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o مفهوم التواصل اللفظي والتواصل الغري لفظي  

o أمناط التفاعل اللفظي  

o التواصل غري اللفظي  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  مقدمة
توجد أدوات خمتلفة ملالحظة التدريس، وختتص أدوات املالحظة كما يشري االسم مبشـاهدة التـدريس   

لغرض وصف ما جيـري،  " أو الطالب أو مناذج تفاعلهما معا، أو خليطا من الثالثة مجيعاسلوك املعلم "

وتسجيل سيناريوهات هلا، لالستفادة منها بعد دراستها وحتليلها يف صناعة القرارات التربوية اخلاصـة  

  . بتوجيه املعلم والطالب أو عملية التدريس عموما

ولقـد  . نوعا مهما من أنواع وسائل قياس عمليات التدريسوتعترب أدوات املالحظة على هذا األساس، 

تعددت أدوات املالحظة املتداولة يف السنوات األخرية، ولكننا سوف نركز على أداة مالحظة التفاعـل  

  .Flandersاللفظي للمعلم والطالب وباألخص أداة فالندرز 

  

  مفهوم التواصل اللفظي والتواصل الغري لفظي
كل ما يصدر عن املعلم من كالم وأقوال  Verbal Communicationي يقصد بالتواصل اللفظ

  .من خالل التعبري اللفظي أي اللغة املستخدمة يف التدريس

هو التواصل بلغة اإلشـارات  Non verbal  Communication  أما التواصل غري اللفظي  

  .املتضمنة لتعبريات الوجه وإشارات اليدين والرأس والعينني

التواصل باألسلوبني اللفظي وغري اللفظي ضرورية وأساسية لكل من املعلم والطالب جلعـل  وتعد مهارة 

  .التدريس ذي معىن فهي أداة يتم بواسطتها نقل املعارف واخلربات إىل الطالب

  :ولكي تتم عملية التواصل اللفظي بشكل ناجح جيب التعرض لثالثة أشياء أساسية هي

  .اللغة املستخدمة .١

 .ية التواصلالتكلف يف عمل .٢

 .اإللقاء الفعال .٣

 

  أوال  ـ اللغة املستخدمة
ويقصد اختيار الكلمات واملفردات بدقة وعناية، حبيث تكون مألوفة لطالبـك واجلمـل قصـرية     .١

  .غامضة وخمتصرة حىت تزيل أي لبس أو غموض ميكن أن ينتج من استخدام مفردات صعبة أو

  .للطالبأن تكون اللغة سهلة وبسيطة وذات معىن بالنسبة  .٢

  .أن تكون اللغة علمية سليمة تنصب على حمتوى الدرس وتفسره .٣

استخدام وتوظيف حيوية اللغة ومجاهلا من خالل استخدام تعبريات وتشبيهات مجيلة أثناء عرضـك   .٤

  .للدرس



حاول استخدام اللغة املنطوقة أكثر من املكتوبة ألن اللغة املنطوقة مع ما يصاحبها مـن تعـبريات    .٥

االستنكار من جانبك كمعلـم أكثـر    االستفهام أو والعينني، وأسلوب التعجب أو اجلسم والوجه

  .تأثريا وتفاعال مع الطالب من اللغة املكتوبة

إذا استخدمت اللغة املكتوبة جيب وأنت تكتب أو ترسم أن تنطق مبا تكتب أو ترسم بلغة علميـة   .٦

 . سليمة للحفاظ على تواصل طالبك معك

 

  لية التواصلثانيا ـ التكلف يف عم
التكلف يعين التصنع يف اللغة واحلركة اليت يستخدمها املعلم أي االبتعاد عن احلد املعقول يف اسـتخدام  

مما يؤدي إىل خلق جو من االرتباك والبلبلة لدى الطالب، وميكنك جتنـب عمليـة   . أساليب التواصل

  :التكلف من خالل ما يلي 

األوالد ، ماشي ماشي ، كله فاهم ( مثل ) لزمات ( ينة جتنب استخدام أو ترديد كلمات أو مجل مع .١

ألن مثل هذه الكلمات يج البعض، وتشوش علـى  ..... ) كله فاهم ، كلكم معاي كلكم معاي 

  .البعض وتعمل على إذالل البعض اآلخر

تسـتعمل   ختلص من بعض العادات القهرية إن وجدت كأن تلعب باملسبحة أو بسلسلة املفاتيح أو .٢

  .أو اجلوال أو أي أشياء أخرى أثناء الشرح السواك

الشباك أو إىل األرض أثناء عرض املعلومات فهذه  النظر من الباب أو جتنب اجللوس على الطاولة أو .٣

األشياء ال تؤدي إىل تواصل فعال، ألن مشاهدة طالبك لك وأنت تنطق بالكلمات مع تعـبريات  

  .ل ونقل املعلومات بشكل أفضلالوجه والعيون وتواصل العني يساعد على التواص

 .حاول أن تلقى على املعلومات عباءة إنسانية وجتعلها أكثر مالئمة لشعور وأحاسيس طالبك .٤

  

  ثالثا ـ اإللقاء الفعال
  :يتم اإللقاء الفعال من خالل العناصر التالية 

عاة التعليمي مع مراجيب أن تتوقف قوة أو اخنفاض صوتك على املوقف :  قوة أو شدة الصوتقوة أو شدة الصوتقوة أو شدة الصوتقوة أو شدة الصوت .١

  .قوة الصوت يبعد املوقف التعليمي عن الروتني واملللأن التنوع في

 .جينب إظهار طبقة صوت معينة، فهذا يؤدي إىل إجهادك وملل طالبك: طبقة الصوت طبقة الصوت طبقة الصوت طبقة الصوت  .٢

استطاعتك تالفيهـا مثـل    إذا كان لديك بعض العيوب يف الصوت فحاول قدر: نوع الصوت نوع الصوت نوع الصوت نوع الصوت  .٣

فالصوت املنخفض الرتيب يؤدي ) حة ـ االخنفاض الزعيق ـ الب  اخلنف ـ  اخلشونة ـ احلدة أو  (

  .إىل حجرة دراسة كئيبة، والصوت احلاد يؤدي إىل صخب وتشتيت االنتباه



حاول أن تكون سرعة صوتك مناسبة، فالسرعة الشديدة تشتت انتباه الطالب : سرعة الصوت سرعة الصوت سرعة الصوت سرعة الصوت  .٤

تنـاغم وسـرعة   ألم ال يستطيعون متابعة ما تعرض عليهم من معلومات، كما أن تغري درجة و 

 .صوتك جتدد نشاط طالبك وتوقظ انتباههم

 

  إىل جانب أشياء أخرى هي 
  .واجه طالبك بشجاعة ومحاس بدون رهبة أو خوف مع التحديق فيهم .٥

 .أكد على الفكرة وليس على الكلمات .٦

 .حاول أن تضفي سلطة على كالمك وهيبة كمعلم .٧

ب انتباه طالبك خاصة عند التحاور ثوان أثناء العرض جلذ) ٥ـ   ٣(استخدم فترات الصمت من  .٨

 .باألسئلة

 

  أمناط التفاعل اللفظي
و وسيلة االتصال . إن املوقف التعليمي بصفة عامة يتكون من معلم، طالب، مادة دراسية، وسيلة اتصال

فهناك أربع صور ألمناط االتصال بني املعلم وطالبه ... هذه قد تكون احلوار اللغوي بني املعلم والطالب 

  :ل حجرة الدراسة مت جتميعها وهيداخ

  .منط التفاعل اللفظي وحيد االجتاه  .١

  .منط التفاعل اللفظي ثنائي االجتاه  .٢

  .منط التفاعل اللفظي ثالثي االجتاه  .٣

 .منط التفاعل اللفظي املفتوح و اهلادف  .٤

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



  :منط التفاعل اللفظي وحيد االجتاه  .١
رئيسي للموقف التعليمي، دون أي مشاركة بني املعلم والطالب أو يف هذا النمط يعترب املعلم هو احملور ال

بني الطالب وبعضهم البعض، وهذا النمط االتصايل أقل األمناط من حيث الفعالية يتخذ فيـه الطالـب   

موقف سلبيا، بينما يتخذ املعلم موقف إجيابيا، وهذا النمط يشري يف جوهره إىل الطريقة التقليدية الـيت  

يلة التعلم جمرد حقائق ومعارف يستوعبها الطالب دون النظـر إىل جوانـب الـتعلم    تكون فيها حص

  .األخرى

  

  

  

  

  

  منط التفاعل اللفظي وحيد االجتاه

  :منط التفاعل اللفظي ثنائي االجتاه  .٢
يعترب هذا النمط أكثر تطورا من النمط األول وذلك ألنه ال يركز تركيزا كليا على املعلم، بل يعطـي  

فرصة للطالب ملشاركة املعلم، كما يسمح املعلم أن ترد استجابات من الطالب، ففي بعض األحيـان  

يريد املعلم أن يتأكد من أن ما قاله قد وصل إىل عقول الطالب، ولذلك يقوم املعلـم بتوجيـه بعـض    

ليت تناوهلا أثناء األسئلة للطالب ليتأكد من مدى استفادة الطالب مما قال، ويقوم مبعاجلة نواحي القصور ا

الشرح، أي أن هذا االتصال ليس من أجل دفع و زيادة التفاعل مع الطالب ولكن الغرض منه التأكد 

من صدى ما قاله لدى الطالب، وهذا النمط ال يسمح حبدوث تفاعل بني طالب وآخر، ولكن االتصال 

ي أن املعلم ما زال هـو حمـور   وهكذا، أ.... يكون بني املعلم وطالب مث ينتقل املعلم إىل طالب آخر 

  .االتصال وإن استجابات الطالب هي رد تدعيم سلوك املعلم يف التدريس التقليدي

  

  

  

  

  

  منط التفاعل اللفظي ثنائي االجتاه

  

  

 املعلم

 الطالب الطالب الطالب الطالب الطالب

 املعلم

 الطالب الطالب الطالب الطالب الطالب



  :منط التفاعل اللفظي ثالثي االجتاه  .٣
عضهم البعض، أي أنـه يتـيح   يف هذا النمط يسمح للمعلم باملناقشة بينه وبني الطالب وبني الطالب وب

فرصة للطالب للتعلم من بعضهم البعض، وذا فاملعلم ليس هو املصدر الوحيد للتعلم ولكنه يسـمح  

بتبادل اخلربات بني الطالب، ويعترب هذا النمط أكثر تطورا من النمط الثاين، حيث إن املعلـم ينـاقش   

عـن   س الوقت يتيح فرصة للطالب للتعبريطالبه ليتأكد من أن ما قاله له صدى لدى الطالب، ويف نف

النفس والتدريب على كيفية عرض وجهات النظر بأسلوب سهل وخمتصر، وكلها مهارات الطالب يف 

  .حاجة إليها

  

  

  

  

  

  منط التفاعل اللفظي ثالثي االجتاه

  :منط التفاعل اللفظي املفتوح و اهلادف    .٤
لث ولكن تزداد فيه فرص االتصال بني املعلم وطالبه وبني الطـالب  إن هذا النمط ينشأ من النمط الثا

اخلبري واملوجه للتفاعل داخل حجـرة الدراسـة،    وبعضهم البعض بصورة أكثر، ويقوم املعلم فيه بدور

وهذا بذلك خيتلف عن النمط الثالث  حيث كان االتصال فيه حمدودا مع بعض الطالب، أما يف هـذا  

 لب للتكيف مع اموعة، حيث تتم مناقشة املشكالت، ووضع احللول، والتعبريالنمط فهناك فرصة للطا

عن اآلراء واألفكار، أي جتعل من الطالب متعلما نشطا ،كما جتعل اجلو االجتماعي جوا تعاونيا يقل فيه 

  .تسلط املعلم

  

  

  

  

  

  

  منط التفاعل اللفظي ثالثي االجتاه

  

  

 املعلم

 الطالب الطالب الطالب الطالب الطالب

 الطالب الطالب الطالب الطالب

 الطالب

 الطالب الطالب

 الطالب

 املعلم



        للتفاعل اللفظيللتفاعل اللفظيللتفاعل اللفظيللتفاعل اللفظي    فالندرزفالندرزفالندرزفالندرزأداة أداة أداة أداة 
تعترب أداة فالندرز اخلاصة مبالحظة التفاعل اللفظي للمعلم مع طالبه، وسيلة تغذية راجعة، تقوم علـى  

مالحظة وحصر السلوك اللفظي للمعلم والطالب، لكون هذا السلوك ميكن مالحظته وتسجيله بدرجة 

  .عالية من الثقة

من جانب املعلم أو الطالب، دف التعرف علـى منـط    وهي تعتمد على تسجيل االستجابات اللفظية

التفاعل اللفظي السائد، ولذلك ال تستخدم يف الدروس اليت يعمل فيها الطالب مبفرده، أو الدروس اليت 

يشاهد فيها الطالب أفالما، أو يستمعون إىل تسجيالت صوتية، مبعىن أن هذا األسلوب ال يستخدم إال 

  .اعالت لفظية بني املعلم والطالبعندما يعتمد الدرس على تف

  

        مكونات أداة فالندرز للتفاعل اللفظيمكونات أداة فالندرز للتفاعل اللفظيمكونات أداة فالندرز للتفاعل اللفظيمكونات أداة فالندرز للتفاعل اللفظي
تتكون هذه األداة من عشر فئات سلوكية، منها ما خيتص حبديث املعلم، ومنها مـا خيـتص حبـديث    

  :الطالب، كما يتضح من اجلدول التايل 

  )٢(جدول 

  أداة فالندرز لتحيل التفاعل اللفظي 

  حديث املعلم

  غري مباشر

  .ول مشاعر الطالبقب .١

 .مديح وتشجيع الطالب .٢

قبـول واســتعمال أفكــار   .٣

 .الطالب

  .توجيه األسئلة للطالب .٤

  مباشر

  .إلقاء املعلم أو حماضراته .٥

 .إعطاء األوامر والتوجيهات .٦

نقد املعلم لطالبـه وتربيـر    .٧

  .سلطته

  حديث الطالب
  بناء

  .إجابات الطالب .٨

  .مبادرة الطالب .٩

  .لطالبهدوء أو فوضى ا. ١٠  غري بناء

  

  

  



  :من خالل اجلدول السابق يتضح أن هناك منطني من أمناط التدريس 

وهو ما يسمى بالتدريس املباشر، ويعتمد فيه املعلم على اإللقاء والنقـد وإعطـاء   : النمط األول  

 .األوامر لطالبه واستخدام السلطات املتاحة له

مد فيه املعلم على توجيه األسئلة وتقبـل  وهو ما يسمى بالتدريس الغري مباشر، ويعت: النمط الثاين  

 .مشاعر الطالب ومدحهم والثناء على أفكارهم وتشجيعهم

  

وقد كشفت الدراسات التربوية أن طالب املعلمني الذين استخدموا منط التدريس غري املباشـر كـان   

 من الطـالب  تعلمهم أفضل من طالب املعلمني الذين استخدموا منط التدريس املباشر، وأن الفئة األوىل

تكونت لديهم اجتاهات أفضل حنو املعلم واملادة والعملية التعليمية عموما، ومع ذلك يرى فالنـدرز أن  

كال من النمطني هام وضروري، وقد أعطى مقاال لذلك، فأشار إىل أن املعلم قد يستخدم اإللقاء لشرح 

 يقف عند هذا احلد، بل يوجـه  املادة العلمية اجلديدة للدرس، وتوضيحها للطالب، ومع ذلك فهو ال

أسئلة إىل طالبه للتأكد من مدى فهمهم ملا قدمه هلم، وبذلك يكون املعلم قد استخدم النمطني معا ويف 

  .موقف واحد

  

  :وفيما يلي شرح ملفردات هذه األداة 

 :حديث املعلم غري املباشر، ويتألف من أربعة أنواع  

من وقت احلصة، % ٠.٥وهذا السلوك يستغرق يف العادة ما ال يزيد عن : قبول مشاعر الطالب  .١

وفيه يتعاطف املعلم مع الطالب، ويشعر مبشاكله، ويقبل أعذاره، سواء كانت إجيابيـة النتـائج أو   

 .سلبية

  :أمثلة 

 .يفهم كيف يشعر الطالب الذي مل يؤد الواجب املرتيل •

 .ا الطالبيدرك املشاكل اليت مير  •

 .يدرك فرحة الطالب عند حصوهلم على درجات عالية يف االختبارات •

 .حيزن خلروج طالب الفصل من مسابقة ما •

 .يفرح لفوز طالب الفصل بكأس النظافة على مستوى املدرسة مثال •

  

من وقت % ٢إىل  ١وهذا السلوك يستغرق يف العادة ما ال يزيد عن : مديح الطالب وتشجيعهم .٢

 .يه ميتدح املعلم، وتشجع أي سلوك أو عمل إجيايب للطالب ليحثهم على استمرارهاحلصة، وف

  :أمثلة 

 ...).إمياءات الرأس، تعبريات الوجه (يستخدم املعلم التعزيز غري اللفظي  •



 ).اخل....جيد، ممتاز، رائع، مدهش، (يستخدم املعلم التعزيز اللفظي  •

 .ذه تعترب هي األخرى نوعا من التعزيز اللفظييكرر املعلم حرفيا إجابة الطالب الصحيحة، وه •

 

من وقت % ١٠وهذا السلوك يستغرق يف العادة ما ال يزيد عن : قبول أفكار الطالب واستعماهلا  .٣

احلصة، وفيه يوضح املعلم، ويعيد بلغته صياغة أو تطوير أفكار الطالب، أو يضيف عليها أفكـارا  

ينمي تفكري الطالب، وقد يصـل بـه إىل مرحلـة    وهو عندما يقوم ذه السلوكيات، . خاصة به

 .اإلبداع

  :أمثلة 

 .عندما يعطي الطالب فكرة غريبة ويوافق عليها املعلم •

 .عندما يعطي الطالب أفكارا عديدة، متنوعة، ويوافق عليها املعلم •

 

من وقـت  % ١٥ – ٨وهذا السلوك يستغرق يف العادة ما ال يزيد عن : توجيه األسئلة للطالب  .٤

وفيه يسأل املعلم أسئلة حول حمتوى الدرس بقصد تلقي إجابات الطالب عن هذه األسئلة،  احلصة،

 .واملعلم الذي يهدف إىل تنمية تفكري الطالب، نادرا ما يقدم إجابات، بل يطرح أسئلة

  :أمثلة 

 ....ضع عنوانا آخر هلذه القصة  •

 .اشرح العوامل اليت تؤثر يف البناء الضوئي •

 ...ة أعرب اجلملة التالي •

  

 ويتألف من ثالثة أنواع : حديث املعلم املباشر  

من وقت احلصـة،  % ٥٠ – ٢٠وهذا السلوك يستغرق يف العادة من : شرح املعلم أو حماضراته  .٥

وفيه يعطي املعلم احلقائق واملعلومات اخلاصة مبوضوع الدرس، وعربا عن رأيه، مستفسرا بأسـئلة  

 .مفتوحة يتوىل يف الغالب اإلجابة عنها

  :أمثلة 

 .يشرح املعلم معلومات عن خصائص الكائنات احلية •

 .يسأل املعلم أثناء الشرح عن مراحل البحث العلمي، وجييب عنه بنفسه •

 

من وقـت  % ٠.٥وهذا السلوك يستغرق يف العادة ما ال يزيد عن : إعطاء األوامر والتوجيهات  .٦

 .قع إطاعتهم هلا واستجابتهم ملتطلباااحلصة، وفيه يوجه املعلم أوامره وتوجيهاته للطالب حبيث يتو

  :أمثلة

 ....اذهب إىل السبورة واكتب كلمة  •



 ....إقراء السؤال اخلامس ص  •

 .اجلس يف مقعدك جلسة صحيحة سليمة •

 

، وفيـه  %٠.٥وهذا السلوك يستغرق يف العادة ما ال يزيد عن : نقد املعلم لطالبه وتربير سلطته  .٧

دف إىل تغيري سلوكه السليب غري املستحب، أو تفسري املعلـم   يوجه املعلم للطالب عبارات ناقدة

 .وتربيره لتصرف أو سلوك قام به الطالب

  :أمثلة 

 .توبيخ الطالب كلهم بسبب سلوك خاطئ ألحدهم •

 .يهدد املعلم طالبه خبصم درجات من امتحانام إذا مل يتصرفوا بطريقة صحيحة •

 .الواجب، يعد كسواليقول املعلم لطالبه، إن طالب مثلك ال حيل  •

  

من وقت احلصـة،  % ٢٥وهذا السلوك يستغرق يف العادة ما ال يزيد عن : حديث الطالب البناء  

 :وينقسم إىل 

 .وتشري إىل إجابة الطالب عن سؤال مت توجيهه من املعلم: إجابات الطالب  .٨

  :أمثلة 

 .إجابة طالب مبفرده •

 .إجابة عدد من الطالب معا إجابة مجاعية •

 

أي مبادرة من الطالب، إجابة أو سؤال من قبل الطالب دون استئذان املعلـم أو  : الطالب مبادرة  .٩

 .دون طلب منه

  :أمثلة 

 .املعلم يسأل طالب، يبادر طالب آخر باإلجابة من تلقاء نفسه •

 .يسأل طالب املعلم سؤاال جيهل إجابته دون إذن من املعلم بالكالم •

 :حديث الطالب غري البناء  

، مـن وقـت   %١٥ – ١٠وهذا السلوك يستغرق يف العادة من : ضى الطالب هدوء أو فو  .١٠

احلصة، وهذه الفترة متثل حاالت السكون العام أو اهلدوء أو الفوضى اليت حتدث بالفصل عـادة،  

واليت ال يفهم بالضبط ما يقوم املتحدث خالهلا، وقد يكون يف بداية احلصة أو يف ايتها، ومن النادر 

 .صفهاأن حيدث يف منت

  :أمثلة 

 .حدوث شوشرة أثناء دخول املعلم للفصل أو عند خروجه منها •



 .إجابات مجاعية غري مسموعة أو مفهومة •

 .فترات صمت وسكون رمبا تكون نتيجة لتوجيه املعلم سؤال صعب •

  

        فوائد استخدام أداة فالندرز يف قياس التدريسفوائد استخدام أداة فالندرز يف قياس التدريسفوائد استخدام أداة فالندرز يف قياس التدريسفوائد استخدام أداة فالندرز يف قياس التدريس
ا القياس ذاتيا من املعلم نفسه، أو خارجيـا  إن استعمال أداة فالندرز يف قياس التدريس، سواء كان هذ

  :من املشرف التربوي، له فوائد عديدة، جنملها فيما يلي 

حتديد مدى التوازن بني حديث املعلم وحديث الطالب، على اعتبار أن حـديث املعلـم يشـجع     

 .الطالب على اإلجابة وتوجيه أسئلة للمعلم، واملشاركة عموما يف الدرس

شرف التربوي بأداة ميكن من خالهلا حتديد جوانب القصور يف األداء التدريسـي  تزويد املعلم وامل 

 .وجعله أكثر فاعلية وكفاءة

 .حتسني مستوى ونوعية العالقات اإلنسانية بني املعلم وطالبه 

 .حتسني سلوك املعلم وحتفيزه ليكون سلوكا فعاال 

 .لواحدةحتفيز املعلم على تنويع سلوكه وأساليب تدريسه خالل احلصة ا 

 .ارتفاع حتصيل الطالب غالبا نتيجة لتبين املعلم السلوك غري املباشر 

  

        كيفية املالحظة باستخدام أداة فالندرز كيفية املالحظة باستخدام أداة فالندرز كيفية املالحظة باستخدام أداة فالندرز كيفية املالحظة باستخدام أداة فالندرز 
حفظ ترتيب نقاط أداة فالندرز من قبل املالحظ حىت يسهل عليه تسجيل السـلوك املالحـظ يف    

 .أوراق التفريغ

 .دام شريط كاسيت أو كامريا فيديوميكن تسجيل ما يدور داخل الفصل يف حصة كاملة باستخ 

جيلس من يقوم بتسجيل املالحظة يف إحدى الزاويتني اخللفيتني يف الفصل، حبيث ميكن رؤية كافـة   

 .الطالب مع معلمهم يف آن واحد

( يتم تسجيل سلوكيات التفاعل املختلفة بني املعلم وطالبه على ورقة مربعات حتتوي على مئة مربع  

، وكل مربع يوضح نوعا من السلوك، سواء أكان للمعلم أو لطالبه كما )يةعشر أفقية، عشر رأس

 :يوضحها الشكل التايل 

  

  

  

  

  

  



  )٩(شكل 

  تسجيل سلوكيات التفاعل بني املعلم والطالب

  ١٠  ٩  ٨  ٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  

١              ١        

١              ٢        

١              ٣        

٤                      

٥                      

٦                      

١    ١١                ٧  

٨                      

٩                      

١٠                      

  

، "٣"األفقيـة  " ٧"ولكي تتأكد أن عملية التسجيل صحيحة، مثال، إذا كان جمموع السلوك يف الفئـة  

  ".٣"العمودية أيضا " ٧"جيب أن يكون جمموع السلوك يف الفئة 

كن تسجيلها من قبـل  يسجل املالحظ السلوك كل ثالث ثواين، أي أن جمموع السلوكيات اليت مي •

 .املالحظ تبلغ عشرين منوذجا يف الدقيقة الواحدة

إذا كان جمموع سلوك املعلم املباشر أكثر من غري املباشر، فإن األسلوب التدريسي  ::::مالحظـة مالحظـة مالحظـة مالحظـة  

للمعلم يكون مباشرا، أما إذا حدث العكس، فيكون أسلوبه التدريسي غري مباشر، وهـذا األمـر   

ل له من نتائج طيبة على حتصيل الطالب، وملا يتصف به من عـادات  مفضل حسب رأي فالندرز مل

 .إنسانية وتفهم حلاجات الطالب النفسية والعملية

  

  

  

  

  

  

  



        مناطق سلوكية عامة يف أداة فالندرزمناطق سلوكية عامة يف أداة فالندرزمناطق سلوكية عامة يف أداة فالندرزمناطق سلوكية عامة يف أداة فالندرز
  :توجد مناطق سلوكية عامة يف أداة فالندرز، نستعرض بعضها فيما يلي 

كان هذا  ٣، ٢، ١لم مركزا يف اخلاليا الثالثة إذا كان سلوك املع: منطقة استعمال أفكار الطالب  .١

 .دليال على أنه يتقبل مشاعر الطالب وأفكارهم

  )١٠(شكل 

  منطقة استعمال أفكار الطالب يف أداة فالندرز

  ١٠  ٩  ٨  ٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  

١                      

٢                      

٣                      

٤                      

٥                      

٦                      

٧                      

٨                      

٩                      

١٠                      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



ليال على استخدام \كان هذا  ٧، ٦إذا كان سلوك املعلم مركزا يف خلييت : منطقة سلوك السلطة  .٢

املعلم املدخل التسلطي يف إدارة الفصل نتيجة وجود مشاكل بالفصل الدراسي، لذلك فهو يعطـي  

 .ر سلطتهالكثري من األوامر والتوجيهات ويهدد ويرب

  

  )١١(شكل 

  منطقة سلوك املعلم املتسلط يف أداة فالندرز

  ١٠  ٩  ٨  ٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  

١                      

٢                      

٣                      

٤                      

٥                      

٦                      

٧                      

٨                      

٩                      

١٠                      

  

كما سبق باستخدام الشكل السابق، لتعرب عن منط سلوك  وهكذا فإنه توجد مناطق أخرى ميكن متثيلها

منطقة احملتوى، منطقة االستجابة لتعليقات الطالب، منطقة ردود فعل الطالب للمعلـم،  : املعلم، منها 

منطقة اهلدوء والفوضى، منطقة أخرى للسلوك املتواصل، منطقة حديث الطـالب املكثـف املمـزوج    

  .بالفوضى

  

  

  

  

  

  

  



  لفظيالتواصل غري ال
أجزاء من الوجـه   الرأس أو الرجلني أو يقصد به حركات وإشارات اجلسم  وإمياءات املعلم باليدين أو

  .أجزاء أخرى من اجلسم مثل العينني والشفتني، أو

ومع أنه ال ميكن إنكار أن عملية االتصال غري اللفظي بني املعلم وطالبه تتم عند تقدمي الدروس يف تناسق 

ل اللفظي، إال أنه ميكن الفصل بينهما لتحقيق واحدة من أهم مبادئ التدريس وهـو  وتزامن مع االتصا

وتأثرياـا علـى   ) اللفظي وغري اللفظي(حتليل السلوك، فعند بناء إستراتيجيات فعالة للتدريس بنوعيه 

  :الطالب، وحىت يكون التواصل الغري لفظي فعال جيب مراعاة ما يلي 

ة اليدين حبيث تنقل معاين حمددة لطالبك، فمثال املوافقة أو الـرفض  توظيف إمياءات الرأس أو إشار .١

عن طريق هز الرأس، تومئ برأسك وبسرعة يعين نعم أكمل حديثك، حركة اليد للرفض أو القبول 

  .أو االستمرار يف العمل

توظيف حركات العيون ولغة اتصاهلا لضبط التفاعالت فمثال عندما حتدق بشدة وملعـان لطالـب    .٢

شغبا ما أثناء الشرح فمن الصعب أن يستمر بل من املستحيل، وعندما حتـدق بنظـرك يف   أحدث 

طالبك فأم سرعان ما يتجهون حنوك ويتابعوك وعندما تفتح عينيك على أتساعها مع رفع احلاجب 

فإنك تعين أن هذا األمر غريب ومشوق وأنك مندهش وإذا أغمضت عينيك مع هز الرأس أفقيـا  

  .وهكذا... تنكار فهذا يعين االس

  :االهتمام باملسافة بينك وبني طالبك حيث توجد أربعة أنواع من املسافات هي  .٣

وتكون بني اثنني جتمعهما عالقة خاصة، وينبغي أن يتجنبها ) سم  ٤٦ـ   ٠(  : منطقة األلفـة - أ 

  .املعلم

وهي تعين نوع من اخلصوصية، وهي ال تصـلح  ) سم ١٢٥ـ   ٧٥: ( املنطقة الشخصـية  -ب 

  .م يف حجرة الدراسةللمعل

وهي أكثر مناسبة للتدريس ألـا تسـمح   ) سم  ٣٧٠ـ   ١٢٥: ( املسافة االجتماعيـة  -ج 

بوجود مسافة معقولة بني املعلم وطالبه، وينبغي أن تراعى عند ترتيب املقاعد وقياس املسافة املمكنة 

  .بني املعلم وطالبه

ويف مجيع احلاالت جيـب أال   تصلح أيضا للتدريس) سم  ٧٦٠ـ   ٣٧٠: ( املسافة العامـة  -د 

  .يتجاوز طول حجرة الدراسة احلد األعلى هلذه املسافة بينك وبني طالبك

  

أهتم بوقتك يف حجرة الدراسة حبيث تكون شجاعة مملؤة بالثقة، ومع مراعاة أن وقفة املعلم دليـل   .٤

 .على حتضريه واستعداده املسبقني، كذلك أن تكون يف مقدمة غرفة الدراسة


