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اإلهداء
إلى من حضنني بال أحضان ومسح عني األحزان
إلى من بات معي لما سيرت األجفان
إلى من أنس العمر وحده لما وقف اليأس مسدال ستاره فحول الربيع إلى الخريف فقمت ال
أمل فنظرت ولم أجد النور إال منو وكان الجواب «إني قريب أجيب دعوة عبدي» فمك
الحمد كمو يا رب العالمين.
أىدي ثمرة جيدي إلى التي تخمت عن كل شيء وقدمت لي كل شيء أمي العزيزة
وأبي الكريم الذي ساعدني ماديا ومعنويا أطال اهلل في عمرىما .أىدي ثمرة جيدي إلى كل
أفراد عائمتي وأختي ساسية وزوجيا وكذلك خطيبي وزوجي المستقبمي الذي ساعدني في
مشواري الدراسي وساندني ماديا ومعنويا ياسين والى إبنة عمي فييمة والى كل صديقاتي
خاصة رزيقة وابتسام وكيينة والى كل عائمة ياسين خاصة فؤاد وخالتي أم السعد.
إلى كل من ساعدني و ساندني عن قرب أو عن بعد والصالة والسالم عمى النبي
محمد وعمى آلو وصحبو أجمعين .

ساحلي ربيحة

اإلهداء
إلى من أنارت دربي وكانت لي خير سند ،واألقرب إلى قمبي أمي أطال اهلل في
عمرىا ،وأبي العزيز الذي كان ىمو الوحيد أن أنجح في تكويني وعمل جاىدا عمى توفير
كل الوسائل من أجل أن يحقق لي مستقبال زاى ار أطال اهلل في عمره.
وأىديو إلى كل عائمتي إلى الحبيبة التي كانت لي سندا وعونا أختي سعاد وزوجيا
عبد المجيد وابنيا أسامة والى أخواتي صبرينة وىناء وأخي إثري وابنة عمي صونية.والى
كل أصدقائي وصديقاتي .سموى.ربيحة.سعيدة.رزيقة.سيام .كيينة.

إبتسام أوبر نين

كلمة شكر
اللهم لك الحمد حمدا يرضيك عنا ،ويزدنا فضال منك لك الحمد على تيسيرك
واحسانك فأنت من وفق وهدى وأعاننا فذلل لنا كل صعب وحزن فأشكره .سبحانه على
واسع كرمه وعظيم رحمته وقد قال  ،النبي صلى اهلل عليه وسلم « :ال يشكر اهلل من ال
يشكر الناس» ومن ثم فإني أتوجه بخالص وصادق شكري إلى من كان لنا خير معين،
ومرشد وخير قدوة إلى أستاذتي المشرفة :لطرش ليلى التي كانت رم از ني ار للعلم فلك منا
كل اإلحترام والتقدير.
هذا ويسعدني أن أسطر وأربي شكري وعرفاني إلى أستاذتي كايسة عليك التي لم
تبخلنا بمساعدتها وكانت لنا خير قدوة.واشكر االستادة نعلوف التى كانت سندا لنا طول
هده الفترة

مقدمة

مقدمة
تعتبر اللغة من أهم وسائل اإلتصال بين األمم والمجتمعات ،وهي تلعب دو ار هاما
وحيويا في المجتمع ،كونها وسيلة للتعبير والتفاهم ،وأنها السلطة من خالل العالقات
اإلنسانية ،ومدونة لحفظ الحضارات والمعرفة وال يمكن اإلستغناء عنها واللغة أداة التواصل
بين المجتمعات ،فإن اتجاه الباحثين انصب على دراستها بشقها المنطوق والمكتوب ،كما
أن اللغة أداة يستعملها اإلنسان للتعبير عن أفكاره ،وأرائه ،وحيرته ،لذلك تتفرد اللغة
البشرية عن سائر األنظمة التواصلية األخرى ،كونها وسيلة التواصل والتبليغ.
وموضوع التواصل والحوار في الخطاب التعلمي مبثوث ومتناثر على مساحة
شاسعة على المعرفة اإلنسانية فالتواصل يؤدي إلى خلق عالقات مع الغير وعلى فك
الحواجز بين األمم والمجتمعات.
وما يميز اإلنسان عن غيره من المخلوقات ،قدرته على تعلم اللغة واستخدامها في
التعبير عن أفكاره وفي التواصل مع بني جنسه وهذا باستخدام الرموز اللفظية التي يطلق
عليها باللغة لذا يعد تعليم اللغة العربية الهدف األساسي الذي ترمي إليه المدرسة
اإلبتدائية في سبيل اكتساب المتعلمين القواعد والمهارات اللغوية بحيث أن نمو فكر الطفل
ال يمكن أن ينمو بدون اللغة كونها أداة للتواصل والتعليم والتعلم وأن تعليم اللغة ال يتم إال
عن طريق الحوار أو الطريقة الحوارية وتوصل بين طرفي العملية التعلمية فتواصل
والحوار عامل مهم في اكتساب مهارات التحدث واكتساب اللغة الثانية وتحقيق التفاعل
وانجاح العملية التعلمية التعليمية في الخطاب التعلمي اإلبتدائي وتنمية الملكة اللغوية
والرصيد اللغوي.
يعتبر موضوع التواصل والحوار في الخطاب التعلمي موضوعا هاما شغل أفكار
الباحثين وتطرق إليها كثي ار منهم أي كيف يساهم التواصل والحوار في إنجاح العملية
التعلمية خاصة في المستوى اإلبتدائي وموضوع بحثنا إستراتيجيات التواصل والحوار في
الخطاب التعلمي السنة الخامسة إبتدائي -أنموذجا -ونسعى من خالل هذا الموضوع
2

مقدمة
اإلجابة على إشكالية مفادها ما هي إستراتيجيات التواصل والحوار وماهي عناصر الحوار
وماهي عناصر التواصل وأهميته في الخطاب التعلمي وماهي سبل نجاح الطريقة
الحوارية في العملية التعلمية التعليمية وما فائدة المناقشة الحوارية في الخطاب التعلمي
وماذا نعني بالخطاب التعلمي أو التعليم البيداغوجي وهذه هي الفرضيات التي حولنا
تطبيقها في الدراسة الميدانية ولعل من أهم األسباب التي دفعتنا الختيار هذا الموضوع
هو كون التواصل والحوار له أهمية في واقعنا اليومي وفي توصيل الرسائل العلمية
لتالميذ في الخطاب التعلمي لكون أن هناك من يستعمل تواصل لغوي كالمي الذي يميز
اإلنسان عن غيره من المخلوقات وقدرته على التعلم والتعبير عن أفكاره وأرائه ويستخدم
الرموز اللفظية سواء كانت منطوقة أو مكتوبة أو مسموعة والتواصل غير اللفظي الغير
اللغوي ويكون عن طريق الحركات وتوجيهات الجسم واشارات يكون بدون استعمال اللغة.
ومدى أهمية الحوار في استيعاب التالميذ للدروس والعمل على رصد عملية
التواصل بين المعلم والمتعلمين وكيفية تحقيق التفاعل بين الجماعة التعلمية وبذلنا الجهد
للوصول إلى واقع التواصل في الخطاب التعلمي اإلبتدائي وعن أهميته.
ولما كان المنهج في الدراسة بمثابة الطريق والدليل في البحث فقد اعتمدنا على
الوصف والتحليل ،باإلضافة إلى وصف وتحليل العينات مجال البحث المنطقية في
الدراسة وأسلوب اإلحصاء كأداة إجرائية مساعدة لحساب النسبة المئوية للنتائج المتحصل
عليها من خالل اإلستبيانات الموزعة في الدراسة.
قد مهدنا في بداية بحثينا بالمدخل ويتمثل هذا المدخل في شرح بعض المصطلحات
التي تتعلق بالبحث وقسمنا بحثنا هذا إلى فصلين الفصل األول نظري وقسمنا هذا
الفصل إلى ثالثة مباحث المبحث األول ب " عنوان " التواصل مفهوم التواصل لغة،
إصطالحا ،أهمية عملية التواصل ،عناصر عملية التواصل ،وظائف عملية التواصل،
مفهوم التواصل البيداغوجي ،والمهارات التواصلية التي يتدرب عليها المتعلمون.
3

مقدمة
أما البحث الثاني ب "عنوان" الحوار مفهوم الحوار لغة ،إصطالحا ،مفهوم الطريقة
الحوارية ،الطريقة الحوارية في التعليم ،وكذلك ،شروط الحوار ،أشكال الحوار وأنواعه،
خصائص أسلوب الحوار التعلمي ،عيوب طريقة الحوار ،نتائج طريقة الحوار والمناقشة
التعلمية ،أما المبحث الثالث المعنون ب " الخطاب التعلمي" قمنا بتعريف مفهوم الخطاب،
أحوال الخطاب ،مفهوم الخطاب التعلمي ،مفهوم العملية التعلمية ،النشاطات التعلمية،
مفهوم بيداغوجية التعليم الجديدة وكذلك أهداف النشاطات التعلمية ،اإلجراءات الخاصة
بتصميم وتنفيذ األنشطة التعلمية ،وكذلك سبل نجاح وتطبيق بيداغوجية التعليم الجديدة،
وكذلك أهمية الوسائل التعلمية في العملية التواصلية ،دور المعلم ،دور المتعلم في العملية
التعلمية ،مفهوم المحتوى ،المرحلة االبتدائية.
أما الفصل الثاني فهو فصل ميداني تطبيقي يحدد لنا واقع التواصل والحوار في
الخطاب التعليمي فقد تطرقنا فيه إلى المنهجية المتبعة في البحث والى طريقة جمع
المدونة ووصف هذه العينات التي قمنا بجمعها من خالل حضورنا لمجموعة من الدروس
والحصص التي قمنا بتسجيلها وتحليلها وتحليل االستبيانات الموزعة على المعلمين في
مختلف اإلبتدائيات والتي كان القصد منها رصد أرائهم حول موضوع التواصل والحوار
ومدى أهميته ودورهما في التعليم وذلك بطرح مجموعة من النتائج توصلنا إليها من خالل
الدراسة النظرية والتطبيقية وألحقناه بمالحق بحثنا.
واعتمدنا في هذا البحث على مجموعة من المصادر والمراجع ومن أهمها :كتاب
العربي فرحاتي " أنماط التفاعل وعالقات التواصل في جماعة الدراسي وطرق تدريسها".
 كتاب نورالدين رايص " اللسانيات المعاصرة" وكتاب الطاهر بن حسين بوزمبر"التواصل اللساني والشعرية مقاربة تحليلية لنظرية زمان جاكبسون".

4

مقدمة
 ومن الصعوبات التي واجهتنا خالل فترة البحث صعوبة الحصول على المصادروالمراجع في المكتبة الجامعية ،وصعوبة جمع المدونة ،توزيع االستبيانات على المعلمون
واستغراق الوقت في استرجاعها لكن دون أن ننس أن لذة البحث تنسينا كل الصعاب.

5

مدخل

مدخــــــــــــــــــــــل
يشكل التفاعل التواصلي ماهية الحوار ومكونه األساسي ،إذ ال يخلو أي فعل من
التفاعل التواصلي بين أطرافه ،ومن أجل الوقوف على خصائص التفاعل التواصلي
يتوجب االستعانة بالمقاربة النصية.
ومن حيث المبدأ يتكون التفاعل التواصلي من مفهومين  :مفهوم التفاعل الذي يعني
الفعل ورد الفعل أو بذلك يكون معناه في الحوار هو المشاركة في الفعل حول مضامين
معينة ،ومفهوم التواصل الذي يعني الحالة التي يصير إليها الحوار بين طرفين على
األقل ،واضافة المفهومين إلى بعضهما البعض يعطيهما صيغة جديدة ليدل على كل
العناصر التي تفيد المشاركة الحوارية في إطار تفاعلي تساهم في كل مكونات الحوار
اللسانية وخارج لسانية ،وكذا يكون التواصل هو تبادل األخذ والعطاء بين ممثلي الخطاب
التعليمي ،في سياق حواري يحكمه التعاون وينبني على العالمة ،أما خصائصه فتوجد في
ميكانيزمات الحوار التي نجدها في مكونات التواصل من خالل معاينة األولى كما نجده
في المفاهيم التداولية التي أصرت اشتغال الخطاب لدى المستعملين.

1

لذلك فإن خصائص التفاعل التواصلي تنقسم من حيث المبدأ إلى خصائص
2

تواصلية ،نجدها في المقاربة التواصلية للحوار.

تحديد بعض المصطلحات التي ترتبط بالبحث:
-1المناقشة:
هي الحديث المشترك بين شخصين في موضوع سبق إعداده بين المناقشين مؤيدا
ومعارضا ،وهي بوجه عام نشاط فكري يدعو إلى التفكير وهي عملية تفاعل بين األفكار
والحقائق.
1
2

3

محمد نظيف ،الحوار وخصائص التفاعل التواصلي ،د ط ،المغرب9002 :م ،دار النشر إفريقيا الشرق ،ص92
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7

مدخــــــــــــــــــــــل
-2الكفاءة:
هي قدرة الشخص على استعمال المهارات والمعارف الشخصية من وضعيات (
إشكاليات) جديدة داخل إطار معين.

1

-3الكفاءة في المجال التربوي :
اإلستخدام الناجح لمجموعة مندمجة من القدرات والخبرات والمهارات والسلوكات لمواجهة
وضعية جديدة.

2

-4الكفايات :
ليس من السهل تقديم تعريف اصطالحي دقيق ،لكلمة كفايات بالفرنسية .competencis
إذ يقتصر التعريف المعجمي لها عن الوفاء بالمعنى المقصود ،في هذا المجال وتعني
مختلف أشكال األداء ،التي تمثل الحد األدنى الذي يلزم لتحقيق هدف ما .وهي المهارات
التي من شأنها أن تشير العملية التعلمية وتحقيق أهدافها العقلية والوجدانية والنفسية
3

والحركية.

-5التواصل:
مشتق من فعل " تواصل" ويفيد المشاركة ،مادام الفاعل أكثر من فرد واحد ،فالتواصل
يكون فيه المرسل مستقبال والمرسل إليه فاعال منفعال،
ويفيد هذا المعنى أن المبادرة والمشاركة تأتي من طرفين معا ،المرسل والمرسل إليه.

9

زين كامل الخويسكي ،المهارات اللغوية ،االستماع ،التحدث ،القراءة ،ص.33
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نورالدين رايص ،نظرية التواصل واللسانيات الحديثة ،ط.9المغرب 9002 :م ،عالم الكتب الحديث ،ص( 90
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بتصرف).
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4

مدخــــــــــــــــــــــل
-6اإلتصال :
من فعل " إتصل" يتصل أي إقامة عالقة ،أي المبادرة والمشاركة تأتي من جانب واحد،
ولقد إختلف الكثير من اللسانيين في ترجمة للمصطلحين ولكن يأتي في األخير مصطلح
التواصل في قمة الترجمات ،وذلك من حيث اإلستعمال.

1

-7الكفاية اإلتصالية :
تعني تملك المواطن ( أو الناطق باللغة ) للحدس أو البديهة التي تمكنه عند الكالم من
استخدام اللغة وتفسيرها بشكل مناسب ،أثناء عملية التواصل ،وهي تشمل على مفهومين
أساسيين هما:
 -المناسبة

بالفرنسية Apporopropriateness
Efectiencess

 -الفعالية

2

-8الكالم :
هو ترجمة اللسان كما يتكلمه اإلنسان عن طريق اإلستماع ،القراءة ،الكتابة ،كما أنه من
العالقات المميزة لإلنسان ،باعتبار أن ليس كل صوت كالما فالكالم هو اللفظ واإلفادة،
فاللفظ هو الصوت المشتمل على بعض الحروف واإلفادة هي ما دلت على معنى من
المعاني فيهن المتكلم ،وللكالم منزلة متميزة بين فروع اللغة العربية فهو لم يكن معزوال
وانما هي الغاية في جميع فروعها.

1

3

نورالدين رايص ،نظرية التواصل واللسانيات الحديثة ،ص.90

 2رشدي أحمد طعيمة ،المهارات اللغوية ،ص.30

3

رين كامل الخويسكي ،المهارات اللغوية واإلستماع ،التحدث ،القراءة ،ص .39
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مدخــــــــــــــــــــــل
-9مهارة اإلتصال الشخصي:
اإلتصال الشخصي هو العالقة المباشرة بين المرسل والمستقبل.

1

-11مهارة التحدث:
مهارة التحدث أكثر المهارات الشفوية استعماال ،ألنها مستخدمة في الحياة اليومية ،في
قضاء الحاجات الوظيفية والرسمية ،ومن استعماالت التحدث ،ذلك أننا نتحدث مع
اآلخرين في المدرسة ،الشارع ،إذاعة ،وبتحاورهم ،ونرغب بإقناعهم بأفكارنا أو إيصال
2

أفكارنا إليهم.

-11اإلستراتيجية:
هي الخطة العملية اإلجرائية المتضمنة للمعايير والقواعد النظامية والتنظيمية ،التي
يتوخاها المعلم في توجيه الدرس ،وتنفيذ العملية التعليمية ،وفيما يلي نشير إلى عينة ،من
هذه المداخل واالستراتيجيات في إدارة الصف التي أوردتها " فاطمة إبراهيم حميدة " ي
مؤلفها لمداخل واستراتيجيات في إدارة (الصف) – باعتبارها من أهم المؤشرات التي يمكن
أن ترصد من خاللها التفاعل الوظيفي ،بين المعلم والتالميذ أثناء الدرس ،وبالتالي يمكن
قياسها كمتغير فاعل ضمن متغيرات الفاعل.

3

واستراتيجيات التعلم ،هي عبارة عن مجموعة األساليب واألعمال واألفكار التي يقوم
بها المتعلم ،قصد تحسين أدائه التعليمي ،والنجاح في حياته العملية التعليمية ،وتكمن
ماهية اإلستراتيجيات والغرض من استخدامها ،فالمهارات إما أن تكون أفكار في ذهن
1
2

رين كامل الخويسكي ،المهارات اللغوية واإلستماع ،التحدث ،القراءة ،ص.33
محمد جهاد جمل ،سمررولي الفيصل،مهارات اإلتصال في اللغة العربية ،ط ،9اإلمارات العربية المتحدة :القاهرة :

9002م ،دار الكتاب الجامعي ،ص.29
3

العربي فرحاتي ،أنماط التفاعل وعالقات التواصل في جماعة القسم الدراسي وطرق قياسها ،د ط.الجزائر9002 :م،

ديوان المطبوعات الجامعية ،ص.12
01

مدخــــــــــــــــــــــل
المتعلم ،كما هو الحال بالنسبة لطريقته في استرجاع المعلومات أو الحفظ ،وهي أمور ال
تالحظ من قبل المدرس ،لكن يمكن مالحظة آثارها ،أما النوع الثاني فهو األفعال التي
يقوم بها المتعلم ،وهي بطبيعتها مالحظته كتدوين المالحظات وقت الدرس ،أو تكرار
المحفوظ بقصد تخزينه لفترة طويلة المدى.

1

ويعنى بوظائف واستراتيجيات التعلم ،مجموعة األساليب واألعمال المنظمة والهادفة
التي يتبعها المعلم ،ويمارسها أثناء إنجاز درس معين داخل القسم ،أي تخطيط العمليات
والخطوات ،وما تتضمنه من سلوكات لفظية إيمائية التي تكون الدرس ،ويتبناها المعلم
لبلوغ أهدافه التعليمية ،ولرصد التفاعل في ظل هذا المعيار ،وقد لجأ بعض الحارسين إلى
اإلعتماد على تحديد هذه الوظائف ،واالستراتيجيات ،كمعيار لتصنيف ورصد التفاعل
داخل قاعة الدرس ،ومن ثمة معرفة نمطه وشكل عالقاته التواصلية بين المعلم والتالميذ.

2

أما الغرض فيتلخص في تحسين التعلم من خالل اإلستراتيجيات قصد الوصول إلى
أفضل النتائج وفي أسرع وقت ،كما أن استخدام المهارات يجعل التعلم سهال وممتعا
لطبيعة األنشطة التي تصاحب استخدام المهارات فبذلك فالعمل التعاوني يستخدم في
3

إستراتيجية التعلم ويساهم في إنجاح العملية التعلمية.

تتأسس إستراتيجية التعلم على ضرورة استغالل المعلم للوقت القصير الممنوح
للدرس ،وتفادي لحظات االرتباك وضياع الوقت ،فيلجأ المعلم لوضع قواعد واجراءات

1

صالح نصيرات ،طرق تدريس اللغة العربية ،ط ،9001 .9دار الشروق ،ص.902

2

نفسه ،ص.902،902

3

دوجالس براون ،أسس تعلم اللغة وتعليمها ،د ط.بيروت9222 :م ،دار النهضة العربية للطباعة النشر ،ص(999

بتصرف).
00

مدخــــــــــــــــــــــل
انضباطية لضمان فعالية التدريس ،انطالقا من أن فعالية التدريس ومصداقية المعلم ترتبط
1

إيجابيا بالقواعد االنضباطية .

وخالصة القول فإن استراتيجيات التعلم ال غنى عنها للمتعلم بغض النظر عن المادة التي
يتعاملها ،حيث يسعى المتعلمون عادة لجعل التعلم أكثر قائدة واثارة و متعة ،كما أن
المتعلمين يستخدمونها بشكل فعال.

2

-12إستراتيجيات اإلتصال :
تتسم استراتيجيات االتصال باألهمية واإلنتشار ،تحوي النقل السلبي عن لغة إلى
أخرى ،والنقل السلبي عن لغة الهدف وسياق التعليم على التوظيف الواعي للعمليات
الشفوية والغير الشفوية ،لتوصيل كرة ما.وقد عرف " فاركاسبر" إستراتيجية اإلتصال
3

«بأنها تخطيط واع لحل ما يبدو للفرد مشكلة تعترض وصوله إلى هدف إتصالي».

واإلستراتيجيات بعضها سلبي بعضها إيجابي ،فمن اإلستراتيجيات اإليجابيات تداعي
الكلمات واستنباط القواعد ،ومن اإلستراتيجيات السلبية الفشل في استخدام العالقات
النحوية بدقة ،وثمة استراتيجيات محايدة ،منها صياغة أشكال لغوية بالتخمين وتكوين
جمل وتراكيب في الذهن قبل النطق.

4

1

العربي فرحاتي ،أنماط التفاعل وعالقات التواصل في جماعة القسم الدراسي وطرق قياسها ،ص. 901

2

صالح نصيرات ،طرق تدريس اللغة العربية ،ص.901

3

دوجالس براون ،أسس تعلم اللغة وتعليمها ،ص ( 993بتصرف).

4

نفسه.ص.992

01

مدخــــــــــــــــــــــل
-13استراتيجيات التعلم :
صنف الباحثون استراتيجيات التعلم إلى أربعة أصناف رئيسية هي:
اإلستراتيجيات المعرفية ،فوق المعرفية ،اإلستراتيجيات الوجدانية ،اإلجتماعية والنفسية،
واستراتيجيات الذاكرة.

1

أ -اإلستراتيجيات المعرفية cagnitive strategies
إن المعرفة اإلنسانية تتم خالل عمليات معقدة في الدماغ ،مع اإلشارة أن اإلنسان
يتلقى المثيرات من العالم الخارجي ،عن طريق الحواس التي يقوم بنقلها إلى الذاكرة قصيرة
المدى مباشرة ،واذا استخدم الفرد بعض اإلستراتيجيات فإنه سينقل تلك المعلومات إلى
المخزن الدائم حيث يستطيع استرجاعها في الوقت المناسب.

2

أنواع اإلستراتيجيات المعرفية.
 -1إستراتيجية اإلعادة والتكرار:
حيث تتضمن قيام المعلم بإعادة المعلومات مرات عديدة ،بقصد تخزينها في الذاكرة
بعيدة المدى ،الستخدامها في الوقت المناسب.

3

 -2اإلظافة:
حيث يقوم المتعلم بإضافة معلومات جديدة المعلومات السابقة التي يخزنها في ذاكرته،
وهي في الواقع ربط المعلومات الجديدة بالمعلومات المتوفرة سابقا ويساعد كثي ار في عملية
التذكر.

1
2
3

4

دوجالس براون ،أسس تعلم اللغة وتعليمها ،ص.992
نفسه ،ص.991

فتيحة خلوت ،وآخرون ،الكتاب المدرسي في المنظومة التربوية الجزائرية ،د ط ،الجزائر 9002 :م ،دار النشر مركز

البحث العلمي والملتقى اتطوير اللغة العربية ،ص.901
4

نفسه ،ص.902

01

مدخــــــــــــــــــــــل
 -3التنظيم:
تعد مهارة التنظيم من المهارات المهمة جدا ،في الحياة اإلنسانية ولذلك نرى
األشخاص المنظمين أكثر نجاحا في حياتهم الشخصية.والتنظيم معناه أن يقوم بتقسيم
المادة إلى أجزاء صغيرة ،سهل فهمها ،وكذلك مالحظة العالقات التي تربط تلك المادة.

1

ب -اإلستراتيجيات فوق المعرفية:
تعني تلك االستراتيجيات التي تتجاوز الجانب المعرفي فقط ،ومنها تركيز االنتباه
على الوظيفة أو النشاط التعليمي ،والتخطيط  ،والتخطيط والترتيب بمعنى اإلعداد وتقويم
التعليم من قبل المتعلم.

2

أنواع اإلستراتيجيات فوق المعرفية:
 -1إستراتيجيات التركيز:
ويقصد بها توجيه االنتباه إلى الوظيفة أو الحدث ،بحيث ينتج عنه استيعاب لتلك
الوظيفة أو الحدث ،وهذه المهارة ذات أهمية بالغة ،كونها تعين المتعلم على استذكار
المعلومات واسترجاعها.

3

 -2التخطيط للتعلم:
من اإلستراتيجيات التي ينبغي للمتعلم إتقانها ،إستراتيجية التخطيط وتشمل أمور
عدة منها:
 التخطيط لتنفيذ وظيفة لغوية
 التخطيط لألهداف التي يود تحقيقها.

1
2
3

فتيحة خلوت ،وآخرون ،الكتاب المدرسي في المنظومة التربوية الجزائرية ،ص.902
نفسه ص.990

نفسه ،ص.999
01

مدخــــــــــــــــــــــل
 تخطيط األساليب والمهارات واستخراجها لتنفيذ الوظيفة اللغوية.

1

وتقاس هذه المفاهيم بوضعها أنشطة سلوكية للمعلم يسلكها أثناء العملية التعليمية.

 1فتيحة خلوت ،وآخرون ،الكتاب المدرسي في المنظومة التربوية الجزائرية ،ص.999
01

الفصل االول

الفصل االول
-1التواصل
 -2الحوار
 -3الخطاب التعليمي

المبحث االول
التواصل
 -1مفهوم التواصل
 1-1لغة
 2-1إصطالحا
 -2أهمية التواصل
 -3عناصر عملية التواصل
 -4وظائف عملية التواصل
 -5أشكال التواصل
 -6مفهوم التواصل البيداغوجي
 -7المهارات التواصلية التي ينبغي أن يتدرب عليها المتعلمون

التواصـــــــــــــــــــل

الفصل األول:
-1مفهوم التواصل:
1-1لغة:

التواصل ىو إيصال ووصل لما ينقطع ،بمعنى :إتصل التواصل ضد التصارم،
ووصمو توصيال :إذ أكثر الوصل بمعنى " وصل والوصمة بالضم واالتصال ،وكل ما
اتصل شيء فيما بينيما".

1

كممة التواصل مشتقة من كممة اتصال والتواصل في المغة ،من الوصل الذي يعني
الصمة وبموغ الغاية ،وقد ورد في قاموس محيط المحيط أن التواصل حد االنفعال ويطمق
عمى أمرين ،أحدىما إتحاد النيايات ،والثاني كون الشيء يتحرك بحركة شيء آخر.

2

ورد في معجم عموم التربية ،أن اإلتصال لغة :ىو اإلبالغ واإلطالع واالختيار ،أي( فعل
خبر ما من شخص آخر إخباره بو واطالعو عميو) ،كما يدل عمى الشيء يتم تبميغو،
والوسائل التقنية التي يتم التواصل بيا ،ومن ثمة فالتواصل ىو عبارة عن نقل المعمومات
من المرسل إلى ممتقي بواسطة قناة ،بحيث يستمزم ذلك النقل من جية وجود ترميز
المعمومات ،وفك الرمز.

3

 2-1التواصل إصطالحا
لغة يعني  communicationإنبثق من المفظ الالتيني "  " communisالذي يعني ،عام
أو مشترك) ،أو من " المفظ" "  "communicareوبقي تأسيس جماعة مشتركة.

4

يقول نورالدين رايص :األفضل أن تترجم كممة (  )communica+tioبالتواصل ألن فييا
تفاعال بيد التواصل في المغة العربية ،إذن االفتراض واإلتصال واإلبالغ وكذا اإلعالم ،أما
في المغة األجنبية فكممة  communicationتعني إقامة عالقة تراسل وترابط وارسال
 1ابن منظور ,لسان العرب ،ط ،1بيروت :د ت ،دار صادر ،ج  ،11ص.870

2

بطرس البستاني ،محيط المحيط ،د ط ،بيروت 1987 :م ،مكتبة لبنان ص.97

3

العربي فرحاتي،أنماط التفاعل وعالقات التواصل في جماعة القسم الدراسي ،وطرق قياسيا ،دراسة ميدانية لدروس

4

جون معيون رالف الينشتاين ،اإلعالم وسيمة ورسالة ،د ط 1989.م ،ص.25

المغة في المدرسة األساسية الجزائرية ،ص.102.103

19

التواصـــــــــــــــــــل

الفصل األول:

وتبادل واخبار واعالم ،وىذا يعني أن ىناك تشابيا في الداللة والمعنى ،بين مفيوم
التواصل العربي والتواصل الغربي ،فالتواصل إذن يدل عمى المطاوعة والمشاركة ،ألن كل
ما قيس عمى كالم العرب في التواصل يكون فيو المرسل مستقبال ومستقبل مرسال فاعال
ومنفعال ،فما األولى :أن تتخذ الصيغة التي تعكس المعنى المراد أم إتفاق الصيغة التي
تعكسو ،والتواصل ىو عبارة عن تبادل المعمومات والرسائل المغوية وغير المغوية ،سواء
ىذا لفظيا أو غير لفظيا بين األفراد والجماعات ،معنى أن التواصل ىو عبارة عن التفاعل
بين مجموعة من األفراد والجماعات.

1

-2أهمية التواصل :
يكسي التواصل أىمية بالغة في حياة األفراد والجماعات ،إذ يعتبر أول سموك صدر
من اإلنسان ،يوم ولد ليعبر من خاللو عن ذاتو وحاجاتو ،من طعام وشرب وممبس....كما
أن استمرار وجوده متوقف عمى تواصمو مع بيئتو وبني جنسو ،ومدى تفاعمو معيم ،وىذا
ما جعل جون دبوا يقول :اإلتصال أعجب شؤون اإلنسان قاطبة
والفعل اإلنساني في أساسو تواصل مع ما يحيط

2

بيو من ذوات وتبدأ أىمية

التواصل أيضا في كونو عممية لجميع ظواىر الجماعة ،ألنو يجسد التفاعل االجتماعي
في معناه العام ،ويزود الفرد بالمعمومات الخاصة ببيئتو االجتماعية ،مما يساعد عمى
التقارب بين األفراد ودعم التفاعل بينيم وارساء دعائم التفاعل والترابط.

3

وتواصل يشكل ظاىرة صحيحة إيجابية عرفتيا المجتمعات البشرية عبر تاريخيا الطويل،
وظمت وسيمة فعالة لتبادل والتعارف ،بين األفراد والجماعات.

1

نورالدين رايص ،المسانيات المعاصرة في ضوء نظرية التواصل ،ص ،20بتصرف.

2

عبد العزيز شر ،نماذج اإلتصال في الفنون واعالم التعميم وادارة األعمال ،ط ،1القاىرة 2005 :م ،دار المصرية

3

محمد ابن مولي ،دامية جماعة تربوية ،ط.1المغرب 2005 :م ،منشورات عالم التربية ،ص.81

المبنانية .ص.28

20
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الفصل األول:
-3عناصر التواصل:

لتحقيق عممية التواصل البد من توفير مجموعة مؤلفة ،من عناصر تتفاعل فيما
بينيا وتشكل نسقو العام وىي :المرسل والمرسل إليو والرسالة والنظام والقناة والمرجع.
1-3المرسل :Destinateur
ىو مصدر الخطاب المقدم ،إذ يعتبر ركنا حيويا في الدارة التواصمية المفظية فيو
الباحث األول عمى إنشاء الخطاب يوجو إلى المرسل إليو في شكل رسالة ،وقد تداول
المسانيون ىذا العامل في قوالب اصطالحية متباينة مثل :الباث  l'emeteurوالمخاطب
أو الناقل أو المتحدث.
ويقصد بالمرسل المتمقي الباعث المتكمم.الناقل إن مصطمح المتكمم قديم في المغة
العربية ،ولو عدة معاني حسب العموم التي ينتيي إلييا ،وقد استعمل مؤخ ار في المسانيات
كاصطالح عمى مرسل لمكالم ،المنطوق ،وىناك مصطمحات أخرى ثانوية نذكر منيا:
المتمفظ أو الالفظ ،أو المخاطب والمتحدث والمحاور والمناقش ....الخ.

1

ويمكن أن يكون المرسل إما شخصيا ،أو جماعة أو جياز من األجيزة المعروفة في
عالمنا اليوم.

2

 2-3المستقبل:Destinataire :
ىو الذي يستقبل الرسالة ويمكن أن يكون شخصا ما مفردا أو جماعة أو مايشبو الجماعة
مثل النقابة والحزب وغيرىما ،ويمكنا أن يكون أحيانا أخرى خارج عن اإلطار اإلنساني
فيكون آلة من اآلالت مثل :أجيزة اإلستقبال.

1

3

الطاىر بن حسين بومزير ،التواصل المساني والشعرية مقاربة تحميمية لنظرية زمان جاكيسون ،ط ،1الجزائر2007 :

م ،الدار العربية لمعموم ،ص.24

2
3

نورالدين رايص ،المسانيات المعاصرة في ضوء نظرية التواصل ،ص.221

نفسو ،ص.221
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الفصل األول:

وىو في اصطالحات أخرى :المرسل إليو ،والمتمقي ،والمتمفظ المستمع والمنقول إليو ،عمما
أن المصطمحات الثانوية التي تطمق عمى المرسل مثل :المتحدث والمتمفظ أو المحاور أو
المناقش قد يراد بيا في بعض األحيان المستقبل أيضا.

1

يقابل المستقبل المرسل إليو داخل الدارة التواصمية المفظية أثناء التخاطب ويقوم المرسل
إليو بعممية التفكيك  decadogeأجزاء الرسالة سواء أكانت كممة أو جممة أو نصا.

2

 3-3الرسالة :Message
ىي الجانب الممموس في العممية التخاطبية ،حيث تتجسد عندىا أفكار المرسل في صورة
سمعية ،لما يكون التخاطب شفويا وتبدو عالمات خطية عندما تكون الرسالة مكتوبة.
وقد ورد في قاموس المسانيات بمعناىا العام أنيا وحدة اإلشارات المتعمقة بقواعد وتركيبات
محددة مضبوطة يبعثيا جياز البث ( اإلرسال) إلى جياز اإلستقبال عن طريق قناة،
حيث تستعمل كوسيمة مادية لالتصال.

3

غير أن ىذه الوحدات اإلشارية ال تقتصر عمى التمظمر المساني المفظي لمعممية التواصمية
وانما ،وردت بمعناه العام بأنيا إشارات الصم والبكم واشارات قانون المرور ،أما جاكبسون
فيتكمم عن اإلتصال المساني ،عندما يوضح أن عممية فك الرموز تنتقل من الصوت إلى
المعنى.

1
2

4

نورالدين رايص ،المسانيات المعاصرة في ضوء نظرية التواصل ،ص.221
أحمد منور ،مفيوم الخطاب الشعري عند رمان جاكبسون من خالل كتابة مقاالت في األلسنة العامة ،مجمة المغة

واألدب ،العدد الثاني ،الجزائر 1994 :م ،جامعة الجزائر ص.86

3
4

الطاىر بن حسين بومزير ،التواصل المساني والشعرية مقاربة تحميمية لنظرية رمان جاكبسون ،ص.27

نفسو ،ص.27
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الفصل األول:
4-3النظام:System :

ىو ما سماه المسانيون السنن وآخرون بالشفرة ،وغيرىم بالرمز وعادلو آخرون بالبنية
 Structureوغيرىم بالنسق  le systèmeىذا من ناحية اإلصطالح ،أما معناه فيشكل
تمك المجموعة والقواعد التي يستند في مادتيا عمى القناة السمعية والمرئية أو الممسية
لإلنسان وىذا ماأكده مارشال  Marichalأما إيكو .Icoفيقول :إن النظام ىو كل نسق من
الرموز les symbolsييدف باتفاق سابق لتمثيل ونقل خبر ما ،من مرسل إلى مستقبل
ويمكنني عمى األقل حينما أوجو خطابي أو حركتي ،وأي عالمة مكتوبة أو مرسومة أو
منطوقة لشخص ما ،أرغب في إعالمو أو إخباره بشيء أعرفو من قبل و أريد أن يعرفو
ىو أيضا ،فأنني أستعمل سمسمة من القواعد أنشئت في نمط ما ،تصبح بيا رسالتي
مفيومة.

1

 5-3السياق ( المرجع ) :Contexte
ىو السياق الذي يدور بين األخذ والرد من المرسل إلى المرسل إليو.
لكل رسالة مرجع تجبل عميو ،وسياق معين مضبوط ،وال تفيم مكوناتيا الجزئية ،وتفكيك
رموزىا السن نية  ،واإلحالة عمى المالبسات التي أنجزت فييا ىذه الرسالة ،قصد إدراك
القيمة اإلخبارية لمخطاب وليذا ألح جاكبسون عمى السياق باعتباره العامل المفتعل لمرسالة
بما يمدىا بيو من ظروف ومالبسات توضيحية ويدعى أيضا المرجع
باصطالح غامض نسبيا وىو إما يكون لفظيا أو قابال ألن يكون كذلك.

1
2

نورالدين رايص ،المسانيات المعاصرة في ضوء نظرية التواصل ،ص.232
رشدي أحمد طعيمة ،الميارات المغوية ،ص.33
23

le référant
2
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الفصل األول:

فالسياق من خالل لفظيتو وقبولو ألن يظير لفظيا .يكون حسب جاكبسون قد حصر في
السياق المفظي ،وليذا دعي المساني مانجينو  Maingueneauإلى التمييز بين السياق
المفظي وغير المفظي.

1

6-3القناة :le canal :
ىي الوسيمة التي تتم عبرىا نقل المعمومات واألفكار من المرسل إلى المرسل إليو ،والقناة
تنقل عممية التواصل إما بطريقة مباشرة عن المرسل إلى المرسل إليو بطريقة غير
2

مباشرة.

ورد في" قاموس المسانيات" أن الرسالة تتطمب اتصال أي قناة فيزيائية ،وتواصل
فيزيولوجي بين المرسل والمرسل إليو ،يسمح ليما بإقامة إتصال والحفاظ عميو ،وذلك
قصد التأكيد من سالمة الممر الذي تنقل عبره الرسالة المتبادلة بين المرسل والمرسل إليو.
إن ما ينجز غير ىذه القناة من جيد إلقامة التواصل والحفاظ عميو وىو جيد خاص
بالمغة الطيور الناطقة ،....إذ يقوم الطرفان المتصالن بتوظيف ىذا الممر ،ووصول
الرسالة سميمة إلى جياز اإلستقبال.

3

 -4مخطط عناصر التواصل المفظي:
السياق
القناة
المرسل

الرسالة

المرسل إليه

السنن

من خالل ىذا المخطط نذكر العوامل الستة التي ال تستغني عنيا العممية التواصمية.
1

الطاىر بن حسين بومزير ،التواصل المساني والشعرية مقاربة تحميمية لنظرية رمان جاكبسون ،ص.30

2

رشدي أحمد طعيمة ،الميارات المغوية ،ص.109

4

الطاىر بن حسين بومزبر ،التواصل المساني والشعرية ،مقاربة تحميمية لنظرية رمان جاكبسون ،ص.34

3

نفسو ،ص.109
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الفصل األول:
 -5وظائف التواصل:
لمتواصل ثالثة وظائف:
 -1التبادل

Echange

 -2التبميغ

Transfert
Impact

 -3التأثير

1

 -6أشكال التواصل :
le monologue

 -1التواصل الذاتي
 -2التواصل الشخصي

la communication intermidividuelle

 -3التواصل الجماعي

la communication dans le groupe

-4التواصل المفظي:
المقصود بالتواصل المفظي في الموقف التعميمي نقل األفكار والمعاني والمشاعر
من طرف المعمم إلى المتعمم بواسطة المغة وذلك من أجل تحقيق األىداف التعميمية
ويعتبر التفاعل المفظي ذو أىمية في زيادة تحقيق النتاجات التعممية خاصة أن التفاعل
المفظي يعد أحد الوسائل الرئيسية لمتعمم في كل المراحل التعممية من دخول المدرسة حتى
التخرج من الجامعة ،فيو يمعب دور كبير في تحقيق األىداف التعممية فيو يعمل عمى
القضاء عمى عقد الخجل والخوف من المدرسة وكذا الخوف من الخطأ عن طريق
استخدام األنماط المغوية المختمفة التي تسمح بتبادل المعارف والمعمومات بينيم.

1
2

2

عمي تاعوينات ،التواصل والتفاعل في الوسط المدرسي ،د ط ،الجزائر 2009 :م ،دار المعرفة الجامعية ،ص.17
نقال عن يوسف فطامي ونايفة قطامي ،سيكولوجية التعميم ،ص.368
25

التواصـــــــــــــــــــل

الفصل األول:

إن المغة ليست شفاىا تتحرك وال أصواتا تمتقي وانما ىي روح تصنع األفكار ليا
كذلك أوعيتيا تمونيا بيا وتتوقف طبيعة التواصل المغوي في ضوء ذلك عمى الظروف
التي يمر كل مجتمع عمى حدة ويختمف دوره باختالف السياق المحيط بيو.

1

 -5التواصل الغير المفظي
المقصود بالتواصل غير المفظي في العممية التعممية كل ما يستعممو المعمم من
وسائل وسموكات غير لفظية أثناء تقديمو لمدرس كالوسائل التعممية وحركات الجسم،
تعابير الوجو....،إلخ.

2

ويعتمد التواصل غير المغوي عمى لغة اإلشارات بحيث يتم التواصل فيو دون كالم،
وذلك باستخدام اإليماءات واالبتسامات وحاالت الصمت كتوصيل الفكرة إلى غيره ونقل
المشاعر واإلنفعاالت ،حيث تصدر من المتكممين أثناء الكالم والتفاعل بين أطراف
العممية التواصمية ،فالتواصل غير المغوي يشمل كل الظواىر االجتماعية من خالل
مختمف السموكات والمؤشرات التي يتم إصدارىا من قبل المتكممين من ألوان وموسيقى
وحركات والفتات ورموز كميا أنتجت ليدف التواصل.

3

-6مفهوم التواصل البيداغوجي:
فالتعريف ينطمق أساسا من أن القسم عبارة عن جماعة ليا خصائصيا من حيث
1تركيبيا وديناميتيا وأىدافيا ،تقوم بنشاطات بيداغوجية تعميمية ،وأن ىذه الجماعة تنتظم
في نسقين أو صيغتين أساسيتين من حيث العالقة التواصمية التي تربط بين أعضائيا:

1

رشدي أحمد طعيمة ،محمود كامل الناقة ،المغة العربية والتفاىم العالمي المبادىء وآليات ،ص.37

 2نقال عن يوسف فطامي ونايفة قطامي ،سيكولوجية التعميم ،ص.368
3

جان بيرو ،المسانيات .د ط ،ن ر :الحواس مسعودي ومفتاح بن عروس .،الجزائر ،2001 :سمسمة العمم والمعرفة،

دار األفاق .ص.4
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الفصل األول:

أ -الصيغة األولى  :فيي صيغة التفاعل الثنائي القطب الذي يحدث شخص (أي المعمم)
ممثل لقطب ،وبين جماعة (أي التالميذ) ممثمون لمقطب األخر .وعمى الرغم مما تقدمو
ىذه الصيغة الثنائية القطب لمتفاعل بإشكاليا المتعدد من تفاعالت ومبدءات حرة ،إال أنيا
ال تضمن بشكل مرض مبدأ المشاركة الواسعة ألعضاء القسم ،فعادة ما تقتصر المشاركة
عمى مجموعة أفراد من ذوي الخصائص النفسية والذىنية المقبولة ،ويبقى األفراد الباقين
مشاركتيم -في ظل ىذه الصيغة -ضعيفة إن لم تكن منعدمة ألسباب شتى.

1

ب -الصيغة الثانية :فيي صيغة التفاعل المتعدد األقطاب أي أن عممية التواصل تحدث
بين أعضاء الجماعة فيما بينيا .انطالقا من تصور أن لكل عضو بما فيو المعمم داخل
لقسم ،يتمتع داخل النسق الجماعي لمفعل البيداغوجي مستقل وموضوعي.

2

وال يمكن أن

ينوب أحد عن أحد في عممية التواصل ،وبالتالي إن األدوار الوظيفية البيداغوجية توزع
عمى كل أعضاء القسم ،وتمنح لكل عضو فرصة المشاركة والمساىمة في التواصل بصفة
متساوية ،ومن الواضح أن ىذه الصيغة توفر إمكانيات تنظيمية تسمح بالمشاركة الواسعة
في التواصل البيداغوجي بين أفراد الجماعة أكثر من غيرىا.

3

وفي كمتا الصيغتين تتم عممية التفاعل في ظل نشاط متبادل ،وتدخالت وردود
أفعال حرة لكل من التالميذ والمعمم عمى حد سواء ،إن ىذا التواصل المتبادل وما ينشأ
عنو من تفاعالت داخل القسم ،ليس ىدفا في حد ذاتو ،وانما ىو وسيمة من وسائل
التحصيل الدراسي بكل أنواعو ،وىو اليدف الذي أشار إليو القاموس وحدده في " اكتساب
المعرفة وانتاجيا ،واثارة مناخ وجداني".

1

العربي فرحاتي ،أنماط التفاعل وعالقات التواصل في جماعة القسم الدراسي وطرق قياسيا ،ص.25 ،24

2

نفسو ،ص.25

4

نفسو ،ص.26

3

4

نفسو ،ص.25
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الفصل األول:
-7المهارات التواصمية التي ينبغي أن يتدرب عميها المتعممون:
1-7القراءة:

تعتبر القراءة من أىم الميارات المغوية التي يجب أن يكتسبيا الطفل خالل مراحمو
التعميمية األولى ،نظ ار لتمك األىمية التي تمعبيا في حياة كل إنسان ،في تزود اإلنسان
بالرصيد المغوي الكافي من الكممات ،تساعد عمى الحديث والكتابة.

1

والقراءة ىي تحميل الرموز المغوية المكتوبة واعادة تركيبيا لفيم المعنى الذي رغب
الكاتب في إيصالو إلى القارئ ،والقراءة تعني أيضا اإلتصال الشفوي باآلخرين ،ومن
خالل القراءة ليم وىي في ىذه الحالة جيرية.

2

أنواع القراءة:
أ -القراءة الصامتة
تتجسد العممية التي يتم بيا تفسير الرموز الكتابية وادراك مدلوالتيا ومعانييا في
ذىن القارئ .دون صوت أو ىميمة أو تحريك شاه.

3

ب -القراءة الجهرية :
متعمقة باإلتصال الشفوي مع اآلخرين ،فالرموز الكتابية تترجم إلى ألفاظ منطوقة من
طرف القارئ ومسموعة من طرف السامع.

1
2

4

حسني عبد الباري عصر ،فنون المغة العربية ،د ط .القاىرة2005 :م ،مكتب اإلسكندرية لمكتاب ،ص.65
محمد جياد جمل وسمررولي الفيصل ،ميارات اإلتصال في المغة العربية ،ط ،1اإلمارات العربية المتحدة 1424 :

ه 2004 .م...دار الكتاب الجامعي ،عمان ،ص.101

 3نفسو ،ص.101
 4نفسه ،ص.102
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الفصل األول:
ج -قراءة اإلستماع:

تتعمق بالشخص الذي ينصت ويستمع لما يصدر من اآلخرين من ألفاظ وعبارات
وىذه القراءة تحتاج إلى حسن اإلنصات ،ومراعاة أدب اإلستماع ،وعدم المقاطعة،
التشويش ،ومالحظة نبرات الصوت المنبعث وطريقة األداء المفظي لما يق أر.

1

 2-7الكتابة:
تعتبر الكتابة إحدى الميارات المغوية التي يتعمميا المتعمم خالل المراحل اإلبتدائية،
عن طريق الممارسة الدائمة والتعود عمى الميارات ،وذلك بعد اكتساب الرصيد المغوي
الكافي من خالل القراءة الدائمة ،حيث أن الطالقة في الحديث تيسر كثي ار عممية الكتابة،
فالشخص الذي يتقن ميارة الخط ال يجد أي صعوبة في كتابة القصص والخطابات وكل
ىذا يحدث قبل قراءة النصوص.

1
2

2

محمد جياد جمل وسمررولي الفيصل ،ميارات اإلتصال في المغة العربية ،ص.102
حسنى عبد الباري عمر ،فنون اللغة العربية ،ص.66
29

الحوار

صل األول:
الف
 -1تعريف الحوار:
أوال :الحوار في المغة:

الحوار في المعاجم العربية ىو الجواب ،واإلسم المحاورة ،وتعني المجاوبة ،والتحاور:
التجاوب .حاوره محاورة وحوا ار :جاوبو وجادلو وقد ورد في التنزيل العزيز قولو تعالى« :
قال لو صاحبو وىو يحاوره».

1

أي تحاوروا وتراجعوا الكالم بينيم ،وتجادلوا .وقد ذكر الحوار مرة أخرى في قولو عزوجل
 « :واهلل يسمع تحاوركما»

2

فيم يتحاورون ،أي يتراجعون الكالم ،والمحاورة مراجعة

المنطق والكالم في المخاطبة ،والمحورة من المحاورة ،مصدر كالمشورة من المشاورة.

3

ثانيا :الحوار في اإلصطالح:
أما من الحوار فيو ضرب من الخطابة ،يدور بين شخصين أو أكثر في العمل
القصصي ،أو بين ممثمين أو أكثر عمى المسرح ،فيو يعتمد عمى ظيور أصوات أو
صوتين عمى أقل تقدير ،ألشخاص مختمفين ،وىذا ما يجعل الكالم ،ينسجم بطريقة تثير
اإلىتمام واإلعجاب.
فالحوار إذن تعبير فكري وقتي معا ،وأداة من أدوات التعبير ،يمجأ إلييا األديب ،لمتعبير
عن فكرتو ،بطريقة مثيرة ،ففن الحوار ىو طبق األمل لفن المناظرة والمفاخرة التي ازدىرت
في العصر الجاىمي.أما الحوار في الشعر الجاىمي ،فقد ورد في لسان عنترة ،الذي يقول:
لو كان يدري ماالمحاورة إشتكى ولكان لو عمم الكالم مكممي.

1

4

سورة الكيف ،اآلية .34

2

سورة المجادلة ،اآلية .1

4

محمد عبيد الحمزاوي ،فن الحوار والمناظرة في األدبين الفارسي والعربي في العصر الحديث ،ص.4

3

محمد عبيد الحمزاوي ،فن الحوار والمناظرة ي األدبين الفارسي والعربي في العصر الجديث ،دراسة مقارنة....pdf.
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 -2الطريقة الحوارية:

مقتضى ىذه المسممة أنو كالم مفيد إال بين اثنين ،لكل منيما مقامان ىما مقام
المتكمم ومقام المستمع ،ولكل مقام وظيفتان ىما :وظيفة المعتقد ووظيفة المنتقد ،بحيث إذا
كان المتكمم معتقدا كان المستمع منتقدا .وفي ىذا المقام البد اإلشارة إلى العالقة القائمة
بين الحوارية لمخطاب و اإلستدالل القياسي.

1

فمادام اإلستدالل القياسي في إظياره لوجوه الشبو بين الشيئين ال يرفع االختالف بينيما،
ومادامت معالم الحدود بين مجموعة الصفات المشتركة بينيما ومجموعة الصفات
الخاصة بكل منيما قارة وال بدنة صار من المتعذر تحويل القياس إلى متوالية حسابية يقع
فييا االستغناء عن « تداول» الناطقين ،وتستند فييا العمميات إلى اآلالت الحاسبة كما
ىو الشأن بالنسبة لالستدالالت االستنباطية الخالصة.

2

ولما كان من المستحيل « تحسين» القياس ألخذه بمبدأ االختالف والمغايرة ،لزم أن يستند
إلى طريقة خطابية تختص بضبط ىذا االختالف ورفعو إن أمكن ،وما تمك إال طريقة «
الحوار» كما ىو معموم.

3

 -3الطريقة الحوارية في التعميم:
ىي الحوار والنقاش باألجوبة ،لموصول إلى حقيقة من الحقائق وتنسب ىذه الطريقة
إلى " سقراط" ذلك الفيمسوف الذي كان يستعمل تمك الطريقة مع غيره متظاى ار بالجيل،
ليرشد المتعمم حتى يصل إلى الحقيقة ،بعد األخذ والعطاء ،والسؤال والجواب ،في وقت
بمغت فيو التربية العقمية في ( أثينا) المركز األسمى من العناية بيا ،وقد كان غرضو بث
المعمومات في نفوس التالميذ ،وتعويدىم عمى البحث وراء الحقيقة حبا فييا والسعي

1

2
3

طو عبد الرحمان ،في أصول وتجديد عمم الكالم ،ط ،2الدار البيضاء2000 :م ،المركز الثقافي العربي ،ص.99
نفسو ،ص.99

نفسو ،ص.100
32

الحوار

صل األول:
الف

لمعرفتيا وكشفيا.بعد جيد وتعب مما جعل المعمومة التي تم الحصول عمييا مرسوخة في
أذىانيم.

1

يعتبر الحوار في المفيوم اإلنساني ىو « الكممة » و « الكممة » في مدلوليا
الحقيقي تتجاوز قيمتيا كوسيمة يتحقق بيا الحوار ،وذلك لما تتميز بو من بعدين رئيسيين
ىما:
* الرؤية الصادقة لمحقيقة ( الواقع)
* الفعل المؤثر تجاه الحقيقة ( الواقع ).2
وىذان البعدان متالزمان ،بحيث الغنى ألحدىما من اآلخر ،وبيما تصبح الكممة (الحوار)
قادرة عمى تغيير العالم(الواقع) فالعمل من غير رؤية يمغي حقيقة الحوار ،وال يتحقق بو
شيئا ألن الوجود اإلنساني يعني معرفة الواقع والعمل عمى تغييره .وىذا ما يتم بالرؤية
3

الصادقة لكممات الحوار الحقيقي.

فالحوار ىنا ىو فعل خالق لفيم الواقع ونقده واختيار المتغيرات أو المواقف أو
الحمول المناسبة ،إذ تعرض المشكالت ويتم نقدىا حيث يعطي النقد كل شخص فرصو
لمكشف عن الحقيقة بنفسو والتوصل لموعي السميم تجاه الواقع وذلك ألن الحوار في حقيقتو
ينطمق عمى أساس أن كل فرد استقاللو وخبراتو وثقافتو ،وعندما تتفاعل ىذه اآلراء وتمك
الخبرات ،يعرض كل فرد رأيو وخبرتو في موضوع ما .من شأنو أن « يبصر» اآلخرين
بجوانب جديدة لمموضوع الذي يدور حولو الحوار.

1

4

حسن شحاتة ،تعميم المغة العربية بين النظرية والتطبيق ،ط ( 4مزيدة ومنقحة) .القاىرة :د ت ،الدار المصرية

المبنانية ،ص .30

2

شبل بدران وآخرون ،التنمية الثقافية والتنوير ،ط .1القاىرة2006 ،م ،دار المعرفة الجامعية ،ص.27

4

نفسو ،ص.28

3

نفسو ،ص.27
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مع اإلشارة أن نظام التعميم الحواري ىو نقيض التعميم البنكي يكون التعميم عن
طريق طرح المشكالت ،حيث يبدأ من تطوير الممكة النقدية لممتعممين من خالل طريقتيم
في الحياة ومعطيات الذي يعيشون فيو.أنيم يبدؤون في رؤية العالم ليس عمى أنو كتمة
جامدة ،بل عمى أنو حركة مستقمة عن الكينونة التي يرى اإلنسان بيا ىذه العالقة أو ال
1

يراىا.

فمن المؤكد أن أسموب الفعل الذي يتخذه اإلنسان في الحياة يعتمد إلى حد كبير عمى
نظرتو إلى العالم ،إستنادا عمى ذلك فإن عالقة المعمم والمتعمم ،والمتعمم والمعمم تنعكس
عمى كل منيما وعمى العالم دون عزل االنعكاس وما ينشأ ما نسميو الفكر والعمل.

2

 -4شروط الحوار:
لمحوار صفات وشروط جوىرية البد أن تتوافر فيو حيث ينجح في أداء ميامو ورسالتو
وحتى لو فاعمية في تغيير الواقع المعاش إلى واقع أكثر أنسة لألميين والكبار عمى حد
سواء ،ومن أبرز شروط الحوار كما حددىا باولوفيري( )powlofiririما يمي:
 1-4الحوار عمل إبداعي يستخدمو الناس من أجل تحرير أنفسيم ،وفي مواجية المواقف
اليومية ومشكالتيا.
 2-4الحوار ىو الحي المتبادل بين الناس ،ألنو موقف شجاع ال يحفل بالخوف وال يقوم
عمى االستقالل ،بل أنو يولد في الناس الرغبة في تحقيق الحرية.
 3-4الحوار ىو ثقة الناس في ممكاتيم النقدية وقدراتيم عمى العمل والتغيير وىذه الثقة
وليدة الصدق في العالقة بين المتحاورين.
 4-4الحوار لو القدرة عمى حل التناقضات واالختالفات بين الناس وذلك بيدف التغيير
لألفضل ،واكتشاف عالقات جديدة بين جميع األطراف المتحاورة.
1

شبل بدران وآخرون ،التنمية الثقافية والتنوير ،ص.29

3

نفسو ،ص.28

2

نفسو ،ص30.
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 5-4الحوار ىو الشعور بأن جميع الناس عمى قدم المساواة في المضمون اإلنساني
فاألميين ليسو بعدىا مشيين أو معزولين ،فمن حقيم المشاركة في عممية تشكيل المجتمع.
 6-4الحوار يحتاج إلى إدراك التواضع ومعاينتو ،ألن الشعور باالختالف مع اآلخرين
يمغي مفيوم الحوار وقيمتو.
 7-4يحتاج الحوار إلى اإليمان بقدرة الناس عمى الخمق واإلبداع والحركة والبناء ،وعمى
إمكانية تغيير الواقع وعمى ممارسة الحرية دون خوف.
 8-4يؤدي الحوار إلى الشعور باألمل واالرتقاء من أجل تحقيق إنسانية اإلنسان والدعوة
لمتطمع لمستقبل أفضل.
 9-4إن الحوار ال يقبل عرض أفكار جاىزة عند اآلخرين ،أو يستعمل كأداة لمسيطرة
عمى األفراد وسمبيم القدرة عمى التفكير والنقد والحكم بال خوف.
 10-4إن الحوار يرفض الجدل العقيم والمناقشات السفسطائية بل يسعى إلى الموضوعية
وذلك لمتوصل إلى رؤية واضحة تبنى عمى أساسيا الحمول المناسبة التي يتم اختيارىا
عبر الحوار المتكافئ بين المتحاورين.

1

إن لكل شخص خبراتو وثقافتو ،وعندما تتفاعل ىذه اآلراء وتمك الخبرات ،يعرض كل فرد
رأيو وخبرتو في موضوع ما ،من شأنو أن يبصر اآلخرين بجواب جديد لمموضوع الذي
يدور حولو الحوار.
 -5أشكال الحوار وأنواعه:
يتناول الحوار معظم جوانب الحياة ويتطرق إلى موضوعات مختمفة منيا الدينية
2

واألخالقية االجتماعية ،والسياسية واالقتصادية ،والفمسفية وغيرىا.

1
2

شبل بدران وآخرون ،التنمية الثقافية والتنوير ،ص.2،30
زينب محمود الحيصري ،الثقافة ودورىا في التنمية ،ص.353
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فيتبين أن الحوارات تأخذ أشكاال وأساليب متعددة ومختمفة ،فقد تكون مشافية أو
مراسمة عن طريق التأليف ،وتكون الحوارات طويمة أو قصيرة حسب موضوع البحث أو
المسألة التي يتم نقاشيا ومعالجتيا وأشكال الحوار عديدة  :الحوار الداخمي والحوار
المولوج وحوار التواصل ،وحوار اإلتصال عبر طريق المواجية ،والحوار التمقائي والحوار
العمودي والحوار األفقي.

1

وفيما يمي تفصيل ليذه األنواع:
أ -الحوار الحقيقي :وىو الحوار الذي يحقق التبادل والتواصل بين األفراد.
ب -الحوار الزائف :ويسمى أيضا الحوار الداخمي ،يعني حوار الشخص مع نفسو وىو
يمعب دور المرسل والمرسل إليو.

2

ج -الحوار التمقيني :وىو الحوار الذي نمجأ إليو في اتفاقيات ،وييدف إلى تحقيق التعايش
السممي بين البشر ،وىذا النوع من المناقشة يساعد توضيحيا بإعادة شرحيا وتفسيرىا من
جديد أو عن طريق المناقشة.

3

د -الحوار اإلتصالي :عن طريق المراسمة وىو اإلتصال بين طرفين ىما المعمم والمتعمم
وتتوفر فيو مقومات اإلتصال الشخصي ،وىو إلنتاج المعمم من خال الدراسة الذاتية.
ه -الحوار العمودي :وىو حوار يعتمد عمى أسئمة المدرس الموجية لممتعممين يقود المعمم
لبموغ معرفة ما ،وتسمى ىذه النظرية ( بتقنية سؤال ،جواب).
ي -الحوار التمقائي :وىو أكثر الحوارات التي تجري في حياتنا اليومية من خالل
اتصاالتنا الياتفية وىي حوارات متنوعة وغير مركزة تبدأ فجأة وال تنقطع فجأة أخرى.

1

زينب محمود الحيصري ،الثقافة ودورىا في التنمية ،ص.353

2

نفسو ،ص.353

4

نفسو.

3

الموقع اإللكترونيwww.edutrapitrapidia llof.net ،
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 -6خصائص أسموب الحوار التعميمي:
لضمان نجاح ىذا األسموب التعميمي ،يجب أن تتوفر فيو الخصائص التالية:

 أن يكون الحوار ىادفا وبناء ومثمرا ،وليس فقط من باب الجدل الممل غير الميم ،ألناليدف أساسي في ىذه الطريقة التعميمية ،ىي تنمية قدرات الطالب الذىنية والمعرفية
وبالتالي كمما كان موضوع الحوار من األساس ىادفا وتم اعتماده بأسموب منسق كمما
تحقق اليدف المطموب سواء في مصمحة الطالب أو المعمم.
 أن يتم اإلعداد الجيد المنسق لموضوع الحوار من قبل المعمم حتى ال يكون األسموبوليد المحظة فقط فتغمب عميو اإلرتجالية والعشوائية مما قد يتسبب في تشتت أفكار
التالميذ ،ألن أسموب الحوار غير منسق ،فينتيي الدرس دون تحقيق نتيجة تذكر.

1

 -7عيوب طريقة الحوار:
 عدم صالحيتيا إال لمجماعات الصغرى أي نطاقيا ضيق يتحدد مجاليا بالمشكالتوالقضايا الخالفية الجدالية.
 طول الوقت الذي تستغرقو في دراسة الموضوع. اإلفتقار في كثير من األحيان إلى الرائد المدرب الذي يتيح الفرصة لكل عضو كييعطي ما عنده مع التقدم المستمر في سبيل الوصول إلى الغرض الذي تسعى إليو
الجماعة.

2

يمكن التغمب عمى ىذه العيوب باختيار الموضوعات التي تسمح طبيعتيا بالمناقشة،
وبقسمة الجماعة ،دون أن يتأثر بالقيادة أو يحتكر الحديث ،وباإلعداد السابق لممناقشة
عن طريق جمع المعمومات المطموبة ،وتحضير الوثائق الالزمة وتسجيل بعض المناقشات

1
2

الموقع اإللكتروني www.acofds.com
حسن شحاتة ،تعميم المغة العربية ،بين النظرية والتطبيق ،ص.32
37

الحوار

صل األول:
الف

الجماعة ثم إعادتيا عمى أسماع الجماعة ،مناقشة نقاط الضعف والقوة في الطريقة التي
1

سارت بيا ىذه المناقشات.

 -8نتائج الحوار والمناقشة التعميمية:
 -1الدور اإليجابي لكل عضو من أعضاء الجماعة.
 -2التدريب عمى طرق التفكير السميمة وثبات اآلثار التعميمية.
 -3اكتساب روح التعاون والتنافس والديمقراطية ،وأساليب العمل الجماعي والتفاعل بين
المعمم والتالميذ ،والتالميذ مع التالميذ.وبالتالي تمنع الرتابة والممل وتشمل كل المناشط
التي تؤدي إلى تبادل اآلراء واألفكار.

2

 -4تدعم وتعمق اكتساب المتعممين لممادة العممية.
 -5تتيح لممتعممين ميارات التفكير.
 -6تزود المتعممين بتغذية راجعة فورية عن أدائيم.

3

 -7تساعد المعمم في مراعاة الفروق الفردية بين المتعممين.
 -8تكسب المعمم العديد من الميارات مثل:
 -بناء األفكار

 -الشرح والتمخيص

 -أدب الحوار

 -إحترام أراء اآلخرين

 -9تخمق نوعا من التفاعل المغوي بين المعمم والمتعمم.

4

وخالصة القول أن المناقشة تصمح في جميع المراحل التعميمية ،ويعتمد نجاح
المناقشة عمى تحديد موضوعيا بدقة ووضوح بحيث تكشف التالميذ الخطوات المراد
إنجازىا.

 1حسن شحاتة ،تعميم المغة العربية ،بين النظرية والتطبيق ،ص.31
 2نفسه ص 32
 3الموقع اإللكترونيwww.acofps.com ،
 4الموقع اإللكتروني www.jeorps.com
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الخطاب التعليمي

الفصل األول:
 -1تعريف الخطاب:

إن مصطمح الخطاب إسم مشتق من مادة ( خ ،ط ،ب) ،وقع اعتماده من طرف
الفكر النقدي العربي الحديث ليحمل داللة لمصطمح النقدي العربي

،DISCOURS

واإلدراك مدلولو في الدراسات العربية القديمة البد من الرجوع إلى بعض المعاجم وكتب
المغة والفكر واألدب باعتبارىا المرشحة لذلك.

1

يعرف ىاريس  Harisوذلك بسعيو إلى االنتقال من تحميل الجممة إلى تحميل الخطاب
في كتابة ألفو بعنوان تحميل الخطاب ،فعرفو بأنو «:مجموعة من الجمل ليا معنى» .

2

فنجد ىاريس أعطى تعريفا لمخطاب إال أن دراساتو انحصرت في إطار المسانيات البنوية
التوزيعية التي تعد الجممة الوحدة األساسية في التحميل.

3

يتداخل مصطمح الخطاب عند النقاد والغربيين والعرب المعاصرين ،وىو مصطمح نص
.texte
وىناك من يعرف الخطاب بالنظر إلى كل ما يميزه ،بالممارسة داخل إطار السياق
االجتماعي بغض النظر عن رتبتو ،حسب تصنيف النحويين أي بوصفو جممة أو أكثر أو
أقل ،فال فرق بين ىذه المصطمحات النحوية في الخطاب ألنو الممفوظ منظو ار إليو من
وجية آليات وعمميات اشتغالو من التواصل ،والمقصود بذلك الفعل عممية التمفظ.

4

كخالصة لكل تعاريف الخطاب مثال:
الخطاب ىو كل مجموعة ليا معنى لغوي كان أم كتابي فقد يكون الخطاب جممة
واحدة وقد يكون مفردة أو نصا كامال يتكون من فقرات متعددة.
1

يوسف بريك ،وضع العموم اإلنسانية ومشكالتيا من منظور ابستمولوجي .دط.األردن1999 :م ،مجمة جامعة دمشق،

ص.106

2
3
4

خولة طالب اإلبراىيمي ،مبادئ المسانيات العامة ،دط ،الجزائر2000 :م ،دار ىومة .ص.58
نفسو ،ص.58

عبد اليادي ظافر الشيري ،استراتيجيات الخطاب" مقاربة لغوية تداولية ،ط.1بيروت2004 :م ،دار الكتاب الجديد

المتحدة،

ص.37
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الفصل األول:

مع العمم ألن التخاطب اإلنساني ،ىو دائما دائري أو تبادلي إذ أن كل مرسل ىو
مرسل إليو في آن واحد ،وكل مرسل إليو ىو في الوقت نفسو مرسل ،أي أن كل منيما
يقوم بعمميتي اإلرسال والتمقي مع التحقق المشترك بينيما كما في الرسم التالي:
المعمم

الدرس

المر سل

المتعمم
المرسل إليه

الرسالة

التصحيح اإلرتجاعي
ففي العممية التعممية يتبادل الدور كل من المعمم والمتعمم ،فالمعمم يقوم بعرض
درسو ،ويتمقاه المتعمم ليقوم بدوره بتوجيو االستفسارات.

1

-2أحوال الخطاب:
ىي العوامل التي تحيط بالكالم وتعمل عمى إيضاحو وتسييل فيمو وتفسيره فالقواعد
النحوية وحدىا ليست كافية في فيم األقوال المغوية وتأويميا ،وعميو يمكننا استثمار أحوال
الخطاب في العممية التعميمية بوصفيا تقنية تمكننا من تبميغ مختمف أحوال الخطاب.

2

 معرفة تنظيميا واستثمارىا في وحدات لغوية أكثر شساعة من النصوص واألحاديثالطويمة.
 التحكم في المغة من حيث االستعمال بحسب ما تقتضيو أحوال الخطاب واستراتجياتو. الفيم الصحيح لمخطاب وابداء لغة المشافية حسب أحوال التبميغ. -معرفة التحدث حسب ما تقتضيو الوظائف المغوية والمرجعية والشعرية.

1

فتيحة خموت آخرون ،الكتاب المدرسي في المنظومة التربوية ،ص.121

3

نفسو ص.120

2

نفسو ص.120
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الخطاب التعليمي

الفصل األول:
 -3الخطاب التعميمي:

موجو لمتمميذ ،مما يستوجب عمى المعمم كمرسل إدماجو ال كمستمع ومتمقي وممثل،
بل سيدمجو في خطابو التربوي كحالة تأويمية ووضعية ثقافية اجتماعية نفسية ،أي إدماجو
كتجارب اتصالية ،مع الواقع والمعرفة والعمم ،وكمشروعات مستقبمية ،تكتسب شيوعيتيا
وشيوعيتيا من مشروعيتيا ومصداقيتيا وتكامميا واجتماعيتيا .فكما يتساءل األدباء عن
أية لغة دقيقة لكفاية اإلنتاج األدبي ،فإن التربويون ىم أيضا  ،يتساءلون باستمرار عن أي
لغة دقيقة لمكفاية التربوية ،فالخطاب التعميمي لو لغتو الفنية وشروطو لكي يحدث أث ار لدى
المتواصمين أو المتفاعمين( المعمم و التالميذ) .فالشعرية خطاب ممزم لمديداكتيكيين كذلك
وشامل لمخطاب الديداكتيكي في كل مكونات وعناصر العممية التدريسية فالشعرية كما
ىي مرتبطة باألدبية واألسموبية والسميائية فيي بالضرورة شاممة لمراحل وآليات الخطاب
الديداكتيكي.

1

 -4المهارات التي يتعممها الطالب من خالل الخطاب التعميمي:
- 1ميارة االستماع الجيد
- 2ميارة الحوار والمناقشة
- 3ميارة الكتابة اإلبداعية
- 4ميارة العمل التعاوني
- 5ميارة التفكير المنطقي
- 6ميارة كتابة األسئمة.

1
2

2

العربي فرحاتي ،أنماط التفاعل وعالقات التواصل ،ص.136-135
صالح نصيرات ،طرق تدريس المغة العربية ،ص.84
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الفصل األول:
 -5تعريف العممية التعميمية:

البيداغوجيا pedagogieىي كممة يونانية األصل مركبة من كممتين إحداىما peda
وىي الطفل وثانييما  gogeوىي التوجيو والسياقة ،حيث كان المربي في العصر اليوناني
مكمفا بمراقبة األطفال وتكوينيم وتوجيييم ،ومن ىنا فإن البيداغوجيا ىي تقنية خاصة
بالتربية قائمة عمى أسس عممية محددة.

1

فالفعل الديداكتيكي بوصفو فعال تواصميا في أصمو ،ولكي يصبح شاعريا يتطمب
استفتاء عناصره لمكفاية التواصمية أو اإلتصالية ،كالكفاية الخطابية بما يتضمنو ذلك من
تمكن المتكمم من القواعد النحوية والصيغ األسموبية وتحسين المغة والمعرفة ،وااللتزام
بالمصداقية وصدق الرسالة ومشروعيتيا ،والمقاصد النبيمة بما يحقق أث ار وجدانيا بمالمسة
اىتمامات المتمقي( التمميذ) ،كما يتضمن بالضرورة تأطير المعرفة المدرسية في حقوليا
الفيزيائية والبيولوجية والنفسية واالجتماعية لمضامين اإلنسانية االجتماعية القيمة منيا
والنفعية.

2

إن العممية التعميمية ىي ركيزة أساسية في الميدان التعميمي .وتندرج ىذه اإلشكالية
ضمن ما يعرف ب :الديداكتيك أو عمم التدريس ،وبما كان يسمى " بالتربية الخاصة " أي
باعتبارىا عمما أو مادة دراسية ،وىو ما يسمى بالبيداغوجيا إذ ىو العمم الذي يدرس
الظواىر والنشاط التربوي بشكل عام ،داخل المؤسسات وخارجيا.وىي دراسة تعتمد
الوصف والتحميل كما يعتمد التشخيص والتجريب قصد استخالص الحقائق والقوانين.

1

محمد الدريج ,التدريس اليادف ،دط .الجزائر2000 ،م ،قصر الكتاب ،ص12-11

3

محمد الدريج ،التدريس اليادف ،ص.11

2

العربي فرحاتي ،أنماط التفاعل وعالقات التواصل في جماعة القسم الدراسي وطرق قياسيا ،ص.135
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الفصل األول:
 -6النشاطات التعميمية:

يقصد بالنشاطات العممية تمك األعمال التي ترافق المنياج األساسي ،وقد تكون عمى شكل
لعبة جماعية أو من خالل مجموعات أو حل مشكمة أو تعاون مشروع ،أو تنفيذ بحث
عممي أو كتابة تقرير أو عمل مسرح ممحق لدرس أصيل في المنياج المقرر.

1

 -7تعميم بيداغوجيا التعميم الجديد:
ىي بيداغوجيا تسعى إلى تنمية المعارف المدرسية وجعميا صالحة لحل كل وضعية
مشكمة تعترض المتعمم في المدرسة ،أو في حياتو اإلجتماعية ،تطرح المشكمة إشكاال
معينا أو مشكالت تأتي في صيغة سؤال أو استفيام ،وتعرض المعرفة التي تكتسب
بتحديد ىدف التعمم لممتعممين ولتحقيق ذلك يستدعي من المعمم في ممارستو العممية
التعممية بالتركيز عمى دفع المتعمم إلى تحقيق الكفاءات المستيدفة المقررة في وضعيات
تتطمب منو تجنيد مكتسباتو وادماج معارفو وتوظيف مياراتو وقدراتو.

2

 -8أهداف النشاطات التعميمية:
تيدف األنشطة التعميمية إلى :
- 1تنمية قدرات الطالب.
- 2تنمية روح العمل التعاوني
- 3تمكين الطالب من استغالل وقتو داخل الصف وخارجو بما يعود عميو النفع
- 4اشعال الطالب داخل الصف يافع باألنشطة والميارات
- 5مساعدة المدرس عمى ضبط أفضل لمطمبة ،حيث إن جموس الطالب مجرد متمقنين
يشعرىم بالممل من الدرس.
- 6اإلستفادة من الدرس الواحد في تعميم ميارات مختمفة.
1

صالح نصيرات ،طرق تدريس المغة العربية ،ص.81

3

صالح نصيرات ،طرق تدريس المغة العربية ،ص81

2

فتيحة خموت وآخرون ،الكتاب المدرسي في المنظومة التربوية ،ص.75
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الفصل األول:
 -9اإلجراءات الخاصة بتصميم وتنفيذ األنشطة التعميمية:

 تحديد األىداف المتوخاة من النشاط ،فقد تيدف إلى تحقيق عدد من األىداف
االجتماعية والتعميمية والميارية في نشاط واحد ،وقد تيدف إلى إزالة جو الممل
عند الطمبة ،واذا تم تحقيق المغة من خالل نشاط تعاوني فقد أضيفت ىدفا آخر،
وىو اليدف االجتماعي أما إذا أرادت تحقيق ميارة من الميارات فقد أضيفت ىدفا
ثالثا وىو اليدف األكاديمي.

1

 تحديد المستوى المطموب لموصول إليو من خالل النشاط المقصود ىو ىل
المطموب من التالميذ النشاط بنسبة  %50وأكثر.
 تحديد الطريقة التي يستفيد بيا النشاط ،فرديا و من خالل مجموعات او صنف
باكممو.
 تحديد الميارة المطموبة إتقانيا ،فيل ستطمب من الطالب عمل مقارنة بين
شخصين أو موضوعين أو تحميل نص قرآني أو كتابة رسالة وظيفية أو إجابة
عن أسئمة محددة من عمل تصميمات أو تنمية ميارة الحوار....إلخ.
 تجنب أن يكون ىدف النشاط إعادة التقويم الموجود في الكتاب ففي ىذه الحالة ال
داعي ليذا النشاط إذ ىو تكرار ىو موجود في الكتاب.

2

 -10سبل نجاح تطبيق بيداغوجيا التعميم الجديدة:
تقدم مجموعة من االقتراحات التي يمكن أن تساىم في إنتاج وتطبيق بيداغوجيا التعميم
الجديدة ،نمخصيا فيما يمي:
 بناء المنياج الدراسي ،عمى أساس دراسة عممية واقعة لجميع المواقف التبميغية
التي تصادف المتعمم في حياتو اليومية ،واعداد محتويات تعميمية.

1
2

صالح نصيرات ،طرق تدريس المغة العربية ،ص.81
نفسو ،ص.82
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الفصل األول:

 العمل عمى إثراء المنياج بصفة مستمرة باعتباره وثيقة عمل لممعمم من جية
ولمؤلفي الكتب المدرسية من جية أخرى,
 تصميم الكتاب المدرسي انطالقا من المنياج بطريقة تيدف إلى إدماج المعارف
التي يكتسبيا المتعمم خالل النشاطات المغوية.
 حث التالميذ عمى العمل الجماعي المنظم وتعويدىم عمى التعاون فيما بينيم
بيدف إنجاز عمل مشترك.
 تحديد كيفية التعامل مع الفروقات الفردية التي تميز متعمما عن آخر في
المكتسبات والمعارف ،وتقنيات التعمم وطريقة االستعاب أو السرعة.

1

 -11أهمية الوسائل التعممية في العممية التواصمية :
تعد الوسائل التعممية دعامة أساسية ،في العممية التعممية حيث تسمح عمى تسييل
التواصل التربوي،بين المعمم والمتعمم وقد عرفيا محمد وطاس قائال « الوسائل التعممية
ىي كل وسيمة تساعد المدرس عمى توصيل الخبرات الجديدة إلى تالميذه بطريقة أكثر
فاعمية وأبقى أثرا ،فيي تعينو عمى أداء ميمتو وال تغني عن المعمم ذاتو ،وىذه الوسائل
تختمف باختالف المواقف التعممية وباختالف الحاجة الداعية إلييا».

1
2

فتيحة خموت وآخرون ،الكتاب المدرسي في المنظومة التربوية الجزائرية ،ص.84-83
محمد وطاس ،أىمية الوسائل التعممية في عممية التعمم العامة ،ص.pdf 55
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الخطاب التعليمي

الفصل األول:
الديداكتيك
عمم التدريس

النظرية المعيارية

النظرية التطبيقية

النظرية التفسيرية

نظرية ل :كيف
نظريات ل :كي

نظرية التكمم
نظريات التعميم ( التدريس)

رسم بياني يمثل الديداكتيك أو عمم التدريس

1

-12دور المعمم (:)L'enseignant
المعمم بال جدال سيد العممية التعممية ىو الذي يبعث الروح في ىذه األبعاد الثالثة،
المعرفي ،السموكي ،البيئي ويوظف كال منيا بالشكل الذي يحقق األىداف التعممية
2

المنشودة.

 يعتبر المعمم أحد التعممات الرئيسية التي يعتمد عمييا النظام التعميمي في تحقيقاألىداف التعممية التعميمية.
وىو يقوم بتخطيط وتحضير دروسو ،فيو يحضر المادة واألسئمة التي يرى إثارتيا
والتدربات التي ينوي توظيفيا ،كما يحضر الوسائل واألدوات التي سوف يستخدميا ،ومن

1
2

محمد الدريج ،التدريس اليادف ،ص21
رشدي أحمد طعيمة ،المعمم ,كفايتو ،إعداده ،ص .198
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الفصل األول:

الجيد أن يشترك المعمم والمتعمم في وضع الخطط نفسيا ،ويقوم بقيادة العممية التعممية
التعميمية.

1

 المعمم ىو المخطط لمعممية التعميمية والمبرمج لمحتوى الدروس ،وطرائق ووسائلتدريسيا ،فيو المشرف عمى العممية التعممية من بعيد أو من قريب ويطمق عمى المعمم
عدة تسميات من بينيا المرشد والموجو والمعطي لممعرفة كونو يقوم بعممية التعمم ،وينصح
التالميذ ويرشدىم ويساعدىم عمى اكتساب الخبرات وذلك بأن يضعيم في مواقف تعممية
معينة.

2

 المعمم ىو العنصر الفعال والمييمن في العممية التعميمية ،فيو يمتاز بكفاءاتومؤىالت وقدرات ورغبة في التعمم ،ومساعدة المتعممين عمى تحقيق األىداف بنجاح
وتفوق ،وىو الذي يرسم ليم طريقيم نحو األفق ومكتشف مواىبيم وقدراتيم العممية.
كما أن لممعمم دور فعال في تصميم البيئة التعممية التي تحفز المتعمم عمى التعمم وبناء
معارفو ومعالجة المواقف والسموكات الناجمة من المتعمم ،وخمق جو الثقة في نفسو المتعمم
وطمأنينة وتحفيزه عمى التعمم ونقل المعمومات والخبرات وتوجييو نحو األفضل.

3

-13المتعمم (:)L'apprenant
المتعمم ىو الذي يقوم بجمع المعارف التي يحتاجيا لرفع مستواه الفكري وتحسين
أدائو العممي لتجعل منو إنسانا متفاعال بمجتمعو متغي ار ومغي ار مدى الحياة.
1

4

محمد عوض الترتوري ومحمد فرحان ،المعمم الجديد دليل المعمم في اإلدارة الصفية الفعالة ،ط.1عمان .2006 :دار

الحامد لمنشر والتوزيع ص.283

22

إبراىيم عبد اهلل ،ناصر وعاطف عمر بن طريف ،مدخل إلى التربية ،ط 1لمفكر والنشر ،عمان ،2000 :دار الفكر

والنشر ص.317

3

تركي رابح عمامرة ،أصول التربية والتعميم لطمبة الجامعت والمتعممين والمفتشين بالتربية والتعميم في مختمف المراحل

التعميمية ،ط 2منقحة ومعدلة ،الجزائر ،1990 :مطبعة الرغاية ،ص.45

4

بشير عبر الرحيم الكموب ،التكنولوجيا في عممية التعميم والتعمم ،ط ،2عمان ،2005 :دار النشر والتوزيع ،ص

.283
48
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الفصل األول:

المتعمم عنصر ىام من عناصر العممية التعميمية ،كون المناىج الحديثة تيتم وتنظر إليو
عمى أنو لم يعد وسيمة لحظ العادة كما كان في السابق ،بل أصبح محور العممية
التعممية.

1

يعتبر المتعمم ىو المحور األساسي في العممية التعممية التعميمية فيو الذي يصنع جوا
مفعم بالحيوية والنشاط لتحقيق النتائج المرجوة لذلك يجب أن يممك الدافعية ورغبة كبيرة
في التعمم ،ويممك روح المشاركة في الدرس ويكون مثاب ار في ذلك ،ىو النبض الحقيقي
فييا ،ويكون مستجيبا من خالل جممة من المثيرات التي ليا عالقة بالتعميم ،فكمما زاد
التفاعل زاد المردود المعرفي وكان الطريق إللى تحقيق األىداف أسيل وأسرع ألن اليدف
األساسي من ىذه العممية ىو اكتساب المتعمم لممعارف وميارات جديدة.
-14المرحمة االبتدائية :
المرحمة االبتدائية يقابميا من المرحمة العمرية مرحمة الطفولة المتوسطة والمتأخرة
التي تمتد من سن السادسة حتى سن الثانية عشر ،وىي مرحمة ىامة في حياة الطفل
ألنيا تعتبر نقطة تحول اجتماعي ىام في حياتو ،إذ ينتقل من محيط األسرة إلى محيط
المدرسة ،التي تعتبر مجتمعا جديدا عميو ،لو متطمبات جديدة ،تفرض عميو سموكات
واستجابات وعالقات معينة ،وأخذ وعطاء من نوع جديد ،فتتسع مجاالتو االجتماعية،
وتنمو عالقاتو وتحدد ضوابطو االجتماعية التي تحكم وتنظم السموك االجتماعي الجديد .2
 وتعني المرحمة االبتدائية ذلك النوع من التعميم النظامي الذي يأخذ مكانو بصفة أصميةفي أول السمم التعميمي ،وىي تمثل مرحمة التعميم اإللزامي ومدتيا ست سنوات ي الدراسة
القديمة أما حاليا خمسة سنوات ،والدراسة االبتدائية ىي أسبق المؤسسات التربوية في

1

ابو طالب محمد سعيد ورشراش أنيس عبد الخالف ،عمم التربية( المناىج وتكنولوجية تدريسيا ،وتقويميا).ط.1بيروت،

 .2001دار النيضة العربية لمنشر والتوزيع ص.19
2

محمد سالمة محمد غياري ،أدوار األخصائي اإلجتماعي في المجال المدرسي ،د ط .القاىرة ،2004 :دار المعرفة

الجامعية .ص.89
49

الخطاب التعليمي

الفصل األول:

مجال التعميم من حيث النشأة ،وتأتي أسبقيتيا من اعتماد ما يقدم في المراحل التالية ليا
عمى االكتساب.

1

المناىج
المقاربة بالكفاءات
المقاربة النصية
مجاالت الكفاءات المغوية
- 1مجال فيم الشفيي
- 2مجال التعبير الشفوي
- 3مجال قراءة المكتوب
- 4مجال كتابة النص

مجاالت تعممية المحاور
وحدات تعممية
أىداف تعممية
كفاءات قاعدية
مخطط تعميمية المغة العربية في مراحل التعميم اإلبتدائي

1
2

2

حسين محمد حسان ،التعميم األساسي بين النظرية والتطبيق ،د ط ،بيروت  ،1993 :دار النيضة العربية .ص.85
الكتاب المدرسي فيالمنظومة التربوية الجزائرية واقع وآفاق ،أعمال الممتقى الوطني المنظم يومي  24و  25نوفمبر،

الجزائر .2007 :ص.209
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الفصل الثاني

الفصل الثاني
واقع التواصل و الحوار في الخطاب
التعليمي

واقع التواصل والحوار في الخطاب التعلمي

الفصل الثاني:
 -1منهجية البحث:

اعتمدنا في ىذا البحث عمى منيجية البحوث الميدانية وىي تمك البحوث التي ينزل
فييا الباحث أو فريق البحث إلى المجتمع أو الجماعة وتقوم بحمع المعمومات والبيانات
التي تنطوي عمى تحقيق الفرضية إما من أفراد المجتمع بأسره ،إذا كان صغير الحجم إما
من عينات مسحوبة منو وذلك بجمع الرسائل الممكنة لو.

1

و االستبيان ىو قائمة تتضمن مجموعة من االسئمة معدة بدقة ترسل الى عدد كبير من
افراد المجتمع الذين يكونون العينة الخاصة بالبحث.

2

و يعرف االستبيان بانو وسيمة لمحصول عمى اجابات عن عدد من االسئمة المكتوبة في
نموذج يعد ليذا ويقوم المجيب بنفسو.

3

 1-1أدوات تحميل البيانات:
اعتمدنا في ىذه الدراسة عمى ادوات احصائية من اجل تحميل البيانات التي تم
الحصول عمييا من خالل االستبيان :النسب المئوية و اليدف من استخدام ىذه االداة
معرفة سبب التك اررات في االجابة عن االسئمة و قانون النسبة المئوية ىو:
التك اررات 100x
عدد كل التك اررات

 2-1المدونة:
لقد قمنا بحضور مجموعة من الدروس المنجزة من قبل مجموعة من المعممين المختمفين
باإلضافة إلى توزيع مجموعة من االستبيانات عمى المعممين في مختمف االبتدائيات

 1مروان عبد المجيد إبراهيم ،أسس البحث العلمي إلعداد الرسائل الجامعية ،مؤسسة الوراق ،ط .1عمان،2000 :
ص.37
 2نفسو ،ص.165
 3طلعة همام ،سين رجيم عن مناهج البحث العلمي ط .1عمان 1980 :مؤسسة الرسالة ،ص .106
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الفصل الثاني:

بأقسام السنة الخامسة :ابتدائية ترقرقت الجديدة ،ترقرقت القديمة وأغدير الواقعة ببمدية أيت
إسماعيل والية بجاية.
حصة :01القراءة

حصة :03القراءة

حصة :02القواعد

 3-1عينة البحث
تعرف العينة بأنيا فرع مجموعة من العناصر ممثمة وحاصرة لمكل لذا أخذنا عينة من
المرحمة االبتدائية ومن أقسام السنة الخامسة ابتدائي ،كما تعرف أيضا بأنيا " جزء من
الشيء ليقابل عميو بعينة.

1

ولقد تم جمع العينة في الفترة الممتدة من  2017/04/09إلى  2017/04/18وحصرنا
المدونة في ثالث مدارس:
 ابتدائية ترقرقت القديمة ابتدائية ترقرقت الجديدة ابتدائية أغدير 4-1االستبيان
يعرف االستبيان بأنو وسيمة لمحصول عمى إجابات عن عدد مكتوب من األسئمة
المكتوبة في نموذج يعد ليذا يقوم المجيب بممئو بنفسو"

2

واالستبيان الذي قمنا بتوزيعو

عمى معممي السنة الخامسة ابتدائي يتكون من  25سؤال وتتراوح ىذه األسئمة بين المغمقة
والمفتوحة التي تتعمق بالتواصل والحوار في المجتمع التعممي وكان عدد االستبيانات 50
استبيان موجو ألساتذة السنة الخامسة ابتدائي.

 1خليل الجر ،المعجم العربي الحديث ،د.ط .الروس .باريس 1973 :مكتبت الروس ص.865
 2طمعة ىمام ،سين رجيم عن مناىج البحث العممي ،ص.106
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الفصل الثاني:
 5-1دراسة إحصائية وتحميمية لالستبيان
تحميل االستبيانات

كان عدد االستبيانات  50استبيان ووزعنا ىذه االستبيانات عمى مختمف اإلبتدائيات
وتتعمق ىذه األسئمة بالتواصل والحوار في الخطاب التعممي لمسنة الخامسة ابتدائي.
معدل اإلجابات
عدد االستبيانات الموزعة

50

النسبة المئوية

%100

عدد االستبيانات المسترجعة

50

النسبة المئوية

%100

أ -معمومات شخصية
 الجنس
الجنس

التك اررات

النسبة المئوية

الذكور

27

%54

اإلناث

23

%46

التعميق عمى الجدول
يمثل الجدول نسب الجنس لممعممين الذي تكون نسبة الذكور أكبر من نسبة
اإلناث ،حيث تقدر نسبة الذكور  %54أكبر من نسبة اإلناث التي تقدر ب .%46
 الشهادة المتحصل عميها
الشيادات

لسانس

ماستر

دكتوره

التك اررات

42

8

00

النسبة المئوية

%84

%16

%0
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الفصل الثاني:
التعميق عمى الجدول

يتبين لنا من خالل ىذا الجدول أن األساتذة المتحصمين عمى شيادة لسانس تمثل
أعمى نسبة المقدرة  %84ونسبة األساتذة المتحصمين عمى شيادة الماستر تمثل

16

%ألن معظم األساتذة المتحصمون عمى شيادة الماستر يتوجيون لمتدريس في المتوسطة
والثانوية.
 الصفة تبيان رتب المعممين
الرتبة

مرسم

متربص

مستخمف

التك اررات

38

06

06

النسبة المئوية

%76

%12

%12

التعميق عمى الجدول
يتبين من خالل ىذا الجدول أن عدد المعممين المرسمين تمثل أعمى نسبة مئوية
مقارنة بالرتب األخرى إذ أن خبرتيم في التعميم كبيرة وىم مطمعين عمى شؤون التعميم
وطرقيا.
 عدد سنوات الخبرة
الخبرة

التك اررات

النسبة المئوية

 3سنوات

15

%30

أكثر من  3سنوات

30

%60

ألقل من  3سنوات

10

%30

التعميق عمى الجدول
يتبين من تحميل ىذا الجدول أن عدد األساتذة الذين لدييم خبرة في التعميم تمثل
أعمى نسبة مئوية تقدر ب % 60مقارنة بالذين ال تفوق خبرتيم في العميم أقل من
سنوات وتقدر نسبتيم ب % 15وكذلك الذين خبرتيم  3سنوات تقدر ب .%15
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الفصل الثاني:
ب -المغة
 المغة األصمية
التغة األصمية

التك اررات

النسبة المئوية

أمازيغية

40

% 80

العربية

10

%20

الفرنسية

00

%00

التعميق عمى الجدول
إن أغمبية المعممين الذين يدرسون المغة العربية معظميم من أصل أمازيغي تقدر
ىذه النسبة ب  ،%80نسبة األساتذة الذين لغتيم األصمية" العربية" تقدر نسبتيم ب
 %20ألن سكان ىذه المنطقة لغتيم األم األمازيغية.
 المغة المستعممة في الوسط العائمي لمتواصل
المغة

الفصحى

الدارجة

األمازيغية

الفرنسية

لغات أخرى

التكرار

0

2

40

8

0

النسبة المئوية

%0

%4

%80

%16

%0

التعميق عمى الجدول:
من خالل تحميمنا ليذا الجدول تبين لنا أن المغة األمازيغية ىي المغة األكثر
استعماال في المحيط العائمي أو االجتماعي ،وقدرت ىذه النسبة ب  %80مقارنة بالمغات
األخرى وكذلك يستعممون المغة الفرنسية بسبة  %16ومثاال عمى ذلك منطقة بجاية تقوم
بالمزج بين األمازيغية و الفرنسية أثناء التواصل وىذا ما يظير من خالل الجدول
وتستعمل الدارجة بنسبة قميمة ما يعادل .%4
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الفصل الثاني:
 المغة التي تتواصل بها مع التالميذ
المغة

الفصحى

الدارجة

األمازيغية

التكرار

48

00

02

النسبة المئوية

%96

%00

%04

التعميق عمى الجدول
نستنتج من خالل ىذا الجدول أن المغة التي يتواصل بيا المعممون مع التالميذ ىي
المغة العربية الفصحى وتقدر ىذه النسبة ب  %96مقارنة بالمغة الدارجة األمازيغية المتان
تقدر نسبتيما ب  %0و .%4حيث يستعمميا األساتذة في بعض األحيان لتوضيح بعض
األشياء غير المفيومة بالعربية.
 هل يجد التالميذ صعوبة في استعمال المغة أثناء التعبير؟
المغة

نعم

ال

التك اررات

42

8

النسبة المئوية

%84

%16

التعميق عمى الجدول
يتضح من خالل بيانات الجدول أن معظم األساتذة أجابوا بأن التالميذ يجدون
صعوبة في استعمال المغة أثناء التعبير الشفيي وبنسبة عالية تقدر ب

 %84في حين

نجد من األساتذة المستجوبين بنسبة  % 16أجابوا بأن التالميذ ال يجدون صعوبة في
استعمال المغة أثناء التعبير الشفيي.
ومن خالل ىذه اإلحصائيات نستنتج أن أغمبية التالميذ يجدون صعوبة في استعمال
المغة أثناء التعبير الشفيي ،ىذا يعود إلى عدم اىتمام التالميذ بالمطالعة والقراءة ،وكذلك
أثناء التعبير يجد التالميذ صعوبة في تنظيم األفكار وصياغتيا.
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الفصل الثاني:

وبالنسبة لمتالميذ الذين ال يجدون صعوبة أثناء التعبير الشفيي يعود ذلك إلى تمكنيم في
المغة العربية الفصحى ومعرفة قواعدىا وأسسيا.
 المغة الطاغية بين التالميذ في القسم لمتواصل
المغة

الفصحى

األمازيغية

الدارجة

التك اررات

4

46

00

النسبة المئوية

%8

%92

%00

التعميق عمى الجدول
يتضح من خالل بيانات الجدول أن معظم األساتذة أجابونا بأن معظم التالميذ
يستعممون المغة األمازيغية لمتواصل في القسم وتقدر ىذه النسبة ب

 %92ألن التالميذ

فيما بينيم يسحنون المغة األمازيغية وتسيل عمييم عممية التواصل وفي بعض األحيان
يستخدمون الفصحى لمتواصل فيما بينيم مثال أعطني القمم ،أعطني المبراة وتقدر ىذه
النسبة ب .%8
ج -بيانات حول الطريقة الحوارية
 االعتماد عمى الطريقة الحوارية لتقديم الدروس
الطريقة الحوارية

نعم

ال

التك اررات

40

10

النسبة المئوية

%80

%20

التعميق عمى الجدول
نستنتج من خالل تعميقنا عمى ىذا الجدول أن نسبة األساتذة الذين يعتمدون عمى
الطريقة الحوارية لتقديم الدرس تقدر بنسبة  %82وىي أعمى نسبة مقارنة باألساتذة الذين
ال يعتمدون الطريقة الحوارية لتقديم الدرس والتي تقدر ب .%20
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الفصل الثاني:

والطريقة الحوارية يعتمدىا المعممون في طرح األسئمة واإلجابة عن األسئمة وبفضل ىذه
الطريقة يستطيع المعمم التعرف عمى مستوى التالميذ وتنمية القدرات وتنمية روح المشاركة
في القسم.
 مستوى الحوار في مادة المغة العربية لمسنة الخامسة إبتدائي
المستوى

جيد

حسن

متوسط

التك اررات

8

40

2

النسبة المئوية

%16

%80

%4

التعميق عمى الجدول
يتبين من خالل ىذا الجدول أن نسبة األساتذة الذين يرون أن مستوى التالميذ في
الحوار في مادة المغة العربية حسن تمثل أعمى نسبة وتقدر ب  %80مقارنة بالمستويات
 %8والذين

األخرى وبعض األساتذة الذين يرون أن مستوى التالميذ جيد يقدر بنسبة

يرون أن مستوى التالميذ في الحوار في المغة العربية لمستوى السنة الخامسة متوسط يقدر
ب  %4أي أن مستوى التالميذ لمسنة الخامسة حسن عمى العموم ،ألنيم في مرحمة
اكتساب الميارات المغوية والتواصمية.
 يسعى األستاذ الوصول إليه من خالل الحوار في الجدول
االحتماالت

التك اررات

النسبة المئوية

التعرف عمى مستوى التالميذ

0

%0

تنمية القدرات عمى الحوار

0

%0

زرع الشجاعة في أنفس التالميذ

0

%0

الجمع بينيما

50

%100
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الفصل الثاني:
التعميق عمى الجدول

يتبين لنا من خالل ىذا الجدول أن جميع األساتذة المستجوبون أعطوا نفس اإلجابة
وىذه اإلجابة تقدر ب  ، 100أي قرروا الجمع بين التعرف عمى مستوى التالميذ وتنمية
القدرات عمى الحوار ،زرع الشجاعة في أنفس التالميذ ألن ىذا ىو اليدف من الطريقة
الحوارية.
 الصعوبات التي تواجهك أثناء تطبيقك لمطريقة الحوارية
الصعوبات عامل
التك اررات

تشويش التالميذ بسبب المناقشة

قمة التالميذ المشاركين في

الوقت

المفرطة

الدرس

18

18

14

%36

%28

النسبة الم %36
التعميق عمى الجدول

نالحظ من خالل ىذا الجدول أن معظم المعممين أجابوا أن ىناك صعوبات
تواجييم أثناء تطبيقيم لمطريقة الحوارية مثل عامل الوقت التي تقدر ىذه النسبة ب %18
ألن الوقت ال يكفي لمشرح والمناقشة والكتابة ،وكذلك تشويش التالميذ أثناء المناقشة
والحوار يسبب ذلك إزعاجا وتقدر ىذه النسبة ب  18 %وفي بعض األحيان ىناك قمة
التالميذ المشاركين في الدرس وتقدر ىذه النسبة ب .%28
د -التواصل
 لممحيط دور في إنجاح عممية التواصل المغوي لدى التالميذ
االحتماالت

نعم

ال

التك اررات

50

0

النسبة المئوية

%100

%0
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الفصل الثاني:
التعميق عمى الجدول

من خالل تحميل معطيات الجدول أعاله يتبين لنا أن كل األساتذة المستجوبون
وبنسبة  100أجابوا أن المحيط األسري دور فعال في إنجاح عممية التواصل لدى
التالميذ.
ومن ىنا نستنتج أ ن األسرة ىي المؤسسة التربوية األولى في حياة الطفل ،بحيث تساعده
عمى اكتساب المغة من خالل التخاطب اليومي.
وتعتبر األسرة العامل األساسي في تشكيل شخصيتو ،وال يتوقف دور األسرة في تعميم
الطفل لغة األم ،بل يستمر دور األسرة حتى بعد دخول الطفل إلى المدرسة ،وذلك من
خالل توجييو إلى القراءة والمطالعة ،كما تقوم بمراقبة نشاطاتو الدراسية.
 استخدام الوسائل الحديثة يسهل عممية التواصل البيداغوجي
االحتماالت

نعم

ال

التك اررات

50

0

النسبة المئوية

%100

%0

التعميق عمى الجدول
يتبين من خالل ىذا الجدول أن جميع األساتذة المستجوبون أجابوا أن استخدام
الوسائل الحديثة
يسيل عممية التواصل البيداغوجي التي تقدر بنسبة .%100
ونستنتج من خالل ىذه البيانات أن وسائل التعميم الحديثة تسيل عممية التواصل بين
المعمم والتالميذ.
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الفصل الثاني:

 أهمية اإلشارات في نظر المعمم اإلبتدائي في توصيل الرسالة العممية
االحتماالت

ميمة

ثانوية

ال أدري

التك اررات

40

10

0

النسبة المئوية

%80

%20

%0

التعميق عمى الجدول
نالحظ من خالل الجدول أن نسبة الذين يرون أن اإلشارات ضرورية وميمة في
توصيل الرسالة العممية تمثل أعمى نسبة وتقدر ب  %80مقارنة بالذين يرون أن اإلشارات
ثانوية وتقدر ىذه النسبة ب  %20أما االحتمال الثالث معدوم.
إن المعممين الذين يرون أن اإلشارات ضرورية في توصيل الرسالة العممية ألن ىذه
اإلشارات تحقق اليدف المسطر من الدرس ،وتقرب الفيم وتجعل العممية التعممية ناجحة
وتمفت االنتباه كما تكسر رتابة السرد والكالم الجاف لممادة التعممية وترغب التالميذ عمى
العمل وىذه اإلشارات تساعدنا عمى التعبير عن الرسالة بصدق.
أما بالنسبة لممعممين الذين يرون أن اإلشارات ثانوية ألن المغة كافية لوحدىا لتوصيل
الرسالة العممية وما اإلشارات إال مساعدة المغة فقط ويمكن االستغناء عنيا وىذه اإلشارات
تعيق عممية التواصل عنيا وىذه اإلشارات تعيق عممية التواصل ،ألنيا تجعل التالميذ
ضعيف في التعبير وال بد من استعماليا إال لمضرورة.
 هل يجد التالميذ صعوبة في التواصل بالمغة العربية الفصحى؟
االحتماالت

نعم

ال

التك اررات

38

12

النسبة المئوية

%76

%24
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الفصل الثاني:
التعميق عمى الجدول

يتبين لنا من خالل ىذا الجدول أن نسبة المعممين الذين يرون أن التالميذ يجدون
صعوبة التواصل بالمغة العربية الفصحى تقدر ب  %76بحيث نجد معممون آخرون يرون
أن التالميذ ال يجدون صعوبة في التواصل بالمغة العربية الفصحى والتي تقدر ب %24
ونجد من خالل ىذه اإلحصائيات أن نسبة المعممين الذين يرون أن التالميذ يجدون
صعوبة في التواصل بالمغة العربية الفصحى تمثل أعمى نسبة وىذا راجع إلى عدم فيم
قواعد المغة العربية وأنيا ليست لغة األم فعندما نقارن بين تالميذ منطقة القبائل وتالميذ
منطقة العرب نجد أن تالميذ العرب يحسنون المغة العربية ألنيا لغة المنشأ وىذا راجع
كذلك إلى عدم المطالعة والى عدم استخداميا داخل القسم بين الزمالء.
أما بالنسبة لمذين ال يجدون صعوبة في استعمال المغة العربية الفصحى راجع إلى نسبة
الذكاء والى ممارستيم واستخدام ىذه المغة أثناء التعبير.
 هل التعبير الشفوي يعتبر تواصال بين التالميذ واألستاذ؟
االحتماالت

نعم

ال

التك اررات

50

00

النسبة

%100

%00

التعميق عمى الجدول
نستنتج من خالل ىذا الجدول أن جميع األساتذة أجابوا بنسبة

 100أن التعبير

الشفوي يعتبر تواصال بين التمميذ واألستاذ ألن الكالم عبارة عن تواصل لغوي يعبر بو
التمميذ عن مشاعره ومعرفة قدراتو واكتسابو لمغة وحسن النطق والتمييز بين مستوى
التالميذ.
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الفصل الثاني:

 األسباب التي تدفع المعمم إلى توظيف اإلشارات أثناء التواصل
 -1كون التالميذ في المستويات األولى يحتاجون إلى اإلشارات أكثر من المغة فيم
مرتبطون بالمحسوس أكثر من المجرد.
 -2اإلشارة تساعد عمى التركيز في المستويات األولى حيث نمجأ إلى وصف المعمومة
أكثر مما نحاول شرحيا بالكالم.
 -3كون التالميذ في المستويات األولى لدييم ضعف لغوي ويحتاجون إلى مختمف
الرسائل بما فييا اإلشارات لتنمية قدراتيم ومساعدتيم عمى اكتساب المعارف.
 -4استعمال اإلشارات يقل كمما ارتفع المستوى الدراسي وكمما ازداد الرصيد المغوي
لمتالميذ ،وتكون فقط عند الحاجة في الدرس أو فقد المصطمح من طرف المعمم أو
التمميذ.
 هل الخجل يعيق عممية التواصل والحوار في القسم؟
االحتماالت

نعم

ال

التك اررات

25

25

النسبة المئوية

50

50

التعميق عمى الجدول
يتبين لنا من خالل ىذا الجدول أن نسبة األساتذة الذين يرون أن الخجل يعيق
عممية التواصل في القسم تقدر ب  % 25وكذلك نسبة المعممين الذين يرون أن الخجل
ال يعيق عممية التواصل والحوار في القسم تقدر ب .%50
يتبين بالنسبة لممعممين الذين يرون أن الخجل يعيق عممية التواصل والحوار يجعل التمميذ
ال يعبر عن أرائو وعدم معرفة قدراتو وكذلك عدم معرفة مستواه الدراسي يجعل التمميذ ال
يشارك وال يحاور وال يبدي رأيو وال نستطيع أن نقومو وال يستطيع المشاركة رغم ذكاءه.
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الفصل الثاني:

بالنسبة لممعممين الذين يرون أن الخجل ال يعيق عممية التواصل ،ألن الخجل شيء مؤقت
البد أن نرغم الطفل عمى التواصل والحوار واخراجو إلى السبورة والتعبير عن رأيو والتمميذ
الخجول سموكو دائما جيد ألن الحياء والخجل من صفات اإليمان.
ه -أسئمة متنوعة
 هل نجد صعوبة في إيصال المعمومات إلى أذهان التالميذ ؟
االحتماالت

نعم

ال

أحيانا

التك اررات

18

00

32

النسبة المئوية

%36

%00

%64

التعميق عمى الجدول
يتبين لنا من خالل ىذا الجدول أن أغمبة األساتذة وبنسبة
صعوبة في إيصال المعمومات إلى أذىان التالميذ في حين أن نسبة

 64أحيانا يجدون
 36من األساتذة

يجدون صعوبات في نقل المعمومات إلى أذىان التالميذ وتبقى النسبة منعدمة لألساتذة
الذين ال يجدون صعوبات في إيصال المعمومات إلى أذىان التالميذ.
نستنتج أن األساتذة الذين يجدون صعوبات في إيصال المعمومات إلى أذىان التالميذ
أحيانا راجع إلى نقص التركيز أثناء الدرس والى أذىان وعقول التالميذ أو عدم اىتماميم
بالدرس أو صعوبة ذلك الدرس.
أما بالنسبة لألساتذة الذين يجدون صعوبة في إيصال المعمومات إلى أذىان التالميذ ،ذلك
راجع إلى تفاوت القدرات العقمية ودرجة استيعابيم لممعمومات.
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الفصل الثاني:
 الوسائل المستخدمة في التعميم
االحتماالت

قديمة

حديثة

التك اررات

37

13

النسبة المئوية

%74

%26

التعميق عمى الجدول
حسب اإلحصائيات المتواصل عمييا من خالل ىذا الجدول يتبين لنا أن نسبة
األساتذة المستخدمين لموسائل القديمة تمثل أعمى نسبة والتي تقدر ب

 %74مقارنة

باألساتذة الذين يستخدمون الوسائل الحديثة وتقدر ىذه النسبة ب .%26
وتحتاج عممية التعميم إلى وسائل تعممية سواء كانت قديمة أو حديثة ومن األساتذة الذين
يستخدمون وسائل قديمة كالسبورة ،المجسمات ،الرسومات ،والخرائط ،وصور الكتاب
المدرسي أما بالنسبة لممعممين الذين يستعممون الوسائل الحديثة كالكمبيوتر ،الكتب الرقمية
اإللكترونية ،المذياع.
 اإلشارات المستعممة بكثرة من قبل المعمم
االحتماالت

اليدان

تحريك الرأس

تعبيرات الوجو

اإلتصال بالعين

التك اررات

20

6

10

14

النسبة المئوية

%40

%12

%20

%28

التعميق عمى الجدول
نستنتج من خالل تحميمنا ليذا الجدول أن المعممين الذين يستعممون إشارة اليدين
بشكل كبير وتقدر ىذه النسبة ب

 % 40مقارنة بنسبة اإلشارات األخرى وتقدر نسبة

اإلتصال بالعين ب  % 28وتعبيرات الوجو بنسبة  % 20وتحريك الرأس بنسبة . 12 %
يستعمل المعممون إشارات اليدين بشكل كبير ،كونيا الوسيمة التي يمكن استعماليا في كل
المواقف بدون استثناء ،بحيث يمكن أن يشكل بيا كل اإلشارات وتتالءم مع جميع
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الفصل الثاني:

الوضعيات ويمييا اإلتصال بالعين فيي مالئمة لكل وضعية اتصالية ولكل متكمم ،فتوجيو
أبصارنا إلى من يحدثنا دليل عمى االنتباه والتركيز ثم تمييا تعبيرات الوجو أمر طبعي في
الوضع التعممي فعندما يضحك األستاذ دليل عمى رضى األستاذ عميو ،كما أنو يعبس
وجيو ليدل عمى رفضو لبعض التصرفات والغضب منيا وتمييا تحريك الرأس ويستعممونيا
في تحديد االتجاىات واألماكن.
 ما مستوى األسئمة التي تطرحها في امتحانات السنة الخامسة؟
االحتماالت

في متناول التالميذ

متوسطة

صعبة

التك اررات

12

30

8

النسبة المئوية

%24

%60

%16

التعميق عمى الجدول
من خالل تحميمنا ليذا الجدول يتبين أن نسبة المعممين الذين يطرحون األسئمة في
امتحانات السنة الخامسة متوسطة تقدر بنسبة  ،% 60أما المعممين الذين يطرحون في
امتحانات السنة الخامسة أسئمة في متناول الجميع تقد ر ـب% 24أما نسبة المعممين الذين
يطرحون أسئمة االمتحانات السنة الخامسة صعبة تقدر ـب. %16
 وبالنسبة لممعممين الذين يطرحون أسئمة متوسطة في االمتحانات ال صعبة وال سيمةتكون عمى مقدور التمميذ الذكي والتمميذ الضعيف ولمعرفة نسبة قدرات التالميذ ونسبة
ذكاءىم تقدر ـب. %60
بالنسبة لممعممين الذين يطرحون أسئمة االمتحانات في متناول الجميع وذلك راجع إلى عدم
تفاوت القدرات بين التالميذ وأن يكون مستوى التالميذ تقريبا متعادل وال يوجد تفاوت بينيم
تقدر ـب.% 24
وبالنسبة لممعممين الذين يطرحون أسئمة صعبة وذلك لمعرفة التالميذ األذكياء ونسبة
ذكاءىم وتمرن التالميذ عمى األسئمة الصعبة لكي يكون لدييم مستوى في التعميم وتمرنيم
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الفصل الثاني:

عمى األسئمة الصعبة ألنيم مقبمون عمى الشيادة خاصة في المواد األساسية كالمغة
العربية تقدر بـ .% 16
 كيف تبدأ درسا جديدا؟
االحتماالت

الدخول مباشرة طرح مجموعة من األسئمة إلقاء مقدمة صغيرة

التك اررات

0

25

25

النسبة المئوية

%0

%50

%50

التعميق عمى الجدول
نالحظ من خالل ىذا الجدول أن نسبة المعممون الذين يبدؤون درسا جديدا بطرح
مجموعة من األسئمة تقدر بـ  % 50وكذلك نسبة المعممين الذين يبدؤون درسا جديدا
بإلقاء مقدمة صغيرة تقدر ىذه النسبة ب  % 50أما نسبة األساتذة الذين يدخمون مباشرة
إلى الدرس فيذه النسبة منعدمة.
بالنسبة لممعممين الذين يطرحون مجموعة من األسئمة قبل الدخول إلى درس جديد تجعل
التمميذ يستعيب الدرس الذي درسو ويحفضو ويستطيع المعمم أن يدرك إذا كان التالميذ
فيموا الدرس أم ال وىذه الطريقة تشجع روح المشاركة والمراجعة.
 أما بالنسبة لممعممين الذين يبدؤون درسا جديدا بإلقاء مقدمة صغيرة ىذه الطريقة تجعلالتمميذ يتميد إلى الموضوع ويحضر الدروس قبل دراستيا.
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الخاتمة
لقد نال موضوع التواصل والحوار عناية كبيرة من طرف العمماء ،في الخطاب
التعميمي اإلبتدائي لمسنة الخامسة فالتواصل بشقيو المكتوب والمنطوق لو أىمية كبيرة في
حياتنا االجتماعية والتعميمية باعتبار الحوار والتواصل عنصرين أساسيين في العممية
التعميمية التعممية بين المعمم والمتمقي ...ألن بينيما الرسالة العممية عن طريق قناة وىي
المغة حتى يكون الفيم واإلفيام بينيما تاما فاإلنسان منذ الوجود كان يتواصل مع غيره
عبر الكالم واإلشارات كذلك كشف الدراسة عمى مدى أىمية العممية التواصمية في
المجتمع عامة وفي المجتمع التعميمي خاصة ،ال يمكن تخيل اإلنسان دون تواصل لذلك
فالعممية التواصمية عدة وظائف ال يمكن االستغناء عنيا في حياتنا اليومية ،وكذلك
الطريقة الحوارية التي تساعدنا لموصول إلى حقائق جديدة وتساعدنا عمى فيم الواقع
واختيار المواقف وايجاد الحمول المناسبة والكشف عن الحقيقة وتفاعل اآلراء فالحوار
يتناول أشكال مختمفة وموضوعات عدة منيا الدينية ،األخالقية ،االجتماعية ،االقتصادية.
فالتواصل أشكال وىناك تواصل مع الذات ،تواصل شخصي ،تواصل اجتماعي ،تواصل
لفظي من خالل ىذه الدراسات توصمنا إلى معرفة إستراتيجية الحوار والتواصل ودوره في
الخطاب التعميمي استخمصنا مجموعة من النتائج منيا:
 تعدد مجاالت استعمال التواصل والحوار في حياتنا اليومية يعتبر التواصل أداة لتنميةاإلنسان ويساعده عمى تطوير معارفو وخبراتو سواء من الناحية االجتماعية أو التعميمية أو
التقنية أو التوجييية.
 اختالف مظاىر إيصال الرسالة ،فيستخدم اإلنسان طرق لغوية لنقل المعمومات أياستخدام المغة وطرق غير لغوية وذلك باستخدام اإلشارات كذلك قصد تقوية المواقف
وتقوية المعنى.
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الخاتمة
 تساعد اإلشارات عمى فيم مضمون الرسالة ،وتبسيط المعمومات وتوضيحيا وتسييلإيصاليا.
 يستعمل المعمم التواصل الغير المغوي في بعض األحيان قصد تقوية المواقف أو فقدانمصطمح.
 التواصل فعل استجابة يساعد في خمق عالقات صادقة مع الغير وفك الحواجز التيتوصل بين األشخاص والخروج من ذاتيم والتعرف عمى ذوات اآلخرين.
 اليدف من العممية التواصمية ىو اإلخبار واإلقناع ونقل الرسائل. التواصل يساعد عمى خمق عالقات متبادلة مع المدرس والتالميذ أو بين التالميذأنفسيم و يساعد عمى إنجاح العممية التعميمية التعممية وتحقيق بيداغوجية التعميم.
 التواصل ليس منحصر في مجال معين فقط ،بل لو مجاالت متعددة ومختمفة. يشمل التواصل غير المغوي كل أنواع االتصال التي تستخدم المغة غير المفظيةكاإلشارات واإليحاءات ومختمف حركة البدن ،وتسيل ىذه اإلشارات عممية الفيم وتبسيط
المعمومات وتوضيحيا وتسيل إيصاليا.
 يعتمد المعمم عمى الحوار بطرح مجموعة من األسئمة الموجية لممتعممين لبموغ المعرفةوتسعى ىذه النظرية لتقنية سؤال -جواب.
 الحوار يساعد عمى إنجاح األسموب التعميمي وتحقيق مصمحة الطالب والمعمم ويحققروح الجدل بين األفراد.
 الحوار يحقق روح التعاون والمناقشة وأسموب العمل الجماعي وتفاعل بين المعمموالمتعمم وتبادل اآلراء واألفكار.
 ال يمكن االستغناء عمى الحوار والتواصل في الخطاب التعميمي ألنو يساعد المتعمم فياكتساب عدة ميارات وتساعد المعمم في مراعاة الفروق الفردية بين المتعممين.فالحوار
والتواصل يصل في جميع مراحل التعممية.
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مصادر و مراجع

المصادر و المراجع

المصادر والمراجع بالمغةالعربية:
 -ابراهيم عبد اهلل ناصر وعاطف عمر بن طريف ،مدخل إلى التربية ،ط

 ،1الفكر

لمنشر ،عمان 2000 ،م ،دار الفكر لمنشر.
 -ابراهيم عصمة مطاوع ،الوسائل التعميمية ،ط

 ،2القاهرة 1976 ،م ،مكتبة النهضة

المصرية.
 ابن منظور ،لسان العرب ،ط  ،1بيروت .د.ط .دار صادر ،ج .11 أبو طالب محمد سعيد ورشراش أنيس عبد الخالق ،عمم التربية ( المناهج وتكنولوجيةتدريسها وقويمها) ط  ،1بيروت ،2001 ،دار النهضة العربية لمنشر والتوزيع.
 أحمد منول ،مفهوم الخطاب الشعري عند رومان جاكبسون من خالل كتابة مقاالت فياأللسنية العامة ،مجمة المغة واألدب ،العدد الثاني ،الجزائر ،1994 ،جامعة الجزائر.
 الطاهر بن حسين بومزير ،التواصل المساني والشعرية مقارنة تحميمية لنظرية ريمانجاكبسون ،ط  ،1الجزائر  2007م ،الدار العربية لمعموم.
 الطاهر بن حسين بومزير ،التواصل والشعرية مقاربة تحميمية لنظرية رومان جاكبسون. فرحاتي العربي  ،أنماط التفاعل وعالقات التواصل في جماعة القسم الدراسي وطرققياسها.
 فرحاتي العربي ،أنماط التفاعل وعالقات التواصل في جماعة القسم الدراسي وطزققياسها ،د ط.الجزائر  ،2005 :ديوان المطبوعات الجامعية.
 فرحاتي العربي  ،أنماط التفاعل وعالقات التواصل في جماعة القسم الدراسي وطرققياسها ،دراسة ميدانية لدروس المغة في المدرسة األساسية الجزائرية.
 القرآن الكريم. الكتاب المدرسي في المنظومة التربوية الجزائرية ،واقع وآفاق أعمال الممتقى الوطنيالمنظم يومي  24و  25نوفمبر ،الجزائر 2007 ،م.
 بدر الدين بن ترتدي ،قاموس التربية الحديث ،عربي ،فرنسي ،إنجميزي ،ص .14674

المصادر و المراجع

 بشير عبد الرحيم الكموب ،التكنولوجيا في عممية التعميم والتعمم ،ط  ،2عمان ،2005دار النشر لمنشر والتوزيع.
 بطرس البستاني ،محيط المحيط ،د.ط.بيروت .1987 .مكتبة لبنان. تركي رابح عمامرة ،أحوال التربية والتعميم لطمبة الجامعات والمعممين والمفتش بالتربيةوالتعميم في مختمف المراحل التعميمية ،ط  ،2منقحة ومعدلة ،الجزائر 1990 ،م ،مطبعة
الرغاية.
 جان بيرو ،المسانيات ،ت ر -الحواس مسعودي ومفتاح بن عروس ،الجزائر،2004 ،سمسمة العمم والمعرفة ،دار اآلفاق.
 جون ميول رالف لوينشتاين ،اإلعالم وسيمة ورسالة ،د.ط 1989 .م. -حسن شحاتة ،تعميم المغة العربية بين النظرية والتطبيق ،ط

 ( ،4مزيدة ومنقحة)،

القاهرة ،د ت ،الدار المصرية المبنانية.
 -حسني عبد الباري ،عصر فنون المغة العربية ،د ط ،القاهرة،

 2005م ،مكتبة

اإلسكندرية لمكتاب.
 -حسين محمد حسان ،التعميم األساسي بين النظرية والتطبيق ،د.ط .بيروت.

،1993

دار النهضة العربية.
 خميل الجر ،المعجم العربي الحديث .د-ط -الروس -باريس ،1973 :مكتبة الروسص .865
 خولة طالب اإلبراهيمي ،مبادئ المسانيات العامة ،د ط ،الجزائر2000 ،م.دارهومة. دوجالس براون ،أسس تعمم المغة وتعميمها. رشدي أحمد طعيمة ،المهارات المغوية. زينب محمود البيصري ،الثقافة ودورها في التنمية ،د،ط ،د،ت. شبل بدران وآخرون ،التنمية الثقافية والتنوير ،طالجامعية.
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 ،1القاهرة ،2006 ،دار المعرفة

المصادر و المراجع

 صالح نصيرات ،طرق تدريس المغة العربية ،ط  ،2006 ،1دار الشروق. -طمعت همام ،سين رجيم عن مناهج البحث العممي ط

 -1عمان 1980 :مؤسسة

الرسالة.ص .106
 -طمعت همام ،سين رجيم عن مناهج البحث العممي ط

 -1عمان 1980 :مؤسسة

الرسالة.ص .106
 -طه عبد الرحمان ،في أصول وتجديد عمم الكالم ،ط

 ،2الدار البيضاء 2000 ،م،

المركز الثقافي العربي.
 -عبد العزيز شرق ،نماذج االتصال في الفنون واعالم التعميم وادارة األعمال ،ط

،1

القاهرة،؟  2005م ،دار المصرية المبنانية.
 -عبد الهادي طافر الشهري ،استراتيجيات الخطاب «مقاربة لغوية تداولية» ،ط

،1

بيروت 2004 ،م ،دار الكتاب الجديد المتحدة.
 -عمي تاعوينات ،التواصل والتفاعل في الوسط المدرسي ،د ط ،الجزائر،

 ،2009دار

المعرفة الجامعية.
 فتيحة خموت وآخرون ،الكتاب المدرسي في المنظومة التربوية ،د ط ،الجزائر2008 ،م ،مركز البحث العممي والممتقى لتطوير المغة العربية بالجزائر.
 -محمد ابن موحي ،دنامية جماعة تربوية ،ط

 ،1المغرب 2005 ،م ،منشورات عالم

التربية.
 -محمد جهاد حمل وسمر روحي الفيصل ،مهارات االتصال في المغة العربية ،ط

،1

اإلمارات العربية المتحدة 1424 ،ه 2004 ،م ،دار الكتاب الجامعي ،عمان.
 محمد دريج ،التدريس الهادف -د ،ط ،الجزائر 2000 ،م ،قصر الكتاب. محمد سالمة محمد غياري ،أدوار األخصائي االجتماعي في المجال المدرسي طالقاهرة ،2004 :دار المعرفة الجامعية.
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،1

المصادر و المراجع

 محمد عبيد الحمزاوي ،فن الحوار والمناظرة في األدبين الفارسي و العربي في العصرالحديث ،دراسة مقارنة .pdf
 محمد عوض الترتوري ومحمد فرحات ،المعمم الجديد ،دليل المعمم في اإلدارة الصفيةالفعالة ،ط  ،1عمان 2006 ،م ،دار الحامد لمنشر والتوزيع.
 -محمد لطيف ،الحوار وخصائص التفاعل التواصمي -د ط -المغرب،

 2009م ،دار

النشر افريقيا الشرق.
 محمد وطاس ،أهمية الوسائل التعميمية في عممية التعمم العامةpdf. ، مروان عبد المجيد ابراهيم ،أسس البحث العممي إلعداد الرسائل الجامعية الوراق ،ط ،1عمان  ،2000:ص .37
 نورالدين رايص ،المسانيات المعاصرة في ضوء نظرية التواصل . -نورالدين رايص ،نظرية التواصل والمسانيات الحديثة ،ط

 ،1المغرب  2007م ،عالم

الكتب الحديث.
 يوسف بريك ،وضع العموم اإلنسانية ومشكالتها من منظور ابستمولوجي ،د ط،األردن 1999 :م ،مجمة جامعة دمشق.
 يوسف قطامي ونايفة قطامي ،سيكولوجية التعميم.المواقع اإللكترونية
 www.edutrapidiallef.netwww.acofps.com -
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المالحق

الملحق االول:
االستبيان
ىذا اإلستبيان يحتوي عمى مجموعة من األسئمة المتعمقة بالتواصل والحوار وىي موجية
لمعممي السنة الخامسة من التعميم يندرج ىذا االستبيان في إ طار تحضير مذكرة تخرج من
أجل نيل شيادة الماستر من جامعة عبد الرحمان ميرة تخصص المغة العربية وآدابيا إلعداد
بحث تحت عنوان " استراتيجيات التواصل والحوار في الخطاب االبتدائي لذا نرجو من
معممينا الكرام اإلجابة عن ىذه األسئمة بكل دقة ووضوح.
مالحظة :الرجاء وضع عالمة (×) في الخانة المناسبة وملء الفراغ

79

المالحق

أ /معلومات شخصية
 -1الجنس
 ذكر -أنثى

 -2ماىي الشيادة المتحصل عمييا؟
 لسانس ماستر -دكتوراه

 -3الصفة
مستخمف

مرسم

متربص

 -4عدد سنوات الخبرة
 3سنوات

أقل من ثالث سنوات

أكثر من ثالث سنوات

ب /المغة
ماىي لغتك األصمية؟
عربية

فرنسية

أمازيغية

 -6ماىي المغة المستعممة في الوسط العائمي لمتواصل؟
 الفصحى الدارجة األمازيغية80

المالحق
 الفرنسية-لغات أخرى

ىل التعبير الشفوي يعتبر تواصال بين التمميذ واألستاذ؟
ال

نعم

 -7ماىي المغة التي تتواصل بيا مع التالميذ؟
الفصحى
الدارجة
األمازيغية

 -8ىل يجد التالميذ صعوبة في استعمال المغة أثناء التواصل ولماذا؟
ال

نعم

ولماذا................................................................................................
.....................................................................................................

 -9ماىي المغة الطاغية بين التالميذ في القسم
الفصحى
الدارجة
األمازيغية

ب /بيانات حول الطريقة الحوارية
 -10ىل تعتمد عمى الطريقة الحوارية لتقديم الدرس؟
ال

نعم
81

لمتواصل؟

المالحق

 -11ماىو مستوى الحوار في مادة المغة العربية لمسنة الخامسة ابتدائي؟
جيد

متوسط

حسن

 -12ماالذي يسعى األستاذ الوصول إليو من خالل

الحوار؟

 التعرف عمى مستوى التالميذ تنمية القدرات عمى الحوار زرع الشجاعة في أنفس التالميذ -الجمع بينيما

 -13ماىي الصعوبات التي تواجيك أثناء تطبيقك لمطريقة الحوارية
 عامل الزمن تشويش التالميذ بسبب المناقشة المفرطة -قمة التالميذ المشاركين في الدرس

ج /التواصل
 -14ىل لممحيط دور في إنجاح عممية التواصل المغوي لدى
نعم

التالميذ؟

ال

 -15ىل استخدام الوسائل الحديثة يسيل عممية التواصل البيداغوجي ؟
نعم

ال

 -16ماىي أىمية اإلشارات في نظر معمم االبتدائي في توصيل الرسالة العممية؟
ميمة

ال أدري

ثانوية
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ولماذا؟...............................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
..........................................................................................

 -17ىل يجد التالميذ صعوبة في التواصل بالمغة العربية
نعم

الفصحى؟

ال

ولماذا؟...............................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................

 -18ىل التعبير الشفوي يعتبر تواصال بين التمميذ
نعم

واألستاذ؟

ال

 -19ماىي األسباب التي تدفع المعمم إلى توظيف اإلشارات أثناء

التواصل؟

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

 -20ىل الخجل يعيق عممية التواصل والحوار في
نعم
ال

83

القسم؟

المالحق

د /أسئلة متنوعة
 -21ىل تجد صعوبة في إيصال المعمومات إلى أذىان التالميذ ؟
ال

نعم

ولماذا؟...............................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................

 -22ماىي الوسائل المستخدمة في التعميم؟
 حديثة -قديمة

 -23ماىي اإلشارات المستخدمة من قبل المعمم
 اليدان تحريك الرأس تغييرات الوجو -اإلتصال بالعين

 -24ما مستوى األسئمة التي تطرحيا في امتحانات السنة
 في متناول التالميذ متوسطة -صعبة
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الخامسة؟

المالحق

 -25كيف تبدأ درسا جديدا؟
 الدخول مباشرة طرح مجموعة من األسئمة -إلقاء مقدمة صغيرة
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المالحق
الملحق الثاني :الحصص المسجلة
التاريخ7402/40/9 :

المستوى ،السنة الخامسة ابتدائي

المدة40:00-40 :

النشاط :قراءة

عدد التالميذ70 :

الموضوع :عاصمة بالدي الجزائر
 المعلم :صباح الخير يا تالميذ التلميذ :يقف التالميذ صباح الخير يا سيدي المعلم :من يذكرنا بدرسنا السابق؟ التلميذ  :1خبر إن التلميذ  :2إن وأخواتها المعلم :ما هي أخوات إن؟ التلميذ :1إن-كان التلميذ  :2لكن -التلميذ  :3ليت -لعل

 المعلم :عندما تدخل إن وأخواتها تنصب األول يسمى إسمها وترفع الثاني ويسمى خبرها المعلم :أخرجوا الكتب على الطاولة التالميذ أخرجوا الكتب ووضعوها فوق الطاولة المعلم :حضرتم الدرس؟ التالميذ :نعم ياسيدي المعلم :افتحوا الكتاب صفحة  22قراءة صامتة قراءة صامتة من طرف التالميذ المعلم :من يق أر؟ التالميذ :رفع األياديقراءة تلو األخرى من طرف التالميذ

68

المالحق
 المعلم ،أين تقع عاصمة بالدي؟ التلميذ  : 1تقع في سفح جبل بوزريعة التلميذ  :2يحددها من الشمال الخليج المعلم :اشرح الكلمات .مشافهة .سفح التلميذ  :1سفح :أسفل التلميذ  :2شاهقة :عالية المعلم :استخرج األفكار الجزئية من النص التلميذ  :1القصبة من األحياء القديمة للجزائر. التلميذ  :2األحياء القديمة وأحياء العصرية التلميذ  :3الفنون التقليدية والشعبية لمنطقة الجزائر المعلم :ماهي الفكرة العامة للنص؟ التلميذ :المناطق الخالبة لمنطقة الجزائر المعلم :أكتبوا الدرس داخل الكراس المعلم :يعطي واجب منزليأكتب فقرة ال تتجاوز  11أسطر تعبر فيها عن مكان خالب يميز المنطقة التي تعيش فيها أو مكاناخالبا زرته.
 التلميذ :يكتب التمرين -المعلم :في الحصة المقبلة يجب أن تنجزوا التمرين

68

المالحق
التاريخ7402/40/00 :

المستوى :الخامس ابتدائي
النشاط :قواعد

المدة49:00-49 :

الموضوع :المفعول فيه

عدد التالميذ70 :

 المعلم :صباح الخير يا تالميذ التلميذ :صباح الخير يا سيدي المعلم :من يذكرنا بدرسنا السابق التالميذ :حفالت األعراس المعلم :ماهي الميزة التي تتميز بها أعراس بالدنا؟ التلميذ :1بتحضير المأكوالت التقليدية والحلويات التلميذ  :2تزيين المنزل ،الزغاريد ،الموسيقى المعلم :أخرجوا الكتب والك ارريسأخرج التالميذ الكتب ووضعوها فوق الطاولة
 المعلم :هل حضرتم الدرس؟ التالميذ :نعم المعلم :ماهو درسنا اليوم؟ التالميذ :المفعول فيه المعلم :من يعرف لنا المفعول فيه؟ التلميذ  :1يدل على زمن وقوع الفعل التلميذ  :2يدل على مكان وقوع الفعل التلميذ  :3يكون منصوبا المعلم :يدخل إلى الدرس ويبدأ الشرح ويدون الدرس على السبورة ويعطي أمثلة ويطرح األسئلة علىالتالميذ فهمتم الدرس؟
 التالميذ :نعم المعلم :أكتبوا الدرس التالميذ :يدونون الدرس على ك ارريسهم66

المالحق
 المعلم :أنهيتم؟ التالميذ :نعم المعلم :يقدم تمرين ويكتبه على السبورة السؤال :عين المفعول فيه فيما يلي التلميذ يكتب نص السؤال ويحاول اإلجابة المعلم :أنهيتم؟ التالميذ :نعم المعلم :اإلجابة األولى من يجيب؟ التالميذ يرفعون األيادي ويقولون سيدي سيدي المعلم :يقوم بحل التمرين مع التالميذ ويحاول تصحيح األخطاء ويطرح سؤال عليهم هل فهمتمالتمرين؟ هل من سؤال؟
 التالميذ :فهمنا -المعلم :أحضروا كتب التربية العلمية في الفترة المسائية وحضروا الدرس.

68

المالحق
التاريخ7402/40 /00 :

المستوى :الخامسة ابتدائي
النشاط :قراءة

المدة40:00-40 :

الموضوع :في مهرجان الزهور

عدد التالميذ77 :

 المعلم :صباح الخير يا تالميذ التالميذ :وقفوا وقالوا صباح الخير يا سيدي المعلم :أخرجوا كتب القراءة فوق الطاولة قام التالميذ بإخراج الكتب فوق الطاولة المعلم :من يذكرنا بآخر درس؟ التالميذ :عالمات التأنيث لألسماء المعلم :ماهي؟ التالميذ :التاء المتحركة المعلم :أعطني مثال التالميذ :مثل امرأة ،نبيلة المعلم :عالمات أخرى التلميذ  :1األلف المقصورة مثل ليلى التلميذ  :2األلف الممدودة مثل أسماء التلميذ  :3قد يكون اإلسم المؤنث خاليا من عالمات التأنيث مثل  :سعاد المعلم :افتحوا الكتب صفحة 111 التالميذ فتحوا الكتاب المعلم :قراءة صامتة قراءة صامتة من طرف التالميذ المعلم :أنهيتم؟ التالميذ  :نعم المعلم :من يقرأ؟ التلميذ :يق أر قراءة تلو األخرى89

المالحق
 المعلم :ماذا فهمتم؟ التالميذ :يجيبون المعلم :إشرح المفردات؟ شكلت اللجنة ،صدحت الموسيقى ،على صفحة الماء التلميذ  :1شكلت اللجنة = وضعت اللجنة التلميذ  :2صدحت الموسيقى = بدأت الموسيقى التلميذ  :3على صفحة الماء = على سطح الماء المعلم :أعطي األفكار الجزئية؟ التلميذ  :1الزهور بكل أنواعها وأشكالها المختلفة التلميذ  :2المهرجان العام لزهور وألوانها الجميلة التلميذ  :3الورود ورائحتها الجميلة المعلم :يكتب على السبورة األفكار الجزئية أعطي عنوان أو فكرة عامة للنص التلميذ :المعرض العام للزهور المعلم  :واجب منزليأعرض على زمالءك بعض االحتفاالت التي تقوم بها تالميذك أو قريتك في المناسبات المختلفة في
الحصة المقبلة البد أن تنجز التمرين.
التالميذ :نعم ياسيدي
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