطلب من جميع االساتذة متابعة هذه البرامج        , وجي   بناء برامج رسمية للتكوين البيداغ     -

  .   لمساندة و دعم االساتذة الجدد و توسيع و تمديد النمو المهني لألساتذة القدامى 

حيث تقدم تغذية راجعة لالسـاتذة      ,  استخدام تقويم االساتذة من طرف الطلبة لغرض تكويني          -

  .ة و جعلها اكثر اثارة و اكثر فاعلية تمكنهم من العمل على تحسين دروسهم مع الطلب

فيمـا   , CDقـرص   , برنامج تدريب   ,  تشجيع كل استاذ على ان يقوم بمبادرات كانتاج فلم           -

  .ثم عرض عمله على زمالئه من اجل االثراء, يخص المادة التي يشرف عليها  

يلتقـي  ) ين  مثال يوم واحد في كل شهر او في كل شهر         ( تنظيم أيام بيداغوجية بشكل دوري       -

او االستماع الى   , فيه أساتذة كل القسم لمناقشة المشاكل البيداغوجية المختلفة و طرق تجاوزها            

عرض تقدمه شخصية علمية تتناول فيه المعرفة الحالية فيما يخص موضـوع مـن مواضـع                

  .او تكوين ورشات عمل حول مختلف المواضيع البيداغوجية , البيداغوجيا 

  .لتكوين البيداغوجي ضمن سياسة التكوين الدائم لالستاذ  يجب ان يدرج ا-15

  .و حل مشكل البطالة ,  تحفيز الطلبة بتحسين الظروف المعيشية كزيادة المنح -16
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   :مـــلخصال

   : باللغـة العربيـة-1

 و التي تعتبر عملية ,لقد حاولنا في هذه الدراسة تسليط الضوء على عملية االتصال البيداغوجي 

الوسـائل  , كفـاءة االسـتاذ     ( بيداغوجية    عوامل منها, قدة و تتدخل في نجاحها عدة عوامل        مع

  ).دافعية الطالب و االحترام المتبادل(و منها عوامل نفسو اجتماعية , ) التعليمية

طبيعته و عناصره , اهدافه (, و لفهم هذه العملية تطرقنا الى التراث النظري لالتصال من جهة          

, اهدافـه  , اهميتـه  ( و الى االتصال البيداغوجي من جهـة أخـرى         ...) بكاته  و انواعه و ش   

  ...)و مبادئه و عناصره و خطوته, تصنيفاته 

فيدخل ,  فيها تداخل عدة علوم  و نظرا لتعقدها و     , البيداغوجية  , و الفهم الجيد للعملية االتصالية      

ن طرفاها هما االستاذ و الطالب و ال, فيها علم االتصال من جهة و علم التربية من جهة اخرى       

, تطرقنا الى االستاذ    , و لفهم هذه العالقة جيدا      , فيتدخل فيها علم النفس     , و تربط بينهما عالقة     

  ..)و خصائص االستاذ , انواع االساتذة , ادواره 

ـ  ) و احتياجاتـه  , و البنية الفكرية لديه     , صفات الطالب الجيد    , انواع الطلبة   ( و الطالب    د و ق

  .و الوسائل التعليمية , اثبتت الدراسة الميدانية فعالية العوامل البيداغوجية من كفاءة االستاذ 

كذلك فعالية العوامل النفسو اجتماعية من دافعية الطالب و االحترام المتبادل بين هذا االخيـر و        

  .االستاذ 

اال ان هـذه    ,  الفعـال    و لكن رغم اهمية هذه العوامل في المساعدة على االتصال البيداغوجي          

, اك عوامل اخرى تعيق هـذه العوامـل         نفه, العوامل غير متوفرة كلها في الجامعة الجزائرية        

الظـروف المعيـشية و   , كالجوانب الشخصية لالستاذ و الطالب و عدم توفر الوسائل التعليمية       

  .االقتصادية للطالب و مشاكل اعداد االستاذ 
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   : باللغـة الفرنسيـة-2

  
   Dans cette étude , on a essayé de mettre la lumière sur le processus de la 
communication pédagogique, qui est considéré comme complexe et dont la réussite 
repose sur plusieurs facteurs, pédagogiques (compétence de l'enseignant, outils 
pédagogiques) et socio-psychologiques (motivation des étudiants et le respect 
mutuel). 
 
   Pour une meilleure compréhension de ce processus, on a d'un coté, traiter l'aspect 
théorique de la communication (buts, nature, éléments, types et réseaux) et la 
communication pédagogique d'un autre coté (son importance, ses buts, ses 
classifications, sons principe, ses éléments et ses étapes …). 
  La communication pédagogique est un processus complexe dans lequel plusieurs 
sciences interfèrent. On trouve ,d'un coté, la communication, et d'un autre coté, la 
pédagogie. On y trouve aussi de la psychologie, puisque il y a une relation établit 
entre enseignant et étudiant, et pour mieux comprendre cette dernière (relation), on a 
traité (les rôles, les types et les spécificités) , de l'enseignant, et celles de l'étudiant 
(types, qualités des bons étudiants, état d'âme et besoins). 
 
   Les études sur le terrain on montré l'efficacité des facteurs pédagogiques, tel que la 
compétence de l'enseignant, les outils d'enseignements, aussi que les facteurs socio 
pédagogiques tel que la motivation de l'étudiant, le respect mutuel. 
Et malgré l'importance, ces facteurs pour une bonne communication pédagogique, on 
les trouvent pas tous a l'université algérienne, puisque il y'a d'autre éléments qui 
désavantagent ce processus tel que la personnalité de l'enseignant et de l'étudiant, le 
manque des outils pédagogique, le niveau de vie et la préparation de l'enseignant . 
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  - عنابة–ار ـــي مختـــة باجـــجامع

  ــةكلية اآلداب و العلوم و اإلنسانية و االجتماعي

  .اـــنية و األرطفوـــقسم علم النفس و علوم التربي
  

  

  :وعـــالموض

  

   طالب،–االتصال البيداغوجي، أستاذ 

  محاولة لدراسة بعض العوامل البيداغوجية و النفسوإجتماعية

  

  

  

  :إشراف األستاذ                :ةـإعداد الطالب

   بوفوله بوخميس-                     لكحـل وهيبة-

  

  

  :مالحظة

  .ستعمل إال لغرض البحث العلميإن المعلومات الواردة في هذه االستمارة  سرية و ال ت

  

  

  2012-2011: السنة الجامعية
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  :التخصص              :المستوى الدراسي

  ذكر                 أنثى:   الجنس

  :السن

 أمامك مجموعة من العبارات أختر منها تلك التي يساعد مضمونها على اإلتصال :ةــالتعليم

  .الناجح بين األستاذ و الطالب

  

  غير موافق  ال أدري  موافق  العبـــارات
قدرة األستاذ على استحضار نسق من  -1

  . المعلومات و توظيفه في سياق العمل
  

      

قام األستاذ بتدريبات في المشوار المهني  -2
من تربصات وملتقيات أوندوات وأيام 

 دراسية
  

      

  أقدمية األستاذ في التدريس  -3
  

      

 .تخصص األستاذ في المقياس الذي يدرسه -4
  

      

 .جازات األستاذ في ميدان تخصصهإن -5
  

      

 .التكوين الجيد لألستاذ -6
  

      

 .إصغاء األستاذ إلى الطالب -7
  

      

 .مساواة األستاذ بين الطلبة -8
  

      

 .عدم إهانة األستاذ للطالب -9
  

      

فرض األستاذ للنظام وقوانين صارمة داخل  -10
 .القسم

  

      

عدم أنشغال الطالب بأشياء أخرى أثناء  -11
 .حديث األستاذ

      



  
 

 250 

  
 .تأدب الطالب مع األستاذ سلوكا و كالما -12

  
      

 .احترام األستاذ رأي الطالب -13
  

      

 .عدم غضب األستاذ على الطالب -14
  

      

         عدم تشدد األستاذ مع الطالب -15
 .عدم تغيب األستاذ عن الدرس -16

  
      

 .اختيار الطالب لشعبة الدراسة -17
  

      

 اجتهاد الطالب في تحصيل المعرفة -18
  

      

        ام الطالب بجمع المادة العلمية في شعبته اهتم-19
قيام الطالب ببحوثه و واجباته على أحسن -20

 .وجه
  

      

إمتالك الطالب لفضولية تجاه الشعبية التي  -21
 .يدرسها

  

      

 .يتعلم الطالب لتحقيق ذاته -22
  

      

انتباه الطالب إلى العناصر المهمة في الموقف  -23
 .التعليمي

  

      

ا االنتباه و المحافظة استمرار الطالب في هذ -24
عليه فترة كافية من الزمن حتى يتحقق هدفه 

 .من التعليم
  

      

 .حضور الطالب إلى المحاضرة -25
  

      

         اهتمام معظم الطلبة بجل المقاييس التعليمية -26
عدم اعتماد األستاذ على االلقاء فقط في  -27

  .إعطاء المحاضرات
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 .يستعين األستاذ بالرسومات لشرح الدرس -28
  

      

 لعرض DATASHOWيستعمل األستاذ  -29
 محاضراته

  

      

 يستغل األستاذ االنترنيت لعرض  -30
  المحاضرات

      

 .يؤلف األستاذ كتب للمقاييس التي يدرسها -31
  

      

يستعمل األستاذ طريقة الشفافات في عرض  -32
  .الدرس أو المحاضرة
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