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  ملخص
ذه الدراسة     ى  تعرف الهدفت ه ارات االتصال     إل وافر مه ال درجة ت ة    الفّع دى معلمي اللغ ل

ا بتحصيلهم         ة نظر الطالب وعالقته د . العربية في مدارس وآالة الغوث في األردن من وجه  وق
ة   ة الدراس ت عين دده   ) ٣١٧(بلغ الغ ع ة والب ع الدراس ن مجتم ًا م ام  ) ٣٧٦٦(طالب د ق ًا، وق طالب

اس     الباحثان بتطوير استبانة تقيس درجة امتالك معلمي اللغة العربية لمهارات االتصال وفق مقي
زأين" ليكرت" ن ج تبانة م ق : الجزء األول: الخماسي، وتكونت االس ي تتعل ات الت تضمن البيان
ا،     الفّعالتضمن مجاالت مهارات االتصال : لطالب، والجزء الثانيبا ود المدرجة تحته الستة والبن

أن درجة ممارسة معلمي اللغة العربية للمرحلة األساسية  : وقد توصلت الدراسة إلى النتائج اآلتية
ة نظر الطالب آانت مرتف     الفّعالالعليا في مدارس وآالة الغوث لمهارات االتصال  ة،  من وجه ع

ارات االتصال         آما أظهرت وافر مه ة إحصائية في درجة ت ال النتائج وجود فروق ذات دالل  الفّع
ولصالح الطالب ذوي   ،لدى معلمي اللغة العربية من وجهة نظر طالبهم وفقًا لتحصيلهم الدراسي

  .التحصيل المرتفع، وفي ضوء هذه النتائج أوصت الدراسة بعدد من التوصيات

  .، التحصيل، معلمو اللغة العربيةالفّعالمهارات االتصال، االتصال : ةالكلمات المفتاحي
 
Abstract 

This study was designed to identify availability degree of effective 
communication skills among Arabic Language teachers in UNRWA 
Schools in Jordan from the students Standpoint and the Relationship with 
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their achievement.  The study sample amounted to (317) students from 
the study community amounting to (3766) students. The researcher has 
developed a questionnaire to measure the degree of the Arabic Language 
teachers possess communication skills in accordance with Likert 5th 
grade psychometric scale. The questionnaire consisted of two parts: the 
first: included students' particulars, the second: included the (6) aspects 
of the effective communication skills and the items listed there under. 
Having collected and gathered the particulars and conducted the 
statistical processing, the study concluded the following: The degree of 
Arabic language teachers for higher primary stage at the UNRWA 
schools practicing effective communication skills from perspective of 
students was high. The findings show also presence of discrepancies of 
statistical significance at the significance level in the availability degree 
of the effective communication skills among Arabic language teachers 
from perspective of their students according to the study attainment and 
in favor of the higher attainment. In light with the findings, the study has 
recommended a number of recommendations. 

Key words: Communication Skills, Effective Communication, 
Achievement, Arabic language teachers. 

  
  مقدمة

اة اإلنسان         ى في حي ذ اللحظة األول دأ من إّن لالتصال دورًا مهمًا في التفاعل اإلنساني فهو يب
ي   اعالتهم ف راد وتف يم شؤون األف ي تنظ دور األساسي ف ه ال ون ل ه، ويك ا عصب حيات يشكل فيه

ى تطو        المجتمع آلٌّ حسب الدور اء يساعد عل اج نشاط موجه وبّن ر الذي يشغله مما يؤدي إلى إنت
بعض،         ال البشرية بعضها ب ربط األجي ي ت ة الت الحضارات وازدهارها، آما يشكل االتصال الحلق
ا للوصول          ا وتطوره ى تراآمه أدى إل ى آخر ف ل إل مما ساعد في نقل المعارف والخبرات من جي
إلى نتاج حضاري يميز آل مجتمع عن غيره مع بقاء سمة االتصال هي السمة المشترآة في آل    

ر    . المجتمعات ذي           وفي ظل التطور الكبي اة، وال ة مجاالت الحي ذا العصر في آاف ذي يشهده ه ال
ينعكس على المجال التربوي بصورة واضحة، تظهر الحاجة لوجود أنواع  من االتصال تتماشى   
ه   مع التغيرات التي يشهدها ميدان التربية والتعليم، ففي المجال التربوي تبرز أهمية االتصال آون

ذيب اإلنسان وتطويره      الوسيلة األسا ى ته ا إل سية لتحقيق األهداف التربوية التي تسعى في مجمله
ه   ديمًا     .وإعداده للحاضر والمستقبل بحيث يكون عنصرًا فَعاًال في مجتمع وي ق ويتفق األدب الترب

ى، من       باشر في  تسهم وبشكل م   الفّعالوحديثًا على أن مهارات االتصال  ة مثل ة تعليمي وفير بيئ ت
ل   ة الصفية           خالل نق يهم داخل وخارج الغرف ة ومعلم ين الطلب ا ب ار والمعلومات وتبادله إذ  .األفك
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ان أن االتصال    ة   يرى الباحث ة مرن وي عملي ات تتكامل مع بعضها         الترب ة من عدة عملي و مرآب
االتصال مفتاحًا للتعلم ألن ) "Bakken, 2009, p99(ويعتبر باآن . لتحقيق تعلم فعال ذي معنى

 ارات االتصال داخل الغرفة الصفيةمه ألهمية ونظرًا". عتمد على تفاعلنا مع اآلخرينما نتعلمه ي
لدى معلمي اللغة العربية في   الفّعالالستقصاء درجة توافر مهارات االتصال  الدراسة هذه جاءت

  .مدارس وآالة الغوث في األردن من وجهة نظر الطالب وعالقتها بتحصيلهم
 

  مفهوم االتصال
الف االتّريع ًا  )Communication: (ص ه لغوي ى أّن ار، أو اآلراء، أو "عل ادل األفك تب

ة اتصال من     ). Almawrid, 2004, P198( "المعلومات الوصل  "وفي العربية فقد ُأخذت آلم
وغ ار الصحاح " (أي البل ة االصطالحية   ).٣٥٣ص ،١٩٩٦ ،مخت ن الناحي ا م د: أم رض  فق افت
ا أو     أن ) "(Flanders, 1968, p251فالندرز  ربطهم صفة م ان ت األفراد إذا ما اجتمعوا في مك

عالقة فإنهم يميلون إلى أن يتواصلوا بإحدى أدوات التواصل اللفظي أو الجسدي بهدف الوصول    
ف ة التكي ق حال اعر لتحقي ار أو المش ادل لألفك ة تب ى حال ) ١٢٧، ص١٩٩٨(عّرف عدس و". إل

د      نقل األفكار من عقل شخص إلى عقول "االتصال بأنه  اآلخرين وهو أحد األنشطة الرئيسية عن
ة  ". الجنس البشري وهو العامل األول والرئيس الذي يعتمد عليه نجاحنا في التدريس وعّرفه عطي

اه، أو   ) ٥١، أ، ص٢٠٠٨( عور، أو اتج وم، أو ش رة أو مفه ان بفك ا طرف ترك فيه ة يش ه عملي بأّن
ر . وآخرين  ممارسة عملية، وقد يكون الطرفان شخصًا وآخر، أو شخصًا ، ٢٠٠٨(العالق   واعتب

ه،  "االتصال ) ١٣٦ص ائز التوجي م رآ د أه ات   أح ات والتوجيه دفق المعلوم ه ت ن خالل تم م إذ ي
ق أهداف       ر لتحقي أثير،أو إحداث التغي والقرارات من فرد إلى مجموعة أفراد بغرض اإلبالغ والت

دان     ". محددة مسبقًا رى القاضي وحم ة مشترآة   "ل أن االتصا ) ١٩، ص٢٠١٠(في حين ي عملي
ات         ًال للمعلوم ب مرس ي تتطل ر وه ن شخص آلخ دد وم رض مح ات ذات غ ل معلوم دفها نق ه

اعي وهو   "بأنه ) ١٦٦، ص٢٠٠٩(ويعرفه فلية، وعبد المجيد ". ومستقبًال لها لب الّسلوك االجتم
اتهم وعواطفهم ومشاعرهم     ى  العملية التي ينقل من خاللها األفراد أفكارهم ومعلوماتهم واتجاه إل

االتصاالت  : بين المفاهيم اآلتية) ٥٢٢، ص٢٠٠٨(ويميز العامري، والغالبي  ".األفراد اآلخرين
)Communications (          ا وتهدف اني مرتبطة به ات إرسال واستالم رموز ذات مع وهي عملي

ة   االت الفاعل ين، واالتص لوك مع ديل س ل أو تع راء عم ه إج ب من ر أو الطل الم اآلخ ى إع إل
)Communication Effective (      راد ا ي املة آم ة وش وهي إرسال رسالة مفهومة بصورة تام

  لها من

تقبل، واالتصال    ؤ قبل المس تم     ) Communication Efficient( الكف ذي ي هو االتصال ال
ويعّرف االتصال في التربية بأنه  .بأدنى التكاليف وأقل استخدام للموارد وبأفضل وسائل االتصال

ا         عملية مشارآة في الخبرة  نهم مم اعًا بي رة وتصبح مش ذه الخب م ه ى تع بين شخصين أو أآثر حت
راف        ن األط رف م ل ط ابقة لك اهيم والتصورات الس ب المف كيل أو ترتي ادة تش ه إع ب علي يترت

ومن خالل عرض التعريفات السابقة يتضح  ). ٢٠٠٣آفافي؛ آخرون، (المشارآة في هذه العملية 
اد         أن االتصال عملية تفاعلية تتصف بالمرو ه واإلرش دافها التوجي ة ومن أه ة هادف ة، وهي عملي ن
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ان  رى  . والتأثير أآثر من نقل لألفكار والمعلومات، وهي عملية منظمة وواعية في أغلب األحي وي
ارب الفكري      الباحثان أّن ة من التق االتصال عملية إنسانية دينامية الغرض منها الوصول إلى حال

ل  ي االتصال المرس ين طرف داني ب ى إيصال   والوج م عل درة المعل ا ق تقبل، والمقصود هن والمس
ة             ة الصفية بكل األشكال التعبيري ة داخل الغرف ى الطلب يم إل ار وق المعلومات بما تتضمنه من أفك
دى          ر إيجابي ل ى تغيي ؤدي إل ال ي م فّع ى تعل سواء آانت شفوية، أو آتابية، أو حرآية، للوصول إل

  .الطلبة
 

  لعناصر عملية االتصا
  :دب التربوي إلى وجود خمسة عناصر أساسية لعملية االتصال هييشير األ

ي يصفها في آلمات أو حرآات أو إشارات أو         : Sender: المرسل .١ الة الت هو مصدر الرس
  ).٢٠٠٠سالمة،(وقد يكون المرسل إنسانًا أو آلة . صور ينقلها لآلخرين

ذي توجّ  : Receiver: المستقبل .٢ الة من الم   هو الطرف ال ه الرس وم     ه إلي ذي يق رسل، وهو ال
ال             ة االتص ن عملي دف م و اله ا، وه ه وترجمته ل إلي ي تص الة الت وى الرس ير محت بتفس

  ).٢٠٠٣القضاة،(

ائق،   (هي الموضوع أو المحتوى  Message:: الرسالة .٣ ارات، وحق خبرات، ومعارف، ومه
رة  وهي المعنى أو ا. الذي يريد المرسل إيصاله إلى المستقبل) وقيم، وعادات، واتجاهات لفك

ة   أو المحتوى الذي ينقله المرسل إلى المستقبل ويتم التعبير عنها رمزيا سواء باللغة المنطوق
  ).٢٠٠٨سعيد، (أو غير المنطوقة 

اة االتصال  .٤ يلة(قن ا أو Channel  :Communication ):الوس ي من خالله هي األداة الت
  .)٢٩، ص٢٠١٠،هللا عبد(بوساطتها يتم نقل الرسالة من المرسل إلى المستقبل 

ة العكسية    .٥ ردود (التغذي وة         Feedback: ):الم اط ق تعلم من نق ة الم ة تشخيص حال هي عملي
ر    ). ٧، ص٢٠٠٦قنديل، (بغرض تأآيدها، ونقاط ضعف بغرض عالجها  ة تعبي وهي عملي

الة     تقبل بالرس أثر المس دما يستجيب     .)٢٠٠٠سالمة، (متعددة األشكال، تبين مدى ت تم عن وت
اء           المستقبل للرسالة ة أثن ة توجه سلوك المرسل في المرات القادم ذه العملي ويرد عليها، فه
  .عملية االتصال

 
  الفّعالالمعلم ومهارات االتصال 

ن الضروري    ان م وي آ وير ترب ة تط اح أي عملي ي نج ام وأساسي ف م دور ه ا أن للمعل بم
اءة، لينعكس ذلك بصورة  امتالآه لمهارات اتصال فّعالة تـمكنه من القيام باألدوار المنوطة به بكف

يم ونواتجه     ى مخرجات التعل ام هي    . مباشرة عل ارة بشكل ع ارة عن سرعة في األداء      والمه عب
ادة  . المستمر الجيد يتم اآتسابها عادة عن طريق التدريب وهي إذا ما اآتسبت وتم تعلمها تصبح ع

رى آل من    ). ١٩٩٦ بهادر،(متأصلة في سلوك الفرد  رة، وقط  في حين ي و نم  )٢٠٠٩(يشات  أب
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ا من شخص       هي  الفّعالأن مهارات االتصال  ار واآلراء والمشاعر ونقله اج األفك القدرة على إنت
ه أو     ) أو من مجموعة إلى مجموعة( إلى شخص آخر أثير في ا (عبر قنوات متنوعة بقصد الت ) فيه

اآن    .وإحداث االستجابة المطلوبة رى ب ة، وتعب   Bakken, 2009)(وي رات  أن التحدث، والكتاب ي
 ويحدد بيرس وآخرون     .الوجه، وحرآات الجسم، والّلمس، من أآثر مهارات االتصال استخداماً  

 (Pearce, etal.,1989)ة   :أهم مهارات االتصال في اآلتي ارات اللفظي  (Verbal skills) المه
وح، و  ة بوض راءة والكتاب ى الق درة عل ان والق ة اللس من طالق ةوتتض ر اللفظي ارات غي  :المه

(Non-verbal skills)  :           ة من خالل ر اللفظي تقبال الرسائل غي ى إرسال واس درة عل وهي الق
د، و   ات الجس ه وحرآ ابير الوج ات  تع ارات اإلنص غاء(مه ): (Listening skills ):اإلص

ائل      ة رس وز وترجم ك الرم اه وف الة فيتضمن االنتب تماع للرس رد االس ن مج ر م واإلنصات أآث
رين يف  .اآلخ ا يض ائي وا(فيم الق،الط ارات ) ٢٠٠٩ لع ةالمه ر: اآلتي ارة التفكي  :مه

(Thinking skill) :    ة الل عملي ة خ ات المحيط ف والعالق ي المواق ر ف ة التفكي ي ممارس وتعن
ا      ر هم ا نوعان من التفكي ي  : االتصال والمقصود هن ر التحليل ) Thinking Analytical(التفكي

اري   ر االبتك ا ينم ) Creative Thinking(والتفكي ارة   فكالهم الية، ومه ارات االتص ي المه
أثير في   ): Conviction Skill: (اإلقناع وهي عملية فكرية وشكلية يحاول فيها أحد الطرفين الت

ة       ام واألدل ززة باألرق ة المع ارب الميداني تخدام التج ا، باس رة م ه بفك ر وإقناع رف اآلخ الط
ه   ابير الوج ى تع افة إل راهين، باإلض ي   .والب ارات الت م المه ن أه ا    وم م إتقانه ى المعّل ي عل ينبغ

ا     ة م ة الحالي ور الدراس ل مح ي تمث ة الصف والت ل غرف ة داخ تخدامها بفاعلي ي واس ارة : (يل مه
ارة    ؤال، ومه ارة طرح الس ة، ومه ارة الكتاب راءة، ومه ارة الق دث، ومه ارة التح تماع، ومه االس

  :وفي يلي توضيح ذلك) استخدام الوسيلة التعليمية

 Listening skill: ماعمهارة االست :أوالًً
ة    ا عملي االتصال   تمثل مهارة االستماع الوجه اآلخر لمهارة الحديث ومنهما معًا يتحدد طرف

يتين  يلة: الرئيس تماع وس ل االس تقبل، ويمث ل والمس ات  المرس ى المنبه ول عل ية للحص أساس
ة و   ) ، ب٢٠٠٨(ويعرف عطية  .الخارجية ة واعي ة ذهني مقصودة  مهارة االستماع على أنها عملي

دماغ   ه األذن وال ترك في ين تش ق غرض مع ات  . لتحقي ل اإلحساس ذبات وتنق تقبل األذن الذب إذ تس
ياق    تمع، وس دى المس ابقة ل ة الس ى دالالت في ضوء المعرف ا إل دماغ فيحلله ى ال ا إل ة عنه الناجم

ه   ا فضالة    . الحديث والموقف الذي تجري في ا يعرفه دة يعطي    ) ٢٠١٠(فيم ارة معق ا مه ا  بأنه  فيه
ة التفسير لكل أصواته        للمتحدث ويرآزالشخص المستمع آل اهتمامه  انتباهه للحديث مع محاول

ه   ه وحرآات ) p39,, 2010 Simsek & Altinkurt ( سمسك وألتنكورت  ويعّرف  . وإيماءات
لة من        الفّعالاالستماع  ة المرس ر اللفظي ة وغي لدى المعلم بأنه القدرة على استقبال الرسائل اللفظي

  .طالبقبل ال

 Speaking Skill: مهارة التحدث  :ثانيًا
ة في اللسان، وصحة مخارج الحروف،             اء من طالق اء اإللق م في أثن وتتضمن سلوك المعل
ة        ر وثقاف توى عم ة لمس ة المالئم وز اللفظي تخدام الرم رف، واس ل ح ة آ ليم لحرآ والضبط الس
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اة ا       ع في درجات الصوت، مع مراع اء     وقدرات المتلقي الخاصة، والتنوي بطء والسرعة في أثن ل
دي دث، والح ي  التح ف التعليم ا يتناسب والموق ارز،(ث بم ويدان؛ مب ن  ). ٢٠٠٧ س ل م رى آ وي

و و  اير آورت ه من الضروري   ) Curto & Bayer, 2005( ب رة     َأن ي أّن ى فك رآز المتحدث عل
ذه  وتبرز أهمية امتالك المعلم. م التعليق الشفويانات مرئية واضحة لدعوحيدة وتضمينها بي ين له

ل   ى األق ا أّن الطالب يصرفون عل ارة إذا علمن ن %) ٤٥(المه ومم ي ي غلين ف هم المدرسي منش
ة ُتكتسب    %) ٩٠-٥٠(، وأّن Berg, 1987)(استماع النشاطات التعليمية  من المعلومات المتعّلم

  ).Schmidt, et al., 1998(من خالل القناة السمعية 

 Reading Skill: مهارة القراءة :ثالثًا
الم يتسع               ا لالتصال مع ع ى عنه اة ال غن راءة من أعظم إنجازات اإلنسان، فهي قن ُتعّد الق

ي    . باستمرار، وعن طريق القراءة يشبع الفرد رغباته وينمي فكره ويثري خبراته فهي نشاط عقل
ارئ مع النص           م، وتفاعل الق ى االستبصار، والفه وم عل فكري يستند إلى مهارات آلية واسعة تق

روء وري؛ القضاة، ( المق ور). ٢٠٠٦الترت وز    وتط ل الرم ي تحوي راءة إذ أصبح يعن وم الق مفه
ار   المكتوبة إلى ألفاظ مفهومة، وتقويم المقروء، وتعديل السلوك تبعًا لما في المقروء من قيم وأفك

ة، ب، ( ا   ).٢٥٢ص، ٢٠٠٨عطي ارة مم ذه المه ي ه د ف ة التعقي ذا التعريف درج ن ه ويتضح م
  .ى المعلم وما هو مطلوب منه ليكون قارئًا جيدًايشكل مسؤولية عل

  Writing Skill:  مهارة الكتابة: رابعًا
ا    إّن تعمال شكلين هم ة في االس ا     : للغ ي تتكامل فيم األول منطوق يتكون من األصوات الت

كال        ه أش ر في ذي تعب و ال وب وه اني مكت تقبل، والث ى المس ن المصدر إل اني م ل المع ا لحم بينه
اة    الحروف عن رم وز األصوات ومعانيها، واللغة بنوعيها المنطوق والمكتوب ال تنفصل عن حي

ر،           . اإلنسان في مجاالتها المختلفة ة والفك ين الكتاب ة ب ى العالق ديثًا عل ديما وح احثون ق ه الب د نب وق
ا،      ردات ترمز إليه فالمعاني المجردة التي قد تتكون في الذهن سرعان ما تزول، إن لم تتجسد بمف

ا وتسهل             وإّن ه ة تحفظه م تتجسد في رموز آتابي ا ل ا تتعرض للنسيان م ذه المفردات سرعان م
  ).، ج٢٠٠٨عطية، (العودة إليها 

البي  ويرى  ة   ) ٢٠٠٨(العامري والغ  )Written Communication(أن االتصاالت المكتوب
ومن المزايا اتصاالت يتم فيها بث الرسائل أو المعاني المطلوب إيصالها للمستقبل بشكل مكتوب، 

ع          ار جمي أنٍّ واستحض كل مت الة بش ياغة الرس ة ص ة إمكاني االت المكتوب ا االتص ع به ي تتمت الت
تمكن    الة لي المعلومات ذات العالقة بالموضوع، وإتاحة الوقت الكافي للمستقبل لفهم مضمون الرس

  .يالت آثيرةمن اإلجابة عنها، وتستخدم االتصاالت الكتابية عندما تكون الحاجة ملحة لذآر تفص

   Question Skill: مهارة طرح السؤال: خامسًا
يم،            ًا في التعل ئلة الصفية دورًا مهم دريس أن لألس يرى الكثير من المختصين في مجال الت

ة   ان،  (وهي إحدى أدوات التواصل الرئيسة بين المعلم والطلب ئلة الصفية    ). ٢٠٠٨نبه ر األس وتثي
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اه   ؤهمام الطلبة بالموضوع الجديد، وتهياهتم لمادة التعلم الجديدة، وتحفزهم على المشارآة واالنتب
)(Morgan & Saxtion, 1991.  

  Skill of Using Teaching Aids: مهارة استخدام الوسائل التعليمية: سادسًا
ر         ل التغي ر بفع د األخي ي العق ة ف يلة التعليمي وم الوس ى مفه ويين إل رة الترب رت نظ د تغي لق

العلم  اد والتطور الحاصل ب ى اعتم ة إل ات التربوي ب المؤسس ه أغل اج وتوج ل عناصر منه  تكام
ة      ة المدرسية الجاذب ي شعارات البيئ ات يبقى     . منحى النظم في التعليم، وتبن ومع اختالف التعريف

ي    ال التعليم ة االتص ي عملي ي ف ا ذات دور أساس ى أنه اع عل ة . اإلجم رى الحيل أن ) ٢٠٠١(وي
ة     ة فرعي ة منظوم واد         الوسائل التعليمي دات والم ع المع يم، وهي جمي ا التعل ة تكنولوجي من منظوم

ين داخل   ة المتعلم ى مجموع درس إل وى ال ل محت تعلم لنق م أو الم تخدمها المعل ي يس واألدوات الت
ة التعلّ  ة التعليمي ين العملي دف تحس ا؛ به ة الصف أو خارجه اغرف ادة فاعليته ة، وزي ا . مي ويعرفه

وغ        بأنها) "١٣، ص٢٠٠٧(الطيطي وآخرون  ة بغرض بل ة التعليمي أي شيء يستخدم في العملي
ق      ) Harris, 1998(ويؤآد هارس ". الهدف بدرجة عالية من اإلتقان ه من الصعب تحقي ى أّن عل

بة  وفر األسس المناس ة دون ت ة والتعليمي داف التربوي ذه األسس . األه م ه ن أه م : وم داد المعل إع
طة الت  ائل واألنش تخدام الوس دًا، واس دادًا جي ورات  إع ة للتط بة، والمواآب ة المناس  عليمي

ة    ية، والتكنولوجي ة، والنفس وم التربوي ي العل ة ف ات الحديث غ  . واالتجاه غ وون ر ون  ويعتب
)(Wong & Wong, 2003          م ة بشكل صحيح من أه ة والتكنولوجي استخدام الوسائل التعليمي

ؤّدى دون    ) "١٦، ص٢٠٠٩(ويرى حجازي  .مبادئ التدريس ذي ي درس ال يلة   أن ال استخدام وس
ا  ة؛ إذ أنن يلة التعليمي تخدام الوس ؤدى باس ذي ي درس ال دة بعكس ال ى حاسة واح د عل ة يعتم تعليمي

ل      نكون قد أشرآنا فيه أآثر نفس القائ م ال وانين عل ال ُينسى شيء تشترك    : من حاسة عمًال بأحد ق
   ".في تعلمه حاستان فأآثر

 
  مشكلة الدراسة

الفصول الدراسية وما يرتبط بها من قدرة المعلمين على  توظيف مهارات االتصال داخل إّن
راء    ويم وإث ذ وتق د وتنفي ن تخطيط جي يهم م ة إل ام الموآل از المه يم وإنج ا التعل تخدام تكنولوجي اس
ة     ة المرتفع ة الطالبي للمنهاج ومراعاة لشؤون الطالب يشكل تحديًا آبيرًا للمعلمين في ضوء الكثاف

وفر   ات المت ة اإلمكان وث   ومحدودي ة الغ دارس وآال ل م ن     . ة داخ د م ود العدي ن وج الرغم م وب
ارات االتصال إال أّن ي مجال مه ي تبحث ف اول موضوع االتصال  الدراسات الت ا تن ل منه القلي
ة      ة العربي دى معلمي اللغ دة والحاجة الملحة     . داخل الغرفة الصفية وخصوصًا ل ة المتزاي ولألهمي

ارات     ى توظيف مه ادرين عل ز،         لوجود معلمين ق اج تعلمي ممي ة لنت ة التعليم االتصال في العملي
ة الغوث      دى معلمي وآال ويمكن  . جاءت هذه الدراسة الستقصاء درجة توافر مهارات االتصال ل

ي    ى النحو اآلت ة         : صياغة مشكلة الدراسة عل دى معلمي اللغ ارات االتصال ل وافر مه ا درجة ت م
  .نظر الطالب وعالقتها بتحصيلهم؟ العربية في مدارس وآالة الغوث في األردن من وجهة
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  أسئلة الدراسة
لدى  الفّعالما درجة توافر مهارات االتصال "تمت صياغة مشكلة الدراسة بالسؤال الرئيس 

ا      ر الطالب وعالقته ة نظ ن وجه ي األردن م وث ف ة الغ دارس وآال ي م ة ف ة العربي ي اللغ معلم
  ".بتحصيلهم؟

  :آلتيةهذا وقد انبثقت عنه األسئلة الفرعية ا

ة الغوث      الفّعالما درجة توافر مهارات االتصال  .١ دارس وآال لدى معلمي اللغة العربية في م
 في األردن من وجهة نظر الطالب؟

ارات االتصال      .٢ وافر مه ال هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في درجة ت دى معلمي    الفّع ل
ة نظر ال          ة الغوث في األردن من وجه دارس وآال ة في م ر    اللغة العربي طالب تعزى لمتغي

  التحصيل الدراسي؟
 

  أهداف الدراسة
ارات االتصال  .١ وافر مه ى درجة ت الالتعرف إل دارس  الفّع ي م ة ف ة العربي دى معلمي اللغ ل

  .وآالة الغوث في األردن من وجهة نظر الطالب

ارات االتصال    .٢ ة مه ى عالق الالتعرف إل ة    الفّع دارس وآال ي م ة ف ة العربي دى معلمي اللغ ل
  .األردن بتحصيل الطالب الغوث في

 
  أهمية الدراسة

ارات االتصال             وافر مه ا تبحث في درجة ت ذه الدراسة في آونه ة ه ال تأتي أهمي دى   الفّع ل
ذه     ت ه رات، وتناول بعض المتغي ك ب ة ذل ر الطالب، وعالق ة نظ ن وجه ة م ة العربي ي اللغ معلم

ذا ا         ة ه د نظرًا ألهمي ى وجه التحدي ة عل ة العربي ري     الدراسة معلم اللغ ود الفق د العم لمساق؛ إذ ُيع
ا الطالب في المدرسة      ايش معه ة األساسية      . لمعظم المساقات التي يتع ار طالب المرحل م اختي وت

ا  ع، والعاشر(العلي ة  ) التاس ذه المرحل ب ه ك ألن طال ة؛ وذل ذه الدراس رات أداة ه ة عن فق لإلجاب
ه ألن      يمتلك القدرة على قراءة فقرات األداة وفهمها، وألنه قد وصل  ة من النضج تؤهل ى مرحل إل

  .يدرك ما يدور داخل الغرفة الصفية من أحداث ومثيرات والتفاعل معها وإصدار أحكام بشأنها

  :المؤمل أن تفيد هذه الدراسة فيو

  .الفّعالمساعدة المعلمين التعرف إلى درجة امتالآهم لمهارات االتصال  -

ا        - ارات االتص ين مه ة ب اك عالق ان هن ا إذا آ د م الل تحدي يل    الفّع ين، وتحص دى المعلم ل
  .الطالب، وتحديد نوع هذه العالقة
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ارات        - وافر مه ين درجة ت ة الغوث تب وضع دراسة محكمة أمام القائمين على التعليم في وآال
  .لدى معلمي اللغة العربية العاملين في المدارس التابعة لهم الفّعالاالتصال 

رامج تدر      - اء ب ذه الدراسة لبن اء        االسترشاد في ه ة تسهم في االرتق اء الخدم ين أثن ة للمعلم يبي
  .بسوية أدائهم

 
  محددات الدراسة

ذآور  - ) التاسع، العاشر  ( تقتصر هذه الدراسة على عينة من طالب المرحلة األساسية العليا ال
  ).٢٠١١-٢٠١٠(الفصل الدراسي األول من العام الدراسي  في

ة     التاسع والعاشر   هذه الدراسة على معلمي اللغة العربية للصف  تقتصر - دارس التابع في الم
  .لوآالة الغوث في منطقة جنوب عمان

 
  تعريفات اإلجرائيةال

  :صطالحيًا وإجرائيًااوردت في هذه الدراسة بعض المصطلحات، وفيما يأتي تعريفها 

ين   "يحدد في هذه الدراسة إجرائًيا من خالل : الفّعالمهارات االتصال  درجة ممارسة المعلم
ة    "الواردة في مقياس الدراسةللسلوآات  ارات االتصال اآلتي تماع،   : (والتي تشكل مه ارة االس مه

تخدام         ارة اس ؤال، ومه رح الس ارة ط ة، ومه ارة الكتاب راءة، ومه ارة الق دث، ومه ارة التح ومه
  ).الوسائل التعليمية

الل   : التحصيل ن خ ا م ة إجرائًي ذه الدراس ي ه دد ف ي  "يح ب ف ا الطال ي أحرزه ة الت الدرج
ي       اال ام الدراس ن الع ي الفصل األول م ة ف ة العربي ادة اللغ ي م ري األول ف ار الفت -٢٠١٠(ختب

تويات    ")٢٠١١ ة مس ي ثالث نيفه ف م تص يل     : (، وت ط، وتحص يل متوس ع، وتحص يل مرتف تحص
  ).منخفض

م  : المعلمون ون  ه ة للصف           المرب ة العربي ادة اللغ دريس م ة الغوث في ت تهم وآال ذين آلف ال
ام الدراسي     التاسع والعاشر في ان للع المدارس التابعة لوآالة الغوث الدولية في منطقة جنوب عم

)٢٠١١ -٢٠١٠.( 

ا    الذين ي المستفيدون هم المتعلمون :الطالب ة األساسية العلي ) العاشر  -التاسع (مثلون المرحل
  .في المدارس اإلعدادية التابعة لوآالة الغوث الدولية في منطقة جنوب عمان

  
  قةالدراسات الساب

ي    ة الت بعد االطالع على األدب التربوي، وجد الباحث العديد من الدراسات العربية واألجنبي
ارات            ين مه ة ب م يتطرق للعالق ا ل وي، ولكن معظمه ارات االتصال الترب بحثت في موضوع مه
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ي   يل الدراس ة الباحث   –االتصال والتحص دود معرف ي ح د ُص - ف ى  وق ات إل ذه الدراس نفت ه
  .ودراسات أجنبيةدراسات عربية 

  الدراسات العربية  :أوًال
رون  ة وآخ ام الحتامل ال  ) ٢٠١٢(ق ة االتص ة ممارس ى درج رف إل دفت التع ة ه بدراس

ًا            ة تبع ة األردني دريس في الجامع ة الت ة الرياضية وأعضاء هيئ ات التربي األآاديمي بين طلبة آلي
رات بعض المتغي ن  . ل ة م ة الدراس ت عين ة،) ٢٥٠(تكون ًا وطالب ي   طالب ة ف ت أداة الدراس وتمثل
رة ) ٥٢(استبيان مكون من  دى         . فق اديمي ل ائج أن درجة ممارسة االتصال األآ د أظهرت النت وق

دريس جاء متوسطاً      ة الت ا  . طلبة آليات التربية الرياضية في الجامعة األردنية مع أعضاء هيئ آم
ة إحصائية في درجة ممارسة االتصا       اديمي ل أظهرت النتائج وجود فروق ذات دالل تعزى   األآ

  .لمتغير التحصيل األآاديمي

دى   ) ٢٠٠٩(وقام حراحشة  في دراسة هدفت إلى تعرف درجة ممارسة االتصال اإلداري ل
ين         ة نظر المعلم د من وجه ة إرب ة في مدين ة الدراسة من     . مديري المدارس الحكومي تكونت عين

لدراسة إلى أن  درجة ممارسة  وبعد إجراء العمليات اإلحصائية توصلت ا معلمًا ومعلمة،) ٥٣٤(
 .االتصال لدى مديري المدارس في مدينة إربد من وجهة نظر المعلمين قد جاءت بدرجة عالية

ي دراسة الكبيسي  دارس ) ٢٠٠٧(وف ديري الم ة ممارسة م ى درج دفت التعرف إل ي ه الت
لدى المعلمين، وعالقتها بمستوى الرضا الوظيفي  الفّعالالثانوية في دولة قطر لمهارات االتصال 

ة من    د إجراء المعالجات      ) ٢٣٠(اختارت الباحثة عينة طبقية عشوائية مكون ة، وبع ًا ومعلم معلم
ة  الفّعالات االتصال درجة ممارسة مهار أّناإلحصائية أظهرت النتائج  ا جاءت   . آانت مرتفع آم

راءة( ارة الق ا، و) مه دارس له ديري الم ة م ن حيث ممارس ى م ة األول ارا(بالمرتب ةمه ) ت الكتاب
 .بالمرتبة األخيرة

ذآر   رى م ة     ) ٢٠٠٦(وأج دارس الثانوي ديري الم ة م ة ممارس رف درج دفت تع ة ه دراس
ين نحو            ة المعلم ا بمستوى دافعي ارات االتصال الفاعل، وعالقته ة الكويت لمه الحكومية في دول

ن  ة م ة الدراس ل، تكونت عين ة الع) ٢٩١(العم ة الطبقي ارهم بالطريق م اختي ًا ت د معلم وائية، وق ش
من   أظهرت النتائج أّن درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية لمهارات االتصال الفاعل مرتفعة

اً . المعلمينوجهة نظر  ا  . ومستوى دافعية المعلمين نحو العمل في المدارس الثانوية آان مرتفع آم
دارس الثانو     ديري الم ة م ة ممارس ين درج ة ب ة إيجابي ود عالق ائج وج رت النت ارات أظه ة لمه ي

  .االتصال الفاعل ومستوى دافعية المعلمين نحو العمل

لتعرف الفروق في أساليب التعلم ) ٢٠٠٢(وفي دراسة قام بها آل من الصباطي، ورمضان 
ة الدراسة من            ة في ضوء التخصص والتحصيل، تكونت عين ًا  ) ٤٠٧(لدى طالب الجامع طالب

ة   وطالبة من طالب المستو   ة في   ى الدراسي الثالث بكلي ك فيصل من مختلف       التربي ة المل جامع
ة       ة الثالث اييس الفرعي ة المق ان بترجم ام الباحث د ق ة، وق ة واألدبي لوب (التخصصات العلمي األس

تراتيجي    لوب االس طحي، واألس لوب الس ق، واألس اس  ) العمي ن مقي ت (م تل وتاي ) إنتوس
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)1994,Enttwistle & Tait (ة الدراسة، وجمع    آأداة للدراسة، وبعد تطبيق المقياس عل ى عين
أتي         ا ي ائج م ات وإجراء المعالجات اإلحصائية، أظهرت النت روق  وجود : البيان ين  ف مجموعة   ب

تعلم  أسلوب  في  التحصيل  منخفضي  الطالب  ومجموعة  التحصيل  مرتفعي  الطالب  ق   ال العمي
  .التحصيل مرتفعي الطالب مجموعة لصالح واالستراتيجي

مدى توافر مهارات االتصال لدى أعضاء  هدفت تعرفالتي ) ٢٠٠٢(وفي دراسة النظامي 
هيئة التدريس في آلية التربية في جامعة اليرموك من وجهة نظر الطلبة، إذ تكونت عينة الدراسة 

ة اليرموك،         ) ١٢٢٥(من  ة في جامع ة التربي الوريوس في آلي ة البك طالبًا وطالبة من طلبة مرحل
ي   ية أظهرت ال ئوبعد إجراء المعالجات اإلحصا ا يل ائج م دى      : نت ارات االتصال ل وافر مه درجة ت

وافر    . أعضاء هيئة التدريس آانت بدرجة متوسطة أظهرت وجود فروق دالة إحصائيًا في مدى ت
ر المستوى الدراسي، وآانت            ًا الختالف متغي دريس تبع ة الت دى أعضاء هيئ مهارات االتصال ل

ة     نة الرابع ة الس الح طلب ائج لص روق دا  . النت ود ف دم وج دل     ع ر المع زى لمتغي ائيًا تع ة إحص ل
  .التراآمي

  الدراسات األجنبية: ثانيًا
ام الي   ي، وق  ;Loizos, Symeou; Eleni, Roussounidou(ميشليس،  زوس، وإلين

Michalis, Michaelides, 2012 (    ين ين المعلم يم درجة التواصل ب ى تقي دفت إل بدراسة ه
ع جلسات أسبوعيًا،    (امج على خمس جلسات اشتمل البرن .وأولياء األمور بعد برنامج تدريبي أرب

، وقد اشتملت الجلسات على معلومات نظرية )ثم استراحة لمدة أربعة أسابيع قبل الجلسة الخامسة
ل      ل األدوار وتحلي الل تمثي ن خ ي م ب تطبيق ى جان افة إل ه باإلض وم االتصال ومهارات ن مفه ع

ا  م تطبيقه ي ت ات الت امج  . الممارس ذ البرن م تنفي د ت د  وق ة لمعه دريب الخمس ز الت دريبي بمراآ الت
رص  وي) Cyprus(قب ن . الترب ة م ة الدراس ت عين ف ) ١١١(تكون ن مختل ة م ًا ومعلم معلم

ة  ًامعلم) ٢٥إلى  ٢١(المراحل التعليمية، وآل مجموعة من المعلمين ضمت من  أظهرت  . ومعلم
  .البرنامج التدريبيالنتائج وجود ممارسات اتصال مرتفعة لدى المعلمين بعد اشتراآهم في 

ى تعرف    ) Simsek & Altinkurt 2010 ,(وأجرى سمسك وألتنكورت  دراسة هدفت إل
ة الدراس    ة آراء معلمي المدارس الثانوية بمهارات االتصال المتعلقة بإدارة الصف، إذ تكونت عين

ة  رامعلًما من معلمي المد) ١٢١(من  ة  استخدم الباحث الطر  ). Katanya(س الثانوية في مدين يق
ى          تبيان عل تمل االس ان واش ّوره الباحث ذي ط ال ال ارات االتص تبيان مه الل اس ن خ حية م المس

ة فكانت خارج الدراسة         ارات االتصال الكتابي ا مه ة، أم . مهارات االتصال اللفظية، وغير اللفظي
ة  ة، وإعطاء التالفّعال، وإرسال الرسائل الفّعالاالستماع : وقد أظهرت مهارات االتصال اآلتية غذي

  .سمات أساسية إلدارة الصف أنهاة الفّعالالعكسية 

و      ر وبوليت ر    ) Barnett; Miller; Polito, 2009(أجرى بارنت ومل ة أث دراسة لمعرف
ي             وى التقن ة المحت ابي ومعرف ارات التواصل الشفوي والكت ة مه برنامج تعليمي متكامل في تنمي

ة الدراسة من        ة الزراعة، تكونت عين ًا  ) ١٨٢(لدى طلبة آلي ة الزراعة في      طالب من طالب آلي
امج التعليمي     (Iowa State)جامعة ة    الذين شارآوا في البرن د   ،وخمس مجموعات للمقارن وبع
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ى من     أظهرت النتائج أّن المشارآين في البرنامجعمل المقارنات بين المجوعات  بًا أعل سجلوا نس
  .غير المشارآين على مقياس التواصل الكتابي والشفوي

ال وآخرون     وفي د  ا داني هدفت تعرف تصورات    ) Daniel; et al., 2001(راسة أجراه
وفر الواردة في وحدة دراسية     الفّعالالطالب حول مهارات االتصال  ارات   وت ا االتصال  مه . فيه

و ن  تك ة م راد الدراس ًا، و) ٢٨(ن أف ة    ) ٥(طالب ي جامع ة ف ة تخصص البرمج ن طلب ات م طالب
ى         وتمثل، )Queensland(آوينزالند  وع ليكرت رآز عل تبيان من ن ) ٥(ت أداة الدراسة في اس

ي  الية وه ارات اتص تما: مه الع االس ب، و، الفّع كلة،  وإدارة الغض ل المش اء، وح اذ واإليح اتخ
ام   أظهر: القرار، وبعد إجراء التحليل اإلحصائي المناسب أظهرت النتائج ما يأتي الطلبة بشكل ع

ارة االستماع       أجم . الفّعالتصال إدراآًا ألهمية اال تفادتهم من مه ى اس ال ع الطالب عل بشكل   الفّع
  .أآبر من غيرها

ن   رى روب ا أج ات    ) Robin, 2000(آم ة الكلي تالك طلب ة ام رف درج دفت تع ة ه دراس
ة            دمها طلب ي ق ارات االتصال، إذ جمع الباحث رسائل طلب التوظيف الت الباحثين عن عمل لمه

م تصنيف الب  ل وت احثين عن عم ات الب ة الكلي ايير اآلتي ى المع اًء عل ا بن ات وتقييمه د، : يان القواع
ط         والس ة فق ارات االتصال الكتابي د اختصت الدراسة بمه المة اللغوية، والتهجئة، والوضوح، وق

ة ا عين ا)  ٢٠(الدراسة فتكونت من  أم ائج م د أظهرت النت ًا وق ي طالب ى : يل وقن عل ات تف الطالب
ة ارات االتصال الكتابي ي مه ة ط. الطالب ف ارات اتصال آتابي ديهم مه ال ل ة إدارة األعم ة آلي لب
  .أقوى من طلبة آلية الفنون والهندسة

ر  ) Johnson, 1999(وفي دراسة قام بها جونسون  الستقصاء طرق االتصال اللفظية وغي
دى            ة الصفية ل اء التواصل داخل الغرف ة في أثن دى الطلب افي ل اللفظية ودرجة مراعاة التنوع الثق

اتهام  معلمي مقاط  ة تش مالية  -) Chatham(ع ا الش ين ال   -آاروالين ائج أّن المعلم إذ أظهرت النت
ذين ال        دني التحصيل، والطالب ال د مع الطالب مت ة     يتواصلون بشكل جي ة اإلنجليزي ون اللغ يتقن

  .بشكل جيد
 

  ملخص الدراسات السابقة
تالك مه   ة ام احثين أهمي ابقة يتضح للب ات الس تعراض الدراس ن خالل اس ارات االتصال م

ا سواء في مجال اإلدارة المدرسية أو في مجال             ادة آفاءته ة لزي ة التربوي واستخدامها في العملي
  :التدريس، وقد تم تلخيص هذه الدراسات حسب الموضوعات التي تناولتها آما يلي

ة   ) ٢٠١٢الحتاملة وآخرين، (بحثت دراسة  في االتصال األآاديمي بين الطلبة وأعضاء هيئ
ارات االتصال اإلداري    . يس داخل آليات التربية الرياضيةالتدر فيما تناولت بعض الدراسات مه

ة            ي دراس اء ف ا ج ين، آم ر المعلم ة نظ ن وجه دارس م ديري الم دى م ة،  (ل ) ٢٠٠٩حراحش
ي، (و ذآر، (و) ٢٠٠٧الكبيس ان   ). ٢٠٠٦م باطي، ورمض ا الص ن   ) ٢٠٠٢(أم دف م ان اله فك

. التعلم لدى طالب الجامعة في ضوء التخصص والتحصيل   دراستهما تعرف الفروق في أساليب 
ة       ) ٢٠٠٢(وهدفت دراسة النظامي    دى أعضاء هيئ ارات االتصال ل وافر مه ى تعرف مدى ت إل
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 ٢٠١٣، )٩( ٢٧المجلد ) العلوم االنسانية(ث ــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ميشليس، اليزوس، وإليني، ووبحث . التدريس في آلية في جامعة اليرموك من وجهة نظر الطلبة
)Loizos, Symeou; Eleni, Roussounidou; Michalis, Michaelides, 2012 ( 

ور    اء األم ين وأولي ين المعلم ل ب ة التواص يم درج ي تقي ورت  . ف ك وألتنك ا سمس  أم
), 2010 Simsek & Altinkurt (ي ا ف ي إدارة  بحث ؤثرة ف ال الم ارات االتص  مه

ة      ة الثانوي ي المرحل ر معلم ة نظ ن وجه ف م و    . الص ر وبوليت ت ومل ث بارن  وبح
)Barnett; Miller; Polito, 2009(   ارات االتصال ة مه ي تنمي ي ف امج تعليم ر برن ي أث ف

ة الزراعة      ة آلي دى طلب ابي ل ال وأخرون    . الشفوي والكت ) Daniel, et al., 2001(وحاول داني
تعرف تصورات طلبة تخصص البرمجة عن مهارات االتصال المتضمنة في وحدة دراسية مبنية 

ى االتصال    ال عل ن   . الفّع دى      في در ) Robin, 2000(وبحث روب ارات االتصال ل وفر مه جة ت
ط     طلبة  ة فق ارات الكتابي ى المه ا   .الكليات الباحثين عن عمل وآان ترآيزه في هذه الدراسة عل آم
اة       )Johnson, 1999(جونسون  بحث ة ودرجة مراع ر اللفظي ة وغي في طرائق االتصال اللفظي

فية     ة الص ل الغرف الب داخ ين الط افي ب وع الثق ة الحالي . التن ا الدراس ي أم ارات  ة فه اول مه تتن
ا، وترآز    الفّعالاالتصال  ى     لدى معلمي اللغة العربية للمرحلة األساسية العلي ة عل الدراسة الحالي

ارة  : (ست مهارات وهي مهارة االستماع، ومهارة التحدث، ومهارة القراءة، ومهارة الكتابة، ومه
ة ف -أيضًا  –وتبحث .)السؤال، ومهارة استخدام الوسائل التعليمية ارات االتصال     ي العالق ين مه ب

ة   ة        . لدى معلم اللغة العربية وعالقتها بتحصيل الطلب ة العربي م اللغ ى معل ذه الدراسة عل وترآز ه
  .ألهمية هذا المساق ولحاجته لمعلم ممتلك لمهارات االتصال

 
  مجتمع الدراسة

ن طالب الصفين  ة م ع الدراس ون مجتم دارس ا : تك ي الم ذآور ف ر ال ع والعاش ة التاس لتابع
ي األردن ة ف ة الغوث الدولي ام  . لوآال ة حسب إحصائيات الع ع الدراس راد مجتم دد أف غ ع د بل وق

) ١٩٥٣(طالب في الصف التاسع، و) ١٨١٣(طالبًا، منهم ) ٣٧٦٦): (٢٠١١/ ٢٠١٠(الدراسي 
ة     ) ١٤(طالب في الصف العاشر وقد توزع أفراد مجتمع الدراسة على  ة في منطق مدرسة إعدادي

  .انجنوب عم
 

  عينة الدراسة
) ٣١(بعد استبعاد  طالبًا من طالب الصف التاسع والعاشر) ٣١٧(من تكونت عينة الدراسة 

تبيان        رات االس ع فق ة عن جمي امهم اإلجاب دم إتم ة الدراسة لع ًا من عين ة  طالب راد عين وزع أف ، وت
ان         ) ٨(الدراسة على  وب عم ة جن ة الغوث في منطق ة لوآال دارس التابع د  مدارس من الم م  ، وق ت

ة للفصل              ة العربي ادة اللغ ري األول في م ار الفت ة االختب رصد تحصيل الطالب في ضوء عالم
ي    ام الدراس ن الع ي األول م رة   )٢٠١١-٢٠١٠(الدراس ذه الفت ة له ة النهائي ًا أّن العالم ، علم

ي   ة ه رة       )٦٠(االختباري ذه الفت ي ه الب ف يل الط يم تحص ان بتقس ام الباحث ك ق ى ذل اًء عل ، وبن
أتي  ختبارية إلى ثالثة مستويات  اال ا ي   يكون التحصيل منخفضًا إذا آانت درجة الطالب من        :آم
ى  ١( ب    ، )٢٠إل ة الطال ت درج طًا إذا آان يل متوس ون التحص ن ويك ى  ٢١(م ون ، و)٤٠إل يك
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ة في آل مستوى     ، علمًا أن )٦٠إلى  ٤١(من  إذا آانت درجة الطالب التحصيل مرتفعًا طول الفئ
  .درجة) ١٩(
  

  أداة الدراسة
وير أداة          وي بتط ألدب الترب وع ل د الرج ان وبع ام الباحث ة ق ذه الدراس راض ه ق أغ لتحقي

ة     : للدراسة وهي عبارة عن استبانة تكونت من جزأين راد عين ات أف ى بيان الجزء األول اشتمل عل
ال ، والجزء الثاني اشتمل على مجاالت االتصال )الصف، والتحصيل(الدراسة  ا  الفّع ت والممارس

ى ستة    ) ٥٥(المدرجة تحت آل مجال، تم التعبير عن هذه الممارسات من خالل  فقرة موزعة عل
فقرات، ) ٩(مهارة التحدث وقد اشتمل على : المجال األول: مجاالت وهي على الترتيب آما يأتي

د مهارة القراءة وق: فقرات، والمجال الثالث) ٩(مهارة االستماع وقد اشتمل على : والمجال الثاني
ى     : فقرات، والمجال الرابع) ٩(اشتمل على  د اشتمل عل ة، وق رات، والمجال   ) ٩(مهارة الكتاب فق

ى  : الخامس رات، والمجال السادس   ) ١٠(مهارة طرح األسئلة وقد اشتمل عل ارة استخدام   : فق مه
ى      تمل عل د اش ة وق ائل التعليمي رت       ) ٩(الوس اس ليك ق مقي تبانة وف ميم االس م تص رات، وت فق

ي  حيث تتوزع عليه استجابات أفراد عينة الخماسي؛ داً  ) "٥: (الدراسة على النحو اآلت رة ج ، "آبي
  ".قليلة جدًا) "١(، "قليلة) "٢(، "متوسطة) "٣(، "آبيرة) "٤(

  .وذلك على درجة ممارسة المعلم لكفايات المجال من وجهة نظر الطالب
  

  صدق أداة الدراسة
وي،     قام الباحثان بعرض األداة على هيئة من ا لمحكمين ذوي االختصاص في المجال الترب

وحها،          رات، ووض ة للفق ياغة اللغوي ق بالص ا يتعل ي م رأي ف داء ال ين إب ن المحكم ب م د ُطل وق
ا        ة زيادته ة، وإمكاني راد العين ومناسبتها للمجال المدرجة تحته، ومناسبتها للمستوى اإلدراآي ألف

ام باقت     ي ق ات الت وء المالحظ ي ض ا، وف ذف منه ديالت    أو الح راء التع م إج ون ت ا المحكم راحه
  .الالزمة

  
  ثبات أداة الدراسة

اخ       ة آرونب تخدام معادل ة باس داخلي ألداة الدراس اق ال ل االتس تخراج معام م اس ا  -ت ألف
)Cronbach's Alpha ( ل، وآانت   الفّعاللكل مجال من مجاالت مهارات االتصال ، ولألداة آك

أّما معامالت ) ٠٫٨٨(ل االتساق الداخلي ألداة الدراسة آكل قيم معامل الثبات مقبولة، إذ بلغ معام
  ).١(الثبات لكل مجال من مجاالت الدراسة فهي موزعة آما هو مبين في الجدول رقم 
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  .ألفا-قيم معامل الثبات ألداة الدراسة باستخدام معادلة آرونباخ): ١(جدول 

معامل االتساق الداخلي المجال المتغير
 ٠٫٨٣ مهارة التحدث الفّعالاالتصال  مهارات

 ٠٫٨٢ مهارة االستماع
 ٠٫٨٩ مهارة القراءة
  ٠٫٩٠ مهارة الكتابة

 ٠٫٩٣ السؤالطرح مهارة 
 ٠٫٩٢ مهارة استخدام الوسائل التعليمية

 ٠٫٨٨  األداة الكلية

ى الن  الفّعالتم تقسيم درجة توافر مهارات االتصال  حو  لدى المعلمين إلى ثالثة مستويات عل
 :اآلتي

 ).٢٫٣٣-١(درجة منخفضة إذا تراوح المتوسط الحسابي بين  -

 ).٣٫٦٧–٢٫٣٤(درجة متوسطة إذا تراوح المتوسط الحسابي بين  -

 ).٥٫٠٠–٣٫٦٨(درجة مرتفعة إذا تراوح المتوسط الحسابي بين  -
  

  تصميم الدراسة والمعالجة اإلحصائية
ة، ذه الدراس ي ه ي ف نهج الوصفي التحليل تخدام الم م اس ا لغرض  ت ذي يتناسب وطبيعته وال

ارات االتصال    ال التعرف إلى درجة توافر مه ة         الفّع دارس وآال ة في م ة العربي دى معلمي اللغ ل
ا بتحصيلهم      ة نظر الطالب وعالقته ة عن السؤال األول   . الغوث في األردن من وجه م  : لإلجاب ت

ن    رة م ل فق ة لك ات المعياري ابية، واالنحراف طات الحس تخراج المتوس ل اس تبانة ولك رات االس فق
ارات االتصال      وفر مه ال مجال من مجاالتها الست، لدرجة ت ة من       الفّع ة العربي دى معلمي اللغ ل

تهم ة نظر طلب اني. وجه ة عن السؤال الث ات : لإلجاب ابية واالنحراف م حساب المتوسطات الحس ت
ارات االتصال    ال المعيارية لكل مجال من مجاالت مه ة ا    الفّع دى معلمي اللغ ة    ل ة من وجه لعربي

ق            م تطبي ذه المتوسطات ت ين ه روق ب ة الف ار دالل نظر الطالب وفقًا لتحصيلهم الدراسي، والختب
اين األحادي     ل التب ات        )One-way ANOVA(تحلي يفيه للمقارن ار ش م إجراء اختب ّم ت ، ومن ث

روق   اه الف د اتج ة لتحدي ًا أنّ . البعدي ة   علم اد قيم م اعتم د ت دال لوصف األث ) α≥  0.05(ه ق ر ال
  .إحصائيًا

  



 "......درجة توافر مهارات االتصال الفّعال لدى "ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١٩٧٠

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٣، )٩( ٢٧المجلد ) العلوم االنسانية(عة النجاح لألبحاث مجلة جام

  نتائج الدراسة
ه   : أوًال ذي نّص ارات     " النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال األول، وال وافر مه ا درجة ت م
ة نظر            الفّعالاالتصال  ة الغوث في األردن من وجه دارس وآال ة في م ة العربي لدى معلمي اللغ
  "الطالب؟

ابي م حساب المتوسطات الحس ذا السؤال ت ة عن ه ة لدرجة لإلجاب ات المعياري ة، واالنحراف
لدى معلمي اللغة العربية في مدارس وآالة الغوث في األردن من    الفّعالتوافر مهارات االتصال 

  .يبين ذلك) ٢(وجهة نظر الطالب على آل مجال من مجاالت مهارات االتصال، والجدول 

دول  ة ودر  ): ٢(ج ة والرتب ات المعياري ابية واالنحراف طات الحس ارات  المتوس وافر مه ة ت ج
ة    الفّعالاالتصال  ة العربي ة نظر         لدى معلمي اللغ ة الغوث في األردن من وجه دارس وآال في م
  .مرتبة تنازليًا الطالب

  مجاالت الرقم
 الفّعالتوافر مهارات االتصال 

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
  درجة الرتبة المعياري

 التوافر
 مرتفعة ١ ٠٫٨٠٨ ٤٫٠٣ مهارة القراءة ٣
 مرتفعة ٢ ٠٫٩٦٨ ٣٫٩٥ مهارة طرح السؤال ٥
 مرتفعة ٣ ٠٫٧٥٨ ٣٫٩٣ مهارة التحدث ١
 مرتفعة ٤ ٠٫٩٤٣ ٣٫٨٩ مهارة الكتابة ٤
 مرتفعة ٥ ٠٫٩٤٥ ٣٫٨٦ مهارة استخدام الوسائل التعليمية ٦
 مرتفعة ٦ ٠٫٧٤٨ ٣٫٧٩ مهارة االستماع ٢

 مرتفعة - ٠٫٧٥٨ ٣٫٩١ توافر مهارات االتصال الكليةبشكل عام

ال أن درجة توافر مهارات االتصال ) ٢(يالحظ من الجدول  ة      الفّع ة العربي دى معلمي اللغ ل
غ المتوسط     ة، إذ بل ت مرتفع ة نظر الطالب آان ن وجه ي األردن م وث ف ة الغ دارس وآال ي م ف

اري   ) ٣٫٩١(الحسابي  انحراف معي ة      )٠٫٧٥٨(ب ا مرتفع ، وجاءت مجاالت أداة الدراسة جميعه
ى اإلعداد المسلكي   وقد يعزى ذ رامج إعداد          لك إل ا أن ب ات، آم اه المعلمون في الجامع ذي يتلق ال

  .ت االتصال لديهماالمعلمين في أثناء الخدمة تعزز جوانب مهار
إضافة إلى المعايير التي يتبعها قسم التعليم في وآالة الغوث عند تعيين المعلمين؛ إذ تتضمن  

راد     جتيازإلى اعًا، باإلضافة هذه المعايير تقديرًا أآاديميًا مرتف ادة الم وى الم اختبار آتابي في محت
ة من المختصين في المجال          ة مع لجن تدريسها وأساليب تدريس هذه المادة، ومن ثم إجراء مقابل

وي ة     . الترب ائج دراس ع نت ة م ذه الدراس ائج ه ت نت د اتفق ي، و وق زوس، وإلين ليس، الي  ميش
)Loizos, Symeou; Eleni, Roussounidou; Michalis, Michaelides, 2012 ( التي

دريبي   امج الت واتفقت  . أظهرت وجود ممارسات اتصال مرتفعة لدى المعلمين المشرآين في البرن
، التي أظهرت )٢٠٠٧( والكبيسي، )٢٠٠٦(مذآر  ، ودراسة)٢٠٠٩( حراحشةأيضًا مع دراسة 

دارس من وجه ديري الم دى م ة ل ين،وجود مؤشر لممارسات اتصال مرتفع ا  ة نظر المعلم آم
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و  اتفقت نتائج هذه الدراسة مع دراسة  ) Barnett; Miller; Polito, 2009(بارنت وملر وبوليت
امج          دى الطالب المشارآين في البرن ة ل  –واتفقت   ،التعليمي  في وجود مؤشرات اتصال مرتفع

ال وآ  مع دراسة    - أيضاً  ار الطالب ب    )Daniel, et al., 2001(خرين  داني ام   في إظه شكل ع
ائج دراسة الكبيسي      حيث جاءت   ) ٢٠٠٧( إدراآًا لمهارات االتصال وأهميتها، آما اتفقت مع نت

دارس       ديري الم ل م ارات المستخدمة من قب ا  . مهارة القراءة في الرتبة األولى من ضمن المه فيم
رون      ة وآخ ة الحتامل ائج دراس ع نت ة م ذه الدراس ائج ه ف نت ود  ) ٢٠١٢(اختل رت وج ي أظه الت

دريس     مما ة الت ة الرياضية وأعضاء هيئ واختلفت  . رسات اتصال متوسطة بين طلبة آليات التربي
ارات   )Johnson, 1999(أيضًا مع دراسة جونسون  التي أظهرت وجود مؤشرات منخفضة لمه

ارات االتصال    . االتصال لدى المعلمين وافر مه ال وقد تم تحليل آل مجال من مجالت ت دى   الفّع ل
ا يظهر في               المعلمين من وجهة ة في آل مجال آم ة وأدنى رتب ى رتب د أعل تهم، وتحدي نظر طلب

  ).٣(الجدول 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألعلى رتبة وأدنى رتبة في آل مجال ): ٣( جدول

  .من مجاالت مهارات االتصال من وجهة نظر الطالب

  مجاالت
توافر مهارات 

  االتصال
المتوسط   الفقرة  الرتبة

  لحسابيا
االنحراف 
  المعياري

ة    األولى  مهارة القراءة يقرأ النص بلغة سليمة معبرة خالي
  .من األخطاء

٠٫٩٠٢  ٤٫٤٧  

الي      األخيرة ذوق الجم ى الت يدرب الطلبة عل
داني    ال الوج نص، واالنفع لل

  .بالتعبيرات والمعاني الرائعة

١٫٢٣٥  ٣٫٧٧  

رح   ارة ط مه
 السؤال

  ١٫٠٨٣  ٤٫١٩  .بالدرس أسئلة المعلم مرتبطة  أعلى رتبة
ئلة     أدنى رتبة كل األس ي ش م ف وع المعل ين

ل   ة مث ددة  :المطرح ئلة مح األس
  اإلجابة واألسئلة المفتوحة

١٫١٥٣  ٣٫٧٣  

 مهارة التحدث
  ١٫٠٠٧  ٤٫٤٠  يتحدث المعلم بلغة واضحة  أعلى رتبة
ع       أدنى رتبة دث م دما يتح م عن م المعل يبتس

  الطالب
١٫٢١٢  ٣٫٦٠  

 مهارة الكتابة

ة      على رتبةأ ة العربي م قواعد اللغ يراعي المعل
  أثناء آتابته

١٫١٧٥  ٤٫١٣  

ار      أدنى رتبة لوب االختص م أس د المعل يعتم
ار    ه ألفك اء آتابت رار أثن دم التك وع

  الدرس

١٫٤٠٤  ٣٫٢٥  
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 )٣(تابع جدول رقم ... 
  مجاالت

توافر مهارات 
  االتصال

المتوسط   الفقرة  الرتبة
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

تخدام   ارة اس مه
 الوسائل

ي     أعلى رتبة ة الت يلة التعليمي ر الوس تثي
ة   ة الطلب م دافعي تخدمها المعل يس

  وتشوقهم للتعلم

١٫٢١٤  ٣٫٩٩  

اء     أدنى رتبة د االنته يلة بع م الوس ي المعل يخف
  منها

١٫٤٦٦  ٣٫٤٨  

 مهارة االستماع

ل     أعلى رتبة ه الكام م انتباه ي المعل يعط
  للشخص المتحدث

١٫٠٤٠  ٤٫٢٤  

ب     أدنى رتبة ع الطال م م ل المعل يتواص
  المتحدث بحرآات العينين

١٫٢١٤  ٣٫٢٨  

ًا ذي نصه: ثاني اني، وال ة عن السؤال الث ة باإلجاب ائج المتعلق روق ذات " النت د ف هل توج
ارات االتصال        وافر مه ة في درجة ت ال داللة إحصائية عند مستوى الدالل ة     الفّع دى معلمي اللغ ل

دارس وآا  ي م ة ف ر التحصيل    العربي ة نظر الطالب تعزى لمتغي ي األردن من وجه ة الغوث ف ل
 "الدراسي؟

ة     ة لدرج ات المعياري ابية واالنحراف طات الحس اب المتوس م حس ؤال ت ذا الس ن ه ة ع لإلجاب
لدى معلمي اللغة العربية في مدارس وآالة الغوث في األردن من    الفّعالتوافر مهارات االتصال 

ة ًا لت   وجه م وفق ر طالبه الب نظ يل الط ارات        حص االت مه ن مج ال م ل مج ى آ ي عل الدراس
  .يبين ذلك) ٤(االتصال، والجدول 

ارات االتصال    ): ٤(جدول  وافر مه ال المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة ت  الفّع
ًا     ر الطالب وفق ة نظ ن وجه ي األردن م وث ف ة الغ دارس وآال ي م ة ف ة العربي ي اللغ دى معلم ل

  .لدراسيلتحصيلهم ا

االنحراف المعياريالمتوسط الحسابيالتحصيل الدراسي مجاالت مهارات االتصال

 مهارة التحدث
 ٠٫٤٧١ ٤٫٤٩ مرتفع
 ٠٫٥١٢ ٤٫٠٠ متوسط
 ١٫٠٣٧ ٢٫٩٢ منخفض

 مهارة االستماع
 ٠٫٦٧٠ ٤٫٤٠ مرتفع
 ٠٫٤٠٩ ٣٫٨٧ متوسط
 ٠٫٩٩٨ ٢٫٧٢ منخفض
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 )٤(تابع جدول رقم ... 

االنحراف المعياريالمتوسط الحسابيالتحصيل الدراسي ت االتصالمجاالت مهارا

 مهارة القراءة
 ٠٫٦٥٤ ٤٫٦٠ مرتفع
 ٠٫٤٨٧ ٤٫١٥ متوسط
 ٠٫٩٥٤ ٢٫٧٨ منخفض

 مهارة الكتابة
 ٠٫٦٦٧ ٤٫٥٣ مرتفع
 ٠٫٦٤٨ ٤٫٠٣ متوسط
 ١٫٠٧٥ ٢٫٥٠ منخفض

 مهارة السؤال
 ٠٫٥٢٩ ٤٫٧٠ مرتفع
 ٠٫٥٢١ ٤٫١٣ متوسط
 ١٫٠٧٤ ٢٫٢٤ ضمنخف

 مهارة استخدام الوسائل التعليمية
 ١٫٠٣٤ ٤٫٣٨ مرتفع
 ٠٫٥٥٠ ٤٫٠٢ متوسط
 ١٫١٦٤ ٢٫٥٣ منخفض

 توافر مهارات االتصال الكلية
 ٠٫٥٢٨ ٤٫٥٢ مرتفع
 ٠٫٣٨٦ ٤٫٠٤ متوسط
 ٠٫٨٧٣ ٢٫٦١ منخفض

دول   ن الج ظ م واف     ) ٤(يالح ة ت ابية لدرج طات الحس ين المتوس ة ب روق ظاهري ود ف ر وج
ة   لدى معلمي اللغة العربية في مدارس وآالة الغوث في األردن الفّعالمهارات االتصال  من وجه

ان أنظر  وافر آ ة الت ًا لتحصيلهم الدراسي؛ حيث أن متوسط درج ر االطالب وفق ن آث ًا م رتفاع
يهم           ط، يل يل المتوس الب ذوي التحص يهم الط ع، يل يل المرتف الب ذوي التحص ر الط ة نظ وجه

الب ذو ة      الط طات ذات دالل ين المتوس روق ب ت الف ا إذا آان د م نخفض، ولتحدي يل الم ي التحص
ة  د مستوى دالل اين األحادي )α≥  0.05(إحصائية عن ل التب تخدام تحلي م اس  One way( ، ت

ANOVA ( والجدول ،)يبين ذلك) ٥:  
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لدى معلمي  الفّعالفي درجة توافر مهارات االتصال تحليل التباين األحادي للفروق ): ٥(جدول 
في مدارس وآالة الغوث في األردن من وجهة نظر الطالب وفقًا لمتغير التحصيل  اللغة العربية 

  .الدراسي

مجاالت 
مهارات 
 االتصال

مجموع  مصدر التباين
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
مستوى  قيمة فالمربعات

 الداللة

 مهارة التحدث
*٠٫٠٠٠ ٣٢٫٣٤٧٨٦٫٩٦٥ ٢ ٦٤٫٦٩٤ بين المجموعات

   ٠٫٣٧٢ ٣١٤ ١١٦٫٧٩٤داخل المجموعات
    ٣١٦ ١٨١٫٤٨٨ المجموع

مهارة االستماع
*٣٦٫٤٤٠١٠٩٫٩٦٣٠٫٠٠٠ ٢ ٧٢٫٨٨١ بين المجموعات

   ٠٫٣٣١ ٣١٤ ١٠٤٫٠٥٦داخل المجموعات
    ٣١٦ ١٧٦٫٩٣٧ المجموع

 مهارة القراءة
*٤٥٫٩٠٩١٢٦٫٠٤٣٠٫٠٠٠ ٢ ٩١٫٨١٩ بين المجموعات

   ٠٫٣٦٤ ٣١٤ ١١٤٫٣٧٠خل المجموعاتدا
    ٣١٦ ٢٠٦٫١٨٩ المجموع

 مهارة الكتابة
*٥٧٫٤٩٢١٠٨٫٦٥٠٠٫٠٠٠ ٢ ١١٤٫٩٨٣ بين المجموعات

   ٠٫٥٢٩ ٣١٤ ١٦٦٫١٥٢داخل المجموعات
    ٣١٦ ٢٨١٫١٣٦ المجموع

 مهارة السؤال
*٨٥٫٥١٧٢١٤٫٢٠٢٠٫٠٠٠ ٢ ١٧١٫٠٣٣ بين المجموعات
   ٠٫٣٩٩ ٣١٤ ١٢٥٫٣٥٩تداخل المجموعا

    ٣١٦ ٢٩٦٫٣٩٢ المجموع

مهارة استخدام 
الوسائل 
 التعليمية

*٠٫٠٠٠ ٥٠٫٣٢٩٨٧٫٠٧٦ ٢ ١٠٠٫٦٥٨ بين المجموعات
   ٠٫٥٧٨ ٣١٤ ١٨١٫٤٨٨داخل المجموعات

    ٣١٦ ٢٨٢٫١٤٦ المجموع

توافر مهارات 
االتصال الكلية

*٥٠٫٣٧٠١٩٥٫٥٣٦٠٫٠٠٠ ٢ ١٠٠٫٧٤٠ بين المجموعات
   ٠٫٢٥٨ ٣١٤ ٨٠٫٨٨٦داخل المجموعات

    ٣١٦ ١٨١٫٦٢٦ المجموع
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دول     ي الج ائج ف ير النت توى       ) ٥(تش د مس ائية عن ة إحص روق ذات دالل ود ف ى وج  إل
)0.05  ≤α ( ارات االتصال وافر مه ة ت ي درج الف دارس  الفّع ي م ة ف ة العربي دى معلمي اللغ ل

ة    وآالة الغوث في األردن من وجهة نظر الط الب تعزى لمتغير التحصيل الدراسي، إذ بلغت قيم
وبة  دث، و) ٨٦٫٩٦٥(ف المحس ارة التح تماع، و) ١٠٩٫٩٦٣(لمه ارة االس ) ١٢٦٫٠٤٣(لمه

راءة، و ارة الق ة، و) ١٠٨٫٦٥٠(لمه ارة الكتاب ؤال، ) ٢١٤٫٢٠٢(لمه رح الس ارة ط لمه
الكلية،  الفّعالاالتصال لمهارات ) ١٩٥٫٥٣٦(لمهارة استخدام الوسائل التعليمية، و) ٨٧٫٠٧٦(و

ذه    ). α≥  0.05(لكل منها وهي أقل من مستوى  ) ٠٫٠٠٠(وبقيم احتمالية بلغت  اه ه د اتج ولتحدي
  :يبين ذلك) ٦(للمقارنات البعدية، والجدول ) شيفيه(الفروق اإلحصائية استخدم اختبار

روق    ): ٦(جدول  يفيه للف ار ش ارات االتصال      اختب وافر مه ال في درجة ت د  الفّع ة   ل ى معلمي اللغ
ًا لتحصيل الطالب     ر الطالب وفق ة نظ ن وجه ي األردن م وث ف ة الغ دارس وآال ي م ة ف العربي

  .الدراسي

التحصيل  مجاالت مهارات االتصال
 الدراسي

  المتوسط
 الحسابي

منخفضمتوسط مرتفع
٢٫٩٢ ٤٫٠٠ ٤٫٤٩ 

 مهارة التحدث
*١٫٥٧*٠٫٤٩ - ٤٫٤٩ مرتفع
*١٫٠٨ -  ٤٫٠٠ متوسط

 -   ٢٫٩٢ نخفضم

 مهارة االستماع

  ٢٫٧٢ ٣٫٨٧ ٤٫٤٠ 
*١٫٦٨*٠٫٥٣ - ٤٫٤٠ مرتفع
*١٫١٥ -  ٣٫٨٧ متوسط
 -   ٢٫٧٢ منخفض

 مهارة القراءة

  ٢٫٧٨ ٤٫١٥ ٤٫٦٠ 
*١٫٨٢*٠٫٤٥ - ٤٫٦٠ مرتفع
*١٫٣٧ -  ٤٫١٥ متوسط
 -   ٢٫٧٨ منخفض

 مهارة الكتابة

  ٢٫٥٠ ٤٫٠٣ ٤٫٥٣ 
*٢٫٠٣*٠٫٥٠ - ٤٫٥٣ مرتفع
*١٫٥٣ -  ٤٫٠٣ متوسط
 -   ٢٫٥٠ منخفض
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 )٦(تابع جدول رقم ... 

التحصيل  مجاالت مهارات االتصال
 الدراسي

  المتوسط
 الحسابي

منخفضمتوسط مرتفع
٢٫٩٢ ٤٫٠٠ ٤٫٤٩ 

 مهارة طرح السؤال

  ٢٫٢٤ ٤٫١٣ ٤٫٧٠ 
*٢٫٤٦*٠٫٥٧ - ٤٫٧٠ مرتفع
*١٫٨٩ -  ٤٫١٣ متوسط

 -   ٢٫٢٤ خفضمن

مهارة استخدام الوسائل التعليمية

  ٢٫٥٣ ٤٫٠٢ ٤٫٣٨ 
*١٫٨٥*٠٫٣٦ - ٤٫٣٨ مرتفع
*١٫٤٩ -  ٤٫٠٢ متوسط
 -   ٢٫٥٣ منخفض

 توافر مهارات االتصال الكلية

  ٢٫٦١ ٤٫٠٤ ٤٫٥٢ 
*١٫٩١*٠٫٤٨ - ٤٫٥٢ مرتفع
*١٫٤٣ -  ٤٫٠٤ متوسط
 -   ٢٫٦١ منخفض

ارات االتصال       ) ٦(ل يالحظ من الجدو وافر مه روق في درجة ت ال أن الف دى معلمي    الفّع ل
ر التحصيل      ًا لمتغي اللغة العربية في مدارس وآالة الغوث في األردن من وجهة نظر الطالب وفق
دني، إذ آانت درجة        ع والمتوسط والمت الدراسي آانت موجودة بين الطلبة ذوي التحصيل المرتف

ة      التوافر تزداد بازدياد تحص ى وجود عالق ا يشير إل يل الطلبة، وفي جميع مهارات االتصال، مم
م وتحصيل           الفّعالبين توافر مهارات االتصال  ة نظر طالبه ة من وجه ة العربي دى معلمي اللغ ل

دير الطالب لدرجة          . أولئك الطلبة أثير في تق ه ت ان ل ر التحصيل آ يتضح من هذه النتائج أن متغي
لمي اللغة العربية ولصالح الطالب مرتفعي التحصيل، وقد يعزى  توافر مهارات االتصال لدى مع

رين  ذا ألم ال     : ه ارات االتص ز لمه ديهم تميي ع ل يل المرتف الب ذوي التحص ر األول أن الط األم
ارات        ة لمه م بحاج ك ألنه يل، وذل دني التحص طي ومت الب متوس ن الط ر م كل أآب اليةبش  اتص

االتصال   مهاراتإلنجاز المرتفع لديهم بحيث تتعدى تتناسب مع مستوياتهم المعرفية وتلبي دافع ا
ائج      ن النت ر م ة، ويظه طحية والتقليدي ًا  -الس ارات      -أيض وافر مه ة ت أثر بدرج يل ت أّن التحص

زداد     ارات االتصال، فالتحصيل ي وافر مه ة ت ين التحصيل ودرج ة ب اك عالق االتصال إذ أّن هن
ارة االتصال    ين لمه د ا . بازدياد ممارسة المعلم ائج دراسة الصباطي،        وق ائج مع نت ذه النت تفقت ه

ين مجموعة الطالب          ) ٢٠٠٢(ورمضان  ة إحصائية ب روق ذات دالل ائج وجود ف إذ أظهرت النت
تعلم، لصالح مجموعة            مرتفعي التحصيل ومجموعة الطالب منخفضي التحصيل في أسلوب ال
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 )٢٠٠٢(دراسة النظامي ئج الطالب مرتفعي التحصيل، فيما اختلفت نتائج الدراسة الحالية مع نتا
  .التي أظهرت عدم وجود فروق دالة إحصائيًا تعزى لمتغير المعدل التراآمي

 
  التوصيات

  :في ضوء نتائج الدراسة يوصي الباحثان بما يأتي

  توصيات عملية
ة الصفية في             - ا داخل الغرف ارة االستماع وتوظيفه ل مه ى تفعي ة عل ة العربي حث معلمي اللغ

  .لغة العربيةجميع دروس مساق ال

ل في        - ارات االتصال بالشكل األمث إعداد المعلمين في أثناء الخدمة وتمكينهم من توظيف مه
  .جميع المواد الدراسية ولكل المراحل

اليب          - ة واستخدام أس روق الفردي اة الف ى ضرورة مراع ين عل ة حث المعلم زة،   تعزيزي ومحف
 .خاصة مع الطالب ضعاف التحصيل

 .مدرسة إلعداد الوسائل التعليمية وحفظها ضرورة تجهيز غرفة في آل -

  توصيات بحثية
  .إجراء دراسات تبحث في توافر مهارات االتصال لدى معلمي المواد الدراسية األخرى -

 .سات تجريبية تبحث في أثر مهارات االتصال في تحصيل الطالبإجراء درا -
 

  واألجنبية المصادر والمراجع العربية

أساسيات إدارة الصفوف  .)٢٠٠٩. (نازك عبد الحليم ،شاتو قطي .محمد خميس ،أبو نمرة -
  .األردن .عمان .المكتبة الوطنية .١ط .وتنظيمها

 .١ط .المرجع في برامج تربية طفل ما قبل المدرسة .)١٩٩٦. (سعدية محمد ،بهادر -
  .مصر .القاهرة .الصدر لخدمات النشر

ة مهارات اللغة تنمي .)٢٠٠٦. (محمد فرحان ،والقضاة .محمد عوض ،الترتوري -
  .األردن .عمان .دار الحامد .١ط .واالستعداد القرائي عند طفل الروضة

عبد  ،طبنجة وأبو .راتب محمد ،وداود .أحمد شحاتة ،وحسين .محمود عايد ،الحتاملة -
درجة ممارسة االتصال األآاديمي بين طلبة آليات التربية الرياضية "  .)٢٠١٢(. المنعم
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 .)١(١٣.مجلة العلوم التربوية والنفسية" أعضاء هيئة التدريسفي الجامعة األردنية و
٤٩٤- ٤٦٩.  

 .عمان .دار أسامة .١ط .هندسة الوسائل التعليمية .)٢٠٠٩. (عبد المعطي ،حجازي -
  .األردن

درجة ممارسة االتصال اإلداري لدى مديري المدارس " .)٢٠٠٩. (فواز ياسين ،حراحشة -
  .٣١-١ .٤٢.مجلة علوم إنسانية. "من وجهة نظر المعلمين في مدينة إربد

 .العين .الكتاب الجامعي ١ط .طرائق التدريس واستراتيجياته .)٢٠٠١. (محمد ،الحيلة -
  .اإلمارات العربية المتحدة

  .األردن .عّمان .دار وائل .مختار الصحاح .)١٩٩٦. (محمد بن أبي بكر ،الرازي -

 .جدارا للكتاب العالمي .١ط .يسيكولوجية االتصال الجماهير .)٢٠٠٨. (سعاد جبر .سعيد -
  .األردن .عمان

 .األردن .عمان .دار الفكر .١ط .الوسائل التعليمية والمنهج .)٢٠٠٠. (عبد الحافظ ،سالمة -

دار  .١ط .التقنية في التعليم .)٢٠٠٧. (منال عبد العال ،ومبارز .آمال عبد الفتاح ،سويدان -
 .األردن .عمان .الفكر

الفروق في أساليب ) "٢٠٠٢. (رمضان محمد ،ورمضان .إبراهيم بن سالم ،الصباطي -
متاح  .جامعة الملك فيصل ."التعلم لدى طالب الجامعة في ضوء التخصص والتحصيل

   www.kfu.edu.sa/ar/Deans/Research/Documents/2034.pdf:على

 .عمان .دار اليازوري .١ط .أساسيات االتصال .)٢٠٠٩. (بشير ،والعالق .حميد ،يالطائ -
  .األردن

إنتاج وتصميم ) ٢٠٠٧. (عبد اإلله ،وطويق .فراس ،العطاطرةو .محمد عيسى ،الطيطي -
  .األردن .عمان .عالم الثقافة دار .١ط .الوسائل التعليمية

 .األردن .عمان .دار أسامة .١ط .اإلعالم وعلم النفس .)٢٠١٠. (خلدون ،عبد اهللا -

  .األردن .عمان .دار الفكر  .١ط .فن التدريس .)١٩٩٨( .عبد الرحمن ،عدس -

اإلدارة  .)٢٠٠٨. (طاهر محسن منصور ،والغالبي .صالح مهدي حسن ،العامري -
  .األردن .عمان .دار وائل .٢ط .واألعمال
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 .دار المناهج .١ط .أ .ّعالالفتكنولوجيا االتصال في التعليم  .)٢٠٠٨. (محسن علي ،عطية -
  .األردن .عمان

 .دار المناهج .١ط .ب .مهارات االتصال اللغوي وتعليمها .)٢٠٠٨. (محسن علي ،عطية -
 .األردن .عمان

 .عمان .دار المنهج .١ط .ج .مهارات الرسم الكتابي .)٢٠٠٨. (محسن علي ،عطية -
  .األردن

  .األردن .عمان .ار زهراند .١ط .إدارة التسويق .)٢٠٠٨. (بشير عباس ،العالق -

  .األردن .عمان .دار أسامه .١ط .مهارات التدريس الصفي .)٢٠١٠. (علي صالح ،فضالة -

السلوك التنظيمي في إدارة  .)٢٠٠٩. (السيد محمد ،وعبد المجيد .فاروق عبده ،فلية -
  .األردن .عمان .دار المسيرة  .٢ط .المؤسسات التعليمية

دار   .١ط .مهارات االتصال .)٢٠١٠. (عمر كرب ،وحمدان .عالء محمد ،القاضي -
  .األردن .عمان .اإلعصار العلمي

مدخل إلى تصميم وإنتاج واستخدام وسائل وتكنولوجيا  .)٢٠٠٣. (خالد يوسف ،القضاة -
  .األردن .المفرق .دار المسار  .١ط .التعليم

 .القاهرة .الكتبعالم  .١ط .التدريس بالتكنولوجيا الحديثة .)٢٠٠٦. (أحمد إبراهيم ،قنديل -
  .مصر

درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية لمهارات " .)٢٠٠٧. (نورة عبد اهللا ،الكبيسي -
رسالة  ."وعالقتها بمستوى الرضا الوظيفي لدى المعلمين في دولة قطر الفّعالاالتصال 
  .األردن .عمان .جامعة عمان العربية للدراسات العليا .ماجستير

 .هناء مرسي ،وجمال الدين .صالح بن موسى ،والضبيان .دعالء الدين أحم ،آفافي -
 .١ط .مهارات االتصال والتفاعل في عمليتي التعلم والتعليم .)٢٠٠٣. (وفاء محمد ،وآفافي

  .األردن .عمان .دار الفكر

درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية لمهارات " .)٢٠٠٦. (محمد دخيل اهللا ،مذآر -
رسالة  ."بمستوى دافعية المعلمين نحو العمل في دولة الكويتاالتصال الفاعل وعالقتها 

  .األردن .عمان .جامعة عمان العربية للدراسات العليا .ماجستير
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 .دار اليازوري .١ط .األسئلة السابرة والتغذية الراجعة .)٢٠٠٨. (يحيى محمد ،نبهان -
  .األردن .عمان

ل لدى أعضاء هيئة التدريس في مهارات االتصا" .)٢٠٠٢. (نانسي عبد الحميد ،النظامي -
 .جامعة اليرموك .رسالة ماجستير ."آلية التربية في جامعة اليرموك من وجهة نظر الطبة

  .األردن .إربد
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