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:  مقدمة  

واجنح  ،لم الدرس لتحقيق األهداف املسطرةلقد تعددت طرق التدريس والكيفيات اليت ينظم  هبا املع     
الطرق تلك  اليت تراعي طبيعة التلميذ يف خمتلف مراحله التعليمية ومنوه اللغوي، حيث يؤثر كل من املنهج  

ية منها ما يعتمد على احملتوايت املعرفية من اجل الوصول إىل تنماللغوي، تلميذ وطريقة التدريس على منو ال
 ي معني، ت عند قطعه ملسار دراس، فاملتعلم يكون قادرا على اكتساب املهاراالقدرات واملهارات لدى املتعلمني

 ها بتنمية قدرات التالميذمتعتمد على طرائق تربوية وأساليب تعليمية هتتم بتنظيم املادة الدراسية أكثر من اهتما
، إذ اكتساب املعرفة هو غاية الغاايت، فقد وضعت أدوات التقومي ووسائله  وإكساهبم مهارات ومواقف تعليمية

فهذه املقاربة هتتم  ،يل املعارف والتحكم يف اسرتجاعها، وحسن ترتيبها وتنظيمهاحبيث ال تركز إال على حتص
داف عملية تعلمهم وال أله هي ال تعطي أمهية لقدرة التالميذ وخصائص، فمبنشاط التعليم دون نشاط التعل

احملتوى و رات، ذ يكسب املعرفة ويستهلك املقر ، فالتلمياملعرفة ينظمها ويقدمها للتالميذ، فاملعلم مالك التعلم
وسيلة و املعرفة، ه بكنوز ؤ عقل التلميذ مستودع فارغ ينبغي ملو ة املخزونة يف الكتب واملراجع، يرتبط بكنوز املعرف

 التعليم تكاد تقتصر على الكتاب املدرسي.

 تدريس واملتعلم يف إن اهلدف األساسي  للبحث يف جمال التعليمية هو حل املشاكل اليت تواجه املعلم    
، ومن ينظر إىل واقعنا الرتبوي جيده يعاين كثريا من الصعوابت خاصة يف الوقت الراهن منه ما يعيق خمتلف املواد

، ونظرا لكون املعلم أكثر أعضاء املدرسة إحساسا هبذه بوجه عام وأداء املعلم بوجه خاص لعملية التعليميةا
هذه  من املمكن استغاللو هلا  املشكالت حيث لديه خربة أكثر يف التعامل معها وإجياد احللول املناسبة

 م .اإلمكاانت لدى املعلّ 

كوانت اليت حتتاج أحد املأمهية ابلغة يف الوقت الراهن مما جيعلها كحازت قضية الكفاءة التواصلية للمعلم على  
 منفصل عميق يهدف إىل حتليل العالقة بني نوعية التعليم التواصلي وخربة املعلمني يف التواصل. إىل تقص

رايت اليت ظالعامل مبناقشة نظرية " الكفاءة التواصلية" منذ تسعينات القرن املاضي واليت تعد واحدة من الن أبدا  
حت ، كما حازت على عظيم الدعم من غالبية املختصني حيث أصبها وسيلة التواصل يف تعليم اللغةتقوم علي

 .صايلة حول تعليم اللغة االتّ قاشات العامّ " الكفاءة التواصلية" شعاراً يف كل النّ 
صلي فإن إىل النموذج التوا وعلى الرغم من االبتهاج املبكر لالنتقال من تدريس اللغة حسب النموذج القدمي

وبة يف ذلك تكمن ع، والصّ يس اجلديد يف جمال العمل بفاعليةمعلمي اللغة اآلن جيتهدون لتفعيل منوذج التدر 
 بوجه خاص يف حقيقة أن حداثة مفهوم " الكفاءة التواصلية" وكما احلال ابلنسبة ألي شيء جديد آخر فإنّ 

 ق خطوة خطوةة جيب أن تطبوهذا يعين بطبيعة احلال أن الفرضيّ ،  لها وتكييفهاتقبّ  هذه الفرصة قد تّ 
 وابلتدريج.
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لف وجهات واصلي حتتاج إىل عميق البحث ومن خمتعليم التّ بات التّ م ملواجهة متطلّ إن مسألة استعداد املعلّ      
األفكار قد ت  من كثريو م، ة الناجحة للمعلّ دريسيّ نظرية األساسية للممارسة التّ لالنظر وأحدها يعد حتلياًل ل

ت على القضااي ز الغالبية منها ركّ ، سهف الذي يدرّ صال مع الصّ م يف تكييف وسائل االتّ طرحها ملساعدة املعلّ 
ة وكفاءة ل بفاعليّ واصم على التّ قدرة املعلّ  صنيف، ومع ذلك فإنّ ة مثل تنقيح الربامج القائمة وإعادة التّ الفنيّ 

ات اليت يدور فيها ويف غالبية األوق،عال مل تناقش بشكل موسّ واصل الفعّ التّ لبات منهج وقدرته على مواجهة متطّ 
م بينما كيز يدور حول املتعلّ الرّت  جل   ، فإنّ ةة التعليميّ ة يف العمليّ واصليّ ر تفعيل الكفاءة التّ نقاش حول مسألة تطوّ 

 .واصل جانباً م يف التّ ساؤل حول مهارات املعلّ يبقى التّ 
كن اعتباره ة )يدرس للمعلم( ميم التواصليّ علّ املصي لتطوير قدرات صة أو منهج ختصّ ففقدان مناهج متخصّ 

سبة ة ابلنّ واصليّ للكفاءة التّ  عدم االنتباه غري كاف ،كما إنّ عليمالعقبة اليت حتد من الفهم األوسع ملنهجية التّ 
 م يثري العديد من األسئلة يف الوقت الراهن . للمعلّ 

، نه مع التلميذعلى هذا املوضوع كو اختياران  واصلة ابلتّ ة اخلاصّ عليميّ راسة التّ أكثر للدّ  اهتمامنا كما صبّ        
ورة سالة إىل املتلقي من حيث احلوار و املناقشة و إزالة اإلهبام حول ضر ي الغاية املرجوة يف تبليغ الرّ حىت نؤدّ 

بوي واصل االجتماعي و الرتّ ي دورا مهما يف التّ تؤدّ غة فاللّ  ، رسة داخل قاعة الدّ بويّ ة الرتّ واصل يف سري العمليّ التّ 
ة وسيلة أخرى من وسائل التواصل اللساين، كالرموز و اإلشارات و الصور و الرسوم، وقد ال يدانيها يف ذلك أيّ 

للذان حيققان ة و العمل اربط علماء االجتماع بني احلياة البشرية و اللغة، فاحلياة مرتبطة بعاملني مها: اللغ
  او قد صار التعليم يف عصران هذا قائم على احلوار و التعبري عن الرأي و املناقشة و أصبح حقيقي، واصلالت

دعو إىل التنويع يف ة احلديثة تالرتبيّ ، فتلميذ مهتم لكلّ  فأصبح التواصل هو املطلب األساس ،لكل بلغته األم
، و لتحقيق ذلك ةملتعلمني عدة خربات تربويّ ا هدف إىل إكساب يعليمي دريس لتقدمي احملتوى التّ طرائق التّ 

مني ستوى املتعلّ بوية و مة و األهداف الرتّ ة تتناسب و طبيعة املادّ اع طرائق تدريسيّ تبّ اس ينبغي على املدرّ 
تفعيل الطريقة  هم يفة مناسبة تسة أدوار صفيّ م عدّ د املعلّ أن يتقلّ  من الضروريّ لذلك  ،وخصائصهم و خربهتم

م املرغوب فيه لدى املتعلمني، خاصة الطرق احلديثة اليت يدور حمورها على علّ إحداث التّ  أجل دريسية منالتّ 
 .املعلم و املتعلم

علومة، س انجح، موصل انجح" للممات اليت ترتكز عليها املدرسة فقد قيل: "مدرّ املقوّ  املعلم أهمّ  و يعدّ      
س دريرس، ودوره كقائد يف التّ مستوى حجرة الدّ  على و إداريّ  هذا من خالل ما ميارسه من دور قياديّ و 

 م. ر يف سلوك املتعلّ ة تؤثّ ة أو غري كالميّ طة أساليب كالميّ اسبو 

ق فيما يتعلّ  إلدارة الصف، خاصة ضروريّ  عبري و االستماع أمرإتقانه ملهارة القراءة و الكتابة و التّ  و عليه فإنّ 
م وواضع املعلّ  ي "الذي يعمل كل منم و هو املتلقّ و بني املتعلّ ة اليت جيب أن تسود بينه ابلعالقات اإلنسانيّ 

واصل هو وظيفة أو التّ و ، بويّ واصل الرتّ ج على خماطبته و التأثري فيه ، وال حيدث هذا إال عن طريق التّ ا املنه



 

 ج
 

ىت األغراض، شتنشأ بني األفراد لة و عماد العالقات اليت ظم االجتماعيّ النّ  أساس   م و يعدّ ة من مهام املعلّ مهمّ 
  .التواصل هو اجلسر الذي يصل اإلنسان ابآلخرينو 

ة ميّ علّ ة التّ عليميّ تّ ة الر العمليّ ة ، و انعكاسها على احلياة و أسلوهبا و أتثّ واصليّ و قد حاولنا معرفة الكفاءة  التّ 
  .بويحىت أصبحت تشكل حتداي كبريا للمدرسة و لدورها الرتّ 

األذهان هو  ، والذي يتبادر إىل  "عليممهيتها يف التّ أسني و ة للمدرّ واصليّ التّ  الكفاءةو كان عنوان موضوعنا "
ان حماولة غري أنّ  هدفنا ك ،فكان هذا بدافع الفضول و احلماسواصلية، أسباب اختياران ملوضوع الكفاءة التّ 

عرف ابإلضافة إىل التّ  لرسالة ،بوي و طريقة تبليغ اواصل الرتّ إبراز جانب مهم من املعرفة للقيام هبذه الدارسة والتّ 
حتمية لتقومي  واصلية، إذ تعترب وقفةعلى املناهج املمارسة يف االكتساب اللغوي و مدى توافقها مع الكفاءة التّ 

أداء املعلم و املتعلم من حيث النجاح أو الفشل، فهل ترجع مقدمة  نتائجها إىل املنظومة الرتبوية ملا فيها من 
ـ ما مدى تطبيق الكفاءة  :التايل على هذا األساس طرحنا اإلشكال املعلم نفسه؟ و برامج أو إىل تكوين

ل هذا يعين فه . ؟ ، و ما هي انعكاساهتا على التلميذ لغواي، نفسيا و اجتماعيا؟ عليم االبتدائيّ واصلية يف التّ التّ 
جه اخلصوص جيب على املعلم على و  ة؟  أو على النقيض متاماً أساسا يف املعرفة املهنيّ  ةنضمّ تأن كفاءة املعلم م

يم والكفاءة علأن يعطي اهتماماً أكرب إلتقان اسرتاتيجيات التواصل؟.هل من رابط منطقي بني نوعية التّ 
  .ة؟ليّ واصة الكفاءة التّ ر يف إجيابيّ قات اليت تؤثّ ما هي أهم العوامل و املعوّ م ؟.واصلية للمعلّ التّ 

هج ّ الوصفي يعتمد على ، فاملنحتليليّ  إحصائيّ  و التطبيقية على منهج وصفيّ اعتمدان يف دراستنا النظرية  وقد 
الواقع أو الظاهرة كما توجد يف الواقع، و يهتم بوصفها وصفا دقيقا  و يعرب عنها تعبريا كيفيا أو تعبريا كميا، 

ضح مقدار هذه و فالتعبري الكيفي يصف لنا الظاهرة و يوضح خصائصها، أما التعبري الكمي فيعطيها وصفا ي
الظاهرة أو حجمها، و هذا ما ساعدان يف اجلانب اإلحصائي العددي املتمثل يف النسبة املئوية أو التكرار أو 
ا. الدوائر النسبية، اليت قمنا بتحليلها ومناقشتها والتعليق عليها والتطرق إىل استنتاج يربز واقع الدراسة وتفسريه

قائق والبياانت رغبة يف إظهارها من أجل الوصول إىل مرحلة التعميم   إذن املنهج الوصفي يهدف إىل مجع احل
، ويف عريفها ومكوانهتااءة التواصلية ت، فتناولنا يف الفصل االول الكف وفصل تطبيقيىل فصلني نظرينيكما قسمنا حبثنا إ

صل الثالث دراسة تطبيقية الف، ويف لم وتنميتها وأتثرها على املتعلمالفصل الثاين تناولنا الكفاءة التواصلية للمع
ومنأهّم املصادر م .م واملتعلّ لّ ة على املعواصليّ ىل معرفة أتثري الكفاءة التّ إمني هتدف هة للمعلّ تتمثل يف استبانة موجّ 

ّمد حسني حم اإلدارة املدرسّيةو أمحد مشاري العدواين  سيكولوجّية اللغة واملرض العقليواملراجع اليت اعتمدانها 
لساين والسيميائي و الّتواصل الو  محد بلقيسأليف اإلشراف الرّتبوي والقيادة الرّتبويّة ةقنيات حديثتو العجمي 

 .ميل محداويجل الرّتبويّ 
 



 

 
 

 

 
 ل  االوّ  صل  الف  

 
 ة  واصليّ التّ  الكفاءة  

 اانهت  ها ومكوّ تعريف  
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واصل رجة ميكن القول: إّن التّ لد،بطة ابملتعّلما على اللغة أحد أهم املفاهيم املرتأساسً  املبينّ  واصل الرتبويّ ي عترب التّ 
جملال ة لكل عمليات التفاهم و الفهم الذي يتوجب على العاملني يف اة ضروريّ عليمي، و هو عمليّ ق النجاح التّ حيقّ 

وار و املناقشة ص على احلواصل ينالتّ و للغة العربية داخل قاعات الدرس، الرتبوي القيام هبا، خاصة يف تعليم ا
 . عبري أو االستماعابلكتابة أو القراءة  أوالتّ  ذلكو 

 تعريف الّتواصل :أّوالً :

 : الّتواصل لغةً  -1

يشرح اخلليل يف معجمه العني:''االتصال": كّل شيء اتصل بشيء فما بينهما وصلة، من الفعل. وصل، واتصل 
 1الرجل أي انتسب

:االتصال، والوصلة: ما  اتصل ابلشيء... و  ورد يف لسان العرب أّن كلمة (اتصال) من مادة (وصل)، والوصلة
 2كلمة (تواصل) من مادة (وصل والتواصل ضد التصارم

:  أنّ ممّا سبق يتبنّي   

يف اللغة  والتواصلّ  االتصالّ  )، وعليه يكونّ ل  ص  كال الكلمتني اتصال و تواصل)  مها من مادة واحدة وهي مادة(و  
تعين  ، والصِّلة  صال  يعين االت الوْصل  و ة،آخر فما بينهما وْصل، وِصل  ة مبعىن واحد وهو كل شيء اّتصل بشيء العربيّ 

 .واص ل  التّ 

 : الّتواصل اصطالًحا -2

 ل قصداي أم غري  بادة،سواء أكان هذا التّ ة وغري اللغويّ سائل اللغويّ ي عر ف الّتواصل أبنه" تبادل املعلومات والرّ 
،بل يتعداه إىل ما فحسب و معريفّ  على ما هو ذهينّ  واصل  التّ  ، ال يقتصر  ، بني األفراد واجلماعات.و من ثّ قصديّ 

ة االجتاه، أحاديّ  ةواصل"جمرد تبليغ املعلومات بطريقة خطيّ . أي: ليس التّ وآيلّ  حركيّ  ، وما هو حسيّ هو وجداينّ 
فراد ألا ولكنه تبادل لألفكار واألحاسيس والرسائل اليت قد تفهم،وقد ال تفهم ابلطريقة نفسها من طرف كلّ 

 3ة     "ة تواصليّ املتواجدين يف وضعيّ 

                                                           
، 2003،دار الكتب العلمّية ،لبنان،  1ميد اهلنداوي ، طاخلليل بن أمحد الفراهيدي كتاب العني ، تج عبد احل 1

 . 376،ص4،ج
 767،ص11،دار صادر للطّباعة والّتوزيع ،بريوت، م،ج،  10ابن منظور ،لسان العرب ، ط 2
ول سسنة ألالعريب أسليماين ورشيد اخلدميي قضااي تربوية، منشورات عامل الرتبية، مطبعة النجاح اجلديدة، الدار البيضاء ، الطبعة ا3

 31م ،ص:2005
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 : و يُعّرف عند اللسانيني

صل فيه ولكي يتّ  ،ة الّتواصل اليت جتري بني البشر بواسطة " الفعل الكالميّ يف عمليّ  واصل اللساينّ ينحصر التّ 
الّتواصل هو م ، فالقول البّد من استعراض منظورات ثالثة عنه وهي: الدال واملدلول والقصد، لتحقيق دائرة الكال

 1من اهتمام علم الّرموز أو السيميولوجيا

 2الة ابعتبارها أدوات اّتصة وغري اللغويّ موز" هو الّدراسة العلمّية للعالمات اللغويّ ن علم الرّ إو ابلتايل 

تقبل ، فيس ةالّتواصل يبدأ أساسا من املتحّدثني، يصدرون معلومات معّينة وعندئذ خيتارون إشارة مجلة لغويّ و 
بني األفراد يف إطار  ،ة تعين تبادل األفكار و املعلوماتفهذه العمليّ و شارة و يستعملواها مباشرة،املستمعون هذه اإل

 ان أو أكثر يتمّ ة يتفاعل فيها طرفة تشاركيّ عة، فهو عمليّ ، وأدواته هي األنظمة املتعّددة والّصور املتنوّ حوار هادف
ن سلوك و املشاعر عرب رسائل منطوقة أو مكتوبة مالقيم أو االجتاهات أو أمناط الّ  فيها تبادل املهارات أو اآلراء أو
 . أجل حتقيق غاية أو هدف معنّي 

 : عند التعليميني

جيهات يف و :  هو "عملّية مشرتكة تسعى حنو نقل وتبادل اآلراء و املعلومات واخلربات أو التّ التواصل الرتبويّ 
 3ةبويّ لعملّية الّتعليمّية و اإلداريّة، بغرض املساعدة يف حتقيق األهداف الرتّ املدرسة بني األطراف املختلفة ل

 :ويف تعريف آخر 

ي: هو"عملّية تفاعل بني مرسل و مستقبل مع رسالة معينة يف سياق اجتماعي معنّي، وعرب وسيط بوّ واصل الرتّ التّ 
 4معنّي هبدف حتقيق غاية أو هدف معنّي 

و الّرسائل  ة االجّتاه ، ولكّنه تبادل لألفكار واألحاسيسة أحاديّ ملعلومات بطريقة خطيّ ليس الّتواصل جمّرد تبليغ ا
 5اليت قد تفهم وقد ال تفهم ابلطريقة نفسها من طرف كّل األفراد املتواجدين يف وضعّية تواصلّية

                                                           
 13،ص 1990أمحد مشاري العدواين ، سيكولوجّية اللغة واملرض العقلي، 1
  34ص املرجع نفسه2
 115،ص 2000حمّمد حسني العجمي ،اإلدارة املدرسّية،دار الفكر العريّب للطّبع والّنشر،3
 12م، ص 1989هد الرّتبّية اليونسكو، عمان ، طأمحد بلقيس، تقنيات حديثة يف اإلشراف الرّتبوي والقيادة الرّتبويّة، مع4
 6م،ص 2015د.مجيل محداوي،"الّتواصل اللساين والسيميائي و الرّتبوّي "،الطبعة األوىل،5
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ر أو جمموعة، أو خفعمليّة الّتواصل تتطلب إرسال رسالة واضحة واستقبال سليم، فهي عملّية تفاعل بني فرد وآ
املقصود،  سالة، وقد جيد املتلّقي عناء يف فهمبني جمموعتني وإذا حدث خلل يف ذلك فسيؤول إىل عدم وضوح الرّ 

 . وقد ال ت ستلم كما هي بشكل كامل وجّيد

للغة اب وقد حيدث الّتواصل "بال لغة منطوقة كاإلشارات و اإلمياءات واحلركات والعيون ولغة اإلشارة، أما الّتواصل
 . 1من خالل إرساهلا بلغة سليمة" سالة، مفهومةً املنطوقة فيفرتض أن تكون الرّ 

 ّتبادل قصداّي أوواء أكان هذا الويعّرف الّتواصل أيضا أبنه ":تبادل املعلومات واّلرسائل اللغويّة وغري اللغويّة ، س
ل يتعداه ى ما هو ذهيّن ومعريّف فحسب ، بال يقتصر الّتواصل عل ، بني األفراد واجلماعات، ومن ثّ  غري قصديّ 

 .،وما هو حّسّي حركّي و آيلّ إىل ماهو وجداينّ 

 : نمن التعريفني جند أ

الّتواصل الرّتبوّي هو عالقة تبادل وتفاعل وأتثري وأتثر بني التلميذ ومعّلمه، أو بني التالميذ أنفسهم، يتضمن 
ة اليت تنتقل التأثري يف سلوك املتلّقي، فيبقى الّتواصل جوهر العمليّ  الوسائل الّتواصلّية و اجملال والزمان، يهدف إىل

لعاملني يف وافق و الفهم اليت يتوّجب على اهبا املعلومات و األفكار، وهو عملّية ضروريّة و هاّمة لكّل عمليات التّ 
 .اجملال الرّتبوّي القيام هبا

مستقبل  صل هو تبادل لألفكار واملعلومات بني مرسل وعليميني أّن الّتواونستخلص من تعريف اللسانيني و التّ 
 .أي بني املعّلم و املتعّلم و العكس صحيح، وهذا من أجل سري نظام العملّية الرّتبويّة التعليمّية و جناحها

 مفهوم الكفاءة الّتواصلّية :اثنًيا : 

ة؛ وعليه سنبدأ ا: الكفاية والتواصليإّن احلديث عن مفهوم الكفاية الّتواصلّية هو حديث عن مصطلحني مرّكبني مه
حديثنا عن مفهوم الكفاية بوصفه مصطلحا لسانّيا حديثا و ضع مقابال للمصطلح  

الذي يضّم بني دفّتيه مفهومني لسانيني مها: القدرة وامللكة اللسانّية؛ وقد  COMPETENCEاإلنگليزي
اولّية هلذا دعليه اخرتان أن نتحّدث عن نظرة  التّ تتعّدد املفاهيم املقّدمة هلذين املصطلحني حسب النظرايت؛ و 

املصطلح ابعتبارها العلم الذي يدرس اللغة يف سياق االستعمال ويهتم مبختلف االسرتاتيجيات الّتواصلّية؛ فإن 
 االتداولّية" حبكم طبيعتها املنهجّية واألفق التواصلّي الذي تنطلق منه، تسعى لتحليل الوقائع الكالمّية ضمن صلته
م  بسياقاهتا الفعلّية املنتجة هلا، ومن ثّ فإّن  مفهوم القدرة اللغويّة يف ضوئها أتخذ وضعا  ختاطبيا حواراّي بني املتكلّ 

واملخاطب، وأدائها إجنازّي وأتثريّي يف الّسياق الذي تتلفظ فيها، هذا التنوّع والشمول يف النظرة إىل القدرة، 

                                                           
 344،ص 2008قحطان أمحد الظاهر ،"مدخل إىل الرتبية اخلاصة" ،دار وائل للنشر عمان،  ،1
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كم أتكيدها على البعد العملّي للمنطوقات ابلّدرجة األوىل، واملغزى البنائّي احملأكسبتها قيمة حضوريّة فّعالة يف 
للّنصوص قصًدا واستعمااًل" ؛ هذا يدّل على أن مفهوم القدرة  يعين الّتمّكن من إجناز عدد ال متناه من اجلمل 

يعين مقاصدها املختلفة، و  والرّتاكيب وأّن الّسياق هو الذي ميّكننا من حتديد داللة هذه اجلمل والوصول إىل
 1مفهوم امللكة اللسانّية القدرة على الّتحكم يف اللغة اليت تـ ع دُّ الوسيلة األساس ضمن وسائل الّتواصل املتعّددة

 الكفاية الّتواصلّية: تعريف -1

وفهمه،  مإن الكفاية الّتواصلية هي "القدرة واالبتكار املستمران دون اعتماد الئحة حمّددة من قبل إنتاج الكال
نتظ رة  القابلة للتطّور، أي القدرة على عمل شيء بفاعلّية 

 
وهي القدرة على املواجهة والّتكيُّف مع الوضعّية غري امل

وإبتقان وأبقّل جهد ممكن" ؛ أي أن القدرة على انتاج اللغة يف مواقف  كالمّية خمتلفة؛ فالكفاية الّتواصلّية :" هي 
 الّتواصل اليت تشمل القدرة اللغويّة، لكن ها تتعداها إىل استخدام اللغة يف اجملتمع البحث  عن قواعد القدرة  على

وعن القواعد االجتماعّية اليت حتكم ذلك االستخدام، ويرى الباحث  أمحد طعيمة ) أّن "الفرد يعرف بدقّة مىت 
ديث، ّي طريقة  كان أسلوب  احليتكّلم ، ومىت ال ينبغي أن يتكّلم   وماذا يتكّلم  حوله، ومع من ، وأين ، وأب

حيث هناك  قواعد  اجتماعّية إضافًة إىل القواعد اللغويّة اليت حتكم استخدامنا للغة يف املواقف املختلفة." ؛ يلّخص 
هذا القول  مفهوم  الكفاية الّتواصلّية يف القدرة على االستخدام اجلّيد للقواعد يف انتاج اجلمل ومعرفة الظروف 

 .2حلدث الكالمّي واملتمّثل يف الّسياقاحمليطة اب

مصطلح الكفاية التواصلية عند هاميز: يعد العامل هاميز) حسب ما نقلته لنا الطالبتان تونسي كهينة ،           
وعيسات حنان يف مذكرهتما بعنوان:" دور املطالعة يف تنمية الكفاية التواصلية  السنة اخلامسة من التعليم 

،  1971أول من  حتّدث عن "الكفاية الّتواصلّية" ، وذلك   أثناء دراسة له نشرت عام   -جاأمنوذ–االبتدائي 
وهذا رد على فكرة تشومسكي حول الكفاية واألداء، إذ رأى أباها معزولة عن أّي حميط تستخدم فيه، ويرى هاميز 

الوقت نفسه من  ينها من جهة ، والتمّكن يفأن الكفاية الّتواصلّية:" هو متكن الناطق ابلّلغة املعّينة أبنظمتها وقوان
أساليب استعماهلا حبسب املواقف والسياقات املختلفة" مبعىن أنّه لتحقيق كفاية الّتواصل ال جيب فقط معرفة اللغة 
أو الّنسق اللغوّي، بل ال بّد أيضا من معرفة كيفّية استخدام هذه اللغة يف خمتلف املواقف والسياقات االجتماعّية 

نفسّية والثقافّية... إىل غري ذلك من الّسياقات ؛ فالّسياق هو الذي يساعدان يف حتديد داللة األلفاظ واجلمل، وال
 . وميّكننا من الكشف عن الّدالالت الّضمنّية للخطاب

                                                           
 23،ص 2007، 2ري والتواصل،طعبد السالم بشري،الكفاية الّتواصلّية وتقنيات التعب1
 137، دار الفكر العريب، عمان ،ص 2004، 1أمحد طعيمة، املهارات اللغويّة ،ط2
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ر االكفاية هي جمموعة املعارف و القدرات و املهارات اليت كّلما متّكن الفرد منها و انتظمت يف شخصّيته، إال وص
 . 1قادرا على توظيف ما يالئم منها حلل صنف من الوضعيات املشكلة 

 :تطّور املقاربة الّتواصلّيةاثنًيا : 

مبجّرد ما انتقلت تعليمّية اللغات من حقل اللسانيات البنيويّة إىل اللسانيات الوظيفّية واستفادت من احلقل 
اخلطاب وطرائق  ات الداللّية، واملبادئ التداولّية اليت ترّكز علىالّتداويّل القائم على الّتواصل، اهتّمت بتدريس العالق

حتليله، وبذلك جتاوزت اخلطاب الّتقليدّي الذي  ينّص على تعليم البنيات النحويّة، القائمة على اجلملة ليوّجه 
 .الّنظر حنو االهتمام أبفعال الكالم

 كانت إطار التيار الذي جاء كرّد فعل اجّتاه الطرائق اليتكّل هذا سّهل لظهور املقاربة الّتواصلّية اليت تندرج يف 
سائدة قبلها كالطّريقة السمعّية الشفويّة، والطريقة السمعّية البصريّة، فمنذ الستينيات من القرن العشرين بدأ علماء 

ا إال أنه كان كاللغة الربيطانيون يف نقد أسلوب تعليم اللغات األجنبّية عندهم، وصادف هذا نقدا مماثال يف أمري
موّجها للطريقة السمعّية الشفويّة ومن هنا طرح علماء اللغة الربيطانيون فكرة اإلمكاانت الوظيفّية واالتصالّية للغة، 

وأبرزوا احلاجة الستعمال اللغة يف سياقها االجتماعّي، أما مرحلة السبعينيات فقد شّكلت حلقة وسطى بني 
صريّة، والسمعّية الشفويّة وظهوراملقاربة الّتواصلية، يقول حممد مكسي: "إن مرحلة هيمنة الطرائق السمعّية الب

املقاربة التواصلّية مل تدخل سوق ديداكتيك اللغات كطريقة تعليمّية، ولكّنها دخلت يف البداية كتفكري تقيّن 
ح االجتماعّية رائوسياسّي لتحديد ووضع غاايت و أهداف تعليم وتعّلم اللغة، فالقدرة اللغويّة عند بعض الش

مرادفة للرأمسال املهيّن، ذلك أن املستعملني ينتظرون من الّتعليم أن يساعدهم على اكتساب قدرات ومهارات 
 2تكون قابلة لالستثمار اثنيًة يف زمن حمّدد وحسب إيقاعات مالئمة لتدبّر رأمساهلم الزمين"

ى تطوير عاون الثقايّف للمجلس األوريّب، والذي اشتغل علكما يرجع تطّور املقاربة الّتواصلّية إىل أعمال جملس التّ 
منهج دراسّي خاص ابملتعلمني مؤسس على املفاهيم الوظيفّية الستعمال اللغة، تعريفا وظيفّيا واتصالّيا للغة، وهذا 

ج إلعداد املناهج االتصالّية، فقد أخذ هذا املنه  Wilkins  (1976)  التعريف كان األساس فقد قدم ولكرت

                                                           
 .ذ مصطفى العطار 2017/2018املركز اجلهوي ملهن الرتبية و التكوين فرع العرائش،مسلك تكوين أطر اإلدارة الرتبوية،فوج  1
 27ص  2000 2ار الثقافة الدار البيضاء طحممد مكسي ــ ديداكتيك القراءة املنهجية  ــ د2
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حيّقق انتشارا كبريا يف بريطانيا، وذلك بتطوير هذه املقاربة من قبل لسانيني بريطانيني كرّد فعل على املقارابت 
 1املؤّسسة على الّنحو

يقول دوغالس براو ن: "ال ريب  أن أضعف  ما يف املناهج البنائية تركيزها على الّنحو إببرازها الّظواهر الّنحويّة  .
نه  العملّي يف املواقف احلقيقّية، وقد كان  إبمكان املنهج البنائّي أن يستمّر املدخل املوقفي، لك بعيدا عن الّتطبيق

كان يرسم املواقف من أجل تعليم الّنحو ال من اجل حتقيق الوظائف اللغويّة، لذلك كّله حتاول املناهج الوظيفّية 
راد ة وهو االّتصال الوظيفّي التداويّل بني أفأن تتجاوز هذا الّضعف أبن ترّكز على اهلدف النهائّي من اللغ

 .2اجملتمع"

ترّكز املقاربة الّتواصلّية يف تعليم اللغة على الّتواصل، أي استخدام اللغة يف خمتلف األغراض ويف خمتلف املواقف 
ملقاربة ا وذلك جبعل املتعّلم قادرا على الّتواصل هبذه اللغة أو تلك وإكسابه هذه القدرة، "فامتالك اللغة يف

الّتواصلّية ينظر إليه كنتيجة لوضعّية، وحتديد لقدرات متعّددة، قدرات تفاعلّية، قدرات ذات طبيعة صوريّة، قدرات 
 . 3ثقافّية، وكل قدرة من هذه القدرات تتطّلب معرفًة ابللغة املستهدفة"

م يعد ينظر إليها رة إىل الّلغة ذاهتا ، فلإن الّتغيري الذي حدث بظهور املقاربة التواصلّية، هو تغيري يف الّنظ      
على أاّها نظام من األدلّة مستودع يف أدمغة املتكّلمني، ونظام تندرج فيه هذه األدّلة ضمن عالقات تركيبّية معيّنة 

خاّصة بكّل لسان، بل على أاها نشاط يتحّقق يف وضعّية خطابّية تبادلّية، ومقّيدة بقيود خاّصة،  ومن هذا 
 تغرّيت الّنظرة إىل أساليب الّتعّلم والّتعليم واألسس اليت حتكمه ،كما أّن هذا الّتغيري جاء نتيجة الّتطّورات املنطلق

املستجّدة يف جماالت عديدة فقد استفادت املقاربة الّتواصلّية من شىّت النظرايت واملذاهب اليت ظهرت خالل 
علم  وعلم النفس فحسب بل جتاوزت تلك االستفادة إىل القرن املاضي، ومل يقتصر ذلك على نظرايت علم اللغة،

  .االجتماع والرّتبّية واألنثروبولوجيا وعلوم املعلومات واالّتصال

يقول حممد مكسي: "تتمّيز املقاربة الّتواصلّية، وعلى عكس الطّرائق السابقة خباصّية تنويع مرجعياهتا النظريّة، 
طاب ّية والسيكولسانّية  واأل ثنوغرافيا التواصلّية، ونظريّة حتليل اخلويسمح هذا التنويع لكّل من السوسيولسان

                                                           
ص  2005 2ميشال ماكاريت ـ قضااي يف علم اللغة التطبيقي ،  ترمجة عبد اجلواد توفيق حممود ، اجمللس االعلى  للثقافة ، ط 1

75 . 

 632، بريوت ص 1994دوغالس براون ، أسس تعّلم وتعليمها ، ترمجة عبده الراجحي ، دار النهضة العربية بريوت 2
 28حممد مكسي ، ديداكتيك القراءة املنهجية، ص3
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والتداولّية وعلوم أخرى أبن تسهم أبدوات خاّصة يف جمال ديداكتيك تعليم وتعّلم اللغات، كما يسمح هذا التنويع 
  "1. ابحلد من هيمنة علم ورد " من العلوم على حقل تعليم اللغات

ضون ة على الربانمج الوظيفّي، واألدوار واألفكار واألساليب البالغّية، فأنصار هذه املقاربة يرفتركز املقاربة الّتواصليّ 
أّي نوع من الربامج املتعّددة األجزاء ويدافعون عن برانمج دراسّي تواصلّي تستعمل خالله إجراءات العامل احلقيقّي 

يم اللغة مبا تتطّلبه ا ااها تركز على املتعّلم، وهتتّم يف تعلوذلك بتبّنيها لنصوص متعّددة تؤخذ من احلياة الواقعّية، كم
 املواقف الوظيفّية يف احلياة، مبعىن أنه ال يطلب من املتعّلم التدرب  على قوالب  لغويّة جامدة، بل يطلب منه الّتعبري

ما يعرفه  ها ليس علىعن الوظائف كالّتقرير والوصف واألمر، والتأكيد، والرّفض... ، وهذا يعين أن مركز اهتمام
 .املتعّلمون عن اللغة، بل على ماذا ميكنهم فعله هبا سواء يف القسم أو خارجه

 مكّوانت الكفاية الّتواصلّية:اثلثًا : 

 تتكّون الكفاية الّتواصلّية من جمموعة من الكفاايت، وسنوضحها يف ما أييت

ة امها استخداما جّيداً؛ مبعىن مراعاة القواعد النحويّ هي امتالك القواعد والقدرة على استخد الكفاية الّنحوية: -
 .أثناء انتاج الّنصوص واخلطاابت املختلفة سواء كانت مكتوبًة أم شفويّةً 

لى هي الكفاية اليت جتمع بني العوامل الّنفسّية والعوامل اللسانّية؛ وهي اليت تؤثّر عالكفاية السيكولسانّية:  -
 .املتكّلم أثناء إنتاجه للخطاب

ة وهي الكفاية اليت تتدّخل فيها العوامل االجتماعّية والعوامل اللسانّية؛ فهي الكفايالكفاية السوسيولسانّية:  -
اليت تستدعي مراعاة طبيعة العالقة بني أطراف اخلطاب، كما أاها تويل السياق أمهّية كربى؛ حيث تعّده األساس 

 .يف حتديد داللة اخلطاب

وغري  هي الكفاية اليت جتعل منتج اخلطاب حييط مبختلف اسرتاتيجيات التواصل اللغوي ة:الكفاية االسرتاتيجيّ  -
اللغوي، واليت تضمن له حسن سري العملّية التواصلّية، ومن االسرتاتيجيات أن يستحضر منتج اخلطاب املتلّقي 

والّتضامنّية، والتلميحّية  وجيهّيةقبل انتاجه للخطاب هذا األخري تتنوّع اسرتاتيجياته؛ حيث جند االسرتاتيجّية التّ 
 2.واإلقناعّية

                                                           
 . 29املرجع نفسه ص 1
 23ص  2003، دار الفكر، عمان: 1هادي اهر، الكفاايت التواصلية واالتصالية، دراسات يف اللغة واالعالم، ط 2
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وقد حاول ابمشان أن يعيد تنظيم الكفاية الّتواصلّية بشكل جيعلها أكثر إجرائّية خاّصة يف اجملال الّتعليمي وبنّي 
 ذلك من خالل اخلطاطة التالّية :
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 :شروط الكفاءة التواصليةرابًعا : 

ما موع العوامل اليت تسهم يف حتقيق اهداف ووظائف االتصال بفاعلية   وكيقصد بشروط الكفاءة التواصلية جم
خطط هلا القائم ابلعملية التواصلية وحددها   اىل درجة ان يفهم املتلقي الرسالة االتصالية ويستوعب مضمواها 

ا يتماشى مع مب ومعناها كما قصده املرسل   وحتدث فيه التأثري املطلوب وتغري من سلوكاته واجتاهاته ومواقفه
مقاصد هذه الرسالة   ويف غياب هذه الشروط تتاثر العملية التواصلية سلبا يف أي مستوى من مستوايهتا    

 : 1ويف ضوء حنليل عملية التواصل ميكن الوقوف على شروط كفاءة التواصل كالتايل

 على مستوى املرسل -1

هوره عداده لرسالته   واثناء اتصاله وتواصله مع مجوتشمل ما جيب ان يتحراه املرسل من ضوابط وقواعد اثناء ا
  وما ينبغي ان يتصف ويتمتع به من قدراته واجتاهاته جتعله انجحا وقادرا على اقناع املستقبل والتأثري فيه 

واستمالته وحتقيق اهلدف من اتصاله بكفاءة عالية ، ذلك أن الكفاءة التواصلية يف أحد جوانبها تتحدد وترتبط 
 ا وثيقا مباهية القائم ابالتصال وطبيعة قدراته وكفاءته ومهاراته االتصالية والتفاعليةارتباط

 : على مستوى الرسالة -2

وتشمل جمموع األسس واالعتبارات واملواصفات اليت ينبغي أن تتصف هبا الرسالة االتصالية وتراعيها وتقوم 
طبيعة الرسالة ستجابتهم الواعية والفاعلة، فعليها حىت حتدث التأثري املطلوب يف مجهور املتلقني وتضمن ا

ومكوانهتا ، وطريقة تصميمها وصياغتها وحجم ودقة ونوع املعلومات الواردة فيها ، ومستوى لغتها ونوعها،  
 كلها عوامل تؤثر يف فاعلية وكفاءة هذه الرسالة والعملية التواصلية ككل

 : على مستوى املستقبل -3

قادرا  ائص واملهارات والقدرات اليت ينبغي أن يتصف هبا املستقبل ، واليت جتعلهونعين هبا جمموع العوامل اخلص
 2على حتليل معاين الرسالة وفك رموزها بكفاءة عالية ، وفهم مضمواها وتفسري حمتواها كما قصد املرسل

 

                                                           
 114، ص  2015رب اجلزائر * جملة العلوم النفسية والرتبوية ، سبتم –األستاذ خمتار بروال ، جامعة أم البواقي  1
 114املرجع نفسه، ص  2



 

 
 

 

 
 الثاين الفصل  

 
م للمعلّ  ةالتواصليّ  ة  العمليّ 

 هاور  تها و د  و تنميّ 
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 كفائة التواصلية للمعلم :تنمية الأّواًل: 

يعتمد جناح العملية التعليمية يف أي نظام تعليمي على مدى فاعلية مدخالت هذا النظام، ومتثل 
مواصفات املعلم أحد أهم تلك املدخالت ابعتباره العنصر املنشط للعملية، والذي يتوقف على نشاطه 

 ونظرا للدور اهلام للمعلم جند أن هناك مجلة من .وفاعليته جناح العملية التعليمية أبكملها وبلوغ أهدافها
 .التعاريف احملددة ملفهوم املعلم

 تعريف املعّلم: -1

املعلم هو ذلك الشخص الذي ينوب عن اجلماعة يف تربية أبنائهم وتعليمهم، وهو موظف من قبل         
 .الدولة اليت متثل مصاحل اجلماعة، ويتلقى أجرا نظري قيامه هبذه املهمة

 ، موعاّل  مة،ورجل عاّل  اجلهل، نقيض علما يعلم، علم،":مايلي علم مادة يف العني كتاب يف ورد        
 يف اهلاء وأدخلت .  55 (  يوسف عليم   حفيظ   ِإّنِ  ) يوسف عن حيكي هللا فإن العليم أنكروا فإن وعليم،
 اجلبل   :م  والعل  ...تعليما متهوعلّ  تهأشعر  أي بكذا، وأعلمته شعرت به ما أي خبربك علمت وما -للتوكيد عالمة 
 .األعالم :عواجلم ،الطويل  
 .1 للشيء جعلته ما والعلم، واملعلم والعالمة امليل شبه هبا، يهتدى عالمة ليكون الطريق، يف ينصب ما والعلم
 الرتبوية واملعلومات اخلربات توصيل لعملية يتصدر الذي الرتبوي القائد هو املعلم

 اجلهل ضد خيوض معركته ميداين تربوي قائد إنه نعم بتعليمهم، يقوم الذين املتعلمني لدى السلوك وتوجيه
 تلو االنتصار حيقق وهو به، الذي يتحلى العلم ونوره تعاىل، ابهلل اإلميان سالحه فائقة ببسالة والتخلف
 وتضيء لنفسها ءتضي الساطعة كالشمس فهو حوله، الناس يسعد فهو وبذلك واملساء، الصباح يف االنتصار
  2 لآلخرين
 .عليه يتوقف التعليمية العملية جناح وأن الرتبية عملية يف جدا املهم العامل هو املعلم أن نستنتج        

 اجملتمع أقامه الذي اخلبري وهو املتعلم، نفس يف املستقرة الشخصية صاحب هو املعلم أن أيضا جند كما
 ويعمل املقصود الرتاث حول السياج يضع وهو الذي الثقايف الرتاث على مالقيّ  وهو الرتبوية، أهدافه لتحقيق

 التغريات بني يربط الذي اجلسر ميثل ويكاد الرتبوية، املسرية الزاوية يف حجر  املعلم ويعترب تعزيزه، على

                                                           
 .122ـ  121نداوي ، صھ احلميد عبد :تح العني، معجم يدي،ھالفرا أمحد بن اخلليل 1
  13ص ،   12009ط  األردن، والتوزيع، للنشر أسامة دار الناجح، املعلم العامري، هللا عبد 2
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صرح ال بناء يف األساسية الركائز من إذن فهو اجملتمع، عضو اإلنسان احلي اجملتمع والكائن يف األساسية
 1املنشود

حيث يعرف املعلم أبنه" مدرب حياول ابلقوة واملثال والشخصية أن يتحقق من  : تعريف حممد سالمة آدم   
أن التالميذ يكتسبون العادات واالجتاهات والشكل العام للسلوك املنشود اليت يستند إليهم، وابلتايل يعلمهم 

كاهتم هلا، وكيف حيرزون النجاح والتقدم يف سلو  من خالل ذلك كيف يتصرفون يف املواقف اليت يتعرضون
 .2 االجتماعية واليومية

 أدوار املعّلم ومهامه : -2

  وار الرتبوية والتعليمية للمعلم األد

 ومن أهم أدوار املعلم يف اجملال التعليمي:  األدوار التعليمية :  1ـــــــ  2
 دور املعلم يف تعليم التالميذ قدرات التفكري:  -أ

ا نا  هو تعليم التالميذ قدرات التفكري اليت جتعلهم يكتشفون املعامل واحلقائق املختلفة ، فتعليم قدرات التفكري هلواملقصود ه
 : 3العديد من املزااي ومن أبرزها

 يزيد من إنسانية التلميذ-

 يزيد من قيمته وثقته بنفسه-

 يسرع يف أتهيله وإعداده للمجتمع-

 ملطالب املستقبل .  يهذب قدراته وجيعله أكثر مالءمة-

 تدريب على حل املشكالت ونقد املواقف واالبتكار -

ومنه دور املعلم هنا فعال يف حماولته تعليم طلبته قدرات التفكري السليم اليت جتعلهم يعتمدون كليا على أنفسهم الكتشاف 
 خمتلف املعلومات واملعارف اليت تضمن حتصيال أفضال .

                                                           
 . 291املرجع نفسه ص  1
 17،ص  1982، 2ارة املدرسية اجلزائرية، طحممد الطيب العلوي: الرتبية واإلد 2
 .82، ص 2002علي راشد ، خصائص املغلم العصري وأدواره، دار الفكر العريب عمان  3
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 : 1عاجلدور املعلم كمالحظ ومشخص وم -ب

ومن أدوار املعلم هنا كذلك املالحظة واملقصود هنا هو مالحظة املعلم لتالميذه وأفعاهلم ومعرفته لطبائعهم ومستوايت سلوكهم 
وتكوينهم السيكولوجي وانفعاالهتم وخمتلف املواقف السلبية اليت قد تصدر منهم، وذلك ليسهل إىل حد كبري التعامل مع كل 

إضافة إىل ذلك دوره التشخيصي والذي يرتبط بدوره كمالحظ إذ يستطيع تشخيص سلوك التالميذ  منهم ابلنسبة للمعلم ،
 وحتديد جوانب القوة والضعف لكل تلمميذ وطرق التعامل معهم ووضع برانمج مناسب هلم .

 دور املعلم كمستشار وموجه للتالميذ: -ج

ون هلا ، ا مع تالميذه، وذلك يف خمتلف أمورهم ومواقفهم اليت يتعرضيعترب التوجيه واالرشاد من أهم أدوار املعلم اليت يقوم هب
سواء التعليمية منها أو االجتماعية ، فاملعلم اجلاد هو الذي يركز جهوده على اإلرشاد واملساعدة لتالميذه، لتحقيق أهداف 

 .التعليم أكثر من أن يلقنهم املعلومات اجلاهزة، وكيفية تقومي عملهم وتعلمهم أبنفسهم

 األدوار الرتبوية :  2ـــــــ  2
 دور املعلم يف مراعاة الفروق الفردية بني تالميذه:   -أ

ومما الشك فيه أن هناك فروقا بني األفراد بصفة عامة والتالميذ بصفة خاصة لذلك كان البد على املعلم مراعاة هذه 
يستخدمها  علم أن ينوع طرق تدريسه اليتالفروق بني تالميذه وذلك حسب استعداداهتم وقدراهتم وخرباهتم ، فعلى امل

داخل الفصل الواحد، إضافة إىل استخدامه العديد من الوسائل التعليمية وفقا للموقف التعليمي ووفقا لقدرات التالميذ ، 
 فكلما نوع املعلم يف استخدام الوسائل ازدادت مراعاته للفروق الفردية.

 يول للتالميذ: دور املعلم يف تنمية القيم واالجتاهات وامل -ب

إن للقيم واالجتاهات وامليول اإلجيابية أمهية ابلغة يف حياة الفرد واجملتمع ، إذ تعترب مجيعا موجهات للسلوك ، وتعترب  هدفا من 
األهداف الرتبوية الكربى اليت جيب على املدرسة حتقيقها لذا فمن أدوار املعلم الرتبوية إكساب التالميذ هذه القيم وتلك 

 اهات وامليول واالهتمامات اإلجت

 : كمثل أعلى وقدوة للتالميذدور املعلم   -جـ

إن القدوة الصاحلة تعترب من أهم وأجنح الوسائل يف الرتبية اليت تؤثر يف إعداد وتكوين املعلم نفسيا واجتماعيا لذلك كان من 
و ال يشعر لوكيا وحياكونه خلقيا من حيث يشعر أأهم أدوار املعلم الرتبوية أن يكون املثل األعلى يف نظر تالميذه يقلدونه س

وتتطبع يف أنفسهم و أحاسيسهم صورة مّلعمهم  القولّية احلسّية والفعلّية واملعنويّة ومنه كان من الضروري أن يكون املعّلم 

                                                           
 .95املرجع نفسه، ص  1
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دوره كمثل أعلى  ةأمنوذجا للتصّرف الّصحيح والّسليم يف خمتلف املواقف اليت تواجهه سواء داخل املدرسة أو خارجها ألمهيّ 
 وقدوة لتالميذه .

مل يعد دور املعلم مقتصرا على جمرد تلقني املوضوعات العلمية واألدبية وحثهم على استذكار هذه و      
 ا  للتالميذ ومرشدا هلم يفهحسب ، بل أصبح زايدة على هذا موجاملوضوعات يف االمتحاانت السنوية  ف

 البحث  عن املعارف .

 ر املعلم يف حسن تسيريه للعمل املدرسي حبيث يتيح لكل تلميذ فرصة للمشاركة يف تعليمية ،ومن هنا يربز دو 
وال يقتصر دوره على االهتمام ابملعرفة املقدمة دون مراعاة خصائص النمو وطبيعة شخصية تالميذ ، هذه 

عملية التعليمية ، ور الالنظرية اجلديد اليت طغت على الساحة الرتبوية وركزت اهتمامها على الطفل وجعلته حم
الذي غري متاما من  أهداف التعليم وكذا األدوار اليت وجب على املعلم أن يؤديها داخل القسم ، فنجاح 

 العملية التعليمية مرتبط بتأدية املعلم هلذه األدوار املهمة على أكلمها.

 مهام املعلم :

 :1يلي ومن أبرز املهام اليت يقوم هبا املعلم داخل غرفة الصف ما

 :: وهو الدور األول واألساسي للمعلم ويتبع هذا الدور أدوار فرعية تتمثل يف  التدريس -1
: التخطيط ملا سيتم تنفيذه لبلوغ األهداف التدريسية اليت حددها ومع توفري الوسائل  التخطيط -أ

 الالزمة لذلك .

الفعلي  هبا املعلم أثناء األداء : وتعين جمموعة من اإلجراءات العملية واملمارسات اليت يقومالتنفيذ -ب
داخل الفصل ، وتعد عملية التنفيذ احملك العملي لقدرة املعلم على جناحه يف املهنة ، والتنفيذ على مستوى 

 :  2الدرس يتطلب أن يكةن املعلم قادرا على

 التمهيد للدرس بطريقة تثري اهتمام التالميذ . -

  .ليب التدريس وبط الدرس خبربات التالميذ أو األحداث اجلاريةعرض املادة بطريقة سليمة مع تنويع أسا -

 اجليد للسبورة ، وتدوين النقاط األساسية عليها . االستخدام -

                                                           
 176اندر فهمي الزيود وآخرون  1
طرابلس العلمية العاملية   دار الفكر العريب لبنان  مكتبة 2000عبد الرمحن صاحل األزرق علم النفس الرتبوي للمعلمني   2

  30 طرابلس ليبيا  ص
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 الوسائل املعينة واملناسبة . استخدام -

 يف الدرس  تشجيع التالميذ على املشاركة -

 الدرس. أثناءمراعاة الفروق الفردية واستعمال التعلم اجلماعي  ـــــــ

 االلتزام ابلوقت املخصص للحصة . ـــــــ

: هي كل اجلراءات والسبل اليت يتخذها املعلم يف غرفة الصف من أجل احملافظة على اإلشراف واملتابعة -جـ
 النظام وضبط حضور وغياب التالميذ وتوعية التالميذ وإرشادهم.

م علم للحكم على مدى حتصيل التالميذ وإجنازه: هي اإلجراءات واألساليب اليت يلجأ إليها املالتقومي  -د
 واكتساهبم للمعارف واملفاهيم واملهارات .

حة حيث يتحقق التدريس بتوفر املناخ الصفي الذي يشعر املتعلم ابلرا تنظيم البيئة الصفية: -2
 واهلدوء والطمأنينة واالستخدام األمثل لغرفة الصف .

ملودة ذا الدور هو توفري اجلو  الصفي الذي يتم ابويقصد هب توفري املناخ النفسي واالجتماعي : -3
 والتعاون بني التالميذ مع بعضهم البعض ، وهو من الشروط األساسية للتعلم . 

ومن املهمات اليت ال ميكن للمعلم إغفاهلا هو توفري املناخ النفسي واالجتماعي داخل الصف فهذا له أثره يف 
م ديدة أن هناك عالقة قوية بني نوع املناخ السائد أثناء التدريس وكزايدة تعلم التالميذ فقد أثبتت حبوث ع

العمل الذي ينجزه التالميذ ونوع وحصيلة التعلم وكذا توجيه سلوك التالميذ واالسهام يف بناء شخصيتهم 
 املتكاملة من النواحي العقلية واالجتماعية واالنفعالية.

 :1سي بصفة عامة يف مايليوميكن حتديد أهم أدوار املعلم يف الفصل الدرا

 اإلسهام يف بناء الشخصية املتكاملة للتالميذ من النواحي اجلسمية والعقلية واالجتماعية واألخالقية -

تشجيع التالميذ على الدراسة وحب العلم والعلماء والبحث عن املعرفة  ومتابعة كل جديد يف جمال  -
 ختصصهم 

لك أبن يكةن قدوة سحنة لتالميذ فصله من حيث السلوك تويل قيادة مجاعة الفصل الدراسي ، وذ -
 الشخصي والسلوك اإلجتماعي.

                                                           
 . 365  1991حممد عبد احلليم مسي  علم انفس الرتبوي للمتعلمني  دار املعرفة اجلامعية  األسكندرية   1
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 القيام بدور اخلبري يف مادة ختصصه ابلنسبة لتالميذ فصله.-

علم من صفات اهلل عز و جل العليم و العامل و العاّلم، قال عز و جل:  :تعريف التعلم لغةاثنًيا :
ع ـل ـم  : روى  .﴿ع امِل   الغ ْيِب و الش ه اد ِة ﴾ وقال تعاىل: ﴿ع ال م   الغ يوِب ﴾ :ال﴿ه و  ا خلـال ق  الع لِـيم﴾، وقـ

ا ع ل ْمن اه ﴾ علمت  .األزهري عن سعد بن زيد عن أيب عبد الرمحن املقري يف قوله تعاىل: ﴿و ِإنـ ه  ل ذ و ِعْلٍم ِلم 
ه فتعّلمه يقال تعّلم يف موضع اْعل ْم ، و يف حديث و عّلمه العلم و أْعلم ه  إاي .الشيء أعلمه علمه = عرفته

قال ابن الّسكيت: تعّلمت أّن فالان خارج مبنزلة: عِلمت   الّدجال = تعّلموا أن ربكم ليس أبعور: أي اعلموا 
 1. علم األمر و تعّلمه = أتقنه

ســة واخلــربة. و ، والتعلــيم والتــدريب واملمار إّن الــتعّلم يعــين إحــداث تعــديل يف ســلوك املــتعلم نتيجــة التــدريس
ابلعملية التعليمية اليت تعمل على حتقيقه من خالل املنهج و املعلم مبا يف ذلك كفاايته األكادميية و  هــو يــرتبط 
  .التدريسية 

 .ق األهدافيكما يعرف التعلم أبنه عملية اكتساب الوسائل املساعدة على إشباع احلاجات و الدوافع و حتق
و يقوم على التفاعل بني عناصـر هـي: الفـرد املـتعلم، موضـوع الـتعلم، و وضـعية الـتعلم،و ال ميكـن أن يـتم إال 

  .2ابلتفاعـل بني العناصر الثالث السابق ذكرها

التعلم هو النشاط الذي ميارسه الشخص و الذي يؤثر على     :" worth wood وود ورثتعريف و 
ـا، علم يقـوم أساسـا علـى إجيابيـات الفـرد و تفاعلـه مـع البيئـة الـيت يعـيش فيهو هـذا يعـين أن الـتّ  ."تقبالسلوكه مس

  .و عـن طريـق هـذا التفاعـل يتوصل اإلنسان إىل طرق جديدة

ـان ذلـك فـريى أن الـتعلم:" هـو عمليـة تسـتمر مـدى احليـاة سـواء ك Rayan John أمـا جـون رايـان      
  .مقصـودا أو غـري مقصود وأن اهلدف منه هو التأقلم مع البيئة وفهمها والسيطرة عليها

فيعّر فه:" التعلم هو اكتساب املهارات اجلديـدة و إدراك األشـياء و التعـرف  Mecandess أما ماكانديس
اليتها أو لكائن احلي عدم فعب بعض أمناط السلوك اليت يتضح لطريق املمارسة مبا يف ذلك جتنّ  عليهـا عـن

 .   3ضررها

                                                           
 485، 484ابن منظور لسان العرب، ،مادة)ع، ل، م( ص : 1
 .55،ص:  2009،سنة  4لنشر، اجلزائر، طصاحل بلعيد، دروس يف اللسانيات التطبيقية، دار هومة للطباعة و ا 2
 13،12،ص:  1981،سنة  2رمضان القدايف، نظرايت التعلم و التعليم، الدار العربية للكتاب، ليبيا تونس، ط 3
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تمع من خالل تنميـة العامـل البشـري الـذي يعتـرب أسـاس كـل تطـور و اجملر حركة عليم دور مهم يف تطوّ لتّ ول
ـة يف يتنميـة، و تعتـرب األسـرة املدرسـة األوىل للطفـل، و يـنعكس تـأثري التنشـئة الوالديـة علـى العمليـة التعليم

       . ـف املراحـل العمريـةخمتل

   :، تتباين فيه اآلراء، مما أفرز تعريفات عدة منهاو إنساين التعليم نشاط اجتماعيف    

التعليم هو النشاط الذي يسـهم بـه كـل مـن املعلـم و املـتعلم حبيـث يقـع تعلـيم املعـارف مـن قبـل املعلـم و       
لـى يـتم ذلـك بصـيغة آنيـة متوازيـة، إال أّن نشـاط املعلـم ال يقتصـر فقـط ع  علممها من قبل املتاسـتيعاهبا وتعلّ 

إيصـال املعـارف و املعلومـات، بـل يتعـداه إىل تنظـيم العمـل املسـتقل للمتعلمـني وتوجيهـه واإلشـراف و التقـومي، 
 تذهب الدكتورة سهيلة حمسن كاظم يف حني  وتـدريب القـدرات العقليـة واألخالقيـة و اجلماليـة احلسـية

 شـاط إنسـاينّ م، فالتـدريس مهنـة ذات نالفتالوي إىل القول:" التعليم هو توّجه كل موقـف تـدرييب حنـو املـتعلّ 
تستهدف  ـة، ووسـائل إيصـاهلا و مسـؤولياهتا الـيت هلـا أصـوهلا،وقواعدها، ومبادئهـا ومهاراهتـا األدائيّ  واجتمـاعيّ 

                                          "1مم و التعلّ عليالتّ 

ة، ليميّ ععليم تقودان دائما إىل حتقيق أهداف مبثابة اإلطار العام الذي تنتهي إليه كل العمليات التّ ة التّ فعمليّ       
ــادة قابليتــه زيو  ه  مداركــ   ـع  رة لــدى الشــخص وتوسّـ ـة جممــوع اخلــربات املتــوفّ والنتيجة هي واحـدة وهــي تنميّـ 

 . عليميــروف املشــاهبة للموقف التّ ف يف الظّ صــرّ للتّ 

 تنمية الكفاءة التواصلية للمعلماثلثًا :

يتوقف جناح عملية التعليم على درجة امتالك املعلم للمهارات واخلربات الرتبوية املختلفة فمخرجات التعليم 
ه وميكن مالحظته وقواعد أصولهاملعلم الن التدريس علم ته  وأتهيل إعداد ونواجته مرتبطة ارتباطا وثيقا بقوة

االهتمام بنمو  أتكيدوازدايد اجلهود املبذولة  أنوقياسه نسبيا وتقوميه وابلتايل التدرب على مهاراته معىن ذلك 
التلقني  الةاجلذري للعملية الرتبوية خروجا من ح اإلصالحة من ضرورات وتطوير املعلم يربز كحاجة ملحّ 

 .بصفة خاصة األساسيواحلفظ والنقل واليت تعمل على ختلف التعليم بصفة عامة والتعليم 

إن التحرك ابجتاه الربامج القائمة على الكفاية كان نتيجة ملطالبة اجلماهري مبردود أفضل لعملية التعليم،      
حتققه،   نأ نكميك، والفردية، وأن حتقق ما وأن تكون املدارس أكثر استجابة، وفعالية للمتطلبات االجتماعية

 وا يرغبون يف التعرف على أن معلميهم يتمتعون أاملدارس بد يري كما أن مد
                                                           

 31، 30ص   2010سهيلة حمسن كاظم الفتالوي، املدخل إىل التدريس، دار الشروق األردن  1
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 جناح عملية التعليم على درجة امتالك املعلم للمهارات واخلربات الرتبوية املختلفة  بكفاية عالية، فيتوقف
وقواعده  أصولهه املعلم الن التدريس علم ت وأتهيل إعداد وة فمخرجات التعليم ونواجته مرتبطة ارتباطا وثيقا بق

هود املبذولة ازدايد اجل أنوميكن مالحظته وقياسه نسبيا وتقوميه وابلتايل التدرب على مهاراته معىن ذلك 
ية خروجا اجلذري للعملية الرتبو  اإلصالحاالهتمام بنمو وتطوير املعلم يربز كحاجة ملحة من ضرورات  وأتكيد

بصفة خاصة  ساسياألحالة التلقني واحلفظ والنقل واليت تعمل على ختلف التعليم بصفة عامة والتعليم  من
داخل الفصل من حيث املعرفة، واملهارات، واالجتاهات، وكذلك طلبة إعداد املعلمني، الذين بدؤوا يرغبون يف 

  .سوف يقفونه التأكد من كفايتهم، اليت متكنهم من األداء اجليد يف أول موقف تعلمي
 بوعيو  تجاءت هذه احلركة أيضا كرد فعل لألساليب التقليدية اليت تعتمدها برامج اإلعداد لتتجاوز ثغرا     

واليت تؤكد على اجلانب النظري، واليت تستند على املفهوم التقليدي لرتبية املعلمني، والذي مؤداه أن إمداد 
عارف املتنوعة، وإكسابه نوعا من اخلربة يف التدريس من خالل املعلم قبل اخلدمة بقدر من املعلومات، وامل

س من هذا وعلى العكته دراسة مقررات تربوية، جتعله معلما كفؤا، قادرا على حتمل أعباء املهنة، ومسؤوليا
ية  عملإتقان هذه الكفاايت، وحتقيقها يف أتدية املهام الرئيسية املطلوبة يفو املفهوم فإن حركة تربية املعلمني

معلما   ة، أو غري مباشرة جتعلهمن أنشطة، أو تفاعالت، أو أدوار بصورة مباشر هبا التدريس، أو فيما يتصل 
 .1 ءً كف

القائمة على الكفاية تستند على حتديد الكفاايت املرتبطة أبدوار املعلم، ومسؤولياته يف املوقف واحلركة     
ظهور حركة  إن بب تعلمها، واملهارات اليت جيب اكتساالتعليمي، وهي تشري إىل كم، ونوع املعرفة اليت جي

هداف ئمة على حتديد األبني احلركة القا ااألهداف السلوكية يف التعليم، فمن املعروف أن هناك ارتباط
، وذلك ألن األهداف السلوكية تتضمن السلوك، ومعيار حتديد مستوى أدائه، وهذا ما تشتمل عليه السلوكية

ف يف حركة اإلعداد القائم على الكفاايت واضحة، سلوكية، مصوغة بصورة نتاجات الكفاايت. فاألهدا
تعليمية، تتسم ابلشمول، قابلة للمالحظة، والقياس، والتحقيق، وتكون معروفة من املعلم، واملتعلم، وعلى هذا 

 .2يف احلركة القائمة على الكفاايت األساس تعد حركة األهداف السلوكية حجر الزاوية

األوىل  بال خمتلف الدول على تبين االجتاه القائم على الكفاايت يف إعداد املعلمني يعـود ابلدرجـة إن إق
  :لألسباب التالية 

                                                           
، 1األردن، طبعة - املفهوم، التدريب، واألداء(دار الشروق للنشر والتوزيع، عمانكاظم الفتالوي، سهيلة، كفاايت التدريس)  1

 ، 41ص  2003سنة 

 ، 41ص  السابق،املرجع  2
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ولية أو ؤ املس )إن فلسفة الكفاءة يف األداء هي استجابة طبيعية لالجتاهات احلديثـة فـي اقتصـادايت التعلـيم 1-
لمني املقبلني الذين حيققون الكفـاءة يف األداء يكونون أكثر وذلك ألن املع  Accountability احملاسبة

  .ةة ، وتلك خطوة هامة حنو املسئولية االجتماعيّ فاعليّ 

إن التطور الفعال للتعليم جاء متأخرا ابلنسبة للتطور الصناعي واالقتصادي ، ولقد بدأت النظـرة إىل ــــ  2 
بقوله :  ) Apple Michael د عرب عن ذلك ) ميشال آبلالتعليم تتكيف بفلسفة النظرة إىل اآللة ، ولق

 إن اهلدف هو الفاعلية يف التدريس املبين على اإلنتاج والقياس

عداد املعلم ليقوم أبداء عمله بفاعلية غري كـاف ، ومن إالقائلة : إن  النظر  العام بوجهة لقد أتثر الرأي 3-  
هي أحد العوامل الكثرية التـي تـؤثر تـأثريا مباشرا يف مستوايت  األمور اليت ال ميكن إنكارها أن كفاءة املعلم

حتصيل تالميذه ولكنها ليست العامل الرئيسي ، إذ أن هناك عوامل أخـرى كثرية منها : املنهج ، والظروف 
ك حم وتتلخص الفكرة األساسية هلذا االجتاه يف أن حتديد كفاية أداء املعلم وفق . البيئية اجتماعيا واقتصاداي

حمدد هي األساس الذي يستند له إعداد املعلم وتدريبه قبل اخلدمة ويف أثنائها وتستند هذه الفكرة على افرتاض 
مفاده أن عملية التدريس الفعال ميكن حتليلها إىل جمموعة من الكفاايت إذا أجادها الفرد زاد االحتمال فـي أن 

اكتساب املعلم املهارات املطلوبة ملمارسة املهنة ابإلضافة  وهذا االجتاه يؤكد على ضرورة 1 يصبح معلما انجحا
 .ضرورة للكفاية ولكنها ليست كافيةتزويد املعلم ابملعرفة ؛ ألن املعرفة  إلـى 

ولقد أشار تقرير إسرتاتيجية تطوير الرتبية العربية على أمهية االهتمام بتحسني نوعية التعليم مؤكـدا أن     
بكفاايت املعلمني وقدراهتم على النهوض مبهـامهم فـي هـذا التطـوير ومسامهتهم يف السبيل إىل ذلك يتحقق 

حتقيقه وابلتايل تطوير برامج وأساليب إعدادهم وتدريبهم وجعل مؤسسـات اإلعـداد مراكز إشعاع ومنطلقات 
موعة من يقوم مدخل اإلعداد القائم عل الكفاايت على فكرة أن اإلنسان البد أن ميتلك جم . للتجديد

املهارات والكفاايت الضرورية ملمارسة مهنة معينة على درجة عالية من الكفاءة واإلتقـان ، فإعـداد املعلـم 
وتدريبه على أساس الكفاايت يعطي أمهية خاصة لعملية ربط النظرية ابلتطبيق وهذا االهتمام بـربط النظرية 

اليت تواجه  ى يف تقدم إعداد املعلم على الرغم من العقباتابلتطبيق يف جمال إعداد املعلم وتدريبه له أمهية كرب 
 هذا الربط ومنها : 

ما حصل عليه من أنواع املعرفة يف برامج  أن املعلم يف بعض األوقات يكون غري قادر على حتديد أفضل 
  . 2اإلعداد

                                                           
 . 312، صاملرجع السابق 1
 . 108سعيد طه حممود،علم النفس الرتبوي إعداد وتدريب املعلم، ص –جممد أمحد سعفان  2
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عـداد قبل االلتحاق ة برامج اإلف أن كفاءة املعلم املهنية تتأثر بعوامل متعددة من بينها فلسفة وطبيعو ومن املعر 
تتضمن   .1مبهنة التدريس وبرامج النمو املهين أثناء اخلدمة على جانب سنوات اخلربة يف ممارسة مهنة التدريس 

حركة إعداد املعلمني القائمة على الكفاايت كاجتاه عام مفاهيم متعددة مثل : أسلوب األداء والتمكن من 
العمل ، والتدريب املوجه حنو األداء السـلوكي ، وهـذه املفاهيم متقاربة إىل حد   األداء ، والتدريب املوجه حنو

 كبري يف املعىن واحملتوى إال أاها ال تستخدم كمرتادفات ملا تتضـمنه مـن فروق دقيقة 

وم هبا قتتطلب عملية بناء برامج اإلعداد القائمة على الكفاايت حتليال دقيقا ومفصال لألدوار اليت ينبغـي أن ي .
املعلم وذلك بتحديد املهارات والقدرات واملعارف واملعلومات اليت حيتاجها املعلـم ليقـوم أبداء تلك األدوار على 
أكمل وجه ، كما تتطلب وضع معايري لقياس مدى التمكن مـن األداء حبيـث يستطيع كل من الطالب / املعلم 

على إتقان مهارة أو معلومة أخرى  ان مهارة أو معلومة واملعلم تقدمي عمله على أساسها واالنتقال من إتق
   2 ...وهكذا

 :وحتدد ثالثة معايري لتحديد مستوى أداء الطالب/ املعلم يف حتقيق الكفاايت وهي

 معايري خاصة ابملعرفة وتستخدم لتقومي املفاهيم اإلدراكية لدى الطالب / املعلم 1 -

 مي نوع السلوك التعليمي لـدى الطالـب / املعلـم الـذي يستخدمه يفمعايري خاصة ابألداء ، وتستخدم لتقو  - 2
 .التدريس

مدى  معايري خاصة ابلتنمية والنتائج ، وتستخدم لتقومي فعالية تدريس الطالب عن طريق التعرف على  3 - 
  3 .تقدم النمو العقلي والوجداين للطالب / املعلمني

اصة ضر تركيزا شديدا على النوعني األخريين من املعـايري ومها املعايري اخلوتركز برامج إعداد املعلم يف الوقت احلا
ابألداء وابلنتائج . أما املعيار األول فقد أثبتت األحباث التجريبية أن املعرفة ال تؤدي بذاهتا إىل التطبيق أي أن 

ق ال يف ميادين التطبيصاحب املعرفة ليس من الضروري أن يطبقها ، وأصبحت هناك هوة كبرية بني املعرفة و 
العلم املختلفة فحسب، بل يف ميـادين احليـاة وجماالهتـا كذلك. ولقد حان األوان ألن ترتبط املعرفة ابلتطبيق يف 

                                                           
 4-2ى تعرف معلم املرحلة األوىل مبسؤولياته وأدواره املتجددة، املؤمتر الثاين اإلمساعيلية أمينة سيد عثمان ، دراسة تقوميية ملد 1

 . 36، ص1989ديسمرب 
حكمت عبد هللا البزاز، اجتاهات حديثة يف إعداد املعلمني ، رسالة اخلليج العريب ،الرايض، مكتب الرتبية العريب لدول  2

 . 189،ص 1989 28اخلليج عدد
 105ص1985سعادة،األجتهات العاملية يف اعدد معلم مواد االجتماعية القاهرة ،مؤسسة اخلليج العريب يوسف جعفر  3

 106ص



 العملية التواصلية للمعلم و تنميتها و دورها                                 فصل الثاين                     ال
 

26 
 

ميدان إعداد املعلم وان يعرف الطالب فـي معاهد اإلعداد ما يتوقع أن يقوم بتطبيقه ، وأن يعرف أيضا ما 
ـد صاحلا من الناحية الرتبوية أو العلمية ، وأن تركز معاهد اإلعداد على حدد له من هذا التطبيق وما لـم يع

املعرفة فتعطيها مـن الـوزن الشيء الكثري ، وأن املعرفة والقدرة على تطبيقها أمران خمتلفان متام االختالف وان 
   1احملددة سلفا تقتضي نوعا من التكامل بني اجلانبني بلوغ األهـداف 

 : بية القائمة على الكفاايت من مسلمات رئيسية من بينهاوتنطلق حركة الرت 

 .أن التدريس مهنة هلا أصول وقواعد معينة -
 .  من أجل قيام املعلم بعمله ينبغي أن يتوافر لديه جمموعة من الكفاايت التعليمية   -
 ميكن حتديد الكفاايت األساسية الضرورية لقيام املعلم بعمله بكل فعالية -
 .مية ميكن التدرب عليها واكتساهبا عن طريق معرفة أصوهلا وقواعدها وممارستهاالكفاايت التعلي -
 .كن تقومي مدى متكن املعلم من ممارسة كفاايت التدريس ، إذا فالكفاايت قابلة للتقوميمي -
  2تؤثر الكفاايت التعليمية أتثريا سلبيا أو اجيابيا على التحصيل الدراسي للتالميذ -

 :د املعلم وتدريبه مراعاة املعايري واألسس التاليةوينبغي على برامج إعدا

 . حتديد األداء املطلوب إجنازه واملوافقة عليه مسبقا وقبل بدء عملية التعليم   -    

 .صياغة األهداف التعليمية املطلوبة بشكل حمدد وواضح وأتكيد مالئمة الربامج حلاجات املتعلمني  -    

  . عزيزات املالئمة لتحقيق هذه األهدافتوفري الوقت الكايف والت     -

حتديد الكفاايت األكادميية التعليمية املطلوبة إتقااها عن طريق تفريد التعلـيم ، والـتعلم الـذايت والتخطيط      -
النظامي للربانمج وحتديد العناصر املكونة للربانمج والتأكيد على املخرجات وإجـراء التقييم املناسب والتغذية 

 . جعةالرا

 . مراعاة الفروق الفدية بني الطالب / املعلمني ، واملعلمني واعتماد مبدأ املرونة - 

الرتكيز على النتائج جبانب عملية التعلم وعلى املخرج مع متطلبات الدخول وعلى التقـومي فـي ضوء  - 
 . احملكات مع التقومي يف ضوء املعايري

                                                           
 107-106املرجع السابق،ص  1
 . 33،ص 1982جامعة عني مشس كلية الرتبية،مستوى املعلم املرحلة األوىل مبصر، حبث بتمويل البنك الدويل 2
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  . معلمني واكتشاف نقاط الضعف فيهاالتعرف على برامج اإلعداد األويل لل   -

اختيار الزمان واملكان املناسبني للعمل وحتديد املشكالت وترتيبها حسب األمهية وحتديد السلوك غري    -
 . املرغوب وغري املرضي كما وكيفا وحتليل العمل املطلوب

 .1قانلم وابإلتاملتابعة والتقومي لتحسني املدخالت والعمليات وحتقيق أفضل النتائج ابلتع - 

 االجتاه القائم على أسلوب منهج النظم وحتليل النظم 3-1

ينظر إىل برانمج تكوين املعلم وفقا ألسلوب منهج النظم على انه نظام فرعي لنظام اكرب هو نظام إعداد      
 وهي جمموعة components املعلم ، وهذا النظام الفرعي ) الربانمج ( حيتوي على عدد من املكوانت

املقررات الدراسية مبا حتتويه من معارف ومعلومات وقدرات ومهارات وخربات يتطلبهـا إعداد املعلم القائم على 
العناصر ، وكل عنصر حيتوي  التحليل التفصيلي ألدوار املعلم . وحيتوي كل مكون على وحدات اصغر هي 

  .2على عناصر أصغر ومنظومة أصغر

العقد  لس الذي قامت عليه العملية الرتبوية ) إن صح التعبري ( خالويعد أسلوب النظم حجر األسا    
؛ بسبب تزايد االهتمام ابلتعليم ودراسة مشكالته اليت ظهرت فـي اآلونـة األخرية األخري من القرن العشرين

كل   عوالعمل على حلها واالهتمام ابقتصادايت التعليم وتقليل الفقد واإلهدار الرتبوي ؛ والرغبة يف أن يوض
كأسلوب ان من قبل  عندإنفاق عليه وعلى تطويره يف موضعه بكفاية وفعالية ، وصار ينظر إىل حتليل الـنظم 

ملعاجلة املشكالت التعليمية ، كما أنه يساعد اإلدارة التعليمية وميكنها من اختاذ القرار الفعال يف إطار السياسة 
ملركب من جمموعة من عناصر هلا وظائف وبينها عالقات ويعرف النظام على أنه الكل ا . التعليمية القومية

تبادليـة شبكية تتم ضمن قوانني ، وبذلك يؤدي الكل املركب يف جمموعة نشاطا هادفا ، وتكون لـه سـمات 
مميزة ، وعالقات تبادلية مع النظم األخرى ، ويوجد يف بعد جمايل وآخر زماين ، ويكون مفتوحـا يسمح بدخول 

  . 3وخمرجات األفكار أو املوارد إليـه ، ويكـون ضـمن حـدود ، ولـه مـدخالت املعلومات أو 

ويتعامل هذا االجتاه مع أي نشاط تعليمي على أنه يشكل نظاما متكامال لـه عناصـره ومكوانتـه وعالقاته    
الوقت احلاضر  يفوعملياته اليت تسعى إىل حتقيق األهداف احملدودة داخل هذا النظام ؛ وأن التفكري النظمـي 

القرارات بشكل أفضل . وقد  ينظر إليه كتكنولوجيا عقلية ميكن من خالهلا ممارسة عملييت التخطـيط واختـاذ 
                                                           

 . 110س الرتبوي إعداد وتدريب املعلم،صحممد أمحد سعفان، سعيد طه، علم النف 1
 231، ص  1983بشارة جربائيل ، املنهج التعليمي ، بريوت ، دار الرائد العريب ،  2

 61.ص  1983توفيق أمحد مرعي ، الكفاايت التعليمية يف ضوء النظم ، عمان : دار الفرقان ، الطبعة األوىل ،  3
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 . Outputs املخرجات - . Inputs املدخالت - :حدد املختصون أسلوب النظم أبربعة عناصر هي 
ويعد أسلوب النظم  . back – Feed التغذية الراجعة - . process Internal العمليات الداخلية -

 Kaufman and - من املفاهيم اليت هلا صلة ابلنظم وختتلف عنها فيعرف كل مـن )) كورجيـان وكوفمان
corrigan ((  أسلوب النظم على أنه طريقة حتليلية ونظامية متكننا مـن التقدم حنو حتقيق األهداف اليت

ضبط ومرتب لألجـزاء اليت يتألف منها النظام كله ، وتتكامل حددهتا مهمة النظام ، وذلك بواسطة عمل من
 . 1تلك األجزاء وفقا لوظائفها اليت تقوم هبا يف النظام الكلي الذي حيقق األهداف اليت حتددت للمهمة

إن حتليل النظم وأسلوب النظم تعبريان يستعمالن لوصف عملية مشرتكة ، وهي عملية تطبيق للتفكري      
ل املشكالت ، ومها ليسا متشاهبني ، وإمنا يعترب التحليل جمرد مرحلة أو خطوة واحدة من مراحل العلمي يف ح

النظم وخطواته . وبعبارة أخرى يعترب حتليل النظم مرحلة أو خطوة واحدة من مراحـل أسلوب النظم وخطواته ، 
 .ؤثرة فيه ، والتفاعالت بني مكوانته امل ويرمي إىل حتديد جمال ما يقع يف نطاق اهتماماتنا ووصـفه ، والعوامـل 

ينطلق إعداد املعلم وتدريبه وفق أسلوب حتليل النظم من األميان أبن التغيري يف أي مكوانت للنظام الواحد يؤثر 
يف مكوانته األخرى ، والتعامل مع املعلم حسب قدراته وميوله وحاجاته مـن انحيـة ، وحسب احتياجات 

ته من انحية اثنية ، والقيام بعمليات تدريبية متنوعة هتـدف على حتسني املخرجات النظام التعليمي وإمكاان
واستخدام هذا االجتاه إلعداد املعلم وتدريبه يقوم على  . والنتائج ، وتوظيف مدخالت التدريب على حنو أمثل

ا جمموعة من اقع على أاهتلك النظرة الديناميكية احلية ، وهو من الـنظم املفتوحة ، والذي ينظر إىل حقائق الو 
النظم ؛ كل منها عبارة عن جمموعة من العالقات واألنشطة الديناميكية املتشابكة بني تيار مستمر من 

 . 2املدخالت أو املصادر مـن انحيـة واملخرجات من انحية أخرى

  :يتطلب بناء برانمج تدريب املعلمني وفقا الجتاه املنظومة وحتليل النظم ما يلي 

يد عناصر النظام وعالقاته املتداخلة ومكوانته ووظائفه ؛ لتحليل كل من هذه املكونـات والوظائف على حتد- 
  . وإىل عناصر فرعية وغلى مناذج -العناصر –وحدات أصغر 

حتديد األهداف التعليمية يف ضوء األدوار اليت سيقوم هبا املعلم وصياغتها صياغة سـلوكية قابلة للتنفيذ - 
  . التقوميوالقياس و 

  جتميع األهداف السلوكية اخلاصة بكل مادة دراسية وعزهلا وذلك لبناء املواد اليت يتكون منها الربانمج- 
                                                           

،  1978، أسلوب النظم بني التعليم والتعلم ، القاهرة : دار النهضة العربية ، جابر عبدا حلميد جابر وطاهر عبد الرزاق  1
 382ص

 .79توفيق مرعي ، الكفاايت التعليمية يف ضوء النظم ، مرجع سابق ، ص  2
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  . بناء املنظومات ) املعارف واملعلومات واملهارات والقدرات ( اليت يتكون منها الربانمج- 

  العملـي للربنـامج فـي مؤسسات إعدادوضع الربانمج يف مرحلة التجريب األويل ث االستخدام امليـداين-
  .1 املعلمني

 جاالجتاه القائم على أساس استخدام النماذ  3-2    

 : ويصنف حتت هذا االجتاه النماذج اآلتية  

: ينظر هذا االجتاه لعملية إعداد املعلم على أاها عملية مستمرة تتواصل طـوال  النموذج التنموي - 1
فهذا النموذج يؤكد على النمو املستمر خلربات الطالب / املعلـم ، مبعـدل حياته املهنية ، وابلتايل 

منتظم ومستمر ابتداء من مرحلة اإلعداد األويل قبل اخلدمة حىت إمتام هذه املرحلة وحصول املعلـم 
 على الشهادة العلمية اليت تسمح له مبزاولة التدريس . رغم أن بعض الباحثني يـرون أن املعلمـني يبلغون

الفرتة  سنوات من اخلربة وأاهم بعد انقضاء هذه مخس ومثانأقصى فعاليتهم املهنية بعد فرتة ما بني 
 يبدؤون يف الراتبة وامللل والتطلع على مغادرة التعليم ، وهذا يعين أن يكون اإلعداد األويل والتدريب 

  2أثناء اخلدمة جزأين من كل واحد
واستمرارية يف إعداد املعلمني قبل اخلدمة وأثناءها من خـالل لذلك ينبغي أن يكون هناك تكامل     

مفهوم جديد هو اإلعداد املستمر، مبا يعدهم لتحمل مسؤولياهتم املهنية كاملـة ، وبرنـامج اإلعـداد 
 املستمر يتضمن جماالت متعددة منها التعليم العام لتنمية العقل وأساليب منهجية الكتسـاب املعرفـة 

نيا ونظرايت التعلم عند اإلنسان والدراسات اإلكلينيكية وتطبيقها مه إن تنمية املعلم مهنيا أثناء  .
ممارسته للمهنة من خالل تكوينه وإعداده املستمر يساعد فـي ختطـي النقائص اليت قد حتدث أثناء 

ملهنية جيته االتكوين األويل قبل االلتحاق ابلتدريس ، كما أاها تساعد علـى حتسـني كفاءة املعلم وإنتا
من خالل التجديد الذي يبعد الراتبة وامللل اليت قد تصيب املعلـم بعـد سنوات معينة من ممارسته ملهنة 

التعليم ، وينبغي أن يهدف اإلعداد املستمر إىل اطالع املعلم علـى املستجدات الرتبوية ونتائج 
ديثـة واستخداماهتا يف جمال الرتبية األحباث والدراسات فـي مديـدان التعلـيم ، والتكنولوجيـات احل

                                                           
 231،  ص جربائيل بشارة ، املنهج التعليمي 1
 1، ع 17)ج 61دي للمعلمني ، مستقبليات ) وورد هينفلد ، حتقيق التكامل بني عملييت وضع املناهج والتدريب التجدي 2

 .1987مركز مطبوعات اليونسكو ،  : ، القـاهرة
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والفلسفات والتيارات الرتبوية والفكرية والثقافية وتوقعـات اجملتمـع ومطالب قطاعات العمل واإلنتاج 
 واملناهج اجلديدة والنظرايت املستحدثة1

، وابلتايل  اس: يعتمد هذا النموذج على مفهوم السلوك واألداء القابل للمالحظـة والقيـ النموذج السلوكي2- 
فاملطلوب هو إتقان املهارات يف ضوء األداء واملمارسة الفعلية هلا ، ويف ظل هذا النموذج تعترب عملية التدريس 

عملية علمية تتضمن جمموعة من املهارات التقنية ، ويقوم برانمج اإلعداد على أساس العالقة بني الواقع 
من عملية إعـداد املعلـم وبرامج التعليم األساسية من انحية  السياسي واالجتماعي واالقتصادي من انحية وكل

والنموذج السلوكي يف إعداد املعلمني يقوم على أساس حتديد أهداف سلوكية يف برامج اإلعداد من  . أخرى 
خالل مواد دراسية معينة والتدريب على مهارات وقدرات وخربات متعددة حيتويها برنـامج إعـداد املعلم . 

رة جمسمة التدريس داخل الصـف ينبغـي أن يكون صو  لم أثناء املمارسة الفعلية ملهنةك الذي يقوم به املعفالسلو 
  .2اإلعداد  وتدرب على القيام هبا خالل مرحلة  لمهارات واملعلومات اليت اكتسبهاوحقيقية ل

: يقوم هذا النموذج على أساس االهتمام ابلتعليم الفردي واالستعانة ابلتقنيـات الرتبوية  النموذج اإلنسان  3–
يف ضوء عملية  احلديثة يف هذا اجملال ، وإقامة برامج إعداد املعلم على أساس تكامل املوضوعات الدراسية 

 جتماعي قائمة على عالقاتيهدف هذا النموذج إىل جعل التعليم عمليـة ذات بعـد إنسـاين وا .التدريس كفن 
التفاهم والتعاون بني األفراد ، حبيث يشعر الطالب أبنه شخصـية ذات كيان هلا رأيها اخلاص وحريتها مكفولة ؛ 
وله الدور واألخري يف عملية اختيار ما يتعلمه يف الوقـت الذي يريد إال إذا كان يف ذلك ما ال حيقق األهداف 

التعلم الذايت والتعليم املفتوح واجلامعة املفتوحة والتعليم  :أشكاال متعددة أمهها  املطلوبة . وأيخذ هذا النموذج
  عن بعد والتدريس املصغر

: يقوم هذا النموذج على أساس الدمج والتكامل ، بـني ضـرورة التدريب  النموذج اإلنسان / السلوكي   4-
على املستوى الفردي  خصائص وحاجات للنوع اإلنساين على املهارات النوعية واألداء اجليد وبني التسليم بوجود 

 : 3يف االعتبار ما يلي وأتخذ برامج إعداد املعلم وتدريبه وفق هذا النموذج  .واملستوى اجلماعي 

                                                           

 فارعة حسن حممد ، برامج تدريب معلم املواد االجتماعية يف أثناء اخلدمة ، مؤمتر حنو مشروع حضاري تربوي ملصر ،القاهرة1 
 . 264ص1987افريل  13 – 11رابطة الرتبية احلديثة ،  :
  .264 – 253ص  –د الرزاق، اجتاهات حديثة يف جمال إعداد وتدريب املعلمني ، مرجع سابق ، ص طاهر عب 2
   .264، ص نفسهرجع امل 3
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إعداد جمموعة من األهداف السلوكية لكل هذه الربامج ؛ وذلك يصبح يف اإلمكـان تصـميم بيئـة اجيابية  - 
  . للتعلم

لوك املعلم واجتاهاته ومهاراته النوعية ؛ بقصد حتسني العالقات اإلنسـانية فـي الوسـط التعليمي أو تغيري س - 
 تنمية القدرة على االبتكار لديه أو تقبل مهنة التعليم

 صي الثقايف واملهينضرورة التكامل بني اجلوانب الثالثة إلعداد املعلم التخصّ  -  

 . وسائطه وي اجملدد يف براجمه ومواده واملرونة والقابلية للتدخل الرتب  -

التطبيق امليداين واملزج والتكامل بني املعرفة النظرية وبني املمارسة اليومية للمتدرب والتطوير السريع لقدرات  – 
 1املتدرب على التعلم الذايت

 االجتاه القائم على التحكم يف النشاط العقلي  3-3 

م معرفة نشاط املتعلم هي الطريقة الوحيدة اليت متكننا مـن توجيـه عملية التعل يرى املؤيدون هلذا االجتاه أن     
والتحكم فيها وأن األفعال العقلية اليت يتألف منها النشاط العقلـي ضـرورية السـتيعاب املعارف والقدرات 

املهارات رات و واملهارات ، وأن تلك األفعال تشكل موضوعا خاصا لالستيعاب ، وهكذا تصـبح املعارف والقد
اليت تقوم  Galbarin 1957وينطلق هذا االجتاه من نظرية جالبارين  . موضوعا للنشاط العقلي املتكامل

 على فكرة خطـوة خطـوة وتستمد اغلب تلك األفكار من أحباث العاملني فيقوتسكي وليونتيف
H,leontive, & L ,Vikoteski لسوفييت وتتلخص يفاللذان وضعا املبادئ األساسية لعلم النفس ا 

 :اآليت

 أن أي نشاط نفسي هو منظومة من األفعال والعمليات -  

أن النشاط النفسي لإلنسان هو انعكاس لنشاطه العملي اخلارجي ويتكون من خالل اخلربات التـي  - 
  . يكتسبها من األجيال السابقة وتبدو يف إطار منظومة شاملة من املفاهيم والوسائل املختارة

                                                           
 . 265، صنفسه املرجع 1
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رتبط عملية التعلم واكتساب اخلربة ابخلصائص الفسيولوجية للفرد فالتعلم هـو جـوهر النمـو النفسي، ت - 
واخلصائص الفسيولوجية ضرورية لوجوده ، وهذا يعين أن اجلانب العملي للنشاط يلعب دورا يف امتالك اخلربة 

  .1 ونقلها

  :لتاليةوبرانمج إعداد املعلمني وفق هذا األسلوب يتطلب اخلطوات ا

 –ب  .حتديد األهداف التعليمية لربانمج إعداد املعلم يف ضوء األدوار اليت نرغـب أن يقـوم املعلـم أبدائها –أ 
اختيار نظام أفعال  –ج  . حتديد املعارف والقدرات واملهارات األساسية اليت تشكل هيكل املادة الدراسية

دراك العالقـات ، التفكيـر العلمي ( مسار لتلك املعارف ألساليب النشاط العقلي ) كالتعرف ، التـذكر ، إ
ضبط وتوجيه سري أساليب النشاط العقلي من خالل معايري حتدد النوعية اليت نرغب  -د . واملهارات احملددة
 2 يف احلصول عليها

  ). STS)اجملتمع –التقنية  –االجتاه القائم على مدخل العلوم  3-4

ينات من القرن العشرين ويعترب من أحدت املداخل يف برامج تـدريب ظهر هذا االجتاه يف الثمان    
معهد من  100مقررا دراسيا تدرس يف أكثر من  140أن هناك ) I,LOW 1984املعلمني ، وذكر )

معاهد املرحلة الثالثة يف بريطانيا تستخدم هذا املدخل ، كما ظهر يف الوالايت املتحدة األمريكية أكثر من 
، ويهدف إىل إعداد الطـالب املعلمـني فقـط كمواطنني  1984مج مماثل حىت اهاية عام ألف مقرر وبران

ن خالل م ميكنهم احلياة يف علم متطور تقنيا ، بل كقادة يف اجملتمع يسهمون يف بناء أجيال املستقبل 
ؤمترات حول وعقدت الكثري من الندوات وامل .املؤسسات التعليمية مبقومات التنور العلمي وحمو األمية 

مؤمتر  -حتديد أهم القضااي واملوضوعات العاملية اليت تشغل اهتمامات اإلنسان واملرتبطة ابلعلم والتقنية: 
واحللقة الدراسية اليت نظمت يف  1985تعليم العلوم والتقنية واحلاجات البشـرية فـي املستقبل ، ابهلند عام 

ن مع اليونسكو . ومن الدراسات اليت ابلتعاو  1983فـي بريطانيـا عام  MALVERN ملفرن
 BYBEE 1984 ودراسة ابييب MAYRS 1988 اهتمـت هبـذا املـدخل فكانـت دراسـة مايرز

 E , RICHARD ودراسة ريتشارد BYBEE MAU & 1986ودراسة ابييب وميو 
من مبدأ توثيق العالقة بني ) STS) وينطلق هذا املدخل. OSURI 1990 ودراسة اوسوري 1989

                                                           
عبد الرمحن صاحل األزرق، علم النفس الرتبوي للمعلمني ، لبنان : دار الفكر العريب ، طرابلس : مكتبة طرابلس العلمية   1

 216، ص  2000الطبعة األوىل ، العاملية ، 

 60 -48ص  –، ص  1986تكوين املعلم العريب ،بريوت : املؤسسة اجلامعية للدراسات  2



 العملية التواصلية للمعلم و تنميتها و دورها                                 فصل الثاين                     ال
 

33 
 

 قضااي اجملتمع ومشكالته من انحية أخرى ، وذلك عنو  لوم املعاصرة والتقنيات املستحدثة من انحيـة الع
 .1طريق تنمية املعارف واملهارات واالجتاهات ، وأساليب التفكري العلمي لدى املعلمني

املعرفـة العلمية  بوتبىن الربامج القائمة على مدخل العلوم والتقنية واجملتمع على معايري خاصـة ابكتسـا    
والتقنية من خالل دراسة األمور احلياتية وقضـااي اجملتمـع املعاصـر، ومعـايري خاصـة ابالستخدام الفعال للمهارات 

اليت تعتمد على االستقصاء العلمي والتقين واملشاركة يف مجع املعلومات وحل املشكالت . ومعايري خاصة 
 2ليةبـالعلم والتقنيـة وعالقتهمـا ابجملتمع وذلك من خالل دراسة القضااي احمل بتطوير القيم واألفكار ذات االرتباط

 االجتاه القائم على أسلوب التدريس املصغر  3-5

يعترب هذا االجتاه من احدث االجتاهات الرتبوية يف جمال إعداد املعلمني وتدريبهم هبـدف اكتسـاب        
بكفاءة وفعالية وجناح ، ومن مميزات اسـتعمال أسـلوب التعليم املصغر املهارات الالزمة ملمارسة مهنة التدريس 

 أنه غري مكلف نسبيا وسهل التنفيذ ، ويرتكز على حتقيق أهداف حمددة قصرية نسبيا ، والتدريس املصغر
teaching-micro  يعرف على أنه ممارسة حقيقية للتعليم على مقيـاس مصـغر سواء يف حجم الصف أو

  . ليم ؛ وهو مصمم لتطوير مهارات سابقة واكتسـاب مهـارات جديدة يف وقت التع

يعتمد هذا االجتاه على حتليل املوقف التعليمي وجتزئته إىل عناصـره األوليـة وحتديـد املهـارات األساسية الالزمة 
تشمل  ةلكل عنصر من العناصر بغرض تعلمها وإتقااها ، ويستخدم يف التدريس املصـغر أجهزة مسعية بصري

يقوم هذا االجتاه على أساس تناول عدد من  . على كامريا وجهاز فيديو وجهاز استقبال تلفزيوين واحلاسوب
املهارات التدريسية ، ويقوم الطلبة املعلمون أو املعلمون القدامى مبمارستها وتصويرها ، ت تشاهد بعد ذلك من 

 3هلم بعد التعرف على االجيابيات والسلبيات قبل الطلبة املعلمون لتكـون تغذيـة راجعـة ابلنسبة 

فبعد عملية التخطيط للمواقف التدريسية وتضمينها ابملهارات الالزمة هلا ، يقوم الطالـب املعلـم أو األستاذ    
املشرف أبدائها يف غرفة الصف أمام التالميذ أو األقران، ويسـجل األداء التدريسـي عـن طريق تصويره يف 

دقيقة، بعد ذلك تنظم حصص تطبيقية تكون للمشـاهدة تـم التعليق واملناقشة بني  15 – 5مشاهد ملدة 
الطلبة املعلمني واألستاذ املشرف على إعدادهم وتدريبهم لكـل النقـاط التـي تضمنتها تلك املواقف التدريسية 

                                                           
 225 – 224، ص ميبوي للمعلّ عبد الرمحن صاحل األزرق، علم النفس الرتّ  1

،  1994،فيفري  24دريس ،العدد تّ ة املصرية للمناهج وطرق ال، القاهرة : اجلمعيّ جملة ،دريسدراسات يف املناهج وطرق التّ  2
 . 183 -181ص 

 812، ص 1993عليم ، القاهرة : دار املعارف ، الم الفرجاين ، تكنولوجيا تطوير التّ عبد العظيم عبد السّ  3
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ريس م املعريف ملهارات التديتضمن اجتاه التدريس املصغر الفه . لتشكل تغذية راجعة تفيدهم يف أدائهم الالحق
، وإتقااها من خالل تقسـيمها إلـى مهارات بسيطة والتدريب عليها ، وابلتايل فالتدريس املصغر حيتوي على 

مزااي عديدة أمهها تعديـل سلوك املتدرب حنو األحسن ، بعد أن يقوم مبشاهدة أدائه بنفسه وتقييم ذاته 
واملعدات  التدريس املصغر غالبا يف خمترب التدريس حيث يضم التجهيزاتفيكتشـف فيـه املزايـا والعيوب ، ويتم 

أساسيات ينبغي أن يتضـمنها  RYAN & ALLEN اخلاصة ابلتسجيل والعرض ، وحيدد كل من
 :املصغر ، وفيما يلي أمهها  التعلـيم 

 . التعليم املصغر هو تعليم حقيقي وطريقة مرنة لرتبية املعلم - 

 . ملصغر من تعقيدات التعليم العاديخيفف التعليم ا - 

 . يرتكز التعليم املصغر على التدريب الجناز مهام حمددة - 

 . يتيح التعليم املصغر الفرصة لزايدة إتقان املهارات التدريسية املختلفة - 

   .1يوفر التعليم املصغر تغذية راجعة مباشرة - 

 : 2يس املصغر على األسس التاليةتعتمد برامج تكوين املعلمني ابستعمال أسلوب التدر 

 . حصر املهارات التعليمية ، ممكنة التطبيق ، اليت تتصل ابألنشطة التعليمية املختلفة - 

 . اعتماد طريقة تدرجيية منظمة يف اإلعداد والتدريب على املهارات التعليمية - 

عليميـة املختلفة ا حىت ينمي الصفات التتنمية القابلية واملهارات والقدرات اليت ينبغي على املعلم اكتساهب - 
 . الالزمة للمدرس الناجح

توجيه أهداف عمل الطالب / املعلم إىل سلوكيات املتعلم ؛ مما يدعو علـى حتديـد السـلوكيات املطلوبة من  - 
 . التلميذ حتديدا دقيقا

 ـدف إلـى التقريبالبحث عن أساليب شخصية عوضا عن اكتساب مهارات معينة ) خطط شـاملة ( هت - 
 . بني أمناط التدريس اليت يتبعها املعلم وأمناط املتعلم اليت يتوخاها التالميذ

                                                           
 121سعيد طه حممود ،علم النفس الرتبوي إعداد وتدريب املعلم ، ص  -حممد أمحد سعفان  1
 122 -121ص  –املرجع السابق ، ص  2
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تغذية )تقدمي منوذج الستخدام املهارات يف موقف تعليمي مصغرتكرار التطبيق هبدف بلوغ إجناز مطلوب  - 
 (.راجعة

يته يف هارات مرتابطة ، تساعده يف تنمية كفاإعداد وتدريب الطالب / املعلم أو املعلم على ثالث أو أربع م - 
 هذه املهارات وحتسني أدائه وحتريك طاقاته واستثارة تفكريه وخاصة التفكري الناقـد ، وعلى تصحيح األخطاء

ب االهتمام به، منه خاصة، فإنه مـن الواج م من أمهية كبرية يف التعليم عامة، و يف التعليم االبتدائيو ملا للمعلّ 
م ّمناقشة وضع املعلّ وال نبالغ إذا قلنا أن.إصالح تربوي الشروع يف أي ر مستواه و أدائه العملي، قبلو بتطوي

 جان بياجي"دهو هذا ما يؤكّ (  اخلطوة األوىل و البداية السـليمة إلصـالح التعليم يف جمتمعنا و دراسته تعد
سدود إن مل يتوفر املدرسون ابلعدد و فال ميكن ألمجل اإلصـالحات إال أن تصل إىل طريق م : "حني قال"

 "1املستوى املطلوبني

قبل ًو فعاال ًمناسباًمني، و اإلشراف على تكوينهم تكويناّوعليه و جب االهتمام ابنتقاء أحسن املعل        
ق إبصالح إذا مل يرفًهذا اإلصالح، يف اعتقادان، سيبقى انقصاّ الشروع يف إصالح املناهج التعليمية، ألن

بعضهم يرى ّ حىت إن.م، على اعتبار أنه من سيطبق هذا إلصـالح بصفةمباشرةللمعلّ  و املهين ضع العلميالو 
 جيد، و مادة ٍو كتاب ٍمتميز ٍم قليـل الكفاءة مع منهجمن معلّ  ، خريٍقاصرٍ مع منهج كفءً   ًمعلماّ أن

أمام  اضر، يواجه حتدايت كبريةم التعليم االبتدائي، يف وقتنا احلو أصبح معلّ ( 2.)أحسن إعدادها تعليمية
ن و ـن دور امللقّ ع ميادين احلياة، مما حيتم عليه التخليّ يف كل والعاملي التطـورات احلاصلة على املستويني الوطين

للعمليـة التعليمية، و هذا ما  و منشط ،و هو دوره كموجهًو فعاليةًأكثر جناحاٍاملالك للمعرفة، إىل دور 
 ذا الدور على أكمل وجههبلقيامه  يستدعي ضرورة تكوينه

ذا م و إعداده قبل اخلدمة و أثناءها، دور كبري يف جعله يتقن هالختيار املعلّ ّو ما ميكن قوله يف األخري هو أن
به، و لذلك و حسب اعتقادان جيب اختاذ اإلجراءات اآلتية،من أجل ًالدور اجلديد الذي أصبح مطالبا

 :ر على تطبيق املقاربـة التواصليـة و القيام بدوره التواصليم الكفء القاداحلصول على املعلّ 

                                                           
عبد العزيز اجلالل و  :املؤمتر األول إلعداد املعلمني، حترير :و ضع املعلم يف اجملتمع النامي، ضمن كتاب :أمحد شكري 1

م، مؤسسة 1974مارس، 7و 4-هـ1394صـفر 13-8آخرون، اململكة املغربية السعودية، جامعة امللـك عبـد العزيـز، أيـام 
 85ص. مكة للطباعة و اإلعالم

 19ص .تكوين املعلمني من اإلعداد إىل التدريب :ألمحدخالد طه ا2
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عايري مني االختيار الصحيح، بنـاًء على مم الذي سيلتحق بكليات إعداد املعلّ اختيار الطالب املعلّ -أوال     
 .حمددة ال استثناء فيها

يت يتواجد الّ  أثناء السنواتً افياو و ً كافياً سليما م،يف مؤسسة التكوين،تكويناالطالب املعلّ  تكوين-ًاثنيا    
 .فيها يف تلك املؤسسات

طوال  ًشامالً صحيحاً ما يف اخلدمة تدريبايصبح معلّ ّ بعد أن تدريب خريج هذه املؤسسات-ًاثلثا     
   1.سنوات اخلدمة

ا و هام ًيلعب دورا خاصة بصفة م التعليم االبتـدائيو معلّ  م بصفة عامةّاملعلّ و ما ميكن قوله هو أن
ّ يف كل تمعجمليف النهوض ابلعملية التعليمية و حتقيق أهداف النظـام الرتبوي، و ابلتايل تطوير اً حساسا

 ليميمـني و حسن تكوينهم للقيام بدورهم يف إجناح الفعل التعامليادين، و هذا ما يربر ضرورة حسن انتقاء املعلّ 
طبيق املقاربة التواصلية؛ إذ إنه، وكما أشران إىل ذلك على تً و ينطبـق ذلك أيضا. و حتقيق الغاايت الرتبوية

ليم االبتدائي، اقرتاح غة العربية يف مرحلة التعقبل اقرتاح تطبيق املقاربة التواصلية يف تدريس اللّ  ، البدًسابقا
مـة و ثنـاء اخلدحسن تكوينه، أّ ، ثًعلى تطبيق هذه املقاربة مستقبالً حسن انتقاء املعلم الذي سيكون قادرا

 بعدها، على مبادئها و طريقة تطبيقها، 

 عليمة الت  دور الكفاءة التواصلية في نجاح عملي  رابعًا :

 نوعية ذات ممارسة وإجياد املعرفة امتالك يعين الكفاءة على واحليازة . إجنازه على الفرد يقدر ما الكفاءة متثل
 ابلكفاءات واملقاربة . إبتقان معينة وضعية يف عنيم فعل أداء على القدرة تعين حبيث . حمدد جمال يف ا معرتف
 : التالية الرئيسية الثالث األهداف حتقيق إىل تسعى

 . دراسي طور كلبداية   مع فيه يتحكم أن التلميذ على ينبغي ما -   أ 
 . لديه الدافعية تنمية خالل من التلميذ لدى للتعلمات معىن إعطاء -  ب
 . املركبة الوضعيات حيال التصرف على القدرة علمنياملت إكساب على الرتكيز -  ج

                                                           
م و إعداده و دليل الرتبية العمليـة، سلسـلة املعلـم النـاجح و مهاراتـه األساسيـة، الكتاب الثاين، ّاختيار املعل :علي راشد1

 . 20-19ص. م1996-هـ1416القاهرة، دار الفكر العريب،
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 ملختلف حل إلجياد اكتسبها اليت املعارف جمموع لتجنيد تلميذ كل إمكانية عن تعرب الكفاءات تصبح وعليه 
 من نوعني بني منيز ابلكفاءات املقاربة ويف  العائلة  الوضعية : ب يسمى مبا الصلة ذات  املشكلة  الوضعيات

 : املعارف
 : اإلجرائية واملعارف اخلالصة التصرحيية املعارف

 ابإلجناز املتعلقة املعارف فهي اإلجرائية املعرفة أما . ( قبلية معارف) التلميذ يعرفه ما هي التصرحيية فاملعرفة 
 . واملمارسة

 يسمى ما إطار حتت انجح بعمل وحلها مشكلة مبواجهة وتسمح ، خطط شكل يف تتجسد والكفاءة 
 الرتبوي البحث من كل ساهم مهما تطوراً  الكفاءة مفهوم عرف حبيث . املشكالت حل يف اميةابلدين

 : تستلزم حبيث ، فيها الرتبوية األنظمة بعض يف امليدانية والتجارب
 . املادة مبحتوى مرتبطة رت ا رمها وكذا ومنهجية علمية معارف التلميذ امتالك  _

  وحميطه ذاته جتاه صحيحة سلوكات تباعإ من متكنه واجتاهات ملواقف تبنيه- 
 .خمتلفة متكافئة وضعيات يف الكفاءة ممارسة على مترنه -

 ابلكفاءات فالبيداغوجيا إذن جديدة تعلمات ابكتساب هلا وتطويره الكفاءة ملمارسة الدائم استعداده- 
 تسمى ، مركبة توضعيا معاجلة يف استخدامها أجل من وينظمها مكتسباته يعبئ املتعلم جعل تستهدف
 كما  ومواقف مهارات ، معارف خمتلفة تعلّمات اكتساب بعد إال اإلدماج حيدث ال إذ اإلدماج وضعيات
 .1هلا حل إجياد املتعلم من تستدعي جديدة مركبة وضعية خالل من إال الحيدث

 أبعد هو ما إىل يذهب لن ومكتسباته موارده دمج التلميذ يتعلم مل فإذا ضمن ابلبحث يبدأ أن وعليه      
 وضعيات مواجهة على قادراً  يكون ولن ، املدرسية التمارين واجناز املعارف استظهار يف تعلمه وسينحصر

 للمدرسة األساسية املهمة من ليغري أييت مل ابلكفاءات املقاربة أصل وعليه  والدراسية اليومية حياته يف جديدة
 .التكوين منهجية على أكثر لرتكز جاءت اوإمن ، للتالميذ املعارف إكساب يف واملتمثلة

 خالهلا من اليت املصطلحات جتديد خالل من التعلمي التعليمي للفعل أكثر فعالية يعطي التغيري هذا   
 . للتعلم ذوق وإعطاء األولوايت حتديد يف املدرسة مهمة تتحدد
 بناء على ابلعمل للتلميذ املعارف تقدمي مشروع عن التخلي عليه لزاما كان املعلم الكفاءة جميء فمع       

 . 2إسرتاتيجيات تبين خالل من التالميذ أذهان يف حية دوما املعرفة وجعل املتعلمني لدى كفاءات

                                                           
العدد  2013جامعة البويرة اكتوبر مية حمكمة لمعارف جملة عقسم العلوم االجتماعية  كلية العلوم االجتماعية واالنسانية  1

 69ص 14
 
 69ص املرجع السابق،  2
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 العمليات أمهية على اإلشارة، سبقت كما تؤّكد، اّليت و املعرفية، التعّلم نظرايت على "التواصلية املقاربة" تقوم
 .التعّلم عملية يف مللمتعلّ  الداخلية القدرات و

 منح و املتعّلمني، ابقي بني و بينه الفردية الفروق مراعاة مع ابملتعّلم االهتمام إىل التواصلية املقاربة تدعو      
 حيث :التعليمية العملية حمور املتعّلم مبدأ تطبيق و إمكاانته، و قدراته وفق يتعّلم لكي الفرصة منهم واحد كلّ 

 املعّلم دور يرتاجع بينما ، تعّلمه عن مسؤوال املتعّلم يصبح أين التواصلية املقاربة مبادئ مأه من املبدأ يعدهذا
  1املعّلم على ترّكز اّليت التعليمية الطّرائق عكس هذا و فقط هلا منشطا  التعليمية للعملية موجها ليصبح

 اسرتاتيجية، لغوية ملكة هي بل الّلغوية، امللكة جمرد على تقتصر ال األجنبية ابلّلغة التواصل ملكة أن تعترب    
 مع يتعامل أن املتعّلم على جيب أنه تؤّكد التعليم عملية يف املتعّلم يستخدمها اّليت االسرتاتيجيات على قائمة
 ربط أيضاً  يتعّلم أن جيب و املنفردة، اجلمل مستوى على ال املتصل، النص مستوى على تعّلمها املراد الّلغة

  2.بينها فيما اجلمل ا تربط اّليت العالقات يدرك و يقه،وتنس الكالم
 الطّريقةالسمعية معل احلا هو كما الّلغوي، التدرج أساس على الّلغوية املادة "التواصلية املقاربة" تعرض ال     

 املادة تدرج أصبح فقد لذلك و .هلا الوظيفي التدرج أساس على تعرضها بل األخرى، الطّرائق و الشفوية
 أصبح إذ التعليمي، احملتوى اختيار مسألة املادة تدرج بقضية يتعّلق و.التعّلم أبهداف الصلة وثيق لتعليميةا

 .لغوية تراكيب و بقواعد ال اجتماعية، مواقف و لّغوية بوظائف مرتبط التواصلية املقاربة مبوجب اختياره
 هي و ،"املقاربةالتواصلية" إطار يف تعليمية،ال املادة الختيار معايري مخسة بعضهم يقرتح السياق، هذا يف و

 :كاآليت
 .للمتعّلم الوجدانية و املعرفية النواحي على الرتكيز 1-  
 على ذلك و وتنشيطها، التواصلية املتعّلم قدرات تنمية على تعمل اّليت دائرية، بطريقة املادة عرض 2-  
 .غويةاللّ  البىن تلقني إىل فهتد اّليتة اخلطي الطّريقة خالف
 .جمزأة لغوية وحدات إىل ال تعليمية، نشاطات إىل التعّلم وحدات تقسيم 3-  
 .تعليمية وحدة كلّ  داخل املتعددة النشاطات طريق عن التعّلم استمرارية وجوب  4- 
 همبين فيما املتعّلمني بني و جهة، من املعّلم و املتعّلم بني التعليم، عملية يف التفاعل، و التواصل خلق   5-

 .اثلثة جهة من املنهج و املتعّلمني بني و اثنية، جهة من
 من املتعّلم متّكن أن اهاشأ من اّليت االجتماعية و الّلغوية التعليمية ابملواقف "التواصلية املقاربة"تتم لذلك و    

 .املعيشة احلياة يف األجنبية الّلغة استخدام

                                                           
تعلمها سلسلة عامل املعرفة ،الكويت، اجمللس الوطين للثقافة والفنون  و تعليمها األجنبية اللغات :حجاج علي و خرما انيف 1

 171 ص .1988واالداب ،
  146ص .هنفس املرجع 2
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 حبيث الّلغة، الستعمال واقعية حقيقية مواقف ختلق اّليت اتابلنشاط االهتمام من البد عليه، بناءً  و      
 كلو  املشكالت حل و الّلغوية، األلعاب استثمار خاصة و . معها متفاعالً  و فيها، فاعالً  املتعّلم يكون

 1 .اجلماعي التواصلي التعّلم أشكال
 و غريها، و وبصرية عيةمس وسائل من التعليمية، الوسائل خمتلف استخدام من البد تقدم، ما لتحقيق و 

 .وخارجه الفصل داخل البيئية و احلقيقية األدوات و الوسائل استخدام كذلك
 يف جملتمعا دور على التأكيد و الطّفل، لدى املبادرة روح تنمية إىل "التواصلية املقاربة" دعت قد و هذا 

 لتحقيق الفرص من أمكن ما توفري و تعبري،ال يف املتعّلم تلقائية االعتبار بعني األخذ ضرورة و الّلغة، اكتساب
 2 ذلك
 ختتلف الّلغة، تعليم يف أساليب و مبادئ تبنت قد "التواصلية املقاربة" أنّ  يتضح هكذا و     

 املقاربة" أنّ  جند إذ منها، املنبثقة التعليمية الطّرائق و البنيوية املقاربة تبنته عما اتما اختالفاً 
 هتدف أاها مبعىن االستعمال؛ و الوظيفة أجل من الّلغة بتعليم امة،ع بصفة اهتمت، "التواصلية

 أن ميكن اّليت التواصلية املواقف كلّ  يف سليماً  استعماالً  األجنبية الّلغة يستعمل املتعّلم جعل إىل
 إىل ةاإلشار  جتدر و هاسياقا عن معزولة لغوية تراكيب و مفردات يتعّلم أن من بدالً  اليومية، حياته يف تواجهه

  3اآلتية النقاط يف النقد هذا تلخيص ميكن و للنقد، تعرضت ،هتاسابقا شأن ااهاشأ التواصلية املقاربة أنّ 
 يف املثلى الطريقة أاها يعين ال الّلغوية الرتاكيب على ال الّلغة استخدام على "التواصلية املقاربة" تركيز أنّ   -

 حبيث األجنبية الّلغة تراكيب و قواعد من التمّكن من كبرية جةدر  إىل يصل من املتعّلمني من فهناك التعليم،
 الوظائف تعّلم إىل حباجة ليس بذلك هو و التواصلية، املواقف و يتالءم مبا استعماهلا ذلك بعد يستطيع
 .الّلغوية

 يرتبطان إمنا العنصران هذان و االجتماعية، املواقف و الّلغوية ابلوظائفهتتم  "التواصلية املقاربة" أنّ  كما   -
 .كاملة أجنبية حضارية بيئة خلق األجنبية الّلغات تعليم يف ميكننا ال مثّة من و الّلغة، تلك حبضارة
 هذا و هلا، أبنائها كإتقان اتما، إتقاانً  األجنبية الّلغة يتقن املتعّلم جعل إىل "التواصلية املقاربة" هتدف و      

 أو علميةً  أهدافاً  تكون كأن تعّلمها إىل تدفعه خاصةً  أهدافاً  الّلغة عّلمملت أنّ  كما مستحياًل، يكون يكاد أمر
 .اهتاحضار  إىل االنتماء عا عندفا لّلغة تعّلمه يكون ما اندراً  و تربويًة،

                                                           
سلسلة تدريس اللغة االجنليزية كلغة اثنية،عائشة موسى السعيد ،   .اللغة تدريس يف مبادئ و أساليب :فرميان الرسن دااين 1

 149 ص  1997اململكة العربية السعودية ،مطابع جامعية امللك سعود 
  239   238ص .م  2011جوان ، 35 :العدد قسنطينة، منتوري جامعة عن تصدر حمكمة جملة اإلنسانية، جملة العلوم 2
  917ص .تعلمها و تعليمها األجنبية اللغات :حجاج علي و خرما انيف 3
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 كفاءته تقارب حبيث الكفاءة، عايل ا معّلم " التواصلية املقاربة" طريق عن األجنبية الّلغة تدريس يتطّلب و   
 .ندر فيما إال املعّلم هذا توفري يصعب و األصليني، الّلغة ءأبنا كفاءة

 من أنه جند حني يف التواصلي، املدخل وفق صياغتها كيفية و االمتحاانت إجراء مشكلة تربز أخريا و   
 للمقاربة ضعف نقاط من يكن مهما و .الكتابة و الفهم و القواعد اختبارات إعداد و صياغة جدا السهل

 مساوئ من بتخليصها يتعّلق فيما خاصة و الّلغة، تعليمية يف الكثرية هتاإجيابيا على تطغى لن اهافإ التواصلية
 و ابألداء اهتمام دومنا تراكيبها و الّلغة مفردات التالميذ تلقني إىل هتدف كانت اّليت السابقة، الطّرائق

. 1جامدة لغوية قوالب تكرار يف نشاطهم حصر و االستعمال،

                                                           
 اجلزائر، انشرون، للعلوم، العربية الدار بريوت، تطبيقه، جماالت و النص علم إىل مدخل :الصبيحي األخضر حممد 1

 .م 2008ه1 1429ط االختالف، منشورات
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قد قمنا ف الغرض من هذا االستبيان معرفة أتثري الكفاءة التواصلية على املعلم واملتعلم  
 حول املوضوع ابملدرستني االبتدائيتني االمام البخاري وعمر بن اخلطاببدراسة تطبيقية 

دان اراء للكفاءة التواصلية للمدرسني رصبتيلولني ببلدية انزمجري فمن خالل دراستنا 
 واجوبة متباينة للمدرسني موضحني ذلك يف االستبانة التالية 

 :يف اخلانة املناسبــــــــة  ×))ضع عالمة              

 البياانت الشخصية:    

 النوع :                      

                                ذكر                                                  

 أنثى                        

                  :السن      

 سنة                 30إىل  20من                    

 سنة                    40إىل  30من                   

   سنة                      50إىل  40من                   

 سنة فأكثر  51من                  

 :  اخلربة املهنية     

 أقل من سنتني                                      

 سنوات                    5إىل  0من              

 سنة                        12إىل  5من             

 سنوات  12أكثر من           
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 أستاذ    : الصفة      

 مرّسم                                        

 مرتّبص                                                

 

 هل ميتلك املعلمون الكفاءة يف سرد املعلومات شفواي و كتابيا ؟. -

 يف كثري من األحيان 

 بعض األحيان 

 اندرا 

 م و املتعّلم؟ ما الصعوابت يف حتقيق الّتواصل بني املعلّ  -

 صعوبة املادة 

 فئة التمدرس 

 كثافة الربانمج 

 عدم كفاءة املعلم 

 هل الوسائل التعليمية كافية لتحقيق الكفاءة التواصلية ؟ -

 نعم                      ال                            

 زائري؟ هل وزارة الرتبّية تسهم يف تطبيق الكفاءة التواصلية يف التعليم اجل -

 نعم                      ال                           

 ماهو االثر االجيايب للتواصل الرتبوي على التلميذ؟ -

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



 طبيقيةدراسة ت                                                                                        الفصل الثالث  
 

44 
 

 لتلميذ؟ماهو االثر السليب للتواصل الرتبوي على ا -

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

 ما هو دورك كمعلم يف حتقيق الكفائة التواصلية ؟ -
 ما دور التكوين يف تنمية الكفاءة التواصلية للمعلم؟ -

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

 كيف تؤثر الكفائة التواصلية يف جناح العملية التعليمية ؟ -
 ما طرائق التدريس يف نظرك ؟ -

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

 اذكر بعضها .

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

 الطريقة اليت تراها مناسبة يف التدريس ؟  -

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

 .!علل ذلك 

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

 ؟التعليمهل يتقيد األستاذ بطريقة واحدة يف  -

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

 جه السياسة التعليمية اىل اسرتاتيجية حديثة يف التدريس ؟هل تتو  -

 نعم                        ال                                  

 ؟ما طريقة التدريس اليت تستخدمها  -

 اإللقاء 
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 املناقشة و احلوار 

 جمموعات عمل 

 دراسة ذاتية 

 س ؟هل تقوم غالبا ابلبحث عن أساليب خمتلفة للتدري -

 كثريا جدا 

 كثريا 

 أحياان 

 على اإلطالق 
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 حتليل االستبانة 

 البياانت الشخصية:    

 النوع :                      

 ذكر                                                                                    

 أنثى                        

 

 1 الشكل 

                  :السن      

 سنة                 30إىل  20من                   

 سنة                    40إىل  30من                   

 سنة                        50إىل  40من                   

 ر سنة فأكث 51من                   



 طبيقيةدراسة ت                                                                                        الفصل الثالث  
 

47 
 

 

 2الشكل  

  :  اخلربة املهنية     

 أقل من سنتني                                  

 سنوات                    5إىل  0من              

 سنة                        12إىل  5من             

             سنوات  12أكثر من           

 

 3الشكل  
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 أستاذ    : الصفة

 مرّسم                                        

 مرتّبص                                             

 

 4الشكل  

 هل ميتلك املعلمون الكفاءة يف سرد املعلومات شفواي و كتابيا ؟. -

 ثري من األحيان يف ك

 بعض األحيان 

  اندرا 
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 5الشكل  

ميكن للمعّلم أن ميتلك الكفاءة يف سرد املعلومات شفواي وكتابيا ،ويرجع ذلك إىل ثقافة واّطالع املعّلم على املناهج 
  أو كتابيا .يصال املعلومات وسردها شفوايالّدراسّية وكيفّية تنفيذها إضافة إىل الطّرق اإلجيابّية اليت حياول هبا إ

 ما الصعوابت يف حتقيق الّتواصل بني املعّلم و املتعّلم؟  -

 صعوبة املادة 

 فئة التمدرس       

 كثافة الربانمج       

 عدم كفاءة املعلم    
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 6الشكل  

تعّلم وتعقيدها وجتاوزها املتعّلم يف صعوبة املاّدة الّتعليمّية اليت يتلقاها املتكمن الّصعوابت يف حتقيق التواصل بني املعّلم و 
لك مستوى املتعلم ،كما تلعب الفوارق الفرديّة للمتعّلمني دوراا كبريا يف حتقيق الّتواصل بني املعّلم واملتعّلم ،وحتكم يف ذ

املتعّلم من خالل كثرة ا سلبّيا يف حتقيق الّتواصل بني املعّلم و عوامل نفسّية واجتماعّية وذاتّية ،كما أّن لكثافة الربامج أتثري 
األنشطة الّتعليمّية املقّدمة للمتعّلم وتداخلها وتطبيق عّدة أنشطة يف وقت قصري .كما أّن لكفاءة املعّلم دورا يف حتقيق 

فال بّد من إجياد وسائل لتنمّية تعّلمني ،الّتواصل بني طريف العملّية الّتعليمّية ،فتكوينه يؤثّر عليه إجيااب وسلبا على امل
 وتكوين املعّلمني .

 هل الوسائل التعليمية كافية لتحقيق الكفاءة التواصلية ؟ -

 نعم                      ال                            
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 7الشكل  

ا يؤثّر أتثريا يف حتقيق الكفاءة الّتواصلّية ،فقّلتها أو انعدامهال ميكن أن تكون الوسائل الّتعليمّية لوحدها كفية 
 واضحا .

كما أّن للوسائل الّتعليمّية الّدور املهم يف العملّية الّتعليمّية وجناحها فبوساطتها تتحّقق األهداف املرجّوة من     
اءات ،أبقّل جهد داف وحتقيق الكفاملادة الّتعليمّية ،ألن كثريا من املعّلمني يعتمدون الوسيلة يف تبليغ األه

 ممكن ودون عناء ،وتوظيفها بطريقة سليمة يؤثّر إجيااب على العملّية الّتواصلّية وحتقيق األهداف الرّتبويّة .
 هل وزارة الرتبّية تسهم يف تطبيق الكفاءة التواصلية يف التعليم اجلزائري؟  -

 نعم                      ال                   

 

 8الشكل  
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ميكن أن تسهم وزارة الرّتبّية يف تطبيق الكفاءة الّتواصلّية وذلك من خالل الّتدريس ابلكفاءات ،وإعطاء املتعّلم 
الفرصة اأبوسع يف إثراء احلصة وتكييف الربامج واملناهج على حسب املستوايت الرّتبويّة وإخراج الّتدريس من 

 ني إىل الّتدريس ابلكفاءات .قوقعة الّتلق
كما ميكن القول أّن وزارة الرّتبّية تعيق تطبيق الكفاءة الّتواصلّية من خال إعداد برامج يشوهبا الّتعقيد مما     

يصّعب على الّتالميذ استيعاهبا والّتفاعل معها ، ابإلضافة إىل قّلة ّتكوين املعّلمني ، وكثرة الربامج ،وتطبيق 
 املواد الّتعليمّية   سياسة احلشو يف

 ما االثر اإلجيايب للتواصل الرتبوي على التلميذ؟. -
 متدرس التلميذ ووصوله إىل املبتغى من الّدرس. -
 توعية التالميذ وإكساهبم املهارات الالزمة. -
 تسهيل عملّية الكتساب الفكري والرّتبوي. -
 إجياد جو تواصلي بني الطرفني مع إعطاء فرص للمتعّلم . -
 علم الفرصة الكافية للتفاعل مع اآلخرين .تعطي املت -
 ما االثر السليب للتواصل الرتبوي على التلميذ؟ -
 عدم مراعاة عامل السن والبيئة واحلالة الّنفسّية للمتعّلم . -
 عدم مراعاة الفروق الفرديّة . -
 اإللقاء والّتلقني . -
 ما دورك كمعلم يف حتقيق الكفائة التواصلية ؟ -
 املمكنة للّتواصل والطرق اليت حتقق الكفاءة التواصليةبني املعلم واملتعّلم.استعمال كافة الوسائل  -
 املراقبة والتوجيه . -
التوعية والّتحليل .املناقشة واحلوار.توجيه نشاطات التالميذ بناء على نقاط القوة والّضعف والوقوف على  -

 أسباب تصرّفاهتم.
 ق املناقشة واحلوار.تسهيل عملّية االّتصال وتوفري اجلو املناسب عن طري -
 الّسعي إىل توصيل املعلومة للتالميذ يف قالب مبّسط وسهل.  -
 ما دور التكوين يف تنمية الكفاءة التواصلية للمعلم؟ -
 اكتساب اخلربة يف امليدان والّتطّلع إىل طرق جديدة مع فهم أولوايت الّتعليم . -
 التعّرف على أساليب خمتلفة يف الّتدريس. -
 تسهيل الّتعّلم . -
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 له دور فّعال يف الّتعليم . -
 كيف تؤثر الكفائة التواصلية يف جناح العملية التعليمية ؟ -
 إحداث الّتفاعل بني املّلم واملتعّلم من االشرتاك بفكرة أو رأي ،وغرس حب التعّلم يف نفوس املتعّلمني. -
 إعطاء فرص للتالميذ ومراعاة الفروق الفرديّة . -
 أثره إجيابيا على الّتلميذ . كّلما كان الّتواصل إجيابيا كان -
 ضمان وصول املعلومات بشكل سهل ومبّسط ويف وقت وجيز . -
 هلا أتثري إجيايب يف جناح العملّية الّتعليمّية . -
 ما طرائق التدريس يف نظرك ؟ -
 (كيفّية تدريس مادة معّينة أو مكّون معني وجتمع بني املعّلم واملتعّلم واملعرفة )احملتوى الذي نريد إيصاله -
 هي اخلطوات واإلجراءات املّتبعة من قبل املعّلم واليت حياول بتسلسلها حتقيق أهداف معّينة . -
 طرق تراعى فيها توصيل املعلومات وتبسيطها من طرف املعّلم جتاه املتعّلم . -
 هي كيفية توصيل املعلومة إىل املتعّلم . -

 .! اذكر بعضها

 الّتدريس ابألهداف. -
 الّتدريس ابلكفاءات . -
 وار واملناقشة .احل -
 الّتلقني . -
 حل املشكالت. -
 العمل الّتشاركي. -

 

 ما الطريقة اليت تراها مناسبة يف التدريس ؟. -
 املقاربة ابلكفاءات . -
 احلوار واملناقشة . -
 العمل الّتشاركي. -
 اإللقاء والّتلقني . -
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 املقاربة ابألهداف. -
 .!علل ذلك 

 العملّية ات بني الطرفني وإعطاء املتعّلم فرصة أكرب وإشراكه يفنظرا ألمهية املقاربة ابلكفاءات يف تبادل املعلوم -
 الّتعليمّية .

احلوار واملناقشة يعتمد املدرس من خالهلا إىل إشراك التالميذ مبختلف الوسائل وتنظيم املادة الّتعليمّية وفهم  -
 املوضوع،ومكتسبات الّتالميذ.

هي تزيد موعات والقيام مبهام معّينة لكواها أكثر فاعلية، فيعتمد العمل الّتشاركي على توزيع الّتالميذ إىل جم -
 من قدرة الّتالميذ التعاونّية .

 هل يتقيد األستاذ بطريقة واحدة يف التعليم ؟ -
 ال                          نعم                                 

  
نويع يف دريس ورمبا يقوم املدرس ابختيار وتليس ابلضرورة ،ألن هناك طرقا عديدة وال توجد طريقة مثلى للتّ  -

 استخدام الطريقة املناسبة وفقا ألهداف الّدرس ومستوى املتعّلمني.
 يستعمل الطرق املناسبة على حسب الّدرس. -
 ال يتقّيد املدرس بطريقة واحدة ،بل تكون على حسب املتعّلمني. -
 العمل على ما يراه مناسبا انطالقا من قدرات التالميذ . -
  ميكن التنويع يف الطرق على حساب التالميذ ونوع الّدرس.ال -
 هل تتوجه السياسة التعليمية اىل اسرتاتيجية حديثة يف التدريس ؟ -

تتوّجه السياسة الّتعليمّية إىل اسرتاتيجيات حديثة يف الّتدريس ، وذلك من خالل البيداغوجيا التشاركية اليت 
ّطط الّتعليمّية ،فيكون الّتالميذ حمور العملّية وما املعّلم إىل موجه وخمتعتمد على إشراك املتعّلم يف العملّية 

 ومقّوم ومنّشط للمتعّلمني .
 كما ترتكز على الّتعليم الّتعاوين بني املعّلم واملتعّلم وإضفاء جّو املنافسة خالص احلّصة .
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 ؟ما طريقة التدريس اليت تستخدمها  -

 اإللقاء 

 املناقشة و احلوار 

 موعات عمل جم

 دراسة ذاتية 

 

 9الشكل  

تتعّدد طرق الّتدريس وختتلف من حيث االستعمال ومن هذه الطرق جند املناقشة واحلوار وهي من أبرز الطرق 
ضفي عليه تعند كثري من املعّلمني ملا هلا من أثثري يف املتعّلمني ملا هلا من إجيابيات عليهم ، فهي تثري الّدرس و 

طابع الّتشركّية والّتعاونّية ، كما هلا خطرها يف ترسيخ املكتسبات يف أذهان املتمدرسني ابإلضافة إىل بث روح 
 الّنشاط و الّتنافس اإلجيايب بني املتعّلمني .

ّلمون عكما ال خيفى على عاقل ما لعمل األفواج واجملموعات من أتثري يف العملّية الّتعليمّية حيث يتمكن املت   
 من التقومي الذايت ابإلضافة لتقومي األقران .

 ي .ينتهجها يف تقدمي احملتوى الّتعليم’ من خالل العّينة حمّل الدراسة تبنّي أال معّلم له طريقة ذايت
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 هل تقوم غالبا ابلبحث عن أساليب خمتلفة للتدريس ؟ -

 كثريا جدا 

 كثريا 

 أحياان 

 على اإلطالق 

 

 10الشكل  

إّن البحث عن أساليب خمتلفة للّتدريس من صميم مهام املعّلم الكفء ،ذلك ألن طرق الّتدريس واسرتاتيجياته ختتلف 
على حسب مستوى املتعّلمني وطبيعة املاّدة املدروسة ، فالطرق اليت ننتهجها لتدريس املواد العلمّية ختتلف عن الطّرق 

 املواد اللغويّة واألدبّية . املّتبعة يف غريها من

 ومن هنا كان لزاما على املعّلمني البحث عن الطرائق احلديثة يف التدريس وفق االسرتاتيجيات املختفة وما أكثرها .
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 خامتــــــــــــــــــــــــة

 :اىل ما يلي توصلنا   من خالل دراستنا

 أفكار واألحاسيستلل نه تبادلاغوية بني األفراد واجلماعات كما  اللتبادل املعلومات والرسائل اللغوية وغريالّتواصل  - 
 والرسائل اليت قد تفهم،وقد ال تفهم ابلطريقة نفسها من طرف كل األفراد

تبادل املهارات أو اآلراء أو القيم أو االجتاهات أو أمناط السلوك و املشاعر عرب رسائل منطوقة أو مكتوبة من كما انه -
 ية أو هدف معني عملّية تفاعل بني مرسل و مستقبل مع رسالة معينة يف سياق اجتماعي معنّي.أجل حتقيق غا

لقدرات و جمموعة املعارف و او .الكفاءة التواصلية هي القدرة على عمل شيء بفاعلّية وإبتقان وأبقّل جهد ممكناما ــــ 
إنتاج اجلمل  لقدرة على االستخدام اجلّيد للقواعد يفاوهي .املهارات اليت كّلما متّكن الفرد منها و انتظمت يف شخصّيته

 ومعرفة الظروف احمليطة ابحلدث الكالمّي واملتمّثل يف الّسياق.

 وللكفاءة التواصلية شروط      

وتشمل ما جيب ان يتحراه املرسل من ضوابط وقواعد أثناء إعداده لرسالته والتأثري يف   املرسل  ــــ على مستوى املرسل
 لته وحتقيق اهلدف من اتصاله بكفاءة عاليةواستما

 ـــــ على مستوى الرسالة :حتدث التأثري املطلوب يف مجهور املتلقني وتضمن استجابتهم الواعية والفاعلة

 ـــــ على مستوى املستقبل :ونعين هبا جمموع العوامل اخلصائص واملهارات والقدرات اليت ينبغي أن يتصف هبا املستقبل

اح العملية التعليمية يف أي نظام تعليمي على مدى فاعلية مدخالت هذا النظام، ومتثل مواصفات املعلم يعتمد جن   
 أحد أهم تلك املدخالت ابعتباره العنصر املنشط للعملية

 عملية يف جدا املهم العامل هو و الرتبوية واملعلومات اخلربات توصيل لعملية يتصدر الذي الرتبوي القائد هو ــــــ فاملعلم
 عليه التعليمية يتوقف العملية جناح وأن الرتبية

 وللمعّلم أدوار ومهام من بينها       

 ـــــ يسرع يف أتهيله وإعداده للمجتمع

 يهذب قدرات املتعلمني وجيعله أكثر مالءمة ملطالب املستقبل-
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م وتكوينهم ته لطبائعهم ومستوايت سلوكهمالحظ ومشخص ومعاجل مالحظة املعلم لتالميذه وأفعاهلم ومعرفــــ دور املعلم 
 السيكولوجي وانفعاالهتم وخمتلف املواقف السلبية اليت قد تصدر منهم.

مستشار وموجه للتالميذ يركز جهوده على اإلرشاد واملساعدة لتالميذه، لتحقيق أهداف التعليم أكثر من ــــــ دور املعلم 
 عملهم وتعلمهم أبنفسهم.أن يلقنهم املعلومات اجلاهزة، وكيفية تقومي 

ـــــ دور املعلم يف مراعاة الفروق الفردية بني تالميذه البد على املعلم مراعاة هذه الفروق بني تالميذه وذلك حسب 
 استعداداهتم وقدراهتم وخرباهتم تدريسه

 االهتماماتات وامليول و ـــ دور املعلم يف تنمية القيم واالجتاهات وامليول للتالميذ: إكساب التالميذ القيم اإلجتاه

مثل أعلى وقدوة للتالميذ: تؤثر يف إعداد وتكوين املعلم نفسيا واجتماعيا لذلك كان من أهم أدوار املعلم ــــ دور املعلم 
 الرتبوية أن يكون املثل األعلى يف نظر تالميذه يقلدونه سلوكيا وحياكونه خلقيا

 والعلماء والبحث عن املعرفة  ومتابعة كل جديد يف جمال ختصصهم تشجيع التالميذ على الدراسة وحب العلمـــــــ 

تويل قيادة مجاعة الفصل الدراسي ، وذلك أبن يكةن قدوة سحنة لتالميذ فصله من حيث السلوك الشخصي والسلوك  -
 اإلجتماعي.

 القيام بدور اخلبري يف مادة ختصصه ابلنسبة لتالميذ فصله-

 تعــديل يف ســلوك املــتعلم نتيجــة التــدريس ــــ الــتعّلم يعــين إحــداث

 ــــ التعليم هو توّجه كل موقـف تـدرييب حنـو املـتعّلم

 ــــ يتوقف جناح عملية التعليم على درجة امتالك املعلم للمهارات واخلربات الرتبوية املختلفة

أسلوب األداء  برامج اإلعـداد وتقوم علىأن كفاءة املعلم املهنية تتأثر بعوامل متعددة من بينها فلسفة وطبيعة 
 والتمكن من األداء ، والتدريب املوجه حنو العمل ، والتدريب املوجه حنو األداء السـلوكي

ـــــ حتديد املهارات والقدرات واملعارف واملعلومات اليت حيتاجها املعلـم ليقـوم أبداء تلك األدوار على أكمل وجه ، كما 
 ياس مدى التمكن مـن األداءتتطلب وضع معايري لق

 وتركز برامج إعداد املعلم يف الوقت احلاضر تركيزا شديدا على نوعني من املعـايري ومها املعايري اخلاصة ابألداء وابلنتائج

 ميكن تقومي مدى متكن املعلم من ممارسة كفاايت التدريس ، إذا فالكفاايت قابلة للتقومي. -
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 أتثريا سلبيا أو اجيابيا على التحصيل الدراسي للتالميذ ـــــ تؤثر الكفاايت التعليمية  

 صياغة األهداف التعليمية املطلوبة بشكل حمدد وواضح وأتكيد مالئمة الربامج حلاجات املتعلمني.  - 

 . توفري الوقت الكايف والتعزيزات املالئمة لتحقيق هذه األهداف   -

 بة إتقااها عن طريق تفريد التعلـيم ، والـتعلم الـذايتحتديد الكفاايت األكادميية التعليمية املطلو   -

 ميحتديد األهداف التعليمية يف ضوء األدوار اليت سيقوم هبا املعلم وصياغتها صياغة سـلوكية قابلة للتنفيذ والقياس والتقو  -
. 

 نها الربانمجاملواد اليت يتكون مجتميع األهداف السلوكية اخلاصة بكل مادة دراسية وعزهلا وذلك لبناء -

 . بناء املنظومات ) املعارف واملعلومات واملهارات والقدرات ( اليت يتكون منها الربانمج -

ــــ ينبغي أن يكون هناك تكامل واستمرارية يف إعداد املعلمني قبل اخلدمة وأثناءها من خـالل مفهوم جديد هو اإلعداد 
 املستمر

قة بني الواقع السياسي واالجتماعي واالقتصادي من انحية وكل من عملية إعـداد ــــ يقوم برانمج اإلعداد على أساس العال
 املعلـم وبرامج التعليم األساسية من انحية أخرى

يهدف إىل جعل  يف ضوء عملية التدريس كفن ـــــ إقامة برامج إعداد املعلم على أساس تكامل املوضوعات الدراسية 
 اجتماعيالتعليم عمليـة ذات بعـد إنسـاين و 

تغيري سلوك املعلم واجتاهاته ومهاراته النوعية ؛ بقصد حتسني العالقات اإلنسـانية فـي الوسـط التعليمي أو تنمية القدرة  -
 على االبتكار لديه أو تقبل مهنة التعليم

 (ضرورة التكامل بني اجلوانب الثالثة إلعداد املعلم ) التخصصي الثقايف واملهين  -

 قابلية للتدخل الرتبوي اجملدد يف براجمه ومواده ووسائطهاملرونة وال   -

 حتديد األهداف التعليمية لربانمج إعداد املعلم يف ضوء األدوار اليت نرغـب أن يقـوم املعلـم أبدائهاـــــ 

من العناصر بغرض  رـــــ حتليل املوقف التعليمي وجتزئته إىل عناصـره األوليـة وحتديـد املهـارات األساسية الالزمة لكل عنص 
 تعلمها وإتقااها
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 وللكفاءة التواصلية أتثريات على املتعلم امهها :    

 املشكلة  الوضعيات ملختلف حل اكتسبها إلجياد اليت املعارف جمموع لتجنيد تلميذ كل إمكانية عن ــــ تعرب الكفاءة  

 . املادة حتوىمب مرتبطة رت ا رمها وكذا ومنهجية علمية معارف التلميذ امتالك   _
 وحميطه ذاته جتاه صحيحة سلوكات إتباع من متكنه واجتاهات ملواقف تبنيه  -
 وضعيات مركبة معاجلة يف استخدامها أجل من وينظمها مكتسباته يعبئ املتعلم ـــــ جعل  

 .للمتعّلم الوجدانية و املعرفية النواحي على الرتكيز   -
 الطّريقة خالف على ذلك و وتنشيطها، التواصلية املتعّلم قدرات تنمية على تعمل اّليت دائرية، بطريقة املادة عرض  -

 .الّلغوية البىن تلقني إىل فهتد اّليتة اخلطي
 جمزأة لغوية وحدات إىل ال تعليمية، نشاطات إىل التعّلم وحدات تقسيم  -

 الطّفل لدى املبادرة روح ــــ تنمية 

اتما إتقاانً  جنبيةاأل الّلغة يتقن املتعّلم ــــ جعل 



 

 
 

 

 
 

 املصادر و املراجعقائمة 
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 قائمة املصادر و املراجع :

 القران الكرمي ، مصحف احلرمني ، رواية االمام ورش ، مؤسسة الرسالة انشرا . 

 ،دار صادر للطّباعة والّتوزيع ،بريوت،  10ابن منظور ،لسان العرب ، ط 

  1989بوي والقيادة الرّتبويّة، معهد الرّتبّية اليونسكو، عمان ، طأمحد بلقيس، تقنيات حديثة يف اإلشراف الرتّ  

أمحد شكري :و ضع املعلم يف اجملتمع النامي، ضمن كتاب :املؤمتر األول إلعداد املعلمني، حترير :عبد العزيز اجلالل   
م، 1974مارس، 7و 4-هـ1394صـفر 13-8و آخرون، اململكة املغربية السعودية، جامعة امللـك عبـد العزيـز، أيـام 

 مؤسسة مكة للطباعة و اإلعالم .

 ، دار الفكر العريب، عمان .2004، 1أمحد طعيمة، املهارات اللغويّة ،ط 

   1990أمحد مشاري العدواين ، سيكولوجّية اللغة واملرض العقلي،  

ر الثاين وأدواره املتجددة، املؤمت أمينة سيد عثمان ، دراسة تقوميية ملدى تعرف معلم املرحلة األوىل مبسؤولياته   
 .1989ديسمرب  4-2اإلمساعيلية 

 . 1983بشارة جربائيل ، املنهج التعليمي ، بريوت ، دار الرائد العريب ،   

  1983توفيق أمحد مرعي ، الكفاايت التعليمية يف ضوء النظم ، عمان : دار الفرقان ، الطبعة األوىل ،   

اهر عبد الرزاق ، أسلوب النظم بني التعليم والتعلم ، القاهرة : دار النهضة العربية ، جابر عبدا حلميد جابر وط  
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 . 2005 1،دار الكتاب اجلامعي ،طإىل التدريب  ملعلمني من اإلعدادخالد طه األمحد :تكوين ا 

 ، 2003ر الكتب العلمّية ،لبنان، ،دا 1اخلليل بن أمحد الفراهيدي كتاب العني ، تج عبد احلميد اهلنداوي ، ط
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 م .1996-هـ1416القاهرة، دار الفكر العريب،
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 .2003، دار الفكر، عمان: 1هادي اهر، الكفاايت التواصلية واالتصالية، دراسات يف اللغة واالعالم، ط  
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 . 1985يوسف جعفر سعادة،األجتهات العاملية يف اعدد معلم مواد االجتماعية القاهرة ،مؤسسة اخلليج العريب   

 اجملالت و الدورايت :

 . 1986ن املعلم العريب ،بريوت : املؤسسة اجلامعية للدراسات تكوي  

،فيفري  24جملة دراسات يف املناهج وطرق التدريس ، القاهرة : اجلمعية املصرية للمناهج وطرق التدريس ،العدد 
 . 1993.  عبد العظيم عبد السالم الفرجاين ، تكنولوجيا تطوير التعليم ، القاهرة : دار املعارف ،  1994

ذ مصطفى  2017/2018املركز اجلهوي ملهن الرتبية و التكوينفرع العرائش،مسلك تكوين أطر اإلدارة الرتبوية،فوج   
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 الملخص :

فاءة التواصلية خلصنا اىل ان الك من خالل دراستنا ملوضوع الكفاءة التواصلية للمدرسني و اتثريها على املتعلم          
هي جمموعة من املعارف و القدرات و املهارات اليت يكتسبها املدرس و ذالك للتاثري يف املتعلمني و اجناح العملية 

 توصيل جمموعة املعلومات و املعارف للمتعلمني بطريقة مبسطة و سهلة متدرجا من التعليمية من خالل السعي اىل
السهل اىل الصعب و دراسة نفسية املتعلمني الجياد الطرق املالئمة لتوصيل االفكار لكل متعلم مراعيا يف ذالك الفروق 

 الفردية اليت يتميز هبا كل متعلم عن اخر . 

كما ان الكفاءة التواصلية للمدرسني هي اعطاء الفرصة الكافية للمتعلمني  . التاثري اجيابيافكلما كان التواصل اجيابيا كان 
و التفاعل معهم و خلق جو تعليمي تواصلي داخل الصف و توفري اجلو املناسب و املالئم للعملية التواصلية عن طريق 

ا و الوقوف على نقاط يه انشطة املتعلمني و تقييمهاشراك املتعلمني يف العملية التعليمية التعلمية ، كما تعتمد على توج
 . الضعف و القوة لكل متعلم

Summary : 

       Through our study of the issue of communicative competence for 

teachers and its impact on the learner, we concluded that communicative 

competence is a set of knowledge, abilities and skills acquired by the 

teacher and that influences the learners and the success of the 

educational process by seeking to communicate a set of information and 

knowledge to learners in a simplified and easy way, gradually from easy 

to difficult and studying the psychology of learners to find appropriate 

ways to communicate ideas for each learner, taking into account the 

individual differences that characterize each learner from another. The 

more positive the communication, the more positive the effect. The 

communicative competence of teachers is to give sufficient opportunity 

to learners and interact with them, and to create a communicative 

educational atmosphere in the classroom. Also, providing the appropriate 

appropriate atmosphere for the communicative process by involving 

learners in the educational learning process. We also rely on directing 

and evaluating  learners' activities and identifying the strengths and 

weaknesses of each learner. 


