
1 
 

 

 

 اإلتصال اإلٌجابً الفعال

 جمع وإعداد الموجهة الفنٌة

 "إبتسام الصرٌخ " 

 

 

 

 



2 
 

 الفهرس 

 الموضوعات م

 مقدمة -1

 خصابص النمو لطبلب المرحلة اإلبتدابٌة -2

 ما المقصود باإلتصال ؟ -3

 الجوانب االساسٌة المؤثرة على عملٌة االتصال -4

 منهاعناصر عملٌة اإلتصال وخصابص كل  -5

 خصابص المعلم الناجح -6

 اإلتصال وأطراؾ الموقؾ التعلٌمً -7

 معوقات عملٌة اإلتصال -8

 المراجع -9

 

 

 



3 
 

  االتصال االٌجابً الفعال 

  

عملٌة التعلم والتعلٌم حٌث أن التعلٌم ٌسعى الى ان الحدٌث عن العملٌة التعلٌمٌة ال بد أن ٌجرنا للحدٌث عن 

تحقٌق أهداؾ المناهج الدراسٌة بمعناها الشمولً الذي ٌتجاوز حدود الكتاب المدرسً الى كل ما من شأنه تحقٌق 

أهداؾ المنهج من معلومات وأنشطة ومهارات وفعالٌات داخل او خارج المدرسة وحٌث ٌكون الطالب مشاركا 

تعلٌمً التعلمً وٌكون المعلم مدٌرا مباشرا أوؼٌر مباشر لهذا الموقؾ التعلٌمً حٌث تكون فً صنع الموقؾ ال

 . مهمته االشراؾ والمحاورة واالرشاد ولٌس الهٌمنة والتسلط والتلقٌن 

إن تحقٌق ما سبق ٌمكن تحقٌقه اذا فهمنا نظرٌة االتصال بشكل جٌد وكٌفٌة تطبٌق هذا االتصال وآلٌة تطبٌقه 

 . ٌجعل االتصال هو روح التعلٌم وسر حٌوٌته وهذا ما 

لقد نظر علماء االتصال الى التعلٌم على أنه جزء من النشاط االتصالً النه ٌتم بواسطته تبادل المعلومات 

والمعارؾ وتنتقل عن طرٌقه المشاعر واالتجاهات والمهارات وٌتحقق به التفاهم والتشارك والتفاعل بٌن طرفً 

شاط االتصالً على أنه جزء من العملٌة التعلٌمٌة العملٌة االتصالٌة ، ومن جانب آخر ٌنظر علماء التربٌة الى الن

ألنه ٌحقق الربط بٌن أجزاءها طبقا لمتطلبات الموقؾ التعلٌمً التعلمً وما ٌقتضٌه من تفاعل بٌن المعلم والطلبة 

االحاطة بما ٌتعلق باالتصال وتطبٌقاته فً التعلٌم والتعلم ومن هنا كان البد للقابمٌن على أي مؤسسة تعلٌمٌة 

ي تطبٌقات تشمل الدرووس المنهجٌة واألنشطة المصاحبة الصفٌة وؼٌر الصفٌة والتً تتعاون لتحقٌق وه

  .األهداؾ النهابٌة للمنهج الدراسً 

  

 

قبل أن نتعرؾ على المقصود من عملٌة اإلتصال وأهمٌتها وعناصرها ، ال بد من التعرؾ على خصابص النمو 

ٌتسنى للمعلم فهما أفضل لطبلبه ومن ثم إتصاال فعاال معهم لتحقٌق أهداؾ لدى طبلب المرحلة اإلبتدابٌة حتى 

 .عملٌة التعلم 

٠ّٚىٓ ػشع خظجةض ثٌّٕٛ ِٚضطٍذجصٗ ِٓ خالي ِشفٍضٟ ثٌطفٌٛز : ومن هذه الخصابص ما ٌلً 

٠مجس صشد٠ٛز صطخ ، إال أْ ٌىً ِظٙش ِٓ ِظج٘ش ثٌّٕٛ ثٌّخضٍفز(صال١ِز ثٌّشفٍز ثالدضذثة١ز ) ٚثٌّضأخشر  ثٌّضٛعطز

 .  ثٌضال١ِز فٟ صٍه ثٌّشفٍز خجطز دٗ ٠ؾخ أْ ٠ذسوٙج ثٌّؼٍُ أٚ ِٓ ٠مَٛ دؼ١ٍّز ثٌضذس٠ظ ٌٙؤالء

 

  خصائص النمو لطالب المرحلة اإلبتدائٌة

 ( :سنة  612
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  : النمو العقلً -1

ٟ٘ ثٌّؤعغز  عٕٛثس ، ٚثٌّذسعز( 9-6)ثالٌضقجق دجٌّذسعز فٟ ّٔٛ ثٌطفً ٚرٌه فٟ ثٌّشفٍز ثٌؼّش٠ز ِٓ  ٠ؤعش

ثٌم٠ُٛ ثٌمجةُ ػٍٝ ثٌم١ُ ٚثٌّؼج١٠ش ثالؽضّجػ١ز  دؼ١ٍّز ثٌضشد١ز ٚثٌضؼ١ٍُ ٚثٌغٍٛنثٌضشد٠ٛز ثٌضٟ ٚوٍٙج ثٌّؾضّغ ٌضمَٛ 

عٕٛثس ، ( 9-6)ثٌّٕٛ ثٌؼمٍٟ دظفز ػجِز فٟ ّٖٔٛ ثٌغش٠غ دجٌّشفٍز ِٓ  ثٌضٟ صقذد٘ج عمجفز ثٌّؾضّغ ، ٠ٚغضّش

أ١ّ٘ز ثٌضؼٍُ  فع ٕ٘جِٚٓ ٔجف١زثٌضقظ١ً ٠ضؼٍُ ثٌطفً ثٌّٙجسثس ث٤عجع١ز فٟ ثٌمشثءر ٚثٌىضجدز ٚثٌقغجح ، ٠ٚال

٠الفع أْ ثٌطفً ٔمجد ٣ٌخش٠ٓ فغجط  ٠ّٕٚٛ ثٌضفى١ش ثٌٕجلذ فٟ ٔٙج٠ز ٘زٖ ثٌّشفٍز ف١ظ.دجٌٕشجؽ ٚثٌّّجسعز 

ٚثالدضىجس ٚثٌضشو١خ، ٠ّٕٚٛ ث٘ضّجَ ثٌطفً دجٌٛثلغ ٚثٌقم١مز، ٠ّٕٚٛ  ٌٕمذُ٘، ٠ّٕٚٛ ثٌضخ١ً ِٓ ثإلعٙجَ إٌٝ ثٌٛثلؼ١ز

عٕز دظفز ( 12-9)خشٜ فئْ ثٌّٕٛ ثٌؼمٍٟ ٠ظٙش فٟ ٘زٖ ثٌّشفٍز ِٓ ِٚٓ ٔجف١ز أ.ٌذ٠ٗ فخ ثالعضطالع

، ٚصّٕٛ  فٟ ثٌضقظ١ً ثٌذسثعٟ، ٠ٚذػُ رٌه ثال٘ضّجَ دجٌّذسعز ٚثٌضقظ١ً ٚثٌّغضمذً ثٌؼٍّٟ ٌٍطفً خجطز

 .ٚثإلدذثع ِٙجسثس ثٌمشثءر ،ٚصضؼـ صذس٠ؾ١ج ثٌمذسر ػٍٝ ثالدضىجس ِغ ثٌمذسر ػٍٝ ثٌضخ١ً

دجعضّشثس ػٓ ِؼٕٝ ِج ٠ٍمٝ ػ١ٍُٙ ِٓ ِفشدثس  دؼز دشىً ػجَ إٌٝ ثٌٕمذ ٚثٌضشىه ٚثٌغؤثي٠ٕٚضع أؽفجي ثٌغٕز ثٌغج

عٕز ( 12-9) ثالعضطالع ػٕذ ث٤ؽفجي فٟ ثٌّشفٍز ثٌؼّش٠ز ِٓ  أٚ ِج ٠مذَ إ١ٌُٙ ِٓ ِؼٍِٛجس ، ٠ٚضدثد فخ

 .ِضٕٛػز ِٓ ِظجدس٠ٚقذْٛ ؽّغ ثٌذ١جٔجس ٚثٌقظٛي ػٍٝ ِؼٍِٛجس ِٓ ِؾجالس ِخضٍفز ، ٚ ٚثٌشغذز فٟ ثٌضؼٍُ ،

 

 : التطبٍقات التربوٌة للنمو العقلً

 

 .ِالةّز ٌذسؽز ثٌٕؼؼ ثٌؼمٍٟ ثٌضٟ ٚطً إ١ٌٙج ثٌطفً أْ صىْٛ ِٛػٛػجس ثٌّٕٙؼ -1

 .ثٌغٕٛثس ث٤ٌٚٝ ػٍٝ فٛثط ثٌطفً ، ٚرٌه ػٓ ؽش٠ك صشؾ١غ ثٌّالفظز ٚثٌٕشجؽ أْ ٠ؼضّذ ثٌضذس٠ظ فٟ -2

 . ث٤ش١جء ثٌّٛؽٛدر فٟ ثٌذ١تزثٌضذس٠ظ دّظج٘ش ثٌق١جر أٚ  سدؾ3-

 ٚثٌّٙجسثس ثٌّٛؽٛدر ػٕذ ثٌطفً ٌضغجػذٖ ػٍٝ ص١ّٕز ثٌخ١جي ثعضغالي ثٌٙٛث٠جس -4

 .ثٌطفً ػٍٝ ثٌضفى١ش ٚثوضشجف ثٌؼاللجس د١ٓ ث٤ش١جء صذس٠خ 5-

٠ز ثٌٍغ٠ٛز ، ٚصٛظ١ف أٚؽٗ ثٌٕشجؽ ثٌّخضٍفز ، ٚثٌضشو١ض ػٍٝ ثٌضذس٠ذجس ثالصظجي ِٛثطٍز ثعضخذثَ ث٤ٌؼجح 6-

 . صّٕٝ ثٌمذسر ػٍٝ ثإلدذثع ثٌٍغٛٞ ٚثٌضخف١ف ِٓ ثٌضذس٠ذجس ثٌّٕط١ز ثٌضٟ

فٟ ٘زٖ ثٌّشفٍز فٟ  صؼ١ٍُ ثٌٍغز ، ٚإشؼجسُ٘ دم١ّز ِج ٠ضؼٍّٛٔٗ، ٚرٌه صّجش١ج ِغ سغذضُٙ صٛػ١ـ أ٘ذثف 7-

 .ثٌغؤثي ػٓ أ٘ذثف ِج ٠مذَ إ١ٌُٙ ِٓ خذشثس
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 :الخصائص النفسٍة -2

ثٌخظجةض ثٌٕفغ١ز ثٌضٟ ٠ض١ّض دٙج ثٌضال١ِز فٟ ثٌّشفٍز ث٤ٌٚٝ ٚ ثٌضٟ ٠ٕذغٟ أْ ٠فطٓ إ١ٌٙج  ِٓ                    

ٔشثُ٘ ٠ضؼٍمْٛ دج٤ش١جء  دثةّج ، أُٔٙ ػ١ٍّْٛ ٠ؼْٕٛ دج٤ِٛس ثٌقغ١ز ٚال ٠ٙضّْٛ دج٤ِٛس ثٌّؼ٠ٕٛز ، ٌٚزٌه ثٌّذسط

س أوغش ِٓ صؼٍمُٙ دجٌٛؽذث١ٔجس ثٌّقغٛعج ثٌضٟ صّظ ف١جصُٙ فٟ ثٌّٕضي ٚثٌّذسعز ٚثٌشجسع ٚغ١ش رٌه ِٓ

٠مِْٛٛ دٗ ِٓ أٌٛثْ ثٌٕشجؽ ٚث٤ػّجي ِٚج ٠ضثٌٚٛٔٗ ِٓ ثٌخذشثس  ٚثٌّؼ٠ٕٛجس ، وّج أُٔٙ ١ّ٠ٍْٛ إٌٝ ثٌضقذط ػّج

ػٍٝ ثٌّؼٍُ أْ ٠غضغً ١ٌُِٛٙ ٚٔشجؽُٙ ثٌغش٠ضٞ ٚخظجةظُٙ ثٌٕفغ١ز فٟ صؼ١ٍُّٙ  ٚثٌضؾجسح، ٕٚ٘ج ٠ؾخ

 .ٌزثٌؼشد١ز ٚفٕٛٔٙج فٟ صٍه ثٌّشؿ ثٌٍغز

 : ثٌضفى١ش ػٕذ ث٤ؽفجي ، ٚ٘زٖ ثٌّشثفً ٟ٘ ١ّ٠ٚض د١جؽ١ٗ د١ٓ أسدغ ِشثفً سة١غ١ز فٟ ّٔٛ

 

 :ثإلدسثو١ز ِشفٍز ثوضغجح ثالٔطذجػجس -1

ثٌّالِـ ثٌشة١غ١ز ٌٍؼجٌُ ِٓ فٌٛٗ  ٚ٘ٝ صّضذ ِٓ عٓ ث١ٌّالد فضٝ عٕض١ٓ ، ف١ظ ٠ضؼٍُ ف١ٙج ثٌطفً أْ ٠ضؼشف ػٍٝ

 . ثٌقغ١ز ِؼجٟٔ ثٌّذسوجسٚدؼغ طفجصٗ ث٤عجع١ز ، ٠ٚضؼٍُ 

ِشفٍز ٠ٛثؽٗ ف١ٙج ثٌطفً ِشىالس  ٚ٘ٝ صّضذ ِٓ عٓ عٕض١ٓ إٌٝ عذغ عٕٛثس، ٚ٘ٝ: ِشفٍز ثٌضفى١ش ثٌفطشٞ -2

ثٌقغ١ز ثٌضٟ وجْ لذ صؼشفٙج ٠ٚؼشف وزٌه طفز ٚثفذر فمؾ  أوغش فٟ صفغ١ش د١تضٗ، أٞ فٟ فُٙ ثٌؼاللجس د١ٓ ث٤ِٛس

  .ٌٍشٟء فٟ ٚلش ِج

ثٌض١ٍّز  ٚ٘ٝ صّضذ ِٓ عٓ عذغ عٕٛثس إٌٝ إفذٜ ػششر عٕز، ٚف١ٙج ٠ىضغخ: ثٌقغٟ ثإلؽشثةٟثٌضفى١ش  ِشفٍز 3-

٠ّىٓ أْ ٠ؼٛد دجٌشٟء إٌٝ ٔمطز  ثٌّفج١ُ٘ ثٌّٛؽٛدر فٟ ثٌؼاللجس ثٌّؼمذر ٠ٚضّىٓ ِٓ ثٌضفى١ش ثٌّؼىٛط ، ف١ظ

ٜ أعجط ثٌظفجس فٟ ِؾّٛػجس ِخضٍفز ثٌقؾُ ػً دذث٠ضٗ ، ٠ٚؼًٍ دٛػٛؿ صقٛالس ثٌّظٙش ٠ٕٚظُ ثٌّٛػٛػجس

 . ثٌّخضٍفز

ٚصّضذ ِٓ عٓ ثٌقجد٠ز ػششر إٌٝ ِج فٛلٙج ، ف١ظ ٠غضط١غ ثٌض١ٍّز أْ : ثٌّٕطمٟ ِشفٍز ثٌضفى١ش ثٌشىٍٟ 4-

ثٌّمذِجس ثٌّٕطم١ز  ثٌؼاللجس ثٌّّىٕز د١ٓ ث٤ش١جء ٠ٚضٕجٌٚٙج ، ٠ٚذذأ فٟ ِضثٌٚز ثٌضفى١ش ثٌزٞ ٠ضطٍخ ٠ضظٛس

  . ث٤خشٜ ثٌغجدمزثٌظشفز ثٌضٟ ٠ّىٓ أْ صؤخز ِٓ ثٌخذشثس 

ثٌضفى١ش ثٌقذعٟ  عٕٛثس ٔؾذ أٔٗ ٠ضطٛس ِٓ( 9-6)ٔظشٔج إٌٝ صفى١ش ثٌطفً فٟ ِشفٍز ثٌطفٌٛز ثٌّضٛعطز ِٓ ٚإرث

إٌٝ ثٌضفى١ش ثٌّؾشد، وّج أْ خ١جٌٗ ٠ضؾٗ ِٓ خ١جي ثٌضُٛ٘ إٌٝ ثال٘ضّجِذجٌٛثلغ ٚثٌقم١مز ١ّ٠ًٚ إٌٝ ثالدضىجس ٚثٌضشو١خ 

صشؾ١غ ثٌٛثٌذ٠ٓ ٌٍطفً ٚصٛف١ش ثٌّغ١شثس ثٌضشد٠ٛز ثٌّٕجعذز ٌّٕٖٛ ثٌؼمٍٟ صثد  ث صثد، ٚصذشص لذسصٗ ػٍٝ ثٌقفع، ٚوٍُ

ٚال صغ١خ ػٕٗ ؽٛثي  ثالعضطالع ٌذ٠ٗ ٚ٘زٖ ثٌّشفٍز وّج ٔؼٍُ ٟ٘ دذث٠ز دخٌٛٗ ثٌّذسعز ثالدضذثة١ز ال ٠ٕغج٘ج فخ

ِٓ ٔجف١ز ثٌضفى١ش ٠ظذـ  عٕز ِٓ ػّش ثٌطفً (12-9)أِج ػٓ ِشفٍز ثٌطفٌٛز ثٌّضأخشر ثٌضٟ صمغ ِج د١ٓ .ف١جصٗ 
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ِمذٌٛز، ٤ْ ٕ٘جن ثٔضمجال ٚثػقج ِٓ ثٌزوجء ثٌقذعٟ إٌٝ ثٌزوجء  ثٌطفً لجدسث ػٍٝ سدؾ ثٌظٛث٘ش دأعذجح ٚثلؼ١ز

 .ٚثٌّٕطم١ز ثٌؼاللجس ثٌّضذجدٌز أٚ ثٌؼىغ١ز، دجإلػجفز إٌٝ ثٌضفغ١شثس ثٌّٛػٛػ١ز ثٌّقغٛط ثٌمجةُ ػٍٝ

ِقضٜٛ ثٌّٛثد ثٌذسثع١ز ٠ٕذغٟ أال ٠ظذـ  ثٌضفى١ش ٠ضطٍخ ثٌضأو١ذ ػٍٝ أْٚفٝ ػٛء رٌه فئْ صؼ١ٍُ ثٌضال١ِز ِٙجسثس 

ِج صقٍّٗ ِٓ ِٙجسثس ثٌضفى١ش، دجإلػجفز إٌٝ صذس٠خ ثٌضال١ِز ػٍٝ  ِشوض ث٘ضّجَ ثٌّؼ١ٍّٓ دً ٘ٛ ِؾشد أدثر ٌٕمً

ثٌضٕجفظ ثٌّشىالس ٚثالوضشجف ٚثالعضٕضجػ دجعضخذثَ أعٍٛح ثٌضؼٍُ ثٌضؼجٟٚٔ ثٌؾّؼٟ ٚ ثٌضفى١ش ثٌٕجلذ ٚفً

ٌىً فشد فٟ ِؾّٛػضٗ  ٚثإلدسثن ثٌذظشٞ دّغجػذر ثٌشعَٛ ٌضؼض٠ض ػ١ٍّجس ثٌضفى١ش، ف١ظ ٠ٛػـ ثٌض١ٍّز أفىجسٖ ،

صٕظ١ُ أفىجسُ٘ ِٓ خالي ثٌّٛثد ثٌذسثع١ز  ٠ٚضشجسن ثٌؾ١ّغ ، ٠ٚضفجػٍْٛ فٟ ثٌقظٛي ػٍٝ ثٌضؼ١ّّجس أعٕجء

 .ٚصطذ١مٙج فٟ ِٛثلف ؽذ٠ذر

 

 : األولى من العمر المراحل خصائص لغة الطفل فً-3

 

 . دجٌّؾشدثس ٠غٍخ ػٍٝ ٌغز ثٌطفً أْ صضؼٍك دجٌّقغٛعجس ال -1

 .٠غٍخ ػٍٝ ٌغز ثٌطفً أْ صضشوض فٛي ثٌٕفظ 2-

 .ثٌطفً ثٌذغجؽز ٚػذَ ثٌذلز ٚثٌضقذ٠ذ ٠غٍخ ػٍٝ ٌغز 3-

  . ٌٍطفً ِفج١ّ٘ٗ ٚصشثو١ذٗ ثٌخجطز فٟ ثٌىالَ 4-

ثٌؾٕظ، ) ثالدضذثةٟ ٌٚؼً أّ٘ٙج  ثٌّٕٛ ثٌٍغٛٞ ٌٍطفً فٟ ِشفٍز ثٌضؼ١ٍُٚصٛؽذ ثٌؼذ٠ذ ِٓ ثٌؼٛثًِ ثٌضٟ صؤعش ػٍٝ 

فٟ ثٌؼجةٍز ، ٚفؾُ ثٌؼجةٍز ، ٚثٌّغضٜٛ ثاللضظجدٞ  ٚثٌزوجء ،ٚ ظشٚف ثٌذ١تز ، ّٚٔؾ ثٌؼذؾ ، ٚصشص١خ ثٌطفً

 (.ثإلػالَ ٚصشؾ١غ ث٢دجء ٚثالؽضّجػٟ ، دجإلػجفز إٌٝ ٚعجةً

ثٌؼمٍٟ، وّج أْ ثٌٍغز أدثر ِّٙز ِٓ أدٚثس ثٌضفى١ش، ٌزث صؼضذش  ث٘ش ثٌّٕٛإْ ثٌّٕٛ ثٌٍغٛٞ ٌذٜ ثٌطفً ِظٙش ِٓ ِع

ٟ٘ ثٌّشفٍز ثٌّٕجعذز ٌششٚع ثٌطفً فٟ صؼٍُ ثٌٍغز، ٠ٚغذك ٘زث ثٌضؼٍُ ِقجٌٚز ثٌطفً  ِشفٍز ثٌطفٌٛز ثٌّذىشر

ثٌطفً ثٌؼمٍٟ ّٔٛ  ِؼٕٝ ثٌىالَ ثٌزٞ ٠غّؼٗ ؛ ٤ْ ػ١ٍّز ثٌفُٙ صغذك ػ١ٍّز ثٌضؼذ١ش ثٌٍغٛٞ ، ٚصؤعش فٟ فُٙ

د١تضٗ ثٌّق١طز دٗ صأع١شث ِذجششث ، فجٌذٕجس ػجدر  ٚثٌٍغٛٞ ظشٚف رثص١ز ِضظٍز دجٌطفً ٔفغٗ ، وّج صؤعش فٟ ٘زث ثٌّٕٛ

  . ٚأفؼً ٔطمج ، ٚأٚعغ فظ١ٍز فٟ ثٌّفشدثس أعشع ِٓ ث٤ٚالد فٟ ثٌّٕٛ ثٌٍغٛٞ
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 :التربوٌة للنمو اللغوي التطبٍقات

 .ثٌفُٙ ِٓ خالٌٙج ثٌمشثءر ثٌظجِضز ٚػٍٝ عشػزصذس٠خ ثٌضال١ِز ػٍٝ إؽجدر  1-

ثٌؼ١ٍّز ٚثالؽضّجػ١ز ثٌش١مز ٌضذفؼٗ إٌٝ ثٌمشثءر  صشؾ١غ ثٌضال١ِز ِٓ خالي صٛف١ش ِؾّٛػز ِٓ ثٌمظض ٚثٌىضخ 2-

 .ٚثٌضقظ١ً ثٌزثصٟ

إٌٝ  ثٌٍغٛٞ عٛثء فٟ ثٌفظً أٚ فٟ ثٌىضخ ثٌّمشسر ، فال ٠مضظش ػٍٝ ث٤دثء ثٌفشدٞ دً ٠ّضذ صٕٛع ثٌٕشجؽ 3-

 . ثٌٕشجؽ ثٌٍغٛٞ ثٌؾّجػٟ

صٛع١غ ثالعضخذثِجس ثٌٍغ٠ٛز ػٕذ ثٌطفً ، ٚصذس٠ذٗ ػٍٝ  صٛع١ك طٍز ثٌض١ٍّز فٟ ٘زٖ ثٌّشفٍز دجٌّىضذز ، ِغ 4-

 . إٌٝ سط١ذٖ ثعضؼّجي دذثةً ٌغ٠ٛز أخشٜ صؼجف

فذِج ػٓ  ث٤ٌفجظ، ِّج ٘ٛ دؼ١ذ إٌٝ صٛظ١ف ثٌّفشدثس ثٌشجةؼز فٟ د١تجصُٙ ٚثٌضذسػ فٟ ػشع ثٌؾذ٠ذ ِٓ 5-

  .خذشصُٙ ثٌّذجششر

ثٌّؼٍُ فٟ  ثٌشفٛٞ ٌذٜ ثٌضال١ِز؛ ٤ٔٙج ثٌخطٛر ثٌطذ١ؼ١ز ثٌضٟ صّٙذ ٌٍضؼذ١ش ثٌىضجدٟ ، ٚػٍٝ صشد١ز ٍِىز ثٌضؼذ١ش 6-

ل١ذ ٚال ششؽ ٚال ٠قٍُّٙ ػٍٝ  أعٕجء صقذط ث٤ؽفجي أْ ٠غٍه ؽش٠مج ٚعطج فال ٠ضشوُٙ ٠ضقذعْٛ دجٌؼج١ِز دال

 . ثٌؼجِز ٞ ثٌّٕضي ٚغ١شٖ ِٓ ث٤ِجوٓثٌفظقٝ ُٚ٘ ال ٠غّؼٛٔٙج ف

 .ؽغ١ّج ٚػم١ٍج ثإلطالؿ ِٓ ٌغز ثٌضال١ِز صذس٠ؾ١ج، ٤ْ ثٌطفً ٠ّٕٛ ٌغ٠ٛج وّج ٠ّٕٛ 7-

ثٌّؼٍُ ثٌٕجدٗ صشؾ١ؼُٙ ٚأخزُ٘ دج١ٌٍٓ ٚثٌظذش،  ٠غٍخ ػٍٝ صال١ِز صٍه ثٌّشفٍز ثٌخؾً ٚثٌض١ٙخ، ٌزث ٠ؾخ ػٍٝ 8-

ٌٚٙزث ٠ؾخ أْ ٠قشص ثٌّؼٍّْٛ ػٍٝ أْ صىْٛ ٌغز ثٌفظً ٌغز عٍٙز ع١ٍّز ٚثٌضم١ٍذ  وّج ١ّ٠ً ث٤ؽفجي إٌٝ ثٌّقجوجر

 .دأْ ٠قجو١ٙج ثٌضال١ِز ؽذ٠شر

ث٤خذجس ، ٌٚٙزث وجْ ثٌضؼذ١ش ثٌقش خ١ش ِج ٠الةُ ث٤ؽفجي  ثٌطفً ١ِجي دطذؼٗ إٌٝ ثٌقذ٠ظ ػٓ ػٍّٗ ، ٚإٌٝ إٌمجء 9-

 . فْٕٛ ثٌٍغز وٍٙج فٟ صٍه ثٌّشفٍز ٌٍضذس٠خ ػٍٝ

 .ِٙجسثس ثٌمشثءر ٚثٌىضجدز دّٙجسثس ثٌىالَ ٚثالعضّجع ف١ظ إّٔٙج ٠غذمجْثال٘ضّجَ  10-

 

  : النمو االنفعالً 4-

عٕٛثس ٔغذ١ج ػٓ رٞ لذً ، ص١ّٙذث ٌّشفٍز ثٌٙذٚء ثالٔفؼجٌٟ ( 9-6)ثٌؼّش٠ز ِٓ  صضٙزح ثالٔفؼجالس فٟ ثٌّشفٍز

لجدً ٌالعضغجسر  ثٌٕؼؼ ثالٔفؼجٌٟ ، فٙٛ، ٚفٝ ٘زٖ ثٌّشفٍز ٔؾذ أْ ثٌطفً ال٠ظً فٟ ٘زٖ ثٌّشفٍز إٌٝ  ثٌضج١ٌز

عٕز صّغً ِشفٍز ٘ؼُ ٚصّغً ( 12-9)ِٓ ثالٔفؼج١ٌز ٠ٚىْٛ ٌذ٠ٗ دٛثق ِٓ ثٌغ١شر ٚثٌؼٕجد ٚثٌضقذٜ، ٚفٝ ثٌّشفٍز

أْ ٠ضخٍض ِٓ ثٌطفٌٛز ٚثٌشؼٛس دأٔٗ لذ وذش ، ٚصؼضذش ٘زٖ  ثٌخذشثس ثالٔفؼج١ٌز ثٌغجدمز ، ف١ظ ٠قجٚي ثٌطفً

ٚثٌغذجس ثالٔفؼجٌٟ ، ٠ٚضؼـ ث١ًٌّ ٌٍّشؿ ٚصّٕٛ ثالصؾج٘جس ثٌٛؽذث١ٔز ، وّج  ثسثٌّشفٍز ِشفٍز ثالعضمش
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 .ثٌؼغٛؽ ثالؽضّجػ١ز صأع١شث ٚثػقج فٟ ثٌّٕٛ ثالٔفؼجٌٟ  صؤعش

٠ؾخ أْ ٠قظ ثٌضال١ِز دأُٔٙ ِقذٛدْٛ ِٓ ِذسع١ُٙ ٚأْ ٠ىٛٔٛث ِطّت١ٕٓ إٌٝ ثٌؾٛ  ٚفٝ ثٌّذسعز ثالدضذثة١ز    

ٚ٘زث ٠ؤعش دذٚسٖ  فضٝ ٠طّتٕٛث إٌٝ ثٌذ١تز ثٌطذ١ؼ١ز وّج ثؽّأٔٛث ٌٍذ١تز ثالؽضّجػ١زثٌزٞ ٠ؼ١شْٛ ف١ٗ ،  ثٌّذسعٟ

ثٌضال١ِز ثٌٕفغ١ز ٚثالٔفؼج١ٌز فضقمك ٌٍٕجشب  ػٍٝ ُّٔٛ٘ ثالٔفؼجٌٟ ، ِٚٓ ٕ٘ج ٠ؾخ ػٍٝ ثٌّٕج٘ؼ أْ صضظً دقجؽجس

ٌٝ غ١ش رٌه ِٓ ِظجدس ثٌّجدر ٚثٌضٕمً ِٓ ثٌفظً إٌٝ ثٌقذ٠مز إٌٝ ثٌّىضذز إ فش٠ضٗ فٟ ثٌذقظ ٚثٌمشثءر ٚثالؽالع

 . ثٌّخضٍفز

 

 : التطبٍقات التربوٌة للنمو االنفعالً

 

 .وجٌقجؽز إٌٝ ثٌقخ ٚثٌضمذ٠ش ٚثالٔضّجء إشذجع ثٌقجؽجس ثٌٕفغ١ز ٌٍطفً -1

 .ٚثٌضقىُ ف١ٙج صذس٠خ ثٌضال١ِز ػٍٝ ػذؾ ثٔفؼجالص2ُٙ-

 .ثٌّؼجٍِز ػذَ ثعضغجسر ثٌضال١ِز ِٓ لذ١ً ثٌضغ١ٍز ٚػذَ ثٌضفشلز د١ُٕٙ ف3ٟ-

 .ثٌظشثك ػذَ ثالعضؾجدز ٌٍطفً ٚثٌغّجؿ ٌٗ دجٌقظٛي ػٍٝ ِج ٠ش٠ذ ػٓ ؽش٠ك4-

  

 

 : النمو االجتماعً -5

 

عٕٛثس ؛ ٚصذخً ثٌّذسعز وّؤعغز سع١ّز ( 9-6)ثٌؼّش٠ز ِٓ  صغضّش ػ١ٍّز ثٌضٕشتز ثالؽضّجػ١ز فٟ ثٌّشفٍز     

ؽجلجس ثٌطفً ػٍٝ ثٌؼًّ ثٌؾّجػٟ ِجصثٌش ِقذٚدر ٚغ١ش ، ٚفٝ عٓ ثٌغجدعز صىْٛ  ٌضمَٛ دذٚس٘ج فٟ ٘زٖ ثٌؼ١ٍّز

٠ٚىْٛ ٌؼذٗ  ٚدذخٛي ثٌطفً ثٌّذسعز صضغغ دثةشر ثصظجٌٗ ثالؽضّجػٟ ، ٠ٚذذٜ سغذضٗ فٟ ثٌؼًّ ثٌؾّجػٟ ٚثػقز ،

ٚصضقمك ٌٗ ثٌّىجٔز ثالؽضّجػ١ز ، ٚصىغش  ؽّجػ١ج ، ٚصىغش طذثلجصٗ ٠ٚضدثد صؼجٚٔٗ ِغ سفجلٗ فٟ ثٌّذسعز ٚثٌّٕضي ،

ٚلذ ٠ٙضُ دج٤طذلجء ٚسفجق ثٌغٓ أوغش ِٓ ث٘ضّجِٗ دأفشثد . دج٢خش٠ٓ ثلجس ػٓ رٞ لذً الصد٠جد طٍز ثٌطفًثٌظذ

ثٌّؼج١٠ش  عٕز ، ف١ؼشف ثٌطفً ثٌّض٠ذ ػٓ( 12-9)ػ١ٍّز ثٌضٕشتز ثالؽضّجػ١ز فٟ ٘زٖ ثٌّشفٍز ِٓ  أعشصٗ ، ٚصطشد

ثالؽضّجػٟ ِغ ث٤لشثْ ػٍٝ أشذٖ ،  ٠ٚىْٛ ثٌضفجػًٚثٌم١ُ ٚثالصؾج٘جس ثٌذ٠ّمشثؽ١ز، ٠ٚضدثد ثفضىجوٗ دجٌىذجس ، 

ثٌؾّجػٟ ِؼظُ ٚلش ثٌطفً ِضّغال فٟ ث٤ٔشطز ثٌؾّجػ١ز  ٠شٛدٗ ثٌضؼجْٚ ٚثٌضٕجفظ ٚثٌٛالء ، ٠ٚغضغشق ثٌؼًّ

 . دثخً ثٌفش٠ك

ْ ِٓ ثٌضؼجٚ د١ٓ ثٌضال١ِز فٟ ِشفٍز ثٌضؼ١ٍُ ثالدضذثةٟ ِٓ أُ٘ ِطجٌخ ثٌّٕٛ ثالؽضّجػٟ، ٠ٚظٙش ٘زث ٠ٚؼذ ثٌضؼجْٚ
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٠ضؼٍُ ثٌطفً و١ف ٠ؼ١ش ِغ ٔفغٗ ،  خالي ث٤ٔشطز ثٌظف١ز ٚث٤ٌؼجح ثٌٍغ٠ٛز ثٌضٟ ٠مَٛ ثٌّؼٍُ دئػذثد٘ج، ف١ظ

٘زث ثٌضؼجْٚ ٠غجػذ ثٌض١ٍّز ػٍٝ صقم١ك أفؼً ّٔٛ ِّىٓ ؛ ِٓ  ٠ٚضفجػً ِغ غ١شٖ ِٓ ثٌٕجط ، ٘زث دجإلػجفز إٌٝ أْ

ٌذ١ت١ز ثٌّّىٕز ٌٍضؼجْٚ ، ٚثٌضٟ صؤدٜ إٌٝ أفغٓ خالي دسثعز ّٔٛ ثٌغٍٛوجإلٔغجٟٔ ٌضقذ٠ذ أفؼً ثٌششٚؽ ث

ِّىٓ ٌٚض١غ١ش ثوضغجح ثٌضى١ف ثالؽضّجػٟ ثٌغٛٞ ٚرٌه ِٓ خالي أعج١ٌخ صؼٍُ ثٌّٙجسثصجالؽضّجػ١ز ٚخجطز  ّٔٛ

ثٌضٟ ٠مَٛ ثٌضال١ِز دٙج صقش إششثف ٚصٛؽ١ٗ  ثٌّٙجسثس ثٌضؼج١ٔٚز ٚثٌضٟ صظٙش دشىً ؽٍٟ فٟ ث٤دثءثس ٚثٌّٛثلف

 .ِٓ ِؼ١ٍُّٙ

أُ٘ طٛس ثٌغٍٛن ثالؽضّجػٟ ثٌضٟ ٠ضُ صشى١ٍٙج فٟ ٘زث ثٌغٓ ف١ظ إْ ثٌطفً فٟ صؼجٚٔٗ  ث أْ ثٌضؼجْٚ ٠ؼذ أفذوُ

فٟ وضٍز ٟ٘  أْ ثٌفشد ٚفذر" ث٢خش٠ٓ ٠ض٠ذ ِٓ ِشجسوضٗ ثالؽضّجػ١ز، ٚفٝ ٘زث ثٌغ١جق ٠ش١ش فشٚدً إٌٝ ِغ

ٌذٍٛؽ ٘زٖ ثٌغج٠ز إال دٕشجؽ ثٌطفً  ٠ًثٌّؾضّغ ٘ذفٙج صقم١ك ٚؽٛد٘ج ٚثالػضشثف دؼؼ٠ٛضٙج فٟ ثٌّؾضّغ ٚال عخ

 .ثٌم١ُ ثٌضٟ صٕذغك فٟ ثٌٕفظ ِٓ خالي ثٌّخجٌطز ٚثٌزٞ ٠ضؼـ ِٓ خالي ثٌضؼجْٚ ثٌزٞ ٠ؼذ أفذ"ثٌزثصٟ 

ثٌّضأخشر ظٙٛس سٚؿ ثٌؼًّ ثٌؾّجػٟ، ١ٍِٚٗ ٌالشضشثن فٟ ثٌؾّجػجس إشذجػج  ٠ٚشثفك ثٌطفً فٟ ِشفٍز ثٌطفٌٛز

٠قضجػ إٌٝ  ؽشر ثٌضٟ صٍـ ػ١ٍٗ فٟ أػّجلٗ، ٚثٌؼًّ ثٌؾّجػٟ فٟ ٘زٖ ثٌّشفٍزثٌم١جدر ٚثٌغٍذز ٚثٌغٟ ٌغش٠ضر فخ

 . صٛؽ١ٗ عذ٠ذ

 

 : التطبٍقات التربوٌة للنمو االجتماعً

 

ثٌّّجسعز  ثٌّٕجشؾ ثٌضٟ صغجػذ ثٌضال١ِز ػٍٝ ثٌضؼٍُ ِغ ِشثػجر ثفض١جؽجس ٘ؤالء ثٌضال١ِز ِٓ خالي صٛف١ش -1

 . ٚثٌٍؼخ ٚثٌؼًّ ثٌؾّجػٟ

 . إٌٝ ثٌشػج٠ز ٚثٌضمذً ٚثٌقٕجْ ِٓ لذً ث٤عشر ٚث٤لشثْ ثٌؾٛ ثالؽضّجػٟ ٚإشذجع فجؽز ثٌطفًصٛف١ش  2 -

 .ثٌٛثٌذ٠ٓ ٚثٌطفً وٛلج٠ز ِٓ فذٚط ثالػطشثدجس ثٌٕفغ١ز صقغ١ٓ ثٌؼاللز د١ٓ  3-

 . ِغً ثٌضؼجْٚ ٚثفضشثَ ث٢خش٠ٓ صم٠ٛز ث١ًٌّ ثالؽضّجػ4ٟ- 

أ١ّ٘ز ثٌشفالس 6-ثٌضظشف فٟ ثٌّٛثلف ثالؽضّجػ١ز ثٌّخضٍفز رإِذثد ثٌطفً دخذشثس ثؽضّجػ١ز ع١ٍّز ٚو١ف5ٟ- 

 .ػٍٝ صقًّ ثٌّغؤ١ٌٚز ثالؽضّجػ١ز ٚثٌّؼغىشثس ٚثٌضذس٠خ

أفىجسُ٘ فٟ طٛسر ِؾّٛػجس طغ١شر، ٤ْ ٘زث ِٓ شأٔٗ أْ  ِشجسوز ثٌضال١ِز ِغ دؼؼُٙ ثٌذؼغ ٌٍضؼذ١ش ػ7ٓ-

 .فٟ ثٌفش٠كفؼال ػٓ سٚؿ ثٌؾّجػز ٚثٌؼًّ  ٠ّٕٝ ثٌغمز دجٌٕفظ ٚثٌّغؤ١ٌٚز

 :النمو الخلقً -6

عٕٛثس ٠قً ثٌّفَٙٛ ثٌؼجَ ٌّج ٘ٛ طٛثح ِٚج ٘ٛ خطأ ، ِٚج ٘ٛ ( 9-6)ثالدضذثة١ز ِٓ  ففٟ دذث٠ز ثٌّشفٍز

ثالفضشثَ ثٌّضذجدي ،  ِٚج ٘ٛ فشثَ ِقً ثٌمٛثػذ ثٌّقذدر ، ٠ٚضدثد إدسثن لٛثػذ ثٌغٍٛن ث٤خاللٟ ثٌمجةُ ػٍٝ فالي
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ٚصضقذد ثالصؾج٘جس ث٤خالل١ز ٌٍطفً فٟ ٘زٖ ثٌّشفٍز  ثٌمٛثػذ ٚثٌّؼج١٠ش ثٌغٍٛو١ز ، ٚصضدثد ثٌمذسر ػٍٝ فُٙ ِج ٚسثء

ثالصؾج٘جس ث٤خالل١ز ثٌغجةذر فٟ أعشصٗ ِٚذسعضٗ ٚد١تضٗ ثالؽضّجػ١ز ٚ٘ٛ  عٕز فٟ ػٛء( 12-9)ثٌؼّش٠ز ِٓ

ٔالفع فٟ ٘زٖ  ف١ظثٌىذجس ٠ٚضؼٍّٙج ُِٕٙ ، ِٚغ ثٌّٕٛ ٠مشح ثٌغٍٛن ث٤خاللٟ ِٓ عٍٛن ثٌشثشذ٠ٓ؛  ٠ىضغذٙج ِٓ

ٕٚ٘ج ٠أصٝ أ١ّ٘ز عٍٛن ثٌٛثٌذ٠ٓ  ثٌّشفٍز أْ ثٌطفً ٠ذسن ِفج١ّ٘ج أخالل١ز ِغً ث٤ِجٔز ٚثٌظذق ٚثٌؼذثٌز ،

 .عٍٛوُٙ ٚثٌّشد١١ٓ وّٕجرػ ٠قضز٠ٙج ث٤ؽفجي فٟ

ٚؽٛد ثٌمذٚر ثٌضؼجًِ ِغ ث٢خش٠ٓ ٚ٘زث ٠غضٍضَ  ٚصضذٍٛس ثٌم١ُ ث٤خالل١ز ٚثٌّذجدا ثالؽضّجػ١ز ػٕذ ؽفً ثٌغجِٕز فٟ

، ٌٚمذ ٔذٗ ػٍّجء ثٌضشد١ز ثإلعال١ِز وجٌغضثٌٝ ٚثدٓ خٍذْٚ ٚثدٓ ِغى٠ٛٗ  ثٌقغٕز ٚثٌضٟ صضذٍٛس فٟ ثٌّؼٍُ ٚث٤عشر

ٚثٌؼمٛي ،  صشد١ز ثٌطفً فٟ ثٌّشثفً ث٤ٌٚٝ دجػضذجس أْ ٘زٖ ثٌفضشر صغشط ث٤خالق ٚصشدٝ ثٌؼٛثؽف ػٍٝ أ١ّ٘ز

 ث٤خالق فً ػٍٝ ِقجِذ ث٤فؼجي ِٚىجسَٚث٤دح ِطٍٛح فٟ فضشر ثٌطفٌٛز ؛ ١ٌٕشأ ثٌؾ

 

 : التطبٍقات التربوٌة للنمو الخلقً

 

 . ّٚٔٛرؽج ٌٍغٍٛن ثٌم٠ُٛ أْ ٠ىْٛ ثٌىذجس لذٚر طجٌقز -1

 .ث٤خالل١ز فٟ إؽجس ثٌضٕشتز ثالؽضّجػ١ز ثال٘ضّجَ دجٌضشد١ز ث٤خالل١ز ثٌضٟ صمَٛ ػٍٝ ثٌّذجدا2-

 .ٌٍطفً ثٌم١جَ دّغؤ١ٌٚجصٗ ٠ّىٓ ثٌّؼجٍِز ثٌّضٛثصٔز دثخً ثٌّٕضي فض3ٝ-

 .فىج٠ز لظض ث٤ٔذ١جء ثٌّقذذز إٌٝ ٔفٛط ثٌضال١ِز صؼ١ّك ثٌٛثصع ثٌذ٠ٕٟ فٟ ٔفٛط ث٤ؽفجي ِٓ خالي4-

ثٌّشفٍز ثالدضذثة١ز ٚخظجةض صال١ِز٘ج صضؼـ ث١ّ٘٤ز ثٌمظٜٛ ٌضٍه ثٌّشفٍز  ِٚٓ خالي ثٌؼشع ثٌغجدك ٌّالِـ

ثٌذجفظ إٌٝ  ع١ٍُ ٌٍطفً فٟ شضٝ ثٌؾٛثٔخ ٚثٌّؾجالس، ٌٚمذ ػّذثٌؼٕج٠ز دّٕج٘ؾٙج دّج ٠ؼّٓ ثٌّٕٛ ثي ٚػشٚسر

 .ٚثٌٕؾجؿ فٟ صؼ١ٍّٙج ػشع ِطجٌخ ثٌّٕٛ فٟ ثٌؾٛثٔخ ثٌغجدمز السصذجؽ ٘زٖ ثٌؾٛثٔخ دّٕٛ ثٌٍغز

 

 

   

 : له أكثر من تعرٌؾ ومن هذه التعارٌؾ االتصال بمعناه العلمً 

  بقصد تعدٌل أو تؽٌٌر سلوك شخص آخر  ( رسالة ) عملٌة ٌقوم بها شخص بارسال منبه . 

  الكلمات ، الصور ، األشكال ) نقل المعلومات واألفكار والمهارات بواسطة استعمال الرموز

 ( . والرسومات 

  ما المقصود باالتصال ؟

  : 
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  العملٌة التً من خبللها نفهم اآلخرٌن وٌفهموننا. 

  ٌقوم شخص بنقل افكار او معانً او معلومات على شكل رسابل  العملٌة التً بموجبها واالتصال ه

كتابٌة او شفوٌة مصاحبة بتعبٌرات الوجه و لؽة الجسم وعبر وسٌلة اتصال ،تنقل هذه االفكار الى 

 .شخص آخر وبدوره ٌقوم بالرد على هذه الرسالة حسب فهمه لها 

  

 

 

اللؽة المستخدمة ٌجب ان تبلبم جمٌع المشاركٌن فً عملٌة االتصال بحٌث ان تكون سهلة : اللؽة -1

. بسٌطة عدٌمة التعقٌد وال تحتمل معانٌها اكثر من تفسٌر

 

ٌجب مراعاة العادات و التقالٌد السابدة فً المجتمع ، ونبتعد عن : الجانب الثقافً و االجتماعً  -2

. مصطلحات ، ونراعً ما ٌتعارؾ علٌه االفراد الذٌن نتصل بهماالستخدام السًء لبعض ال

 

توخً الصدق واالخبلص عند ممارسة االتصال حٌث نراعً االمانة فً تسلم و : الجانب االنسانً  -3

  .تسلٌم رسالة دون نقص او زٌادة

 

 

 

 التؽذٌة الراجعة  -4أدوات اإلتصال        -3المستقبل     -2المرسل       -1

 

 

هو الشخص الذي ٌرٌد اٌصال رسالة معٌنة الى مجموعة من األشخاص ، حٌث ٌتأثر : المرسل  -1

 : المرسل بعدد من العوامل والتً تؤثر بدورها على عملٌة االتصال ومنها 

 

 على توصٌل رسالته بسهولة  فكلما كان المرسل واثقا من نفسه كان أقدر: بالنفس الثقة

  .اذا ضعفت أو انعدمت الثقه بالنفسال رسالته وٌسر والعكس صحٌح حٌث ٌصعب اٌص

  فكلما كان المرسل مؤمنا بمادة االتصال ومتمكنا منها : اتجاهات المرسل نحو الرسالة

 . كان أقدر على اٌصالها بسهولة وٌسر والعكس صحٌح اذا لم ٌكن مؤمنا بها 

الجوانب االساسٌة المؤثرة على عملٌة االتصال 

: 

 :عناصر عملٌة اإلتصال 

خصائص العناصر المكونة لعملٌة اإلتصال 

  : 
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 : المستقبل  -2

  حٌث ٌمكن ٌشترط أن ٌكون مستعدا نفسٌا وجسدٌا لٌكون قادرا على استٌعاب الرسالة

للمعلم العالم بالخصابص النفسٌة لطبلب المرحلة التً ٌدرسها أن ٌستخدم هذه الخبرة 

 .فً جعل المستقبل وهو الطالب أكثر إستعدادا نفسٌا وجسدٌا 

  ثقافة من المرسل وذلك على المرسل  قد ٌكون المستقبل أقل: المستوى الثقافً للمستقبل

 . أن ٌتكٌؾ مع هذا الوضع وٌستخدم ألفاظ بسٌطة ومعبرة عن الرسالة المراد اٌصالها 

 

تتخذ وسابل االتصال كما سنرى بعد ذلك أشكال عدٌدة والمرسل ٌجب أن : وسٌلة االتصال  -3

 الٌصال الرسالة (للوقت ، للموضوع ولطبٌعة الشخص )  ٌستخدم الوسٌلة الصحٌحة المناسبة

 .  ونجاحها 

وهً نتٌجة االتصال ومدى فهم المستقبل لمادة االتصال ( : رد الفعل ) التؽذٌة العكسٌة  -4

 . واستٌعابه للمعنى المقصود ومدى تجاوبه فً تنفٌذ الرسالة 

اضحة وهً العوامل التً تدخل بٌن المرسل والمستقبل أثناء نقل الرسالة فتجعل الرسالة ؼٌر و: التشوٌش 

مل بٌبٌة ؼامضة وذلك اما بسبب استخدام كلمات أو رموز ؼٌر واضحة أو قد ٌكون التشوٌش بسبب عوا

 .   كاألصوات أو أو حالة الجو 

 

 

 :الكفاءات الالزمة للمعلم الجٌدحتى تكون معلما جٌدا ٌجب أن تتصؾ أوال ببعض المواصفات وهً 

. المقتدر ٌقوم من أجل التبلمٌذ بما ٌلًالمعلم الكؾء -1

 .ٌستعمل المبادئ واألساسٌات النفسٌة فً التعلٌم -
 .ٌستعمل مبادئ نمو الطفل وتطوٌرها -
 .ٌهٌا مناخ بناء فً الفصل -
 .ٌستعمل طرق تدرٌس مختلفة -
 .ٌستعمل إجراءات تحلٌلٌة وعبلجٌة بفاعلٌة -
  .ٌدٌر الفصل بفاعلٌة -

 
 

 :التبلمٌذ بعقبلنٌة المعلم الكؾء ٌرشد وٌوجه -2

 .ٌبنً عبلقات فعالة مع اآلباء -
 .ٌجمع وٌستعمل المعلومات اإلرشادٌة الهامة -
 .ٌستعمل اإلجراءات اإلرشادٌة المناسبة -

 :خصائص المعلم الناجح 
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 .ٌقٌم عبلقات جٌدة ومناسبة تختص باإلرشاد والتوجٌه -
 
 

 :المعلم الكؾء ٌساعد التبلمٌذ لفهم وتقدٌر التراث الثقافً -3

. حٌاة دٌمقراطٌة فعالةٌدٌر الفصل من أجل  -
 .ٌعمل تطبٌقات هامة حول التعلٌم فً الفصل -
 .ٌنشط وٌشجع النمو الثقافً لؤلفراد والجماعات -
  .ٌساعد التبلمٌذ على تطبٌق المبادئ الدٌمقراطٌة -

 
 

 .المعلم الكؾء ٌشارك بفاعلٌة فً األنشطة المدرسٌة -4

. ٌخطط وسابل تحقٌق األهداؾ التربوٌة -
 .ا فً المسبولٌةٌفترض أن له دور -
 .ٌقٌم عبلقات ودٌة شخصٌة بزمبلبه -

 
 
 

 
 :المعلم الكؾء ٌساعد فً إٌجاد عبلقات جٌدة بٌن المدرسة والمجتمع المحلً -5

. ٌستعمل مصادر المجتمع المحلً فً األنشطة داخل الفصل -
 .ٌحصل على تعاون اآلباء فً أنشطة الفصل -
 .المساعدة فً تحدٌد وحل مشاكل المجتمع المحلً -
 .ٌأخذ نصٌبا فً معارض المجتمع المحلً ومشارٌعه -
 .  ٌبلحظ األخبلقٌات المهنٌة فً مناقشة المشاكل المدرسٌة -

  

 

 

 : نا أنهما متشابهان الى حد كبٌر كما ٌلً لو أجرٌنا مطابقة بٌن الموقؾ التعلٌمً والموقؾ اإلتصالً لوجد

 : ٌث ٌجب أن ٌكون قادرا على ح (المرسل)المعلم فً الموقؾ التعلٌمً هو  (أ 

ابل المتاحة لدٌه واألهداؾ المراد سبما ٌتناسب مع قدرات الطلبة والو( الرسالة ) تنظٌم وعرض المنهج  -1

 . تحقٌقها 

 . القدرة على زٌادة الدافعٌة عند الطلبة واستمرارها طٌلة الموقؾ التعلٌمً  -2

 . توظٌؾ عناصر البٌبة فً الموقؾ التعلٌمً  -3

 :  االتصال وأطراف الموقف التعلٌمً 

 



14 
 

 . التخفٌؾ من مصادر التشوٌش على وصول رسالته للمتلقً  -4

اكتسابه للمهارات التً تساعده على فحص ردود فعل الطلبة أوال بأول وبالتالً تعدٌل رسالته أو تؽٌٌر  -5

 . وسٌلة االتصال للوصول للنتٌجة المرجوة 

 . اختٌار طرق واستراتٌجٌات فً التدرٌس تناسب الموقؾ التعلٌمً وألهداؾ الموضوعة وطبٌعة الطلبة  -6

 :(رسالة ال) منهج ال( ب 

وهو جملة الحقابق والمفاهٌم واألفكار واالتجاهات والمٌول والخبرات المتنوعة والتً تصاغ بطرٌقة وأسلوب  

بة الذٌن وضع من أجلهم على اختبلؾ مٌولهم وخبراتهم معٌن وطبقا لتسلسل مناسب ٌستجٌب لحاجات الطل

 . السابقة وقدراتهم 

 :  (المتلقً ) الطالب  ( ج   

والذي ٌعمل المعلم وواضع المنهج على مخاطبته والتأثٌر فٌه باتجاه معٌن وفً زمن محدد وكٌفٌة مرسومة 

 . لتحقٌق أهداؾ مقصودة 

 

 : وسابل اإلتصال( د

وهً الوسابل التً ٌستخدمها المرسل فً إٌصال رسالته الى المتلقً ، وحٌث أننا نركز هنا على العملٌة  

التعلٌمٌة فسوؾ نتعرؾ بشا من التفصٌل عن أهم الوسابل التً ٌستطٌع أن ٌستخدمها المعلم فً بٌبة التعلم سواء 

  :ومن أهمها داخل الصؾ أو خارجه  إلٌصال الرسالة 

 

 : شارات واإلٌماءات الرموز واإل -1

وهً وسابل ٌستخدمها المعلم الٌصال المفاهٌم والمعلومات والمشاعر والمهارات وٌستخدمها الطالب 

أٌضا فً التعبٌر عن أفكاره واستفساراته بشرط أن تكون هذه الرموز واالشارات واإلٌماءات متعارفا 

هم فاألعداد واأللوان واألصوات المبهمة ٌمكن علٌها وعلى مفاهٌمها ودالالتها بحٌث تشكل لؽة التفاهم بٌن

أن تكون رموز تحمل معانً مختلفة بحسب مستخدمٌها وهً قادرة فً حال فهمها من األطراؾ األخرى 

ومثال ذلك  اإلشارات كعبلمات المرور . ، على نقل ما ٌدور فً مخٌلة مستخدمها الى المتلقً 

إن المعلم أو الطالب أٌضا قد . ل أو الرفض أو التصفٌق كهز الرأس بالقبو" لؽة الجسد " واإلٌماءات 

ٌعجز عن اٌصال ما ٌدور فً ذهنه بدون استخدامها بل  قد تختصر معنى ٌصعب توضٌحه بدونها أو 
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أنها تجسد فكرة أو احساسا ٌتسم بالتجرٌد فتحوله الى محسوس ٌمكن ادراكه مما ٌسهل عملٌة التعلم 

لذاكرة فضبل عن استخدامها بوصفها جزءا وٌساعد على االحتفاظ بما ٌتعلمه الطالب لفترة أطول فً ا

والمعلم المتمرس ٌستطٌع أن ٌلتقط ردود أفعال طلبته مما ٌبدونه من عبلمات أو . من عناصر التشوٌق 

حركات تعكس تقبلهم لما ٌدور فً الدرس أو شرودهم الذهنً أو مللهم من الدرس  مما ٌعٌنه على تؽٌٌر 

 . ن عناصر التشوٌق لٌجعله أكثر نشاطا وحٌوٌة وتفاعبل النموذج اإلتصالً أو رفده بما ٌمكن م

 

 : اللغة المنطوقة  -2

وهً الوسٌلة االتصالٌة الربٌسٌة حتى اآلن إلٌصال المعانً والخبرات المعرفٌة والوجدانٌة والمهارٌة 

 . فً معظم المواقؾ التعلٌمٌة ذلك أنها أٌسر وسٌلة بٌن طرفً العملٌة التعلٌمٌة وأقلها تكلفة 

نصح المتعلم أن ٌتبسط فً استخدام المفردات البسٌطة وٌبتعد عن المفردات الؽرٌبة  والصعبة         وي

وأن ٌؤكد على وضوح معانٌها للطبلب ومناسبتها لقدراتهم ( خصوصا لطبلب المرحلة االبتدابٌة ) 

ملل الذي قد اللؽوٌة والعمرٌة وعدم االسهاب فً الكبلم وعدم تكرار ما هو ؼٌر ضروري تفادٌا لل

ٌصٌب الطبلب مما ٌتسبب فً تشتٌت أذهانهم واضعاؾ قدراتهم على التواصل معه بانتباه مما ٌؤدي 

الى عدم حصول التعلم ، وٌجب على المعلم أن ٌستخدم عبارات قصٌرة وأن تكون فصٌحة مبسطة ال 

 . لهجة دارجة 

عند ) عنى الذي ٌتداوله مع الطلبة كما ٌجب على المعلم أن ٌستخدم صوته بصورة تعكس تفاعله مع الم

بحٌث ٌبتعد عن الرتابة فً اإللقاء أو السرعة فً الكبلم ( الخ ............استخدام القصة أو النشٌد 

وعرض المعلومات ، أو التحدث بصوت عال أو منخفض لوقت طوٌل دون مبرر مما ٌتعبه هو قبل 

 . الطلبة وٌوقع طلبته فً الملل ثم عدم االنتباه 

قد ٌوقع االتصال فً الموقؾ التعلٌمً فً ( الخطاب السمعً ) على أن المبالؽة باستخدام هذه الوسٌلة 

المشافهة والتً ال تضمن دوام االنتباه من قبل المتلقً كما ال تضمن استمرار ما ٌتعلمه الطالب فً 

  .مما ٌجري تعلمه وقت الدرس % 10الذاكرة طوٌلة المدى اال ما نسبته 

 

 : وعات المطب -3

ما تزال المطبوعات أهم وسٌلة من الوسابل اإلتصالٌة التربوٌة المستخدمة فً حقل التعلٌم ، على الرؼم 

 . من التوسع الكبٌر فً استخدام الوسابل السمعٌة والبصرٌة الحدٌثة 

 وتضم المطبوعات طٌفا واسعا ٌستخدمه المعلم داخل الصؾ أو من قبل الطالب خارج المدرسة  كالكتاب

المدرسً والكتب األخرى ذت الصلة بالمنهج الدراسً والكتٌبات المساعدة واألدلة والكراسات التطبٌقٌة 
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المستخدمة فً الدروس العملٌة والخرابط والصور والجداول واألشكال البٌانٌة والتخطٌطات وؼٌرها ، 

طبوعات التً ترفق مع كما تضم أوراق العمل وأوراق اإلختبارات ووسابل اإلٌضاح المطبوعة وتلك الم

 . الحقابب التعلٌمٌة 

لقد تطورت المطبوعات المستخدمة فً التعلٌم والتعلم فً المؤسسات التعلٌمٌة العربٌة من حٌث التصمٌم  

كما تطورت من حبث تنظٌم محتواها . وتوزٌع مساحات النص وتنوٌع الخطوط واأللوان على صفحاتها 

تٌسٌرا للتعلم  والمخططات وؼٌرها مما ٌجعلها أكثروتٌسٌر لؽتها وزٌادة مساحة الصور التوضٌحٌة 

أكثر تنشٌطا للدافعٌة ، لقد تطورت بعض المؤسسات التعلٌمٌة بحٌث أصبح لها مطابعها الخاصة بما 

ث أجهزة الطبع ، بل أن بعض المعلمٌن ٌشركون طلبتهم فً انتاج بعض المطبوعات دتحتوٌه من أح

  .من دافعٌة التعلم لدى الطلبة وبخاصة البسٌطة منها مما ٌعزز مبدأ المشاركة والتعلٌم المتفاعل وٌرفع 

 

 :  النماذج الطبٌعٌة واإلصطناعٌة -4

 

وتضم جمٌع المجسمات الجبسٌة والخشبٌة والطٌنٌة والببلستٌكٌة والمعدنٌة التً تنتج أو تجلب مما هو 

وقد تنتج هذه المجسمات بالحجم الطبٌعً أو . متوفر فً البٌبة الى حجرة الدراسة ألؼراض تعلٌمٌة 

وتعتمد فكرة استخدام النماذج . ر أو أكبر بحسب أؼراض استخدامها وظرووؾ نقلها وخزنها بحجم أصػ

على محاكاة أشكال األجسام أو أجزاءها عن طرٌق تصنٌعها أو استخدام نماذج حقٌقٌة منها كما ٌحصل 

الصخور و أمثبل فً تدرٌس أعضاء جسم اإلنسان أو أجزاء النبات أو األجرام السماوٌة أو أنواع الرمال 

 . تدرٌس األشكال الهندسٌة المجسمة كالمكعب والكرة واإلسطوانة مثبل  فً الطبٌعة  كما تستخدم فً

وتكمن أهمٌة استخدام النماذج من الناحٌة االتصالٌة التعلٌمٌة فً أنها تقترب من الخبرة المباشرة فتٌسر 

بجهد أقل وكفاءة أعلى وذلك من خبلل  على المعلم توضٌح المعانً المقصودة وتقرٌبها فً أذهان الطلبة

، كما أنها تعٌن الطالب على التقاط المعنى ( السمع والنظر ) مخاطبتهم بحاستٌن الشرح والمشاهدة 

بسهولة وٌسر واالحتفاظ بها فً ذاكرته مدة طوٌلة ، كما أن مشاهدة هذه النماذج وتحسسها ٌعطً 

التعلم والتفاعل مع المعلم فٌما ٌسعى الٌه من تحقٌق  الطالب االحساس بالواقعٌة وبالتالً المتعة فً

األهداؾ التعلٌمٌة عبلوة على أن النماذج تكسب الطالب بعض المهارات العملٌة كمهارة الفحص عند 

أو مهارة توصٌل والصخور أو عٌنات التربة المختلفة  بذور داخل الثمار فحص عٌنات األزهار وال

 . الدوابر الكهربابٌة 

ك الطلبة فً انتاج واستخدام أو احضار النماذج المصنعة أو الحقٌقٌة ٌعد من العوامل التً تعزز إن اشرا

نجاح المعلم فً استخدام هذه الوسابل بوصفها وسابل اتصالٌة فاعلة ، من شأنها أن تسهم فً تشكٌل 
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كما أنه ( والطالب المعلم ) موقؾ اتصالً ناجح ٌتسم بالمشاركة والتفاعل بٌن طرفً العملٌة التعلٌمٌة 

ولطالما تذكرنا بكثٌر من . ٌسهم فً توسٌع مدارك ومهارات الطلبة من خبلل البحث والتجربة العملٌة 

اإلكبار معلمٌنا اآلوابل الذٌن ٌكلفوننا باحضار فبران ألؼراض التشرٌح أو طٌور للتحنٌط أو نماذج من 

للتجفٌؾ وعمل لوحات ) البٌبة المحلٌة الحشرات أو الحٌوانات الصحراوٌة أو أوراق األشجار من 

 . لننظر الٌها وٌنظر الٌها كل فرد فً المدرسة أو زابر بعٌن التقدٌر ( زجاجٌة وتعلٌقها فً المدرسة 

وال شك أن بٌبة تعلٌمٌة ٌنشط فٌها هذا النمط من الحٌوٌة فً االتصال تكون أقدر على تحقٌق أهدافها من 

قوامها أن ٌتلقى الطالب الرسابل من المعلم ي ٌتم فٌها التلقً بصورة سلبٌة البٌبة التقلٌدٌة الخاملة والت

بوصصفه المصدر الوحٌد للمعرفة ، ودون أن ٌكترث المعلم بما آلت الٌه جهوده ، وما تولد لدى الطالب 

 . من أفكار وتشكل لدٌه من مفاهٌم وردود أفعال 

 

 : اللوحات   -5

، لكنها ال تزال مستخدمة على نطاق ربما تكون اللوحة أو السبورة من أقدم الوسابل اإلتصالٌة التعلٌمٌة 

واسع فً المدارس وحتى الجامعات على الرؼم من دخول تقنٌات كثٌرة ؼٌرها الى ؼرفة الدرس ، 

ال تزال مفٌدة فً  وٌعود ذلك الى سهولة استخدامها ورخص ثمنها وتوفرها فً البٌبات المختلفة وكونها

بعض المواقؾ التعلٌمٌة المباشرة والتً ٌصعب تحقٌقها عن طرٌق وسٌلة أخرى ، فأن تسأل طالبا بأن 

سوؾ ٌحقق بعض األهداؾ ٌتقدم الى السبورة لكتابة كلمة أو اكمال صورة أو جزء من رسم أمام الطلبة 

 .السبورة  التعلٌمٌة التً ٌصعب تحقٌقها عن طرٌق وسابل قد تكون أحدث من

واللوحات الٌوم أنواع عدة فمن الخشبٌة الى الوبرٌة الى الزجاجٌة الى المؽناطٌسٌة أو اإللكترونٌة الى 

لوحات متعددة الوجوه باتجاهات متعددة حسب الطلب وكبل منها له استخداماته حسب الهدؾ المستخدمة 

 . له لتحقٌقه 

ارها ، اذ ال تتطلب اي مهارات صعبة الستخدامها ان سهولة استخدام اللوحات تعدد أحد أسباب انتش

ولهذا فهً واسعة االستخدام فً الصفوؾ الدراسٌة ، ؼٌر أن ذلك ال ٌعنً فً النهاٌة جودة استخدامها ، 

ذلك أنها كثٌرا ما تستخدم بطرٌقة ؼٌر منظمة بحٌث تكتب علٌها البٌانات وتعلق علٌها الخرابط 

على ما  من شأنها أن تشتت المتلقً وتفقده التركٌز ٌقة ؼٌر منظمة ،وبطرواألشكال والصور مرة واحدة 

وكثٌرا ما تترك بٌانات وصور على اللوحة ال ترتبط مع . ٌنبؽً التركٌز علٌه مما هو معروض علٌها 

أجزاء الدرس البلحقة ومع ما ٌقوم المعلم بشرحه مما ٌشكل عنصر إلهاء وتشتٌت أٌضا بسبب تعرض 

  . ل متقاطعة بٌن البصر والسمع ، مما ٌقود فً النهاٌة طبعا الى عدم حصول التعلم المتلقً الى رسائ
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  : (العلوي ) الشفافٌات وأجهزة العرض الصوري  -6

تتمٌز الشفافٌات التً ٌقوم جهاز العرض العلوي بعرضها بسهولة اإلستخدام والكلفة المالٌة لجهاز 

العرض وأوراق العرض الشفافة منخفضة نسبٌا ، باإلضافة الى أن طرٌقة العرض على السبورة تعتبر 

قً بشكل كبٌر مما مشوقة نسبٌا والقدرة على العرض باألبٌض واألسود أو باأللوان مما ٌؽٌر بٌبة التل، 

والشفافٌات تستخدم لعرض البٌانات . ٌثٌر اإلنتباه وٌجعل المعلم ٌركز على نقاط محددة هو ٌرٌدها 

األشكال واألجسام وإظهارها مكبرة ولكن باللونٌن األبٌض  كما ٌمكن عرض واألشكال الجاهزة ،

 . واألسود 

، اال انها استخدامها قد ٌعانً سلبٌات كثٌرة  على الرؼم من أن انتاج الشفافٌات ٌعتبر سهبل ولٌس صعبا

منها استخدامها بصورة ؼٌر منظمة أو حشوها بالبٌانات الكثٌرة أو أن تكون المعلومات تكون مكتوبة 

بخط ٌدوي ؼٌر واضح ، باإلضافة الى عدم مراعاة التركٌز واتجاهات النظر عند المتلقً أثناء تلقٌه 

والحدٌث نفسه ٌتكرر عن أجهزة العرض . والشفافٌة فً الوقت نفسه المعلومات وهو ٌنظر الى المعلم 

  .السٌنمابً للصور الثابته والمتحركة وما ٌشابهها من وسابل تعلٌمٌة أخرى 

 

  : الصحافة المدرسٌة  -7

تعتبر الصحافة المدرسٌة من وسابل اإلتصال التعلٌمً ؼٌر الصفٌة التً تحظى بإقبال كبٌر من الطلبة ، 

من فرص المشاركة الفعالة فً نشاط ٌنطوي على تنافس مثمر مع زمبلبهم فً المدرسة أو  لما تتٌحه

خارجها ، كما تمنح الطلبة الحرٌة فً التعبٌر عن أفكارهم وتطلعاتهم وتفجٌر طاقاتهم ومواهبهم وصقلها 

براتهم ، وهً فرصة للمعلمٌن لتشجٌع الطلبة للمشاركة فً أنشطة اضافٌة تثري معارفهم وتطور من خ

خر والدخول فً محاورات علمٌة وفكرٌة ومهاراتهم وتبنً لدٌهم اإلحساس بالذات  واحترام الرأي اآل

ذات جدوى تربوٌة مدروسة والتً من شأنها أن تعزز ما تعلموه فً دروسهم الصفٌة ، وتسهم فً تحقٌق 

 . أهداؾ المنهج بمفهومه التربوي الواسع 

للوحات أو النشرات الجدارٌة أو شكل المجلة أو الجرٌدة أو المطبوع قد تأخذ الصحافة المدرسٌة شكل ا

 . الدوري البسٌط 

ومع التقدم التكنولوجً وتوفر اإلمكانات المادٌة نشأت الصحافة اإللكترونٌة وما ٌمكن أن ٌتم من خبللها 

على أنشطة المدرسة من تبادل لآلراء بٌن الطلبة أو بٌن أولٌاء األمور والمعلمٌن أو استخدامها لئلطبلع 

 . والطبلب 
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إن هذه األنواع من وسابل اإلتصال تتطلب أن ٌكون المعلم ملم بالمهارات الخاصة بالكتابة أو التلوٌن 

والتصمٌم من خبلل هذه األجهزة والتً بدوره ٌنقلها الى طلبته وتدرٌبهم علٌها مما ٌخدم أهداؾ المنهج 

 . وٌحقق بٌبة مفعمة بالنشاط والتنافس اإلٌجابً والتعلم التعاونً 

 

 : الوسابل السمعبصرٌة  -8

وهً الوسابل التً تجمع بٌن  Data Showوتضم السٌنما والتلفزٌون والفٌدٌو وأجهزة العرض العلوي 

الصوت والصورة وقد استخدم التلفزٌون فً المدارس لعرض األفبلم التعلٌمٌة وأستخدم على مستوى 

ام الصور واألجهزة المختلفة أو وزاري كاستخدام قناة تلفزٌونٌة لشرح الدرووس المختلفة باستخد

وقد تفاوت نجاح التلفزٌون التعلٌمً من دولة ألخرى .استخدام أفبلم تسجٌلٌة تناسب المادة الدراسٌة 

أما الوسابل األخرى ؼٌر التلفزٌون فبل تزال تستخدم . كلفة اإلنتاج أو ضعؾ التنظٌم والتنسٌق بحسب 

أفبلم متنوعة وحدٌثة فً أي وقت حٌث ٌكون  بما ٌوفره من Data Show بشكل فعال وخصوصا 

 .  متصبل بشبكة اإلنترنت 

 : الحاسوب واإلنترنت  -9

اإلتصال التعلٌمً أمام وسٌلة فاقت ما سبقها من وسابل اإلتصال مع ظهور الحاسوب أصبح مٌدان 

ي عملها التعلٌمٌة قدرة وتشوٌقا وتأثٌرا فً المتعلمٌن فهً وسٌلة مركبة أي أنها توظؾ وسابل عدة ؾ

فهً ال تستخدم الصوت والصورة واللون والحركة فقط وأنما تشكل بٌبة إتصالٌة تعلٌمٌة فاعلة  اذا 

حٌث ٌستطٌع الحاسوب صنع بٌبات تفاعلٌة ٌعٌشها الطالب وكأنها بٌبات ) أستخدمت بالشكل الصحٌح 

مما ٌعزز من ( ها طبٌعٌة ومن خبلله تستحضر المعلومات وتلصور واألفبلم الفورٌة حٌن الحاجة ل

وال ٌخفى على المعلم قدرة (  عملٌة التواصل والتأثر والتأثٌر بٌن الطالب والمعلم وبالتالً عملٌة التعلم 

  . الحاسوب اإلرتباط بالعدٌد من  األجهزة  التً تساعد فً العملٌة التعلٌمٌة كالشاشات والكامٌرات 

( برامج حساب الدرجات وتنظٌم أسماء الطلبة وؼٌرها )  وال ٌخفى علٌكم ما للحاسوب والبرامج الملحقة

 . مما ساعد المعلم فً توفٌر الوقت له فً تطوٌر ذاته ومهاراته وخبراته 

 

 : الرحبلت والزٌارات  – 10

تستخدم الرحبلت والزٌارات كأحد وسابل التعلٌم والمتعة للطالب فً آن واحد ، فكما للرحبلت طابع 

فً جو خارج أسوار المدرسة وزٌارة أماكن مختلفة ، فإن المعلم الناجح المتعة وهو خروج الطالب 

الفاعل ٌستطٌع أن ٌحصل من هذه الرحبلت على المتعة والفابدة لطبلبه عندما ٌختار األماكن المناسبة 

والتً لها عبلقة مباشرة فً المنهج محددا أهدافا تعلٌمٌة مناسبة مسبقا من هذه الرحبلت ، ومن خبلل 
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ت المدرسٌة ٌستطٌع المعلم أن ٌعمل على توطٌد العبلقة اإلجتماعٌة والرابطة األبوٌة بٌنه وبٌن الرحبل

 .طبلبه مما ٌؤثر على إكتساب الطالب للمعلومه وٌحببه فً العلم والتعلم 

             : المعارض  -11

العلمٌة ، حٌث ٌستفٌد المعلمون  حٌث ٌعرض إنتاج الطلبة من النشرات الجدارٌة أو األشؽال الٌدوٌة والفنٌة أو

والطلبة فً آن واحد من هذه المعارض و ٌعطً فرصة للطبلب للتعبٌر عن هواٌاتهم وٌقوي قدرتهم فً التعبٌر 

والمحاورة عنما ٌقومون بشرح إنتاجهم  لمختلؾ الزوار وهو فً نفس الوقت ٌقوي ثقة الطالب فً نفسه وٌحببه 

ٌبة جاذبة لما ٌراه الطالب فً هذه المعارض من تواصل بٌنه وبٌن معلمٌه وبٌنه فً البٌبة المدرسٌة التً تصبح ب

 .وبٌن الطلبة من ناحٌة أخرى 

  ٌنقل باإلضافة الى الوسابل التً عرضت سابقا ، فإن هناك وسابل أخرى ٌستطٌع المعلم من خبللها أن

المعلومة أو أن ٌجعل الطالب ٌكتسبها بنفسه كالمكتبات المدرسٌة والتً ٌجب أن ٌكون لها دور فعال فً 

كما ٌمكن . إعانة المعلم والطالب فً عملٌة التعلم من خبلل إختٌار الكتب المناسبة للمنهج المدرسً 

ب أو أن ٌتم استخدامها فً استخدام المكتبات فً إجراء البحوث والتقارٌر  المناسبة من قبل الطبل

 . األنشطة الثقافٌة كما فً المسابقات المدرسٌة 

 

 

 

 

 : هً كل المتؽٌرات التً تشوش أو تعٌق أو تمنع إرسال الرسالة أو وصولها إلى المستقبل ومن هذه المعوقات

تناسب متطلبات الموقؾ أو ضعؾ القدرة اللؽوٌة عدم استخدام المرسل والمستقبل اللؽة أو الرموز التً  -1

. لدى طرؾ منهما أو كلٌهما 

. عدم اختٌار وسٌلة االتصال المناسبة . 2

. عدم وجود ترابط منطقً فً الرسالة . 3

. عدم توفر الوضوح والدقة فً الرسالة . 4

.  عدم توفر اللطؾ فً توصٌل الرسالة أو تعالً المرسل على المستقبل أو العكس. 5

الى مستوى ( المعلم ) اختبلؾ المستوى الثقافً بٌن المرسل والمستقبل فٌجب أن ٌنزل المرسل . 6

( . الطالب ) المستقبل     

: معوقات عملٌة االتصــال 
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. اختبلؾ العادات والتقالٌد والقٌم واالتجاهات والمٌول . 7

. درجة الثقة بٌن المرسل والمستقبل والخبرات السابقة لكل منهما. 8

. المرتجعة بٌن المرسل والمستقبل عدم توفر التؽذٌة . 9

. عدم اهتمام المستقبل بالرسالة وعدم انتباهه أو وجود عوامل تشتت انتباهه .10

. الحالة النفسٌة لكل من المرسل والمستقبل .11

. التحٌز لطبلب دون آخرٌن وعدم التعاون بٌن المرسل والمستقبل .12

. ســوء اختٌـار الوقــت .13

. ل فً آن واحد ازدحام الرسائ. 14

  .سوء الفهم واإلدراك للمعلومات واألفكار التً تتضمنها الرسالة .15

  فً نهاٌة هذه المادة أتمنى من العلً القدٌر أن أكون وفقت فً جمع وإعداد هذه المادة بما ٌخدم عملٌة

 . التعلم وٌعٌن المعلم على تحقٌق األهداؾ التعلٌمٌة  المرجوة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : المراجع 
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