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 : ملخص
تقوم العملية التعليمية الناجحة بني املعلم واملتعلم على توظيف التواصل الفعال الذي خيلق فاعلية 

قصد لدى املعلم جيعله ينتج خطابا شفويا أو كتابيا يصوغه يف قالب تركييب،  للمتعلم كما تقوم على وجود
ب جديد وال يتأتى هذا إال من شكل خطا ويرسله باجتاه املتعلم فيقوم هذا األخري باستقباله وتأويله يف
تعينه على  اخل… وصرفية  حنوية؛ لغوية كفاياتخالل اسرتاتيجية بيداغوجية تتطلب من املتعلم امتالك  

استقبال املعرفة والتفاعل معها، ومن املعلم اكتساب مهارات تدريسية تواصلية تزيد من قدرة املتعلم على 
لية الفهم واإلفهام، يتوصل من خالهلا إىل فهم مقصود املعلم األنشطة املقررة أثناء عم استيعاب خمتلف

 .من اخلطاب
 ؛التواصمل الفعممال ؛التعبمري الكتمماي ؛التعبممري الشمفوي ؛التعليمم  اخلطمماب ؛علمتاملم ؛املعلمم :يــةكلمـات مفتاح
 .الكفاية الرتبوية ؛الكفاية اللغوية ؛ة التواصليةالكفاي ؛مهارات التدريس

Abstract:   

The successful teaching learning process between the teacher and the 

learner is based mainly on effective interaction/communication that leads to 

learning effectiveness in addition to that, it is based on setting certain 

teaching objectives in which it involves the teacher’s oral and written 

discourse  . from one hand, the learner receives and adapt it in a form of new  
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discourse and this mainly according to certain pedagogical strategies that 

demand from the learner to possess language competencies like grammar, 

conjugacy...etc. that helps the learner to acquire knowledge and uses it in his 

performance from the other hand, the teacher acquisition of teaching _ 

communicative skills that improves the learner capacity to understand 

different programmed activities, in which he can understand and apply what 

he have learned before as well as to be involved in teaching _ learning 

process. As result the learner gets the aim behind the teacher discourse. 

Keywords: teacher, learner, educational discourse, oral expression, written 

expression, effective communication, teaching skills, communicative 

competence, linguistic competence, educational competence. 

 

 :مقدمة .1

التواصل مسة لكل فرد من أفراد اجملتمع، يعرب من خالله عن أغراضه وأهدافه ن إ
يعد من ، و لتعايش مع اآلخرينوحاجاته املتعددة، وذلك من خالل ربط جسور التواصل وا

لتواصل، ختتلف ا، لكّنه ليس الوحيد بل هناك أمناط كثرية من (1)أبرز الوظائف األساسية للغة
 ،...فقد يتم عرب الكلمة أو عرب الصورة أو عرب احلركة باختالف السياق الذي حيتضنها، 

 .ويتفاوت التأثري بني هذه األمناط تبعا للمقامات التواصلية املختلفة
بيد أن اللغة تعد من أهم آليات وأمناط التواصل وتقنيات التبليغ والتفاهم ونقل 

املعلم إىل املتعلم يف مواقف تعّلمية معينة، وقصد حتقيق أغراض تعليمية اخلربات واملعارف من 
فضل السبق يف  -خاصة النحاة والبالغيون -وقد كان لعلماء اللغة العربية األوائل .حمددة

حينما عرّفوها ( وظيفة التواصل اإلنساين)الكشف عن طبيعتها وإبراز وظيفتها األساسية 
فه  وسيلة يتصل هبا الفرد مع مجاعته ، (2)»قوم عن أغراضهمأصوات يعرب هبا كل «: بأهنا

 كثريًاوهو تعريف يقرتب  ويتحاور هبا مع غريه يف حياته اليومية،  ويعرب هبا عن أفكاره وأفعاله
ويكشف عن أهم املبادئ التواصلية اليت نادى هبا املعاصرون،   من تعريفات احملدثني للغة،

 ".من اخلطاب التعليم  غرضه"، أو "قصد املعلم"كمراعاة 
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وجود قصد لدى املعلم جيعله  :وتقوم عملية التواصل الناجح بني املعلم واملتعلم على
فيقوم هذا  يصوغه يف قالب تركييب ويرسله باجتاه املتعلم،( شفويا، كتابيا)ينتج خطابا ما 

على  وفق اسرتاتيجية بيداغوجية تقوم األخري باستقباله وتأويله يف شكل خطاب جديد،
 .إىل فهم مقصود املعلم من اخلطابيتوصل من خالهلا  عملية الفهم واإلفهام،

 
 :تعريف التواصل .2

وله معان  دالالته من التعريف اللغوي، communicationيستق  التواصل 
بادل بني ، تركز يف غالبيتها على أن التواصل هو التفاعل املت(3)وتعريفات اصطالحية كثرية

التواصل اللفظ  ممثال يف  :، وهو تعريف عام يشمل(املعلم واملتعلم)لتواصليةطريف العملية ا
الصورة والصوت واحلركة : والتواصل غري اللفظ  ممثال يف البعد التواصل  البعد اللغوي،

 .اخل...واإلشارة
وميكن القول إّن التواصل هو التفاعل املتبادل بني األشخاص املشاركني يف احلدث 

أو إحداث تغيري مقصود يف  كار والتجارب وتبادل اخلربات واملعارف بينهم،هبدف نقل األف
ويتم هذا اإلجراء العمل  وفق آليات وأمناط ختتلف باختالف  .سلوك ومواقف الطرف اآلخر

 .املواقف التواصلية واألطراف املتواصلة فيها
علميه أو بني إن جناح العملية التعليمية يقوم على التواصل الفّعال بني املعلم ومت

يربز من خالهلا املتعلم أفكاره وآراءه وحيرص املعلم على رفع مستوى  املتعلمني أنفسهم،
املتعلم واالرتقاء به من خالل نقاشات وحوارات مهارية هادفة إىل جتاوز الكفاية اللغوية 

 .احملضة واكتساب الكفايات التواصلية املختلفة
مبسار التعلم عرب توظيف التواصل الذي خيلق فاعلية وهتتم العملية التعليمية التعلمّية 

وعلى رأسها الكفاية التواصلية واعتبارها أهم  وينم  الكفايات املختلفة لديه، للمتعلم،
وألجل ذلك قام املشروع التعليم  الرتبوي على خلق . (4)هدف نشاط  تعليم  تعلم 
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تثمار كفاياته يف جمال التواصل اليوم  طرائق تعلمّية متنوعة للمتعلم بُغّية ترسيخ معارفه واس
 .وذلك عرب اعتماد أسلوب التحاور واملناقشة اهلادف إىل تسهيل عملية التعلم

ويُعد اكتساب مهارة التواصل اهلدف األول الذي تسمو إليه عملية التعليم، 
التواصل داخل الصف يتطلب تقنيات تعليمية خمتلفة تنهض بقدرات املتعلم وتوظفها «ألن
، وتتيح للمعلم أن خيتار من ... إحداث تواصل فّعال ليكتسب معارف ومهارات خمتلفةيف

فقد كانت طريقة التدريس سابقا ختاطب  املهارات التعلمية ما يتناسب وكفاية املتعلمني،
مستثرية لديه قدرة من القدرات الكثرية اليت منحها اهلل له، لكنها  املتعلم من زاوية بعينها،

م وأصبحت تعتمد على التواصل الّنشط الذي يقض  أن يكون املتعلم إجيابيا تغريت اليو 
مؤطرة من قبل  وعلى هذا األساس أضحت العملية التعليمية التعلمّية. (5)»وفعااًل ال منفعالً 

األستاذ واملتعلم عرب تفاعلهما وتواصلهما مع األنشطة التعليمية وهذا ما خيلق جوًّا من املتعة 
 .لتعلموالرغبة يف ا

وال يتحقق التواصل الفعال والنشط يف العملية التعليمية إال بتوفر مجلة من الشروط 
 : منها

معرفًة متكنه من العلم بالتحوالت  معرفة األستاذ باحمليط الطبيع  واالجتماع  للمتعلم، -«
 .والتطورات احلاصلة فيه

 .أن يكون األستاذ على وع  عميق مبضمون الرسالة -
وغريها من . (6)»من التجانس التام يف النظام التواصل  بني األستاذ و املتعلمالتأكد  -

 .الضوابط اليت تفض  إىل جناح التواصل يف العملية التعليمية
 :عناصر العملية التعليمية التواصلية. 3

 :تقوم العملية التعليمية التعلمّية التواصلية على ثالثة مكونات أساسية
مصمم و منشئ لألنشطة التعليمية  األول يف العملية التعليمية،هو الطرف  :المعلم3.3

يسعى إىل إيصال املعرفة اللغوية للمتعلمني وفق اسرتاتيجية تعليمية املثرية لفكرة التعلم، 
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ومن  بسلوكياهتم وميوهلم ورغباهتم، القائمة على معرفته لغوية وغري لغوية، تعّلمية تواصلية،
 .حماوال إكساهبم جمموعة من الكفايات التواصلية لتعليمهم، طريقة مناسبةخالهلا يبلور 

يستقبل ما  العملية التعليمية التعّلمية التواصلية، حمورهو الطرف الثاين و  :المتعلم 2.3
 .يوجهه إليه املعلم من معارف مث يقوم بتفكيكها اعتمادا على رصيده املعريف السابق

وه  جمموعة حمددة من العناصر  إىل املتعلم، حتمل اخلطاب املراد إيصاله :المعرفة 3.3
 كتابية،)واملعنوية اليت يستمدها املعلم من خمتزن اإلشارات والرموز عنده  اللغوية املادية،

وه  لب  اسرتاتيجيات حمددة للمتعلم، ويصوغها وفق(. لفظية وغري لفظية وغريها شفهية،
 . العملية التعليمية التواصلية

 :كفايات المعلم.6
ن العمل التعليم  الرتبوي يتطلب من املعلم امتالك كفايات تربوية ولغوية تُعينه على  إ

ولتحقيق هذا الغرض على  .كيفية تبليغ معارفه للمتعلم داخل الوسط املدرس  بطريقة مثلى
املعلم اتباع مهارات تدريسية تواصلية تزيد من قدرة املتعلم على استيعابه ملختلف األنشطة 

 :ومن هذه الكفايات املقّررة،
 :الكفايات التربوية 3.6

ملواجهة التغري الذي يشهده اجملتمع لصاحل ِاهتمامات وتطلعات  :كفاية التعلم الدائم/ أ«
 .املتعلم

املطلوبة مع التحديد الدقيق لكل كفاية من خالل كل  :كفاية تحديد كفايات التعلم/ب
 .نشاط تعليم 

 وحتفيزه، ل إحياء معارفه ومهاراته وقدراته ودفعه،من خال :كفاية إدارة تعلم المتعلم/ج
 .وتعديل مواقفه

أي القدرة على حتويل املعارف العلمية إىل  :كفاية النقل التعليمي للمعارف العلمية/د
 .معارف تعليمية قابلة لإلدراك والتمثل من قبل املتعلمني
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ملتعلمني وإثارة دافعيتهم جلذب اِنتباه ا :كفاية ِاستخدام الوسائل والتقنيات الحديثة/ه
 .للمشاركة يف األنشطة

لقد غدا فرضا على املعلم ِاستثمار التقومي يف  :كفاية ِاستثمار التقويم في عملية التعلم/و
 .مساعدة املتعلم على إدراك مكامن جناحه وإخفاقه لك  يَع  حقيقة وضعه التعليم 

وتستدع   مة بالتفكري املتمهل،ه  ممارسة حمكو  :كفاية الممارسة التعلمية المفكرة/ي
املعلم الكفء هو الذي حيسن ، ف(7)»حلوال نابعة من التأين يف دراسة الوضعيات التعلمية

إدارة دفة التواصل واحلوار اعتمادا على كفايته التواصلية والرتبوية القائمة على ِاستثمار 
 . وجتنيد الطاقات وشحنها لتحقيق تعلم ناجح املهارات،

 :يات اللغويةالكفا 2.6
أي األخذ باملنتجات احلديثة للعلوم املرجعية ملواكبة حمتويات  :كفاية التجّدد الدائم /أ«

 .املناهج ومضامني الكتب لتقدمي تفسريات مقنعة
فهذه العملية  :كفاية نقد المفاهيم اللغويّة واألدبية السائدة في الكتب المدرسية /ب

يمية للتأكد من صحة املفاهيم اللغوية ورضوخها ملعايري مطلوبة من كل معلم يف املرحلة التعل
 .النقد الصارم

على املعلم  :كفاية استثمار األبعاد الثقافية والحضارية في تعليم اللغة العربية /ج
لك  يوظفها يف دفع املتعلم إىل العيش ملء تطلعاته اإلنسانية  االطالع على هذه األبعاد؛

 .والثقافية
وتأصيله  يعين زرع شغف حب اللغة العربية، :علم إلى حّب اللغة العربيةكفاية دفع المت /د

 .(8)»فاملتعلم ال يتعلم بشغف إال إذا أحب ما تعلمه يف املتعلمني،
 وهلذا يستوجب على كل معلم التنويع من أساليب تدريسه حسب املواقف التعلمية،

ولك  تعُّم الفائدة  املتعلمني،نظرًا الختالف أحوال وظروف تعلم  ووفقا لألنشطة املقرتحة،
ادرًا على جتعله ق... على كل معلم أن يتصف مببادئ نفسية وتربوية -إذا-والنفع فال بد 
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مع إتقانه  وعلى إدارته وفًقا لألهداف املسطرة، داخل القسم، إحداث التواصل الفّعال
 .ملهارات التدريس

 :مهارات التدريس لدى المعلم. 8
 :يف يس لدى املعلممهارات التدر  تتمثل 

يُتخذ مبقتضاه تدابري العمل لتحقيق أهداف «ه  أسلوب  :مهارة التخطيط 3.8
 .(9)»معينة
ختاطب وجدان  من األقوال واألفعال اللفظية وغري اللفظية،«ه  خليط  :مهارة التهيئة 2.2

 :وه  أربعة أنواع املتعلم،
 .هتيئة االفتتاح كتحية الصباح -*
 .ه  تلخيص ملا سيأيت جللب انتباه املتعلمنيهتيئة التوجيه و  -*
 .هتيئة االنتقال من نقطة يف الدرس إىل النقطة املوالية -*

 أوهلما إثارة املعرفة السابقة، :حيرص من خالهلا املعلم على أمرين :مهارة التمهيد 3.8
 .(10)»وثانيهما ربطها بالدرس احلايل يف خمتلف األنشطة

هذه املهارة ضرورية حلدوث التعلم الفّعال ذي  :لدى المتعلمينمهارة إثارة الدافعية  6.8
 .األثر البعيد املدى على شخصية املتعلم

 :وهناك أساليب عديدة لذلك :مهارة تنويع المثيرات 8.8
 .التحرك بني الصفوف واالنتقال ميينا ويسارا تغيري املعلم ملوقعه، :التنويع احلرك  -*
 .اخل...علمني كاستخدام حركات اليدين واهتزاز الرأسجلذب انتباه املت :الرتكيز-*
 .اخل...مما يوفر الوقت للمتعلمني للتفكري يف اجلواب التوقف عن احلديث لفرتة، :الصمت-*
ومراعاة  وذلك ملخاطبة كل احلواس، :التنويع يف استخدام احلواس والوسائل التعليمية-*

 .(11) الفروق الفردية
فاملعلم الناجح هو الذي حيسن إدارة الفصل يف بدايته  :مهارة تحويل التفاعل 4.8

 .(12)ويف هنايته ووسطه،
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عملية يعقب ظهورها سلوك أو استجابة من املتعلم إثر تلقيه «ه   :مهارة التعزيز5.8
 .(13)»تعزيزًا
ه  كل األقوال واألفعال اليت يؤديها املعلم داخل احلصة بغرض االنتهاء  :مهارة الغلق 5.8

 .(14) درس كلهمن عرض ال
هو معلم  -اليت ال تعد وال حتصى -وهكذا فاملعلم الذي ال ميلك مثل هذه املهارات 

 .لكونه يتسبب يف ملل املتعلمني ونفورهم من الدرس غري كفٍء هلذه املهنة
 :كفايات المتعلم. 4

إن اخنراط املتعلم يف املواقف التعلمية يتطلب منه امتالك كفايات تساعده على 
 :(15)املعرفة والتفاعل معها، ومن هذه الكفايات استقبال

متكنه من التعبري السليم و  تتمثل يف معرفته الكافية بنظام اللغة، :الكفاية النحوية 3.4
  .والفصيح الذي يراع  فيه قواعد النحو وصيغ الصرف

 ،قدرة املتعلم على ِاستخدام اللغة وتبادل املعلومات :الكفاية اللغوية االجتماعية 2.4
 .واملشاركة مع اآلخرين حسب السياق االجتماع  الذي يتم من خالله التواصل

متكن املتعلم من تكوين رصيد معريف منتظم حيسن ِاستعماله  :كفاية تحليل الخطاب 3.4
 وإدراك العالقة بني عناصره، يف إنتاج اخلطابات وحتليلها وذلك من خالل فهم بنية الكالم،

 .وطرق التعبري عن املعىن
 قدرة املتعلم على فهم العبارات اللغوية وإنتاجها، ونقصد هبا :الكفاية االستراتيجية/6.4

واستحضارها يف تأويل العبارات  واشتقاق معارف معينة وختزينها يف الشكل املطلوب،
واختيار األساليب واالسرتاتيجيات املناسبة للبدء باحلديث أو ختامه واالحتفاظ  .اللغوية

وغريها من االسرتاتيجيات املهمة إلمتام عملية  وحتويل مسار احلديث، رين له،بانتباه اآلخ
 .التواصل

بل تساهم  وهبذا يتضح أن الكفاية التواصلية ال تقتصر على الكفاية اللغوية فقط،
فيها كفايات أخرى يستخدمها املتعلم يف خمتلف األنشطة التفاعليه التواصلية خللق وإنتاج 
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كتنويع صّيغ التعبري وأساليبه حسب نوعية  خمتلف السياقات التواصلية؛خطابات معرفية يف 
والتعبري عن نفسه  والنظر يف خمتلف القضايا اليت هتمه وتليب حاجاته، الوضعيات التلفظية،

وذاته وإظهار قدراته وإمكاناته الذهنية ليمارس التفكري يف األنشطة الفصلية أو يف مواقف 
 .حياته

تشف كل املعارف مجلة واحدة انطالقًا من حتضريه املسبق ملوضوع إن املتعلم ال يك
وهذا ما  بل يعيد بناءها يف القسم مع معلمه وزمالئه، الدرس قبل ولوجه للحصة التعليمية،

 .يعرف بالتواصل الفّعال النشط بني أطراف العملية التعليمية الّتعلمية
منوذجا يف كيفية إلقاء ( الشفه الكتاي و )ولتجسيد هذه العملية نأخذ حصة التعبري 

 واجلمال، والنظام، إن التعبري الكتاي يعتمد على اإلبداع، .الدرس وحتقيق عملية التواصل
الكتابة عملية معقدة تتحدد يف القدرة على «وكما نعلم أن  والوضوح يف املكتوب، والتناسق،

ويف أساليب متنوعة  وتراكيب صحيحة حنًوا وتصويرها يف حروف وكلمات، تصور األفكار،
لذلك ال نكثر من  .(16)»مع عرض لألفكار يف وضوح وتنقيحها والطالقة، املدى والعمق،

كما ال نكثر منها يف جهة  اللون األمحر للتأشري على األخطاء املوجودة يف منت الورقة،
ألن ذلك يبعث يف  واحدة من الورقة وإن وجدت، نقتصر فقط على األخطاء اليت ال تغتفر،

كما نتجنب كتابة مثل  املتعلم روح الفشل واليأس ويثبط من عزميته يف الكتابة مرة أخرى،
 .اخل...بل دون املتوسط ضعيف، :هذه املالحظات

بل مرة  وعلى املعلم التنويع يف الكتابة وال يقتصر على نوع واحد فحسب،
 :مثال وال يتجاوزها، اليت تكون مضبوطة بشروط يتقيد هبا املتعلم :الكتابة املقيدة«يستخدم

اليت تتطلب امتالك املتعلم جملموعة من  :ومرة الكتابة احلرة .تلخيص نص يف بضع فقرات
االتفاق مع املعلم على أدوات الكتابة وعلى مكان ضبط اهلامش وغريها من  :الشروط منها

فهذه  .(17)»اخل حسب ميول املتعلم...وصفية قصّصية، :االتفاقات والتنويع يف املوضوعات
اآللية تنم  يف املتعلم قدرات إنتاجية إبداعية فائقة، تستدع  من األستاذ اصطناع مواقف 

فه   لك  ال يضطر للكتابة إرضاًء للمعلم، للكتابة َيشعر عربها املتعلم هبدف جتاه الكتابة،
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بل ه  عملية إبداعية بالدرجة األوىل وإحدى أهم أهداف  ليست جمرد فقرات ومجل،
 .أمسى طرق التواصلالتدريس و 

وتكمن أمهية التعبري الكتاي عند املتعلم انطالقا من دفع املعلم له إىل ختصيص وقت 
أن يأخذ   :وه  وذلك باتباع اآللية التالية يف تصحيح التعابري الكتابية، طويل هلذا النشاط

تعابري إىل أما يف احلصة الثالثة يأخذ فقط بعض ال كل املواضيع يف احلصة األوىل والثانية،
ويف حصة أخرى للتعبري الكتاي  وتقدم هلم العالمة، والباق  يُقرأ شفهًيا، البيت لتصحيحها،

يأخذ إىل البيت األوراق اليت مل يأخذها يف احلصة األوىل ويقوم  يعكس بني أوراق املتعلمني؛
أي وهذا هو التفاعل  .ويقرأ من مل يقرأ موضوعه يف احلصة السابقة كذلك بتصحيحها،

ودون  واملتوسط، املمتاز واجليد،: تفاعل األستاذ مع مجيع املتعلمني باختالف مستوياهتم
 (.دون املتوسط)ويهمل ( اجليدين)وال تقتصر على جمموعة معينة  .املتوسط

فهذا  إن تعلمية التعبري الكتاي تعتمد على مبدأ ربط األنشطة اللغوية ببعضها البعض،
لق واإلبداع لذلك نصّحح يف السبورة ونرسم جدوال لألخطاء النشاط يُعّد نوعا من اخل

والورقة اليت خنتارها لتقرأ وحتّدد اإلجيابيات والسلبيات فيها حبذا لو  .اخل...اإلمالئية والصرفية
لُيبدوا آراءهم حوهلا وذلك  -وليكن صاحب الورقة دون املتوسط -خيتارها التالميذ بأنفسهم 

وليواصل ويكتسب رغبة يف اإلبداع يف املرة  كتبه مل يذهب هباًء،وإشعاره بأن ما   لتحفيزه،
 :طريقة التعلم التعاوين« :ونالحظ هنا أن املعلم طبق مهارة من مهارات التعليم وه  .املقبلة

وتشجيع هذا النوع يزيد من  الذي يعترب العمل اجلماع  للفريق مهًما لتحسني العمليات،
وتقدميهم التشجيع  ل إشراك املتعلمني يف االختيار،من خال ، وذلك(18)»التعلم عمًقا

 .للمتعلمني ذوي املستوى دون املتوسط على احملاولة املستمرة 
تعد مادة إلزامية يف مجيع مراحل  «:أما فيما خيص تعليمية التعبري الشفه  فه 

لى وتدريبهم ع وآرائهم، هتدف إىل تشجيع املتعلمني على التعبري عن أفكارهم، التعليم،
 وتلوين الصوت حسب املواقف التواصلية املختلفة، وتعويدهم على سالمة النطق، اإلصغاء،

، مع خلق وضعيات تواصلية تشعر املتعلم باحلاجة ...ليميلوا إىل التشارك واالندماج
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هبا  وتعد االستعمال األويل للغة،  .(19)»الكتساب أشكال لغوية جديدة للتعبري عن أفكاره
قصص  : احلرية والرغبة يف احلوار والنقاش، ويف جتسيد النصوص املقروءة منيكتسب املتعلم 

 عرب تأمني املعلم ملستلزمات الوضعيات التواصلية سواء بصرية، وغريها يف الواقع،...وروايات
 .اليت تبعث يف املتعلم روح املشاركة. اخل...أو مسعية

ة التدريس، وذلك باحلد من لذا تسعى املناهج اجلديدة إىل تغيري نظرهتا إىل طريق
تدخل املعلم، وتشجيع املتعلم على إبراز قدراته يف التحكم باللغة والتواصل هبا؛ ووضعها قيد 
االستعمال من خالل ختصيص فسحة زمنية للحوارات التواصلية الشفهية يف كل حصة 

عطيهم حرية نسأهلم فيها عن ظروفهم وأحواهلم وعما يتعلمونه، من املواضيع اليت هتمهم، ون
التعبري والكالم عن آرائهم وأفكارهم وإشكاالهتم ومشاغلهم، وال نقاطعهم حينما يتحدثون، 

 .اخل...النحوية والصرفية، واملعرفية: وبني الفينة واألخرى نصّحح أخطاءهم
 :الخاتمة.5

 :هتدف العملية التعليمية التعلمية إىل
بغية إنتاج خطاب شفه  وكتاي، والقدرة  تكوين متعلم قادر على ترسيخ معارفه القبلّية -

على حتليل األفكار، والتعبري عن مواقف عاشها أو عاصرها، وبالتايل القدرة على مواصلة 
مساره الدراس  واالندماج يف الوسط االجتماع ، من خالل التواصل مع أفراد اجملتمع شفهيا 

 .أو كتابيا
كونات اجملتمع يف مواقف حياتية خمتلفة، تكوين شخصية مستقلة قادرة على التفاعل مع م -

إذ أن اِكتساب املتعلم لزاد معريف كبري ال يعين ِامتالكه لكفاية التواصل، وإمنا هناك عوامل 
 .نفسية واجتماعية وثقافية تساهم يف بناء شخصيته ويف جناحه يف مشواره الدراس 

عتمد على التواصل الفّعال، ت ايات عرب خمتلف األنشطة اللغويةإن امتالك املتعلم للكف -
ففشل عملية . وعلى دور املعلم من إرشاد وتوجيه أثناء العملية التعليمية التعلمية التواصلية

 . تدين املستوى اللغوي للمتعلمنيالتواصل تؤدي إىل



 
 استراتيجية التواصل الناجح بين مهارات المعلم وكفايات المتعلم                       

                        

 57 

 

 

 :قائمة اإلحاالت. 8
  :ينظر يف هذا اجملال ما كتبه (1)

-Simon Dik: Functional Grammar, North -Holland. Amsterdam,1978.وأيضا: 
  .22-22: قضايا ومقاربات، ص: املتوكل، الرتكيبيات الوظيفية أمحد

 33: ، دار الكتاب العري، بريوت، دت، ص0أبو الفتح ابن جين، اخلصائص، حتقيق عل  النجار، ج :نظري (2)
اإلنسانية وتتطور، إنه يتضمن كل رموز الذهن مع  امليكانيزم الذي بواسطته توجد العالقات" نه إ: من هذه التعريفات (3)

ونربة الصوت والكلمات  وتعزيزها يف الزمان، ويتضمن أيضا تعابري الوجه وهيئات اجلسم، واحلركات وسائل تبليغها عرب اجملال
: نظري" شمله آخر ما مّت من االكتشافات يف املكان والزمانوالكتابات واملطبوعات والقطارات والتلغراف والتلفون، وكل ما ي

، دار اخلطاي للطباعة والنشر، ط 01-2عبد اللطيف الفاراي وآخرون، معجم علوم الرتبية، سلسلة علوم الرتبية    ، عدد 
ستعمال عالمات التبادل عرب ا تبادال تفاعليا بني شخصني على األقل، ويتم هذا: "ويعده البعض اآلخر. 13:، ص0221

 :نظري". واستقبال الرسائل لفظية وغري لفظية، ويتناوب األشخاص على إنتاج
 Sophie Moirant, Enseigner à communiquer en langue étrangère, Hachette 
Paris, 1990, p:10 

،املغرب، -مسلك البكالوريا-داهبامديرية املناهج، الربنامج والتوجيهات الرتبوية اخلاصة بتدريس مادة اللغة العربية وآ (4)
 .1: م، ص2112

حامت حسني البصيص، تنمية مهارات القراءة و الكتابة اسرتاتيجيات متعددة للتدريس والتقومي، اهليئة العامة السورية (5)
 .بتصرف. 7-2: م، ص2100للكتاب، دمشق، 

 م،2111، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، -حقل تعليمية اللغات -أمحد حساين، دراسات يف اللسانيات التطبيقية (6)
 .77: ص
م، 2112 -ه0127، بريوت، لبنان، 0أنطوان صّياح وآخرون، تعّلمية اللغة العربية، دار النهضة العربية، ط (7)

 .بتصرف.11...32:ص
الرتبية وحتسني  تاعوينات عل ، التفاعل والتواصل يف الوسط املدرس ، املعهد الوطين لتكوين مستخدم : ينظر (8)

 .002: م، ص2112مستواهم، اجلزائر،
حسىن عبد البارى عصر، االجتاهات احلديثة لتدريس اللغة العربية يف املرحلتني اإلعدادية والثانوية، مركز اإلسكندرية (9)

 .بتصرف.21...22: م، ص2111للكتاب، االسكندرية، مصر، 
 .22 -21: املرجع نفسه، ص (10)
 .بتصرف.022...023: ، تاعوينات عل ، صاملرجع السابق (11)
 .22 :ص البارى، عبد حسىن ،املرجع السابق (12)
 .022 :ص عل ، تاعوينات السابق، املرجع (13)
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 .72 -70 :ص البارى، عبد حسىن السابق، املرجع (14)
 م،2111-ه0122، القاهرة، 0رشدى أمحد طعيمة، املهارات اللغوية مستوياهتا، تدريسها، صعوباهتا، ط: ينظر (15)

 .071: ص
 .212: املرجع السابق، حسىن عبد البارى، ص (16)
سعدون حممود الساموك وهدى عل  الشمري، منهاج اللغة العربية وطرق تدريسها، دار وائل للنشر، عمان  (17)
 .212-211: م،ص2112،
 .027: املنيا، صسلمى الصعيدي، املدرسة الذكية مدرسة القرن احلادي والعشرون، دار فرحة، : ينظر (18)
: م، ص2112-ه0122، بريوت، لبنان، 0، دار النهضة العربية، ط2أنطوان صياح، تعليمية اللغة العربية،ج: ينظر (19)

17...21. 
 


