
  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
  وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

  اللجنة الوطنية لتقييم وبرجمة البحث العلمي
CNEPRU 

  
  2008ي نوتقرير السال

 عنوان مشروع البحث
 
  
  
  

  
  .جامعة احلاج خلضر باتنة: املؤسسة
  .قسم علم النفس وعلوم التربية: الفرع

 ").االتصال البيداغوجي"احلقل املعريف البيداغوجي ( التربية علوم : ميدان البحث
  

  .العريب فرحايت              أستاذ حماضر/ د: رئيس املشروع
  flarbi@maktoob.com:الربيد االلكتروين

  
 :فريق البحث

  بالدروس. م.عدوان يوسف          عضوا               أ/ أ
  مساعد.         أسعداوي زينات        عضوا       / أ
  بالدروس. م.حواس خضرة          عضوا               أ/ أ
 مساعد . بعزي مسية             عضوا                أ/ أ

  
 

 R01320070059رمز املشروع 

 جودة مهارات االتصال البيداغوجي يف التعليم الثانوي



  فهرس التقرير السنوي

  التذكري مبوضوع البحثـ 

  نص التقريرـ 

  حصيلة نتائج السداسي األولـ 

   السداسي األولخالصة حصيلة نتائجـ 

  حصيلة علمية للسداسي الثاينـ 

  استمارة تصنيفـ 

  استمارة حتليلية لتقييم املشروعـ 

  عالقة املشروع مع احمليطـ 

  صعوبات البحث ـ 

   اللجنة أشرياتتـ 

  

  
  
  
  
  
  
 
 



  :التعريف مبشروع البحث
داغوجي بصفة يصنف هذا البحث ضمن البحوث يف علوم التربية، ويندرج ضمن احلقل املعريف البي

عامة ويتخصص يف االتصال البيداغوجي، من حيث دراسة وتقومي الفعل البيداغوجي وفق معايري 
 تاجلودة التعليمية، ويبحث الصعوبات اليت تعيق االرتقاء بأداء األستاذ الثانوي والطالب يف مهارا

واملدارس العاملية التواصل واالتصال، وهي مسألة باتت من الضروري حبثها يف ظل تأهب التربية 
  .للتكيف ومتطلبات جمتمع املعرفة واليت من أمهها االتصال والتواصل

  .تطوير نظم اجلودة يف مؤسسات التعليم العايل والثانوي: املخرب
  .احلاج خلضر باتنة: اجلامعة
  .اآلداب والعلوم االنسانية: الكلية
  .علم النفس وعلوم التربية: قسم

  31/12/2010  إىل 01/01/2008من ) ثالث سنوات  (مدة املشروع
  .العريب فرحايت              أستاذ حماضر/ د: رئيس املشروع
    flarbi@maktoob.com:الربيد االلكتروين
  جودة مهارات االتصال البيداغوجي يف التعليم الثانوي :عنوان املشروع

ـ املهارة ـ االتصال اجلودة ـ التعليم الثانوي ـ الطالب ـ األستاذ : الكلمات املفتاحية
  .البيداغوجي ـ معايري اجلودة

  
  
  
  
  
  
  
  
  



  نص التقرير
  2008 حصيلة نتائج البحث

  )31/06/2008 إىل 01/01/2008( السداسي األول 
 

يف إطار مشروع البحث الذي اعتمد من طرف اللجنة الوطنية لتقييم وبرجمة البحث العلمي 
  :فريق البحث املتكون من األساتذةب .R01320070059  حتت رقم2008اجلامعي لسنة 

  .ضوا ورئيسا           عالعريب فرحايت / ـ د
         عضوا                عدوان يوسف   /  ـ  أ
    عضوا                سعداوي زينات       /  ـ أ
       عضوا                 حواس خضرة     /  ـ أ
                       عضوا       بعزي مسية     /  ـ أ

  
شرع فريق البحث املذكور يف ختطيط وبرجمة اخلطوات العملية اإلجرائية وفق معيار تقسيم 
العمل واألدوار خلطة اإلجناز واليت مت رمسها واالتفاق على خطواهتا املنهجية يف اجللسة العلمية 

  .العملية األوىل للفريق
جانفي ( روع يف إجناز البحث ويف ضوء ذلك بدأ الفريق خالل السداسي األول الش

ويف نطاق األهداف السداسية اليت حددها الفريق إلجناز وحبث  ) 2008 ـ جوان 2008
 يف السنة األوىل واملتعلقة بتصميم اإلطار النظري من خالل مجع املادة ومعاجلة املرحلة األوىل

  :العلمية ومناقشة املفاهيم النظرية وذلك من خالل
راجع املرتبطة مبوضوع البحث، وحتديدا تلك املتعلقة باجلانب النظري يف جمال ـ مجع املصادر وامل

  .  والتلميذ يف املرحلة الثانويةذاجلودة التعليمية واالتصال البيداغوجي بني األستا
ـ كما شرع يف تصنيف وترتيب املراجع اليت مت اإلطالع عليها واقتناؤها من املؤسسات حبسب 

  .خطة املوضوع وهيكلته
  :والغرض من هذه اخلطوة

  . رـ معرفة ميدان البحث وخريطته الفكرية وتصنيف املراجع واملصاد



              .ـ ترتيبها وتصنيفها وفق هيكلة املوضوع
فقد مسحت هذه اخلطوة مبعرفة ميدان البحث وإجناز مجلة من األهداف احملددة     

جناز البحث النظري حيث متت لإلجناز يف السداسي األول، فقد مت الشروع من خالل ذلك يف إ
 للبحث واملفاهيم املرتبطة هبا التراث العلمي التربوي، بغرض استخالص ةدراسة املفاهيم األساسي

  .اإلطار النظري ملفاهيم البحث ومن مثة معاجلة مشكلة البحث والتحقق من فرضياهتا
  :حبث املفاهيم النظرية يف التراث العلمي التربوي

وعة من املفاهيم املتعلقة باالتصال البيداغوجي واجلودة التعليمية بغرض حبث فريق البحث جمم
ستخالص اإلطار النظري ملفاهيم البحث ومن مثة معاجلة مشكلة البحث والتحقق من فروضها ا

  :وتفصيل حبث املفاهيم نورد ملخصا له يف ما يلي. منطقيا وأمبرييقيا
  :أوال ـ تعريف االتصال البيداغوجي

صال البيداغوجي ذلك الفعل البيداغوجي من حيث هو جمموعة من املهارات اللفظية يقصد باالت
اليت يصدرها كل من األستاذ والطالب أثناء إجناز الدرس بصفة متبادلة ... واإلميائية وااليقونية

ة بينهما، وبغرض التعلم والتعليم يف جمال تبليغ أو إنتاج أو استثمار املعرفة كأهداف معرفية وإجرائي
  .ويف نطاق معايري حمددة للجودة

  :ومن الواضح أن هذا التعريف يتضمن حبث االتصال البيداغوجي وفق معايري اجلودة يف
  . بني املعلم والطالبةـ مضمونه كرسائل متبادل1
  .ـ حبث مهارات اللغة واحلوار واإلمياءات وكل أشكال التعبري2
  .والنماذجـ حبث الوسائل الديداكتيكية كالكتاب والصورة 3

  :ثانيا ـ مفهوم اجلودة يف االتصال البيداغوجي
بانتقال املعرفة (يقصد باجلودة يف االتصال البيداغوجي حتسني وإتقان الفعل البيداغوجي التواصلي 

ـ من حيث هو مهارات وفنون ـ وفق مستويات من األهداف ) اواخلربات واملعلومات وبناؤه
  .ائرية، ومقتضيات املعايري العاملية للجودة يف جمتمعات املعرفةاملعيارية التعليمية للمدرسة اجلز

  .وتفصيل حتليل هذه املفاهيم ندرجها يف املالحق املرفقة بالتقرير
  
 
 



   ):31/12/2008 إىل 01/07/2008 (السداسي الثاين
سي  واملتفق عليها يف اجللسة األوىل لفريق البحث مت الشروع خالل السداتبعا للمنهجية املتبعة

الثاين يف اجناز اخلطة لتنفيذ املشروع وتركزت على اخلصوص يف ما نسجله حتت بند احلصيلة 
  :العلمية كالتايل

  : )2008( احلصيلة العلمية للسداسي الثاين من السنة األوىل 
  :  نتائج عملية

  :ـ املداخالت واملنشورات
  :ـ منشورات على املستوى الوطين والدويل

 حماضرات وأعد مقاالت يف جمال االتصال البيداغوجي واجلودة التعليمية، برمج فريق البحث عدة
 .مت إجناز بعضها ونشر والبعض اآلخر يف االنتظار والباقي مازال مل ينجز بعد

  
  مكان اإللقاء  عنوان املقال  الباحث
امللتقى الدويل نظرة جديدة للتعليم   أفكار حول اجلودة التعليمية  العريب فرحايت

باملركز اجلامعي العريب بن العايل 
  مهيدي أم البواقي

االتصال والتواصل يف اجلماعات   العريب فرحايت
 الصغرية إدارة القسم التعليمي منوذجا

امللتقى الوطين حول تسيري املوارد 
  البشرية ورقلة

  
 :ـ تسجيل مواضيع املاجيستري مرتبطة مبشروع البحث

  
  الباحث  املشرف  املوضوع

ادية للطالب اجلامعي يف احلاجات اإلرش
  ضوء اجلودة الشاملة

  عتوتة صاحل  العريب فرحايت/ د

  
 
 



 
 

 :ـ تسجيل مواضيع الدكتوراه مرتبطة مبشروع البحث
  

  الطالب  املشرف  املوضوع
التمركز حول العلم التقين يف الربامج 
املدرسية وعالقته بصعوبات بناء 
الشخصية التواصلية يف ظل املقاربة 

  بالكفايات

  داخمي ليلى  العريب فرحايت/ د

وظيفة متثالت التالميذ يف تنمية 
الكفاءات اخلاصة بتعلم املفاهيم لتحقيق 

السنة األول متوسط (اجلودة التعليمية 
  )منهاج التاريخ واجلغرافيا

  زينات سعداوي  العريب فرحايت/ د

  
 : مرتبطة مبشروع البحثسـ تسجيل مواضيع الليسان

  
  لبالطا  املشرف  املوضوع

االتصال العائلي وعالقته بالتحصيل 
الدراسي لدى عينة من طلبة التعليم 

  الثانوي

  فروج إميان  عدوان يوسف

  
  
  
  
  
  



 
  استمارة تصنيف

  )أ ( 
  

  تاريخ االعتماد  االختصاص  عنوان املشروع
  01/01/2008  علوم التربية جودة مهارات االتصال البيداغوجي يف التعليم الثانوي

  
  

  يفاستمارة تصن
  )ب ( 

  
جماالت أخرى تطرق هلا   املؤسسة األصلية  الرتبة  أعضاء فريق البحث

  الباحثون
  الشيء  جامعة باتنة  حماضر. أ  العريب فرحايت
  الشيء  جامعة باتنة  مكلف بالدروس. أ  عدوان يوسف
  الشيء  جامعة باتنة  مكلف بالدروس. أ  سعداوي زينات
  الشيء  جامعة باتنة  مساعد. أ  حواس خضرة

  الشيء  جامعة باتنة  مساعد. أ  عزي مسيةب
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  .خمرب تطوير نظم اجلودة يف مؤسسات التعليم العايل والثانوي: خمرب االرتباط

  صيلة العلميةاحل
  االشراف على املذكراتـ 

  املستوى                                      العدد
  1                                        الليسانس
  1                                        املاجستري
  2                                        الدكتوراه

 إجنازات أخرىـ 
 2ملداخالت اليت مت إلقاؤها                        ا

 



 
  عالقات املشروع مع احمليط

 بناء على الطبيعة التربوية للمشروع شرع فريق البحث باالتصاالت األولية بالسلطات التربوية
  الستصدار رخص الزيارة للثانويات لالتصال بأساتذة التعليم الثانوي

  .ال شيء: استهالك القروض
  : اتالصعوب

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  التأشريات
  

  
  إمضاء رئيس املشروع

  
  

  إمضاء رئيس اللجنة العلمية

  
  

  :إمضاء فريق البحث
  

  مكلف بالدروس. عدوان يوسف           أ
  مكلف بالدروس. حواس خضرة            أ
  مساعد. سعداوي زينات          أ
  مساعد. بعزي مسية                أ

  

  
  

   ورأي اللجنة العلميةتوصيات
  
  
  



  
  
  
  
  

  
 ملالحقا

 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  



 :مقدمـة
إنـه  .  يكتسي التواصل أمهية بالغة يف قيام عالقات مادية ومعرفية بني األفراد واجلماعات           

ممارسة ضرورية لقطاعات متعددة، ومنها قطاع التعليم والتربية حيث تقوم بني أطرافـه املختلفـة          
.  يلعب التواصل دورا كبريا يف وضع الربامج واملناهج واستمرار متاسكها          عالقات تبادل للمعرفة و   

 أطـراف   ما هو التواصل إذن، وما هي أشكاله، ما هي العالقات التواصلية القائمة واملمكنة بـني              
التعلمية؟ وما هي الشروط الكفيلة بتحقيق كفايات لغوية وتواصلية تركز على  - العملية التعليمية
  .ي للمعرفة ؟ تلك أسئلة حناول اإلجابة عليها من خالل هذه احملاولةاجلانب الوظيف

 : اجلماعةتواصل يفل مفهوم االتصال وا1 
 : املعىن اللغوي 1 -1  

( و التواصل ضد التـصارم      ... ، اتصل الشيء بالشيء ، مل ينقطع        " لسان العرب   " جاء يف   ـ  
  ).التقاطع

هو اإلبالغ و اإلطالع و اإلخبار أي نقل خرب ما أن التواصل  " le Petit Robert" وجاء يف 
كما يدل على الشيء الذي يـتم تبليغـه، و   . أي إقامة عالقة مع شخص ما من شخص إىل آخر

 مـرة يف    أولCommuniqué) فعل(و قد استعمل    . الوسائل التقنية اليت يتم التواصل بفضلها     
ـ    1361اللغة الفرنسية القدميـة سـنة    : أمـا املـصدر    .شيء؛ ومعنـاه ربـط الـشيء بال

Communication      واللفظ مشتق من الالتينية الشعبية، ويـدل       . 1564  فقد استعمل سنة
 .على جمموع الوسائل و التقنيات املوظفة يف نقل املعلومات بني األفراد

كما جـاء يف معجـم       " Communication"  تشري يف أصلها الفرنسي   وكلمة تواصل   
شخص مع شخص ، شخص مع شيء مادي أو معنـوي، أو            " ( قة ما إقامة عال " علوم التربية إىل    

 كما يشري يف الوقت نفسه إىل       ،)اخل  …مؤسسة مع مؤسسة، أو مجاعة مع مجاعة أو علم مع علم            
   . التقنية وما يتضمناه من وسائل واستراتيجيات وقنواتتفاصيلهمفعل التوصيل والتبليغ بكل 

 اليت حيدث هبا التفاعـل والعالقـات        ةـ كما ورد يف نفس املعجم أن التواصل هو اآللي         
   .)هيأت وحركات ومتغريات اجلسم ( اإلنسانية، وتشمل كل رموز الذهن واإلمياءات 

سـنة  Wienerيف االصطالحات العلمية مبا نشره وينر       " اتصال  "ويؤرخ لدخول كلمة     
ه السيربنيتيقا أو علم التحكم حيث أكد إن لكل أثر فعـل،             عن الفعل االرتدادي يف كتاب     1948



ارتداد معني؛ فأي فعل حيدث أثرا ما؛ فإنه بالضرورة حيدث ارتدادا أو ارجتاعـا أو مـا يـدعى                   
   .الفيدباك، وهو ما أضاف الشكل الدائري يف عالقة التواصل

  :ـ املعىن اإلصصطالحي2ـ1
بنقل معلومـة   (  ظاهرة االتصال    ـ عرف  :  "Escarpit" اسكاربيت  " تعريف  ـ   

من مرسل إىل مستقبل بكيفية تشكل يف حد ذاهتا حدثا ، وجتعل من اإلعالم منتوجا هلذا احلـدث                  
.(  

( حيث يؤكد على أنـه      " C.Cooleyشارل كويل    "عندورد االتصال كمفهوم إجرائي     وـ  
كل رموز الـذهن مـع      امليكانزم الذي بواسطته توجد العالقات اإلنسانية وتتطور، وإنه يتضمن          

وسائل تبليغها عرب اجملال وتعزيزها يف الزمان، ويتضمن أيضا تعابري الوجه واحلركات ونربة الصوت              
  ).والكلمات والكتابات واألنترنت وكل ما يشمله آخر ما مت من االكتشافات يف التواصل

ـ     العالقات التواصلية  على أن    تؤكد  هذه التعريفات  نإ د معـىن    تتضمن بالضرورة ما يفي
ــ بلغـة     االرتباط بني شيئني أو موضوعني أو مؤسستني أو شخصني أو مجاعتني يكون أحدمها            

اإلعالم ـ يف وضعية املرسل واآلخر متلقي ويف إطار الفعل ورد الفعل، أو املثري واالستجابة ومـا   
عـن   أطراف العالقـة     الرسالة بني ويتم التواصل وإرسال     حيدث بينهما من تفاعالت وتأويالت،    

، أو مرئيـة    لغوية وميتالغويـة  طريق قناة، عادة ما تكون يف اجملال التربوي صوتية مسعية ومقوالهتا            
   . متوضعية وحركية وميمية وموضةبصرية، ومقوالهتا 

كما تبني هذه التعريفات أن االتصال ال حيدث إال يف مجاعة أي بني شخصني فأكثر، وهو                
 والرسالة والقناة، والشفرة، وتقوم     لاملرسل ، واملستقب  : ة يف   بنية هلا عناصرها تنحصر عاد    عملية أو   

  : على مبادئ أمهها 
 ـ أن التواصل يتضمن كل رموز الـذهن   2.   ـ أن التواصل هو جوهر العالقات اإلنسانية  1

 ـ أن التواصل يتم عرب وسائل يف املكان والزمان ، وميكن أن متيز بـني عـدة    3     .واجلسم 
مثـل  ) قناة مشيـة    ( ووسائل مسعية منطوقة كاللغة واألصوات ، ووسائل مرئية         وسائل لالتصال   

  ) .القناة الذوقية ( الرائحة والعطر ، ووسائل ذوقية كالطعام 
 
 
 



  االتصــــال يف اجملال التربوي
 :  نظام االتصال داخل املدرسة ـأوال

 له نظامـه اخلـاص يف جمـال         النظام التربوي بوصفه بنية من البنيات االجتماعية وجهاز تنظيمي        
توقف االتصال على ترمجة األفراد للرمـوز واملعـاين املتبادلـة بـني             ، حيث ي  التواصل واالتصال 

  .اجلماعات التربوية أو غريها 
، وما هـي أمناطـه      يف اجملال التربوي  وإذا كان لالتصال هذه األمهية يف التفاعل فما هو االتصال           

  .وما كفايته الوظيفية داخل املدرسة ، وما هي رسائله ، 
العالقة اإلنسانية اليت يتصف هبا الفعل التربوي جيعل العملية التربوية عملية           : االتصال التربوي ـ  

/ تلميـذ   ( تواصلية بالدرجة األوىل فالعالقات االجتماعية اإلنسانية على املستوى البيـداغوجي           
ى مستوى األنساق والبنيات التربية،     ، أو عل  )مدرس/ مجاعة التالميذ   () تلميذ  / تلميذ  )( مدرس  

أي العالقات الداخلة بني النسق اإلداري ـ والنسق الفين ـ والنسق املعياري، ال تقوم إال بعملية   
التواصل كميكانيزم أوىل وأساس الستحداث التفاعل فيما بني أطراف العملية التعليمية يف مجيـع              

و امليكانزم األساس يف اسـتحداث العالقـات        مثال  يرى أن التواصل ه     " كوىل  "فـ   .مستوياهتا
اإلنسانية، وقد ذهب البعض إىل أن يصف كل العلوم السيكوسيولوجيا، و منها البيداغوجيا مـن               

  .علوم التواصل واالتصال
واملدرسة كتنظيم اجتماعي هلا نظامها اخلاص بالتواصل، واألطراف املتواصلة فيها متعددة،           

 بني األنساق املألوفة يف املدرسة فيما بينها وبني أعضائها الداخلية،           كاألفراد أو اجلماعات؛ فيحدث   
أي حيدث اتصال داخل مجاعة اإلدارة، وداخل مجاعة التالميذ، وبني اإلداريني واملدرسني، وبـني              

  .اإلدارة والتالميذ، وبني املدرسني والتالميذ
    تصنف عادة إىل صنفني:أنواع التواصل التربوي

 وهو االتصال الذي تتم بدون استعمال آلة واسطة، فاخلطاب التعليمي ينطلـق             :اتصال مباشر ـ  
  .من املرسل إىل املستقبل مباشرة

  . ويتم باستعمال األجهزة اآلالت كالوسائل السمعية البصرية: االتصال غري املباشرـ 
الـذي مييـزه إىل    )  Batesenباتـسون  ( وهناك تصنيف آخر لفعل التواصل وهذا تصنيف 

اصالت متكافئة وهي اليت حتدث بني شخصني متكافئني، أو ندين، كما هو الشأن يف منـوذج                تو



وتواصـالت أخـرى    . اخل  … احلوار السقراطي، أو يف تواصل أستاذين أو تلميذين أو مديرين           
متكاملة ويقصد هبا التواصل الذي حيدث بني شخصني غري متكافئني علـى مـستوى الوضـع                

 والقدرات الوظيفية، ويستلزم    تعليمي، أو على مستوى األدوار واإلمكانيا     االجتماعي والثقايف الت  
هذا النوع جهودا كبرية لتقريب املسافة بني املتواصلني بأن جيهد املرسل نفسه يف تبسيط عباراتـه                

         .ومالءمتها ، وأن جيهد املستمع أو املستقبل نفسه لفهم اخلطاب واستيعابه
كل أشـكال وسـريورات     "   ينفهو يع : التواصل البيداغوجي ومما سبق نصل إىل مفهوم      

ومظاهر العالقة التواصلية بني املدير والتالميذ، ويتضمن منط اإلرسال اللفظي وغري اللفظـي بـني        
املدرس أو من يقوم مقامه، وبني التالميذ، أو بني التالميذ أنفسهم، كما يتضمن الوسائل التواصلية               

إىل تبادل أو تبليغ ونقل اخلربات واملعارف والتجارب واملواقف، مثلما          واجملال الزماين، وهو يهدف     
  .يهدف إىل التأثري على سلوك املتلقي

ومن الطبيعي أن التواصل هبذا املفهوم العام واملفهوم البيداغوجي يتطلب وسائل متنوعـة             
ر أو بـاألفالم أو     أو بالكتابة أو بالصو   ) وجه لوجه   ( كاستخدام اللغة الشفوية يف االتصال املباشر     

بشرائط تلفزيونية أو بالكمبيوتر أو باستخدام احلركات واإلمياءات ووضعيات جسدية، ويـشترط            
يف هذه الوسائل االتصالية أن تكون مناسبة للوضعية التواصلية وختدم اهلدف منه، كما يشترط فيها               

وية ـ يف املسامهة يف صـياغة   القدرة أو الكفاية التواصلية والذي يتمثل أساسا ـ يف املنظومة الترب 
  . شخصية الطفل وتدريبها، وتكون األنا اجلمعي

ويقصد به القدرة أو القدرات التواصلية الالزمة لتنفيذ عملية التواصل سواء بـني    : كفاءة االتصال 
  .األنساق فيما بينها أو داخل أعضاء النسق فيما بينهم
   " .M. Haireم . هاير "وتتوقف كفاءة االتصال على شروط أمهها ما حدده 

  . ـ أن تكون قنوات االتصال حمددة ومعروفة لدى مجيع األعضاء املتواصلني1
  . ـ أن تكون سلطات التواصل واضحة وحمددة2

  . ـ أن تنتقل املعلومات والبيانات مبدلوالهتا األصلية كما صدرت من مراكز اختاذ القرار3     
   .الداخلة واخلارجة، معلومات كلها منسجمة مع أهداف املدرسة ـ أن تكون املعلومات 4              

  :   وأما القدرات الالزمة للكفاية التواصلية فيمكن ضبطها يف



وتتعلق مبعرفة الفـرد بقواعـد اسـتعمال اللغـة يف سـياق اجتمـاعي                :  ـ القدرات اللغوية 1   
  . بكفاية فهم وإنتاج اللغةووضعية أدائية تواصلية معينة، كما تتعلق 

  : وللقدرة اللغوية يف التواصل مكونات أساسية وهي
  ).أي التمكن من النماذج الصوتية التركيبية والنصية ( أ ـ مكون لساين 

  ).أي التمكن من توظيف مستويات خمتلفة من اخلطاب( ب ـ مكون مقايل 
ضوابط والقواعد والقوانني اليت حتكم     أي التمكن من ربط اخلطاب باملعايري وال      ( جـ مكون مرجعي    

  ).اللغة االجتماعية ومستويات اخلطاب حسب املستوى الثقايف للمتواصلني 
  .ومن مثة فالقدرة التواصلية تتضمن الكفاية النصية وكفاءة التلقي وكفاية اإلنتاج

  .  واخلطاطة التالية تبني مقتضيات الكفاية التواصلية
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  :هـــرم االتصــاالت
 :أوال ـ على املستوى الداخلي

إن عملية توزيع األدوار الوظيفية وتسلسل املسؤوليات والسلطة املديرة للجماعة، جتعل اجلماعـة             
يف السلطة يف شكل هرمي، قاعدته تكـون عـادة عريـضة،            بالضرورة ختضع يف بنيتها للتدرج      

ووظيفتها التنفيذ،  وقمتها الضيقة يف هنايتها العليا، ووظيفتها إصدار القرارات ومراقبة تنفيذها على              
مستوى اجلهاز اإلداري الفين أو على مستوى اجلمهور القاعدي، وتوزيع األدوار جيعل كل عضو              

يادة أو على مستوى اجلهاز التنفيذي اإلداري الوسيط أو علـى           يف اجلماعة سواء على مستوى الق     
 .مستوى القاعدة اجلماهريية مسؤول على وظيفته ويتحمل املسئولية من موقعها

وتسلسل السلطة يف شكلها اهلرمي شكل متشابه يف مجيع اإلدارات واجلماعات، غري أهنـا              
 تصنيف أمناط االتـصال يف اجلماعـة        ختتلف وتتباين على مستوى االتصال وأساليبه، وإذا أردنا       

وهناك اتصال رأسـي    ) أي على نفس املستوى   (وأساليبه، فإننا نقول إن هناك اتصال أفقي متبادل         
نازل من القمة إىل القاعدة، ويقابله اتصال صاعد من القاعدة للقمة، وميكن تبويب هذه األمنـاط                

 : وتشملاتصاالت رأسية متبادلةال ـ أو :    إىل االتصالية يف اإلدارة أو اجلماعة اهلرمية
 .التيار النازل من القمة إىل القاعدة عرب اإلدارة أو الفئة الوسطىـ 1
 .تيار صاعد من قاعدة اهلرم عرب التنظيم اهلرمي للوظائف إىل قمة اهلرم ـ 2

 ونقصد هبا االتصال الذي حيدث بني أفـراد اجلماعـة والفئـة    : اتصاالت أفقية متبادلةثانيا ـ  
أي بني املديرين فيما بينهم، أو رؤساء األقسام فيما بينهم، أو بـني املعلمـني أو بـني                  : الواحدة
 اخل...التالميذ

ن هلذه املستويات من التنظيم اهلرمي للوظائف والسلطات، وظائف حتقق هبا           أومن الطبيعي   
ـ              ه إال إذا   غايات كل مستوى، ومن الصعب أن حيقق مستوى من هذه املستويات أهدافه وأغراض

سادت العالقات اإلجيابية بني كل هذه املستويات يف أي منط من أمناط االتـصال، واهـم هـذه                  
العالقات، العالقات اإلنسانية واالحترام املتبادل ومتكني كل فرد أو عضو من حتقيق ذاته، علـى               

فني يف االستفادة املستوى الوظيفي الذي يشغله، وممارسة العدل بني كل العمال أو التالميذ أو املوظ  
 .من االتصال، ومتكينهم من حقهم يف االتصال

 البد من استعمال    ن ومع تعذر االتصال املباشر بني أعضاء اجلماعة يف بعض احلاالت، كا          



وسائل اإلعالم وتوظيف تكنولوجيا االتصال ليتمكن الكل وبصفة عادلة من إبداء رأيه أو بإحراز              
  .رب وسائل اإلعالم اليت تتيحها اجلماعةاخلرب أو املعلومة بسهولة ويسر ع

واالتصال الناجح والعادل سواء يف النمط العمودي بشقيه النازل والصاعد أو يف الـنمط              
األفقي؛  فانه ال بد أن يكون متبادال، وإذا ما احناز منط االتصال يف مجاعة ما إىل النمط اهلابط مثال                    

وإذا اقتصر على النمط الصاعد، فسيكون االتصال       فإن االتصال يكون اتصاال دكتاتوريا تسلطيا،       
) القاعدة والقمـة    (ملغيا للقيادة، وإذا اقتصر على النمط األفقي فيؤول األمر إىل هتميش األطراف             

فاالتصال الناجح حسب ما تثبته الدراسات، هو االتصال الـشبكي الـيت             .وإلغاء الشكل اهلرمي  
 . يةيوظف كل هذه األنواع من األمناط االتصال

 
  
 


