
 
 

 


:ملخص البحث

وفق متغيرات الجنس الجامعةلتدريسييالتدريسيةالكفاياتعلىاستهدف البحث الحالي التعرف

يتبنتم  وقد ، تدريسي وتدريسية ) ١٣٥(بلغت عينة البحث والتخصص الدراسي وسنوات الخدمة،  

أشارتبعد تكييفه لعينة البحث الحالي،  ) ٢٠١٧(الخزاعي إعدادمقياس الكفاية التواصلية  من 

فروق  ذات داللة احصائيا ليس هناك إنو، الكفاءة التواصليةونمتلكيان افراد العينة إلىالنتائج  

فروق ذات داللة احصائية بين التخصصات لصالح وجودأظهرت، في حين وفقا لمتغير الجنس

داللة احصائية وفق متغير عدد سنوات الخدمة لصالح ذوي فروق ذات وجود و، اإلنسانيالتخصص 

.األكثرالخدمة 
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College of Education from Their View Points in Relation to Some

Variables
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Abstract
        The present research aimed at identifying the competencies of
communication among the instructors of the college of Education in terms of the
variables of gender, specification and years of experience.  . The research
sample consisted of 135 male and female instructors. Al-Khuzai's (2017)
communicative competence scale was used and adapted for the research sample.
The results showed that members of the research sample do have
communicative competence and that there are no statistically significant
differences in terms of the gender variable, however; there are statistically
significant differences between the specifications for the humanitarian
specification and that there are statistically significant differences in terms of
years of experience for those with greater years of experience.

الرتبيةكليةتدريسييلدىالتواصليةالكفايات
املتغرياتببعضوعالقتهانظرهموجهةمن
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٢٤٠

:مشكلة البحث
واليمكن الحديث عن درس تفاعلي حقيقي في ، التعلمية الناجحة- المدرس أساس العملية التعليميةيعد 

وبالتالي اليمكن له ان ينجح في مهامه ،يقوم بوظائف مهنية وتربوية وتعليمية عدةفهو،غياب المدرس

.وجهالكفايات والملكات والقدرات التأهيلية التي تسعفه في أداء مهمته على أحسن الى اذا كان يفتقد 

تعد الكفايات التواصلية من اهم المهارات التي ينبغي ان يمتلكها التدريسي الجامعي كونه يتعامل مع 

وهي طلبة الجامعة الذين يمثلون الطبقة الواعية التي يضع المجتمع شريحة مهمة من شرائح المجتمع 

لها وزنا كبيرا في تنميته وتطوره من جهة ومن جهة اخرى فان الشباب قد تعترضهم بعض االزمات 

والمشكالت التي تجعلهم بحاجة ماسة لمن يتفهمهم ويدرك  ويراعي المرحلة العمرية التي يمرون بها 

ر عقولهم مرة ولمن يتفهم مشاعرهم وانفعاالتهم ومشكالتهم ويتعامل معها بمرونة فهم بحاجة لمن يحاو

فلم يعد المتعلم ذلك المتلقي السلبي وانما اصبح عضوا محاورا ومناقشا ومتحديا احيانا مما تامة،

لذلك يتطلب من مدرسه ان يكون متسلحا بشتى انواع المهارات فضال عن تعمقه في اختصاصه، 

درجة الكفايات التواصلية لدى تدريسيي ما:األتيعن السؤال اإلجابةنبعت مشكلة البحث الحالي من 

جامعة البصرة؟

:البحثأهمية

تشير وتعد الكفاية التواصلية من الموضوعات المعاصرة لما لها من اهمية  في جميع حقول المعرفة،  

كه لمجموعة من القدرات التي تسمح له بتكوين عالقات  الكفايات التواصلية الى ادراكات الفرد المتال

فالتواصل اليوم أصبح بمثابة المحرك المعرفي ، تواصلية مع االخرين والنجاح في هذه العالقات

والمعلوماتي بالنسبة لإلنسان ، فبحكـم  التطور المتسارع في مجاالت العلم  برمتها  أضحى ال غنى 

عنه،  وبما ان االنسان بطبيعته الفطرية يرغب بالتواصل مع االخرين وقد  يختلف في وجهات النظر 

لذلك ينبغي ان يمتلك مجموعة من  واقف التواصل معهم، وفي التعبير عن مشاعره وافكاره في م

االمر ينطبق على اواذا كان هذ.الكفايات والمهارات  التي تمكنه من التواصل الفعال مع االخرين 

.جميع الناس فهو من االهمية بمكان بالنسبة للمدرس الفعال

لمدرس مالكا للمعرفة اجعلتالتربية التقليدية على المدرس والمعرفة؛ إذ ففي حين ركزت 

كائنا سلبيا يتلقى جعلتهالمتعلم على مستوى التواصل التفاعلي، ودور يب تغَوبذلك عملت على. المطلقة

يتم حشوها حول المتعلم إلى ذات متلقية توبذلك . المعلومات فقط، دون مناقشتها أو محاورة صاحبها

تركز، بشكل منهجي واضح وبناء ايات الجديدةبيداغوجيا الكفنجد اال اننا بالمعلومات والمعارف،

وعليه تتحول المعرفة في البيداغوجيا عملية التعلم الثالثوهادف على التفاعل االيجابي بين أقطاب 

ووضعيات معقدة ومركبة تستوجب كالتالكفائية، إلى وضعيات إجرائية تطبيقية بامتياز في شكل مش

ن الخبرات والمحتويات والمضامين الرئيسة في المنهاج، تنطلق هذه المعرفة مف. الحلول الناجعة

و هذاتمشكالللتدريسيين لحل هذه الاألساسيةوالبرنامج، والمقرر، في ضوء مجموعة من الكفايات 

أما المعلم، أو المدرس، أو .يعني أن المعرفة مرتبطة بالكفاية من جهة، والوضعية من جهة ثانية
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٢٤١

ر قدراته الذاتية حضالتي تجعل المتعلم يستاالرضية ر، فتتمثل مهمته التربوية في تحضير يالمد

)١٠-٢٠١٧،٩حمداوي،(.لمواجهة هذه الوضعيات المركبة والمعقدة

ولكـي يقـوم المدرس بـدوره فــي العمليـة التعليميـة فإنــه يحتـاج إلــى أن تتـوافر 

ريسـية الضـرورية؛ ولـذلك أصـبح مـن أهـم لديــه مجموعـة مـن المهـارات التد

االتجاهـات الحديثـة فـي إعـداد المعلـم تحديـد المهـارات التدريسـية أو الكفايـات 

عند إعداده بمعاهد وكليات إعداد المدرس ، وعند تدريبهمنهجا التدريسـية الالزمـة لـه، واتخاذهـا 

.وتاهيله ايضا

لكفايات التواصلية بوصفها معرفيات قائمة حول الذات تحتوي على ل)  ١٩٧٧(باندورا  أشاروقد 

توقعات ذاتية حول قدرة الشخص على التغلب على مواقف ومهمات مختلفة بصورة ناجحة عن طريق 

عن طريق الكفاية الذاتية يعرف الفرد المهام التي يستطيع القيام بها فيعمل بجد في تلك فالكفاية الذاتية، 

.يتجنب المهام التي يكون فيها ضعيفاالمهام في حين 

لذلك تعد الكفايات التواصلية مهمة جدا لالشخاص بصفة عامة وللتدريسيين بصفة خاصة كونهم 

اثبتت بعض هذا من جهة ومن جهة اخرى .لتوضيح والفهم واالقناع يمرون بمواقف تتطلب منهم ا

وحافز لتدريسي اعالقة موجبه بشكل عام بين كفاياتوجود)٢٠٠٢(راسة الجنابي الدراسات  كد

ثر ليس في اي ان كفايات التدريس يمكن ان تؤ).ي-حص ،٢٠٠٢، يالجناب(لدى الطلبةالتحصيل

:قاط االتية نانبثقت اهمية البحث من البل في تحصيلهم ايضا ولذلك ،الطلبة وشخصياتهم فحسب

.وتتبلور شخصية االشخاصاهمية المرحلة الجامعية بوصفها المرحلة التي تكتمل بها .١

التدريسيون والمسؤولون والمرشدون اهمية هذه كعن اعداد الطلبة  المسؤولون ينبغي ان يدرك .٢

.واساليب التعامل مع الطلبة في هذه المرحلةالمرحلة

ل لفهم الطلبة واحتياجاتهم والتعامل مع بوصفها السبيضرورة امتالك التدريسي للكفايات التواصلية .٣

.مواقف الحياة اليومية والطارئة التي يمر بها

هداف البحثا

:يهدف البحث الحالي الى االتي

الجامعةييالتعرف على الكفايات التدريسية لتدريس.١

تعرف الكفايات التدريسية للتدريسيين وفق متغير الجنس.٢

التدريسية للتدريسيين وفق متغير التخصصتعرف الكفايات .٣

.تعرف الكفايات التدريسية للتدريسيين وفق متغير سنوات الخدمة في الجامعة.٤

:تحديد المصطلحات 

:الكفاية وعرفها كل من: اوال

ها المتعلم ويحركها حين يواجه خدمهي مجموعة من المعارف المختلفة التي يست) ٢٠١٧(حمداوي 

)١٠،ص٢٠١٧حمداوي،(.وضعية سياقية جديدةموقفا معقدا، أو 
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٢٤٢

، " القدرة على عمل شيء أو إحداث نتاج متوقعبانها (Howsam&, Houston :هاوسام وهوستون

)٢١،ص١٩٨٣مرعي، (. فهي قدرة يستخدمها الفرد بغية تحقيق نتاج مرغوب فيه في ميدان ما

:عرفها كل من: الكفايات التواصلية: ثانيا

بأنها مجموعة أحكام الفرد المدركة والتي تمثل توقعاته حول قدرته عن :  Banudra)١٩٨٨(باندورا 

تمكنه ومرونته في التواصل مع اآلخرين في شتى المواقف العادية والصعبة فضال عن اعتقاده بإمكانية 

بة القراءة والكتانقل وتبادل الخبرات والمعلومات بينه وبين اآلخرين من خالل االستماع والتحدث،

. واإليماءات الجسدية واستخدامها في الوقت المناسب

ة التواصلية هي عبارة عن تركيب يأن الكفــا: Hogan& Vaughn)١٩٩٠(فــوجن هوجان و

متعدد االبعاد تتضمن العالقات االيجابية مـع االخـرين والمعرفـة االجتماعيــــة الدقيقــــة 

والمالئمــــة للعمــــر وعــــدم وجــــود ســــلوكيات تشــــير إلــــ 

(Vaughn& Hogan,1990,102).ســــوء التكيــــف 

انها حصيلة لمجموع القدرات التي تسمح للفرد بانشاء عالقات تواصلية مع االخرين : هيربير روك

) ١١٣،ص١٩٩٣حبيبي،(والنجاح في هذه العالقة 

هي أداء المستجيب الممثل الدراكاته عن كفاياته التواصلية كما تعكسه : التعريف االجرائياما 

الدرجة الكلية على فقرات المقياس المعتمد في هذا البحث

ودراسات سابقةةالنظريالخلفية :الفصل الثاني

الكفايات

إعداد المدرس القائم على الكفايات احد االتجاهات الحديثة في مجال اعداد المدرسين فهو من دخليعد م

ابرز االتجاهات التربوية التي ظهرت خالل السنوات القليلة الماضية الذي انتشر في الواليات المتحدة 

Competence Based Teacherاألمريكية اذ نشأت برامج العداد المدرسين على أساس الكفايات

Education)C.B.T.E. (

ظهرت حركة اعداد المعلمين القائمة على الكفايات كأسلوب جديد في اعداد المعلمين وقد 

يميز التعليم المبني على الكفايات هو التركيز على االهداف وتدريبهم بداية السبعينات ، وأهم ما

ريس والمتعلم بأستخدام التغذية الراجعة واالهتمام وتحويل مسؤولية التعليم الى كل من القائم بعملية التد

ج التعلم وليس على العملية بالفروق الفردية وتكامل الجانبين النظري والتطبيقي والتركيز على نتائ

، وان الكفايات المطلوبة للتعليم والتدريب مشتقة من أدوار المدرس في المواقف التعليمية فضالً ذاتها

ثير من المؤسسات لكفايات التي يتم بلوغها، وبناء على ذلك اتجهت الكعن وضع معايير لقياس ا

تحول نحو البرامج التربوية القائمة على الكفايات فضال عن وضع معايير لقياس التربوية الى ال

)،ص ٢٠٠١الحيلة،(الكفايات التي تم بلوغها

لقد اتسع االهتمام بالتربية القائمة على الكفايات حتى أصبحت سمةً مميزة لمعظم الدول المتطورة 

تربوياً، وتعد حركة التربية القائمة على الكفايات من أبرز مالمح التربية المعاصرة واكثرها شيوعاً 
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٢٤٣

الدول المتطورة قد سادت هذه الحركة معظمف).١٨، ص٢٠٠٥التميمي، (وشعبية في األوساط التربوية 

تربوياً، وأصبحت الممارسة المستمدة من إطارها النظري تشكل حركة متكاملة األبعاد، هدفها اعداد 

.) ٤٥، ص٢٠٠٤الدليمي، . (مربين اكفاء على وفق أحدث نظريات التعليم والتعلم

ة لها، إذ يمكن و يمكن اعتبار الكفاية مكتسبا كامنا لدى الفرد، حتى يتم ممارستها في وضعيات مالئم

من خالل المؤهل االكاديمي لديه، و من خالل فتنمولهذه الكفايات ان تنمى  و تتطور لدى المدرس 

ينبغي ان تتوفر لدى المدرس اذ أيضا خبرته و درايته بمجال وشؤون التدريس و كيفية إدارته، 

و تتمثل هذه الكفايات في كفايات التي  تمكنه من السير الحسن في العملية التعلمية ،المجموعة من 

كفايات التخطيط، كفايات التنفيذ، كفايات التقويم، كفايات إدارة الصف و التنظيم، كفايات االتصال و 

.التفاعل الصفي، وغيرها من الكفايات االخرى

كتوليف لنظام أساسي من المعرفة والمهارة التواصليةةيالى مفهوم الكفا) ١٩٨٠(كانال وسوين يشير 

وحول الجوانب األخرى للفرد حول اللغة) الواعية أو الالواعية(لمعرفة اي  ا. لالتصالالالزمة

كيفية استخدام اللغة في سياق اجتماعي من أجل الوفاء بالوظائف التواصليةمنها ،الستخدام اللغة

.ومعرفة كيفية الجمع بين الكالم والوظائف التواصلية

التي تمكن فرد ما من بلوغ اتنة على انه جملة من االمكايهوم الكفاجم علوم التربية ورد مفوفي مع

)٤٥،ص١٩٩٤الغرضاف والفاربيوموحي،(درجة من النجاح في التعلم او اداء مهام مختلفة

، اذ يرى )هايمس(في مجال االتصال التي طورها من اهم المفاهيم ويعد مفهوم الكفاية التواصلية 

للغة في السياق يجب معرفة اللغة فحسب  بل البد من استعمال االة االتصال يانه لتحقيق كفا

ة التواصلية تعني معرفة الفرد وتمكنه من القواعد اللغوية واالجتماعية والثقافية  التي ياالجتماعي فالكفا

تجعل الفرد قادرا على استعمال اللغة وتوظيفها في مواقف تواصلية حقيقية، فهي تركز على القواعد 

). ٦٤، ص١٩٩٣حبيبي،.(ة والنفسية واالجتماعية  والثقافيةاللغوي

خصائص الكفاية التواصلية

ة االتصالية التواصلية مفهوم له سمات وخصائص  يمكن يالى ان الكفا)  ساندرا  سافنجون(اشار

:اجمالها باالتي

اكثر، فهو عالقة على قدرة الفرد على تبادل المعاني مع فرد اخر اوة التواصلية يد مفهوم الكفاميعت.١

.شخصية بين طرفين اكثر من ان تكون اتصاال ذاتيا اي حوارا بين الفرد ونفسه

.ة التواصلية على اللغة المنطوقة والمكتوبة وعلى نظم الرموز المختلفةيتنطبق الكفا.٢

لذا فهية التواصلية غير محددة بالسياق اي ان االتصال يمكن ان يحدث في مواقف الحد لها،يالكفا.٣

تتطلب القدرة على االختيار المناسب للغة واالسلوب في ضوء مواقف االتصال واالطراف 

.المشاركة فيه

ة تعني القدرة الكامنة التي يفترض وجودها وراء االداء في حين ي، فالكفاة عن االداءيتختلف الكفا.٤

تفعل االداء فهو ماة هي ما تعرف اماي، فالكفايعد االداء التوضيح الظاهر والمكشوف لهذه القدرة
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٢٤٤

.ة وتنمى وتقوميه تتحدد الكفائيمكن مالحظته، وفي ضواي ما

ية التواصلية وليس ة التواصلية نسبية وليست مطلقة، ومن هنا يمكن التحدث عن درجات للكفايالكفا.٥

موعة من ة التواصلية مفهوم تندرج تحته مجياي ان الكفاعن درجة واحدة

)١٤٠،ص٢٠١٥بروال،.(اتيالكفا

الكفايات التواصلية والتواصل 

شعور الفرد بانه قادر الىيختلف مفهوم الكفاية التواصلية عن مفهوم التواصل في ان االول يشير

ةومتمكن من التواصل ويمتلك المرونة في االقناع واالقتناع وانه يستطيع التحكم في قدراته والمعرف

والمهارات التي تواجهه، في حين يشير مفهوم التواصل الى انه عملية مشاركة في الحديث بين اثنين 

.او اكثر المرسل والمستقبل

تتحدد في كونها نظاما من القواعد ووتعد الكفایة اللغویة من أهم عناصر الكفایة التواصلیة 

من الكفایة اللغویة ألنها تتكون عموميةأكثر ، فتكون الكفایة التواصلیة والصوتيةالنحويةاللغویة 

.من مجموع القدرات التي یمتلكها الفرد والتي تمكنه من النجاح في عالقاته التواصلیة مع اآلخرین

،٢٠٠٣مكسي،(في أن الكفایة تدرك على مستوى خصائص الفرد" تشو مسكيهیمز "ویوافق 

).٢٠ص

: تحديد الكفاياتمعايير

- :هناك عدد من الوسائل الواجب مراعاتها عند اشتقاق وتحديد الكفايات المطلوبة أهمها

. أن تكون الكفايات في صورة أهداف عامة ومصوغة سلوكياً- ١

أالّ تكون الكفايات المرتبطة بالوظائف أو المهارات أو المهام مجردة ومعزولة عن المعارف - ٢

. واالتجاهات

. أن تكون الكفايات المحددة تمثل حاجات تدريبية فعلية، وتشير إلى فجوة بين الموجود والمرغوب- ٣

. أن تعالج كل كفاية صفةً واحدة أو نمطاً سلوكياً واحداً- ٤

. أن تصاغ الكفاية بصياغة لغوية واحدة- ٥

.) ٣٠، ص١٩٩٩المنصور، (أن تمثل الكفايات اإلبداع واإلرادة والعمل الناجح - ٦

شروط الكفايات التواصلية

يقصد بها مجموع العوامل التي تسهم في تحقيق اهداف  ووظائف االتصال بفاعلية كما خطط لها القائم 

باالتصال الى درجة ان يفهم المتلقي الرسالة االتصالية ويستوعب معناها ومضمونها كما قصده 

واتجاهاته ومواقفه بما يتماشى مع المرسل من جهة، وتحدث فيه التاثير المطلوب وتغير سلوكياته

روط ، ومن ش، وفي غياب هذه الشروط تتاثر العملية االتصالية سلبامن جهة اخرىمقاصد الرسالة

:الكفاية التواصلية االتي

من ) المدرس(وتشمل مايجب ان يتحراه المرسل  : شروط الكفاية التواصلية على مستوى المرسل.١

، وما ينبغي ان ان )الطلبة(الته واثناء اتصاله وتواصله مع االخرين ضوابط وقواعد اثناء اعداده لرس
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يتصف به ويتمتع به من قدرات واتجاهات ومهارات تجعله ناجحا وقادرا على اقناع االخرين والتاثير 

.فيهم واستمالتهم لتحقيق الهدف من االتصال بكفاءة عالية

السس واالعتبارات والمواصفات التي ينبغي تشمل ا: شروط الكفاية التواصلية على مستوى الرسالة.٢

.في المتلقي وتضمن استجابتهم الواعية والفاعلةالتأثيران تتصف بها الرسالة االتصالية لكي تحدث 

ويقصد بها مجموع الخصائص والمهارات : شروط الكفاية التواصلية على مستوى المستقبل.٣

تجعله قادرا على تحليل معاني الرسالة وفك والقدرات التي  ينبغي ان يتصف بها المستقبل والتي 

).٢٨،ص١٩٩٩الدبس ،عبد عليان و(لفهم محتواها كما قصده المرسل رموزها بكفاءة عالية

Social Cognitive Theoryالمعرفية االجتماعية النظرية

. از تحدث باندورا عن النظام النفسي للفرد وهو مفهوم الفرد عن قدرته على االنجاز او عدم االنج

معين وبالتالي هذا المفهوم ءوالمفهوم االيجابي في نظر باندورا هو معرفة الفرد بانه قادر على شي

.يعمل كمعزز ذاتي

الفاعلیةمنضعیفاحسايملكونالغالبفيمھيرى بندورا أن الناس الذين يتصرفون بطرق شاذة 

فهم ال يؤمنون بأنهم يستطیعون بنجاح أداء السلوكیات التي تتیح لهم التكیف مع الحیاة ،الذاتیة

بعدممھعرتهديدا لهم وتشتسببالتيالمواقفتلكتجنبإلىمھتقودفتوقعاتهم المتدينة. الیومیة 

يمكننشاطاتفيينخرطونالسبقلماونتیجةمھتهم على القیام بأداء أدوار جیدة ، لذلك نراقدر

التعرض لهذه المواقف و. الذاتیةبالفاعلیةمهشعورظهر قدراتهم وتعمل على تغییر حسهم أو تأن

تهم الذاتیة وبالتالي زيادة المدة أو الوقت الذي فاعلیتحسینھؤالءيستطيعحتى تدريجيةيتم بصورة 

ممـا جـاء بـه وبـذلك هـي جـزء، )٢٠ص١٩بركات،. (يقضونه في تلك المواقف المخیفة

فـي نظريـة الـتعلم المعرفـي االجتمــاعي فــي جانــب ) Bandura ,١٩٨٢( بانـدورا 

الكفايــة الذاتيــة المدركــة المعبــرة عــن تنبــؤات الفــرد لمســار األنشــطة 

التــي يتطلبهــا الســلوك وأنهــا وحــدها ال تحــدد الســلوك علــى نحــو 

ل البــد مــن تــوافر قــدر مــن االســتطاعة ســواء أكانــت كــاف، بــ

فســيولوجية أو عقليـــة، باإلضــافة إلــى وجــود دافعيــة فـــي ،ســيكولوجية

الموقف، فالكفاية الذاتية المدركة هي مجموعة من األحكـام ال تتصـل بمـا ينجـزه الفـرد فقـط 

وهـي ليس سمة مستقرة او ثابتة في السلوك الشخصي ، تمكن الفرد بالحكم على ما يسـتطيع 

ج للقدرة الشخصية ، وتمثل مرآة معرفية للفرد تساعده على الشـعور بـالتحكم إنجـازه ، كما أنها نتا

(Bandura, 1982:126).حولهمنفـي البيئـة 

الدراسات السابقة

:سنتناول في هذا السياق بعض الدراسات حول الكفايات التواصلية وكاالتي

الكفايات التعليمية االدائية العضاء الهيئة التدريسية في جامعة الموصل ١٩٨٩دراسة شمعون 

هدفت الدراسة الى تحديد الكفايات التعليمية االدائية التي يحتاج اليها اعضاء هيئة التدريس وايجاد 
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عضو هيئة )٣٠٩(وكانت عينة البحث اللقب العلمي،وفق بين الكليات العلمية واالنسانيةالفروق

فقرة للكليات ٦٤علمية استخدم الباحث استبيان مؤلف من ) ٦(تدريسية في اربع كليات انسانية ، و

فقرة للكليات العلمية، وتوصلت الدراسة الى عدم وجود فروق ذات داللة احصائية بين ٥٤االنسانية و

قرات المشتركة في االستبيان وكانت اجابات اعضاء هيئة التدريس في الكليات العلمية واالنسانية في الف

.هناك فروق بين االلقاب العلمية لصالح االستاذ المساعد

تقويم الكفايات التدريسية لدى أعضاء الهيئة التدريسية في كلية العلوم :)٢٠٠٥(دراسة الغزيوات 

طالب )٢١٢(وكانت عينة الدراسة .جتماعيةاالالتربوية بجامعة مؤتة من وجهة نظر طلبة الدراسات 

عتبار االجتماعية حيث أخذ بعين االمن طلبة الدراسات %١٠و طالبة ، وتمثل هذه العينة حوالي 

و استخدم الباحث استبيان على مقياس ليكرت المتدرج . متغيري الجنس و المستوى الدراسي للطلبة

على مختلف المعلومات ستبياناالأوافق مطلقا، وكذلك أشتمل البخمسة اختيارات من أوافق مطلقا إلى 

كرونباخ لحساب ثبات الفاالشخصية عن الطالب من الجنس، المستوى العلمي ،و قد تم استخدام معامل

يزالون يستخدمون الطريقة الأكثرية أعضاء هيئة التدريس االتية ان ارسة إلى النتائج اشارت الدداةاال

و الطالب متلقي سلبي، في حين بينت نتائج التقليدية في التدريس حيث بقي المدرس مصدر للمعرفة 

كما . ت طالبهمالحساس بنفسيات ومشكالااائهم و قليلوالراء هيئة التدريس متعصبون ضالدراسة أن أع

ختبارات المقالية أكثر شيء، كما يستخدمون التقويم االأوضحت النتائج أيضا أنهم يعتمدون على أسئلة 

طـــار واالل االوئج أيضا فيما يخص كفاية الفصــــل او تشير النتا. النهائي في كل مرحلة

ساتذة يتعاملون مع الطلبة بالتساوي و االنساني أن البعض من االالتواصل والعـــام للدراســة

أشارت إلى وجود فروق ذات " ت"أما نتائج اختبار .خر يتعاملون معهم بطريقة سلطويةاالبعضهم 

عضاء الهيئة التدريسية تعزي إلى الجنس و لصالح الاء العام الدلة إحصائية في تقدير الطلبة اللد

.)٦٨،ص٢٠٠٥العزيوات،(نسانياالداء االداء التقويمي ،اال: اث في المجالين االن

كفايات المدرس الناجح وصفاته من وجهة نظر الموجهين االختصاصيين : )٢٠١٦(دراسة المطلق

هدفت الدراسة الى انجاز دراسة نظرية تتعلق باهمية اعداد المدرس وفق مدخل الكفايات : والطلبة

من والوصول الى منظومة من الكفايات االساسية والفرعية التي ينبغي ان يكتسبها التدريسي الناجح

الموجهين االختصاصيين وكذلك الوصول الى قائمة الصفات الشخصية التي ينبغي ان وجهة نظر

موجها اختصاصيا ) ٧٨(من وجهة نظر طلبة المرحلة الثانوية، طبق البحث على حلى بها المدرسون يت

: وموجهة  يشرفون على المدرسين في مدينة دمشق لتعرف الكفايات الالزمة وفق المحاور الثالث 

االول طالبا وطالبة من الصفين) ١٠٧٢(والوظيفية المهنية، وعلى ،االكاديمية ،والتربوية النفسية

ئجبينت النتا. المدرسالتعرف الصفات التي يرون ان من الضروري ان يتحلى بهي والثاني الثانو

اهمية الكفايات االكاديمية والتربوية والنفسية والكفايات المهنية والوظيفية، وقد رتب الطلبة صفات  

ذكي، ويحترم االخرين،متمكن من مادته، محترم: كاالتيبالنسبة لهمهاالمدرس الناجح وفق اهميت

)١ص٢٠١٧،المطلق . (مخلص ومتفان ، محاور ومناقش
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الكفايات التواصلية لدى أساتذة التعليم الثانوي في مادة اللغة العربية في )٢٠١٦(دراسة قوادرية 

التواصليةمستوى ممارسة الكفایات علىتعرف الالى هذه الدراسةهدفت ،ضوء المقاربة بالكفايات

أستاذا ) ١٨(مكونة من نةيععلى أجريتو بالكفاياتفي ضوء المقاربة العربيةلدى أساتذة اللغة 

تم اختیارهم عن ثانوياتیدرسون اللغة العربیة في المرحلة الثانویة ، موزعین على ثالث 

فقد سعت هذه الدراسة إلى تحقیق األهداف . طریق العینة العشوائیة بإتباع المنهج الوصفي

الكفایات والكفایات التواصلیة اللفظیة وتقدیر مستوى ممارسة الكفایات التواصلیة :التالیة

التواصلیة غیر اللفظیة لدى أساتذة التعلیم الثانوي في مادة اللغة العربیة في ضوء المقاربة 

فایات ولإلجابة على تساؤالت الدراسة تم بناء شبكة مالحظة لقیاس مستوى ممارسة الك. بالكفایات

هناك مستوى متوسط في ممارسة الكفایات : االتيةوقد توصلت هذه الدراسة الى النتائج،التواصلية

هناك ، لدى أساتذة التعلیم الثانوي في مادة اللغة العربیة في ضوء المقاربة بالكفایاتالتواصلية

مستوى متوسط في ممارسة الكفایات ومستوى متوسط في ممارسة الكفایات التواصلیة اللفظیة 

.)، ص ث٢٠١٦’قوادرية( التواصلیة غیر اللفظیة لدى أساتذة التعلیم الثانوي 

مناقشة الدراسات السابقة

الى تحديد ١٩٨٩شمعون اذ هدفت دراسة اختلفت الدراسات السابقة من حيث االهداف،:االهداف.١

دراسة الغزيوات في حين هدفت ،اعضاء هيئة التدريسالكفايات التعليمية االدائية التي يحتاج اليها

دراسة المطلق وكان هدف التدريسية، تقويم الكفايات التدريسية لدى أعضاء الهيئةالى) ٢٠٠٥(

كفايات المدرس الناجح وصفاته من وجهة نظر الموجهين االختصاصيين والطلبةتعرف)٢٠١٦(

لدى اساتذة تعرف  مستوى ممارسة الكفایات التواصلية )٢٠١٦(دراسة قوادرية بينما كان هدف 

مستوى الكفايات التواصلية لدى اما الدراسة الحالية فقد هدفت الى تعرف، اللغة العربية

.التدريسيين الجامعيين

في دراسة المطلق اما عينة ) ١٠٧٢( في دراسة  قوادرية  و) ١٨( تراوحت العينة بين : العينة.٢

).١٣٥(فهيالبحث الحالي 

هي ) ٢٠٠٥(دراسة الغزيوات و١٩٨٩شمعونكانت اداة البحث في دراسة  : اداة البحث.٣

دراسة قوادرية فيالمالحظةاستخدمت قوائم للصفات، و)٢٠١٦(دراسة المطلق وفي االستبيان 

.اما الدراسة الحالية فقد استخدم مقياس للكفايات التواصلية)٢٠١٦(

الى عدم وجود فروق ذات داللة احصائية بين اجابات )١٩٨٩(شمعونتوصلت دراسة : النتائج

كانت ، بينما اعضاء هيئة التدريس في الكليات العلمية واالنسانية في الفقرات المشتركة في االستبيان 

فتوصلت الى ) ٢٠٠٥(دراسة الغزيوات اما .هناك فروق بين االلقاب العلمية لصالح االستاذ المساعد

.من االساتذة يتعاملون مع الطلبة بالتساوي و بعضهم االخر يتعاملون معهم بطريقة سلطويةالبعض ان 

عام العضاء الهيئة التدريسية أشارت إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية في تقدير الطلبة لالداء الكما 

االداء االنسانيواالداء التقويمي : إلى الجنس لصالح االناث في المجالين ىتعز
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اهمية الكفايات االكاديمية والتربوية )٢٠١٦(دراسة المطلق ئجبينت نتاو.)٦٨،ص٢٠٠٥عزيوات،ال(

بالنسبة هارتب الطلبة صفات  المدرس الناجح وفق اهميتكما والنفسية والكفايات المهنية والوظيفية، 

التواصلية هناك مستوى متوسط في ممارسة الكفایات ان)٢٠١٦(دراسة قوادرية واوضحت،لهم

هناك كما اوضحت ان لدى أساتذة التعلیم الثانوي في مادة اللغة العربیة في ضوء المقاربة بالكفایات

مستوى متوسط في ممارسة الكفایات التواصلیة اللفظیة و مستوى متوسط في ممارسة الكفایات 

.صل الرابعفسيتم التطرق لها في الفلدراسة الحاليةنتائج ااما التواصلیة غیر اللفظیة 

الفصل الثالث
واجراءاتهمنهجية البحث

بوصفه االنسب في دراسة العالقات االرتباطية والكشف عما بينها من تم استخدام المنهج الوصفي 

).٣٧،ص٢٠٠٩النجار والزعبي ،(فروق من اجل وصف الظاهرة المدروسة 

مجتمع البحث

وكلية التربية للعلوم الصرفة للعلوم االنسانيةتكون مجتمع البحث من تدريسي وتدريسيات كلية التربية

٢٠١٩- ٢٠١٨للعام الدراسي 

عينة البحث

، تم اختيارها بصورة عشوائية من مجتمع البحثتدريسي وتدريسية) ١٣٥(بلغت عينة البحث 

.) ١(الجدول 

)١(جدول 

)الخدمةسنوات الجنس، التخصص، (عينة البحث وفقا لمتغيرات 

المجموعالنسبة المئويةالعينةالمتغيرفئات المتغير

ذكورالجنس

اناث

٦٠

٧٥

٤٤%

٥٦%

١٣٥

االنسانيةالتخصص

العلمية

٦٥

٧٠

٤٨%

٥٢%

١٣٥

اقل من خمسةالخدمة

١٠-٥من 

قفما فو١٠من 

٥٥

٥٠

٣٠

%40

%37

%23

١٣٥

اداة البحث

بعد تكييفه لعينة البحث )٢٠١٧(الخزاعي لكفاية التواصلية  من اعداد اتبنت  الباحثتان مقياس 

فقـرة موزعـة علـى مجـالين ) ٤٦(يتكـون المقيـاس بصـيغته النهائيـة مـن الحالي، 

مصـاغة بأسـلوب العبارات التقريريـة، وأمـام كـل فقـرة خمسـة بـدائل متدرجـة لإلجابـة

ال تنطبـــق علـــي دائمـا ،غالبـا ، أحيانـــا ، نـــادرا ، (هي تنطبـق علـي 
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٢٤٩

علـــى التـــوالي للفقـرات ) ١، ٢، ٣، ٤، ٥(تعطـــى الـــدرجات ، )أبـــدا

التـي تقـيس االتجـاه االيجـابي للظـاهرة وتعكـس للفقـرات ذات االتجـاه السـلبي فـي 

) ٤٦(وأدنى درجـة هـي ) ٢٣٠(أعلى درجة محتملة للمقياس هي كانت وللظاهرة،تمثيلهـا

باالعتماد على نظرية باندورا  صيغت فقرات المقياس .درجة) ١٣٨(والمتوسـط النظـري هو 

)Banudra1988( ، هماومن خالل التعريف تم اشتقاق مجالين:

وتعني (confidence in being able to communicate)الثقة بالتمكن على التواصل : اوال

االساليب المتنوعة التي تؤهله لنقل االفكار لالخرين واستيعاب ادراك الفرد بانه يمتلك االمكانيات و

.فقرة) ٢٣(مايرمون ايصاله له، وتكون من 

Flexibility in dealing with information and difficult(المرونة في التعامل مع اآلخرين : ثانيا

tasks) توقع وادراك الطريق االفضل لمواجهة المواقف الصعبة والمعقدة بامتالك المرونة في التفكير

.فقرة) ٢٣(جال من مالنوتكو. والتوافق مع التغيرات التي تواجه الفرد والتأقلم مع كل جديد

لصدق حثتان باجراء ااوللتاكد من صدق وثبات المقياس بعد تكيييفه لعينة البحث الحالي قامت الب

.والثبات لهما 

هو خاصية سيكومترية تكشف مدى تأدية المقياس للغرض الذي اعد من اجله : Validityصدقال: اوال

هو بالضرورة، اذ ان الدرجة في االختبار اذ ان كل اختبار صادق يعد ثابتا وليس كل اختبار ثابت 

المقاسة، في حين ان الثبات ال يعني صدق الصادق تبقى ثابتة ألنها تقيس درجة تمتع الفرد بالظاهرة 

. االختبار اذ ان الدرجة تبقى ثابتة عند التطبيق لكن المقياس  قد ال يقيس الظاهرة

)(Anastasi,1976,p134

:تم استخراج الصدق الظاهري والصدق البنائي للمقياس وكاالتي

بعد تكييفه لمقياس لتحقيق الصدق الظاهري تم عرض اFace  validity : الصدق الظاهري-أ

لتقرير صالحية نفسيعلى عدد من المختصين في علم النفس واالرشاد الليناسب عينة البحث الحالي 

االتفاق على جميع ، اذ تم الخبراء كمعيار لقبول الفقرةمن %٨٠اتفاق وتم اعتماد نسبةفقراته،

وبهذا اصبح عدد فتم استبعادها %)٨٠عليها اقل من (فقرات كانت نسبة االتفاق ) ٦(الفقرات ماعدا 

.فقرة) ٤٠(فقرات المقياس 

ويطلق عليه صدق المفهوم او صدق التكوين الفرضي :Construct Validityصدق البناء:ثانيا- ب

:ويشمل االتي

Itemsوالغاية من هذا االجراء هو استخراج القوة التمييزية  : لفقرات المقياسالتحليل االحصائي

Discriminationواستخراج االتساق الداخلي ،Internal Consistency)،٤٣،ص ٢٠١٠الكبيسي(

لى اهمية التحليل لفقرات المقياس النه يكشف عن دقة المقياس عالمتخصصون في القياس النفسي يؤكد

وان الهدف من التحليل االحصائي هو ). ٤١٤، ص١٩٨٧عبدالرحمن، .( في قياس ما اعد لقياسه

الحصول على فقرات تتمتع بخصائص سيكومترية مناسبة وبالتالي فانها تتمتع بخصائص قياسية جيدة، 
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٢٥٠

جيدة لفقرات المقياس وتعديل الفقرات غير المناسبة او استبعادها ولهذا يجب التأكد من الخصائص ال

)Ghiselli,1981,p421 .(حو االتينوتم التحقق من ذلك على ال:

:القوة التمييزية للفقرات.أ

تصحيح االستمارات وترتيبها تم تدريسي وتدريسية ) ١٥٠(ها امبعد تطبيق المقياس على عينة بلغ قو

) ٣٦(من المجموعة العليا والبالغ عددها % ٢٧ائية لكل استمارة ثم تم سحب تنازليا حسب الدرجة النه

استمارة، وخضعت المجموعتين لالختبار ) ٣٦(من المجموعة الدنيا والبالغ عددهها %) ٢٧(استمارة و

واعتماد التائي لعينتين مستقلتين لمعرفة داللة الفروق بين المجموعتين المتطرفتين في درجات كل فقرة 

وتبين ان جميع ) Adward,1993,p.153-154(تمثل القوة التمييزية  هاالمقياس بوصفيمة التائيةالق

)٢(الجدول )٠.٠٥(ومستوى داللة ) ١٤٨(عند درجة حرية الفقرات كانت دالة احصائيا

)٢(جدول 

القيمة التائية للمجموعتين العليا والدنيا
مستوى القيمة التائيةالمجموعة العلياالمجموعة الدنياالفقرة

الداللة  الوسط 

الحسابي

االنحراف 

المعياري

الوسط 

الحسابي

االنحراف )٠.٠٥(

المعياري

الجدوليةالمحسوبة

دال١.٣.٢٤٤.٢٧٤.٧٠١.٠١٤.٠٧

دال٢.٢.٦٨٠.٧٢٤.٧٠٦١.٠١١٩.٩٠٣

دال٣.٢.٧١٠.٧٣٣٤.٦٥١.٠٩١٧.٩٦٤

دال٤.٢.٧٤٠.٧٤٣٤.٦٧١.٠٥١٨.٢٨٥

دال٥.٢.٧٥٠.٧٦٤.٩٦١.٠١١٨.٦٥

دال٦.٢.٧٧٠.٧٤٤.٧٢٠.٩٣١٩.٨٦

دال٧.٢.٦٦٠.٧٤٤.٤٦١.٣٥١٤.١٦٩

دال٨.٢.٨٥٠.٨٠٣٤.٦١.٠٨١٥.٨١

دال٩.٣.٣٢٠.٧٩٤.٦٤١.٠٣١٢.٤٢٢

دال١٠.٣.١٨٠.٨٣٤.٩٠.٤٥٢٢.٥٣٣

دال١١.٢.٩٧٠.٨٥٤.٢٨١.٥٣٩.٠٦٧

دال١٢.٢.٨٦٠.٨٤٣.٩٤٢.٠٣٥.٩٣٩

دال١٣.٢.٦٥٠.٧٨٤.٠٧١.٩٣٨.٣

دال١٤.٢.٦٥٠.٧٨٣.٠٤٠.٣٩٧٥.٣٧٣

دال١٥.٢.٦٦٠.٧٦٢.٩٤٠.٥٠٦٣.٩٤٣

دال١٦.٢.٩٨٠.٨٤٤٣.٢١٠.٧٠٧٢.٥٨٤

دال١٧.٢.٩٢٠.٧٧٣.٣١٠.٧٤٤.٤٩

دال١٨.٣.٠٢٠.٧٢٣.٢٠.٥١٦٢.٣٦٦

دال١٩.٢.٩٠٠.٧٢٣.٠٨٠.٦٤٢.١٧٦

دال٢٠.٢.٩٣٠.٨٧٣.١٤٠.٦٨٢.٣٣
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٢٥١

)٢(جدول 

القيمة التائية للمجموعتين العليا والدنيا
مستوى القيمة التائيةالمجموعة العلياالمجموعة الدنياالفقرة

الداللة  الوسط 

الحسابي

االنحراف 

المعياري

الوسط 

الحسابي

االنحراف )٠.٠٥(

المعياري

الجدوليةالمحسوبة

دال٢١.٢.٧٧٠.٨٤٣.٢٠٦٠.٥٢٥.٣٠٩

دال٢٢.٢.٧٩٠.٦٥٣.١٣٠.٥٩٤.٦٨

دال٢٣.٢.٨٨٠.٦١٣.١٩٣٠.٢٧٤.٧٥

دال٢٤.٢.٩٣٠.٤٣٣.١٨٠.٣٣٣.٥١

دال٢٥.١.٣٤٠.٧٥٢.٩٦٠.٨٠٧١٧.٧٩

دال٢٦.١.٨٢١.٩٨٢.٩٨٠.٨٤٤٨.٥٧٣

دال٢٧.١.٦٨١.٢٢٢.٩٨٠.٨٤٤١٠.٦٢

دال٢٨.١.٧٢١.٢٤٤٣.٣٢٠.٧٧١٣.٣٦

دال٢٩.١.٦٩١.٢٢٣.٢٢٠.٨١١٢.٦٨

دال٣٠.١.٤٥٠.٧٥٣٠.٥٧٧١٩.٨٨

دال٣١.١.٣٤٠.٧٣٣.١٦٠.٥٥٢٣.٩٤

دال٣٢.١.٦٤١.١٩٣.٠٦٠.٦٥٥١٢.٧٠٨

دال٣٣.١.٦١.٠٥٣.١٦٠.٥٩١٥.٧٦

دال٣٤.١.٧٠٦١.١٣٣.٢٦٠.٥١٢١٥.٢٠

دال٣٥.١.٥٦٠.٩٢٣.١٣٠.٤٢١٨.٧٤

دال٣٦.١.٨٢١.٣٨٣.٣٣٠.٦٩١١.٩٣

دال٣٧.١.٧٠٦١.١٣٣.٢٦٠.٥١١٥.٢٩

دال٣٨.١.٤٤٠.٨٩٣.٣٢٠.٦٨٢٠.٢٨

دال٣٩.١.٦٨١.١٣٣.٢٦٠.٥٧١٥.١٨

دال٤٠.١.٥٠.٨٣٣.١٨٠.٥٠٤٢٠.٩٥

للمقياسعالقة الفقرة بالدرجة الكلية. ب

ويعد هذا االسلوب من اكثر االساليب استعماال في تحليل الفقرات للمقاييس النفسية وذلك لما يتصف به 

) Lindguist,1988,p286.(في قياس الظاهرة السلوكيةمن تحديد مدى تجانس الفقرات في المقياس 

لحساب عالقة الفقرة بالدرجة الكلية تم حساب معامالت االرتباط باستخدام معامل ارتباط بيرسون  

) ٣(وتبين ان جميع معامالت االرتباط دالة احصائيا الجدول 
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٢٥٢

) ٣(الجدول 

معامالت ارتباط الفقرة بالدرجة الكلية

معامل الفقرة

االرتباط

معامل الفقرة

االرتباط

معامل الفقرة

االرتباط

معامل الفقرة

االرتباط

١.٠.٨٤١١.٠.٨٤٢١.٠.٧١٣١.٠.٨٤

٢.٠.٦٦١٢.٠.٨٨٢٢.٠.٨٥٣٢.٠.٧٤

٣.٠.٨٩١٣.٠.٧١٢٣.٠.٨١٣٣.٠.٨٨

٤.٠.٨١١٤.٠.٦٠٢٤.٠.٧٣٣٤.٠.٨٣

٥.٠.٧٨١٥.٠.٨٦٢٥.٠.٦٩٣٥.٠.٦٨

٦.٠.٨٦١٦.٠.٧٩٢٦.٠.٦٧٣٦.٠.٧٤

٧.٠.٨٩١٧.٠.٦٩٢٧.٠.٨٤٣٧.٠.٧٧

٨.٠.٧٨١٨.٠.٨٦٢٨.٠.٧٦٣٨.٠.٨٦

٩.٠.٧٥١٩.٠.٨٢٢٩.٠.٦٨٣٩.٠.٧٥

١٠.٠.٧٧٢٠.٠.٧٦٣٠.٠.٧٢٤٠.٠.٨١

بطريقة  االختبار واعادة االختبارالحاليالثبات للمقياسحساب تم : Relability الثبات

:وكاالتي

Test-Retestاالختبار واعادة االختبار  

ادة االختبار بعد عتدريسي وتدريسية وثم تم ا) ٢٠(للتحقق من ثبات المقياس تم تطبيقه على عينة بلغت 

وتم معالجة البيانات باستخدام معامل ارتباط بيرسون الستخراج معامل اسبوعين من التطبيق االول

)٠.٨٤(الثبات الذي بلغ 

المقياس بصورته النهائية

كبدائل لالستجابة على وتم اعتماد التدرج الخماسي ،فقرة) ٤٠(بصورته النهائية من تكون المقياس

يقابلها الميزان )التنطبقنادرا،تنطبق كثيرا، تنطبق غالبا، تنطبق احيانا،(:فقرات المقياس وهي

) ٢٠٠(يمكن ان يحصل عليها المستجيب هي تكون اعلى درجة على التوالي ، وبذلك )١،٢،٣،٤،٥(

).١٢٠(للمقياسالفرضيالمتوسط بلغ و) ٤٠(واقل درجة 

الوسائل االحصائية                          

:استخدمت الباحثتان الوسائل االحصائية االتية

االختبار التائي لعينة واحدة.١

االختبار التائي لعينتين مستقلتين.٢

تحليل التباين.٣

معامل ارتباط بيرسون.٤
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٢٥٣

عرض النتائج ومناقشتها: الفصل الرابع

:هذا الفصل عرضا للنتائج التي توصل اليها البحث وفق اهدافه وكاالتييتضمن 

ة التواصلية لدى تدريسي جامعة البصرة يالكفادرجة التعرف على : الهدف االول

لعينة الوسط الحسابي بلغفلتحقيق هذا الهدف تم قياس الكفاءة التواصلية لتدريسي جامعة البصرة 

) ١٢٠(وعند مقارنتها بالوسط الفرضي البالغ ،) 15.865(معياري بانحراف ، ) 133.274(البحث

عند ) 9.722(اظهرت نتائج االختبار التائي وجود فروق ذات داللة احصائية اذ بلغت القيمة التائية 

)٤(جدول ال). ١٣٤(وبدرجة حرية ) ٠.٠٥(مستوى 

)٤(جدول 

مقياس الكفاءة التواصليةىعلفرضيالفرق بين الوسط الحسابي والوسط ال

مستوى القيمة التائية المحسوبةاالنحراف المعياريالوسط الفرضيالوسط الحسابيالعينة

الداللة 

)٠,٠٥(

دال ١٣٥133.27412015.8659.722

وتشير النتائج ان هناك فروق ذات داللة احصائية لصالح افرد العينة وهذا يعني ان افراد العينة تمتلك 

الكفاءة التواصلية ويعود هذا الى حصول التدريسي على االعداد والتدريب الكافي باالضافة الى الخبرة 

.والتي من خاللها يعمل التدريسي على استخدام اساليب التواصل االيجابية

)اناث–ذكور (ة التواصلية لدى التدريسيين وفق متغير الجنس يالتعرف على الكفا: الهدف الثاني

لتحقيق هذا الهدف تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للذكور والبالغ عددهم 

وبلغ عدد االناث ) 43.11319(بانحراف معياري ) 130.3934(فكان المتوسط الحسابي ) ٦٠(

)  27.36766(بانحراف معياري ) 135.6143(وكان متوسطهم ) ٧٥(

) 1.434041(توسطين الحسابيين ، اذ بلغت القيمة التائية المحسوبة ولحساب داللة الفرق بين الم

الجدول ) ١٣٣(وبدرجة حرية ) ٠.٠٥(عند مستوى داللة ) ١.٩٦(من الجدولية البالغة اصغر وهي 

)٥(.
)ذكور ، اناث(ة التواصلية وفق متغير الجنس يق بين المتوسطات على مقياس الكفاداللة الفرو)٥(جدول 

المتوسط العينةالمتغير

الحسابي

االنحراف 

المعياري 

مستوى الداللة القيمة التائية

٠.٠٥ الجدوليةالمحسوبة

غير دال٦٠130.393443.113191.434041١.٩٦ذكور

٧٥135.614327.36766اناث

لمتغير الجنس ة التواصلية وفقا يذات داللة احصائيا في الكفافروق تشير النتائج الى عدم وجود

.اي ان كال منهما لديه كفاءة تواصلية جيدة) اناث -كور ذ(

)انساني–علمي (ة التواصلية لدى التدريسيين وفق متغير التخصصيالتعرف على الكفا: الهدف الثالث
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اظهرت نتائج االختبار التائي لعينتين مستقلتين ان هناك فروق ذات داللة احصائية وفق متغير 

اذ بلغ المتوسط الحسابي الفراد العينة من التخصص االنساني ) انساني–ي علم(التخصص 

بينما بلغ المتوسط الحسابي الفراد العينة من ) 38.15562(وبانحراف معياري ) 127.1692(

وبلغت القيمة التائية المحسوبة ) 31.13353(بانحراف معياري ) 138.8429(االنسانيالتخصص 

عند ) ٠.٠٥(وبمستوى داللة ) ١.٩٦(لقيمة التائية الجدولية البالغة وهي اكبر من ا) 2.838436(

.)٦(الجدول ،)١٣٣(درجة حرية 

)٦(جدول 

)انساني–علمي (ة التواصلية وفق متغير الخصص يق بين المتوسطات على مقياس الكفاداللة الفرو

المتوسط العينةالمتغير

الحسابي

االنحراف 

المعياري

مستوى الداللة القيمة التائية

٠.٠٥ الجدوليةالمحسوبة

دال احصائيا٦٥127.169238.155622.838436١.٦٩علمي

٧٠138.842931.13353انساني

لصالح العلمي واالنساني تشير النتائج الى وجود فروق ذات داللة احصائية بين التخصصات

اكثر من التخصص ةة تواصلييالتخصص االنساني، اي التدريسيين من التخصص االنساني لديهم كفا

العلمي وترى الباحثتان  ان التخصص االنساني توجد فيه المواد التربوية والنفسية التي تركز على 

.يةعلماالتصال اكثر مما هو عليه في االقسام ال

-١من (ة التواصلية لدى التدريسيين وفق متغير عدد سنوات الخدمة ياالتعرف على الكف:الرابعالهدف

)فما فوق-١٠، ١٠-٥، ٥

اقل (لتحقيق الهدف باستخدام تحليل التباين ا الحادي للمقارنة بين متوسطات المجموعات الثالث 

)٧(جدول ) فما فوق١٠، ١٠-٥، من ٥المن 
االحادي لداللة الفروق بين االمتوسطات وفقا لمتغر عدد سنوات الخدمةتحليل التباين اختبار يبين نتائج )٧(الجدول 

مجموع مصدر التباين

المربعات

درجة 

الحرية

متوسط 

المربعات

القيمة الفائية 

المحسوبة

مستوى الداللة 

٠.٠٥عند 

دال احصائيا180.3774290.18874.02بين المجموعات

67.30513222.435داخل المجموعات

247.6824134المجموع الكلي

لصالح ذوي وفق متغير عدد سنوات الخدمةاظهرت النتائج وجود داللة احصائية بين التدريسيين

اكبر من القيمة الفائية الجدولية البالغة هي و) ٤.٠٢(القيمة الفائية فما فوق اذ بلغت١٠الخدمة من 

يوضح المتوسطات الفراد ) ٨(جدول )٠.٠٥(وبمستوى داللة ) ١٣٢، ٢(عند درجة حرية ) ٢.٦٦(

.العينة
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يوضح متوسطات افراد العينة على مقياس الكفاية التواصلية وفقا لمتغير سنوات الخدمة) ٨(الجدول 

فما فوق١٠من ١٠-٥من ٥اقل من عدد سنوات الخدمة

١٠٠١٣٩١٦٠المتوسطات الحسابية

هو نتيجة ان امتالك التدريسيين الذين لديهم سنوات خدمة اكثر للكفايات التواصلية تفسر الباحثتان 

امتالكهم الخبرة في التعامل مع الطلبة وخبرتهم في الحياة كبيرة ما يساعدهم على استخدام الكفايات 

. التواصلية بشكل افضل من الذين لديهم خدمة اقل

التوصيات والمقترحات 

التوصيات 

دريسيين على االساليب واالنماط الفعالة في االتصال وتطوير مهاراتهم التواصلية تدريب الت.١

.وقدراتهم التفاعلية

.اقامة ورش عمل لتنمية الكفايات التواصلية لدى التدريسيين.٢

المقترحات

.طلبتهماجراء دراسة لقياس الكفايات التواصلية لدى تدريسي جامعة البصرة من وجهة نظر .١

)الطلبة، االداريين(مثل مماثلة على عينات اخرىاجراء دراسة .٢

المصادر 

نظریة باندورا في التعلم االجتماعي، جامعة ام القرى، )  بدون سنة( بركات، علي راجح-

١كفايات المدرس الناجح،ط) ٢٠١٧(جميل حمداوي،

التعليم الثانوي الكفاءة التواصلية في االدارة المدرسية في ضوء اراء اساتذة ) ٢٠١٥(بروال، مختار-

)١(١،مقاربة تحليلية في ضوء نظرية االتصال ،مجلة العلوم النفسية والتربوية 

الكفايات الالزمة لمدير المدرسة، رزمة تدريبية لدورات اختبار )١٩٨٨(التميمي، عواد جاسم-

.، معهد التدريب والتطوير التربوي، بغدادمديري المدارس

الكفايات التدريسية الالزمة لمدرسي الكيمياء في المرحلة ) ٢٠٠٢(الجنابي ، داود عثمان عبد -

رسالة ماجستير ( كلية المعلمين ،جامعة ديالى ، ، المتوسطة وعالقتها بحافز التحصيل لدى طلبتهم 

). غير منشورة 

١المغرب،ط،التواصل اللساني والسمیائي والتربوي،،)٢٠١٥(حمداوي جمیل-

،دار الكتاب الجامعي ، االمارات١طرائق التدريس واستراتيجياته،ط)٢٠٠١(محمد محمودالحيلة،-

،دار وائل ١علم النفس التربوي المبادئ والتطبيقات، ط)٢٠١٢(زياد خميسمحمد بنيوالتح،خالد،-

عمان:للنشر

-الداخليـة(، الكفاية التواصلية والتوجهات الدافعيـة ) ٢٠١٧(الخزاعي، علي صكر جابر -

لبة الجامعة من ذوي السعات العقلية المختلفة، مجلة مركـز بابـل للدراسـات لـدى ط) الخارجيـة

١،العدد٧: اإلنسـانية،  المجلد
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، بناء برنامج لتدريب مديري المدارس في ضوء كفاياتهم اإلدارية) ١٩٩٥(الدليمي، احمد محمد-

.ابن رشد-اطروحة دكتوراه غير منشورة، كلية التربية

.التربية عبر التاريخ  ، ، دار العلم للماليين، بيروت)  ١٩٧٨(اهللا عبدالدايم ، عبد -

٤١٤، ص١٩٨٧عبدالرحمن، -

، عمان وسائل االتصال وتكنولوجيا التعليم)١٩٩٩(ربحي مصطفى وعبد الدبس ، محمد عليان،-

.دار صفاء للنشر والتوزيع

اء الهيئة التدريسية في كلية تقويم الكفايات التدريسية لدى أعض) ٢٠٠٥(الغزيوات محمد ابراهيم -

العلوم التربوية بجامعة مؤتة من وجهة نظر طلبة الدراسات االجتماعية، مجله كلية التربية جامعه 

.٢٢االمارات العربية المتحدة، العدد

الكفايات التواصلية لدى أساتذة التعليم الثانوي في مادة اللغة العربية في ) ٢٠١٦(قوادرية ، سمية -

.المقاربة بالكفايات،  رسالة ماجستير غير منشورة ،الجمهورية الجزائرية الشعبية الديمقراطيةضوء 

،مؤسسة مصر مرتضى ١القياس النفسي بين التنظير والتطبيق، ط) ٢٠١٠(الكبيسي، وهيب مجيد -

.للكتاب ، بيرت

(مرعي، توفيق - شر والتوزيع، ،دار الفرقان للن١الكفايات التعليمية في ضوء النظم، ط)١٩٨٣) 

.عمان االردن

كفايات المدرس الناجح وصفاته من وجهة نظر الموجهين ): ٢٠١٦(المطلق، فرح سليمان-

، مجلة اتحاد الجامعات العربية ،المجلد الرابع عشر،العدد الثاني االختصاصيين والطلبة

المغرب،، دیداكتیك الكفایات، مطبعة النجاح الجدیدة، دار البیضاء، ) ٢٠٠٣(مكسي محمد -

بناء برنامج تدريبي لرؤساء االقسام العلمية في كليات ، )١٩٩٩(المنصور، احمد علي محمد-

ابن رشد/كلية التربية-، أطروحة دكتوراه غير منشورة، جامعة بغدادالجامعات اليمنية

،منشورات دار المسيرة، ١مناهج البحث العلمي،ط) ٢٠٠٩(النجار، فايز والزعبي، ماجد راضي (-

عمان

- Anastasi,A.(1976).Psychology testing. 4thed Macmillan company,NewYork.

- Ghiselli,1981,p421 .

- Bandura,A.(1977): Self Efficacy Toward , a unifying Theory of Behavior

Change. Journal of Psychological Review Vol(84),No(2),p191-215

- ـــــــ  (1982): Self-Efficacy Mechanism in Human Agency , Journol of

American Psychologisl, Vol (37) , No (2) ,p.122-147

- Vaughn, S. & Hogan, A. (1994). The social competence of students with

Learning Disabilities, over time: Aresponse to Vaughn and Hogan. Journal

Learning Disabilities ,1(5),P. 304-308 Ghiselli,1981,p421
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لمالحقا

المقياس بصورته النهائية) ١( ملحق 
تنطبق الفقرةت

كثیرا 
تنطبق 

غالبا
تنطبق 
احیانا

التنطبق نادرا
علي ابدا

االخرینإلـــىاألفكـــارنقـــلفـــيومـــتمكنكفـــوءإنـــياعتقـــد.١
وطلبتيلزمالئيقناعاتيإیصالعليیسھل.٢
وایضاحھموضوعأيتعلمبوسعي.٣
فعالنحوعلىاآلخرینمعالتعاملبإمكاني.٤
الموقفلتغییرالتدخلمنأتمكن.٥
محدودةالشخصیةعالقاتي.٦
اآلخرینمشاعرأتجاھل.٧
اآلخرینیریدهمافھمیسھل علي .٨
الى االخرینالحدیثعندوالراحةباالسترخاءاشعر.٩

وثیقةزمالئيمععالقاتيتكونأنأود١٠
المختلفةالمواقففيقولھماعلياعرف١١
ألفكاريمغایرهألفكاراالستماععندقاتضای١٢
للنھایةاحدھمحوارمتابعةمنالتوترینتابني١٣
زمالئيطلبتي ومنمحبوبشخصانا١٤
المناسببالوقتأفكاريعنالتعبیرمنأتمكن١٥
ألفكاريالمناسبةالحركیةالتعبیراتاستعمالأجید١٦
الموقفحسبصوتيبنبرةأتحكم١٧
بھایجھرواأندونمناآلخرینحاجاتمعرفةاستطیع١٨
مــــنإلــــىمااریــــدإیصــــاللضــــمانأســــلوبمــــنأكثــــرامتلــــك١٩

حولي 
األخطاءبعضارتكبتاذاحتىبإقناع اآلخریناستمتع٢٠
بسھولةالیقتنعمنمعالتعاملأتجنب٢١
صعوبتھارغمالتواصلفي جدیدةأسالیبالختبارأسعى٢٢
إیصـــــال أفكاري فـــــيصـــــعوباتأواجـــــھعنـــــدمابســـــھولةأتراجـــــع٢٣

لالخرین
غیـــرجدیـــدةأفكـــاریمتلـــكمـــنمـــعالتواصـــلفـــيصـــعوبةأجـــد٢٤

مألوفة
اآلخرینمعبالتفاعلمختلفةطرقااستخدم٢٥
منإلىمااریدإیصــــالتطــــویرتضــــمنالتــــيالطریقــــةفــــيأتأمــــل٢٦

حولي
الصعبةالمواقفمعللتعاملالمعتادتفكیريأسلوبأتجنب٢٧
االخرینمعتواصليمنخبراتيزیادةلامیل ٢٨
الصارمةالمواقففيتفكیريطریقةأراجع٢٩
القدیمةاألسالیبعنالتخليتحتاجالتيالمواقفأمیز٣٠
للتواصلالمناسبةالطریقةالنتقاءخیالياستثمر٣١
تواجھنيالتـــــيــــمیتعلـاللمشـــــكالتمتنوعـــــةحلـــــولعـــــنابحـــــث٣٢
الموقفیوائمبماالتواصلفياسالیبيمنباستمراراعدل٣٣
الفكرةبرفضأواجھعندماصبرلااتحلى ب٣٤
الســـــتیعاباألســـــالیبأفضـــــلعـــــنللبحـــــثباســـــتمرارأســـــعى٣٥

االفكار
حقعلىانيأثباتلمجردشخصمعالمجادلةأتجنب٣٦
المناسبواتقبلاراءمنوطلبتيزمالئيیقولھماإلىاستمع٣٧
تعصبدونالمقنعةاألفكارأتقبل٣٨
بھااستخفوالطلبتيطروحاتادعم٣٩
مرةألولالتقـــیھممـــنمـــعالحـــواربـــدءعلـــىمعتـــادانفســـيأجـــد٤٠


