
 )المحاضرة الثانية(

 communication theoryنظرية االتصال 

 المهارات بتبسٌط فٌها المعلم ٌقوم عملٌة

 مشاركٌن المتعلمٌن وتجعل ذلك، على لتعٌنه المتاحة الوسائل كل مستخدما لطالبه، والخبرات

 اتصال على تقوم العملٌة بان نقول المفهوم هذا نبسط ولكً .الصف غرفة فً حولهم ٌدور فٌما

لٌوصل الٌهم المادة العلمٌة ) الرسالة ( مستخدماً وسائل  ( المستقبل)  بطالبه( المرسل)  المعلم

 تعلٌمٌة لتوضٌح مادته ) الوسٌلة(.

المرسل : فً غرفة الصف هو المعلم او المحاضر او الطالب احٌاناً ، اي انه المصدر  - أ

الذي ٌقوم بشرح الدراسة ) الرسالة (، وحتى ٌقوم المرسل بعمله على خٌر وجه 

 ان تتوفر فٌه الشروط منها :ته بأٌسر الطرق البد وٌتمكن من اٌصال رسال

 اٌمانه بالعمل الذي ٌؤدٌه محباً له وبدوره فً خدمة ابناء وطنه وشعبه متمكناً من مادته. -1

 المامه بجمٌع عناصر المنهاج الدراسً لمادته. -2

 .المامه بمصادر الوسائل التعلٌمٌة ومعرفته لجمٌع الوسائل التعلٌمٌة المتوفرة فً البٌئة -3

 ان ٌعرف طالبه ومستواهم العلمً واعمارهم الختٌار المناسب لهم. -4

 ان ٌكون بشوشاً محباً لطالبه حلٌماً متسامحاً. -5

 ان ٌستخدم عدة طرق لتبسٌط رسالته للمستقبلٌن لضمان حسن استعمالها. -6

 ان ٌختار الكلمات االكثر مناسبة لزٌادة استٌعاب المستقبل. -7

وصل المعلم ) المرسل ( الٌهم الرسالة ) معارف المستقبل : وهم الطالب الذٌن ٌ - ب

ومفاهٌم واتجاهات ومهارات جدٌدة ( وحتى تضمن حسن استقبال الرسالة البد من توفر 

 له :

 الراحة البدنٌة والنفسٌة. -1

المكان المناسب والجو المناسب كان ٌكون المكان جٌد التهوٌة والمقاعد المرٌحة  -2

 واالضاءة الكافٌة.

 ان ٌشعر الطالب باهمٌة الخبرات والمهارات )الرسالة( التً تقدم لهم وفائدتها لهم. -3

 ان ٌجعل المعلم من طالبه عنصراً مشاركاً فً المناقشة ، ال سلبٌٌن مستمعٌن. -4



الرسالة : وهً مجموعة المهارات والعادات والقٌم والحقائق العلمٌة التً ٌنوي المرسل  - ت

ٌن )الطالب( الكتسابها ولضمان نجاح وصول الرسالة ) المعلم( اٌصالها للمستقبل

 للطالب وتأثٌرها فً تغٌٌر سلوكهم البد من توفر التالً بها :

ان تكون نابعة من المنهاج ومناسبة لمستوى الطالب )المستقبلٌن( وعمرهم العقلً  -1

 والزمنً.

 ان تلبً حاجات الطالب ورغباتهم. -2

 ومات.ان تعرض علٌهم باسلوب شٌق متسلسل المعل -3

 ان تكون كمٌتها مناسبة للوقت الذي ستعرض به . -4

 ان ٌستخدم المعلم وسائل مناسبة لتوضٌح جوانبها. -5

ان ٌشارك الطالب المعلم بالحوار والمناقشة وٌكون دور المعلم مرشداً وموجهاً ال  -6

 ملقناً.

قهم الوسٌلة : المقصود بالوسٌلة كل ما ٌساعد المعلم على تبسٌط الرسالة لطالبه وتشوٌ - ث

لتقبلها فقد تكون الكلمات من خالل اسلوب سهل وبسٌط، وقد تكون بسمة المدرس 

وحركات ٌدٌه وتعابٌر وجهه. وقد تكون كلمة مكتوبة على بطاقة، وقد تكون صورة او 

 فلماً او نموذجاً ... الى غٌر ذلك من الوسائل

 سالتهالتغذٌة الراجعة : من خاللها ٌعرف المرسل مدى استالم المستقبل لر - ج

 االسباب التي ادت الى استخدام التقنيات التربوية

 اتساع اهداف تدرٌس العلوم فً المرحلة االبتدائٌة -1

نتٌجة للتنوع الذي حدث فً اهداف تدرٌس العلوم فً المرحلة االبتدائٌة واالهتمام 

بالتلمٌذ من جمٌع النواحً المعرفٌة والوجدانٌة والمهاراتٌة ولمواجهة هذا النوع فً 

 الهداف ٌتطلب من المعلم استخدام تقنٌات ووسائل تعلٌمٌة متنوعة لتحقٌق كل هدف.ا

 الفروق الفردٌة بٌن المتعلمٌن -2

الصف الدراسً ٌتكون من مجموعة من المتعلمٌن الذٌن ٌختلفون فً القابلٌات والمٌول 

واالتجاهات والمواهب، اضافة الختالفهم من حٌث العمر الزمنً وهذه االختالفات 

طلب من المعلم ان ٌنوع فً وسائله التعلٌمٌة لمواجهة مثل هذه الفروق. ومن تت

المعروف ان مشكلة الفروق الفردٌة داخل الصف تظهر قلٌالً فً المرحلة االبتدائٌة. 

وٌتوالى ظهورها بدرجة ملحوظة وكبٌرة بٌن المتعلمٌن فً الصف الواحد فً المرحلة 

 وٌة ...المتوسطة ، وتزداد فً المرحلة الثان



 زٌادة عدد التالمٌذ -3

ففً السنوات االخٌرة ازدادت اعداد التالمٌذ فً المرحلة االبتدائٌة وترجع هذه الزٌادة 

الى عوامل كثٌرة منها زٌادة السكان وزٌادة الوعً التعلٌمً بٌن المواطنٌن كما ٌرجع 

المدارس بشكل  اٌضاً الى الزامٌة ومجانٌة التعلٌم فً المرحلة االولى كذلك زٌادة اعداد

 ملحوظ.

وقد ترتب على زٌادة اعداد التالمٌذ بشكل ملحوظ زٌادة كثافة الصف لذلك برزت حاجة 

الستخدام طرائق واسالٌب ووسائل تعلٌمٌة متنوعة لمواجهة االعداد الكبٌرة داخل 

الصف كاالستعانة باقالم واجهزة العرض المختلفة بغٌة التمكن من تدرٌس مجموعات 

تالمٌذ. كما انه عن طرٌق استخدام التلفزٌون ٌمكن تقدٌم دروس ناجحة اكبر من ال

 لتدرٌس العلوم الالف من التالمٌذ فً المناطق المختلفة.

 

 تنوع الموضوعات العلمٌة -4

تحتوي مناهج العلوم للمرحلة االبتدائٌة على موضوعات كثٌرة ، بعض هذه 

ارب او عن طرٌق المصورات الموضوعات ٌحتاج فً دراسته الى قٌام التالمٌذ بالتج

 او االفالم التعلٌمٌة او المجسمات .... الخ.

 اتساع المعرفة العلمٌة ) االنفجار المعرفً( -5

تتقدم المعرفة العلمٌة بخطى واسعة فً عصرنا الحاضر فاالكتشافات العلمٌة 

علمٌة واالختراعات العلمٌة الحدٌثة تتزاٌد ٌوماً بعد ٌوم مما ٌؤدي الى زٌادة المعرفة ال

الهائلة فً المعرفة فان معلم العلوم ٌجب الزاماً المتوفرة لدى االنسان. ولمواجهة الزٌادة 

علٌه استخدام طرائق واسالٌب ووسائل تعلٌمٌة متنوعة من رادٌو وتلفزٌون ومصورات 

 ومجسمات .... الخ

 االرتفاع بنوعٌة العلم -6

 انخفاض الكفاءة فً العملٌة التعلٌمٌة التربوٌة -7

 اهتمام المتعلمٌن وتشوٌقهم وجذبهم الى الدرس اثارة -8

 

 

 



 


