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 ةـمقدم

إن ما وصل إلیھ من تطور علمي وتكنولوجي الذي یعتمد علیھ التقدم اإلجتماعي 

والحضاري وقد إرتفعت وتیرة ھذا التطور وخاصة في عصرنا الحالي، بحیث شھد ثورة 

معلوماتیة ھائلة، وبالخصوص اإلتصال والتواصل المعلوماتي، كما أن ھذه الشبكة 

الموعیقات الزمانیة والمكانیة للتواصل بین المجتمعات، وھذا المعلوماتیة التي تجاوزت كل 

ما أدى إلى تقارب ھذه المجمعات فیما بینھا، وذلك أن ھذه العولمة مست كل المیادین 

وأثرت فیھا، وتأثرت بھا، على أن یكون كل فرد من المجتمع أن ینسجم ویتفاھم مع الفرد 

 .اآلخر

على المؤسسة التربویة التعلیمة أن تقوم  وأن كل ھذا التحدي السابق ذكره تزعم

بعملیة التدریس وفق مفھوم تواصلي وتفاعلي بین أركان العلیمة التعلیمیة، محققة بذلك 

أھداف محددة، مواجھة كل ما یدعو إلى تسھیل التعلیم والتعلم، سواء تعلق األمر باألسالیب 

لتوصل إلى فھم حقیقي األسس أو الوسائل التي تساھم في عملیة التعلیم والتعلم، وذلك 

والمفاھیم العلمیة بطریقة صحیحة، وموجھة من األساتذة حیث تنمي قدراتھ على المالحظة، 

اإلفتراض والتحلیل واإلستنتاج، مما یجعلھ متمكنا من التواصل والتكیف مع محیطھ بطریقة 

الموقف سلمیة استقاھا من ما تعملھ ویطبقھ على الواقع لحل مشكالتھ داخل وخارج 

التعلیمي، ھذا كلھ یؤدي بنا إلى اإلعتناء بالتعلیم والعمل على تطوره وتحسینھ باستمرار 

 ولالنتقالشأنھ شأن بقیة المیادین، بأن نذھب بالتعلیم من التلقین المباشر والحشو للمعارف، 

 .االستیعابإلى منھجیة تربط المتعلم بواقعھ، وتعكس على تحصیلھ الدراسي، وقدرتھ على 

كما أن األسالیب القدیمة منھا والحدیثة تلعب دورا ھاما في تجسید عملیة التعلیم 

واستغالل دور الحواس للمتعلم،  الستخداموالتعلم بالصورة التي نریدھا، وھذا نظرا 

 .وخاصة إذا تعلق األمر بالمعرفة ومدى تأثیر ھذه األسالیب في المعرفة ومستوى تحصیلھ

 

 

 

 



   مقدمة

 ب   
 

رف التعلیمیة ھي تواصل في حد ذاتھ بین المعلم والمتعلم لكن إذا إن بلوغ ونقل المعا

إذا كان ھناك تواصل بین األطراف العلمیة التعلیمیة، ھذا ال یعني أن یكون ھناك عالقة 

اآلخر إلى أركان یقوم ھو تواصل تفاعلیة بدون عناصر، بحیث أن ھذا التواصل یحتاج 

ا الموضوع محاولین توضیح بعض النقاط العالقة علیھا، فأمام ھذا إرتأینا أن نبحث في ھذ

 لتفعیلالمناسب  األسلوب اختیارحول التواصل التعلیمي، وفعالیة الحوار فیھ في ظل 

الموقف التعلیمي جاھدین في أن نجیب من خالل ھذا الموضوع على بعض اإلشكالیات التي 

 :تتمثل فیما یلي

بإعتماده على أحسن األسالیب ھل یمكن للحوار أن یرتقي بالموقف التعلیمي *

 الفعالة؟

 ھل یساھم الحوار في العملیة التعلیمیة ویساعد على سیر التعلمات بصورة حسنة؟*

وتجدر بنا اإلشارة إلى أننا ال ننشد من عملنا ھذا الكمال وال القصد في إبراز مواطن 

ربوي تعلیمي الضعف أو النقص فیما یكون في المؤسسات التربویة التعلیمیة من تواصل ت

فیھا، ولكن علینا اإلقرار بالحق، ذلك أنھ ال یمكن نكران أنھ مازالت بعض مدارسنا ال 

یتحقق فیھا التواصل المنشود الذي ینعكس على التحصیل الدراسي، إما من ناحیة المعلم أو 

 .المتعلم

 .وعلى ھذا أسسنا فرضیات البحث فیما یأتي

 ؟مصل التعلیمي الذي یریده المتعلإلى أي مدى حققت المدارس ذلك التوا*

 ھل تتكمل اختیار األسالیب مع المواقف التعلیمیة لتحقیق ذلك التواصل؟*

ومامدى تأثیر وتحكم أسلوب التدریس كونھ یحدد أدوار وأركان أھمیة التعلمیة من *

 ؟موالمتعل مالمعل

تمثلة لذلك تعرضنا للبحث في ھذا الموضوع بغیة تحقیق مجموعة من األھداف الم

 :فیما یلي

 .بیان أھمیة الحوار في البیئة التعلمیة*

 .تفعیل ظاھرة التواصل في المواقف التعلیمیة*

 

 .بیان أھمیة األسلوب في التواصل لتحدید أدوار المعلم والمتعلم*



   مقدمة

 ج   
 

 .قبولة وفي صورة حسنةماستمرار التدریس في ظروف جیدة و*

 :یليونستطیع أن نحدد أسباب إختیارنا للبحث فیما 

األسباب الذاتیة والتي تتمثل في أن الموضوع یدخل ضمن التخصص للباحثین، 

ویخص جمیع طلبة التعلیمیة للغة العربیة المقبلین على عملیة التدریس، وبالتالي كان من 

الضروري معرفة مختلف التعقیدات لھذه العملیة، ومحاولة إیجاد الحلول تكیف مع الموقف 

 .في المیداني التعلیمي التعلیمي أثناء الدخول

أما عن األسباب الموضوعیة أھمیة دراسة التواصل في التعلیم، ومدى فعالیة الحوار 

 .في ذلك، بإختیار األسلوب المناسب الذي یتحكم في نوعیة التواصل

 .وقد إطلعنا على دراسات التي قاربت ھذا الموضوع ونكتفي بذكر

 .تاعوینات: د ھیئة بالمعھد الدكتورالتواصل والتفاعل في الوسط المدرسي إعدا

 :فتعرضنا لھذه الدراسة التي إرتأینا أن تكون دراسة مكونة من مایلي

 :مقدمة 

وقد عرض فیھ مفاھیم وبعض المصطلحات، وقفنا عند بعض مصطلحات : مدخل

 .ومفاھیم التعلیمیة

ند تعرضنا في ھذا الفصل إلى الحدیث عن التواصل بشكل عام أي ع: الفصل األول

القدامى ونظرھم إلى ھذه الظاھرة، وعند اللغویین كیف یشرون إلیھ، وعن العناصر التي 

یقوم علیھا، وعن میادین التواصل من جھة، وعن مجاالتھ من جھة ثانیة، ثم انتقلنا إلى 

 .استعراض التواصل التعلیمي التربوي

مة والحدیثة، كما استعرضنا فیھ بعض وأھم األسالیب التعلیمیة القدی: الفصل الثاني

خصصنا مجال للدراسة المقارنة بین أھم أسالیب التدریس، مستخلصین بذلك مجموعة من 

 .النتائج

تناولنا في ھذا الفصل الجانب التطبیقي من الدراسة، حیث استعملنا : الفصل الثالث

 .أداة للدراسة، وھي اإلستمارة حول تفاعل والتواصل في الموقف التعلیمي

 

 .ملت على مجموعة من النتائج حول البحثح: الخاتمة



   مقدمة

 د   
 

إن المنھج المنتج والذي یتناسب مع ھذا النوع من الدراسات ھو المنھج الوصفي 

 :التحلیلي الذي یقوم على

 .وصف الظاھرة المدروسة ومحاولة استعراضھا بالوصف-

 .تحلیل الظاھرة-

غویة، والذي یعني إصادر أحكام التي تبین فیھا، ألن الوصف ھو عماد الدراسات الل-

 .وصف ما یقوم علیھ الموقف التعلیمي، إنطالقا من التواصل الذي یكون مجموعة عناصر

إن طبیعة األمر أن كل بحث ال یخلو من الصعوبات، بحیث ھذه الصعوبات ال یمكن 

أن تخرج عن تلك التي ال یمكن أن یواجھھا أي باحث وتتمثل في صعوبة تحلیل بعض أراء 

راثیة، وبین األفكار التي تكون في الفكر اللغوي الحدیث إضافة إلى كثرة في الكتب الت

وتشتت اآلراء والفكار حول ھذا الموضوع وربطھ مع األسلوب حیث تعذر اإللمام بھا، 

كذلك إلى استحالة في مواكبة بعض البحوث التي تندرج ضمن أو حول ھذا الموضوع أو ما 

 .یقر بھ

لغنا الكمال في ھذه الدراسة، وأنا أتینا بما لم یأت بھ من وفي األخیر ال نزعم بأننا ب

في ھذا  دنالنا جھذتقدم قبلنا، وإن كنا لنا فضل فیعود إلى منھجنا في الدراسة، وقد ب

المضمار من أجل أن ننھي ھذا البحث في أوانھ، كما نتوه بأستادنا مزاري عبد القادر الذي 

 .تي ساھمت في إنجاز ھذا العملبتوجیھاتھ السدیدة الوأمدنا بید العون 
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 :تحدید مفاھیم البحث

 : مفھوم أسلوب التدریس -1

أسلوب، وكل :ویقال للسطر من النخیل"... صاحب اللسان ل اق: مفھوم األسلوب لغة 

طریق ممتد ھو أسلوب، واألسلوب الطریق، والوجھ والمذھب، ویقال أتتم في أسلوب سوء، 

 (1).أفانین منھاألسلوب بالضم الفن، یقال أخذ فالن في أسالیب من القول أي و

األسلوب ھو مجموعة من المھام والقوانین واإلجراءات : مفھوم األسلوب اصطالحا 

وبالتالي األسلوب عملیة منظمة وتھدف (2) التي تشمل على خبرة تعلیمیة مترابطة منطقیا،

 .عنھا مسبقاإلى تحقیق مجموعة من األھداف معلنا 

" تعریف صوفیا بقولھ Shopenhauer"شوبینھاور " الفیلسوف األلماني رىوی

بأن األسلوب ھو الشخص نفسھ، ویرى " بوفون"، ویقول "األسلوب ھو التعبیر عن الروح

  (3).أن األسلوب ھو التعبیر عما في داخل اإلنسان"غوتیھ "

بأنھ تحول " لیوسبیتزر"بأنھ تحول فردي في الكالم، كما عرفھ "شال بالي"وقد عرفھ 

العادي، ودون شك أن ال أحد یستطیع أن یرفض تطبیق  ىلمستوفردي بالقیاس إلى ا

 (4).المصطلح على الشخصیة

 

  

 

 

 

 

 

 56ھـ ص1300القاھرة -ط األمیریة -1لسان العرب الجزء -بن منظور )1
 105ص -م2008كمان سنة  –دار المسیرة –1ط-التعام في مجموعات –جمال عبد ربھ الزعانین  -عزو إسماعیل )2
 12ص  -م2007عین ملیلة سنة  –دار الھدى للطباعة والنشر -د-ب–استراتیجیة الدرس االسلوبي  –معمر حجیج  )3
  324 -323دراسة و تقویم ص  –مفدي زكریا شعر  –حواس بري  )4
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مجموعة : الطریقة لما یعرفھا معجم علوم التربیة ھي: مفھوم طریقة التدریس-2

 )1(.تبدو أثارھا على تعلم التالمیذأنشطة واإلجراءات التي یقوم بھا المدرس والتي 

لفظ الطریقة على مجموع األسالیب " Puren christianبوران كریستیان "ویطلق 

 )2(.أن تدفع التلمیذ للقیام بسلوك أو نشاط محدد شأنھاوالتقنیات المتبعة في القسم والتي من 

ھي الوسیلة التي " الطریقة في التدریس بقولھ "محمد عطیة األبراشي"وقد عرفھا 

نضعھا نتبعھا لنفھم التلمیذ أي درس من الدروس في أي مادة والمواد ھي الخطة التي 

 )3(.ألنفسنا قبل أن ندخل حجرة الدراسة، ونعمل لتنفیذھا في تلك الحجرة بعد دخولھا

رح درس من وتعني طرائق التعلیم األسالیب والطرق التعلیمیة المتبعة في ش

الدروس المقررات الواردة في المناھج التربویة بھدف الوصول المعرفة إلى المتعلم بشكل 

 )4(.واضح وسھل، ومن دون إرباك وغموض

 

 

 

 

 

 

 
-1ج-مصطلحات البیداغجیا والدیداكتیك –معجم علوم التربیة  –الغرضاف  عبد العزیز -عبد اللطیف القاربي )1

 109ص
 puren christien,histoir نقل عن كتاب -مناھج البحث اللغوي عند العرب -ماجسترمذكرة  -نسیمة نابي )2

desméthodolgies de l’eneigenenment-paris-1988-cel-p16  
-الباب الحلي وشركاؤه -مطبعة عیسى -القاھرة-)س.د(-5ط-روح التربیة والتعلیم -األبراشي محمد عطیة )3

 .267ص
-ھـ1426-م2005-1ط-بیروت -دار النھضة العربیة-التربیة والتعلیممعجم مصطلحات -لجرجس میشا. د )4

 159ص
 

 
 

 

یقصد بھا مجموعة األنماط التدریسیة الخاصة بالمعلم والمفضلة، ویعني  فھي إذا 

رغم أن طریقة  ،ذلك أنھ قد نجد أسلوب التدریس لدى معلم معین یختلف عن معلم آخر
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وثیقا  ارتباطان أسلوب التدریس یرتبط التدریس المتبعة واحدة وھذا ما یدل على أ

بالخصائص الشخصیة للمعلم، وبمعنى آخر فإن كانت طرق التدریس تعني اإلجراءات 

ھا إجراءات خاصة ضمنیة تتضمنھا ب األسالیب یقصد ،العامة التي یقوم بھا المعلم فإن

 )1(.اإلجراءات العامة التي تجري في الموقف التعلیمي

أن تتناسب مع مرحلة النمو الطبیعي التي یمر بھا الطفل، إن طرق التدریس البد 

فالطفل ال یكره التعلیم، وإنما ینطلق من حاجتھ ودوافعھ الذاتیة وحسب میولھ، والمعلم ال 

 )2(.یتدخل في المتعلم وال یسیره وإنما یتدخل فقط عندما یتعرض للخطر الحقیقي المباشر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دار الوفاء للطباعة -1طرق التدریس التربیة الریاضیة ط-بدوي عبد العالي بدوي-هللاعصام الدین متولي عبد  )1
 23ص-م2006اإلسكندریة  -والنشر

 176ص-عمان-دار الیازوري-م1998-1ط –المدخل إلى التربیة والتعلیم  -خالد القضاة )2
 

 
یقصد بھا الخطة التي یضعھا مسؤولو التربیة لتنظیم عملیة  :التعلیم إستراتجیة -3  

إلى وضع الطرق  اإلستراتجیةالتعلیم بصورة خاصة، والتربیة بصورة عامة، وتھدف ھذه 
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وكیفیة استخدام الوسائل والوسائط التقنیة بشكل  ،واألسالیب الناجحة في العملیة التربویة

 )1(.المنشورةفعال یؤدي بالعملیة المذكورة إلى أھدافھا 

الموجھ ألسالیب العمل أال ھي فن استخدام  اإلطاراإلستراتیجیة في معناھا العام ھي 

 :الوسائل لتحقیق األھداف، أو بمعنى آخر تتضمن اإلستراتیجیات التالیة

 .اختیار األسالیب أو اإلجراءات التي تتیح الوصول إلى األھداف المحددة -

 )2(.حي المتصلة بكل ذلك وضع الخطط التنفیذیة وتنسیق النوا -

العلم صانع التدریس وأداتھ التنفیذیة التقلیدیة " "محمد زیاد حمدان "یعرفھ :المعلم -4

 ."الرئیسیة

أن األب ھو المعلم األول للطفل حیث یربي اإلخالص " جان جاك روسو"ویرى 

وھذا  ینوالصبر، والصدى، وأن یكون حكیم ال یتسرع في حكمھ ألن ھناك أجناس المعلم

 )3(.ینعكس على صدور األحكام في حق المتعلم

أو  )4(اإلعداديأو للتعلیم االبتدائي  اولزالمإن مصطلح التلمیذ یعني  :التلمیذ -5

كونھ محور وركن أساسي في  ،الثانوي بحیث أن التلمیذ ھو الذي یقود العملیة التعلیمیة

 .العملیة، فإن غاب ھذا الركن ال تتم عملیة التدریس ألنھ ھو المستقبل

 

 

 

 

 63ص –معجم مصطلحات التربیة والتعلیم –جرجس میشال  )1
-م2002 –مكتبة ومطبعة اإلشعاع -1طرق التدریس التربیة الریاضیة ط-مرفت علي دفاجة-نوال إبراھیم شلوت )2

 115ص
 172ص–مدخل إلى التربیة والتعلیم  –خالد قضاة  )3
جامعة قسنطینة -دراسة معمقة في علم اإلجتماع -1ج–دراسة الوضع المدرسي لطالب الثانویة –محمد برغوتي  )4

1984 
 

 

ویعرف التلمیذ لذلك بأنھ المحور األول والھدف األخیر من كل عملیات التربیة 

، فالبد من أن كل ھذه اإلمكانیاتبكافة والتعلیم، فھو الذي من أجلھ تنشأ المدرسة وتجھز 
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الجھود الضخمة التي تبذل في شتى المجاالت لصالح التلمیذ، البد أن یكون لھا ھدف یتمثل 

 )1(.في تكوین عقلھ، جسمھ، روحھ، معارفھ، واتجاھاتھ

یر في سلوك الفرد الناتج غیبأنھ الت" Gulifurdsجیلنیور "یعرفھ: ملتعریف التع -6

تمتد من مثیرات فیزیائیة بسیطة تستدعي نوعا من  ،طبیعیة االستشارةعن استشارة 

 .االستجابات إلى مواقف أخرى

غیر في األداء عن نتائج متف لتعلم بقولھ أن التعلم یعني كل یتعر 1970یبیة وتقدم جا

 :البیئة، ویصنف ھذا التغیرات في األداء إلى ثالثة أبعاد ھي

 .المعلومات والحقائق أو المفاھیم والقوانین یتمثل في تعلم: البعد المعرفي -

 یتمثل في تعلم المھارات الجسمیة: البعد الحركي -

 )2(.یتمثل في تعلم االتجاھات والتفصیالت والمیول: البعد العاطفي -

وھو  مشروع إنساني ھدفھ مساعدة األفراد في التعلیم بطریقة: تعریف التعلیم -7

 )3(.مجموعة الحوادث التي تؤثر في المتعلم بطریقة تؤدي إلى تسھیل التعلیم

، ویتضمن من ھفھو نشاط تواصلي یھدف إلى إثارة دافعیة المتعلم لتسھیل تعلم

 .مجموعة من النشاطات والقدرات التي یتخذھا المعلم أو الطالب في الموقف التعلیمي

 

 

 

 

 

 -الجزائر -دیوان المطبوعات الجامعیة –المؤسسة الوطنیة للكتاب -2ط -اصول التریس والتعلیم –رابح تركي  )1
 112ص -1999

دار الیاوري  -2001-1ط-مفاھیم وتطبیقات -الكفایات التدریسیة وتقنیات التدریس -براھیم وآخرونعامر ا )2
 18العلمیة للنشر ص

 20ص–المصر نفسھ  )3
 

 )واالصطالحباللغة : (تعریف التواصل -8

لتي یقابلھا في اللغة ا (Commuis)اشتقت كلمة التواصل من اللغة الالتینیة: لغة)أ

بمعنى مشترك أو اشتراك، أما في اللغة العربیة فالمصدر  )(Commonاإلنجلیزیة
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الصلة والبلوغ فاألول یعني الربط بین عنصریة أو : والذي یمثل معنیین ھما" وصل"ھو

 )1(.،أما الثاني فیعني االنتھاء إلى غایة معینة)عالقة بین الطرفین إیجاد(أكثر 

، لذلك نجد بأنھ إجرائھیختلف معنى التواصل باختالف السیاق والمكان والھدف من 

 :قد وضعت عدة تعاریف للتواصل وسنرى بعضھا فیما یاي

من " خبرما"، أي نقل واإلخبارالتواصل ھو اإلبالغ واالطالع : اصطالحا)ب

عالقة مع شخص ما،  إقامةبھ واطالعھ علیھ، ویعني التواصل  وإخبارهخص إلى آخر ش

 .كما یشیر إلى فعل التواصل أي تبلیغ شيء ما إلى شخص ما

یمكن في مسائل التعامل البشري فصل  أنھ ال:""سالم المعوش"ویرد الدكتور  *

وتتوجھ إلى ھدف واحد ھو ، اإلنسانمن منبع واحد ھو  تنطلقجده فیما بینھا، كونھا باألمور

وأكثر ما ینطبق ھذا على فرع من فروع المعرفة، ... اإلنسان أیضا في أوضاعھ المختلفة

 )2(".أال وھو التواصل، وھو في حدود ضد الالتواصل وھو اتحاد النھایات

یعني وصل الشيء وصال ووصلة، " اتصل"ابن منظور فالفعل "حسب بو *

ھو الوصلة، أي  ما اتصل بالشيء ووّصلھ إلیھ بمعنى  عند الھجران، والتواصل والوصل

 )3(.إیاهأبلغھ 

 

 

 

 

ص    -1982سنة  بیروت –دار طلیعة  –االتصال الفعال والعالقات اإلنسانیة في اإلدارة  –حجازي مصطفى  )1
13 

ورقلة، مارس  –جامعة قصدي مرباح  -سیكولوجیة االتصال –سالم المعوش، محاضرة مقدمة في ملتقى دولي  )2
 م2005، سنة 

 14ص  -المرجع نفسھ )3
 

نقل المعلومات من مرسل إلى متلقي بواسطة قناة، بحیث "التواصل أیضا ھو  *

 :یستلزم ذلك النقل، من جھة، وجود شفرة، ومن جھة ثانیة تحقیق عملیتین اثنین
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، مع ضرورة أخذ بعین  Décodageفك الترمیز  Encodageترمیز المعلومات 

ار طبیعة التفاعالت التي تحث أثناء عملیة التواصل وكذا أشكال االستجابة للرسالة االعتب

 )1(.والسیاق الذي یحدث فیھ التواصل

نھ فإوتتطور،  اإلنسانیةالتواصل ھو المكانیزم الذي بواسطتھ توجد العالقات  *

یتضمن كل رموز الذھن مع وسائل تبلیغھا عبر المجال وتعزیزھا في الزمان، ویتضمن 

أیضا تعابیر الوجھ، والحركات الجسمیة، ونبرة الصوت والكلمات والكتابات والمطبوعات 

وشبكة االنترنت، وكل وسائل االتصال والتواصل المتنوعة وھو فعل یقوم على نقل 

ویتحقق ذلك بین فردین أو بین مجموعة أو بین مجموعة  المعلومات من مصدر إلى ھدف،

مرسل، مستقبل، : من األفراد، والمكون األول لعملیة التواصل یشمل مجموعة عناصر ھي

والمكون الثاني ھو أن العملیة التواصلیة تحدث من خالل اتصال فردین . ةقنارسالة، 

الف المقاربات التي تعالج یشتركان في سجل معرفي رقمي، أما المكون الثالث فھو اخت

 )2(.موضوع التواصل ونماذجھ

بما أن العملیة التواصلیة تنجز من خالل العناصر السابقة سنتطرق إلى كل عنصر -

 :بشرح في األسطر اآلتیة

 .ھو الشخص القائم بفعل التواصل:  Emetteurالمرسل  -1

الرسالة ھو الشخص أو األشخاص الذین یتلقون :  Récepteurالمستقبل  -2

 )3(.المبعوثة من المرسل أو القائم بفعل التواصل

 

 

 14االتصال الفعال والعالقات اإلنسانیة ص( –حجازي مصطفى  )1
 15ص  -2003سنة  -1القاھرة ط –دار النشر  –المعارات االجتماعیة واالتصلیة  -شوقي فرج )2
  16-15ص-المرجع نفسھ )3
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لمستقبل أو المعبر عنھ باأللفاظ أو ل إیصالھالشيء المراد :  Messageالرسالة  -3

بالكتابة أو بالرموز مفھومة من المرسل إلى المستقبل یكون عبارة عن خبرة، معلومة، 

 .إلخ...فكرة

، ناسخ، انترنیتشاریة، عبر ھاتف، اللغة الشفھیة، المكتوبة، اإل:  Canalالقناة  -4

 .إلخ..رادیو، تلفاز

رت بھا الرسالة تكون عبارة عن رموز الرموز التي شف:  Encodageالشفرة  -5

 )1(.لغویة، أصوات، حركات، ومضات صوتیة

تبادل مشترك للحقائق أو األفكار أو األحاسیس، مما یتطلب رضا ": التواصل*

واستقبال یؤدي إلى تفاھم المشترك بین كافة األطراف، بصرف النظر عن وجود انسجام 

 )2(."ضمني أم ال

التواصل على أنھ عملیة اجتماعیة حیث یقتضي  "محمد محمود حیلة "ویعرف*

تحقیقھا وجود طرفین ھما مرسل ومستقبل ونشوء تفاعل بینھم ینتج عنھما نقل األفكار أو 

 )3(.المعلومات أو المھارات أو االتجاھات أو المشاعر أو تبادل التأثیر إزاء الموضوع

عملیة تفاعل بین فرد أو إذن في ضوء ما سبق یمكن تعریف عملیة التواصل بأنھا  -

بھدف  ،وبین فرد آخر أو مجموعة أخرى من األفراد ،جماعة أو بین مجموعة من األفراد

المشاركة في خبرة یترتب علیھا تعدیل في سلوك ھؤالء األفراد أو توصیل فكرة أو معلومة 

 .أو ھدف إلى طرف اآلخر

 

 

 

 
 15المھارات االجتماعیة واالتصالیة ص -شوقي فرج )1
 16ص -المرجع نفسھ )2
 6ص-2001سنة  -الطبعة جدیدة –محور التواصل  -محمد محمود حیلة )3

 

المجال الذي نكتب فیھ ھذا العمل مع في األخیر یمكن استخالص تعریف یتماشى *

والمتمثل في أن التواصل فعل قد ینطلق من مرسل إلى مرسل إلیھ أو من فرد إلى آخر أو 
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جماعة مؤسسة رسمیة أو غیر رسمیة، فالتواصل یكون من جماعة إلى أخرى، وقد تكون ال

بین المؤسسات وبین المجتمعات وبین المدرس والتلمیذ وبین اإلنسان وأخیھ، وبین الولد 

إذ یحدث كل ھذا في اطار معاییر وتقنیات وقنوات وشفرات وأبیھ وبین الخالق والمخلوق، 

 .من كل الجوانب التي تخص فعل التواصل مقننةوطرفین، لكل مرجعیة 

فالتواصل . وتفاعلھا وتأثیرھا اإلنسانیةإذن التواصل ھو أساس  استمرار الحیاة 

تبادل كالمي بین متكلم ینتج ملفوظا أو قوال مخاطبا بھ متكلم آخر، یرغب في السماع 

 )1(.وینقل بواسطة رسالة قابلة للتحلیل واالستعاب. والحوار تبعا لنموذج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 27ھـ ص 1430.م2010 -1ط -دار المسیرة للنشر والتوزیع -مدخل إلى علم اللغة -إبراھیم خلیل )1
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 :تمھید

لمواكبة التواصل وقضایاه فالتواصل  األخرىإن اإلنسان یعیش مع بنیھ من الكائنات 

في ھذا اإلطار یمكن الفصل بین التواصل فھو . ھو استمرار الحیاة والحیاة ھي التواصل

آلیة ضروریة بیولوجیة، وبین الوعي خاصیة طبیعیة ترافق البشریة منذ البدایة، وھو عملیة 

العملیة فإن ھذا الوعي ھو خاصیة ثقافیة مجردة مرتبطة بتطور الفكر الفلسفي والنقدي بھذه 

حدود التواصل في الزمان والمكان، ومن خالل ھذا المفھوم المعبر عن التواصل  حول

وكل تقنیاتھ ونماذجھ المختلفة، وتتمثل ھذه . والوعي بالثقافة في مجاالت تطویر التواصل

 األصواتي جعل اإلنسان یخترع ویطور التواصل الشفوي عبر الثقافة في إسھامھا ف

تتحدد  واالختراعاتالجسد، وعبر أدوات طبیعیة أخرى، وكل ھذه التطورات  عبر وتطور

في ھدف واحد وقد یكون لتحقیق تواصل وتفاعل بین األفراد لیكون عدد األفراد متزاید 

عن اإلبھام والغموض لتصل الرسالة بشكل  واالبتعادالعدد، واستعمال التعابیر سھلة الفھم 

 .صحیح

كما أن التواصل لھ مجالھ في سیاق العملیة التدریسیة، وإبراز أھمیتھ وأھدافھ وأبعاده 

ومن خالل عالقة المدرس بالتالمیذ، وھذا التفاعل القائم بین . في العملیة التربویة التعلیمیة

 .ة التواصلیة إضافة إلى السیاق واألداةالمتعلم والمعلم اللذان یعتبران عناصر العملی
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 :التواصل عند القدامى -

 :مفھوم التواصل في التراث -

ا التواصلي، مرضھغواللغة تحت البالغة  انجد كثیر من علماء العرب اللذین عرفو

ومن خالل الوظیفة التواصلیة التي تؤدیھا البالغة واللغة في سیاقات متعددة، فعلى سبیل 

أما حدتھا فأصوات یعبر بھا كل قوم عن "عرف اللغة بقولھ ) 392ت(فإن بن الجني المثال

فھنا بن الجني أعطى للغة سمة الجماعیة أي البد من توفر عناصر إنتاج  )1(".أغراضھم

التواصل الذي یحتاج ھو اآلخر بتوفر فھذه السمة تعتبر من سمات وتوصیل ھذه اللغة 

ابن (كي تكون صالحة ومعبرة عن األغراض التي یشیر إلیھا أركان للتفاعل فیما بینھما، ول

 .وذلك بتواجد الملقي والتلقي )الجني

یھ ابن سنان الخفاجي ھو حدثیھ عن الوظیفة التبلیغیة التي تؤدیھا أما ما یذھب إل

تلك الرسالة التي توجھ من المتكلم إلى المتلقي، بوجود شیر إلى التواصل من خالل یاللغة، ف

 إنتاجھ وإنماغایة لیست بضرورة في الكالم ذاتھ،  التكلمقناة التي تتمثل في الكالم فإنما 

ومن شروط الفصاحة والبالغة "یوصل رسالة معینة لسامع معین، وھذا ما نلمسھ في قولھ

والدلیل (...) ى فكر في استخراجھ، وتأملھأن یكون معنى الكالم ظاھرا جلیا ال یحتاج إل

عن  الناسأن الكالم غیر مقصود في نفسھ وإنما احتیج لیعبر (...) على صحة ما ذھبنا إلیھ

ومعنى ھذا أن المتكلم ینتج تلك الرسالة  )2(". ھمأغراضھم ویفھمون المعاني التي في نفوس

ھذا اإلنتاج ھو لغرض الفي نفسھ وإنما  دالتي تعتبر كالم معبر عن الغرض فھو لیس قص

 .التعبیر عن الحاجة والتبلیغ عنھا من جھة أخرى

 

 

 
 -ط-د) لبنان(تحقیق محمد علي النجار، دار الھدى للطباعة والنشر -الخصائص –) ابو فتح عثمان( –أبن الجني  )1

 -33 –ص -1952

 222-221ص 1982 -1ط – )لبنان(دار الكتب العلمیة  –سر الفصاحة  –) ابن سنان(الخفاجي  )2

 223المصدر نفسھ ص  )3
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من  )سنان ابن(و )ابن الجني(صل عند كل من ق أن عملیة التوابونستنتج مما س

، من )متحكم، سامع، رسالة، قناة(خالل إعطاء مفھومھا للغة تقوم على أربعة عناصر ھي 

في تحدید وظیفة اللغة من حیث تعبیرھا عن األغراض التي  )ابن الجني(قول الھذا صدق 

من آلخر ، ومعرفة ما یحتاج، وما یحتاجھ التواصلھ مع غیره اإلنسانھي في استمرار عند 

 .األغراض

وھكذا نجد أن حاجة اإلنسان إلى اللغة شرط من شروط تواصلھ مع اآلخر كما نجد 

قد تحدث وأشار أیضا إلى الوظیفة اإلفھامیة للغة بحیث یقول حدود  )ابن سنان الخفاجي(أن 

یكفي من حظ البالغة أال یؤتي السامع من سوء فھم :"العربیة فیصرححدیثھ عن البالغة 

 )1(".الناطق، وال الناطق من سوء فھم السامع

تحقق مثال في ھذا المقام أن تكون الرسالة قائمة على اإلفھام من المتكلم والسامع لی

متكلم عند إنتاجھ لھذه الرسالة البد من تفھم ھذه الرسالة من طرف أي أن ال ،التواصل

السامع وأن رّد السامع لھذه الرسالة البد أن یفھمھ المتكلم، فإن صفة التفاھم بین عناصر 

 )ابو ھالل العسكري(ویذھب . سوء فھم الملقى والمتلقيالعملیة التفاعلیة یكون بعیدا عن 

البالغة كل ما تبلغ بھ المعنى قلب السامع فتمكنھ من نفسھ لتمكنھ في " :فیقول )395ت(

للمعنى الذي  االتصالومعنى ذلك أن عملیة  )2(".نفسك مع صورة مقبولة ومعرض حسن

تلك المعاني بعد تمكنھا في القلب من خالل وصولھا بصورة كاملة  إیصالھي . یریده الملق

وكیف یقول ؟ وبعد ذلك لقلب المتكلم مع نفسھ وتفكیره فیما سیقول ؟ وماذا سیقول ؟ 

 .التواصل مع نفسھ، ویتعدى ویخرج إلى المتلقي، وھذا یشار لھ بنوع من التواصل

 

 
 
 
 

 
 61ص -سر الفصاحة -ابن سنان الخفاجي )1
-19ص-م1989 -2ط/م1981 – 1دار الكتب العلمیة ط -تحقیق قمیحة –الصناعتین  –) أبو ھالل(العسكري  )2

20 
 

 



 ألفصل األول  الجاانب النظري

19 
 

لبالغة تركیزه على طرفي عملیة ل) 131ت(" ابن القفع "كما نجد تفسیر وشرح

البالغة اسم جامع لمعاني كثیرة فمنھا ما یكون " التواصل وھما المتلقي والمتكلم حیث یقول

 )1(".ومنھا ما یكون،خطبا(...) ومنھا ما یكون في االستماع  في السكوت،

فقد قسم الكالم إلى حسن، محال، مستقیم، كذب، مستقیم ) 180ت(" سبویھ "أما عن

فھو لك أتیتك غدا، فأما المستقیم الحسن :" قبیح، محال كذب، وأقام تفصیال لھذا التقسیم قاتال

شربت ماء البحر ونحوه، أما . أما المستقیم الكذب فھو لك عملت الجبل أمس، وسأآتیك

القبیح فإن تضع اللفظ في غیر موضعھ، نحو قولك قد زیدا رأیت، وكي زیدا یأتیك،  المستقیم

 )2. ("سوف أشرب ماء البحر أمس: أما المحال الكذب... وأشباه ھذا

للفظ إلى المتلقي بشكل حسب غرضھا توصیل افي الكالم  االستقامةنستنتج أن ھذه 

مفھوم ویتجلى ذلك من خالل حسن اللفظ المستعمل والذي ینتجھ المتكلم لیصل إلى ذھن 

اللفظ  فاختیارمثال المستقیم الحسن یستطیع أن یفھم بطریقة سلیمة وبسیطة،  ،السامع

أما المستقیم الكذب لھ حمولة كبیرة من المجاز إما یصل المعنى أو . المناسب لمعنى یستقیم

فھنا قد ال یتم التواصل أو ینقطع، ألن اللفظ بعیدا عن  ،قد ال یصل المعنى إلى فئة أخرى

س في وفھمھ، ألن اللفظ لی استیعابھالمتلقي، أما المستقیم القبیح فالسامع ھنا یجد صعوبة في 

فیھ التواصل موقعھ الحقیقي واألصلي الذي وجب أن یكون فیھ، والمحال الكذب ال یؤدي 

لعدم استقامة الكالم، وھنا نجد التواصل في التراث بارزا بانشغال العرب بھذه العملیة وفق 

المتلقي  إفھامتقتضي للغة، والتي تظھر في تواصل ھذه العملیة  اإللھامیة، البالغیةالوظیفة 

 .ستعمال المعاني المستقیمةوا

 

 

 

 24-23ص  –الصناعتین  –) ابو ھالل(العسكري  )1
دار الجیل  –تحقیق وشرح عبد السالم محمد ھارون –كتاب سبویھ  –) ابو بشر عمرو  بنعثملن بن قنبر(سبویھ  )2
 . ت د – 1ط) لبنان(
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في :"واحد منھم من اھتم بالبالغة العربیة وقد عرفھا بقولھ )السكاكي(لذلك نجد أن 

وفي  )1( "بلوغ المتكلم في تأدیة المعاني حرا لھ اختصاص بتوافیھ خواص التراكیب حقھا

یربط حسن التراكیب في شكل صحیح بالعملیة التواصلیة،  )السكاكي (جد أننھذا التعبیر 

، شرط أن یراعي مستواه الثقافي أن إبھامن الرسالة بدوحتى یتمكن السامع من فھم محتوى 

إفھام كل قوم بمقدار :" یقول )الجاحظ(ومستوى الفھم لدى السامع، وھنا نجدقدراتھ الذھنیة 

 )2("طاقتھم، والحمل علیھم على أقدار منازلھم

 اإلبانةأي ) 256ت() بالجاحظ(الذي یوصل ذكره  التبیینأما إذا انتقلنا إلى 

عناصر العملیة  )الجاحظ(في أي طریق اتخذه المتكلم لیوضح ویبین، فقد حدد  واإلیضاح

 ).المتكلم، السامع، الرسالة والقناة، الشفرة(التواصلیة في خمسة عناصر وھي 

اإلبھام بقناة ال فالرسالة تنطلق من المتكلم إلى السامع وھدف كل من الطرفین اإلفھام 

نجد التواصل عند  ،إیصالھوصول إلى المعنى المراد أما الشفرة فھي ال. وھي توفر اللغة

وھذا المتلقي یشرط فیھ صفة بل یكون كتابیا  ،ال یعتمد على ما ھو منطوق فقط )الجاحظ(

المتعلم والقادر على الكتابة أي القدرة على التخطیط من الفعل خط یخط أي بشكل خط لیعبر 

رى وھي اإلشارة أو تأمل أو تفكیر قد بھ عن حرف وھي الكتابة بتشكیل الخط أو بطریقة أخ

جعل جمیع أصناف الدالالت على )3(:" یقام التواصل، وھنا نجد قولھ تحاسب مع الصدد

المعاني من لفظ وغیر لفظ خمسة أشیاء، ال تنقص وال تزید أو لھا اللفظ مع اإلشارة، ثم 

 ".العقد، ثم الخط، ثم الحال التي تسمى النصبة

منطوق إلى ما ھو أن عملیة التواصل تتعدى ما ھو  )الجاحظ(نستنتج حسب رأي 

، وفق ما ھو مكتوب لیتواصل بھ أو العقد أو الحالة الناطقة بالداللة التي سماھا إشاري

 .النصبة والتي ھي نتاج التفكیر

 

 .415 م ص1938 -1ط–دار الكتب العلمیة لبنان  -تحقیق نعیم زرزور –مفتلح العلوم  –) ابو یعقوب(السكاكي  )1
د  -2ط -دار الفكر -البیان والتبیین تحقیق وشرح عبد السالم محمد ھارون) ابو عثمان عمر وبن بحر( -الجاحظ )2

 .75ص–ت 
 .76ص –المصدر نفسھ  )3
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وإن تبیین  واتھاذبالبیان على أربع أوجھ، فمنھ بیان األشیاء "  )ابن وھب(یقول 

البیان باللسان ومنھ  بالغتھا، ومنھ البیان الذي یحصل في القلب عند إعمال الفكر ومنھ

 )2(".تاب وھو الذي یبلغ من بعد وغابالبیان بالك

ن التواصل یتم ال یخالف صاحب البیان والتبیین أل) ابن وھب(من خالل ھذا نجد أن 

تقتصر في الواقع على أداء عملیة التواصل، بعدة طرق، فعلى الرغم من أن وظیفة اللغة ال 

الئي واألساس للغة ویقتضي ھذا التواصل نقل الدالالت ال أن التواصل یبقى المظھر االستعإ

 ).علم اللغة الحدیث(ومعاني بواسطة اإلشارات الصوتیة األلسنیة 

عن  علماء العرب كانت لھم صورة واضحة ونستطیع أن نقول من قبل ما سبق أن

صل وعدم فصلھ عن القناة وھي اللغة وھذا ال یعني أنھم أھملوا باقي العناصر لعملیة التوا

الخبر الذي یكون من طرف المتكلم والمنقول إلى  باعتبارھاتواصلیة التي تتمثل في الرسالة 

السامع، وطبعا ذلك یكون في موضع حسن، أو ما یقتضیھ السیاق والمقام ھذا ما اصطلحت 

 .ھ المقام أي ما یقتضیھ المقام أو مقتضى الحالتسمیتعلیھ العرب 

ال یخفى علیك أن المقامات لكالم متفاوت فمقام التشكر :"  )السكاكي(ومن ھنا یقول 

اع شأن الكالم من باب وإرتف(...) م التعزیة ایباین مقام الشكایة، ومقام التھنئة یباین مق

لما یلیق بھ وھو ما نسمیھ الحسن والقبول وانحطاطھ في ذلك بحسب مصادفة الكالم 

كما لم یھملوا عنصر الشیفرة الذي یعتبر ضمان المتكلم لوصول  )2(".مقتضى الحال

أن وھذا الفھم ال یمكن . رسالتھ للمتلقي بطریقة سلیمة حتى یمكن أن یضمن فھم السامع لھا

عبارة عما "الن اللغة  اإلرسالیةرف على شیفرة معینة لوصول اتعییتم إال إذا كان الطرفان 

 )3(".یتواضع علیھ القوم من الكالم

 

 
 د ت  –د ط  –مطبعة الرسالة  –تقدیم و تحقیق محمد شرق  –البرھان في وجوه البیان  -البرھان –ابن وھب  )1
 . 169 -168ص  –مفتاح العلوم  –ابو یعقوب  )2
 48ص  -سر الفصاحة –الخفاجي  )3
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، )المتكلم(ملق: العربي ھي  التراثومن ھنا تتضح الرؤیة أن عناصر التواصل في 

، )مقتضى الحال(، أو مقام مقامھا، السیاق )اللغة(، القناة)الخبر(، رسالة)السامع(متلقي

 ).المواضعة(الشفرة

الذي : ومن خالل ما سبق یمكن استخالص ھذه النتیجة وتمثیلھا في مخطط كالتالي

  :منظورھم التواصليلتواصلیة حسب تصور العرب في یمثل حصول العملیة ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المتلقي الملق الخبر

 السیاق

 المواضعة

 المقام

 لسامعا الرسالة المتكلم

 الشفرة



 ألفصل األول  الجاانب النظري

23 
 

 :مفھوم التواصل عند المحدثین
عملیة التواصل من خالل تعریفھم للغة، إذ لقد حدد العلماء اللغویین 

حدیث وھذا في جانبھ من وھما یتبادالن ال) ب(، والركن)أ(بین الركن" دوسوسیر"وصفھا

تصور ما یثیر في الدماغ صورة سمعیة مماثلة "یة للتخاطب اللفظي، حیث أن لمناحیة الع

وھذه الظاھرة نفسیة كلیا تتبعھا بدورھا آلیة فزیولوجیة فالدماغ ینقل إلى أعضاء النطق 

إلى أذن المتحدث ) أ(جات الصوتیة من فم المتحدث ذبذبة مالزمة للصورة ثم تنتشر المو

 اتجاهفي ) ب(، وھذه آلة فیزیائیة بشكل صرف ثم تستمر الدارة حتى المستمع )ب(

ھنا حدد دورة خطابیة بین طرفي الخطاب، انطالقا من  )دوسوسیر(ونجد  )1(معاكس

وصورة سمعیة  المنتقلة من صورة كالمیة بالنسبة للمتكلمالتصور إلى الصورة السمعیة 

 .بالنسبة للسامع

ظاھرة التخاطب بدارة كالمیة لتحلیل ھذه الظاھرة التي أطلق  )دوسوسیر(وقد مثل 

 .وراوھذا الرسم المقترح لھذه الدارة یعین التح" التحاور"علیھا اسم 

وظائف اللغة، االتصال، وھي والوسیلة التي تسمح إحدى " فیرى أن " مارتنیھ"أما 

لمستعملیھا الدخول في عالقات مع بعضھم البعض، وھي التي تضمن التفاھم المتبادل 

التواصل من  أنّ  فھو یعتبر أن اللغة لھا وظائف، إالّ " مارتنیھ"من خالل ما أقره  )2(".بینھم

إلقامة التخاطب  ین مستعملي اللغة، وذلكأھم الوظائف لھا، ما دام أنھ یقیم عالقات متبادلة ب

 :في الدائرة المعبرة عن ھذه الظاھرة مبین في الرسم التالي )دوسوسیر(ھ والتحاور كما مثل

         

 

 

 .ھ ذة من محاضراتوالشكل المجسم للخطاطة عند سوسیر مأخ
التواصل اللساني و الشعریة لمقاربة تحلیلیة لنظریة  –الطاھر بن حسین بو مذمر  23من محاضراتھ ص  )1

  .23من محاضراتھ ص مأخوذ 17جاكسبون ص 
  80ص  2003 –د ط  –دار ھومة جزائر  –اللغة و التواصل  –مرتاض عبد الجلیل  )2
 18المرجع السابق ص  )3
 

الوظائف اللغویة من وجھة نظره للوظیفة عند عدد من الباحثین " لینش"ویستعرض 

الوظیفیة بحیث تعد اللغة شكل من من النظریة  انطالقاوذلك من خالل مستویات متنوعة 

 سمع

 نطق

 ص

 ت
 نطق

 سمع

 ت

 ص
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" بوبر"فمن خالل ھذه الوظیفة نجد  )1(أشكال االتصال، یعمل في أنظمة اجتماعیة كبرى،

 :أربع وظائف مرتبطة ومرتبة ترتیب تصاعدیا وأھمھا یحصر وظائف استعمال اللغة في

 .لتعبیر الشخص عن حاالتھ الداخلیة: الوظیفة التعبیریة  -1

 .المعلومات المتعلقة بحاالت الداخلیة إلى اآلخرینلتبلیغ الشخص : اإلشاریةالوظیفة  -2

 .لوصف األشیاء في المحیط الخارجي: الوظیفة الوصفیة -3

 )2(.حجج وتبریرھالتقییم ال: الوظیفة الحجاجیة -4

 :ویمكن تمثیل ھذه الوظائف للغة على النحو التالي

 

 

 

 

 

 

 

لغة أنھا أساس التواصل بین أفراد المجتمع عن قد حدد اّل◌ّ " بوبر"ومن ھنا نجد

ویوضح حالتھ الداخلیة،  طریق ملق، متلقي، قناة، فالمتكلم یبدأ أوال بالتعبیر عما یخالج نفسھ

یاء التي فھنا یبلغ شخص آخر بمعلومات تتعلق بالحالة الداخلیة وھذا مرتبط بوصف األش

 .تكون في المحیط الخارجي

 

 -1ط –دار الكتاب الجدیدة المتحدة ) مقاربة تداولیة ( استراتیجیات الخطاب ) عبد الھادي بن ظافر ( الشھري  )1
 15 – 14م ص 2004

 15ص  –المصدر نفسھ  )2
 

 

، "التعبیر عن الفكر عن طریق األصوات اللغویة" بأنھا" ھنري سویت"كما یعرف 

أن ھذا التعبیر عن الفكر یستدعي توفر متكلم، سامع، " ھنري"ویمكن أن نفھم من تعبیر )1(

وسیلة لتوصیل األفكار " اللغة بأنھا" سابیر"رسالة، قناة، ویمكن أن نجد ھذا في تعریف 

 الحجاج 

 الوصف 

 اإلشارة

 التعبیر 
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فإذا " باختیارهوالرغبات عن طریق نظام من الرموز التي یستخدمھا الفرد  واالنفعاالت

اللغة ھي وسیلة وأداة لتعبیر عن الرغبات والحاجیات التي یكون الفرد بحاجة إلى البوح 

تكمن روح اللغة في نوع بین " في تعریفھ فیقول" یسبرس"، ومن ھذا المفھوم یتجھبھا

رد یجد اإلبھام لنفسھ، لشخص آخر، ونشاط من جانب ، نشاط من جانب فاإلنسانيالنشاط 

فنستنتج  )2(،"یجري في ذھن الشخص األولكان  ھذا الشخص اآلخر بغرض فھم ما

 :ھا في الشكل اآلتيیحكما یمكن توض. یؤكد عن تبادل الوظائف" سیبرس"أن

  

 

 

 

 

 

ومن خالل الشكل یتبین كیف یمكن أن یحدث تبادل الوظائف، فالمتكلم یتحول إلى 

 .م، وتتبدل المھام واتجاه الرسالةسامع، والسامع یصبح متكل

إذ اللغویین الذین قدموا جمیع ھذه التعریفات للغة تتمثل وظیفتھا األساسیة وھي 

یقترح " j_doboiجودبوا "الوظیفة التواصلیة، فنجد معجم اللسانیات الذي أشرف علیھ 

 :تعریفین ھما 

 

 
 -2000-1ط) لوجمان(الشركة المصریة العالمیة للنشر و التوزیع  –علم اإلعالم اللغوي  –شرف عبد العزیز  )1

 .70ص 
 .71ص -المرجع نفسھ )2

 

 

تبادل كالمي بین متكلم الذي ینتج ملفوظ أو : )la communication(التواصل  

یرغب في السماع، أو إجابة واضحة أو  )inton locuteur(قوال موجھا نحو متكلم آخر 

 .المتكلم، وذلك تبعا لنموذج الملفوظ الذي أصدره ) (explication implicatonضمنیة 

 الملق

 المتلقي

 المتلقي

 الملق

 رسالة

 رسالة

 )أ( )ب(
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ینتقل من نقطة إلى أخرى، ونقل ھذا النبأ یكون بواسطة التواصل حدث، نبأ   -1

 )1(.مرسلة استقبلت عدد من األشكال الملفوظة

نستنتج من الباحثین أن الباحث ركز على عوامل وعناصر ھذه العملیة وھي ملف، 

 .متلقي، رسالة، قناة

نجد أن التواصل ھو عملیة " Noles\Denoel"ھ یأما عن المعجم الذي أشرف عل

یشارك في التجارب التي ) س(في عنصر من نقطة متمو ضعةجعل فرد أو مجموعة 

من مكان آخر مستعمال عناصر المعرفة المشتركة ) ص(ینشطھا محیط آخر في نقطة

قد اعتمد على ما . من خالل ما جاء في ھذا المعجم في تصریحھ عن التواصل )2(،"بینھما

بحیث تكون المشاركة بین عھدین، ویقصد من القول عناصر ھو مكتوب ھو منطوق وما 

 ".الشفرة"المعرفة ھي استعمال عنصر ھذه العملیة وھو

مسار یكون المعنى الذي یقرب بھ "عن التواصل اللغوي " جیرو لدكاتزا"وبقول 

فقد یكون من . یقرّن بھ، المستمع األصوات نفسھاالمتكلم األصوات، ھو نفس المعنى الذي 

یتواصلون فیما بینھم في  لغة طبیعیة معینة متكلمینالضروري أن نستخلص من ذلك أن 

لغتھم ألن كال منھم یمتلك بصورة أساسیة تنظیم القواعد نفسھ، ویتم التواصل ألن المتكلم 

لھا المستمع إلیھ لكي اللغویة التي یستعم یرسل مرسلة عن استعمال نفس القواعد

 )3(".یلتقطھا

 
 .79-78 ص –اللغة و التواصل  –عبد الجلیل مرتاض  )1
 .79ص -المرجع نفسھ )2
 .37ص  –المرجع نفسھ  )3

 

 

 

یعتمد في التواصل على الشفرة " كاتز"أول ما یمكن مالحظتھ على القول ھو أن

ومواضعة بین ركني العملیة التواصلیة كل من المتكلم والسامع فغیاب عنصر  اتفاقوھي 

الشفرة قد یحدث للتواصل انقطاع وال یتم علیھ فإن التواصل یحدث وفق عناصر أساسیة 

 .أھمھا بإضافة إلى سیاق أو مقام الذي تكون فیھ الرسالة
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م إلى إبالغ المتلقي تتمثل أساسا في سعي المتكل"أن وظیفة التواصل " نیتبی"إذ یرى

ومن خالل ما سبق یمكن أن نجمع فائدة التواصل لكل  )1("بأمر ما أو إلى نسبة عمل ما إلیھ

 :من الفرد والمجتمع في النقاط التالیة

م كل فرد في مجتمعھ الذي یعیش فیھ، فكل فرد لھ دور ابیان وتحدید مھ -1

 .اجتماعي یفرض علیھ التعامل والتواصل مع اآلخر

وذلك من خالل التفاعل مع مختلف األفراد بطرق سلیمة  االجتماعيالتماسك   -2

 .حضاریة أخالقیة

من خالل إعالمھ بالموضوعات  الفرد أن یتخذ قرار بالتواصل یستطیع  -3

 .الیومیة

ن یتعلم ویعرف خصائص الفرد إلى محیطھ ومجتمعھ من  االنتماءیدعم  -4

 .وسمات یكتسبھا من المجتمع

 

 

 

 

 

 

جامعة الملك  –النشر العلمي للمطابع  -الزلیطي و منید تركي ترجمة لطفي –تحلیل الخطاب  -بروان و بول )1
 03-02ص  -1997 -دط –سعود 

 
 
 

 

 .بالبیئةطریق االطالع على معلومات الخاصة االستقرار داخل المجتمع عن   -5

 .یدعم التفاعل االجتماعي في شتى المیادین  -6

نخلع في تولید فھم لدیھم یجعلھم یتعرفون على قصدنا (...) حین نتصل بالناس -7

 ".رایسغ"والفھم عند اآلخر فنحن على رأي في تولید الفھم أي أنھ یولد اإلفھام 

 :أنواع التواصل
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یتركز على القدرة اللسانیة الموجودة في الدماغ وعلى : التواصل اللساني -1

( وتھتم اللسانیات الحدیثة. ون علیھ ھذا النوع لغوي شفويوھنا ما یك ،أجھزة النطق الشفوي

بكل خصائص والتشكیالت المرتبطة بھذا ) صوتیات، علم المعجم، علم الداللة، علم التركیب

 .المجال

غیر لساني، ویشمل أنساق التواصل غیر لغوي أي : التواصل الرمزي  -2

 التواصل). إلخ...، المعمارالتموضع، القضاء، اللباس، الرقص، الصورة(التواصل البصري

سیقى، األصوات غیر اللغویة، الضجیج، التواصل الشمي، الروائح، الطبیعة، والم(السمعي 

 ).التحیة(، ثم التواصل اللمسي)مالح،سكر(التواصل الذوقي). العطور

تفاعلي تواصلي  ألغراضاستعمال التكنولوجیا : التواصل التكنولوجي -3

 )المذیاع، التلفاز، االنترنت، سینما، الھاتف

قد طور لغة خاصة بالتعاطف مع  اإلنسانإن : التواصل مع الحیوانات -4

 : وھي )1(الحیوان ویمكن كذلك تصنیف آخر مبني على الخصائص العالقیة والبنیویة

الخطاب مقابل  الرسالة الشخصیة(التواصل الخاص في مقابل التواصل العمومي *

 )2().التلفزي

  

 .223بیروت ص  – 2010 -1طللشبكة العربیة البحات   -التواصل نظریات و تطبیقات  -محمد عابد الجابري )1
 .223المصدر نفسھ ص  )2

 

 

في مقابل التواصل الثنائي ) إلخ...التلفزة، الصحافة(التواصل األحادي الجانب *

 ).التخاطب بین شخصین(الجانب

في مقابل ) بین أفراد على مستویات اجتماعیة أو مھنیة متفاوتة(العموميالتواصل  *

 ).الخ...بین أفراد على مستوى االجتماعي المھني(التواصل األفوقي

 )1(.في مقابل في مقابل التواصل داخل ثقافة واحد الثقافيالتواصل  *

 .واحدالتواصل عبر أنساق رمزیة مختلفة في مقابل التواصل عبر أنساق رمزي  *
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ر األماكن وتختلف حسب زمان التواصل، ونستنتج أن عملیة التواصل تتغیر بتغی

وتتعدد الوظیفة حسب النوع مثال قاعة السینما ھي فضاء خاص بالتواصل العمومي، أما 

المنزل فھو فضاء خاص بالتواصل الخاص والثنائي الجانب ومن ھنا تخلص أن كل نوع 

 .من التواصل لھ سماتھ وأغراضھ

 :مجاالت التواصل
الشخص الذاتي، (إن التواصل لھ أنواع، كما أن للتواصل لھ مجاالت متعددة أھمھا 

 ).الفني، المسرحي، السیاسي، الشعبي

یشتمل "للغة تعریفات كثیرة یقول فیھا إذ  )ابن الجني(إن تعریف: التواصل الذاتي-1

ة، والطابع جتماعي للغاألصوات، الوظیفة والطابع اال: أربع قضایا جوھریة ھي(...) 

بحیث أن اإلنسان ال یصدر أصوات یعبر بھا عن أفكاره، إال إذا كانت في نفسھ  )2("النفسي

كما قائمة أوال، وبذلك قد أحدث تواصل نفسي أي أحدثھ مع نفسھ قبل أن ینقل إلى سامع ما، 

وع من ، للصوتیة، وإنھ نالالشعوریةیس سوى الحركات إن التفكیر ل"، "كیسلر"یقول 

، فعندما یحدث المعني في نفسھ فقد )3("ونفسھ المرءالھمس غیر مسموع الذي یدور بین 

 .تواصل ذاتیا فھو المتكلم والسامع معا

 
 .223ص  –التواصل نظریات و تطبیقات  –محمد عابد الجابري  )1
 .اللغة و الفكر و المعنى -محمد بو عمامة )2
 .2001-الحصیلة اللغویة، سلسلة عالم المعرفة دط –احمد محمد معتوق  )3
 

 

الفرد فھي ھو عملیة تتفاعل وتأخذ مكانھا داخل " فمن خالل ما سبق التواصل الذاتي 

وھذا التواصل یحدث عن  )1(".تتم فیھا مخاطبة اإلنسان لذاتھ بحثھإذا عملیة شخصیة 

طریق الشعور والوعي والفكر والوجدان وعدد من العملیات النفسیة الداخلیة التي تجعل 

 .المرء یحاور نفسھ

اإلنسان من حیث ھو ذات یتشكل : "إلى ھذه العملیة بقولھ" إمیل بنفینیست"ویشیر 

مفھوم األنا ضمن واقعھا الذي ھو  رفي اللغة وباللغة إذ ھي وحدھا تؤسس في حقیقة األم

فإن اإلنسان یفرض وجوده عن طریق اللغة ذاتھا، وھذه األنا مرتبطة  )2(".واقع الوجود
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أن یطرح إن الذاتیة التي تبحث فیھا ھي قدرة المتكلم على ."بواقع الوجود، ویضیف كذلك

بأنھ ھو بنفسھ،  كل واحد منا ف ال بواسطة الشعور الذي یعیشھنفسھ بوصفھ ذاتیا وھي تعر

 ".تعرف باعتبارھا الوحدة النفسیة بل

ما یطرح ھنا أن المتكلم قدرتھ تتبین في ذاتھ أوال، فالمتكلم ینطلق من الحوار 

 .على شكل صوت في، لقضاء، لشعوري الداخلي، قبل أن یصدر ما یفكر فیھ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 .42ص  2004-1ط-103عدد  –كتاب األمة  –مھارات االتصال  –) علي راشد(عیسى  )1
 .12علم االعالم اللغوي ص  –عبد العزیز شرق  -بتصرف )2
 .2005-1ط –منشورات االختالف  –اشكالیة التواصل في الفلسفة العربیة المعاصرة  –عصر مھیبل  )3

 

 

 : عناصر التواصل الذاتي-

داخل صدره، ویقطعھ في النفس فیكون كالما  إن اإلنسان یفعل كالما خفیا في

 )1(،"ثوب أو بناء دار مسموع ثم إذ أحدث قد یحدث نفسھ بنسیجبالحقیقة، وإن كان غیر 

 : كما أن لھذا التواصل كذلك عناصره وتمكن توضیح ھذا في المخطط التالي

 

 

 فرد 

 متكلم

 سامع

 رسالة شفرة
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إن اإلنسان بمجرد أن یحدث ذلك المعنى في نفسھ داخلیا لكن  :التواصل الشخصي-2

بعد ذلك االتصال الذاتي فبضرورة سیستمر ھذا التواصل مع غیره لیحدث ذلك التواصل أي 

 .بین فرد و فرد آخر ویحدث ھذا العمل من أجل اإلفادة

كل منھما  إفھامبغرض  ألقوالعبارة عن إلقاء جانبین  إجماالالتخاطب ھو "

" البالغة كما عرفھ علماء العربنجد تعریف . في ھذا المجال إفھامھقصد  )2"(اآلخر

 ض البالغة قائم علىر، فھنا غ)3("تنھي المعنى إلى قلب السامع فیفھمھ ألنھاالبالغة بالغة 

ال  "دبھام الذي یوصلنا إلى الوظیفة التواصلیة القائمة بین متكلم وسامع لھذا نجإلفھام ال لإل

اب اللفظ، والتعمق في المعنى فإن أصل الفصیح من الكالم، یضن أن البالغة إنما ھي إعر

من أفصح عن المعنى والبلیغ تفسیر لھ بعد أال یكون كالما ساقطا، وال للفظ العامیة 

 )4(".مشبھا

 

 
 41ص  – سر الفصاحة –ابن سنان الخفاجي  )1
 .238-237ص  2005. 2ط) مغرب(المركز الثقافي العزلي  -اللسان و المیزان –عبد الرحمان طھ  )2
 .15ص  -الصناعتین -العسكري )3
 162ص  -البرھان -ابن وھب )4

 
 

 " على أساس تبدل الوظیفة حیث ) متكلم،سامع(ألن ھذا التواصل وفق عنصرین 

بین المخاطب والُمخاَطب عبر نفس  الوظائفیبنى التواصل على أساس تبادل 

لتحول الملتقي نفسھ إلى مرسل والمرسل إلى متلقي خالل عملیة  Main codeالوضع 

 :فمثال تالحظ)1(" اإلرسال واالستقبال

 

 

 

 متكلم

 متكلم

 سامع

 سامع

 

 رسالة

 

 رسالة
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مثال یصبح المتكلم مستمعا بعد  الوظائف، وذلكنالحظ أن ھذه العملیة تتم وفق تبادل 

، في حین أخر یصبح المستمع متكلما عند الرد باإلجابة عن سؤال استفسارإلقائھ سؤالھ أو 

 .المتكلم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -ص 2005 –د ط  -دار االمد للطباعبة و النشر –لسانیات التلفظ و تداولیة الخطاب  –) ذھیبة(حمو الحاج  )1
151 

 

ابن "نرى تصنیف) باللسانالبیان (ھذا التواصل الشخصي یقابلھ في البالغة العربیة 

" من بیان االعتقاد ویحصل منھ غیر متعد إلى غیره اإلنسانذلك أن ما یعتقده ": "وھب

فھنا  األشكال، یتحول في ھذه الصورة بشكل من اعتقادھذا أن ما یحدث في قلبھ من )1(

ال إلیھ في آن واحد، وإنما یصبح غیر ذاتي بین طرفین المرء ال یكون مرسال ومرس

 .بواسطة قناة التواصل ھي اللغة وھي وسیلة التواصل

والمقصود بھ، المتكلم أو الناطق بالرسالة فان  :DESTINOTEURالمرسل  -

والذي یدل على ذلك أن أھل اللغة متى علموا ...المتكلم من وقع الكالم من قصده وإرادتھ"

یعلموا ذلك أو  وقوع الكالم بحسب أحوال احدنا، وصفوه بأنھ متكلم ،ومتى لمواعتقدوا 
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باعتباره الذات المحوریة "وھنا اإلشارة إلى المتكلم ،وھو المرسل ) 2(،"اعتقدوا ولم یصفوه

وبغرض  في إنتاج الخطاب ،ألنھ ھو الذي یتلفظ بھ من اجل التعبیر عن مقاصر معنیة

 )3("تحقیق الھدف فیھ

سل مصدر الخطاب المقدم إذ یعتبر ركن حیویا في الدائرة التواصلیة وھو والمر"

الن المرسل  )4("الباحث األول على إنشاء خطاب یوجھ إلى المرسل إلیھ في الشكل رسالة

 .ھو الركن الحیوي في العملیة والمحرك لھا 

أن المرسل في العملیة التواصلیة یرسل إلى .  DESTINTAIURالمرسل إلیھ  -

داخل الدائرة التواصلیة ،أثناء التخاطب ،ویقوم "سل إلیھ رسالة موجھة إلیھ وذلك المر

 )5("رسالةجزاء اللكل أ، DECODAGEالمرسل إلیھ بعملیة التفكیك 

 

 

 

 
 .20ص  –علم االعالم اللغوي  –عبد العزیز شرق  )1
 24ص  –سر الفصاحة  -الخفاجي )2
 .46-45استراتیجات الخطاب ص  -عبد الھادي بن ظافر الشھري )3
 24ص -المرجع نفسھ )4
 25التواصل اللساني و الشعریة ص  -الطاھر بوم زبر )5

 

فھو عنصر فعال  )1(،"خر الذي یوجھ إلیھ المرسل خطابھاآلفالمرسل ھو الطرف "

فھنا المرسل إلیھ ھو المتلقي ،فنجد عند البالغیین یھتمون بالمتلقي  بدرجة .في ھذه العملیة

 كبیرة تفوق درجة المرسل إلیھ

ففي النموذج البالغي للتواصل یحتل متلقي الخطاب المقام األول بدون منازل، ألن 

الرسالة صحیة بطریقة الخطاب دائما یستدعى وجود مرسل إلیھ لیتم الخطاب وتصل 

اب ،إستراتجیة مناسبة ، كما یولي البالغیون لدى المرسل إلیھ أھمیة كبیرة لذلك فبناء الخط

تراض حالة أو بافتراض ذلك الحال واالف بمعرفة ... -إلى حد كبیر-. وتداولھ مرھون

العنایة في المقام األول موجھة إلى  االمسبق ركن ركین في النظام البالغي العربي، إذ

المرسل إلیھ حتى فیما یعرف بالمحسنات البدیعیة بوصفھا تحقق ھدفا المرسل من الخطاب 
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وذلك بالتأثیر فیھ والعنایة بالمحسنات لیست من قبیل الزخرفة اللفظیة أو إبراز قدرات 

لم تكن في ھدف تأثیر عن ذلك فان ھذه الزخرفة اللفظیة إن  )2(المرسل اللغویة كما یشاع

 .على المرسل إلیھ فال داعي أن یستعملھا المرسل في خطابھ 

 :Messageالرسالة  -

ھي الجانب الملموس في العملیة التخاطبیة، حیث تتجسم عنده أفكار المرسل في 

 فھي أفكار ومعاني للمرسل إلیھ، ومن )3(صورة سمعیة،كما یكون التخاطب شفھیا

ل الرسالة المتعددة حسب الطبیعة والتواصل منھا ما ھو خالل القول نجد أن أشكا

 .شفھي و مكتوب أم إشاري وغیرھا

 

 

 

 

 

 .47خطاب ص استراتیجیات ال –عبد الھادي بن ظافر الشھري  )1
 .48 -47 المرجع نفسھ ص )2
 .28ص –التواصل اللساني و الشعریة  -الطاھر بو زمبر )3

 
 

اواالجابي أو أي شكل كان فھو یمثل الرسالة النحو الكالمي أو الشفوي "فھي        

الذي یكون مھیئا لكل ھذه الحركات أو األفعال  موحیة تتحرك لتصل إلى الطریق اآلخر

 )1(".الخطابیة

لكل رسالة سیاق معین مضبوط قبلت فیھ، وال تفھم :  Conteureالسیاق -

 .أنجزت فیھا الرسالة مكوناتھا الجزئیة أو تفك رموزھا إال باإلحالة على المالبسات التي

على السیاق واعتباره " جاكسون"قصد إدراك القیمة اإلخباریة للخطاب، لھذا ألح 

فإن السیاق یحدد اتجاه الرسالة وموضوعھا وغیابھا قد یتعثر  )2(.العامل المفصل للرسالة

 .المعنى بین الطرفین للعملیة التواصلیة

عن اللغة والوسیلة أو الوسیط أو الحدیث عن القناة ھو التعبیر : Canalالقناة  -

فھي تسمح بقیام التواصل بین المرسل والمرسل إلیھ وعبرھا تصل "األداة للتواصل وحدوثھ 
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، ولیس بالضرورة أي تنحصر ھذه القناة في )3("الرسالة من نقطة معینة إلى نقطة أخرى

ون لغة أو غیر اللغة المنطوقة أي ما ھو منطوق، وإنما حتى ما ھو سیمائي علماتي قد تك

 .لغة أو ھما معا

فھي عبارة عن اتفاق بین عناصر العملیة المرسل : Lodieالسنن الشفرة  -

نسق القواعد المشتركة بین الباعث والمتلقي والذي بدونھ ال یمكن " والمرسل إلیھ فھو

 فھو یساعد العملیة على االستمرار، ویسھل الفھم واإلفھام  )4(،"للرسالة أن تفھم

وقع عیسى بن حمیر النحوي عن حماره، فاجتمع "یروى من نوادر العرب فمثال  

: مالكم تكأ كأنما علي، تكأكوكم علي ذي حبة؟ افرتقعو عني فقالوا: الناس علیھ فقال لھم

دعوه فإن شیطانھ یتكلم بالھندیة، وھكذا نجاح التواصل یتمثل في اشتراك الباث والمتلقي في 

 . الشفرة نفسھا

 

 

 .تمثیالت اللغة في الخطاب السیاسي  –بلھومة عیسى عودة  )1
 .28-27ص  -التواصل اللساني و الشعریة -الطاھر بوم زبر )2
 .19ص -2000 -دط–افریقیا الشرق  -اللغة و الخطاب -أو كان عمر )3
 .48ص  -المرجع نفسھ )4

 
 
 

القانون المنظم للقیم اإلخباریة والھرم التسلسلي الذي ینظم عبر " لھذا یعتبر السنن 

نقاطھ التقلیدیة المشتركة بین المرسل والمرسل إلیھ كل نمط تركیبي فمنھ ینطلق الباث 

 .والقصد ھنا فك الترمیز)1(" عندما یرسل رسالة خطابیة معینة، حیث یعمل على الترمیز

أن اللغة بوصفھا ذات طبیعة اجتماعیة فھي مقامھا ھنا : التواصل االجتماعي -2

فمادام اإلنسان ینطلق من التواصل الذاتي مرورا بالتواصل . قناة للتواصل االجتماعي

یوجد على األقل في كل " الشخصي مع فرد آخر فھو یحتاج إلى جماعة للتواصل بحیث 

ى وجھ اإلمكان، أي موقف تواصلي شخصین، أحدھما فاعل حقیقي، واآلخر فاعل عل

أي طائفة .المتكلم أو المخاطب على التواصل وكالھما ینتمیان على األقل إلى جماعة لسانیة

 )2("من األشخاص لھا نفس اللغة و ترابط ضروري االتفاق للقیام بالفعل المشترك االنجاز

... افي لغة بني تمیم كذا، في لغة أھل الحجاز كذ" فمثال نجد العرب تقول عن شيء ما 
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لذا تعددت  )3("والمعنى أن بني تمیم تواضعوا على ذلك، ولم یتواضعوا أھل الحجاز علیھ

لذا نجد المفھوم  )حمیر(، لغة )أھل الحجاز(مثال نجد لغة . اللغات عند العرب حسب أقوامھم

لتعریف اللغة على أن اللغة أساس یعبر بھ كل قوم عن حاجاتھم " ابن الجني" الذي جاء بھ

 .د تواضعوا علیھا، فھنا اإلتفاق أي المواضعة عنصر ھام في التواصلبلغة ق

جمیع أشكال االحتكاك "لذلك یمكن أن نقول على أن التواصل االجتماعي ھنا

والتواصل التي تفرضھا العالقات االجتماعیة اإلنسانیة وتدعو األغراض الحیاتیة أو 

طار لفظي أو رمزي اللغة في اتدعي التخاطب واستخدام المعیشیة للفرد والجماعة، تس

فالتفاعل االجتماعي سواء كان في الجانب العمومي والتعلیم فھو یشكل تواصل  )4(،"العام

 .بین أفراد المجتمع

 

 .19ص  –اللغة و الخطاب  -او كان عمر )1
 .70ص  -الحصیلة اللغویة -أحمد محمد معتوق )2
 .48سر الفصاحة ص  -الخفاجي )3
 .71المرجع السابق ص  )4

 

 

منطلق آخر أن السلوك الذي یسلكھ أفراد المجتمع فإذا اتفقوا علیھ یصبح وسیلة ومن 

كما كان مع النبي صلى هللا علیھ وسلم وأصحابھ، إذ سكت على شيء  ،للتواصل االجتماعي

ما أو سلوك ما وأقره قالوا سنة تقریریة، فسلوك الصمت عند رسولنا صلى هللا علیھ وسلم 

أن المھمة "، "جا كسیون" ىیر. تقول السكوت عالمة الرضاعرب شيء متعارف علیھ وال

الطبیعیة للسانیات ھي إثارة األھمیة األساسیة لمفھوم التواصل في العلوم االجتماعیة حسب 

إن كل سلوك اجتماعي یتضمن تواصال، سواء كان بمعنى صریح أوضمني، " سابیم"صیاغة

كة باللغة التعقید، من أنواع الفھم الجزئیة فالمجتمع ال یبدو بوصفة بنیة ثابتة، بل بوصفھ شب

الكاملة بین أعضاء الوحدات التنظیمیة ذات التعقید، ویعاد التأكید والتشدید على شبكة 

وما نفھمھ من خالل القول  )1(،"تصور عالقة عن طریق أفعال معنیة ذات أبعاد تواصلیة

أن یكون سلوك تحت طابع أن التواصل الذي یتحدث عنھ ال یكون لفظیا یمكن " جاكسیون"

 .لسلوك متواضع علیھ یفھمھ المتلقيتواصلي، بحیث یكون ھذا ا
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فالمجتمع لھ عالقة مباشرة مع الفرد واللغة أیضا ألنھ مصدر العالقة بین : المجتمع -

فبین الفرد والجماعة عالقة ثنائیة االتجاه، وإن . "أطراف التواصل كل من التلقي والملق

ة في الفرد أقوى من تأثیره في لغة الجماعة باعتبار انتماء الفرد إلى كان تأثیر لغة جماعی

فھو . رالفرد مندمج في الجماعة وھناك تأثیر وتأثأي ھو أن  )2(،"النظام اللغوي للجماعة

إال أن الفرد یتدرب في الجماعة بحیث لغة الجماعة . تكامل بین الفرد والمجتمع في التواصل

إلى أن " سوسیر"ما كانت سواء لغة أو سلوك، فقد ذھب مدى تسیطر على لغة الفرد، أي 

النظم اللغوي ذو ھیمنة على لغة كل فرد من أفراد الجماعة التي تنتمي إلى ذلك النظام، فقد 

، Longoge)(منبثقا على النظام العام الذي سماه  )(Paroleجعل أداء األفراد الذي سماه 

 .معجمھ الفرد یتبع لغة الجماعة لیتم تواصلھ مع

     

 
 .57ص -2005- 1ط-عالم الكتب الحدیث) المنھج-الوظیفة -المجال(اللسانیات  -)استیتیة(سمیر شریف  )1
 .07ص -المرجع نفسھ )2

 

اللغة وسیلة للتبلیغ، فكل قوم لھم لغتھم یتواصلون بھا لیتم الفھم والقصد من : للغةا

فاللغة تعبر عما في الخاطر، ونقل من نطاق الكامن  )1(،"بلّغة قوم"ذلك قولھ عّز وجّل 

المخزون المقدر، إلى نطاق المختار المتحقق المنجز من أجل التواصل مع الناس بحسب ما 

 .تقتضیھ وقائع الحیاة االجتماعیة، فھناك عالقة بین الفرد واللغة والمجتمع

ما یسمیھ الخطاب، ھذا المجال الذي یكون فیھ التواصل ھناك : التواصل السیاسي-4

، فھو تشكل خاص من التواصل وممارسة واستعمال اللغة بطریقة "لغة السیاسة"السیاسي، 

). ملك، رئیس، قائد حرب، أو نقابي مستشار(ممیزة تستمد ھذه المیزة من المتكلم سواء كان

ومن السیاق الذي یكون، والمعجم المستعمل، یمارس ھذا الشكل من التواصل من طرف 

یمات السیاسیة واالنتخابات ألخبار الناخبین باإلستراتیجیة المزاعم إتباعھا في حالة التنظ

ویرتكز على أسس وتحدد فیھ محددات  )2(ممارسة السلطة وذلك بھدف كسب مساندتھم،

مكانیة ومجتمعیة، عالوة على تدخل السلطة الحالیة وتتمثل األسس في المرسل للمعلومات 

 .سي، والمستقبل لھ قنوات التواصل السیاسيالسیاسیة والمخاطب السیا
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ھي موروث ثقافي یتوارثھ األجیال الالحقة عن  )3(الثقافة الشعبیة: التواصل الشعبي

وھي متداولة غیر خاصة لقانون معین عنھا شفویة ) روحي، رمزي(السابقة، بأشكال مختلفة

 . عادیة

 

 

 

 

 

 

 .99العربي ص دالئل اكتساب اللغة في التراث اللساني  -ینظر )1
 .التواصل نظریات و تطبیقات -محمد عابد الجابري )2
 .211ص  2010 -بیروت -1ط –الشبكة العربیة البحاث و النشر  )3

 

 

فالتواصل الشعبي ھذا یحیل على كل الظواھر التواصلیة التي تنبني على نیة التبادل 

وللمعرفة، ھو مفھوم في إطار فضاءات شعبیة انطالقا من التصویر الشعبي لعملیة التواصل 

واقعي وموضوعیا كما یسمح بدراسة الظواھر التواصلیة كمادة علمیة محسوسة یمكن 

فھذا المفھوم یجمع ما ھو التواصل وھو خاصیة بشریة، والشعبي الذي ھو ظاھرة . قیاسھا

 :محلیة اجتماعیة وھذا الشكل یتمیز بمجموعة من الخصائص أھمھا

 اشید، حكمأمثال، أن: أصناف لغویة مثال -

 فنون شعبیة، الرقص، الغناء، اللبس: أصناف غیر لغویة مثال -

 الموسیقى، المحاكاة الصوتیة، الصراع: أصناف غیر لغویة سمعیة مثال  -

 )1(الروائح، العطور حسب العادات : أصناف شمیة مثال  -

واھم قضاءات ھذا التواصل ھو العائلة، الشارع، قضاءات عمومیة ویبقى نوع من 

 .التواصل العامأنواع 
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 .212ص -التواصل نظریات و تطبیقات -محمد عابد الجابري )1
 

 

 :التواصل التربوي-
إن عملیة التواصل في المجال التربوي ھي : العملیة التواصلیة في المجال التربوي

فاعل أركان عملیة للتعلیمة وھي التواصل المتعلم مع المعلم ومع المتعلمین ومن معھ لكن 

 .لتحقیق تواصل وجب توفر عناصر العملیة من متلقي ورسالة ومرسل

 : التواصل التربوي

 

 

 

فالمرسل ھنا یعتبر الفرد الذي تبدأ الرسالة منھ بقصد إرسال رسالة معینة للمستقبل 

تعدیل سلوك، ( المستقبل فھو الذي توجھ لھ تلك الرسالة بھدف ما  لتحقیق غرض ما، أما

، الرسالة ھي موضوع التواصل واالتصال قد تكون أفكار، معلومات، )معارف، تأشیر

للمستقبل، أما الوسیلة ھي اللغة التي  ھاإبالغمھارات الذي یرید المرسل  تىحقائق أو ح

 )متعلم(المرسل الیھ  )ألداة(الوسیلة  )درس(الرسالة  )معلم(المرسل 
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ة وبھا تحمل الفائدة وھي الفھم واإلفھام تتكون من تراكیب، وألفاظ تحمل موضوع الرسال

 .بین طرفي العملیة

فالتواصل التربوي ال تقتصر على المرسل والمرسل إلیھ والرسالة بل تعطي اھتماما 

على التمكن من اإلرسال واالستقبال ولحصول ھذه العملیة البد من مھارات اإلرسال 

 ومھارات االستقبال فكیف ذلك؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :والتوضیح یمكن عرض ھذه المھارات بتدرجولإلجابة 

 .مھارات الكتابة/مھارات اإلرسال، مھارات الكالم

فإن التعبیر عن فكرة ما أو حاجة یقتضي منا تحقیق ذلك عن طریق الكالم أو الكتابة 

فمثال حال المدرس أمام الطالب أو إذا كان في برنامج تلفزیوني . أو أحیانا نحتاج إلیھما معا

تحقیق غایة تعلیمیة البد من اتفاق مھاراتي الكالم والكتابة، ما دام أن المرسل ال تعلیمي ل

وھذه ھي  )1(یكون دائما مرسل بل عادة ما یكون مرسل وفي حین آخر ما یكون مستقبل،

تبادل الوظائف بین المرسل والمرسل إلیھ شأنھ شأن الحوار، التحدث في الھاتف ألن 

ل ومھارات االستقبال لذلك علیھ إتقان جمیع المھارات المرسل یحتاج مھارات اإلرسا

 .لیحدث تواصل بینھم وأي خلل في ھذه المھارات قد یؤثر على وظیفة من وظائف التواصل

إذ البد أن یكون بین ھذه  ،كما أن توفر ھذه المھارات یستدعي الفھم واإلفھام

ال یمكن تجنب أي مھارة ، لذلك )بین الكالم واالستماع والكتابة والقراءة (المھارات

. واالھتمام لمھارة أخرى فھي توازن فیما بینھا وإال سیؤدي ذلك إلى تصدر في التواصل



 ألفصل األول  الجاانب النظري

41 
 

وتؤثر في  ،باإلضافة إلى الحرص على توفر بعض الصفات التي تنعكس على التواصل

فإذا كان كالم وجب أن یكون الئقا واضح األلفاظ فإن األسلوب : سیره بین الطرفین فمثال

ل من التعقید، وعبارة متناسقة ومفھومة مع تدعیم الكالم بالحركات واإلیماءات وكل ما خا

 .یدعم المعنى مثال رفع الصوت

فإذا كانت الكتابة ھي حرص على استعمال األلفاظ مالئمة وترتیب النطق ألفكار 

 وبالغة التعبیر وحسن الخط واالھتمام بعالمات الترقیم كما على المرسل مراعاة حال

أما بالنسبة للمستقبل أن یكون . ومستوى المرسل إلیھ واختیار المنھج المناسب للرسالة

 .متمكنا من مھارتي االستماع والقراءة وأن تكون إیدیولوجیة قد تعینھ على فھم الرسالة

ومن خالل ما سبق یمكن القول أن تدریب اللغة العربیة في ضوء التواصل یتطلب 

 .یة من خالل اتفاق مھارات التواصل واالتصالاالھتمام بالكفایة اللغو
دار الشروق للنشر و  -استراتیجیة حدیثة في فن التدریس-بتصرف عبد الرحمان عبد الھاشمي و آخرون )1

 .42ص-دت-دط-التوزیع
 

 

  )Communication (تواصل، اتصال بیداغوجي "فنجد في علوم التربیة 

ة بین مدرس وتالمیذه إنھ یتضمن كل أشكال وسیرورات ومظاھر العالقة التواصلی"

والتالمیذ أو بین التالمیذ ) أو من یقوم مقامھ(نمط اإلرسال اللفظي وغیر اللفظي بین مدرس 

كما یتضمن الوسائل التواصلیة والمجال والزمان، وھو یھدف إلى تبادل أو تبلیغ . أنفسھم 

ثیر في سلوك ونقل الخبرات والمعارف والتجارب والمواقف مثلما یھدف إلى التأ

 )1(".المتلقي

إن ھذا المفھوم البیداغوجي للتواصل یعمل مجموعة من المكونات لفعل التواصل 

 :أھمھا

 .تفاعل وعالقة تبادلیة بین المعلم والمتعلم أو بین المتعلمین أنفسھم •

ھناك سیاق للتواصل البیداغوجي في الزمان والمكان ووسائل لفظیة وغیر  •

 .لفظیة

 .البیداغوجیة قد تكون تبادل أو تبلیغ أو تأثیروظیفة التواصل  •
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 .44معجم علوم التربیة ص  -عبد اللطیف الغازي و آخرون )1
 

 

 : التدریس عملیة تواصل لغوي

لغویة مدبرة، مقصودة، ھادفة،  )Communication(إن التدریس عملیة تواصل 

متعددة االتجاھات والمراحل والمھارات، یدیرھا المعلمون في حجرات الدراسة، فیھا كافة 

الخبرات المباشرة، والمربیة الالزمة، الكافیة والشاملة، المتكاملة المتوازنة لكي یحتك بھا 

من لیستقوا منھا آثار خبریة المتعلمون، ثم ینخرطون فیھا متفاعلین معھا لفترة محددة من الز

فیعدل سلوكھم إلى نحو لم یكن لدیھم من قبل التفاعل مع الخبرات، . عقال ووجدانا ومھارة

  )1(.فتنمو شخصیاتھم في شمول وتكامل وتوازن

أي أن التدریس عملیة تواصلیة قائمة بكل أركانھا وما تحملھ من مھارات وخبرات، 

ات متعددة، ومراحل كل مرحلة لھا خصائصھا المناسبة، تحقق أھداف محددة، كما لھا اتجاھ

في التدریس  )2(ولھذه العملیة مجموعة العناصر التي تسمي أطراف التواصل اللغوي

 : ونذكرھا مفصلة على النحو اآلتي

 .وھو المعلم، وقد یكون المتعلم واحد أو أكثر إذا انقلبت األدوار: المرسل - أ
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مراد بالغھ، أو التشارك فیھ أو الحوار وھي المحتوى العلمي ال: الرسالة  - ب

بشأنھ، وھي التي یدور حولھا التواصل، ویتعدد المحتوى بتعدد المواد الدراسیة، كما یتعدد 

 .بتعدد فروع الواحدة للمادة

وھي ھنا اللغة، أو األصوات التي یتناقلھا المتشاركون لیعبروا بھا عن : الوسیطة -ج

 .أغراضھم

لمستقبل إذا تحدد المرسل داخل الفصل الدراسي فإن كان ویتحدد ا: المستقبل -د

 .المرسل ھو المعلم، فالمستقبل بقیة الموجودین في الفصل الدراسي

 

 

 

د  -االسكندریة -االتجاھات الحدثیة لتدریس اللغة العربیة في المرحلتین اإلعدادیة و الثانویة -عبد الباري عصر )1
 .7ص -م2000 -ط

 .87ص -المرجع نفسھ )2
 

 

أي الحال الذي یرسل بھ المرسل رسالتھ إلى المستقبل، وقد تكون اإللقاء : الطریقة -ه

 )1(.أوالحوار أو االستقراء أو االستنباط من خالل استخدامھا

ومن خالل ما سبق یمكن التوصل إلى أن العملیة التواصلیة لھا أركان ویمكن تمثیلھا 

    : في الجدول التالي

ى أن العملیة التواصلیة لھا أركان و یمكن تمثیلھا التوصل إلمن خالل ما سبق یمكن 

  :على الجدول التالي

 أركان التواصل التعلیمي عناصر التواصل
صدر التواصل في العملیة التعلمیة التواصلیة ، المدرس، و ھو م المرسل

فھو الذي یبدأ العمل،حیث ینقل للمتعلمیة الوسائل التربویة 
 .المقررة

برنامج و منھجیة یراد ایصالھا مفاھیم،و معلومات تكون و فق  الرسالة
 إلى المتعلم و تعتمد ایصالھا على الوسیلة المناسبة
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الوسیلة و القناة، قد تكون كالما غالبا على اسلوب التدریس او  الوسطیة
یكون وسائل اخرى ال یصال المعلومات ، لذلك یقال صورة 

فإن قناة التواصل لیست واحدة خیر من ألف كلمة، ة علیھ 
بالضرورة ان تكون كالما قد تتعدد إلى صورة، أو فیلم أو حتى 

 .الحركات كنموذج
وھو المتعلم بحیث یستلم تلك الرسالة،لكن دوره كمستقبل یختلف  المستقبل

الموقف ألتعلمي، ففي اإللقاء أي المحاضرة یكون  باإلخالف
خرى كاألسئلة و االجوبة المتعلم مستقبال فقط، أما في لألسالیب األ

و المناقشة یكون المتعلم اكثر فا علیھ ، و قد یكون ھو مصدر 
 التواصل

ھي االسلوب المعتمد في ایصال المعلومات، و الذي یحدد دور  الطریقة
 المتعلم و المعلم في العملیة التعلمیة التواصلیة

 
 
 
 
 
 
 

 .9 -8ص –عبد الباري عصر اإلتجاھات الحدیثة لتدریس اللغةالعربیة  )1
 

 

 :معوقات التواصل التعلیمي-

توجد بعض المعوقات التي تقف حاجزا أمام الموقف التعلیمي، وسنعد بعض أنماط 

المعوقات فمنھا التي تتعلق بالشخصیة اي مرتبطة بالحالة النفسیة للمتعلم أو المعلم وھناك 

 : علق بأطرف التواصل التعلیمي كالمعلم والمتعلم، واألسلوب، اللغة وغیرھانمط آخر مت

 )1(المعوقات المتعلقة بالشخصیة •

ھو عدم االھتمام بموضوع الدرس، وھذا ما صعب على : عدم الرغبة عدم االھتمام-

المعلم إیصال رسالتھ، الن عامل الرغبة دافع كبیر إلى تحقیق األھداف واالستیعاب األكثر 

 .للمادة

وھو قد یكون سببھ عدم اھتمام المتعلم بالمادة أو صعوبتھا من جھة، : أحالم الیقظة -

أو تعب المتعلم من جھة أخرى، أو قد یكون المتعلم سبب في حد ذاتھ في عدم الفھم 

 .والمتابعة والتركیز بسبب الھروب الذھني
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ارف إلى أن ضعفھا أي أن حواسنا ھي التي تكسب لنا المع: عدم اإلدراك الحسي -

 .أو أي خلل فیھا قد یضعف المتعلم في اإلحساس

وھذا راجع إلى نفسیة المتعلم فمثال المتعلم المریض فھمھ للدرس لیس : عدم الراحة -

كالمتعلم اآلخر ھذا سبب نفسي جسمي، والجو حار ال تكون ھناك أجھزة تبرید ھذا سبب 

 .مكانتھیئة للموقف التعلیمي من كل جوانبھ حتى ال

 )2(المعوقات المتعلقة بأطراف التواصل التعلیمي *

المعلم بوصفھ معوقا قد یكون المدرس في حد ذاتھ معوق على التواصل ألسباب  -

 :ھي

 

 

 

 

 .69-68ص-2011 -1ط–نیة دائرة المكتبة الوط -عامر و ابراھیم و آخرون )1
 53-52عبد الباري عصر االتجاھات الحدیثة لتدریس اللغة العربیة ص  )2

 

 .لیس لھ تنویع في المثیرات في الموقف التعلیمي كما ینتج عنھ انقطاع التوصل *

 . اختیار أسلوب بعیدا عن الحوار والمناقشة بحیث یعتمد على أسلوب المحاضرة *

 .عدم استیعاب والتحكم في المحتوى الدراسي والتحكم في الرسالة*

عدم إدراك المعلم للمستوى العقلي عدم القدرة على تحدید األھداف من الحصة، و *

 .للمتعلم وما یحملھ من قدرات وخبرات

 :وقد یكون المتعلم سبب في عدم التواصل ألسباب: التلمیذ بوصفھ معوقا -

ھي قصور الحواس الن انمام یتطلب قدرات : القصور في اإلدراك الحسي *

 .معقولة

قولھم بحیث ال تتسع لكل المعلومات الضیقة في ع: ضعف اإلطار الخبري للمتعلم *

ما یقولھ المعلم من لغة عالیة، فذلك یؤثر على التواصل مادام المستقبل في حالة ال تسمح لھ 

 .بالتواصل أو قدراتھ ال تكفي لذلك
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وھنا یعود السبب إلى اختیار المقررات الدراسیة وفق : الرسالة بوصفھا معوقا *

ال تكون والصورة على الشعر والنثر : خصائص المعلم ومستواه العملي ومیولھ، فمثال

 .ال بد أن تتغیر الن المتعلمین یتغیرون. ضمن زمن معین وعلى أجناس محددة

وفي الخیر یمكن أن تقول أن ھذه المعوقات قد تكون لھا تأثیرات على المتعلم مثال 

فني حتى یمكن أن تمس التذوق ال. ضعف في القراءة، الكتابة، والتعبیر الشفوي والكتابي

 )1(.وخاصة الروافد اللغویة المھمة

أما النتیجة التي یمكن استخالصھا من ھذا الفصل أن التدریس والعملیة التعلیمیة ھي 

عملیة تواصل مادام أن أطرافھا في تفاعل واألخر یكمل اآلخر، والبد على ھذا التفاعل أن 

ة التي تجعلھ ینخرط ضمن یحدد مستوى المتعلم، ومھراتھ، ویحدد كفائتھ اللغویة والتواصلی

 .مواقف أخرى

 

 
 .54االتجاھات الحدیثة لتدریس اللغة العربیة ص  -عبد الباري عصر )1

 

 

یسھل علیھ التعامل، وذلك بعد التدریب المستمر الذي یساعد على حل المشكالت في 

 الحیاة التعلیمیة، واالعتماد على علم النفس عامة وخاصة علم النفس التربوي ونظریاتھ في

مجال المعارف، وفي ھذا المقام یتوجب أن ندرج خطاطة بلوم ومستویاتھ المتدرجة في 

 المعرفة

 :التقویم  *                                 

                   حكم، اخ یتضمن اتخاذ القرارات، إصدار                                

 مسد                                   

 : التركیب*                         

                    ربط العناصر لتكوین وجود جدید من الشيء                            

 األصلي                            

 :التحلیل*                    
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           فصل الكل إلى أجزاء للوصول إلى عالقات واضحة بین                      

 العناصر                           

 : التطبیق*                 

 استخدام، تطبیق المعلومات في مواقف مختلفة                  

 :االستیعاب والفھم*              

 تفسیر وتلخیص المعلومات                 

 :المعرفة*             

 ر المعلوماتمعرفة وتذكی                

 

 )1(درجات المعرفة في تقسیم بلوم 

 

 
 

 34الكیفیات التدریسیة و تقنیات التدریس ص  –عامر ابراھیم علون  )1
 
 
 

أكثر یمكن وضع جدول حول درجات المعرفة للمتعلم في اطار تحقیق تواصل وللوضوح 
 .تعلیمي معقول بمساعدة المعلم وفق دوره الفعال

 
 درجة

 المعرفة
 األفعال األدائیة للمتعلم العامة للمتعلماألھداف 

رفة
مع

ال
 

 ھیم أساسیةایعرف مف -
 یعرف الحقائق محددة-
 یعرف مصطلحات شائعة-

یتعرف -یذكر-یعرف-یسترجع,یصنف
 .یكتسب-یكتب-یدون-یصوغ-یحفظ-یتذكر

ھم
الف

 

 یفھم حقائق و مبادئ-
 .یفسر رسوم والخرائط-

-یفسر-یستنتج–یستقرى-صریستب–یفھم
 .یعلل-یشرح-یترحم

یق
طب

الت
 

 یطبق مفاھیم في مواقع جدیدة-
 .یحل مسائل-
 الصحیحلالستعمال  بأمثلة یوضح-

-یربط-یعرض–یظھر –یستخدم –یطبق -
 . یشرح-ینقد
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یل
حل

الت
 

یتعرف على الفرضیات غیر -
 المدرجة 

 یمیز بین الحقائق واالستنتاجات -
 .البیاناتیقیم أھمیة -

-یصنف-یفرق-یقسم-یفصل-یمیز–یحلل
 .یجزئ

ب
ركی

الت
 

 یكتب موضوع جیداَ -
 یلقي خطابا جیداً -
 یكتب قصة-
 جراء تجربة مایضع خطة أل-

–یكون یلخص –یعید الصیاغة –یربط 
یختزل -یقترح-یركب-یستخلص-یحدد-یعمم

 .یخطط-یقسم-یوجز–

ویم
لتق

ا
 

 یحكم على الترابط المنطقي للمادة -
البیانات و یحكم على صحة -

 ستنتاجات اال
 .یحكم على قیمة عمل معین-

-یوازن-ینقد-یخیر-یختار-یقرر-یحكم-یقوم
 .یبحث-یتجنب-یؤید-یعارض-یقیم-یقارن
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 : التمھید
بحوث عدیدة في مجال  إجراءإن ظھور طرائق التدریس المتعددة ذلك من خالل 

التعلیم وكیفیاتھ، والتوصل إلى نتائج عدیدة حول الكیفیة األفضل التي یتعلم بھا اإلنسان 

وذلك باالعتماد على الفلسفات والنظریات التربویة، ونظریات التعلیم فتأسس على تلك 

كل فما ھي الطرائق التي یمكن ان تندرج تحت . النظریات اتجاھین حول طرائق التدریس

 .اتجاه؟

على تلقین المتعلمین المعارف  االتجاهیعتمد ھذا : التقلیدي في التدریس االتجاه -

أي أنھ في موضع المتلقي، ویكون المعلم  ¹والتربیة العقلیة التي یكون المتعلم فیھا سلبیا،

إلى أسس منھا األسس السیكولوجیة حیث ترى بأن الطفل مادام  االتجاهالقائد، ویستند ھذا 

كائن حي البد من تفاعل مع البیئة، وأن صفاتھ تتكامل وتتناسق مع الخبرات التي  أنھ

كي تكون شخصیة ذات خصائص ومیزات جسمیة، عقلیة، معرفیة، یتعلمھا ویمارسھا 

 إلى كل جوانب االھتمامیعطي  االتجاهانفعالیة، من خالل تفاعلھ مع الجماعة، فإن ھذا 

ستند على الجانب المعرفي العقلي    واألسس وی. ²شخصیة الطفل دون إجمال جانب

 االھتمامالفرد مع  إعدادنده في التربیة وظیفة ھي االجتماعیة یعني بھا أن اإلنسان ع

على المادة الدراسیة، وتنظیمھا وتقدیم أكبر كمیة منھا  االتجاهھذا لذلك اھتم . بالتراث

للتالمیذ قصد الحفظ والترقین على حسب میول التالمیذ وما یمكن القول عنھ حول ھذا 

إال أن ھذا المجال لم یكن ملًم بجوانب اإلنسان  ومبادئالتقلیدي وما یحملھ من أسس  االتجاه

مع بعضھا البعض خاصة الوجداني، العقلي  مادام أنھ یتكون من جمیع الخصائص وتكاملھا

إلخ وال ننسى حصول التطور الموارد في الحیاة الذي یمس جمیع الجوانب ...والجسمي

 .بدون آخر

 

 

م  2006 – 1ط –دار الشروق للنشر والتوزیع  –الكافي في تدریس اللغة العربیة  –د محسن علي عطیة  )1
 .50ص

 . 51ص –المرجع نفسھ  )2
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إجراء التجارب في مجال البحوث العملیة من خالل : االتجاه الحدیث في التدریس-

التعلیمیة قد تغیرت النظرة القدیمة في التعلم، ووظیفة الطرق في ھذا المجال حیث 

أصبحت النظریات السلوكیة توفي حظھا في تطبیق مبادئھا على الطفل على أنھ وحدة 

بطریقة سلیمة معتمدة على أسس منھا األسس  متكاملة في نشاطھ داخل جماعة وتكفیھ

استغالل وقائع الفرد ومیولھ لتھیئة المواقف التعلیمیة في ضوء السایكولوجیة وھذا 

تحقیق أھداف التكامل الكائن في اإلنسان بل أصبحت كل ھذه األمور موجھة باتجاه 

 .تربیة خامدة للمجتمع كلھ

فیھ األفكار الدیمقراطیة،  بانتشاردیث ونعني بھا ذلك العصر الح ¹واألسس الفلسفیة

والدعوة إلى تحقیق المساواة أثر بشكل كبیر على المجال التربوي، وفي طرائق التدریس، 

فظھر ذلك األسلوب اللین المنافي لألسلوب التسلطي الذي كان سائد، الذي یعطي المتعلمین 

ب الحریة في التعبیر ، كما یحملھ من جان. المعارف، وممارسة أنشطتھم اكتسابفرصة في 

بعیدا عن  واالھتمامالمعلم ھو محور العملیة التعلیمیة وال المتعلم خاضعا للمعلم، ولم یعد 

 .على المعارف واستعمالھا في المواقف التعلیمیة االھتمامالدراسة أو أنصب 

 .لذلك سنعرض بعض أسالیب التدریس ألنھا كثیرة في ھذا الفصل

 

 :التقلیدیةأسالیب التدریس  )1
 :المحاضرة أسلوب-

نجد اسم طریقة المحاضرة قد غلب نظرا إلى استعمالھا في تعلیم التلمیذ في المرحلة 

الثانویة، ولدى الطلبة في المرحلة الجامعیة، ومازال عدد ال بأس بھ في مدارسنا للعالم 

 .العربي یستخدمھا في ھذین المستویین، فھي عملیة اتصال شفوي بین شخص واحد

 

 

 

 .53-52:ص –الكافي في تدریس اللغة العربیة  –محسن علي عطیة  )1
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أو مجموعة من األشخاص، یتول فیھا المحاصر مسؤولیة االتصال من جانب  

واحد،وھي طریقة یتم فیھا المعرفة في جزء كبیر فیھا على االتصال الشفوي، ومساعدة 

أو فھم العالقات بین أجزائھا  إدراكالطلبة في تنظیمھا وتسلسلھا بشكل یساعدھم في 

المدارس ذات العدد الكبیر، وفیھا یقوم المعلم بإعداد فھي ضروریة في بعض . )1(المختلفة

جھاز عرض، شریط (المادة التي سیلقیھا على طلبة إعداد جیداً، ویعد ما یلزم من أدوات

د  45بین التي تساعد على سیر الدرس، ونظر ألن مدة الحصة ھي ) فدیو، جھاز تسجیل

د فإنھ یعد مادتھ لیحاضر بھا لتتالءم مع ھذا الزمن، ویقوم بترتیب المادة التي  50و

وفي آخر الحصة البد أن یستعمل المدرس بعض . یستعملھا في الحصة على مذكرة مكتوبة

 . الرسائل التي تقیس مدى ما تعلمھ المستمعون من المادة

 : )2(المحاضرة أسلوب مزایا

 ز\تقدیم موضوع جدید وفكرة جدیدةطریقة ناجحة ل •

اقتصادیة في الوقت والجھد نظرا لتطویر المقررات الدراسیة في معظم  •

 .المناھج العربیة

 ، مفیدة في شرح وتقدیم كثیر من األمور االنتباهمثیر للدفاعیة وباعثة على  •

  )3:(المحاضر أسلوبعیوب 

 واختیاربذل المحاضر جھدا كبیرا في تحدید األھداف والمحتوى التعلیمي  •

 .ى إلى المتعلمین، وتقدیم األھدافالمحتو إلیصالاألنشطة واإلجراءات والوسائل الالزمة 

التواصل اللفظي والفكري یقتصر على المعلم وحده، وبذا تكاد تنعدم وسائل  •

لقي، وقد تثبت أن للتواصل أثر في إحداث التعلم في ھذین المجالین والمتعلقة بالمت االتصال

النماذج، المجسمات، :الوسائل التعلیمیة مثال استخداموتحقیق أھداف التعلیم حیث تھمل دور 

 .الرسوم

 
 .120ص  –الكفایات التدریسیة  -علون إبراھیمعامر  )1
 .122-ص –المرجع نفسھ  )1
 .159ص  -م2009 -1ط –عالم الكتاب الحدیث  –فنون اللغة العربیة  –راتب قاسم عاشور  )2

 

ودور المتعلم في أسلوب المحاضرة ھو دور مقصور على االستماع فھو  •

 .من عملیة التعلمیشارك في أي جزء 
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ال تصلح ھذه الطریقة لتنفید بعض أھداف محتوى المنھج الذي یتضمن  •

كما أمھا ال . المجال األدائي والحركي، حیث ال تركز على الجانب المعرفي في أدنى مستواه

 .المعارف اكتسابالفردیة في مستوى قدرة المتعلمین في  الفروقاتتراعي 

 :أو الحوار المناقشة أسلوب  -

جوھرھا على الحوار، وفیھا یعتمد المعلم على معارف التلمیذ ھي طریقة تقوم في 

فھنا المعلم  )1(.وخبراتھ السابقة، ویوجھ نشاطھم بنیة فھم القضیة مستخدما بذلك األسئلة

یتكلم وحده، بل یكون ھناك تفاعل متبادل بین المعلم والمتعلم عن طریق المناقشة والحوار 

ذلك أن المعلم یسأل التالمیذ ویسمع منھم األجوبة، في الموضوع، فاستعمال األسئلة یعني 

وذلك ألجل التدریب على التخمین والحدس الذھني، فھذه الطریقة یمكن أن تكون أساسا 

یتم في لمعظم طرق التدریس األخرى الحدیثة كونھا تھتم بالتفاعل واالتصال اللغوي الذي 

یة والمشاركة الفاعلة لذلك تسمح ھذه الطریقة بإشاعات جو من الحر. غرف الصف

" نظریات المناھج التربویة" "علي أحمد مدكور"والحوار الدائم، واحترام الرأي، لذلك یرى 

وقد اتبع  )2(أن ھذه الطریقة أفضل الطرق وأقدمھا إلى روح منھج التربیة اإلسالمیة، 276

د بسم هللا الرسول صلى هللا علیھ وسلم ھذه الطریقة في تبلیغ رسالتھ بوحي من هللا  بع

ادع إلى سبیل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلھم بالتي "الّرحمن الّرحیم قال تعالى 

 .سورة النحل)3(" ھي أحسن إن ربك ھو أعلم بمن ضل عن سبیلھ وھو أعلم بالمھتدین

فیھا  یرى كثیر من المربین أن ھذه الطریقة من أفضل الطرق التي یمكن أن یخطط

 :وأسالیب التقویم وذلك ألسباب اإلجراءاترس وذلك باألخذ المعلم لتنفیذ الد

 

 
 .31-30ص  -م2004انیة بندار المصریة الل –القاھرة  -6ط–تعلیمة اللغة العربیة  -حسن شحاتة )1
 .طرق التدریس العامة –ولید أحمد جابر  )2
 271ص  –دمشق  –دار فجر اإلسالمي  -ھـ 1403-4ط  -روایة حفص –سورة النحل  – 125اآلیة   )3

 

 .إظھار الدور اإلیجابي للمتعلم، وعدم اقتصار دوره على التلقي •

 )1(.المتبادل االحترامعن طریق بین المتعلم والمعلم وذلك  الثقةتعزیز  •

 .التدریب على الطرق السلیمة في التفكیر والتحلیل واالستنتاج •
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لملل تدرب الطلبة على أسلوب الحوار وآدابھ واحترام أراء اآلخرین، وتدفع  •

 )2(.وتثیر الدفاعیة، وروح التعاون والدیمقراطیة وأسالیب العمل الجماعي

تصلح ھذه الطریقة في جمیع المراحل التعلیمیة وخاصة المرحلة الثانویة، وتبادل 

حول رأي موحد في أحد الموضوعات، كما تتیح للمعلم الفرصة كي  واالتفاقالقضایا 

الطریقة وبھذا فھو یقیمھ التعلم، كما أن ھذه  یتحدث في موضوعات تھمھ ومشاكل تشغلھ،

تساعد على اكتساب مھارات االتصال وخاصة مھارتي االستماع والكالم وإدارة الحوار 

 )3(.وتكسبھ أسالیب النقاش القائمة على النظام

 :كما ال یخفى على أن ھذه الطریقة لھا أنواع مختلفة وھي

ة أمام التالمیذ بحیث تشكل محورا طرح المشكل: المناقشة االكتشافیة الجدلیة •

 .تدور حولھ األسئلة المختلفة الھدف

 )4(.وضع التالمیذ في جماعات ویحدد الموضوع :المناقشة الحرة الجماعیة •

 .وھو یجلس التلمیذان أمام الفصل إلدارة الحوار: المناقشة الثنائیة •

 :المناقشةأسلوب عیوب 
 :لھا مآخذ یصعب تطبیقھا وأھمھایرى الكثیر من التربویین أن ھذه الطریقة 

أنھا تتطلب معلمین ذوي مھارات عالیة من ضبط الصف، وعلى استخدام  •

 .األسئلة 

 

 
 .404ص -1430-م2009دار المناھج لنشر  –المناھج الحدیثة و طرائق التدریس  -محسن علي عطیة -د )1
 .33-32ص  –تعلیمة اللغة العربیة  -حسن شحاثة -بتصرف )2
 .70ص  –طرق التدریس العامة  –ولید أحمد جابر  )3
 .34ص  –تعلیمة اللغة العربیة  –حسن شحاتة  –بتصرف  )4

 

 

 .توجھھا بشكل جید، أي على الدقة في إعداد الدرس وكیفیة تنفیذه •

 تحتاج إلى وقت طویل نسبیا، وقد تخرج على اإلدارة الصفیة عن حدود ظظ •

 )1(.ال تسمح كل المواد باختیار مشكلة صالحة للنقاش •

 : االستقراءأسلوب  -
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معنى ذلك معرفة القوانین والمفاھیم اشتق اسم ھذه الطریقة من مفھوم االستقراء 

والنظریات والقواعد العامة التي أصبحت مسلمات عن طریق المشاھدة والمالحظة 

 والتجریب وبذلك نكون كأننا قد أعدنا بناء المفاھیم والنظریات

وتبنى ھذه الطریقة على أساس التدرج .  )2("جدیدا قصد تعلیمھا وتعلمھا لغیرنا   

المنطقي في الوصول إلى نتیجة أو مجموعة نتائج عن طریق المالحظة واكتشاف العالقات 

المتشابھة والمختلفة بین أجزاء المادة التي یراد تعلمھا، من خالل األمثلة المتنوعة والمنتمیة 

أو من خالل القیام بالمشاھدة لألمور بواسطة التجارب وبعد ذلك استعمال  إلى الموضوع،

 .القاعدة

عالقة صاعدة في تناول  1987،19صبري الدمرطاش " واالستقراء كي یراه

، وھو )النظریات(الھرمي للعلم حیث یبدأ بالحقائق المحسوسة إلى أن تكوین الكلیات المجدة 

ھابطة من قمة البناء الھرمي حیث النظریات المجردة ستنباط حیث أنھ عالقة على عكس اال

فھذه الطریقة تنطلق من بالعقل من الخاص إلى )3(إلى تفسیر األشیاء والظواھر المحسوسة 

العام أي من الحاالت الجزئیة وصوال بھا إلى القانون العام أو القاعدة بحیث وفیھا یعمل 

الجزء إلى الكل، وفیھا استخدام األسئلة التالمیذ على كشف الحقائق وتعرفھا متدرجین من 

 )4(.التي یراد تعلمھااستحباط القاعدة وصوال إلى 

 

 
 .118ص  –الكافي في تدریس اللغة العربیة  –محسن علي عطیة  )1
 .195ص -طرق التدریس العامة –ولید أحمد جابر  )2
 .197 -196ص  –المرجع نفسھ  )3
 .27 -26ص  –تعلیمة اللغة العربیة  –حسن شحاتة  )4

 

 

 :راحل وخطوات المنطقیة التي یبقیھا المدرس في تنفیذ الدرسولھذه الطریقة م

 وھي تمھید للدرس: التھیئة •

 عرض األمثلة وھو لب الدرس : العرض •

مثلة التي یقوم بھا التالمیذ لمساعدة ھي المقاربة بین األ: الربط والموازنة •

 المدرس
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استنتاج التي عدة من خالل األمثلة، وھي نتیجة منطقیة للخطوات : التعمیم •

 السابقة 

تطبیق على القاعدة المستخلصة وھي المحك العلمي والعملي وھو ال: التطبیق •

 .للمتعلم وھي تأسیس واستخدام على ما توصل إلیھ ومدى توظیفھ

 )1(ن االیجابیاته الطریقة بمجموعة متمتاز ھذ: مزایا الطریقة االستقرائیة

 تثیر لدى الطلبة قوى التفكیر والوصول إلى حقیقة وفق تدرجا من بناء •

وھي طریقة جادة في التربیة، إذ یصبح التطبیق علیھا سھال، وھي تتخذ  •

األسالیب والتراكیب أساسا لفھم القاعدة، وھي طریقة طبیعیة ألنھا تمزج بین القواعد 

لمتعلم، وتساعد على بقاء المعلومات في الذاكرة مدى واألسالیب وتحرك الدوافع النفسیة ل

 )2(.أطول من األسالیب األخرى

 : االستقراءأسلوب عیوب 
ھذه الطریقة من خالل النقد كما ال تخلو ھذه الطریقة من انتقادات التي وجھت إلى 

من قبل الباحثین وعلماء النفس ورجال التربیة، وھذا أن " ھربارت"الذي تعرض إلیھ

ربما أن العقل فیھ مجموعة من األفكار  )3(أھمل الجانب اإلیجابي للعقل،" ھربارت"

 . والمعاني

 
 .27ص  –تعلیمة اللغة العربیة  –حسن شحاتة  )1
دار  –عمان  -1ط–أسالیب حدیثة في تدریس القواعد اللغة العربیة  –طھ علي حسین الدلیمي  و آخرون  )2

 .53ص -2004 –الشروق لنشر 
 . 54-53ص  -المرجع نفسھ )3

 

 

واستنباط القانون العام، حیث أن العقل وكل ما  إدراكفاإلدراك العقلي وقوتھ على 

یمكن أن یتحد بھ یحثھ على النشاط وذلك عن طریق غریزة اإلنسان للعمل والدفاعیة 

یث ح )1(قال تتفق مع العقل في إدراك الحقائ إتباعھاوالمیول بحیث أن ھذه الطریقة أثناء 

نحو منحنى االستنباط قبل أن تقوى ، وإنما یفي عملیة التفكیر أن العقل ال یسیر خطوة 

مرحلة العرض من الناحیة التربویة تحد ھذه الطریقة وتؤكد التربیة  إتمامدعائمھ مثال قبل 

اإلدراكیة في دروس كسب المعرفة وتمھل التربیة الوجدانیة في دروس التذوق وكسب 
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ن المعلم في حالة تعمیم القاعدة فقط، بما أنھا ال تحقق تحصیل عام للطلبة المھارات، وھو أ

 .خاصة المتأخرون

  :القیاسأسلوب 
بحیث یتم تعد ھذه الطریقة من أقدم الطرائق في التدریس عكس طریقة االستقراء، 

ب القیاس ھو السیر بھ من العام إلى الخاص، درس فیھا من الكل إلى الجزء وأسلوتنفیذ ال

القیاسیة عند إلى النتائج، وذلك بأن یصل معلمو اللغة العربیة إلى الطریقة من المبادئ 

تطبیق ھذا النوع من االستدالل في التعلیم، وأن القیاسیة في الواقع ھي صورة موسعة 

إما األسس العامة والقوانین جاھزة لخطوة التطبیق في الطریقة االستقرائیة، یقدم فیھا المعلم 

والحقائق الجزئیة التي تصدق علیھا تلك القوانین والقواعد،  األمثلةإلى الطلبة لتحقیق على 

أي تقدیم القاعدة أوال ثم تقدیم الشواھد أو األمثلة التي  )2(وإما أن یفسر ویشرح القواعد،

مل حتى تترسخ المعلومة بما أنھا وتعزز بعد ذلك القاعدة بتطبیق على الج وتضوعھایتبعھا 

تبدأ باألحكام والتعاریف العامة خالصة إلى التطبیق على  ألنھاتعتمد على التفكیر القیاسي 

 .القاعدة

 تمتلك طریقة القیاس ضوابط تحكمھا وخطوات في إجراء سیر الدرس التعلیمي 

 

 

 
 .53ص  – المرجع السابق )1
 .65-64المرجع نفسھ ص  –بتصرف  )2

 

ھنا المعلم : عرض القاعدةاستدعاء خبرات الطالب حول الموضوع، : التمھید •

یكون دوره بارز أوھمھا في التوصل إلى الكل مع التالمیذ، بحیث أن القاعدة تشكل ذلك 

یوضح المعلم القاعدة بذكر بعض : والتعمیمتفصیل القاعدة . المشكل یحدد تفكیر المتحكم

من الكل إلى  االنتقالحل التمارین ھي القیاس وھو : یقالتطب. األمثلة التي تطبق علیھا

 .على األمثلة الواضحةالجزء، قیاس األمثلة الغامضة وجدیدة 

  :القیاس أسلوبمزایا 
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سریعة التطبیق  أنھایرى أنصار ھذه الطریقة أنھا ال تستغرق وقت طویل بحیث 

وسھلة السیر ویستطیع المتعلم أن یفھم القاعدة ثم یطبق علیھا أحسن من استنتاجھا من 

 )1(.األمثلة، كما تساعد على تنمیة التفكیر وذلك عن طریق المادة التي تعرض ھذه الطریقة

  :القیاسیةأسلوب عیوب 
إن : من مزایا فھذا ال یمنع خلوھا من المآخذ وأھمھا وعلى ما تمتاز بھ ھذه الطریقة 

تقدیم القاعدة والتعریف على األمثلة یكون بمثابة تقدیم الصعب لتنقل إلى السھل والسیر من 

أي أنھا ترتكز على الحفظ المسبق ) 2(ة اینافي قواعد التدریس كدا المنفالصعب إلى السھل 

دة، فھي ال تساعد على إعمال عقل المتعلم، وأنھا للقاعدة، وھذا التدرج ال یضمن فھم القاع

 .واألداء للمتعلم االبتداءتعتمد على المحاكاة والتقلید، فھي إذ ال تشجع على 

قد یتدخل المعلم بطریقة في المادة والحقائق وال تھتم لمیول المتعلم،  اھتمامھاترتكز 

 )3(.مبالغ فیھا قد تؤدي إلى انتقاد الطریقة فاعلیتھا

 

 

 

 
 .21.التربیة و أصول التدریس -عبد الكریم خلیفة )1
 -1433 –م 2012 -دار الثقافة للنشر -1ط –تنمیة المفاھیم العلمیة و مھارات العلم  –سناء محمد أبو عاذرة  )2

 .130ص 
 .131ص  -المرجع نفسھ )3

 

 : النصوص المعدلةأسلوب 
 وتعتمد على تدریستسمى ھذه الطریقة بأسلوب السیاق المتصل أو الطریقة المعدلة، 

بتوفیر أكبر قدر ممكن من الطبیعة في ثورة القول القواعد في ظل نصوص اللغة وھي مأ

السیاق الذي تعرض فیھ التراكیب المراد فحصھا، وفھم قواعدھا، وتعني ھذه الطریقة 

ھ، و سیاقھ وشكلھ الكلي، بحیث یدرس ھذا النص درسا وأحداثبالنص المتكامل في أفكاره 

وبما یسایر طبیعة اللغة صوتا ومبنى ومعنى وذوقا وبالغة  ن جوانبھ المختلفة،لغویا م

نص متكامل بدال من األمثلة، وثم تسیر الخطوات الدرس  إتیانأي اعتمادھا على  )1(ونحوا

عبد المتعال "یس النحو الجدیدبالطریقة االستقرائیة ألنھا متأثرة بھا، وأول كتاب یمثل تدر
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لطریقة اعتمادھا على وأساس ھذه ا. م1959األول إعدادي عامللصف " الصعیدي

سیة لعملیة التعلیم فإنھا تعلم اللغة كوحدة متكاملة أجزاؤھا منذ الخطوة األولى الخصائص النف

وتمر في مدارجھا المتابعة لكل لھ وحدتھ، ال أجزاء منفصلة، وفي الحقیقة یمكن أن تعتبر 

لغوي جامع على مجموعة من المھارات النفعیة عامل ھذه الطریقة  نمط حیث أنھا منھج ت

 )2(.للمدرس قصد التعامل مع النصوص

والجانب االیجابي الذي تحملھ كونھا تخرج  : النصوص المعدلة أسلوب  مزایا

وتظھر بأن قیمة . القواعد باللغة نفسھا والمعالجة تكون ضمن سیاق أدبي لغوي متكامل

كما أ،ھا تركز  )3(النحو في فھم التراكیب، وتجعلھ وسیلة للفھم والموازنة والتفكیر المنطقي

 .اإلعرابیةا مقرونة بخصائصھا على القراءة وجعلھا مدخال للنحو، وترسخ اللغة وأسالیبھ

ویرى معار فیھا بأنھا مضیعة للوقت كونھا  : النصوص المعدلةأسلوب عیوب 

یؤدي ذلك إلى إھمال المھارات النحویة والتدریب علیھا فھذه ترتكز على القراءة الجھریة و 

اض الطریقة استھالكھا للوقت ینقص من وقت المناقشات النحویة التي تتجھ إلى خدمة أغر

الدرس األصلیة وھي القاعدة واستنباطھا، بحیث أن نقصد الحوار والمناقشة یجعل المتعلم 

 )4(.یخرج عن الحصة وعدم استوعاب القاعدة

 .71أسالیب حدیثة في تدریس القواعد ص  –طھ علي حسین الدلیمي و آخرون  )1
 .54م ص 2000ھومة  -جزائر -4ط -3ط -سانیات التطبیقیةالل -صالح بلعید )2
 .70ص  –المصدر نفسھ  )3
 .63-62المصدر نفسھ ص  )4

 

 )1:(كما لھذه الطریقة مجموعة من الخطوات تقوم علیھا أھمھا

 .التطرق إلى التدریس السابق لیھیئ إلى الدرس الجدید: التمھید -

مع استخدام وسائل  النموذجیةكتابتھ على النص والقراءة : كتابة النص  -

 .اإلیضاح

 .النحویة المتضمنة في النصبیان القواعد : تحلیل النص -

بعدما توصل الطلبة إلى القاعدة تدون بعد صیاغتھا : القاعدة والتعمیم -

 .وتھذیبھا

 .علمموھو التطبیق على القاعدة مثال أمثلة إضافیة أو أسئلة من ال: التطبیق -
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 : أسالیب التدریس الحدیثة/ 2

تتأسس ھذه الطریقة  على ربط مبدأ التعلیم المدرسي بالحیاة  :المشروعاتأسلوب 

التي یحیاھا المتعلم داخل المدرسة وخارجھا وجاءت ھذه الطریقة لتجسید ما أراده المفكر 

،بحیث ترى أنھا تقوم )2(جون دیوي من المدرسة و تجاربھا وكونھا حیاة حقیقیة ألطفال

من المتعلم الدور اإلیجابي للمتعلم والبحث عن  على الفلسفة التربویة الحدیثة كونھا ترید

المعرفة بنفسھ، وان دور المعلم ھو اإلرشاد والتوجیھ، أي تقوم على إحیاء نشاط المتعلم 

 .تحت إشراف المدرس

، بأنھ فعالیة قصدیھ تجري في محیط اجتماعي "كلبا ترك"وقد عرف المشروع من  

 )3(:ّّكما تتنوع ھذه الطریقة إلى أنواع أھمھا

 

 

 

 
 .63المصدر السابق ص  )1
 .130الكافي في تدریس اللغة العربیة ص  -محسن علي عطیة )2
 .423المناھج الحدیثة و طرائق التدریس ص  –محسن علي عطیة  )3

 

مشروعات بنائیة إنشائیة (من حیت الغرض من المشروع   •

 )استماعیة،مشروعات حل مشكالت  اكتساب المھارات 

 )المشاریع الفردیة(المشروع من حیت عدد المشاركین في  •

 ) المشاریع المكتسبة تصمیمیة،تطویریة(من حیث اإلعداد والمحتوى  •

 :ھي )1(ھناك أربع خطوت تسیر وفقھا و:خطوات طریقة المشروع

وطرح موضوع معین یكون ذات صلة بالمنھج وتحدید : اختیار المشروع -

 .الھدف منھ

 المشروع لبقة محددة وضع طریقة لتنفیذ :تخطیط المشروع: وضع الخطة -

ترجمة الجانب النظري في بنود خطة المشروع الى واقع : تنفیذ المشروع -

 .عملي محسوس



التدریس أسالیب  الفصل الثاني  

61 
 

 .الحكم علیھ، تبیان أوجھ الضعف وتصویبھا من المدرس: تقویم المشروع -

 :یمكن إجمال محاسن المشروع في النقاط اآلتیة :مزایا طریقة المشروع

یة وتعودھم على المثابرة، مواجھة االعتماد على النفس، تحمل المسؤول •

 .المشاكل

 .ربط المدرسة بالمجتمع وتوفر عوامل التواصل بینھا •

 .تعودھم على البحث المنظم، وتكشف عن مواھبھم ومناطق الضعف لتصوبھا •

 : یؤخذ على طریقة المشروع ما یلي: المشروعأسلوب عیوب 

وساعات الدوام في تتطلب وقت طویال قیاسیا، بحیث یتم توزیع الدروس  •

 )2(.المدرسة

 

 
 -م2002 -1ط –دار المسیرة لنشر  -عمان –كلیة التربیة  –تدریس العامة طرائق ال –توفیق أحمد مرعى  )1

 .82ص  2005 -2ط -1423
 .421المناھج الحدیثة و طرائق التدریس  –محسن علي عطیة  )2

 

وتحتاج إلى تتطلب بعض المشاریع إمكانیات مادیة ال توفرھا المؤسسة،  •

 )1(.متابعة تعجز المؤسسات عن توفیر مستلزماتھا

 .تحتاج إلى كفایات عالیة للمدرسین ال تتوفر لدى جمیع المدرسین •

 : الوحداتأسلوب 
ترتبوا ھذه الطریقة بموریسن، وھي تنظم خاص للمادة التعلیمیة بوضع المتعلمین في 

األنشطة، وھي تقوم على افتراض أن لكل موقد تعلیمي یشیر اھتمامھم وبدفعھم إلى ممارسة 

وھي تقتضي تنظم المفردات للمادة على تشكل أقسام مترابطة . وحدة لھا طریقة في تدریسھا

 )2(.مع بعضھا البعض، یمثل كل وحدة ذات كیان وأھداف خاصة مرتبطة بالمادة األخرى

 :الوحداتأسلوب مزایا 

التعلیمیة التي تؤدي إلى نمو إتاحة الفرصة لممارسة أوجھ النشاط المختلفة  •

 .التالمیذ

العمل الجماعي واالعتراف بكیان الفردني الجماعة ونصیة في العمل الذي  •

 .تقوم بھ
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وضع خطة وتنظیم للمادة الدراسیة وأوجھ النشاط والوسائل التي تستخدم  •

ل مرنا واألھداف التي یمكن تحقیقھا، بحیث ال یكون ھذا التنظیم مقیدا للتالمیذ والمدارس ب

 )3(.قابل للتغییر والتشكیل في حدود المواقف التي تفھھا الوحدة

 

 

 

 

 

 
 .422ص  –المرجع السابق  )1
 .425-424ص  –المرجع نفسھ  )2
 .8ص  -1ط 1983 –دار النھضة  -جابلر عبد الحمید –رشدي لبیب  )3

 
  )1:(الوحداتأسلوب عیوب 

 .األھداف إن المدرس قد یسيء  استخدام المراجع لكل وحدة وھذا یذھب •

قد ال تتوفر إمكانیات ومساعدات في المؤسسة بحیث أن أسلوب الوحدات  •

 .یعتمد على الرحالت وتسجیل المشاھدات

توفیر اإلمكانیات من أدوات ومباني للمدرسین، ألن بدونھا ال یمكن األخذ  •

 .بأسلوب الوحدات على الوجھ األكمل

مفاھیم والقواعد التي سبق ھذا األسلوب ھو سلوك ینظم ال: حل المشكالتأسلوب 

وھذا . تعلمھا بطریقة تساعد على تطبیقھا في الموقف، وبذلك یكون المتعلم تعلم شیئا جدیدا

األسلوب یتطلب من المتعلم قیامھ بنشاط وبمجموعة من اإلجراءات، فھو یربط بین خبراتھ 

ع المعلومات، السابقة أن تعلمھا في مواقف مضت، وبین ما یواجھھ من مشكلة حالیة، فیجم

، معنى ذلك أن األسلوب یقع بین اإلدراك التام )2(ویفھم الحقائق وصوال إلى تعمیمات

للمعلومات سابقة، وعدم إدراك تام للمعلومات الحالیة، وھذا الموقف معروض جدید أمامھ 

ویمكن استخدام المتعلم مھاراتھ ومعلومات سابقة، واختیار على ما یناسب الموقف للمشكلة 

 .دیدة التي توجھھالج
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جون "تعز ھذه الطریقة إلى العالم والمربي :)3(حل المشكالت أسلوب  خطوات

 :، ویكون استخدامھا وفق الخطوات اآلتیة1951-1859" دیوي

الصعوبة التي یواجھھا المتعلم، ویعتبر في حاجة إلى : الشعور بالمشكلة  )1

 .حلھا

 .صیاغة المشكل من طرف المتعلم: تحدید المشكلة  )2

وھي أدوات البحث عن الحل المراجع : جمع المعلومات المتعلقة بالمشكلة  )3

 .والمصادر

 
 .84ص  –األسس العامة للتدریس  -رشدي لبیب و آخرون )1
 .63-62تعلیمة اللغة العربیة ص  –حسن شحاتة  )2
 .64بتصرف المرجع نفسھ ص  )3

 

 

 .التجدیب والتطبیق، أي تجریب الحلول عن طریق تنفیذھا: اختیار الحلول  )4

 .اشتراك كل من الطرفان ویراعي فیھ القیاس: التوصل إلى النتائج وتعمیمھا  )5

 )1:(یمكن إجمالھا في النقاط التالیة: حل المشكالتأسلوب مزایا 

لجھود والقدرات إثارة دفاعیة الطلبة للمتعلم، یولد رغبة في التفكیر، وتنمیة ا •

 .وھذا ینعكس على مواجھتھم للمواقف الحیاة إذا أحسنوا استعمال الطریقة

 .التعلم الذاتي وذلك بتحدید مشكلة الدراسة وجمع المعلومات واختبار الحلول •

تعدیل المفاھیم السابقة، بتصحیح ما توصل إلیھ، وتنمیة القدرة على التفكیر  •

 .التفكیر اإلبداعيالتفكیر الناقد و : المنطقي مثل

 .تنمیة ثقة المتعلمین، وتنمیة العمل التعاوني •

 :ما تعملھ ھذه الطریقة من الجانب السلبي ھو )2:(حل المشكالت أسلوب  عیوب

 .تقتضي تدریبا مطوال للطلبة، كما تتطلب وقت طویل •

 .تتطلب خبرة عالیة للمدرسین ال تتوفر لدى الجمیع •

 .وتھمل الجوھریة فیھاقد نھتم بالقضایا التشكیلة  •

 :االكتشافأسلوب 
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تعد ھذه الطریقة من الطرق الحدیثة، بحیث تعتمد على دور المتعلم، دون إھمال دور 

یمكن المثیر بین  365المعلم، ونجد موسوعة المناھج التربویة لمجدي عزیز إبراھیم ص

 . مجموعتین أساسیتین تتوقف كل في مشاركة التلمیذ في الموقف الدراسي

 

 

 

 
 276االتجاھات الحدیثة في تدریس العلوم ص  –سناء محمد أبو عاذره  -بتصرف )1
 .434المناھج الحدیثة و طرائق التدریس ص  –محسن علي عطیة  -ینظر )2

 

 

ناك مجموعة االكتشاف بحیث یقوم التلمیذ بالعمل وفق إشراف المعلم واالكتشاف ھ

أیضا ولكن ال یتدخل المعلم إال في أضیق لمجموعة التعلم الذاتي حیث یقوم التالمیذ بالعمل 

الحدود، لتدرك األخطاء بحیث تقوم على اشتراك الطرفان في العملیة الدراسیة، وبأخذ 

أن ھذه " بروفز"المعلم دور الموجھ والمرشد، والمتعلم بدوره أن یتعلم لوحده، لذلك ینظر 

إلى معلومات بعینھا فھو یعتمد  الطریقة ھي العملیة التي یصل بھا المتعلم إلى حل أو النتائج

على المعلومات بحیث أنھا تتمثل في طرق وأسالیب الوصول إلى الحل باستخدام المصادر 

 )1(.العقلیة والجسمیة وصور إلى المعرفة

 :ویتم تنفیذ الدرس وفق الخطوات التالیة :االكتشافأسلوب  خطوات 

 .مات الجدیدةالشعور بالمشكلة، مالحظة الظواھر والمعلو: المالحظة •

اكتشاف العالقات واالرتباطات بین األشیاء والجدیدة : تصنیف المعلومات •

 .منھا

 )2(.التأكد من ماھیة األشیاء التي تمت مالحظتھا بشيء معلوم: القیاس •

تمتاز ھذه الطریقة بمجموعة من اإلیجابیات أھمھا  )3(:مزایا طریقة االكتشاف

 :نذكرھا بإجمال وھي

 .المتعلم، لما تحقق المتعة لدیھ یكتشف جدیداتزید من فاعلیة  •

 .تزود المتعلم باستراتجیات تفكیر وعمل یمكن أن یستخدمھا في حل المشكلة •
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 .تنمي قدراتھ العقلیة التي تساعده على التحلیل •

 )4:(االكتشاف أسلوب  عیوب

تحتاج إلى وقت طویل، كما أنھا ال تالئم كل الموضوعات، ویصعب  •

 .ا العدد الكبیراستخدامھا في صف ذ

 .تتطلب مدرسین من ذوي الخبرات القیادیة في إدارة الصف •

 .438ص  –بتصرف المرجع السابق  )1
 .438المرجع نفسھ ص  )2
 .439المناھج الحدیثة ص  -محسن علي عطیة -ینظر )3
 138ص  –الكافي في أسالیب اللغة العربیة  –محسن علي عطیة  )4
 

 
 :الحقائب التعلیمیةأسلوب 

إلى تغرید التعلیم والتعلم الذاتي تأسیس على ما بین من فروقات ھي طریقة تدعو 

فردیة في القدرات والخصائص المیول، والحقیقة تمثل برنامجا تعلیمیا مصمما لتعلیم وحدة 

معرفیة معینة وذلك بتوفیر المصادر أو بدائل تعلیمیة، ویكون المتعلم فیھا محور العملیة 

ارة، وإعمال الفكر في التعامل مع محتویات الحقیبة، وھي التعلیمیة، ألنھا توفر عنصر اإلث

من أسالیب التعلم الذاتي، تستخدم فیھ أنشطة تعلیمیة بحیث تشدد على األھداف، وأنھا 

مجموعة من المواد التعلیمیة المترابطة التي تعالج مفھوما معینا وتمنح للمتعلم الحریة في 

 )1(.اختیار ما یالئمھ

 )2:(التعلیمیةخطوات الحقیبة 

تقدیم فكرة عامة عن الموضوع مع التعلم الذاتي : فرض النظرة الشاملة لھا •

 .واألھون

تحدد األھداف المرجوة من الحقیبة بعبارات سلوكیة قابلة : تحدید األھداف •

 .لتحقق

 .كیفیة تنفیذ الحقیبة مثال تكون على شكل لوحة فیھ مخطط التنفیذ: خطة التنفیذ •

 .یقاس بھ مستوى الطلبة، یساعد في اختیار أجزاء الحقیبة :االختبار القبلي •

 .تنوع األنشطة بحیث نختار ما یالئم المتعلم: النشاطات والمواد التعلیمیة •

 :یتمیز باآلتي: میزات التعلیم باعجیبھ التعلیمیة
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رصتھم في اختیار األسلوب تراعي الفرو قات الفردیة بین المتعلمین، وف •

 .والنشاط

 .لتعلم نحو األھداف، فالتعلیم فیھا أكثر إتقاناتوجھ مسار ا •

 .تشترك أكثر من حاسة في عملیة التعلم، ویتعلم بنفسھ •

 .148المرجع السابق ص  )1
 .149بتصرف المرجع السابق ص  )2

 
 
 

 :الحقائب التعلیمیةأسلوب عیوب 

 .تتطلب المادة بناء المناھج في صور حقائق •

المھارات مثل المناقشة، الحوار، یفتقر المتعلم بھا إلى اكتساب الكثیر من  •

 .النقد

یكون المتعلم أقل سعة في الثقافة العامة من غیره ألنھا مصممة ألھداف خدمة  •

 )1(.للمواد وال تتعرض سواھا

إن طرائق التدریس التي ظھرت في مجال التدریس وطبقت منذ بدایات القرن  •

ید من ھذه الطرائق، فھناك العشرین وھي كثیرة ال یسع مجال البحث العلمي لتعریف العد

 : العدید من استراتجیات التدریب العدید ولكل منھا من األسالیب فمثال

ستراتجیة التعلم باأللعاب، التعاوني، التعلم النبئي، التعلم الذاتي، وإستراتجیة حل ا

لذلك ستقتصر في حدیثنا عن طرائق التدریس الحدیثة والتي رأینا أنھا .. المشكالت

داما من غیرینا في التدریس السیما بلدتھا العربیة، طریقة التعلم بالتمایز، أكثر استخ

طریقة التعلیم المبرمج، التعلیم اإللكتروني وقد أقمنا في ھذا المبحث في تركیزنا 

على المھمة واألكثر استعماال في المواقف التعلیمیة، بكل خطواتھا ومیزھا، 

 .وعیوبھا

 :الدراسة المقارنة

أسالیب التدریس بین الطریقة القدیمة والحدیثة في ظل تحقیق التحصیل الدراسي مع  

 أي األسالیب تكون في حوار مع المتعلم : النمط الغالب الحواري
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فإن األساس العلمي الذي إرتكز علیھ تعلیم وسیر التعلمات قدیما كان یطغى علیھ *

 .مجموعة من العادات اللغویة طابع سلوكي، أي أن التعلیم قائم على فكرة اكتساب

 

 

 
 .152الكافي في أساس تدریس اللغة ص  –محسن علي عطیة  )1

 

وقد تبین أن ھذه النظرة ال تخدم اإلنسان وحریتھ وفي كونھ یجد مصیره واتجاھاتھ 

لوحده، من جھة، وتحدید رصیده اللغوي من جھة ثانیة إال أن اإلنسان یحمل مجموعة من 

ر كثیر، محدد بأصوات مرتبط بمقتضى الحال أو الموقف الذي یكون األسالیب واأللفاظ بقد

فیھ، لذلك جاءت النظریة التوصدیة النحولیة تبین أن العقل قائم على الظام اللغوي، ومرتبط 

 ) المشیر، واالشابة(بعیدا ومتجاوزا المجال السلوكي . بالسیاق المحدد للجمل

الطفل بحسب ما یدفعھ إلى التواصل  كما أن اللغة بالنسبة لھ ،ھي افتعال لدى -

والحوار، والمترتب عن ذلك ھو انتاج متوالیات لغویة، وھذا ما نجده في التراث فإن 

ل وشیوخ العرب كالتحلیل بن أحمد، سویة وغیرھم، التدریس بدأ بحلقات تعلیمیة عند أشبا

من طرف  وكان أساس ھذه الحلقات ھي االمالء على التلمیذ من طرف الشیخ، والقراء

ومعیار المعلم ھو ما قد یحفظھ من معلومات، بمعنى أن طریقة الحفظ كانت  )1(التالمیذ،

سائدة في الموقف التعلیمي في المراحل المختلفة، وكانت أسالیب الحفظ واالستظھار 

والتلقین واضحا في المصنفات النحویة، بحیث نقرر القاعدة وتلقیھا، أي تعتمد على الطابع 

 :مثال نحوي سویة التقریري،

وفما نستشفھ ھنا أن القاعدة كانت تلقى وال یتم استنباطھا من الموقف التعلیمي حتى  -

إدراك النحوین لدى  وھذا ال ینفي. فذلك بغرض توضیح واتباث القاعدة. وإن ذكر المثال

قب التطبیقات والتدریبات إال أنھا لم تكن معروفة كما ھي اآلن، وھي التطبیق الذي یأتي ع

 .الدرس، وبالخطوات األخرى

بحیث أن األسلوب القدیم كانت تقریري یعتمد على المحاضرة وتلقین الدرس بعیدا 

إشراك المتعلم في العملیة وھنا ال یظھر أي حوار في العملیة التعلمیة ما دام أن المعلم عن 

االستماع والحفظ المرتكز علیھ في الموقف التعلیمي وھو سید الموقف، والمتعلم في مھام 
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فإن طریقة المحاضرة التي كان شیوعھا منذ القدیم قد كان لھا حضور حتى في . فقط

ألن المتعلم یحتاج إلى السیر معھ بالتدرج . األنشطة التفاعل، وأنھا ال تناسب مع التالمیذ

 .بالطریقة التي تالئمھ كي یفھم ما یعرض علیھ، فھي اختصار للوقت
 .457ص  اآلدابمكتبة  -2005القاھرة  -2ط -النمو العربي أصولھ و أسسھ و قضایاه –محمد إبراھیم عبادة  )1

 

وعند انتقالنا للعرض واالستخالص في النظرة إلى أسالیب الحدیثة التي تعتبرھا -

وسائل لتنظیم المجال الخارجي، والذي یعتمد على المتعلم بالدرجة األولى وذلك لكي یكون 

لیمیة، بحیث أن ھذا السلوك الذي یجمع لوكھ في العملیة التعیر لسمشارك فعال ونشط ومغ

وعلى ھذا األخیر أن ھذه النظرة الحدیثة  كل من المعارف والوجدان، المھارات، واألداءات

والظروف ) المتعلم والمعلم( التي تجعل عملیة التعلیم ھي نتیجة تفاعل بین أركان العملیة

 .تھیئة ھذه الظروف تماشیا مع رغبات المتعلمالخارجیة لھ، وما یقوم بھ المعلم من 

وأن التدریس بأسالیب الحدیثة وخاصة منھا المتفاعلة، تتنوع في أھداف التعلیم، 

بحیث ال تقتصر على كم المعلومات بسبب أن المعرفة للمتعلم متجددة باستمرار، كما أنھا 

الفروقات الفردیة  تجعل دور المعلم غیر سلبي في الكشف عن التحصیل الدراسي وتراعي

بین المتعلمین بجمیع أنواعھا، وكذلك توسع المجال لعمل المعلم كونھا تساعده على اختیار 

 .المادة التي یقدمھا، واألسلوب المناسب في التقویم وكذلك الوسائط التعلیمیة

وفي الخالصة أن أسلوب التدریس ال یمكن فصلھ عن المادة المقدمة أو عن المتعلم، 

منھا ومتكامل مع المنھج التعلیمي والموقف الدراسي بحیث یشمل  یتجزأجزء ال بل أنھ 

المتعلم وقدراتھ ومیولھ ورغباتھ، والھدف التعلیمي الذي یحدده المعلم من خالل التقویم أو 

، فالتدریس بھذا )المادة العلمیة(وذلك من خالل المعارف التي یقدمھا للمتعلم . قبل التقویم

ف إلى ترجمة الھدف التعلیمي إلى موقف وإلى خبرة یتفاعل االعتبار ھو نشاط مقصود یھد

معھا التلمیذ ویكتسب من نتائجھا السلوك المنشور وحتى یتم ربط التلمیذ بالخبرة التعلیمیة 

 .یتوصل المدرس بطرق واستراتیجیات) محتوى المنھج(
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 .113ص-1914 -1التعلیمیة ، القاھرة طالتقویم التربوي و دوره في توجیھ العملیة  -محمد عزت عبد الوجود )1
 

 

 :مقارنة بین بعض األسالیب القدیمة والحدیثة-

إن أسالیب التدریس القدیمة في بدایة ظھورھا كانت وافیة، بحیث یعتمد على تلقین -

المتعلم لمعلومات ومعارف، أما أثناء العمل بھا وتطبیقھا في الموقف التعلیمي، ومن خالل 

تھا، أنھا ال تفي بالغرض الكامل للموقف التعلیمي كونھا أن المتعلم یقف النتائج التي أظھر

موقفا سلبیا في العملیة التعلیمیة أثناء استخدام ھذه األسالیب لذلك ال بد من بدیال یساعد على 

أن یغطي على ھذه الفجوات في التعلیمة وھي البحث عن األسالیب التي تشرك المتعلم في 

ذلك ستجري مقارنة على بعض أسالیب التدریس وما یمكن استخالصھ من العملیة التعلیمیة ل

 .نتائج حول ھذه المقارنة

سنرى أن التدریس بأسلوبي االكتشاف والحوار وأثرھا على عملیات التعلم، حیث أن 

االكتشاف یمر بعملیات عقلیة بلورت الحقائق ومثلھا "المعروف على أسلوب االكتشاف أنھ 

والمصدر األساسي لھا ھو  )1("من خالل عملیة المالحظة والتجریب في العقل، وتم ذلك

المالحظة والتجریب بحیث تھتم بالوسائل والطرق مستخدما قدراتھ العقلیة والجسمیة 

 .وصوال إلى المعرفة

فھذا األسلوب یساعد المتعلمین للوصول إلى معارف جدیدة، مثال مفھوم رافد لغوي 

شعر، آیات، أمثلة (ما، إكتشاف القاعدة، وھذا ناتج عن معالجتھم تلك األمثلة المختلفة 

المعلم في مھام التوجیھ للمتعلمین إلى ، والتي تكون من انتاجھم، في حین یكون )واقعیة

ول إلى التعمیم، بحیث یساعدھم في ذلك المدرس، ھذا إضافة إلى صیاغة القانون، والوص

 .أن المتعلم یشكل محور العملیة التعلیمیة وھو الناشط األساسي في الموقف التعلیمي

أما أسلوب الحوار یكون التفاعل بین المعلم والمتعلم عن طریق السؤال والجواب 

فیھ قیمة الدرس وھدفھ، وفیھ  الذي یكون لھ عالقة بالموضوع المختار للدرس، بحیث

 .یستخدم المعلم مختلف ألوان األسئلة، بھدف الوصول إلى القاعدة

 

 
 

 .136الكافي في تدریس اللغة العربیة ص  –محسن علي عطیة  )1
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وفق مبادئ نفسیة مھمة لتعلیم بھذه " برونز"أما أسلوب االكتشاف الذي بینھ -

ما، بحیث یتصدى لھا، ویحاول االستراتجیة، وھذه المبادئ ھي مواجھة المتعلم مشكلة 

حلھا، اكتشاف المتعلم المفاھیم والمبادئ اإلنسانیة لنفسھ بالتفاعل مع الموقف باستخدام 

 )1(.االستبصار 

النتائج التي یمكن حوصلتھا من خالل ھذه المقارنة بین األسالیب المستخدمة في أما 

 :التدریس في النقاط اآلتیة

أن أسلوب االكتشاف یجعل من المتعلم ینمي تفكیره، بحیث یكتشف المعارف *

لوحده، كما ینمي آلیات المتابعة واستخدام أسالیب البحث واالكتشاف، وتشجیعھ على التفكیر 

 .، ویساعد على االبداع واالبتكارالناقد

أما أسلوب الحوار یساعد التلمیذ على اختیار المعلومات، وتشجیع وتقویم مدى *

استعابھم للمعارف، كما أنھ ینمي العالقات الشخصیة بین األطراف وتحرر المتعلم من 

 .االنعزالیة

ب بشكل من أما بالنسبة الختیار أسلوب األحسن ھو أن أسلوب االكتشاف ھو المناس

األشكال عن إختیار األسالیب القدیمة مثال الحوار، لكن تبقى الحواریة أسلوب مساعد 

واعتیادي في التدریس، وأن الجمع بین أسلوب الحوار وأسلوب االكتشاف یمكن من تطویر 

المھارات والتذكر والتفكیر الصحیح ویمكن تطور المھارات في عملیات التعلیم والتعلم 

االستدالل والمالحظة والتصنیف واالستخدام االستراتجیات الحدیثة والجمع وخاصة مبدأ 

 .بینھما من القدیمة المناسبة كالقیاس واالستقراء

ف یحدث عندما تقصاد واالكتشاف، بحیث أن االكتشاأما الحدیث عن أسلوب االس-

أ معین، أو یبذل المتعلم جھدا عقلیا مستخدما عملیات عقلیة الكتشاف مفھوم معین، أو مبد

التوصل إلى حقیقة ما، ویختص االكتشاف عندما یمارس المتعلم ما یطلق علیھ عملیات 

 .األساسیة ھي المالحظة االتصال، التصنیف، القیاس، التنبؤ، االستدالل )2(العلم

 
 .275استراتجیھ حدیثة في فن التدریس ص  –خرون عبد الرحمان عبد الھاشمي و آ )1
 .62 –تنمیة المفاھیم العلمیة  –سناء محمد أبو عاذرة  )2
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یبنى على االكتشاف، حیث یستخدم المتعلم قدراتھ االستكشافیة في  ستقصاراالأما 

تقصي ظاھرة أو مشكلة یمارس من خاللھا بما یسمى عملیات العلم المتكاملة أو المنھج 

تحدید المشكلة، صیاغة الفروض، التحكم في المتغیرات، التصمیم، : العلمي لتفكیر، مثال

 )1(.تفسیر البیانات

بصفة رسمیة على أسالیب التدریس القدیمة فإن األمر یعود إلى أما قضیة االعتماد 

النظر في أساسیاتھا ومدى تأثیرھا على المتعلم وعلى تحصیلھ الدراسي، ألن التدریس 

بأسلوب القدیم ال بد أن نعرف على ما یرتكز؟ ألنھ یقوم على أساس سیكولوجي خاطئ ألنھ 

جسمیة والعقلیة، بحیث أن العقل والجسم الناحیة الیرى الطفل بناحیتین منفصلتین ھما 

من شخصیة التلمیذ متكاملة،فال یجب الفصل بینھما كما أنھا كال ھما واالنفعاالت جوانب 

 .ھامین في حیاة المتعلم ، كما أن االتجاه یرى أن المتعلم یمكن تشكیلھ كما نشاء

  في اكتسابفي حین أن المتعلم لدیھ مرونة نعم ، إال أن ھذه المرونة متمثلة 
 .الخبرات و االستفادة منھا و خاصة السابقة منھا و تنظیمھا و تعدیلھا

و من منطق آخر أن المتعلم لن یتعلم إال إذا شارك في عملیة التعلم ، فاستقبالھ 

للمعلومات حتى ولو حفظھا فھذا یؤثر على سلوكھ و شخصیتھ، كما أن المحافظة على 

ال أن األمر ال یكون منحصرا و جامدا في ھذه الثقافة ، التراث واجب من وظائف المدرسة إ

ألن االقتصاد على التراث الثقافي ال یكون محصورا فیھ فقد ة إنما أن یعمل على تطویر 

بحیث یكون جزاء منھ ، و ھذا ال ) 2(ھذه الثقافات ى، حتى یكون المتعلم متمثال في التراث 

 .یكون وفق اإللقاء فقط بل التفاعل معھ أیضا

 

 

 

 

 .109ص -الكافیات التدریسیة -عامر إبراھیم علون )1
 .31رشدي لبیب األسس العامة للتدریس ص  )2
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لكن الحدیث عن البدیل ھذه األسالیب و ھي ظھور االتجاه الجدید و اعتماده على 

أسس سیكولوجیة سلیمة، و ارتكازه على األبحاث المتصلة بالتعلیم ن و على األسس 

یة إال أن ذلك ال یوفي في الوقوع في بعض األخطاء حیث أنھ یھتم الفلسفیة و االجتماع

بالمتعلم أحیانا اھتمام زائد ، فھنا یمكن أن یأخذ التعلیم منحنى فردي و یقف أما أن المدرسة 

ھي المھمة في التوجیھ االجتماعي ، أو من خطأ آخر أن یعتمد المدرسون على المتعلم و 

 . تجھ المتعلم من حاجات و میول توجھ عملیة التدریسعدم تحضیر الدروس ، بحجة ما ین

ذا االتجاه الحدیث فقد ال یركز على التراث الثقافي، و على و قد نجد أن ھ 

المعلومات و الحقائق العلمیة ، و ھنا ال یمكن تعدیل الحاضر إال بعد استطالع على الماضي 

تحصل المتعلم علیھا من خالل وال یمكن بناء حاضر دون دراسة الماضي، أما الحریة التي 

ھذا االتجاه ، قد یستخدم ھذه الحریة یشكل غیر صحیح أحیانا، فالمتعلم یحتاج إلى ضبط 

احتیاجھ إلى الحریة ، أما ممارسة الحریة تكون على ضوء أھداف محددة، و االلتزام 

 )1. (بمصلحة الفرد و الجماعة

یمكن فصلة عن المادة أو عن من خالل ما سبق نتوصل إلى أن أسلوب التدریس ال 

المتعلم أو عن المتعلم أو عن األھداف ، لذلك لتفادي ھذه العواقب سواء تعلق األمر بتحدید 

األھداف أو تحدید النشاط فھذا یرتبوا باختبار الوسیلة و األسلوب الذي نستخدمھ في توصیل 

اء أسالیب العمل ھذه الرسالة و تفعیل عملیة التواصل التعلیمي و ذلك من خالل انتق

المتناسبة مع المحتوى و التي تتناسب مع األھداف و التي تدفع المتعلم یتقاعد مع المادة 

الدراسیة المالئمة بما ینتفع مع مبادئ التعلم ، و أن على المدرس أن تتوفر في أسالیب 

لوك التدریس استشارة دوافع المتعلمین إلى التعلم ، و إتاحة الفرصة لھم للممارسة الس

 .    المطلوب تعلمھ ، و شعور المتعلم بإشباع حاجتھ التي تكون لھم دوافع إلى التعلیم

 

 
 .35رشدي لبیب األسس العامة للتدریس ص  .1
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في إطارھا التلقیني واإللقائي والمناقشة واتجھت التدریس القدیمة تدور  إستراتیجیةكانت *

 .بعد ذلك اتجاھا روحیا

أن ال یلقى على المتعلم إال بالالئق بھ، أما أین خلدون یرى أن البدء " الغزالي"یرى*

 .والتفصیل والعودة على المجمل باإلیضاح أكثر توسعاواالنتقال باإلكمال 

الطبیعیة، وأسلوب استخدام الحواس للمربي، " رسو"استمر تطور األسالیب مثال أسلوب *

ثم أسلوب ) فروبل(المحاولة واللعب للمربي األلماني ، وأسلوب )بستالوتذي(سویسري 

وأسلوب حل المشكالت والنعام على أساس الخیر حتى ظھرت أسالیب حدیثة ) . ھربارت(

 .كأسلوب المشروع، وأسلوب الوحدات

أصبح التدریس علما لھ قواعده وأصولھ ترتكز على علم النفس العام وفروعھ في حین *

 . تعدیل سلوك المتعلم إلىوموجھا أصبح التدریس نشاط مخططا 

  خبرات أساسیة داخل  إلىھي ترجمة أغراض والمحتویات التربویة  األسالیبإن جوھر *

 .موقف تعلیمي، بغرض التنمیة القدرة على التعلم

  .ھو الذي یتم بھ التعلیم والتعلم وتقرر ما سیتعلمھ المتعلم فیما بعد األسلوب*

واه جیدا في أسلوب تدریسھ أفضل بكثیر من منھج غني فقیرا في محتیقال أن منھجا 

 )1.(وأسلوب تدریسھ شيء جامد

إن المعلم ال شك أنھ في حد ذاتھ طریقة وأسلوب بأیسر السبل، فالمعلم الناجح وما یحملھ *

 .فإن الناجح لن یكون حلیفھ في عملھ األسلوبمن غزارة المادة، ولكنھ ال یملك 

التي یستطیع المدرس أن یوجھ في المنھاج والمتعلم شيء  السحریة العصيھو  األسلوب*

وسیلة لوضع الخطط وتنفیذھا في مواقف  واألسلوبأخر، بل أن المنھج مادة وأسلوب، 

 .نمو الطلبة بتوجیھ المعلم إلىالتي تؤدي  واألخرىتعلیمیة 

 

 

 
 .35ینظر طھ حسین الدلیمي أسالیب حدیثة في تدریس القواعد ص )1
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تلقین وإلقاء، وإنما ھو بھ یكون ذلك التواصل الفكري،  التدریس لیس محضأسلوب *

 .وینبغي أن یقوم على الفكر الواعي بحیث یفھم الموضوع، ویدرك الغرض، ویعلم الغایة

ن بین أطرافي العملیة، فإ األساسيأسالیب التدریس یمكن أن تكون ذلك المحور *

صلح لعلوم مختلفة وعلى ذلك ال یمكن اختیار بعضھا یصلح لتدریسي علم بكاملھ، وبعضھا ی

 .أسلوب واحد في سیر الدروس فالمدرس یتحكم في ذلك

الجید یرتبط برغبة المدرس سواء على مجال الشخصیة أو مجال معرفي  األسلوب*

 .أو مھاري

أن محبذي الطرائق یعتقدون أن ) فلسفة التربیة ( في كتابھ " فیلیب فیكس"یرى*

المھمة، وأن المھتمون یمكن أن یعنى بنفسھ في حین یعتقد محبذو  طریقة التدریس ھي

بالسیطرة على المادة الدراسیة معتقدین أن  ینصالمواد الدراسیة أن االھتمام یجب أن 

بالمادة  اعتراف، والحل الوسط ھو )1(الطرائق تتضح ألي مدرس لدیھ ذكاء عادي

بة والطرائق تحقق وظیفتھا إذا ما كانت والطریقة فالمحتوى یتعلم إذا ما أتبع طرائق مناس

 .المادة مناسبة

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                     .37، 33 .المرجع نفسھینظر،
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 :  منھج الدراسة -1
فكریة منظمة وعقالنیة ھادفة  خطواتأي دراسة علمیة البد من إتباع عند القیام ب

كما  ،و ذلك بإتباع منھج معین یتناسب مع طبیعة الدراسة التي سنتطرق إلیھا لبلوغ نتیجة ما

اقتناع ون على لباحث و ذلك حق یكبالنسبة لمر مھم عرفة المنھج المعتمد في الدراسة أن مأ

 .لیھابالنتائج المتوصل إ

تعلیم فان المنھج سھامھا في سیر الالعملیة الحواریة و إ ن دراستنا تتمحوروبما أ

ھتم وتفسیره ت ھو كائن م لوصف مادوالذي یستخ ھو المنھج الوصفي،ره الذي یتم اختیا

 .التعلیمي طراف الوضع اصل في الموقف التعلیمي من خالل أالتووتجدید مجال التفاعل 

المشكلة من وضع القائم للظاھرة أومنھ فالدراسات الوصفیة تقوم على تفسیر الو

و العالقات واالتصاالت و تبادل المعلومات والمتغیرات خالل تحدید الظروف أو األبعاد أ

ذلك التفاعل  علیمي، بھدف االنتھاء إلى وصف في الموقف الت والتطورات الحاصلة

المعلومات  إلیصالالمناسب  األسلوبخالل فعالیة الحوار واختیار  الموجود في القسم من

 .للطرف اآلخر ھو المتعلم

بطریقة علمیة مستندة من المیدان، ومحاولة التوصل إلى حقائق شاملة تكون مصاغة 

وبناءا على ذلك فإن المنھج الوصفي التحلیلي ھو طریقة من طرق التحلیل والتفسیر بشكل 

الوصول إلى أغراض محددة لوضعیة محددة تخص المجال التعلیمي ، علمي منظم من أجل 

أي أن ھناك آخرون یرون أنھ طریقة لوصف ظاھرة وتصنیفھا وتحلیلھا وإخضاعھا 

 .للدراسة الدقیقة كما أنھ یعتبر المنھج المستخدم

 : تقنیات الدراسة -2

الموضوع إلتمام بأدوات منھجیة، وھذا  االستعانةإن طبیعة موضوعنا، یتطلب من 

 :ولھذا اعتمدنا على األدوات المنھجیة التالیة
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اعتمدنا في بحثنا ھذا على المالحظة والتي ھي أداة بحثیة مساعدة : المالحظة - أ

ال غنى ألي بحث عنھا، نظرا لدورھا المھم في الحصول على معلومات دقیقة ومفیدة 

من خالل فعالیة الحوار و اقتراح للدراسة السلوك التعلیمي الذي یكون بین أطرف التعلیمیة 

بأنھا أداة من " خیر الدین عویس"األسلوب المناسب إلیصال المعلومات للمتعلم، ویعرفھا

ولقد ........ )1(و"أدوات البحث العلمي عن طریقھا یتم جمع بیانات عن حال الظاھرة

 .ذات قیمة علمیة ساعدتنا ھذه األداة على بناء فرضیات، واستنباط أفكار

 :االستمارة - ب

وح بین أسئلة مفتوحة وأخرى مغلقة تبنى امن األسئلة تتر مجموعة استمارة البحث

 . ھذه االستمارة بطریقة علمیة وفق فرضیات واإلشكالیات المحددة

توجد ھذه االستمارة للعناصر المبحوثة بغرض اإلجابة عنھا، یقوم الباحث بتنظیم 

ولقد استعنا إعطائھا قراءة علمیة سوسیولوجیة، صیغة علمیة وذلك ب وإعطائھاھذه األجوبة 

األنسب لطبیعة الموضوع المدروس، بھدف معرفة ما إذا  داة البحثیة ألننا رأینا أنھابھذه األ

كان ھناك تواصل في الحقل التعلیمي، یساعد على سیر التعلیم، وذلك باالنتقاء المناسب 

وفي ھذا المقام عمدنا إلى طرح األسئلة والفعال لألسلوب الذي یتحكم في الموقف التعلیمي 

 .والمغلقة المفتوحة

 :مجاالت الدراسة -3

 :المجال المكاني ) أ

ي فیھ، ونظر للقرب الجغرافي ومعرفتنا بالمكان و سھولة لكل دراسة مكان تجر

ي الزمن وبعد المسافة في االتصال بالمبحوثین، وسھولة الوصول إلیھ، وبالتالي إلغاء عامل

توزیع االستمارات، فقد ماھا باختبار مدینة مستغانم وبالتحدید في دائرة بوقیرات وسوافلیة 

 .وماسرى التي نقیم فیھا إلجراء الدراسة المیدانیةو سیرات 

 

 
 .63ص -م1997 -1القاھرة ط –دار الفكر العربي  -دلیل البحث –خیر الدین عویسي  )1
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 :المجال الزماني)ب

إن أي بحث علمي یتطلب من الباحث مدة زمنیة وذلك حسب الظروف المساعدة أو 

المعرقلة لذلك، فبدأت الدراسة من خالل القراءات األولیة للموضوع وبناء الفرضیات، 

من  ابتداءرع فیھ وتحدید الخطوط العریضة للبحث النظري وقد دام الجانب المیداني فقد ش

 .أفریل 27أفریل إلى  17

 :المجال البشري) ج

تحرر علیھا استمارة المستجوبین، ولقد اعتمدنا في یسمى أیضا بوحدة المعاینة التي 

ة الذین أجرینا الدراسة سن 40سنة إلى  25البحث خصیصا ألساتذة التعلیم الثانوي من سن 

التعلیم الثانوي للسنة الثانیة ثانوي، ألن موضوع ھذا مثل ھذا المجال في أساتذة علیھم، وی

المجال خاص أطرف التعلیم الثانوي وتفاعلھم مع التعلمات وھم مقبلون على مراحل 

 .االنتقال وخاصة المستوى الجامعي الذي یتعین على البحث واالعتماد على الطالب

 :عینة الدراسة) د

تي یبنى علیھا البحث العلمي وذلك ألنھا إن اختیار العینة یعتبر من أھم الخطوات ال

تختلف حسب طبیعة الموضوع، وھذا ما یدفع الباحث إلى اختیار العینة كوسیلة وأداة 

وربما أنھ یصعب علینا وعلى أي باحث أن یتصل بعدد للتحقیق من صحة نتائج الدراسة، 

ال مفر من بة، كبیر من المعنیین بالدراسة لكي یطرح علیھم األسئلة، وتحصل على األجو

 .اء إلى األسلوب أخذ العینة التي تمثل التعلیم وذلك للبحثتجاالل

 .عینة نصدق أنھا عینة البحث في ھذه الدراسة20وفي بحثنا ھذا اخترنا 

 

 

 

 

 

 

 :تحلیل البیانات وعرض النتائج للدراسة -

 :بناء وتحلیل الجداول الخاصة بالبیانات الشخصیة ) أ
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 :العینة حسب الجنسیوضح توزیع أفراد ) 1(جدول -

 النسبة التكرار الجنس
 40% 28 ذكور
 60% 12 إناث 

 100% 20 المجموع
  

 :التحلیل

نالحظ من خالل الجدول الخاص بالعینة المدروسة على حسب السن أن نسبة  •

 . %100من  %40ھي أكبر نسبة، وتلیھا نسبة الذكور التي تقدر ب  %60اإلناث 

ونستنتج من خالل ھذا الجدول أعاله أن نسبة اإلناث أكبر من نسبة الذكور،  •

علیھا، وفي نفس الوقت  تمارةفي المؤسسة التي تم توزیع االس اإلناثوذلك راجع إلى حلول 

أن الحظنا أن اإلناث لدیھم مھنة التعلیم ھي األكثر لدى اھتماماتھم االجتماعیة والسبب 

 .كما ھو الشأن في الحال االجتماعي. راجع إلى طبیعة اإلناث في تسییر المھام التعلیمي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :یبین توزیع أفراد العینة حسب السن) 2(جدول -

 المجموع 40إلى  35من  35إلى  30من  30إلى  25من  السن
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 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار الجنس
 %100 07 %15 03 %10 02 %10 02 ذكور
 %100 13 / / %10 02 %55 11 إناث

 %100 20 %15 03 %20 04 %65 13 المجموع
 

 :التحلیل

المبحوثین الذین تتراوح أعمارھم نالحظ أن نسبة ) 2(من خالل الجدول رقم •

الفئة التي ما ، أ% 55ونسبة اإلناث ب  %10سنة بالنسبة للذكور قدرت ب 30إلى  25بین 

، %10، أما اإلناث قد قدرت بنسبة %10للذكور حوالي  35إلى  30تتراوح أعمارھم من 

بما جمع ، أما اإلناث لم یكن ھناك نسبة تقدر %15والمبحوثین الذین تتراوح أعمارھم 

 .اإلناث مع الذكر %65المجموع باإلناث في الفئة األولى ب 

 .اإلناث مع الذكور %20قدرت ب ) سنة35إلى  30من (الفئة الثانیة 

 .قد جمعت الذكور دون اإلناث %15قدرت ب ) سنة 40إلى  35من ( الفئة الثالثة

 

ین الذ %10أكبر من نسبة الذكور  %55ونستنتج أن نسبة اإلناث تكون ب •

فتكون نسبة ،سنة، وھذا راجع إلى توظیف اإلناث  30سنة إلى  25تراوحت أعمارھم بین 

عالیة في مجال التعلیم أكثر من الذكور لھم مجاالت أخرى أكثر من اإلناث، وأن نسبة 

سنة مع نسبة اإلناث، وأن نسبة الذكور في  35إلى  30الذكور تكون متساویة في الفئة من 

 .سنة تكون أكبر واإلناث منعدمة في ھذا المجال 40إلى  35فئة من 

 

 

 

 

 :یوضح توزیع أفراد العینة حسب الخبرة المھنیة) 3(الجدول -

 السن
 الجنس

 5من سنة إلى 
 سنوات

إلى  5من
 سنوات10

سنوات  10من
 فأكثر

 المجموع

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار
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 %100 09 %15 03 %15 03 %15 03 ذكور
 %100 11 / / %10 02 %45 09 إناث

 %100 20 %15 03 %25 05 %60 12 المجموع
 

 :التحلیل

ھذا الجدول یبین العینة المدروسة من خالل الخبرة المھنیة في مجال التعلیم، فإن 

، أما اإلناث كانت النسبة % 15سنوات ب 5في خالل خبرتھم من سنة إلى نسبة الذكور 

 %15سنوات ب  10سنوات إلى  5ونسبة الذكور في الفئة الذین لدیھم الخبرة من ، 45%

سنوات فأكثر نسبة الذكور  10، أما الذكور فالفئة الذین یملكون خبرة من %10واإلناث

 .،أما اإلناث منعدم 15%

 

الذین یملكون خبرة من  %10ونستنتج أن ذوي الخبرة كانت النسبة ضمن الذكور 

یعود السبب إلى أن اإلناث  %55التي قدرت ب  ات أقل من نسبة اإلناثسنو 5سنة إلى 

دائما النسبة أكبر بحیث أن العینة جدیدة اكتسب الخبرة ضمن سنة واحدة وھذا راجع إلى 

تكون نسبة الذكور أكبر من نسبة اإلناث،  10سنوات إلى  5التوظیف الجدید، أما الفئة من 

سنوات فأكثر أقل وھو الذكور السبب أن األستاذ  10ة من أما الفئة الذین لدیھم خبرة عالی

 .المكون یكون في طور غیر ثانوي، ینتقل إلى مھام أخرى ضمن مستویات أخرى

 

 

 

 

 

 :یوضح توزیع أفراد العینة حسب الشھادة المتحصل علیھا) 4(جدول-

 الشھادة 
 الجنس

 شھادات أخرى ماستر لیسانس
 النسبة تكرار النسبة تكرار النسبة تكرار

 %5 01 %20 04 %25 05 الذكور
 / / %40 08 %10 02 اإلناث

 %5 01 %60 12 %35 07 المجموع
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 : التحلیل

فالحظ من خالل جدول الخاص بالمتحصلین على شھادة لیسانس بالنسبة للذكور 

، أما اإلناث كانت  % 20أما المتحصلین على شھادة ماستر لذكور  %10واإلناث   25%

من الذكور،  %5، وبالنسبة للمتحصلین على شھادة أخرى عالیة بنسبة  % 40النسبة ب

 .واإلناث منعدمة النسبة

ذكور غلبت نسبة اإلناث في شھادات لیسانس وانعدمت النسبة الونستنتج أن نسبة 

 .عند اإلناث، ونرى أن اإلناث لدیھم شھادات الماستر أكثر من الذكور

 :یبین توزیع أفراد العینة على حسب الوظیفة) 5(ولجد-

 الوظیفة 
 الجنس

 أستاذ مكون أستاذ التعلیم الثانوي
 النسبة التكرار النسبة التكرار

 %15 03 %35 07 ذكور 
 / / %50 10 إناث 

 %15 03 %85 17 مجموع
 :التحلیل

لصفة أستاذ التعلیم نالحظ أن في الجدول الخاص بالوظیفة ونوعھا أن نسبة ذكور  -

 %15وبالنسبة إلى ذكور بصفة أستاذ مكون تقدر ب  %50، أما اإلناث  %35الثانوي ب

 .أما اإلناث ال یوجد نسبة تقدر الكمیة

ونستنتج أن نسبة اإلناث أكثر من نسبة الذكور وھذا راجع إلى تحصل اإلناث على  -

مستوى المطلوب للمؤسسة، أما نسبة شھادة التعلیم الثانوي تناسبا مع تقدیر الشھادة، وال

لذكور أعلى نسبة والسبب أن ھناك فئة كثیرة من النساء ال األساتذة بصفة مكون نجد ا

 .یكملون الدراسة لظروف أو سبب آخر انتقالھم إلى مستویات أخرى

 

 :بناء وتحلیل الجداول الخاصة بالمحور الثاني حول الموقف التعلیمي) ب

 :اإلجابة عن السؤال إذ ما كان الفروقات الفردیةیبین ) 6(الجدول  -

 %النسبة المئویة  التكرار اإلجابة
 100 20 نعم
 / / ال

 100 20 المجموع
 :التحلیل
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أما اإلجابة ب  %100قدرت نسبة " نعم"نالحظ أن من خالل الجدول أن اإلجابة ب

 .قدر بنسبة ال تنعدم اإلجابة فیھا لم ت" ال"

معقولة ألن التدریس من مھامھ الكشف عن  "بنعم" اإلجابةلذلك یتضح لنا أن 

الفروقات الفردیة ما دام أنھ یتعامل مع كائنات متشكلة التركیب المختلف عن بعضھا البعض 

و أن االختالف والتمیز بین ’فأفراد النوع الواحد یختلفون فیما بینھم ’وھذه سنة هللا في خلقھ ’

في مستویاتھم العقلیة والنفسیة والجسمیة وحتى على مستواھم المعرفي في   المتعلمین

 .الدراسة 

 :الذي یوضح اإلجابة وتبریر حول تشكل الفروقات الفردیة في مجموعة) 2(الجدول 

 %النسبة المئویة  التكرار اإلجابة
 30 06 مجموعتین

 70 14 أو أكثر
 100 20 مجموع

 :التحلیل

الجدول الخاص بتشكل الفروقات الفردیة إلى مجموعات فقد كان یتضح من خالل -

، أما تشكل الفروقات الفردیة إلى أكثر من مجموعتین %30تكوینھا مجموعتین قدرت ب 

 . %70فأكثر فكانت اإلجابة ب 

ونستنتج أن تشكل الفروقات إلى مجموعات فأكثر وذلك راجع إلى أن ھناك تمییز -

فیكون دائما من المتفوقین، ومن یكون بطيء الفھم . واالستیعابمثال في سرعة الفھم 

فیحتاج إلى التكرارات، وذلك حسب درجة التفاعل التلمیذ مع الدروس وسبب آخر تنوع 

واختالف التفاعل من موقف إلى آخر فھناك تفاعل مع نشاط . المواد واألنشطة التعلیمیة

 .النصوص والقواعد قل ذلك التفاعل

 :لذي یبین اإلجابة عن سبب تكوین ھذه الفروقاتا) 3(الجدول

 المجموع ضیق الوقت صعوبة البرامج عدم الفھم اإلجابة
 20 02 06 12 التكرار
 %100 %10 %30 %60 النسبة

 :التحلیل
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نالحظ من خالل الجدول الذي یوضح أن سبب تشكل ھذه المجموعة من الفروقات -

أما في مرحلة ضیق  %30صعوبة البرنامج ، وفي %60قد قدرت النسبة في عدم الفھم 

 . %10الوقت 

نستنتج أن نسبة عدم الفھم كانت عالیة بالمقارنة مع األسباب األخرى وذلك راجع -

إما إلى الطریقة واألسلوب بحیث ال یستطیع اختیار األسلوب المخیر لألنشطة، أو األستاذ 

وقلة التفاعل بین المعلم في حد ذاتھ كونھ یتعامل مع أجناس مختلفة من األنشطة، 

والمتعلمین، أما النسبة لصعوبة البرنامج كانت أقل ألن معظم البرنامج تكون لھا أثر على 

المتعلم، أما بالنسبة لضیق الوقت كانت ر د من جدید حسب العصر والزمن وتغیالمتعلم والب

أو سبب . النسبة أقل ألن سببھا راجع إلى عدم التكیف من إدارة الصف مع ضیق الوقت

 .آخر على صاحب النص یمثلھ بوقت أكبر من االستخالص

 :یبین اإلجابة عن أحسن الطرائق المستعملة في التدریس) 4(الجدول

 المجموع الحواریة التلقینیة اإلجابة
 20 18 02 التكرار
 %100 %90 %10 النسبة

 :التحلیل

الطرق في  لنتائج الجدول أعاله حسب السؤال حول أحسنمن خالل عرضنا -

 .%10، أما أسلوب التلقین ب%90التدریس وقد تبین أن التدریس بأسلوب الحوار یقدرب

ونالحظ أن أسلوب الحوار یغلب على الطرق التلقین وذلك راجع إلى أن الحوار ھو -

بحیث ینعكس ذلك . األسلوب الفعال في التدریس، وال یكفي التلقین في اكتساب المعلومة

 .فھ سلبي رغم أنھ محور العملیة التعلیمیةالمتعلم ویجعل موق

 :یوضح میل المتعلمین في اإلجابة على نوعیة األمثلة) 5(الجدول

 المجموع ھما معا الفھم الحفظ اإلجابة
 20 11 03 06 التكرار
 %100 %55 %15 %30 النسبة

 :التحلیل

بین الحفظ نالحظ أن من خالل الجدول أن نوعیة األسئلة المستعملة والتي تجمع -

واألخرى التي ترتكز على الفھم  %30، أما التي تعتمد على الحفظ ب%55والفھم بنسبة 

 .%15ب
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ویمكن أن نقول أن المتعلم یعتمد األسئلة التي تجمع بین الحفظ والفھم وھذا راجع -

إلى االختالف في المستوى المعرفي، فھناك ما یعتمد على الحفظ واآلخر یعتمد على الفھم، 

الدراسي معقول ما دام ھناك فروقات فردیة حتى على  تحصیل تنوع األسئلة تجعل الألن 

 .مستوى المعرفة

 :یبین اختیار األسلوب الذي یساعد في سیر الدرس) 6(الجدول

 المجموع جمیع النشاطات في أسلوب واحد تخصیص كل نشاط لھا طریقة اإلجابة
 20 04 16 التكرار 

 %100 %20 %80 النسبة
 :التحلیل

من خالل جدول البیانات نالحظ أن نسبة اإلجابة الذین یعتمدون على تخصیص كل -

، أما الذین یدرسون بأسلوب واحد جمیع األنشطة قدرت  %80نشاط أسلوب قدرت ب

 .%20ب

لذلك فإن السبب راجع إلى أن كل نشاط تعلیمي لھ أسلوب فتدریس النصوص -

القواعد وال یمكن جمع جمیع األنشطة والتدریس بأسلوب یختلف عن التعبیر، وعن نشاط 

لوبین مثال في أسلوب شرح األمثلة، واحد، بحیث أن نشاط واحد مثال القواعد یتطلب أس

 .وأسلوب في استخالص القاعدة

 :الذي میل المتعلمین إلى األنشطة التي یتفاعلون معھا) 7(الجدول

 المجموع الفھم الحفظ اإلجابة
 20 07 13 التكرار
 %100 %35 %65 النسبة

 :التحلیل

نالحظ من خالل الجدول الخاص بتفاعل المتعلم حول األنشطة ونوعیتھا فإن -

 .%35، أما التي تسیر وفق الحفظ قدرت ب%65األنشطة التي تعتمد على الفھم بنسبة 

نستنتج أن التفاعل بین أركان العملیة التفاعلیة التعلیمیة الیوم یعتمد بنسبة كبیرة على 

الفھم أكثر من الحفظ وذلك راجع أن المتعلم أثناء مشاركتھ وبحثھ في الموقف التعلیمي، و 

اعتماد العملیة التعلیمیة علیھ ذلك یجعلھ یمیل إلى رافد بحیث أنھ یفرض الحفظ إال إذ كلف 

 .دررجوعھ إلى الحفظ یكون مقید ویرجع دائما إلى ما ھو مجر، ألن وأجب

 :تحلیل نتائج السؤال الذي یتم ترتیب میل التالمیذ على حسب األسئلة
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نالحظ من خالل النتائج أن نشاط النصوص ھو الذي اعتبره األساتذة حسب میول -

تلیھا التالمیذ في المرتبة األولى، أما المرتبة الثانیة فقد خصصت للبالغة والمطالعة ثم 

والمرتبة الثالثة خصصت للتعبیر الكتابي، وبعضھم وبشكل قلیل . النشاطات األخرى

لرابعة فقد جعلھا البعض أنھا تناسب البالغة وأقل بكثیر خصصھا للنصوص، أما المرتبة ا

القواعد وبالنسبة للمرتبة الخامسة خصصت للتعبیر، أما المرتبة السادسة فقد كانت 

 .للمشاریع

ونستخلص أن میول المتعلمین نحو األنشطة التي یشارك فیھ المتعلم مثل النصوص -

أما األنشطة األخرى فقد كانت للتعبیر . بالقراءة، الحوار، ونشاط البالغة وخاصة العروض

الكتابي والمشروع، ألن التعبیر ھو خاتم األنشطة وبجمع جمیع ما تعلمھ المتعلم من جمیع 

األنشطة من مھارات وقدرات ومعارف واستخدامھا في التعبیر بتوظیف في أعمالھم الكتابیة 

 .والشفویة

 :التالمیذ نحو األنشطةالذي یخص بتفسیر میول ) 9(تحلیل نتائج السؤال 

نالحظ من الدراسة لنتائج أن ھذا الترتیب لھذه األنشطة انطالقا من النصوص -

وصوال إلى المشاریع راجع إلى أن التالمیذ یفضلون النصوص ألن فیھا نوع من الخیال 

كما أن البعض ركز على ھذه األمور من خالل ما یجده المتعلم  كما تنمي قدراتھ الفكریة،

تنوع من خالل ما ھو شعر ونثر، والبعض  من فیھا و ا، كما أنھا سریعة الفھم والنقاشمناسب

الذي یمیل إلى المطالعة التي تنمي رصیده اللغوي، وھروبا من القواعد وخاصة الدروس 

 .المتشابھة مثل المنصوبات، المرفوعات التي یكاد المتعلم أن ال یفرد بینھا إال بعد التدریب

 :ضح اإلجابة عن مساھمة األساتذة في إعداد البرامج الدراسیةیو) 10(الجدول

 %النسبة المئویة  التكرار اإلجابة
 15 03 نعم
 85 17 ال

 :التحلیل

من خالل النتائج الظاھرة في الجدول حول إعداد البرامج الدراسیة بمشاركة -

 . %85قدرت" ال"، أما اإلجابة %15قدرت " نعم"تبین أن نسبة اإلجابةاألساتذة 



 الفصل الثلث   الجانب التطبیقي

88 
 

نالحظ أن األساتذة ال یشاركون بصفة عامة في إعداد البرامج والسبب راجع إلى -

أن وزارة التربیة ال تعطي األولویة لألساتذة في وضع البرامج الدراسیة بل وزارة في 

 .تخطیط البرنامج

یبین تبریر اإلجابة على عدم المشاركة وتعدیل البرامج حسب مستوى ) 11(الجدول

 :مینالمتعل

 %النسبة المئویة  التكرار اإلجابة
 60 12 نعم
 20 04 ال

 80 16 المجموع
 :التحلیل

وأما اللذین  %60ب" نعم"الجدول أنھ یمثل للذین أجابوا نالحظ أن من خالل -

 .%20قدرت ب" ال"أجابوا

نستنتج أن األساتذة یعدلون في البرامج بنسبة كبیرة على حسب مستوى التالمیذ -

االكتشاف وتعویضھا بأسئلة أخرى مثال،  بعض أسئلة المناقشة أومثال في النصوص نزع 

تعطي لنا اإلجابة  دون على البرامج بصفة كلیة كما ھو، أما الفئة األخرى لممواآلخرون یعت

 .في التبریر

 :یوضح نوعیة المھارات التي یكتبھا المتعلم )12(الجدول

 الكتابة الحوار الفھم القراءة 
 03 12 02 03 التكرار
 %15 %60 %10 %15 النسبة

 :التحلیل

أما مھارة  %15من خالل الجدول الذي أن المھارات المكتسبة بالنسبة للقراءة قدرتب

، ومھارة  %60، والنسبة التي تحصلنا علیھا في اكتساب مھارة الحوار ھي  %10الفھم 

 .%15الكتابة ھي 

ونالحظ أن اكتساب مھارات اللغویة في الدرس التعلیمي تغلب مھارة الحوار  -

والخارج عن الصف وھو المھارة الفعالیة داخل الصف الدراسي  لھ بحیث أن الحوار

سابھا ثم التدرب علیھا داخل وخارج الموقف التعلیمي، ثم األساسیة التي على المتعلم اكت
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مھارات األخرى وخصوصا في ھذه المرحلة والمستوى بحیث أن القراءة والكتابة تأخذ 

 .نفس النسبة أكبر من الفھم

 :الذي یبین المعاییر المتبعة الختیار األسلوب المناسب والفعال) 13(الجدول

الذي یؤید سلطة  
 األستاذ

تمد على حریة الذي یع
 المتعلم

الذي یمزج 
 بینھما

 المجموع

 20 16 / 04 التكرار

 %100 %80 / %20 النسبة

 :التحلیل

وأما التي  %20نالحظ من خالل الجدول أن نسبة الذي تعتمد على سلطة األستاذ -

تعتمد على حریة المتعلم لم نتلقى أي إجابة، لكن نسبة التي مزجت بین سلطة المعلم وحریة 

  %80المتعلم قدرت ب

قد وجدنا نسبة أكبر ألن اذا  نستنتج أن نسبة المزج بین المعیارین السلطة والحریة-

لیة التعلیمیة على اعتمدنا على سلطة األستاذ، یكون المتعلم موقف سلبي وإذا اعتمدت العم

 .حریة المتعلم فإن یبقى المتعلم ھو سید الموقف ویقف المعلم موقف سلبي

 الذي یوضح اإلجراءات المھمة علیھا ؟) 14(الجدول

تطبیق جمیع األسالیب  
 ثم التقویم

جمع األسالیب 
واختیار 

 المتشابھة منھا

عرض المادة 
وفق تفكیر 

 المتعلم

اختیار خطة 
توافق 

 األنشطة

 المجموع

 20 14 04 / 02 التكرار
 %100 %70 %20 / %10 النسبة

 :التحلیل

من خالل عرض النتائج التي توصلت إلھا قد تبین أن نسبة تطبیق األسالیب ثم -

 %20أما جمع األسالیب واختیار المناسب منھا لم نسجل أي نسبة،ونسبة ،%10التقویم 

المتعلم وتفكیره ومستواه، أما بالنسبة الختیار  سجلوا إجابتھم باعتمادھم علىباإلجابة الذي 

 .%70خطة توافق بین األسلوب والنشاط قد أخذت نسبة أكبر ب 

نالحظ أن معظم األساتذة یستعملون األسالیب التي توافق النشاط واختیار خطة -

یوجد نشاط بدون أسلوب ولكل طریقة  معدلة تناسبا مع النشاط واألسلوب، لذلك فإن ال
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لنشاط معین، أو اختیار مجموعة من األسالیب التي تجعل طریقة سیر الدرس  مناسبة

 .مناسبا وعدم وجود فجوات بین األنشطة، ألن نشاطات اللغة العربیة متكاملة فیما بینھا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .فعالیة اإلختبارالذي یبین ) 15(الجدول

 %النسبة المئویة  التكرار اإلجابة
 %55 11 نعم
 %45 9 ال

 %100 20 المجموع
 :التحلیل

أما  %55قدرة النسبة  "نعم"یوضح الجدول الممثل أعاله أن نسبة الذین أجابوا ب

 .%45قدرت " ال"الذین أجابوا 

نالحظ أن معظم األساتذة یكتفون بالتقویم من خالل االختبار فقط الدرس راجع إلى -

 .اختبار مبرمج ومرحلة ختامیة للتقویم
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 :نتائج عامة للدراسة المیدانیة  *
 :نتیجة المحور األول-1
توصلنا من خالل الدراسة في البحث لموضوع إسھام العملیة الحواریة في سیر -

التعلمات إال أن أساتذة التعلیم الثانوي وخاصة األساتذة الذین یدرسون في السنة الثانیة 

متحصلین على شھادة الماستر في سنة  35سنة إلى  30ثانوي تتراوح أعمارھم ما بین 

 .األدب العربي، ضمن وظیفة التعلیم الثانوي ألساتذة

 :نتیجة المحور الثاني-2
ھناك عالقة بین نوع العالقة التي تربط األساتذة بالتلمیذ ومیلھ نحو نشاط معین  -

تلف األساتذة مع مخوھذه العالقة ھي المعبر عنھا بأسلوب التدریس، بمعنى كیفیة التعامل 

التالمیذ، فكلما كانت ھذه العالقة جیدة أدى ذلك إلى تكوین وزیادة میول التلمیذ نحو 

 .األنشطة

 .معظم األساتذة یصادفھم في بعض األحیان تالمیذ ال یشاركون في الحصة -

ومستواه العقلي  یقوم بعض األساتذة باختیار األسلوب تماشیا مع األنشطة والتلمیذ -

 .والتفكیري

ھو العامل المناسب في سیر الدرس، ألن األسلوب ھو الذي تفكر بھ وما  األسلوب -

 .تفكر فیھ
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إن اكتساب المھارات اللغویة یتم بالتدریب، المحاولة واكتساب المھارات بتدرج  -

من السھل إلى الصعب، ألن التعلم ینبغي رغبة في ذلك، كما مھارات االستماع، 

یكون التفكیر مفتوح نحو تفكیر أعمق األبعاد، بھذه المھارات والحوار،والكتابة، والقراءة، 

 .واستغالل ھذه المھارات حتى خارج الوسط التعلیمي

 .یم النھائيقدون أن حصص االختبار كافیة للتقیھناك نسبة من األساتذة یعت -

 األسالیبفي التدریس والبعض یؤید القدیمة  األسالیبھناك من األساتذة من یفضل  -

 .الحدیثة

حسب میول المتعلم ورغباتھ مثال المشروعات  األسالیبیفضلون  األساتذةبعض  -

 .لذلك اإلمكانیاتالمؤسسات لم توفر لھم  أن إال

 .العملیة التعلیمیة أركانتؤخذ الجمع بین مھام  واإلجراءاتوان بعض المعاییر  -



   الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

  جامعة مستغانم

    كلیة األدب والفنون

   قسم اللغة العربیة وآدابھا

 

استمارة استبیانیھ لدراسة أھمیة أسالیب التدریس وخاصة منھا المعتمدة على 
 .الحوار وتأثیرھا على سیر التعلمات

 

اإلستبیانیة موجھة إلى أستاذة اللغة العربیة وآدابھا في الطور الثانوي  االستمارةھذه 

 .للسنة ثانیة ثانوي

 :سالم علیكم وبعد

الذي یندرج ضمن البحث العلمي لتحضیر  االستبیانأساتذتنا الكرام نتقدم إلیكم بھذا 

لمشاركة في إنجاز ھذه ، لذا نرجو منكم إفادتنا بافي اللغة العربیة وآدابھا الماسترشھادة 

 .الدراسة وإعطاء أجوبتكم على ما تحتویھ اإلستمارة

ونحیطكم علما أن ھذا اإلستبیان یبقى في سریة تامة، وأجوبتكم تستعمل لغرض 

لیل بعض العقبات التي تواجھونھا من خالل نشاطاتكم في ذالعلمي، والمشاركة في ت البحث

الكرام الشكر والتقدیر وهللا في عون العبد مادام العبد في  ناحقل التعلیمیة، فلكم منا أساتذت

 .عون أخیھ

 

 

 

 

 

 

 



 استمارة استبیانیة                     
 : ..........المؤسسة اسم    

 :..................الدائرةمدرسو السنة الثانیة ثانوي              : الفئة المستھدفة

 :...................البلدیة

 

 .بطاقة شخصیة للمدرس: المحور األول

      � أنثى        �      ذكر: الجنس-1

 �سنة 40إلى  35من  �سنة 35إلى  30من   �سنة 30إلى 25من : عمر األستاذ-2

 �سنوات 10أكثر من  �10سنوات إلى  5من �سنوات 5من سنة إلى : سنوات الخبرة-3

 : الشھادة المتحصل علیھا مع التخصص-4

 �شھادات أخرى         �ماستر                   �لیسانس   
.............       .........................................     ... 

 :الوظیفة 

   �    أستاذ مكون    �أستاذ التعلیم الثانوي     -5

 .التفاعل بین المعلم والمتعلم في الموقف التعلیمي: المحور الثاني
 طلعتم على الفروقات الفردیة؟ا ھلالیومي للتالمیذ  واحتكاككممن خالل معاملتكم -1

 �ال             �نعم     

 �أو أكثر       �إذا كانت اإلجابة ھل تتشكل من مجموعتین       -2

 �ضیق الوقت �صعوبة البرنامج  �عدم الفھم : ھل تتمثل ھذه الفوارق في-3

 ترونھا ناجحة في تقدیم الدرس؟ما الطرائق التي -4

    �التلقینیة          �الحواریة      

 التالمیذ في اإلجابة على األسئلة؟ إلم یجنح-5

 �أم ھما معا    �التي تعتمد على الفھم      �التي تعتمد على الحفظ   

 في نظركم ما الطریقة المفیدة في سیر الدرس؟-6

 �تلك التي تخصص لنشاطاتھا حصة مستقلة   -



 �تلك التي تجمع فیھا كل النشاطات             -

 :في نظركم ھل یتفاعل التلمیذ مع األنشطة المعتمدة على-7-

 �الحفظ            �الفھم      

 :رتب میول التالمیذ للنشطة اآلتیة-8

    �المطالعة    �النصوص      �البالغة     �القواعد   

          �        المشاریع       �التعبیر الكتابي         

 ما سبب ذلك في رأیكم؟-9

       ...................................................................................... 

...................................................................................... 

 ھل تساھمون في إعداد البرامج الدراسیة؟-10

     �    ال           �نعم    

        إذا كانت اإلجابة ب ال فھل تعدلون في بعضھا نزوال عند مستوى التالمیذ؟-11

      �       ال       �نعم      

 ما ھي المھارات الظاھرة على تالمذتكم؟-12

 �الكتابة       �الحوار          �الفھم          �القراءة    

 في رأیكم ما ھو المعیار المناسب الختیار األسلوب الفعال؟-13

 � األسلوب الذي یؤید على سلطة األستاذ           -

 � لذي یعتمد على حریة التلمیذ             ااألسلوب -

     � األسلوب الذي یمزج بین سلطة األستاذ والتلمیذ     -

 ما ھي اإلجراءات المناسبة في استعمال أسلوب التدریس؟-14

            � تطبیق جمیع األسالیب وبعد ذلك التقویم                       -

        � ا                             المتشابھة منھجمع األسالیب واختیار -

       � عرض المادة الدراسیة وفد منھج التفكیر للمتعلم                   -

     � اختیار خطة تساعد على توافق األنشطة مع أسلوب التدریس    -

 ھل تجدون حصص االختبارات كافیة؟   -15

 � ال       �نعم      
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 ةــــالخاتم
علیم، وسیر التعلمات تتعرضنا في ھذا البحث إلى دراسة الحوار والتواصل في ال

 .بشكل جید، وذلك بربطھا بأسلوب التدریس المساعدة في عملیة التعلیم والتعلم

وانطلقنا في ھذا البحث من الواقع، كما ھو شأن جمیع الدراسات األخرى التي تقف 

، ولدعم وإثبات عالجھاعلى الظواھر في الواقع وتستقصیھا معرفة مواطن العلة ثم 

مختلف الجوانب التي تخدم  تالفرضیات، أما من خالل الدراسة التي قمنا بھا، والتي تناول

لمیداني بھدف تحدید وبلوغ مجموعة من النتائج المتمثلة واالموضوع في إطاره النظري 

 :فیما یلي

یعتمد التواصل على قواعد تشمل المرسل والمرسل إلیھ، والوسیلة واألداة بحیث أن -

 .مستوىعلى حسب المیادین، وحسب ال ھذا التواصل یختلف

یح تلعب الحواس دورا فعال في عملیة التواصل مما یستدعي استغاللھا بشكل صح-

 .وذلك أنھ ینعكس على التحصیل المعرفي السلوكي الدراسي

فعالیة الحوار التي تنشط العملیة التعلیمیة التواصلیة وھذا ما  على التواصل اعتماد-

 .یجعل التعلیم یستمر وال یتوقف على المعلم فقط

 .التركیز على األسالیب الفعالة وعدم التحیز على التدریس بأسلوب واحد-

نویع أسالیب التدریس على حسب النشاط الذي یستدعي ذلك األسلوب ألن تغییر وت-

 .تدریس النشاط الواحد یستلزم أسلوبین على األقل

بأسلوب عرض المادة، بحیث أن األستاذ ھو المخول بھذا العرض لذلك  االھتمام-

یجب أن یكون مطلعا على ما وجد في اللسانیات وبحوثھا، وفسح المجال لھ، لیلتقي 

 .بالباحثین، كي یتدارس معھم شؤون التدریس

بإتباع المشاكل بالمتعلم مراعاة مستواه المعرفي الثقافي، محاولة  االھتمام-

على عدم النفس التربوي  باالعتمادالحلول لھا، ذلك  وإیجاد، ومعرفة أسبابھا، واألخطاء

 .وتطبیق نظریاتھ في المواقف التعلیمیة

التركیز على الجانب الشفوي من اللغة وإتاحة الفرصة للمتعلمین كي یستعملوا -

 .ویوظفوا ما تعلموه من دروس، وإثراء لغتھم بمفردات
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یمھم دائما وإعطائھم فرصة التصحیح الذاتي وذلك األخذ بید المتعلمین وتقو-

أخطائھم بأنفسھم التي خرجوا من الصواب وھذا ما قد یصل بھ  اكتشافھم على دبتعوی

 .التواصل والحوار في التدریس

 .األسلوب المناسب الذي یوفق بین األھداف التعلیمیة والسلوكیة اختیار-

التواصل عن طریق أسلوب المناسب تفعیل الموقف التعلیمي، وذلك بتحسین ظروف 

ھ، ویراعي األھداف التربویة التي نقوانیو الذي یراعي المتعلم، ویستفید من نظریات التعلم

 .نرجوھا، وتماشیا مع طبیعة المادة الدراسیة وموضوعاتھا

سالیب الفردیة ھناك أسالیب عدیدة یمكن استخدامھا لتسھیل عملیة التعلیم، وھي األ

 .یوجد أسلوب واحد مثیل للتدریس اإلشارة أنھ ال والجماعیة، مع

ولكن مع ھذا فال نستطیع أن نعمم النتائج التي توصلنا إلیھا وإنما نفتح الطریق أمام 

 مھدنا العلم والباحثین في ھذا المجال، وذلك من خالل ھذه الدراسة التي نأمل أن تكون قد

 .من خاللھا إلى بحوث ودراسات أخرى إن شاء هللا
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  :الفھرس
 :الصفحة          العنوان

 كلمة شكر وتقدیر

  اإلھداء

  أ           مقدمة

 6           مدخل

 16          الفصل األول

 16           تمھید

 17        مفھوم التواصل عند القدامى

 23       عند المحدثینمفھوم التواصل 

 28         أنواع التواصل

 29         مجاالت التواصل

  40       التواصل في المجال التربوي

 45        قات التواصل التعلیميومع

 49          الفصل الثاني

 49           تمھید

  51        أسالیب التدریس التقلیدیة

 51         أسلوب المحاضرة

  53        المناقشة والحوارأسلوب  

 55         االستقراء أسلوب

 57          أسلوب القیاس

  59        أسلوب النصوص المعدلة

 60        أسالیب التدریس الحدیثة

 60         أسلوب المشروعات
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 62         أسلوب الوحدات

 63        المشكالت حل أسلوب

 64         أسلوب االكتشاف

  66        الحقیبة التعلیمیة أسلوب

 67         الدراسة المقارنة

 70         مقارنة بین األسالیب

  74        نتائج الدراسة المقارنة

 77          الفصل الثالث

 77           تمھید

  80        وتحلیلھا داولعرض الج

 92        نتائج الدراسة المیدانیة

  94           خاتمة

  96         المصادر والمراجع

 المالحق

 االستمارةنموذج 
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