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 ملخص
دريسيُت مع الطلبة وعملية تقوديو يتأسس البحث على استشراؼ عملية التواصل وكفاايتو اليت يستخدمها الت

حياوؿ اجياد رلسات تقوديية ذاتية  كونو يفامهية البحث وتتجلى من وجهة نظر الطلبة يف ادلستوى اجلامعي ،
لسلوؾ تدريسيي قسم الًتبية الفنية التواصلي مع طلبة الصف الرابع والذين يشكلوف ادلنطلق االساسي للتدريس يف 

تقوًن كفاايت التواصل اليت يستخدمها تدريسيو قسم الًتبية الفنية مع  اىل  دؼ البحثى وقد .ادلدارس الثانوية
 منعينة ولتحقيق ىذا اذلدؼ مت  تطبيق اداتو على بقسم الًتبية الفنية  ةالطلبة من وجهة نظر طلبة ادلرحلة الرابع

االداة تتألف من  ائية البسيطة% من رلتمع البحث مت اختيارىم ابلطريقة العشو >9.:8( طالبا ديثلوف نسبة 96)
 واليت كاف منها النتائج  أبىموختم البحث  يف ربقيق ىدؼ البحث استعملت ( كفاية تواصلية;5)

كفاية   15اف ىناؾ و كفاية من كفاايت التواصل بينت اف ىناؾ تواصال اجيابيا بُت التدريسيُت   19ىنالك  اف
 .ل من قبل التدريسيُت من كفاايت التواصل مل يثبت استخدامها بشكل فاع

 .تقوًن ، كفاايت ، التواصل ،مدرسي الًتبية الفنيةالكلمات االفتتاحية: 
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Abstract 

The research is based on the prospect of communication and competencies used by teachers 

with students and the evaluation process from the perspective of students at the university 

level.The importance of the research is reflected in the fact that it tries to find self-evaluation 

sensors for the behavior of teaching staff of the Department of Art Education communicating 

with fourth grade students who form the basic starting point of teaching in secondary schools. 

The aim of this research was to evaluate the communication competencies used by the 

teachers of the Department of Art Education with the students from the point of view of the 

students of the fourth stage in the Department of Art Education. Selected by a simple random 

method The tool consists of (28) communication efficiency Used in achieving the goal of the 

research and the conclusion of the research with the most important results, which was one of 

them،There are 16 adequacy of communication competencies showed that there is a positive 

communication between the teachers and there are 12 adequacy of communication 

competencies have not been proven to be used effectively by teachers 

Keywords: calendar, competencies, communication. 

 
 

 :مدخل
 اوتطابق اسيحدث اتفاقيف احلياة العامة فيما بُت طرفُت فانو  حينما حيدث فعل االتصاؿ  انوالقوؿ  ديكن

، وينطبق ىذا االمر على الفعل االتصايل ضمن البيئة التعليمية اليت تتأسس  بدرجة معينة وسيكوف لو اثر حتمي 
مرسال ومستقبال، إذ جيعل االتصاؿ )ادلرسل وادلستقبل( على خط واحد يف  على )ادلدرس والطالب( بعدمها

ستِقبل )الطالب( ويتحقق بتحقيق عناصر  استقباؿ الرسالة ادلوجهة،
ُ
واالتصاؿ يهدؼ اىل إحداث تغَت يف سلوؾ ادل

بل رلموعة من ومن ادلناسب القوؿ اف الطالب )ادلتلقي( ىو ليس شخصًا واحدًا  ،العملية االتصالية التعليمية
ادلختلفُت ايديولوجيًا واجتماعيًا واقتصاداًي وثقافيًا ومعرفياً، وقد يؤثر بعضهم على بعض ربت ما يسمى  ةالطلب

ابلشعور اجلمعي من خالؿ ردود أفعاذلم ادلختلفة كالتصفيق أو ىز الكتف والرأس أو الشعور ابحلزف أو السعادة 
ل ادلوقف كلو مشحوان دبدايت من السلوؾ  من قبل الطالب ومن قبل وغَتىا من ردود األفعاؿ االمر الذي جيع

التدريسي ما يفرض اف يكوف التدريسي دبستوى يؤىلو لضبط ادلوقف التعليمي واالرشادي للسيطرة على ادلوقف 
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بُت متلقي  وال يتاتى ذلك اال من خالؿ امتالؾ التدريسي لكفاايت التواصل واليت تتيح حصوؿ عملية التفاعل
فقد استشعر الباحثاف ضرورة البحث يف التواصلية وااشكاذلا فيما بُت طلبة قسم  تبعا ذلذا االمر  مرسل الرسالةو 

بُت الطرفُت وعرب ذبربة حبثية  ةالًتبية الفنية وتدريسييهم للوقوؼ على تشخيص دقيق لكفاايت التواصل الشائع
 لى حد علم الباحثُت.رائدة مل يسبق تناوذلا ضمن زليط كلية الفنوف اجلميلة ع

حياوؿ البحث تشخيص استجاابت الطلبة وتعرؼ سلزوانهتم الوجدانية ذباه مدرسيهم ودبا يسمح للقسم حيث 
 .العلمي ابلتعرؼ على مواطن القوة والضعف يف عملية التواصل التعليمي داخل البيئة التعليمية

من وجهة نظر  مع الطلبة يسيو قسم الًتبية الفنيةكفاايت التواصل اليت يستخدمها تدر   تقوًناىل  ىدؼ البحثوقد 
( كفاية تواصلية    ;5ولتحقيق ىذا اذلدؼ فقد مت بناء اداة تتكوف من   )  بقسم الًتبية الفنية  ةطلبة ادلرحلة الرابع

 ( طالبا من الصف الرابع  الدارسُت يف قسم الًتبية الفنية 96تقيس  استجاابت عينة البحث اليت تشكلت من ) 
، وعند تطبق األداة مت احلصوؿ على عدد من % من رلتمع البحث >9.:8ديثلوف نسبة بكلية الفنوف اجلميلة 

 النتائج  واليت كاف منها :
كفاية   15اف ىناؾ و كفاية من كفاايت التواصل بينت اف ىناؾ تواصال اجيابيا بُت التدريسيُت   19ىنالك  اف

وقد ختم البحث بعدد من  شكل فاعل من قبل التدريسيُت من كفاايت التواصل مل يثبت استخدامها ب
 االستنتاجات والتوصيات  وقائمة من ادلراجع اليت افاد منها الباحثاف .

 
 مشكلة البحث: 

 بدأ االىتماـ ابلتواصل يف حياة الشعوب منذ اف وجد اإلنساف تبعا للحاجة ادلاسة ذلذا االمر، واكد "ارسطو"
هدؼ إقناع ادلتلقُت ابلرسالة اليت يريد توصيلها عن طريق اخلطابة للتأثَت ابلسامعُت... اف التواصل ىو عملية تست)

اعقبو"افالطوف" وبذا توسعت دراسة االتصاؿ من الشفاىي واخلطابة اىل الكتابة والصحافة ادلكتوبة وادلسموعة 
فانو حينما حيدث فعل وديكن القوؿ  (.96ص ، 5666 احليلة) وادلرئية وبظهور وسائل االتصاؿ اجلماىَتي

وينطبق ىذا االمر على الفعل االتصايل ضمن  ،االتصاؿ سيحدث اتفاؽ وتطابق مع فرد ما أو مع اإلفراد اآلخرين
البيئة التعليمية اليت تتأسس على )ادلدرس والطالب( بعدمها مرسال ومستقبال، إذ جيعل االتصاؿ )ادلرسل وادلستقبل( 

ستِقبل )الطالب( ،ة ادلوجهةعلى خط واحد يف استقباؿ الرسال
ُ
واالتصاؿ يهدؼ اىل إحداث تغَت يف سلوؾ ادل

 .(97-96ص ،5666 )انيفويتحقق بتحقيق عناصر العملية االتصالية التعليمية.
ومن ادلناسب القوؿ اف الطالب )ادلتلقي( ىو ليس شخصًا واحدًا بل رلموعة من الطلبو ادلختلفُت ايديولوجياً 

وقد يؤثر بعضهم على بعض ربت ما يسمى ابلشعور اجلمعي من خالؿ  ،وثقافيًا ومعرفياً  واجتماعيًا واقتصادايً 
ردود أفعاذلم ادلختلفة كالتصفيق أو ىز الكتف والرأس أو الشعور ابحلزف أو السعادة وغَتىا من ردود األفعاؿ يف 

ادلوقف التعليمي خالؿ  او موسيقى ما او اثناء مشاىدة عرض مسرحيوديتد االمر اىل ماحيصل يف ،تلقي عرض
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الدرس وحبدود الصف الدراسي او خالؿ التفاعل يف البيئة التعليمية خارج الصف وضمن حدود ادلؤسسة 
التعليميةويف ظروؼ معينة للتواصل و دبا ينتج عنو تنوعًا واختالفًا وردبا تناقضًا او تواصاًل مع رلموعة من الطلبة 

كلو مشحوان دبدايت من السلوؾ " من قبل الطالب ومن قبل التدريسي" ما االمر الذي جيعل ادلوقف   ،)ادلتلقُت(
يفرض اف يكوف التدريسي دبستوى يؤىلو لضبط ادلوقف التعليمي واالرشادي للسيطرة على ادلوقف ولفرض اطار 

 من وال يتاتى ذلك اال ،عاـ من االحًتاـ والعالقة احلميمية اليت تتيح للتعلم اف حيصل يف جو انساين منضبط
خالؿ امتالؾ التدريسي لكفاايت التواصل واليت تتيح حصوؿ عملية التفاعلبُت متلقي ومرسل الرسالةواليت فيها 
يتم نقُل أفكاٍر ومعلوماٍت أو واقٌع معٌُت وخلق جسر رابط فيما بينهما لتحقيق االستجابة التعليمية والًتبوية 

يف تشكيل السلوؾ التعليمي ويف تشكيل ادلوقف التعليمي  وابلنظر لكوف ىذه العملية ذات اثر فاعل .ادلنضبطو
ودبا يسمح من نقل اثره اىل ادلواقف احلياتية وادلهنية للطلبة يف ادلستقبل فقد استشعر الباحثاف ضرورة البحث يف 

اصل التواصلية وااشكاذلا فيما بُت طلبة قسم الًتبية الفنية وتدريسييهم للوقوؼ على تشخيص دقيق لكفاايت التو 
 .الشائعو بُت الطرفُت وعرب ذبربة حبثية رائدة مل يسبق تناوذلا ضمن زليط كلية الفنوف اجلميلة على حد علم الباحثُت

 امهية البحث 
حياوؿ البحث اجياد رلسات تقوديية ذاتيةلسلوؾ تدريسيي قسم الًتبية الفنية التواصلي مع طلبة الصف الرابع  .1

 .لتدريس يف ادلدارس الثانويةوالذين يشكلوف ادلنطلق االساسي ل

حياوؿ البحث تشخيص استجاابت الطلبة وتعرؼ سلزوانهتم الوجدانية ذباه مدرسيهم ودبا يسمح للقسم العلمي  .5
 .ابلتعرؼ على مواطن القوة والضعف يف عملية التواصل التعليمي داخل البيئة التعليمية

 .ت العليا والباحثُت والتدريسيُت انفسهميوفر البحث توجها حبثيا ديكن اف يفيد منو طلبة الدراسا .6

 ،تغطي حاجة البحث إمكانية استفادة ادلنظومات اىل تُعٌت خبلق تربية فنية وفكرية مثل كليات الفنوف اجلميلة .7
اليت ذلا عالقة ببناء األطر اإلدارية والًتبوية للموسيقى وخطاابهتا ادلتنوعة يف تزويد التدريسيُت بتصورات  ،وادلعاىد

 .ة موضوعية عن اشتغاؿ كفاايت التواصل يف الوسط التعليميعلمي
 ىدف البحث

كفاايت التواصل اليت يستخدمها تدريسيوا قسم الًتبية الفنيةمع الطلبةمن وجهة نظر طلبة ادلرحلة الرابعو تقوًن  
 بقسم الًتبية الفنية 

 حدود البحث 
وتدريسيي قسم الًتبية ( >561 -;561)عاـ الدراسي طلبة ادلرحلة الرابعة الدارسُت يف قسم الًتبية الفنية لل 

 .جامعة بغداد  –ضمن مالؾ كلية الفنوف اجلميلة الفنية للمواد التخصصية والًتبوية
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 مصطلحات البحث 
 : يقصد هبا يف البحث عملية الكفاايت 

يةيتم تداوذلا من قبلهم نظاـ اثبت لتدريسي قسم الًتبية الفنيةديكنهم من انتاج سلوكات تواصلية لفظية و غَت لفظ 
 خالؿ ادلوقف االتصايل التعليمي مع الطلبة ودبا ربقق االنسجاـ و التالـؤ

 يقصد هبا يف البحث عملية التواصل :
عملية يتفاعل دبقتضاىا الطالب مع التدريسي بقسم الًتبية الفنيةيف مضامُت تعليمية معرفية ومهارية واجتماعية 

بيئة  ودبا يسمح يف خلق ،وعرب قناة اتصالية معينةوالسلوؾ العام شاراتالعالمات واإل الصوت و بواسطة
هبدؼ تبادؿ ادلعلومات واألفكار واالذباىات وخلق معابر  ،جو من االتفاؽ بُت اإلفراد واجلماعات نفسيةسليمة و

 .بُت االثنُت
 ر النظريادلنظو 

 أوال: مفهوم الكفاايت:
يف  ،ة على تفعيل سلتلف ادلوارد ادلعرفية دلواجهة نوع معُت من الوضعياتالكفاية أبهنا "القدر  يعرؼ فيليب بَتنو

حُت يوصفها فيليب كاري ابهنا كل ما يسمح حبل ادلشكالت ادلهنية داخل سياؽ معُت من خالؿ تعبئة وذبنيد 
بشكل  اف احلديث عن الكفاايت ادلطلوب توفرىا لدى اطراؼ العملية التعليمية .قدرات متنوعة بكيفية مندرلة

 عاـ يتطلب التطرؽ لعدة عوامل لغرض تنشيط العمل االتصايل، وديكن اف نستهلها بػ:
 واليت تشتمل على : كفاايت التواصل،

 -اوال: كفاايت ادلرسل وابرزىا:
 )وضع اىداؼ النشاط االتصايل بشكل دقيق وواضح وصريح غَت قابل للتأويل مع اختيار الوقت ادلناسب.

 طاب ادلطلوب ايصالو اىل ادلتلقي بشكل واضح وقابل للفهم والتفسَت.قدرتو على زبطيط اخل

جيب اف يكوف على معرفة كاملة على احملتوى ادلراد ايصالو للمتلقي، والذي يتضمن كل ادلعارؼ وادلعاين وادلشاعر 
صدر االساسي لو وادلهارات اليت قد يشتمل عليها، واليت تعد اساس الثقة اليت يعتمدىا ادلتلقي يف ادلرسل او ادل

 (.6;-5;، ص>566 ليتسٌت لو ربديد مدى التأثر واالقناع فيو()عبود

قدرتو على توظيف االدوات اللغوية والرموز واالشارات ادلختلفة يف صياغة الرسالة ومدى مالئمتها مع كذلك )
ليكسب انتباىهم  قدرتو على امتالؾ مهارات التشويق اثناء ارساؿ الرسالة للمتلقُت ككلو  مستوى ادلتلقُت

مهارتو يف اختيار الوسيلة االتصالية ادلناسبة واليت تؤدي دورا مهما ، و واىتمامو ادلستمر حىت النهاية يف توصيلها ذلم
من الكفاايت اليت  وغَتىا يف فاعلية الرسالة وايصاذلا على افضل وجو دبا تتالئم مع قدرات ادلرسل وادلتلقي معا.

ىي ادراكو لكل ادلتغَتات ادلؤثرة يف البيئة احمليطة اليت ذبري فيها عملية االتصاؿ وكيفية جيب اف يتحلى هبا ادلرسل 
 (.75، ص5615التعامل دبرونة معها اذا تطلب االمر()ادلزاىرة
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على ادلرسل اف يكوف على اطالع بطبيعة ادلتلقي وقدراتو ومهاراتو وقدراتو على االستجابة مع االخذ بنظر االعتبار 
)القدرة على قياس ردود افعاؿ ادلتلقُت وبياف التغذية  كذلك    .الفردية ادلوجودة بُت ادلتلقُت بشكل عاـابلفروؽ 

الراجعة واليت تظهر ابشكاؿ سلتلفة ودبستوايت متعددة واالخذ هبا لغرض تطوير العملية التعليمية واالتصالية اجيابيا 
، 5617طبيق العملية االتصالية يف كل مراحلها()عيساويوذباوز كل العقبات اليت قد تظهر بشكل وابخر اثناء ت

 (.59ص

كفاايت اليت على ادلرسل اف يتسم هبا ىو الرغبة يف التتبع واالستمرار يف التطوير الدائم دبا يتالئم والعملية المن 
 حدثة.االتصالية وصلاحها وفقا ظروؼ الواقع ومتطلبات الدراسة بشكل عاـ وتوظيف ادوات التكنولوجيا ادلست

 -اثنيا : كفاايت ادلتلقي وابرزىا:
من اىم كفاايت ادلتلقي ىو اف تكوف لديو الدافعية والرغبة يف االشًتاؾ يف العلمية االتصالية والتعليمية لتقي 

 الرسائل وفهمها واستيعاهبا وفقا للظروؼ والوسائل ادلتاحة.

الية وماربملو الرسائل من زلتوى ومعلومات ومهارات )التمكن من اللغة ادلستخدمة وادلتداولة اثناء العملية االتص
 ومفاىيم واشارات ورموز سواء لفظية او صورية او غَتىا دبا حيقق لديو الفهم الكامل ذلا.

قدرتو على مهارات استخداـ الوسائل اليت خياطب هبا كالربارليات والربيد االلكًتوين وغَتىا من الوسائل 
الة ادلراد ايصاذلا لو، اذ اجلهل هبا يضعو ضمن رلاؿ ضياع الفرصة يف التلقي ادلستخدمة كقنوات لتوصيل الرس

 (.91ص،  :566الصحيح( )حجاب

لتحقيق االتصاؿ الفعاؿ على ادلتلقي اف يكتسب القدرة على التفاعل االجيايب بينو وبُت ادلرسل لتزويد االخَت 
بعيدا عن التلقي السليب الذي يشبو حشو دماغ ادلتلقي ابلتغذية الراجعة ومن مث تبادؿ اخلربات واالفكار وادلعارؼ 

 بشكل مسلم بو، دوف مناقشتو عرب احلوار بينهما.

لغرض التغلب على بعض ادلعوقات اليت قد تظهر اثناء عملية االتصاؿ البد من توفر مهارات لتعديل الية االتصاؿ 
العملية التعليمية لغرض التعاوف واجتياز كل  واشعار ادلتلقي بشكل اين دبا يستجد من متغَتات قد تسبب بعرقلة

 مايعيق.

 اثلثا : كفاءة الوسيلة:
يفًتض اف تكوف سهلة االستخداـ وال تتطلب مهارات عليا من قبل ادلتلقُت.توافرىا يف البيئة اليت تستخدـ فيها  

ق لغرض ربقيق موقف كإمكانية تصنيعها بدوف تكاليف كبَتة وتداوذلا بشكل سهل وسريع.تتسم ابالاثرة والتشوي
اذ اف بعض  ،اتصايل تفاعلي اجيايب للمتلقي.اف تكوف ذلا القدرة على نقل رسائل ادلرسل وادلراد ايصاذلا للمتلقي

الرسائل يصعب على ادلتلقي فهمها دوف وسيلة ذات كفاءة يف تفسَت وفهم احملتوى.)اف تتوفر فيها شرط ادلرونة 
بُت ادلتلقُت وبذلك تصبح اكثر استخداما بينهم الهنا ستكوف االكثر استجابة والقدرة على مراعاة الفروؽ الفردية 

 (.6;ص ،>566الحتياجات ادلستخدمُت()عبود
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واليت تشتمل علىعدد من العوامل ادلتداخلة يف ادلنظومة التعليمية ومن ابرزىا العالقات اليت تربط  ،الكفاايت ادلهنية
ر يف انضباطهم داخل الفصل وخارجو. وجيب على ادلعلم أف حيرص على غرس بُت ادلعلم وطالبو واليت ذلا أكرب األث

  … فكسب ادلعلم حلب تالميذه من أصلح الوسائل اليت تساعده يف ضبط الفصل ،احلب يف نفوس الطالب

 -واالنضباط الذي سنتحدث عنو نوعاف :

نتيجة رغبتو يف ادلشاركة وتقبلو ،انضباط ذايت:ينبع من نفس الطالب حيث يعمل على احملافظة على اذلدوء -1
 .لزمالئو ومعلمو

ليحافظ الطالب على النظاـ داخل  ،كالثواب والعقاب  ،انضباط خارجي: يقـو على استخداـ وسائل خارجية -5
 الفصل.

واالنضباط الذايت الذي يعمل على مساعدة ادلتعلم على ضبط دوافعو وميولو أكثر جدوى وأفضل من اآلخر 
فإنو يتعُت على ادلعلم أف ينمي لدى الطالب عملية  ،ؼ من العقاب أو طمعا يف الثوابومن ىناالناتج عن اخلو 

االنضباط الذايت فاالنتباه أو االنضباط ال يعٍت رلرد غياب الضجة وسيطرة اذلدوء وإمنا ىو ذلك الذي يصدر عن 
  .قناعة ذاتية للشعور أبمهية ادلوقف

  -: ومن ىذه الصفات ،ليت ينبغي أف يتحلى هبا ادلعلموينبغي أف نشَت ىناإىل بعض الصفات ا

 ،قليل التصرؼ،،فال يكوف سريع الغضب ،مع الصرب واألانة واحلـز و الكياسة،العطف واللُت مع التالميذ -أ
  سهال يف غَت ضعف حسب ادلواقف،فينبغي أف يكوف حازما يف غَت عنف

وأف يكوف طبيعيا يف سلوكو مع التالميذ فَتاعي ،لو جادا فيو زلبا،ينبغي أيضا أف يكوف سللصا يف عملو-ب
  ادلوضوعية والعدؿ يف احلكم وادلعاملة دوف ربيز أو زلاابة ألحد أو إيثار لتلميذ على آخر.

فادلراقبة  ،أف يقـو ادلعلم دبالحظة التالميذ ومراقبتهم طواؿ زمن الدرس وإشعارىم بذلك فال يغيب عن أذىاهنم-ت
  .لسلوؾ الطلبة وأنشطتهم من أفضل الوسائل للمحافظة على االنضباطالفاعلة وادلستمرة 

فبادلرح والدعابة وتقبل النكتة ديكن للمعلم أف يغَت اجلو العاـ يف الصف ،التحلي بروح ادلرح والدعابة أحياان-ث
دلرح والدعابة فجو ا ،والشعور السائد فيو فيتحوؿ التالميذ من الضيق وادللل إىل ادلرح ومن اخلموؿ إىل النشاط

  .وينبغي على ادلعلم عدـ اإلفراط يف استعمالو ،يلعب أدوارا عدة يف بناء العالقات بُت ادلعلم والتالميذ

فهو مرب وقاض وشلثل وصديق، فينبغي عليو مراعاة احلركة ادلستمرة داخل الفصل وتوصيل  ،حيوية ادلعلم -ج
  .ابحلديث بينما يسمع اآلخروفصوتو إىل مجيع الطالب مع توفَت نظاـ يسمح للطالب 

وىنا ،فيتمكن من إكماؿ درسو قبل انتهاء زمن احلصة ،فعليو أف يتحكم يف عامل الزمن ،مراعاة عنصر الوقت -ح
  .نشَت إىل مهارة إهناء الدرس مع إبقاء بضع دقائق الستغالذلا يف تلخيص ادلوقف وذبميع خيوطو قبل دؽ اجلرس

ن أصلح الوسائل يف ضبط الصفوؼ التعاوف بُت ادلعلمُت فينبغي هتيئة الطالب للدرس وم ،التعاوف بُت ادلعلمُت -د
  .ومراعاة الظروؼ اخلاصة لكل طالب وىو أسلوب يوثق صلة ادلعلم ابلطالب .التايل واحلضور ادلبكر للدرس
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ابة عبارات تشجيعية "التغذية الثناء وادلديح وتقدًن اجلوائز وادلكافآت العينية وادلعنوية كالبشاشة واالبتسامة وكت -ر
الراجعة " والعبارات التشجيعية قد تكوف يف سجل ادلالحظات "مهزة الوصل بُت ادلنزؿ وادلدرسة" أويف دفاتر 

 الواجبات.

 .تكليف الطالب أبنشطة حيبوف مزاولتها وتبعث عندىم ادلتعة والسرور -ز

 استخداـ الكلمات واالشارااتلتوجيهية واإلرشادية -ص
 وينبغي على ادلعلم عند توزيع الطالب مراعاة ما يلي ،نظيم الطالب داخل الفصل خالؿ األسابيع األوىلت -ض

رعاية العالقات بُت أفراد التالميذ ،"قصَت القامة–السمع –مراعاة احلاالت الصحية "ضعيف البصر  -:
االرتياح حبيث ال يؤدي ذلك وتشجيعها فال مانع من أف جيلس الطالب جبانب صديقو إذا كاف سيشعر ابلثقة و 
  .إىل إحلاؽ الضرر بو فيدفعو إىل االنصراؼ عن الدرس ابحلديث معو أو غَت ذلك

يساىم إىل حد كبَت يف احملافظة على اذلدوء وبعث روح االرتياح والشعور ،االىتماـ جبماؿ الصف وأانقتو -ط
  .ابلتفاؤؿ والسعادة وقد يسهم الطالب يف جزء كبَت يف ىذا الشأف

 .توجيو الطالب إىل األعماؿ اجلماعية بنظاـ -ظ
مراعاة الفروؽ الفردية بُت الطلبة والعمل على اكتشاؼ ما لدى الطالب من مواىب وقدرات لنعمل على  -ؼ

  .تنميتها وتغذيتها

ت عقد لقاءات فردية مع الطالب الذين حيتاجوف إىل توجيو خاص سواء أكاف سلوكيا أـ دراسيا وىذه اللقاءا -ؽ
 .الفردية ذلا األثر الكبَت يف تقريب ادلسافات بُت ادلعلم وتالميذه

تنويع األنشطة داخل الصف وإاثرة انتباه الطالب واىتمامهم دبوضوعات تتفق مع رغباهتم وتشبع ميوذلم -ؾ
  .وتناسب أعمارىم...إخل

  أف يعرؼ ادلعلم مىت يبدأ ؟ ومىت ينتهي ؟ وما اخلطوات اليت سيتبعها؟ -ؿ

 .ء يف الدرس أـ يف التعامل مع الطلبة قبل الدخوؿ إلىالصف الدراسيسوا
وىنا نشَت إىل االىتماـ ابلتمهيد فادلعلم حيتاج إىل ذباوب الطالب وإاثرهتم فكراي عندما يبدأ الدرس وقد يكوف  -ـ

وقياـ  ،أو استغالؿ خرب أو حدث جار يف اجملتمع للتمهيد دلوضوع الدرس –ذلك بطرح سؤاؿ حوؿ ادلوضوع 
  .ادلعلم هبذه ادلبادرة يعد أمرا ضروراي جلذب انتباه الطالب ولتحويل فكرىم إىل موضوع الدرس

وجيب على ادلعلم أف يقـو إباثرة األسئلة اليت تتطلب التفكَت وتقدًن أشياء مثَتة  ،مشاركة الطالب يف ادلناقشة -ف
  .مناقشةللطالب ذبلب انتباىو وأف يكوف صدره مفتوحا لكل فكرة وكل 

توجيو االنتباه إىل األفكار الرئيسية يف ادلادة الدراسية والوسائل ادلعينة على فهم ادلادة واستيعاهبا وإعادة صياغة  -ي
اف فضال عن ذلك ف.ما يعرض من أفكار أبسلوب جديد ومشوؽ واستبعاد ما قد جيلب إىل نفوسهم ادللل والسأـ

اإلاثرة الفكرية يف الفصل فضال عن جعل البيئة الصفية بيئة  للحفاظ على ،استخداـ األسئلةمن الضروري 
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وينبغي مراعاة نوع األسئلة اليت تطرح  ،وتدعو إىل التفكَت أحياان ،وطرح األسئلة غَت ادلتوقعة تثَت االنتباه .نشطة
لفظيا أـ  ودلن توجو ؟؟كما اف التعزيز دور مهم يف احملافظة على ضبط الفصل كما أسلفنا سواء أكاف،يف احلصة

غَت لفظي واللفظي يكوف ابستخداـ العبارات التشجيعية وغَت اللفظي يكوف ابستخداـ حركات الوجو واليدين 
 –مثل /االبتسامة أو اإلشارة ابإلصبع أو حركات الرأس أو تنويع نربة الصوت واللهجة حسب ادلوقف التعليمي 

 العقاب اجلماعي وخاصة إذا مل يستطع معرفة من وينبغي على ادلعلم أال يلجأ إىل… لـو-توجيو-تشويق-تعجب
  .قاـ بسلوؾ ال يريده أو خشية إنزاؿ العقاب دبن ال يستحقو

أف يعرض الطالب خطأه سواء أكاف سلوكيا أـ دراسيا وسبب ىذا اخلطأ دوف أف –عند العقاب –كما وينبغي 
وجيب على ادلعلم أال  .هد للتغلب عليوجيرح مشاعره وإحساسو وهبذا نكوف قد شجعناه على بذؿ ادلزيد من اجل

يقصر اىتمامو على النواحي السلبية يف سلوؾ الطلبة وإمنا عليو أف يوزع اىتمامو هبا مع النواحي اإلجيابية فال يوجو 
 (9;ص، 5615)ادلزاىرة .االنتباه إىل السلوؾ اخلاطئ دوف أف يعَت السلوؾ ادلرغوب فيو أي اىتماـ

 :ن بعض التصنيفات االدبية والًتبوية تتمييز بعض الباحثُت لنوعُت من الكفاايت العلمية تتضم ،الكفاايت العملية

تعلق بتحديد احلد األدىن من ادلعارؼ وادلهارات والقدرات اليت جيب على ادلتمرس أف تت :االوؿ: الكفاايت الدنيا
جلامعية. وتتكوف ىذه الكفاايت يكتسبو دوف أف يؤدي ذلك إىل مشاكل يف حياتو االجتماعية أو الدراسية أو ا

الدنيا من ادلعارؼ األساسية كالقراءة والكتابة والرايضيات. وأيضا تتضمن ادلعرفة للقياـ ابلفعلكإرادة زبطي 
وديكن تعريف الكفاية الدنيا ابهنا معرفة معمقة يف مادة ما،  .الصعوابت ومقاومة احلرماف واإلنفتاح على التجديد

وىي هبذا زبتلف عن اجلودة واالمتيازإبهنا تعٍت القدرة على القياـ دبهمة ما بشكل مقنع أو مهارة معًتؼ هبا، 
 (78ص :566حجاب)

واليت سبثل اجلودة، كما سبثل حالة من اإلسبامواليت تقًتب من مستوى اإلصلاز الرفيع.  :الثاين: الكفاايت القصوى
قًتح البعض أف تُػَعدَّ ذلم برامج خاصة، أو على األقل أف وىذا النوع من الكفاايت خيص ادلوىوبُت والعباقرة الذين ي

ُيسمح ذلم بتخطي مستوى دراسي، دبعٌت عدـ ادلرور ببعض ادلستوايت إذا أتكد أهنم استوعبوا قبليا ادلناىج ادلقررة 
 ذلا. واحياان تدعى ابلكفاايت النوعية ادلرتبطة دبجاؿ معريف أو مهاري أو وجداين معُت. 

 :مفهوم االتصال
اختلف مفهـو االتصاؿ بُت الباحثُت وادلفكرين استنادا اىل اختالؼ ادلدارس الفكرية والعلمية والف االتصاؿ عملية 

ديكن اجياز مفهـو االتصاؿ ابنو ظرؼ تتوافر فيو ادلشاركة بنشاط عقلي نتيجة  ،تدخل يف كثَت من اجملاالت العلمية
االتصاؿ الشخصي او االتصاؿ اجلمعي او االتصاؿ )رفُت كما يف اما بُت ط ،آلية ربدث بُت العالقات االنسانية

( وتنتج على اثرىا ارتباط بينهما اي بوجود التفاعل 69، ص5617)عيساوي (احلضاري او يكوف اتصاؿ ذايت
يف عملية االتصاؿ سواء كاف ىذا التفاعل اجتماعي يتم على وفقو بناء معاف متعددة تشكل صورا ذىنية عن العامل 

يط او االفكار او االذباىات او ادلواقف وتبادذلا عن طريق الرموز اللغوية او الصورية او احلركية او اي شئ اخر احمل
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وطبيعة  ،ينبو سلوؾ االخرين ويؤثر فيهم. كما يؤخذ بنظر االعتبار تراكمات العملية االتصالية وخرباهتا وأتثَتاهتا
 ادلناسبة لالتصاؿ ومدى أتثَتىا. وحسن اختيار الوسيلة ،ومكوانت القائم ابالتصاؿ

اذ يقصد ادلصطلح االوؿ )االتصاؿ( ابنو العملية اليت يتم فيها ارساؿ ادلعلومات  ،وخيتلف االتصاؿ عن التواصل
ادلرسل اىل ادلستقبل يف حُت ادلصطلح الثاين )التواصل( فيقصد بو طريقة التفاىم ادلتبادؿ بُت فردين او من 

رلموعتُت حبيث يكوف كل منهما مرة مرسل ومرة متلقي اي يشًتكاف يف العملية االتصالية على حد سواء يف تبادؿ 
وتكوف الرموز عبارة عن حركات او صور او لغة  ،وز" التفاعل بواسطة العالمات والرم، ادلعلومات والرسائل وغَتىا

او اي شئ، اخر تعمل كمنبو للسلوؾ، اي االتصاؿ ىو نوع من التفاعل الذي حيدث بواسطة الرموز" 
ادلعٌت الظاىر للمحتوى وادلعٌت  ،( لذا يتضمن االتصاؿ مستوايت متباينة من ادلعاين69ص، 5615)ادلزاىرة

طبيعة االتصاؿ وطريقة ارسالو والتوكيد على بعض احملتوى دوف االخر ومايرافقو من الباطن لو وىذا يتحدد وفقا ل
تكوف اللغة ادلستخدمة احد وينبغي القوؿ انو جيب اف  ادياءات واشارات تستدعي الولوج يف ادلعٌت الباطن للرسالة.

وقد يكوف  ،او شفهي او كتايب ادلعايَت اليت ديكن االستناد عليها لتصنيف انواع االتصاؿ، فقد يكوف اتصاؿ لفظي
 اتصاؿ غَت لفظي كاالشارات واحلركات واللغة الغَت لفظية. 

كما ديكن   .فيكوف اتصاؿ يف اذباه واحد او يكوف اتصاؿ يف اذباىُت ،وقد يصنف انواع االتصاؿ وفقا لالذباه
وطبيعة  .ي او تفاعلياف كاف اتصاؿ شخصي او مجعي او مجاىَت  ،تصنيف انواع االتصاؿ من حيث درجة أتثَته

( ويوظف 77، ص:566حجاب()مصدر االتصاؿ تشكل تصنيفا اخر لو )فيكوف اتصاؿ رمسي او غَت رمسي
االتصاؿ الرمسي داخل ادلؤسسات التعليمية وادلرتبط ابلبناء التنظيمي ذلا وىو اتصاؿ داخلي، يف حُت يندرج 

قق اىدافا اخرى خارج ادلؤسسة، فهو اتصاؿ االتصاؿ غَت الرمسي ضمن خارج مسارات احملددة لالتصاؿ وحي
 خارجي. 

 
 عناصر عملية االتصال:

وقد  ،ويف العملية التعليمية ىو ادلعلم ،: ىو منشأ الرسالة وقد يكوف فردا او رلموعةsourceادلرسل او ادلصدر
طبيعة الرسالة وحيدد  ،والذي حيدد اىداؼ االتصاؿ عندما يكوف االتصاؿ مقصودا ،يكوف ىو القائم ابالتصاؿ

كذلك ىو ادلعٍت بدراسة بيئة االتصاؿ من حيث الزماف وادلكاف وادلؤثرات   ،وزلتواىا كما خيتار لغة اخلطاب
 اخلارجية اليت تؤثر يف الية احملتوى وطبيعة الوسيلة.

 : ىي )فحوى اخلطاب الذي يرغب ادلرسل إبيصالو اىل ادلتلقُت عن طريق وسيلة ما يف وقتMessageالرسالة
( وىي ادلعٌت والفكرة واحملتوى الذي يتعلق دبوضوعات معينة يتم التعبَت 5; ،>566زلدد وظرؼ زلدد( )عبود

 ،ويعتمد فاعلية االتصاؿ على فهم ادلوضوع واللغة ادلشًتكة ،سواء ابلشكل اللفظي او غَت اللفظي ،عنها رمزاي
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كما اف   ،لمتلقُت او ذات دالالت متعددة لديهمخصوصا اذا ما استخدـ ادلعلم ادياءات او اشارات غَت مفهومة ل
 كمية ادلعلومات يف الرسالة ومستوى عرضها من حيث البساطة والتعقيد تؤثر يف مدى فاعلية عملية االتصاؿ.

: ىي االداة اليت من خالذلا يتم نقل الرسالة من ادلرسل اىل ادلستقبل قد تكوف رموز Channalالوسيلة او القناة 
وزبتلف الوسيلة ابختالؼ مستوى االتصاؿ فلكل وسيلة خصائص وقدرات  ،ية او ادياءات او رسـوصوتية او صور 

يف نقل الرسالة لتؤدي دورىا بكفاءة دلا ذلا دور مؤثر على الرسالة ذاهتا، فيقع على ادلرسل اختيار لغة اخلطاب دبا 
. وال يشًتط حداثة الوسيلة امنا قدرهتا يتناسب مع الرسالة من جهة ومع قدرات ادلتلقُت ومستواىم من جهة اخرى

 على ربقيق مهمتها يف توصيل الرسالة للمتلقُت دبا حيقق التأثَت ادلطلوب فيهم.

: ىو ادلتعلم ضمن العملية التعليمية ويعد حجر الزاوية يف العملية االتصالية،  Receiverادلستقبل او ادلتلقي 
من ادلرسل ويتفاعل معها ويتأثر هبا، وخصائصو والبيئة احمليطة وىو ىدؼ عملية االتصاؿ الذي يتلقى الرسالة 

ومستوى ادراكو حيدد فهم زلتوى الرسالة وتفسَتىا ودرجة التأثر هبا. وال ديكن اجلـز ابستجابة ادلتلقي فقد يرفض 
لقي وسلوكياتو لذا كثرت الدراسات حوؿ رد فعل ادلت ،وذلك وفقا دليولو واذباىاتو ورغباتو ،الرسالة او يستجيب ذلا

والعوامل ادلؤثرة فيهالنو ىو الذي حيدد مدى صلاح عملية االتصاؿ من عدمها، ويكشف مدى ربقق االىداؼ اليت 
 صممت من اجلها الرسالة وعن طريقو يتم الكشف عن مواطن القوة والضعف يف االتصاؿ.

 تشتمل على مجيع ادلفردات البيئة اخلارجية بيئة االتصاؿ : يقصد هبا كل العوامل ادلؤثرة يف العملية االتصالية اليت
وتسمى احياان بػ)عوامل التشويش( اي  ،اليت تؤثر على عمل ادلرسل وصياغة الرسالة ونوع الوسيلة وطبيعة ادلتلقي

ىناؾ بعض العوامل اخلارجية اليت تشوش على سَت الرسالة وربرفها عن ىدفها يف مرحلة من ادلراحل دبا يتسبب يف 
وتتضمن الظروؼ الطبيعية والفيزايئية والنفسية وطبيعية ادلوقف االتصايل اليت جيب على  .ية عن االتصاؿنتائج سلب

 ادلرسل ضبطها لضماف الدقة والوضوح والوقت ادلناسب لتحقيق االىداؼ من عملية االتصاؿ.

ج من عملية االتصاؿ : وىو التغذية الراجعة او االذباه العكسي والنوات Feed backرجع الصدى او رد الفعل 
والذي ديكن قياسو سواء كاف على شكل رد فعل او ظاىرة دلعرفة ما حققو النشاط االتصايل وما مل حيققو وىذا 

وينطلق عكسيا من  ،مهم لتطوير عملية االتصاؿ دبختلف مراحلها، وقد يكوف فوري او يتطلب مرور بعض الوقت
اتج عن التعرض للعملية االتصالية وربليل وتفسَت البياانت ودراسة ادلستقبل اىل ادلرسل، ويتطلب قياس االثر الن

 مستوايت التحصيل بصيغة احصائية خصوصا يف اجملاؿ التعليمي.

 اجراءات البحث 
 أواًل: منهج البحث 

أعتمد الباحثاف يف دراستهما احلالية ادلنهج الوصفي التحليلي كونو أكثر ادلناىج مالئمة لطبيعة البحث 
 كما أنو يوفر معلومات دقيقة للموضوع ادلراد حبثو.  ،ىدؼ البحثولتحقيق 
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 اثنياً : جمتمع البحث 
 –بكلية الفنوف اجلميلة أتلف رلتمع البحث احلايل من طلبة الصف الرابعالدارسُت يف قسم الًتبية الفنية 

( 81وطالبةموزعُت بواقع ) طالبا (167) والبالغ عددىمجامعة بغداد وادلستمرين ابلدراسة فية وللدراسة الصباحية
 يوضح أعداد رلتمع البحث. )(( صفوؼ دراسية واجلدوؿ 9( طالبة على )86طالبا و)

 ( جمتمع البحث موزعني حسب الصفوف الدراسية7جدول )
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 اثلثاً : عينة البحث 
% من رلتمع >9.:8( طالبامن الذين مت توصيفهم يف اعاله وىم ديثلوف نسبة 96مشلت عينة البحث )

اعتماد رلتمع البحث كلَُّو ألسباب  ُتحيث مل يتسن للباحث،مت اختيارىم ابلطريقة العشوائية البسيطة البحث
 اؿ الطلبة بفًتة التطبيق ادليداين وعدـ حضور االعداد كاملة اىل بناية القسم يف فًتة اعداد البحث.انشغ

 رابعاً : أداة البحث 
 ،لكفاايت التواصل اليت يستعملها تدريسيوا قسم الًتبية الفنيةدلَّا كاف البحث احلايل يهدؼ اىل إجراء تقوًن 

ة تعد أنسب أداة جلمع البياانت وادلعلومات وتفسَتىا وتبويبها كوهنا توفر ذلذا فإف اإلستبان ،ومن وجهة نظر الطلبة
الًتبية الفنية.وقد مت إعداد أداة  كفاايت التواصل لتدريسيي قسمحرية أكرب يف التعبَت عن اآلراء ضمن آلية تقوًن  

  -البحث على وفق ما اييت:
من مؤشرات من خالؿ ادلصادر ما أسفر عنو اإلطار النظري ذبسدت من خالؿ ،مرحلة األطالع -1

 دبيات ذات العالقة دبوضوع البحثواأل

من ادلصادر وادلعلومات اليت سامهت يف  افبناء األداة بصيغتها األولية: يف ضوء ما حصل عليو الباحث -5
 افقاـ الباحث ،الكفاايتتقوًن بكفاايت التواصل وعمليةتشكيل وبلورة تلك ادلفاىيم واآلراء اخلاصة 

 اجملموع اانث ذكور الصف الدراسي
 77 8 9 رابع أ

 22 9 71 رابع ب
 76 71 6 رابع ج
 76 7 9 رابع د
 79 71 6 رابع ىـ
 71 6 8 رابع و
 711 11 17 اجملموع
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سبثل ابرز الكفاايت اليت يتوجب اف ديتلكها ديكن اف تتضمنها عملية التقوًن كفاية تواصلية   (:6)بتحديد
التفاعل اللفظي )تدريسيوا قسم الًتبية الفنية متضمنة الكفاايت اللغوية واالشارية والرمزية ادلنظورةتنتمي اىل رلاؿ 

 (احملسوس)لموس والسلوكية اليت تتشكل بفعل االجياب والرفض غَت ادل( وغَت اللفظي

 -صدق األداة:

من الشروط اليت ينبغي ربققها يف االستبانة وفقراهتا اف تكوف صادقة، ولغرض التأكد من صدؽ أداة 
ادلتخصصُت يف رلاؿ االتصاؿ والتواصل وطرائق البحث اعتمدت الباحثة الصدؽ الظاىري وادلعتمد على أراء 

 .(ملحق) همرلموعة من بصيغتها األولية علىاالداةإذ عرضت  ،التدريس
عدد من الفقرات لغواي ودمج عدد منها وبذلك ويف ضوء آراء السادة اخلرباء مت االتفاؽ على تعديل 

وقد كانت نسبة ( كفاية تواصليةديكن اف تستعمل يف ربقيق ىدؼ البحث ;5اصبحت االداة تتألف من )
صدؽ البناء التكويٍت؛ وذلك بتطبيق  كما مت حساب،% 7; األداةاالتفاؽ على ىذه التعديالت وصالحية 

طالباً( هبدؼ حساب االتساؽ الداخلي بُت فقرات  86االداة على عينة استطالعية عشوائية من خارج العينة )
( عند مجيع الفقرات و تراوح معامل 6.61ووجدت دالة )عند مستوى داللة  ،االداةواجملموع الكلي للفقرات

 (..6.37)( ايل ;6.95)االرتباط ما بُت 

 طريقة تصحيح االداة :
تتم االستجابة على فقرات اداة البحثمن خالؿ تثبيت االستجابة ربت الوزف الذي يرتبط بتقديراجابة 

 الطالب حبيث تعطى كل فقرة من الفقرات األوزاف اآلتية:
 ( 1(، بدرجة ضعيفة )5(، بدرجة متوسطة )6بدرجة كبَتة) 

 ثبات االداة :
بتطبيق أداة البحث على عينة استطالعية عشوائية من خارج ة من خالؿ قياـ الباحثُت مت اجياد ثبات االدا

( ؛ ::;.6: :6.97ًتاوح ما بُت )وجد ابنو يالذيو طالباً( هبدؼ حساب معامل ثبات ألفا كرونباخ  86العينة )
 وىو معامل ثبات ديكن الثقة بو.

 
 

 -االداة بصيغتها النهائية: تعليمات تصحيح
اىل  الكفاايتاالداة بشكلها النهائي من حيث الفقرات ولغرض تكميم عملية تقييم  افم الباحثبعد أف نظ

 (ػ )بدرجة كبَتةليدلل علىانطباؽ الكفاية على اختيار ادلستجيب بوضع ميزاف ثالثي امعطيات رقمية فقد قام
وؿ ادلقياس الثالثي ( يف حقل من حقليقـو ادلستجيب بوضع عالمة ) (بدرجة ضعيفةو)بدرجة متوسطة( و)
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، وقد مت تكميم للكفاايتاألبعاد، على وفق ما يراه مناسبًا لكل فقرة من فقرات االداةالنهائية وعلى وفق تقوديو 
 :ادليزاف الثالثي وذلك إبعطاءالصفة 

 درجة 6=  ()تتوافر بدرجة كبَتة
 درجة  5=  (تتوافر بدرجة متوسطة)
 1( = تتوافر بدرجة ضعيفة) 

 ;5( درجة اما النهاية الصغرى ستكوف 7;ذلك فاف النهاية العظمى لألداة ستكوف ) وبناء على
 5لألداة =  (وسيكوف الوسط النظري )الفرضي

 
 منظور النتائج واالستنتاجات

 نتائج البحث 
تقوًن كفاايت التواصل اليت يتضمن ىذا الفصل عرض النتائج اليت توصل إليها الباحثاف لتحقيق ىدؼ البحث يف 

ولتحقيق . ستخدمها تدريسيوا قسم الًتبية الفنيةمع الطلبةمن وجهة نظر طلبة ادلرحلة الرابعو بقسم الًتبية الفنيةي
 اتبع الباحثاف اخلطوات اآلتية يف ربليل النتائج :ىدؼ البحث فقد 

 حساب تكرار اإلجاابت لكل فقرة على وفق ادلقياس الثالثي. -1
 لى وفق ادلقياس الثالثي.حساب الوزف ادلئوي لكل فقرة ع -5
، وبذلك يكوف الوسط (1، 5، 6حساب الوسط احلسايب على وفق درجات ادلقياس الثالثي ) -6

 .احلسايب ألبعاد ادلقياس يساوي أثنُت
( والذي ستتم مقارنة األوساط احلسابية يف 5ربديد الوسط احلسايب النظري )الفرضي( الذي يساوي )-7

ل على أكثر منو فقرة قوية وتعد كل فقرة ربصل على أقل منو فقرة ضوئو، حيث تعد كل فقرة ربص
 .وفيما أيػي عرض لنتائج البحث.ضعيفة

 التشخيص العام
 حبسبحسب درجة حدهتا من أعلى إىل أدىن حدة  اتالفقر  ومت ترتيب ،فقرة (;5) (،5)رقم  تضمن اجلدوؿ
( وأدىن درجة 9،11;وزف مئوي )( و 6;5،8بلغت أعلى درجة حدة بوسط مرجح)و  ،الطلبةاستجاابت 

 .(66.66( ووزف مئوي )1حدةبوسط مرجح )
 التفصيل 

 أعلى من الوسط النظري اليت حصلت على وسط مرجح اتالفقر  

حصلت ىػػذه الفقػرة على الًتتيب األوؿ يف ىػذا اجلدوؿ إذ بلغ -:توجيو الطلبة إىل السلوك احلسن. -7
علػى بديل )بدرجػة  الطلبة( من 77( فقد أجػاب )96111;(والوزف ادلئوي )6;5.8الوسط ادلرجح )
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( منهم إىل بديل )بدرجة >( منهم على بديل )بدرجة متوسطة( وجاءت إجابة ):)فيمػا أشػػار  ،جيدة(
اف ادلدرسُت يوجهوف الطلبة اىل السلوؾ احلسن والقوًن وىذا يتواءـ مع اىداؼ تدريس ضعيفة(شلا يدلعلى 

 الًتبية الفنية 
حصلت ىػػذه الفقػرة على الًتتيب الثاين يف ىػذا اجلدوؿ إذ بلغ الوسط  -:بروح طيبة. مع الطلبةالتعامل  -5

فيمػا  ،علػى بديل )بدرجػة جيدة( الطلبة( من ;6( فقد أجػاب )5،555;( والوزف ادلئوي )5.799ادلرجح )
بدرجة ضعيفة( شلا يدؿ ( منهم على بديل )16( منهم على بديل )بدرجة متوسطة( وجاءت إجابة )15)أشػػار 
 ادلدرسُت يعكسوف سلوكا تواصليا انسانيا ينسجم مع توجهات تدريس الًتبية الفنية على 

حصلت ىػػذه الفقػرة على الًتتيب الثالث يف ىػذا اجلدوؿ إذ بلغ  -:.بث الطمأنينة يف قلوب الطلبة -1
درسُت وادلدرسات علػى بديل ( من ادل75( فقد أجػاب )1،999;( والوزف ادلئوي )5.78الوسط ادلرجح )
( منهم على بديل 18( منهم على بديل )بدرجة متوسطة( وجاءت إجابة )6)فيمػا أشػػار  ،)بدرجػة جيدة(

 اف ادلدرسُت يعملوف على توفَت بيئة مطمئنة للطلبة )بدرجة ضعيفة(شلا يدؿ على
على الًتتيب الرابع يف ىػذا حصلت ىػػذه الفقػرة  -:.على العالقات الطيبةفيما بينهم تشجيع الطلبة -7

( من ادلدرسُت >6( فقد أجػاب )777،>:( والوزف ادلئوي )6;5.6اجلدوؿ إذ بلغ الوسط ادلرجح )
( منهم على بديل )بدرجة متوسطة( وجاءت إجابة 6)فيمػا أشػػار  ،وادلدرسات علػى بديل )بدرجػة جيدة(

دلدرسُت ديارسوف دورا يف حفز الطلبة على اف ا( منهم على بديل )بدرجة ضعيفة( وىذا دليل على 18)
 السلوؾ القوًن ادلبٍت على االحًتاـ والتعاوف فيما بينهم 

حصلت ىػػذه الفقػرة على الًتتيب اخلامس يف ىػذا اجلدوؿ إذ بلغ  -:على احرتام اآلخرين يشجع الطلبة -8
 وادلدرسات علػى ( من ادلدرسُت68فقد أجػاب ) .(555،::( والوزف ادلئوي )5.619الوسط ادلرجح)

( منهم على 19( منهم على بديل )بدرجة متوسطة( وجاءت إجابة )>)فيمػا أشػػار  ،بديل )بدرجػة جيدة(
حرص ادلدرسُت على توفَت اجلو ادلبٍت على االحًتاـ ادلتبادؿ وذلك الف بديل )بدرجة ضعيفة(شلا يدؿ على

 االحًتاـ الًتبية الفنية ميداان خصبا للعمل اجلماعي الذي يتطلب 

 اليت حصلت علىوسط مرجحأدىن من الوسط النظري اتالفقر 
حصلت ىػػذه الفقػرة على الًتتيب الرابع والعشرين يف  -:-:يف التعلم. تقديرالصعوابت اليت تواجو الطلبة -1

الطلبة ( مػػن 16فقد أجػاب ) ،(86،888(والوزف ادلئوي )1.819ىػذا اجلدوؿ إذ بلغ الوسط ادلرجح )
( منهم 75( منهم على بديل )بدرجة متوسطة( وجاءت إجابة )8فيمػا أشػػار ) ،)بدرجػة جيدة( علػى بديل

شلا يدؿ على وجود ضعف كبَت يف ىذه الكفاية التواصليةواليت تؤكد اف ادلدرسُت على بديل )بدرجة ضعيفة(
 .ال يقدروف الصعوابت اليت تواجو الطلبة يف عملية التعلم



Route Educational & Social Science Journal 

Volume 6(8);  September 2019 

 

Route Educational & Social Science Journal 566 

Volume 6(8); September 2019 

 

حصلت ىػػذه الفقػرة على الًتتيب اخلامس  -:عفاء يف ادلادة اليت يدرسها.تشجيع وحتفيز الطالب الض -5
( ;فقد أجػاب ) ،(75،555( والوزف ادلئوي )1.599والعشرين يف ىػذا اجلدوؿ إذ بلغ الوسط ادلرجح )

( منهم على بديل )بدرجة متوسطة( وجاءت إجابة 6فيمػا أشػػار ) ،علػى بديل )بدرجػة جيدة(الطلبةمػػن 
تشجيع الطلبة الضعفاء وحفزىم من قبل في اىناؾ ضعف منهم على بديل )بدرجة ضعيفة(شلا يدؿ أبف (85)

 ادلدرسُت على النهوض ابدلستوى العلمي

حصلت ىػػذه الفقػرة على الًتتيب السادس والعشرين يف ىػذا  -:التحقق من فهم الطالب دلا يتعلمون. -6
على من الطلبة( 6فقد أجػاب ) ،(67،777ادلئوي )( والوزف 1. 666اجلدوؿ إذ بلغ الوسط ادلرجح)

( منهم على ;8( منهم على بديل )بدرجة متوسطة( وجاءت إجابة )5فيمػا أشػػار ) ،بديل )بدرجػة جيدة(
 مدى فهمهم يف عملية التواصل مع الطلبة واستكشاؼضعف  بديل )بدرجة ضعيفة( شلا يدؿ علىوجود

 وتعلمهم 

حصلت ىػػذه الفقػرة على الًتتيب  -: ساليب التشدد إذا اضطر لذلك.يستخدم أنواعًا مقبولة من أ -7
( 6فقد أجػاب ) ،(66،666( والوزف ادلئوي )1السابع والعشرين يف ىػذا اجلدوؿ إذ بلغ الوسط ادلرجح)

( منهم على بديل )بدرجة متوسطة( وجاءت إجابة 6فيمػا أشػػار ) ،على بديل)بدرجػة جيدة( الطلبةمػػن 
الكفاية التواصلية يف رلاؿ استخداـ االساليب ضعف  على بديل )بدرجة ضعيفة(شلا يدؿ على ( منهم96)

ادلقبولة يف التشدد للمحافظة على ادلستوى العلميبل على العكس من ذلك فاف الطلبة يذىبوف اىل اف 
 ادلدرسُت يستخدموف اساليب متشدده وغَت مقبولو من وجهة نظرىم

حصلت ىػػذه الفقػرة على الًتتيب .-: الطلبة وحل مشكالهتم إفادة جليضحي ابلكثري من وقتو من أ -8
( 6فقد أجػاب ) ،(66،666( والوزف ادلئوي )1الثامن والعشرين يف ىػذا اجلدوؿ إذ بلغ الوسط ادلرجح)

( منهم على بديل )بدرجة متوسطة( وجاءت إجابة 6فيمػا أشػػار ) ،على بديل )بدرجػة جيدة(الطلبةمػػن 
ضعف يف استجابة ادلدرسُت التواصلية يف رلاؿ  شلا يدؿ علىم على بديل )بدرجة ضعيفة(( منه96)

 .ومساعدهتم يف حل مشكالهتم الفادة الطلبة واالجابة عن تساؤالهتم إضايف زبصيص وقت
 

 ( : يبني نتائج البحث حسب درجة احلدة لفقرات أداة البحث2جدول)
 ت

حسب 
 احلده

 الكفاايت
بدرجة 
 كبرية

درجة ب
 متوسطة

بدرجة 
 ضعيفة

الوسط 
 ادلرجح

الوزن 
 ادلئوي

1 2 7 
 9.1; ;5.8 > : 77 توجيو الطلبة إىل السلوك احلسن. 7
 5.5; 5.79 16 15 ;6 التعامل مع الطلبةبروح طيبة. 2
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 1.9; 5.78 18 6 75 .بث الطمأنينة يف قلوب الطلبة 1
 7.>: 6;5.6 19 8 >6 .تشجيع الطلبةعلى العالقات الطيبةفيما بينهم 1
 5.:: 5.61 19 > 68 يشجع الطلبةعلى احرتام اآلخرين. 1
 7.7: 5.56 19 17 66 .يتحراىلصراحة يف مناقشة أمور الطلبة 6
 ;.6: 5.51 >1 > 65 .يشجع الطلبة على احرتام القسم والنظام التعليمي 7
 5.8: 5.19 51 11 ;5 التشجيع على النجاح والتفوق. 8
 5.5: 5.19 56 7 66 ة االلفة داخل الصف الدراسي.اشاع 9
 1.1: 5.16 56 15 ;5 خماطبة الطلبة أبمسائهم. 71
 7.>9 ;5.6 57 : >5 ااتحة الفرصة للحوار وادلناقشة بني الطالب. 77
 6.;9 5.68 55 16 58 االبتعاد عن استخدام التعابري اخلارجة عن ادلألوف. 72
 :.:9 5.66 56 15 58 التعلم.مراعاة قدرة الطلبة على  71
 5.:9 5.61 59 : :5 .االنصات واالصغاء اىل الطلبة 71

71 
جتنب استعمال اساليب الوعيد والتهديد 

 99.9 5 57 15 57 ابلدرجات.

76 
جتنباستخدام أسلوب التقليل من قيمة الطلبة 

 99.9 5 58 16 58 الضعفاء.

 99.1 ;>.1 57 16 56 إاتحة الفرصة يف السؤال واالستفسار. 77
 :.97 ;1.8 71 6 19 التعامل مع الطلبةهبدوء واتزان. 78
 97.7 6>.1 57 19 56 اعطاء الطلبةالفرصة للتفكري يف أي أمر من األمور. 79
 97.7 6>.1 58 17 51 عدمالرتدد يف مساعدة الطلبةيف أي أمر من األمور. 21
 95.5 9;.1 59 19 ;1 .يشيع يف نفوس الطلبةالتفاؤل 27
 91.9 8;.1 65 8 56 يعطي للطلبةادلثل والقدوة الصاحلة. 22
 :.85 ;1.8 71 6 19 .يوضح نقاط ضعف الطلبة 21
 86.8 1.81 75 8 16 تقديرالصعوابت اليت تواجو الطلبةيف التعلم. 21

21 
تشجيع وحتفيز الطالب الضعفاء يف ادلادة اليت 

 75.5 1.59 85 6 ; يدرسها.

 67.7 1.666 ;8 5 6 هم الطالب دلا يتعلمون.التحقق من ف 26
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27 
يستخدم أنواعًا مقبولة من أساليب التشدد 

 66.6 1 96 6 6 ابالضطرار

 66.6 1 96 6 6 قتو من أجإلفادةالطلبة وحل مشكالهتم.و يضحي ب 28
 
 

 االستنتاجـات والتوصيات
 يف ضوء النتائج اليت اسفر عنها البحث يستنتج الباحثاف :

 ادلدرسُت والطلبة يف قسم الًتبية الفنية دقيق لكفاايت التواصل الشائعو بُت التشخيص لامكانية ا -1
كفاية من كفاايت التواصل بينت اف ىناؾ تواصال اجيابيا بُت التدريسيُت والطلبة واف   19اف ىنالك  -5

 التدريسيُت يستخدموف ىذه الكفاايت يف العملية التدريسية 

 يثبت استخدامها بشكل فاعل من قبل التدريسيُت تواصل مل كفايةمن كفاايت ال  15اف ىناؾ  -6

اف من ابرز الكفاايت اليت استخدمها التدريسيُت يف التواصل مع الطلبة ىي توجيو الطلبة اىل السلوؾ  -7
احلسنوىذا االمر يؤكد حرص التدريسيُت على اف يعكس الطلبة السلوؾ احلسن اببعاده ادلتعددة على 

 لك الحساس التدريسيُت ابمهية السلوؾ احلسن يف بناء اجليل واجملتمع طلبتهم يف ادلستقبل وذ

اف من ابرز الكفاايت اليت مل يستخدمها التدريسيُت يف التواصل مع الطلبة ىي كفاية توفَت الوقت الكايف  -8
وقد يربر ذلك بكثرة انشغاالت .من قبل التدريسيُت للطلبة لغرض حل مشاكلهم وادلعوقات اليت تواجههم

 .تدريسيُت والتزاماهتم االخرىال

 التوصيات :  
 ضرورة الكشف عن نتائج ىذه الدراسة ليفيد منها التدريسيوف ابعتبارىم تقوديا ذاتيا للعملية التعليمية  -1

 ضرورة حث التدريسيُت على توفَت الوقت الكايف للطلبة واالىتماـ ابجلانب االرشادي والًتبوي -5

اصلية امهية قصوى وادخاذلا كمفردة من مفردات طرائق التدريس ضرورة ايالء موضوع الكفاايت التو  -6
 والًتبية العملية 

 كلية الفنوف( يف اقساـ  التدريسيُتاعتماد قائمة الكفاايت التعليمية اليت اعدهتا ىذه الدراسة يف تقوًن ) -7
كينهم من وسب ،هبدؼ االستفادة منها يف معاجلة ادلواقف اليت قد يتعرضوف ذلا خالؿ قيامهم ابلتعليم

 اكتساب الكفاايت اليت ظهر ضعف يف ادائها من ادلعلمُت.
 مقًتحات البحث :

 .اجراء دراسة ذبريبية لتعرؼ اثر الكفاايت التواصلية يف تطوير مهارات الطلبة يف الًتبية العملية -1
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 ادلصادر وادلراجع:
 الفجر للنشر والتوزيع، القاىرة،، دار 1. االتصاؿ الفعاؿ للعالقات العامة. ط( :566)  حجاب، دمحم منَت -1

عماف : دار ادلسَتة للنشر  ،1ط،التعلمية،تصميم وإنتاج الوسائل التعليمية،( 5666)  دمحم زلمود ،احليلة -5
  ،والتوزيع والطباعة

 ، دار وائل للنشر،عماف،1االتصاؿ الًتبوي.ط (>566) .حارث ،عبود -6

 القاىرة،  ،، دار الكتاب احلديث1تصاؿ. ط. مدخل اىل علـو االعالـ واال( 5617) عيساوي، امحد -7

 ، دار ادلسَتة للنشر والتوزيع والطباعة، عماف،1. نظرايت االتصاؿ. ط(  5615)ادلزاىرة، مناؿ ىالؿ -8

 عماف: دار صفاء للنشر والتوزيع والطباعة،  ،5ط،تصميم وانتاج الوسائل التعليمية ،( 5666)انيف سلماف -9
، دار الكتاب اجلامعي، 1التدريس مستقبلك يف مهنة التدريس. ط . فن( 5667) ميسوف يونس عبدهللا -:

 .5667 ،االمارات العربية ادلتحدة
 7 ملحق

 تقومي كفاايت التواصل بني التدريسيني والطلبة اداة 
 عزيزي الطالب :

 يةضلو كفاايت التواصل لتدريسيي قسم الًتبية الفن (بكل صراحة وصدؽ)نود التعرؼ على استجاابتك الدقيقة 
السلوكات اليت ديارسها التدريسي مع الطلبة داخل البيئة التعليمية يف القسم واليت تعكس اىتمامو )واليت تعٍت 

 .واعلم أف إجابتك زبضع للسرية التامة وتستخدـ الغراض البحث العلمي فقط _(ابلطلبة وتواصلو معهم
( يف احلقل الذي جيسد سلوؾ التدريسي التواصلي √شَت بعالمة )مث االستجابة اليها من خالؿ التا ،يرجى قراءة العبارات بدقة _

 .دبا تتضمنو العبارة
 .عبارة دوف إجابة : يرجى التأشَت حبقل واحد فقط وعدـ وضع أكثر من إجابة أماـ العبارة الواحدة وعدـ ترؾ اية مالحظة

 
 نالباحثا

 الكفاايت ت
 بدرجة ضعيفة بدرجة متوسطة بدرجة كبرية

6 5 1 

    خماطبة الطلبة أبمسائهم. 1
    اشاعة االلفة داخل الصف الدراسي. 5
    ااتحة الفرصة للحوار وادلناقشة بني الطالب. 6
    االبتعاد عن استخدام التعابري اخلارجة عن ادلألوف. 7
    التشجيع على النجاح والتفوق. 8
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    مراعاة قدرة الطلبة على التعلم. 9
    .غاء اىل الطلبةاالنصات واالص :
    التحقق من فهم الطالب دلا يتعلمون. ;
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