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بسم ا الرمحن الرحيم


 وزارة الرتبية والتعليم
إدارة التدريب الرتبوي  واالبتعاث/ اإلدارة العامة للرتبية والتعليم مبنطقة القصيم 

 

عوائق االتصال يف الصف الدراسي







٢

: مدخل  

االتصال أمر ال ميكن تعريفه بسهولة، 
ٌ

.ولكن ميكن مالحظة نتائجه

االتصال





٣

عملية تبادل املعلومات بني املرسل واملـستقبل، 
.وإدراك مضمون هذه العمليات

تعريف االتصال





٤

مستويات االتصال








٥

أركان العملية االتصالية





٦

أركان العملية االتصالية

الرسالةاملرسل

مستقبل

التغذية املرتدة

حتويل الرسالة إىل رموز

وسيلة

فك الرموز
ُّ

فهم الرسالة االستجابة



٧

االتصال والنجاحاالتصال والنجاح
بتحليل السجالت " كارنيجي للتكنولوجيا " قامت مؤسسة 

 :اخلاصة بعشرة آالف شخص لتصل إىل النتيجة اآلتية 
بنجاحمن النجاح يعود إىل املقدرة يف االتصال مع الناس % ) ٨٥(

 و يف دراسة أخرى : 
شخص ممن فقدوا وظائفهم يف عام واحد  ) ٤٠٠٠( إنه من بني 
منهم فقط ممن فقدوها بسبب عدم % ) ١٠(جند أن 

 قدرتهم الفنية على إجناز أعماهلم ،
من العاملني املطرودين فقدوا أعماهلم ألنهم مل % ) ٩٠( وأن 

. يقوموا باالتصال الناجح مع اآلخرين 



٨

 دقائق ١٠: الزمن  دقائق ١٠: الزمن ) جماعي / فردي(  نشاط

:ًمبفردك ـ أوال ـ ثم بالتعاون مع أفراد جمموعتك 

عدد مصادر عوائق االتصال 
يف الصف الدراسي
ِّ



٩



. ـ بيئة الصف٤

. ـ املعلم١
.ـ الطالب٢
.ـ حمتوى املادة٣

 نشاط



١٠



.اإلغراق يف اللفظية الزائدة






١١

   AIbert Meharabian  


عملیة االتص ال 

الكلمات
 %٧

نبرة الصوت
 %٣٨

تعبیرات الجسم
 %٥٥

الكلمات نبرة الصوت تعبیرات الجسم

٩٣%



١٢

زيادة أعداد الطالب يف الفصل الواحد



١٣

استخدام مفردات فوق مستوى 
الطالب
حدثوا الناس مبا : (قال علي بن أبي طالب ـ رضي اهللا عنه
يعرفون، أتريدون أن يكذب اهللا ورسوله

َّ ْ
.(



١٤

اخلوف من الظهور مبظهر اجلاهل

تأكد من وصول املعلومات إليهم بصورة ... وجه للطالب أسئلة 
.صحيحة



١٥

االقتصار على األساليب التقليدية ـ فقط ـ 
.يف تقديم املعلومات

فإن طريقته يف ....إذا جنح املعلم يف طريقة اتصاله بطالبه
َّ

.التدريس ناجحة



١٦

 .الصراخ
إن الصوت املعتدل أكثر فاعلية

َّ
.



١٧

ال تبدأ درسك بانتقاد طالبك
إذا عاش الشخص يف جو من السخرية، مال إىل اخلوف 

ِّ
.والعزلة واالنطواء



١٨

.الدرس األبرت

بين الصلة بني الدرس اجلديد والدرس السابق،أو الدرس 
ِّ َ

.التايل



١٩

الطريان إىل قمة الدرس



٢٠

ترك الطالب ميارس أنشطة دون 
 توجيه 

جيعله يشعر بالقلق، وعدم الثقة بعمله



٢١

 اإلسراع يف التدريس

. تكلم باعتدال من حيث السرعة



٢٢

سوء اختيار الوقت



٢٣

سوء اختيار املكان



٢٤

اختالف العادات والتقاليد بني 
املرسل واملستقبل



٢٥

استخدام لكنة أو هلجة غري مألوفة



٢٦

ازدحام الرسائل



٢٧

لونه...جودته.. حجم اخلط



٢٨

تدرج من احملسوس إىل ارد 

أثبتت الدراسات أن◌ اإلنسان يتذكر بعد مضي شهر
َّ ّ

: 
 .مما يسمع ويشاهد وميارس% ٩٥.مما يسمع ويشاهد%  ٧٥. مما يسمع% ١٣

 



٢٩

التلقي فرع عن احملبة
TT} } َا غفَظ كُنت لَوو ملَه اللّهِ لِنت نةٍ ممحا رلِيظَ الْقَلْبِ فَبِم

 لِكوح الَنفَضُّواْ مِن{ ١٥٩(



٣٠

TT 







٣١

 دقائق ١٠: الزمن  دقائق ١٠: الزمن )جماعي ( نشاط

:بالتعاون مع أفراد جمموعتك ناقش 

هل تكون الوسيلة من عوائق االتصال 
يف الصف الدراسي؟
ِّ

.



٣٢

استخدم الوسيلة يف وقتها املناسب



٣٣

ال تدع الطالب يفهمون من 
الوسيلة غري ما تقصد



٣٤

ال تفصل بني استخدام الوسيلة 
وأخذ املالحظات عنها



٣٥

  ٨ – ١         استخدم األعداد من 
.حبيث ال يكون أي عدد جماور للذي يليه من مجيع اجلهات 

٢
٨
١
٧

٦
٤

٥
٣

اسرتاحة



٣٦

اجعل كل طالب يشعر بأن ما 
َّ َّ

تعلمه يفيده



٣٧

ال تنتقد الكتاب املقرر أمام طالبك



٣٨

كن مرتبا باستعمالك السبورة
ً

.



٣٩

ٍال تكن سببا يف حجب أي جزء من 
ّ ً

السبورة 



٤٠

.ال حتدد الطالب قبل إلقاء السؤال



٤١

ال تعد طالبك يف بداية الدرس أنك يف 
ملخصا ملا نهاية الدرس ستعطيهم

ً
ستقوله



٤٢

مل أفهم (ال تعود طالبك على قول 
).الدرس



٤٣

االستمرار يف التدريس بعد انتهاء 
.وقت الدرس



٤٤

ال ترتك الدرس ينتهي بضوضاء، 
.أو فوضى



٤٥

التوجيه املستمر قد يولد ردة فعل 
. سلبية



٤٦

 االفرتاضات املسبقة



٤٧

   الفشل يف بعض املواقف            



٤٨

ال تدع لفئة من الطالب فرصة االستيالء                 
. على النشاط



٤٩

ال تهمل الطالب وأنت تصغي، أو تتحدث                 
ٍ.مع طالب



٥٠

شجع الطالب على أن تكون اإلجابة موجهة                 
ْ

.للمجموعة وليس للمعلم فقط



٥١

اجعل تشويق الطالب حافزا على التعلم                 
ً

وليس باعثا على التسلية فقط
ً

.



٥٢

الناس يتعلمون من الدعابة أضعاف ما                 
.يتعلمونه بالطرق األخرى

دلت الدراسات على أن 
َّ

فقط من الناس يقولون الطرائف %٥
.بفاعلية ولديهم روح الدعابة



٥٣

ابتعد عن مشتتات الفهم                 



٥٤

) األنا ( كبح                 

الطالب يفكر ـ فقط ـ فيما يقوله حينما ينتهي املعلم من 
.حديثه



٥٥

فسر الرموز                
ِّ 



٥٦

                

اسرتاحة

 
صل كل حرفني متشابهني معا من غري أن تتقاطع اخلطوط أو 

ْ ً َّ ْ
ِ

.خترج عن املربع 





  



٥٧

.شرود الذهن، وأحالم اليقظة                 



٥٨

                  
.ضعف الدافعية، وعدم االهتمام



٥٩

                 
. فهم الفكرة بصورة مغايرة



٦٠

سبحانك اللهم 
َّ

وحبمدك أشهد أن ال 
إله   إال أنت أستغفرك 

. وأتوب إليك

 كفارة الس

جزاكم اهللا خريا 
ً

 على حسن تفاعلكم

 أخوكم
 حممد السلطان




