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 المقدمة:
 احلمد هلل، والصالة والسالم على رسول اهلل وعلى آله وصحبه ومن وااله  وبعد

فإن التطوير املهين يعد اليوم من املفاهيم املهمة الرامية إىل حتسني وتطوير العملية 
 اجملتمعية واملفاهيم الرتبوية والتعليمية.التعليمية خاصة مع التغري الكبري يف احلياة 

الرتبية والتعليم  مؤسساتوحتسني أداته من األهداف اليت تسعى  /ةويعد تطوير املعلم
إىل حتقيقها والعمل باالستمرار على إجنازها وفق اسرتاتيجيات  اخلليج العربييف 

إىل املشاركة الفردية واجلماعية مدروسة وخطط عمل تدريبية تقوم على دفع املعلمني 
يف املهمات التعليمية املدرسية، واملالحظة والتقويم، والتجربة، وتطوير طرائق 

تكوين فهم أفضل لعمليات التعّلم والتطوير مع األخذ يف من التدريس، ليمكنهم 
 .االعتبار بيئاتهم التعليمية وطالبهم

يف  للعاملني فن االتصال التعليميلية ومما ينبغي اإلشارة إليه يف هذا املقام أن عم
امليدان الرتبوي جيب أن يسبقها رغبة يف التطوير الذاتي وهذه الرغبة تتحقق برفع 

علينا وهذا احلراك يفرض  واملعلمات باحلراك التعليميدرجة الوعي لدى املعلمني 
 .عناصر العملية التعليمية  كامل التطوير والتحسني املستمرين  يف

امليدان اخلصب الذي من خالله ميكن  أن فن االتصال التعليمي هوشك فيه ومما ال 
من معارف علمية  والطالبات احلصول على نتائج تعليمية عالية مبا تبثه يف الطالب
 ومهارات سلوكية ونواٍح وجدانية مهمة يف إدارة احلياة.

مبا التعامل  مهاراتولذلك تأتي هذه احلقيبة التدريبية من أجل أن تسهم يف تطوير 
يتوافق مع التغريات املتجددة وما تتمتع به هذه الرتبية من الثراء املعريف والسلوكي 

 والوجداني.
يف فنون االتصال ،  للمعلمني واملعلماتوتهدف هذه احلقيبة إىل إحداث التطوير املهين 

بعض املهارات يف أساليب  وهدفت كذلك إىل إكساب العاملني يف امليدان الرتبوي
 مقارنة بني األساليب القدمية واحلديثة.التعامل 

 

 د. عادل بن عايض المغذوي



Dr.adel2000@hotmail.com  



 

 توجيهات للمتدربني  
 أخي املتدرب  : 

يعتمد جناح العملية التدريبية على تفعيل أربعة عناصر : املدرب ، واملتدرب ، و 
ينبغي مراعاة  دور املتدرب احلقيبة التدريبية ، والبيئة التدريبية ، ولتحقيق 

 األمور التالية :  
عليكككك حتقيكككق األهكككداف املتوخكككاة مكككن هكككذا التكككدريب، و لكككك بالسكككعي لدراسكككة    .1

 األنشطة التدريبية احملددة يف احلقيبة.
سككوف صصكك  لككك بطارككة حضككور إىل مكككان التككدريب يسككجل فيهككا ا ككك،         .2

 وحتفظ هذه البطارة لدى املدرب يف مورع التدريب.
الفعال هو الذي يشارك فيه مجيع املتدربني بطرح اآلراء واألفكار التدريب  .3

 . واملنارشة اهلادفة
 . العمل ضمن أفراد اجملموعة يف التمارين اجلماعية يوسع دائرة الفائدة  .4

 .من حق أي متدرب أن يساهم بطرح فكرته أو رأيه  .5
 . احلضور يف الورت احملدد للربنامج من عوامل جناحه  .6

 . وجتنب املعورات كاجلوال وحنوه  ،التدريبالرتكيز على  .7

  املهمة جنازإ جناح عوامل من اجملموعة يف إليك يسند الذي الدور تقبل .8
 . ليس هناك فشل ولكن جتارب وخربات  .9

 كم هو مجيل أن حترص على بناء عالرات طيبة مع املدرب وزمالئك املتدربني  .11

 ه  . دليل جناحالعملية ثر التدريب وتطبيقه يف البيئية أإن انتقال  .11
تعبئة استمارة تقويم الربنامج التدرييب ) املرفقة باحلقيبة ( بكل شفافية  .12

 وموضوعية ، وتسليمها للمدرب أو اجلهة املشرفة . 
  



 األهداف العامة
من املتورع عقب انتهاء املتدرب من القيام بالنشاطات احملددة اليت تشملها هذه احلقيبة 

 من القيام مبا يلي:أن يتمكن املتدرب 
 . االتصال التعليمي صياغة تعريف حمدد ملفهوم  .1
 إدراك أهمية املوضوع  .2

 .تحديد األنماط الفاعلة في االتصال التعليمي  .3
 .فن االتصال التعليميصياغة أفكار إيجابية حول  .4
 .اتقان مهارة فن التعامل مع معوقات االتصال التعليمي .5
 .االتصال التعليميتطبيق أغلب األساليب الفاعلة في  .6

 
 دليل الربنامج

 

 الفئة املستهدفة

   . ومعلمات املرحلتني املتوسطة والثانوية معلمو 

 
 مدة الربنامج 

 ومجموع ثمان ساعات تدريبية  اليوم يف ساعات تدريبية (  4 بوارع أربع )  ، يومان تدريبيان 

 
 :الربنامج حضور متطلبات

 .املستهدفة الفئة ضمن
 

 التدريبية  :األساليب 

، العصف الذهين ،  تعاونية وفردية ، ورش العمل، تطبيقات احملاضرة القصرية 
 . عروض توضيحية ،النقاش واحلوار 

 
 أساليب تقويم الربنامج:



 تقويم مرحلي. 
  األهداف : استمارة تقويم الربنامج من حيث )تقويم الربنامج التدرييب

 ( التقويم / بيئة التدريب / املدرب/ األساليب واألنشطة / احملتوى / 
 ث :حي من ةقيبة التدريبياحل متقوي ة)استمارة التدريبي ةاحلقيب متقوي 

 .م ( العا رالتقدي ة /املنهجي ى /احملتو ج /اإلخرا
 . تقويم ختامي 

 

 خطة تنفيذ التدريب
 

 اليوم
 رقم

 اجللسة
 الزمن املقرتح عنوان اجللسة 

 األول
 ساعات 3 التعليميمفاهيم متعلقة باالتصال  1

 ساعتان تشخي  الوارع احلالي يف االتصال التعليمي 2

 ساعتان االتصال التعليمياحلديثة يف  األساليب 1 الثاني

 ساعتان منا ج من معورات االتصال التعليمي 2

 ساعة منارشات حول املوضوع 3

 
  



 
 
 
 
 
 
 
 جللسة األوىلاليوم األول : ا

 التعليميمفاهيم حول االتصال 

 
  



 رقم النشاط
1 

 
    االتصال التعليميمفهوم          عنوان النشاط

 دقيقة 15 مدة النشاط

 االتصال التعليميتحديد مفهوم  هدف النشاط
 

 (1)بطاقة التعريف 
 

 ما هو االتصال؟

االتصال ظاهرة وسلوك انساني يستخدمه االنسان لتبادل المعلومات والمنفعة  
 الضرورية والالزمة الستمرار حياته.

اذ يستطيع االنسان استخدام مختلف انواع االتصال اللفظية والغير لفظية والتي 
 تشمل الكالم وحركات اليدين وتعبير الوجه للتعبير عما يريد قوله لآلخرين .

هو الذي يميز  وع في القدرة على التعبير من خالل استخدام أكثر من وسيلةهذا التن
 االنسان عن غيره من المخلوقات.

ونالحظ أن اإلنسان يستخدم االتصال للتفاعل والتواصل مع األصحاب والزمالء في 
العمل وفي االجتماعات ومع الباعة وفي العديد من األنشطة اإلنسانية اليومية التي 

 اإلنسان . يقوم بها

ولعلنا نقوم باالتصال ألهداف كثيرة نسعى لتحقيقها ولعل أهمها هو نقل ومشاركة 
 المعلومة مع اآلخرين .

 تعريف االتصال

ويرجع ذلك إلى أن  Communicationتوجد تعريفات عديدة لمفهوم االتصال 
عملية االتصال ال ترتبط بميدان واحد من ميادين الحياة بل تدخل في جميع ميادين 



الحياة : االجتماعية والسياسية والهندسية واالقتصادية والتربوية ، وكذلك ترتبط 
 باإلنسان والحيوان والنبات .

ل" والمضارع منه من الفعل الثالثي "وص )اتصال(في اللغة العربية ، تشتق كلمة  -
 "يصل" ويقال "وصل الشيء" أو "وصل إلى الشيء وصوال" أي بلغة وانتهى إليه.

 / Communicationوفي اللغتين اإلنجليزية والفرنسية ، ترجع كلمة )اتصال(  -

La Communication  إلى الكلمة الالتينيةCommunis . بمعنى اشتراك  
االتصال بأنه  Dictionnaire de Didactique des Languesويعرف قاموس 

: "نقل المعلومات بين مرسل ومستقبل بواسطة رسالة ما والتي تنقل بينهما من خالل 
 قناة اتصال".

يمكن القول أن االتصال هو ) عملية نقل وتبادل المعلومات وجعل معانيها واضحة 
 ومعروفة بين الناس لتحقيق غرض ما (

 يفات االتصال :وفيما يلي استعراض لمجموعة من تعر 

 * كل سلوك يعد اتصال.

 * االتصال هو تفاعل اجتماعي رمزي.

 * عملية انتقال المعلومات واألفكار بواسطة استخدام الرموز والكلمات والرسوم والصور.

 * هي عملية نقل المعاني من فرد ألخر.

 هي عملية مشاركة ديناميكية في المعلومات .

 الفرد مثيرا ليغير أو يعدل سلوك االخرين.* العملية التي ينقل بواسطتها 

ومن خالل هذه التعريفات نستخلص مجموعة من الحقائق المرتبطة بعملية االتصال 
 ، منها ما يلي:



االتصال عملية نقل أو توصيل فكرة أو مفهوم أو إحساس أو مهارة من  -
 شخص إلى شخص آخر.

معرفة ، وآخر ليست لديه االتصال يتم بين طرفين أحدهما يملك جانبًا من ال -
تلك المعرفة ، ولحدوث االتصال بين الطرفين يلزم وسائل عدة قد تكون اللغة أو 

 الصور أو الرسومات أو الرموز أو اإلشارات ، وغير ذلك.

يهدف االتصال إلى شيوع المعرفة بين الناس ، كما يهدف إلى تعديل  -
 السلوك.

لجانب المعرفي للشخص بل قد ال يقتصر هدف االتصال على تغيير في ا -
 ينتج عنه نموًا في الجانب الوجداني ، وكذلك الجانب المهاري.

حدوث التفاهم بين شخصين يحتاج إلى اتصال فيما بينهما بوسيلة يجيدها كل  -
 من الطرفين معاً 

نجاح االتصال ليس في نقل الرسالة من شخص إلى شخص آخر بل فيما  -
 الرسالة علمًا وخلقا وسلوكًا.استفاد يه الطرفان من هذه 

 الجوانب االساسية التي يجب ان يشملها تعريف االتصال :

                                                                              ( االتصال نشاط انساني 1
                                                            ( يتضمن االتصال وجود رموز.2
                                                   ( قد يكون االتصال لفظي أو غير لفظي.3
                                                                  ( قد يحدث بقصد أو بدون قصد.4
                                                          ( يحدث االتصال تجاوبا عند المستقبل. 5
 قد يحدث من مصدر يدرك أو ال يدرك.( 6

 ويعرف علماء االجتماع االتصال بأنه : "تبادل المعلومات".



( بأنه : "عملية تفاعل بين طرفين حول رسالة معينة 1998ويعرفه كمال زيتون ) -
إلى أن تصير الرسالة  : أي مفهوم أو فكرة ، أو رأي ، أو مبدأ ، أو مهارة ، أو اتجاه

 مشتركة بينهما".

( بأنه : "عملية نقل الرسالة بين مرسل ومستقبل 1999ويعرفه رضا البغدادي ) -
  خالل فترة من الزمن ، والعملية ليس لها بداية أو نهاية أو تسلسل في األحداث".

يتم أو الطريقة التي  Process ( بأنه : "العملية2001ويعرفه حسين الطوبجي ) -
عن طريقها انتقال المعرفة من شخص آلخر حتى تصبح مشاعا بينهما وتؤدي إلى 
التفاهم بين هذين الشخصين أو أكثر ، وبذلك يصبح لهذه العملية عناصر ومكونات 

 ولها اتجاه تسير فيه وهدف تسعى لتحقيقه ومجال تعمل فيه ويؤثر فيها".

يمكن لنا تعريف االتصال بأنه "عملية ديناميكية تتم باللغة اللفظية وغير اللفظية  -
بين المرسل والمستقبل لنقل محتوى رسالة معينة من خالل القنوات المناسبة بغرض 

 تحقيق أهداف معينة" .

 لماذا يحتاج االنسان لالتصال ؟

لك ال يمكننا ان نعرف ان االنسان يتصل باآلخرين لكي يلبي حاجاته ورغباته ، لذ
السبب الحقيقي الذي يدفع االنسان لالتصال باآلخرين إال من خالل التعرف على 

 هذه الحاجات االنسانية ومعرفة عالقتها بعملية االتصال.

لإلنسان حاجات اساسية ، تتوقف استمرار حياته على تلبيتها ، وعدم تلبية هذه 
ت. ولكي يشبع االنسان هذه الحاجات ال الحاجات والرغبات قد يؤدي باإلنسان للمو 

بد ان يتفاعل مع االخرين وال بد من وجود االخرين في حياة االنسان لتبادل 
المصلحة والمنفعة ، وبذلك يصبح االتصال امر حتمي الن االنسان ال يستطيع ان 

 يلبي حاجاته إال باالعتماد على االخرين .



 ت وأطلق عليها اسم ) نظرية سلم الحاجات (قدم العالم ابراهام ماسلو نظريته للحاجا
في هذه النظرية قام ماسلو بتقسيم حاجات االنسان الى خمس مجموعات حيث 

                                                                اعتمدت نظرية ماسلو على مبدأين هما :
:                           أولويتها للفرد( حاجات االنسان مرتبة ترتيبا تصاعديا حسب أهميتها و 1
حاجات بيولوجية                                                                                   -1
حاجات األمن والسالمة                                                                           -2
عية                                                                              الحاجات االجتما -3
حاجات التقدير واالحترام                                                                                    -4
                                   حاجات تحقيق الذات                                               -5
( الحاجة الغير مشبعة هي التي تسيطر على السلوك ، فتدفع االنسان للتصرف 2

بطريقة معينة من اجل اشباعها ، وبمجرد ما ان يتم اشباعها ولو جزئيا ال يعود لها 
 أي تأثير على سلوك االنسان .

 االتصال التعليمي :

 ميدان التعليم ظهر مفهوم "االتصال التعليمي" وبتطبيق مفهوم "االتصال" في 
Instructional Communication : والذي يمكننا تعريفه بأنه                          

"عملية تفاعل مشتركة بالرموز اللفظية وغير اللفظية بين المعلم والمتعلم حيث يقدم 
القنوات المناسبة بغرض األول خبرات تعليمية )معرفية ومهارية ووجدانية( من خالل 

 تحقيق نتاجات تعليمية مرضية" .

 عناصر االتصال التعليمي:

المرسل: وهو العنصر األول من عناصر عملية االتصال وهو مصدر  -1
الرسالة التي يتوقف عليها التفاعل في موقف االتصال ، وقد يكون شخصًا واحدًا أو 

 أو اإلنترنت. أكثر ، وقد يكون ميديا كالتليفزيون أو الراديو



الرسالة: وهو المحتوى أي المعلومات والمفاهيم واألفكار والقيم التي يريد  -2
 المرسل إيصالها إلى المستقبل.

قناة االتصال ) الوسيلة (: هي األداة التي تحمل الرسالة من المرسل إلى  -3
 المستقبل.

 لة.المستقبل: وهو الشخص أو مجموعة األشخاص الذين يتلقون الرسا -4

التـأثير: فاالتصال التعليمي مرهون بتحقيق أهدافه ، ويجب التأكد من ذلك  -5
عن طريق معرفة تأثير الرسالة على المتعلمين ، وردود أفعالهم تجاهها. والتأثير 

مسألة نسبية ومتفاوتة بين شخص وآخر وجماعة وأخرى ، وذلك بعد تلقي الرسالة 
تأثير وسائل االتصال الجماهيرية بطيئًا وليس  االتصالية وفهمها ، وغالبًا ما يكون

فوريًا ، كما يعتقد البعض ، وقد يكون تأثير بعض الرسائل مؤقتًا وليس دائمًا ، ومن 
ثم فإن التأثير هو الهدف النهائي الذي يسعى إليه المرسل وهو النتيجة التي يتوخى 

األولى هي تغيير  تحقيقها القائم باالتصال. وتتم عملية التأثير على خطوتين ،
 التفكير ، والخطوة الثانية هي تغيير السلوك.

التغذية الراجعة: هي رد فعل المستقبل على الرسالة ، وفي هذه الحالة تتبدل  -6
األدوار فيصبح المستقبل مرساًل والمرسل مستقباًل ، والتغذية الراجعة قد تكون إيجابية 

)قبول( ، أو سلبية )رفض( لمحتوى الرسالة ، وللتغذية الراجعة أهمية كبيرة في 
مكن المتعلم من معرفة مدى تأثير رسالته على الموقف االتصالي التعليمي فهي ت

 المتعلمين.

 خصائص االتصال التعليمي: 

 االتصال التعليمي نظام له مدخالت وعمليات ومخرجات. -1

االتصال التعليمي يتكون من ست مكونات متفاعلة هي : المصدر ، الرسالة  -2
 ، القناة أو الوسيلة ، المستقبل ، األثر ، الرجع.



ل التعليمي عملية كاملة حيث ينظر إلى هذه المكونات ، ال :اشياء االتصا -3
موجودة في المجال إنما إلى العملية الكاملة التي يتم عن طريقها نقل المعلومات من 

 المصدر إلى المستقبل.

تتصف هذه العملية بالتفاعل الديناميكي، بمعنى أن هناك حركة نشطة  -4
 المكونات.مستمرة وعالقات متداخلة بين هذه 

نما يتسع ليشمل جميع مصادر التعلم  -5 المصدر ال يقتصر على المعلم فقط ، وا 
 األخرى.

نما تمتد لتشمل جميع  -6 قنوات االتصال ال تقتصر على األذن والعين فقط ، وا 
 الحواس مجتمعة.

بيئة االتصال هي أحد المكونات األساسية للعملية ، ألنها تؤثر في طرائق  -7
 ه ونمط االستجابات.العرض ونوع

 االتصال التعليمي دائمًا هادف ، يستهدف تحقيق األهداف التعليمية المحددة. -8

يؤكد االتصال التعليمي على أثر الرسالة واستجابة المتعلمين لها ، وتقويم  -9
 هذه االستجابة ، وتعديل عملية االتصال في ضوئها.

ياب مستمرة االتصال التعليمي دائري في اتجاهين  -10 متفاعلين ، وحركة ذهاب وا 
 بين المصدر والمستقبل ، ال تتوقف إال بعد التأكد من تحقيق الهدف المطلوب.
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 الواقع الفعلي  لالتصال التعليمي عنوان النشاط

 دقيقة 20 مدة النشاط

 تحديد الواقع الفعلي لالتصال التعليمي هدف النشاط

 
 
 

 الواقع الفعلي لالتصال التعليميحول  نقاش
 

 ؟متارس أساليب االتصال التعليمي بصورة صحيحةهل 
........................................................................................................................

........................................................................................................................
............................................................................................................. 

 

 ؟ما هي أكثر وسائل االتصال التعليمي  شائعة االستخدام
........................................................................................................................

........................................................................................................................
............................................................................................................. 

 

 ؟الستخدام األمثل لالتصال الفاعلاما العوامل اليت تتحكم يف 
........................................................................................................................

........................................................................................................................
............................................................................................................. 

 ؟جتاه املمارسات احلالية يف االتصال التعليميما موقفك 
........................................................................................................................

........................................................................................................................
............................................................................................................. 
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 عنوان النشاط

معوقات  االتصال التعليمي 
 الفاعل

 دقيقة 25 مدة النشاط

 االتصال التعليميتحديد أهم المعوقات في  هدف النشاط
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 عنوان النشاط

احلديثة يف االتصال  األساليب
 التعليمي

 دقيقة 15 مدة النشاط

 احلديثة يف االتصال التعليمي معرفة األساليب هدف النشاط

 مادة مقروءة
 هناك قواعد رئيسة البد اإلشارة إليها 

 القاعدة األوىل : مفاهيم خاطئة للشخصية .
ٍ  وإحساٍن ، وأن  يعتقد بعض املعلمني أن التعامل مع الطالب برفٍق وشفقٍة ورمحة
النزول إىل مستواهم ضعٌف يف الشخصية. ويرى البعض أن قوة الشخصية ترتبط 
بالشدة املفرطة والعبوس والتعسف واجلور وذلك جبعل الفصل ثكنة عسكرية . ويزداد 

جز مصطنعة بينهم وبني الطالب من خالل األمر سوءًا عندما يضع بعض املعلمني حوا
نظرتهم التشاؤمية.  كما أفرط بعض املعلمني يف تعاملهم مع الطالب برتك احلبل 
على غاربه متنكبني وفارين من املسئولية امللقاة على عاتقهم متحججني بذرائع هشة 

 وأوهام خاطئة . 
اخل وخارج املدرسة ؟ ولو تساءلنا ملاذا ميلك هذا املعلم حب الطالب واحرتامهم د

 بينما جند املعلم اآلخر ال ميلك إال بغضهم وكراهيتهم  !!  إذًا البد من وجود خلل !! 
ولنا يف رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أسوة حسنة فهو املعلم واملربي والقائد ، فقد 

عليه  كان حيسن إىل الرب والفاجر واملسلم والكافر. قال تعاىل خماطبًا نبيه صلى اهلل
فبما رمحة من اهلل لنت هلم ولو كنت فظًا غليظ القلب النفضوا من حولك }وسلم : 

. وانظر أخي املعلم إىل  159آل عمران / {فاعف عنهم واستغفر هلم وشاورهم يف األمر 
رفقه عليه الصالة والسالم باألعرابي الذي بال يف املسجد ، وحلمه على الشاب الذي 

الزنا ، فهما خري دليل على نظرته الرتبوية الصائبة . وال غرابة استأذنه يف فعل فاحشة 



يف ذلك ، وهو القائل : "  إن الرفق ما يكون يف شيء إال زانه وما نزع من شيء إال شانه " 
 رواه مسلم . 

 
 

 القاعدة الثانية : مؤهالت مطلوبة لكسب الطالب .
تأهياًل نفسيًا وعلميًا وتربويًا . لكي ينجح املعلم يف كسب الطالب البد أن يكون مؤهاًل 

وأهم هذه املؤهالت "القدوة احلسنة " فعلى املعلم أن يتحلى بالصرب واحللم واألناة 
واحلكمة والشفقة والرمحة والتواضع ، وأن يكون على دراية بأحوال الطالب وخصائص 

الية فطالب املرحلة اليت هم فيها ومتغريات الزمان وفلسفة الرتبية وأن يبتعد عن املث
اليوم ليس كطالب األمس . كما أن حسن املظهر وقدرة املعلم العلمية وفنه يف 
إيصال املعلومة من املؤهالت الضرورية اليت تساهم بشكل كبري يف جذب الطالب 

 واحرتامهم وحبهم للمعلم وتفاعلهم معه .
 القاعدة الثالثة : كيف تكسب الطالب ؟

 بهذه اخلطوات العشر :لكسب الطالب عليك أخي املعلم 
كن مسحاً  هاشًا باشًا لينًا سهاًل ، وأكثر من السالم عليهم متتلك قلوبهم ، قال -1

رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم "أال أدلكم على شيٍء إذا فعلتموه حتاببتم أفشوا السالم 
 بينكم " .

تأتي خبري، وال ابتعد عن العبوس وتقطيب اجلبني ، واترك الشدة املفرطة فإنها ال  -2
تكثر من الزجر والتأنيب والتهديد والوعيد. )رفٌق من غري ضعف وحزٌم من غري عسف 

.) 
 ال تسخر منهم أو حتتقرهم ، وجّرب النصيحة الفردية معهم .-3
 أكثر من الثواب والثناء عليهم ، واستمر يف تشجيعهم .-4
 اعدل بني طالبك ، وال حتابي أحدهم على اآلخرين . -5
 اعف عن املسيء وأعطه الفرصة إلصالح خطئه ، ثم عاجل اخلطأ باعتدال . -6
ال تضع نفسك يف مواضع التهم ،وال تستخدم طالبك يف أمورك الشخصية وقضاء -7

 حاجاتك .
 أدخل الدعابة والفكاهة عليهم وال تبالغ يف ذلك . -8



بي يف ذلك، حتسس ظروفهم ، وساهم يف حل مشكالتهم ، وتعاون مع املرشد الطال -9
 وأشعرهم بأنك كاألب  هلم أو األخ األكرب تغار على مصلحتهم ويهمك أمرهم .

ابذل كل جهدك يف إفهامهم املادة واصرب على ضعيفهم وراع الفروق الفردية  -10
بينهم ، ونوع يف طرق تدريسك ، وسّهل األمر عليهم ، وال ترهقهم بكثرة التكاليف 

 املنزلية .
لم: تذكر أمانة املهنة وجسامة الدور وأهمية الرتبية واحتسب وأخريًا أخي املع 

األجر والثواب وأخلص النية ، فأنت األمل بعد اهلل يف إصالح اجليل، وال جتعل من 
املعوقات واحملبطات واحلاالت الشاذة عذرًا للتقاعس وعدم العمل . قال رسول اهلل صلى 

 . ن رعيته  "اهلل عليه وسلم :  " كلكم راٍع وكلكم مسئول ع
 

 مقومات االتصال التعليمي

املقومات الرتبوية لالتصال التعليمي كثرية لكن يف هذا الصدد سوف نركز على 
 أهمها وألصقها ببيئة التعلم .

 فمن املقومات الرتبوية:
أن حيرتم املعلم شخصية الطالب: فاملعلم احلريص على بناء شخصية  -1

واالحرتام شرط من شروط اإلفادة من املربي، متكاملة متوازنة؛ ألن احملبة 
 ومتى ُفقد هذا الشرط فال تربية وال مربي

االتزان العاطفي: فاالعتدال واالتزان هو الذي يضفي على اجلهود   -2
الرتبوية دفعة قوية إىل التأثري، فالنفس احملبة السمحة غري احلاقدة 

والثغر الباسم له أثر املتشائمة، والنفس املطمئنة الراضية، والوجه املشرق 
 يف النفوس غري الوجه البائس العابس الكئيب.

التدرج يف الثواب والعقاب: فال تفرط يف العقوبة؛ ألن النفس تنفر من  -3
ذلك بل وتصر على اخلطأ، ويف نفس الوقت فإن جتاهل اخلطأ خمالف 
ألمر اهلل، وحني يفرط املربي يف العقوبة ينقلب األمر إىل تأثري مضاد، 

ندفع املرتبي شعوره بأنه املظلوم إىل اإلصرار على اخلطأ وتربيره وينشغل في
بالعقوبة اليت وجهت له عن االعتناء بإصالح اخلطأ، وكثريًا ما يصر عليه 

 ويكره احلق وأهله



مراعاة أحوال النفوس املختلفة: فعلى املعلم أن يعرف مفتاح شخصية  -4
فس البشرية هلا مسالك تالميذه ليقدر على التأثري اإلجيابي، فالن

متشعبة ودروب وعرة، حتتاج من املعلم الواعي أن يفهم طالبه حق الفهم 
حتى ميكن له أن يغرس الرتبية واإلميان وحب القرآن وحب العلم، وأن 

 حيرص على مراعاة النفوس املختلفة، ويعرف مداخلها وخمارجها

زمة: فاملعلم حيتاج إجياد الدوافع ثم استخدام وسائل احلفز والتنشيط املال -5
إىل إجياد اإلقبال من املتعلم، ثم ينشط ويزيد من الدافعية حبوافز تزيد 
من محاسة يف دوائرها األربع املادية والنفسية والعقلية والغيبية، فاملادي 
مثل اهلدايا، والنفسي مثل الثناء، والعقلي مثل حتفيزه ومقارنته مع 

بتحفيزه باألجر األخروي ملن خيلص  زمالئه أو التحدي واحملاجة، والغييب
 النية يف تلقيه العلم

 
 

 عوائق يف االتصال التعليمي

 ) نشاط (  

 ما تعليقك على الظواهر التالية :

 
 كثرة األسئلة  االستفزازية من  بعض الطالبات 

 كثرة اهلمس واحلديث  اجلانيب بني  الطالبات أثناء الدرس  -2
 الطالبة املنعزلة اخلجولة ؟  -3
 ظاهرة النوم ودواعيه أثناء احلصة .  – 4

  



 خطوات يف فن االتصال 
 أواًل :    أشعري الطالبة بالود واالحرتام 

هل تعرف شخصًا واحد يف هذا العامل يعتقد أنه غري مهم الحظ أنين أقول يعتقد وال 
ا بسبب اإلحباط أو العجز أو أقول يتظاهر ، فهناك من يتظاهر بعدم األهمية إم

التواضع املفتعل ، ولكن حتى هؤالء كل واحد منهم يعتقد يف قرارة نفسه أنه مهم 
جدا ، وهو ينتظر من اآلخرين أن يدركوا أهميته ، وهو مستعد بأن يرحب اشد 

الرتحيب بل يدفع الثمن لكل من يشعره بأهميته .) موقف د. حممد الرشيد رمحه اهلل 
 به (مع أحد طال

 ثانيا : احتواء الطالبة داخل الدرس

وإشعارها بأهميتها وقيمتها داخل القاعة يساعد على تغليب اجلانب اإلجيابي لديه  
 مما جيعله تقدم مهام معلمتها على كثري من مشاغلها والصوارف اليت تصرفها.

نبوي أحيانًا املكافأة ملن أخطأ: فلماذا فقط املكافأة للطالبة املثالية؟ أوليس اهلدي ال
 مكافأة املخطئ إغراء وإكرامًا وتألفًا لقلبه؟ ملاذا ال نسلكه؟ فلنجرب وسنرى عجبًا.

  الدعاء املبارك: لدعوة مباركة صادقة من معلم قد تكفيك كثريًا مما تعاني
 وجتلب لك أكثر مما ترجو.

  النصح والتوجيه غري املباشر: وهذا له فوائد عديدة تؤثر يف نفس الطالب من
أنه سوف يزداد حبه للمعلم، حيث يشعر أنه يعلم أخطاءه، وأيضًا شعور الطالب 

حبفظ كرامته وشخصيته عند مدرسه وزمالئه، كما يساعد ذلك إىل 
تصحيح أخطاء مشابهة للخطأ الذي وقع فيه الطالب لدى طلبة آخرين دون 

تكليف علم املدرس، ومن صور النصح والتوجيه غري املباشر: القصة، التعريض، 
من وقع منه اخلطأ بكتابة موضوع خمتصر عن حكم ذلك... وغريها من 

 الصور.
  مبدأ إحسان الظن مبدأ تربوي يعني املعلم على غرس القيم 

 ) موقف الصحابي الذي فقد نقوده (                                                        
  النظر بالعني العمياء . مبدأ التغافل 
 قصة الرجل الذي أخطأ يف الوضوء أمام احلسن واحبث عن األعذار  سامح(

 واحلسني(

   افهم وجهة نظر الطالب 



  اإلعجاب والثناء الصادق 
 خاطب الدوافع النبيلة 
  قصة أبي بن كعب (    حاول حفظ أمساء من تقابلهم ( 

 حافظ على االبتسامة 
   لفواصل التنشيطية ودورها يف إثارة انتباه الطالب 

 
 مشكالت حتول دون االتصال التعليمي 

 . مشكالت خاصة باملعلمة :1
 . عدم التكامل التوجيهي بني املعلمات 
  املعلمة.( بشخصية   األصلي)الضعف 
  .عدم حتديد األهداف ووضوحها يف فكر املعلمة 

 عدم قيام بعض املعلمات بتثقيف أنفسهن و تطويرها 
 . مشكالت خاصة بالطالبات :2

 ر الطالبة للمسؤولية.عدم استشعا 
 عدم وضوح اهلدف لدى الطالبة 
  الفوارق العمرية بني الطالبات يف الصف 

 . مشكالت متعلقة بالبيئة املدرسية 3

 .كثرة الطالبات 
 .عدم مناسبة زمان ومكان الدرس 
 عدم توفر موارد مالية حمفزة 
  املباني املستأجرة 
  جوانب هامة يف  االتصال التعليمي ثالثًا : 

  : أواًل: املعلمات 
 1-  ربط املعلمة دائما بأمر مهم أال وهو اإلخالص هلل وانتظار األجر منه

 سبحانه وتعاىل
 2- . ينبغي تشجيع املعلمات وشكرهن والدعاء هلن 
 4-  جيب على اجلهات املشرفة مساندة العاملني يف امليدان من الواقع الذي

 املناسب .توجيههم التوجيه يعيشون فيه    وحماولة 



 5-  ربط املعلمة مبعلمات أكفاء سبق هلم املشاركة يف احللقات وذلك لتبادل
 اخلربات فيما بينهم .

 6-  جيب أن يقتنع املعلم أن الوقوع يف اخلطأ ليس عيبًا ولكن العيب االستمرار
 فيه .

 7-  عمل الدورات التثقيفية للمعلمات سواًء من الناحية اإلدارية أو الرتبوية
 بهذه املهمة اجلهات املشرفة. وتقوم

 8 –  التحفيز املادي للعاملني يف امليدان 
  جوانب هامة يف  االتصال التعليمي ثالثًا : 

 الطالبات:ثانيًا : 
 1-  التعرف على نفسية الطالبة وبيئتها ، كفيلة بإذن اهلل يف معرفة ما ينفعه

 وتوجيهه الوجهة الصحيحة .
 2- لطالبية  يف املدرسة ليتعاونا يف توجيه الطالبة تواصل املعلمة  مع املرشدة ا

 ملا يعود عليها باخلري. 
 3-  تعود الطالبة على اجلدية يف الدرسأن 
 4- . فتح اجملال للطالبة لكي تتحدث مع معلمتها فيما جيول يف خاطرها 
 5- .تشجيع الطالبة فيما تقوم  من أعمال ولو كانت يسرية ولكن حبدود 
 6- تطاع عن  طرد الطالبة خارج الصفالبعد بقدر املس 
 ولي األمر:ثالثًا : 

 1-  الطالبة والرفع لولي األمر بكل ما حيدث البنه)) إذا كان يف ذلك متابعة
 مصلحه ((

 2-  مللحوظات ولي األمر بصدر رحب.االستماع 
 3-  إشعار ولي األمر بان ما تقوم به املدرسة هو بعد اهلل نتيجة لدعمهم املادي

 واملعنوي .
 4-  دعوة ولي األمر لزيارة املدرسة 
 5- .البحث مع ولي األمر يف وضع الطالبة وحماولة حل مشكالته 
 6-  تثقيف ولي األمر ببعض اجلوانب الرتبوية وذلك بإيصال بعض الكتب و

األشرطة إليه لتعينه على تفهم بعض القضايا الرتبوية يف جانب تربية األوالد 
 ت وتوظيفها التوظيف األمثل ، واالستفادة من جمالس االمها



 
 


