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 منىذج مقرتح لتنمية مهارات التىاصل الرتبىي فً ضىء جىدة األداء الىظيفً
 بني معلمً ومىجهً الرتبية املىسيقية بدولة الكىيث

 إعداد
 / نهً خدام صنث العتيىبأ

 

 مستخلص البحث
إلى التعرؼ عمى الواقع الحالى لميارات التواصؿ التربوى فى ضوء ييدؼ البحث  

ة بدولة الكويت، ووضع نموذج جودة األداء الوظيفى بيف معممى وموجيى التربية الموسيقي
مقترح لتنمية ميارات التواصؿ التربوى فى ضوء جودة األداء الوظيفى بيف معممى 

استخدمت الباحثو المنيج الوصفي باستخداـ ، وموجيى التربية الموسيقية بدولة الكويت
األسموب المسحي نظرًا لمالئمتة لطبيعة البحث، تـ اختيار عينة البحث بالطريقة العمدية 

معمميف( بالمناطؽ التعميمية المختمفة  –ممثمة فى معممى التربية الموسيقية )معممات 
( مف معممى 45لؾ لعدد )بدولة الكويت لممدارس بالمرحمتيف اإلبتدائية والمتوسطة، وذ

( معمـ ومعممة وبنسبة مئوية 03التربية الموسيقية، حيث بمغت العينة االستطالعية عدد )
( معمـ ومعممة بنسبة مئوية 95%(، وبمغت العينة االساسية عدد )00.33مقدارىا )
وأىـ النتائج أف ميارات التواصؿ التربوى لدى موجيى التربية %(، 22.65مقدارىا )

يقية مع المعمميف والمعممات جاءت بدرجة متوسطة والمتمثمة فى التواصؿ المفظى، الموس
التواصؿ التحريرى، التواصؿ الحركي، كما يوجد ضعؼ شديد فى مستوى التواصؿ 

ضعؼ فى الكفاية التكنولوجية لدى معممى التربية الموسيقية األلكترونى ويرجع ذلؾ إلى 
ضع النموذج المقترح لتنمية ميارات التواصؿ التربوى و التربوى ألكترونيًا، و مف التواصؿ 

فى ضوء جودة األداء الوظيفى بيف معممى وموجيى التربية الموسيقية بدولة الكويت حيز 
 التنفيذ والتطبيؽ.

                                                 

، ببلهيئبة المبمبة ليتميبيل التقىي بد، ب  لبة التربيبة المنييبة بكييبة التربيبة ايةبةبيةبنكتب   مشرفة 

 الكويت.
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 املكدمـة ومشكلة البحث:
  The Introduction and the Research problem 

جميع مجاالت الحياة، حتى أصبح يعيش الفرد اليـو فى عالـ سريع التغير فى  
التغيير سمة مميزة لمعصر الحالى، مما أدى إلى ظيور عالـ بال حدود، تالشت فيو حدود 
األوطاف، وتالشت معيا بالتعبية حدود وأسوار منظمات كثيرة، عالـ انيارت فيو الحواجز 

يتحمموف  والقيود، وتحتاج المنظمات عمى اختالؼ أحجاميا وطبيعة نشاطيا إلى قيادات
نجاز أعماال بكفاءة وفعالية وبدوف  المسئولية الرئيسية فى تحقيؽ أىداؼ ىذه المنظمات وا 
تمؾ القيادات الواعية والمسئولة فإنو يتعذر عمييا ممارسة نشاطيا المرغوب فيو ، بؿ 

 وتتخبط فى سعييا نحو تحقيؽ أىدافيا وطموحاتيا.
الزاوية لممجتمع االنسانى، فبدوف  ومما الشؾ فية أف االتصاؿ أصبح بمثابة حجر 

االتصاؿ ال يستطيع المجتمع تسيير شئونو اليومية، فضال عف عجزه عف تغيير أو نقؿ 
تراثو لألجياؿ القادمة، ىذا ويمكف أف يحدث االتصاؿ عمى المستوى الشخصي فيما بيف 

 األشخاص مف خالؿ تبادؿ ومشاركة الرسائؿ فيما بينيـ. 
أف عممية االتصاؿ أصبحت بيف الناس  (3)ـ(6333) إسماعيؿ سعيدويوضح  

عمميو أساسيو تحس وتفيـ مف خالليا بيئتنا وتؤثر فييا وتتأثر بيا، واالتصاؿ  ما ىو إال 
تعبير عف العالقات بيف األفراد، ويعنى نقؿ فكره معينو أو معنى محدود فى ذىف شخص ما 

ؿ يحدث إلى ذىف شخص آخر أو مجموعو مف األشخاص، وعف طريؽ عممية االتصا
 النقؿ بيف األفراد.

إلى أف التأثير الشخصي  (6)ـ(3552فؤاد البكرى )كما يشير فى ىذا الصدد  
لالتصاؿ دور كبير فى تقدـ عمـ االتصاؿ، حيث أصبح فرعًا ىامًا مف فروع عمـ النفس 
االجتماعي فى العصر الحديث، ويمكف مف تواصؿ البشر مع بعضيـ البعض وأصبح 

 ى العالقات اإلنسانية بيف كافة المستويات العممية والثقافية والمجتمعية.المؤثر األساسى ف

                                                 
مد 1224ارقالرى,د مد جللما  2االتصال  ااراى ا ارمالمد لااد  اااىا   إسماعيل على سعيد:  1))

 .21ص
ااى االتصاال  ارلشل ااى رت للاا  ارااااع االجتلاالايد اىا اا  للاا لاا   فؤؤد د ع ؤؤد  ممؤؤبعر  م  ؤؤ  : 2) )

رل  ل  االتصل  شلرجلمللت ارثقلفل  اارمللل  فع لصىد ى لر  اكتااىا, يلاى ل  ااى, جللما  
 .07مد ص1226ارقلرى,د 
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أف كممة اتصاؿ  (0)ـ(3554حسيف الطوبجى )كما يرى  
Communication  مشتقو مف األصؿ الالتينيCommunition  أو

Communis  وتعنى باالنحميزيوCommon   وبالفرنسيوCommun  أى ما
أى أف االتصاؿ ىو النشاط الذي ييدؼ إلى تحقيؽ ىو مألوؼ أو شائع أو مشترؾ، 

العمومية أو الذيوع أو االنتشار لفكرة أو لموضوع مف شخص إلى شخص آخر مف جماعة 
 إلى أخرى باستخداـ الرموز. 

أف االتصاؿ ىو عممية ديناميكية يتـ فييا نقؿ مجموعو مف اآلراء الباحثو وترى  
ت مف فرد إلى آخر أو مف جماعة إلى أخرى عف أو األفكار أو االنفعاالت أو المعتقدا

طريؽ الرموز أو اإلشارات أو الكممات وذلؾ لتحقيؽ ىدؼ معيف ويستمـز ذلؾ وجود بعض 
أنور الشرقاوى العمميات العقمية لتزيد مف فاعمية االتصاؿ، كما يشير فى ىذا االتجاه 

إلى أف االتصاؿ لـ يصبح عممًا بالمعنى الدقيؽ إال منذ آخر األربعينات عمى  (4)ـ(6333)
يد ميندس فى شركة بؿ لمياتؼ بالواليات المتحدة االمريكيو ويدعى  "كمود 

"  فيو أوؿ مف وضع عناصر االتصاؿ الخمسة المعروفة فى كؿ shanonaشانونو"
 المياديف.
ف تكويف عالقة إنسانية نشطة، أ (9)ـ(6335إيماف أبو غربية )كما تضيؼ  

وتواصؿ إيجابي فاعؿ عمى جانب كبير مف األىمية في ميداف التربية والتعميـ، وينسحب 
ىذا بالطبع عمى كؿ الفئات البشرية المكونة ليذا الميداف، فاالتصاؿ مف أىـ عناصر 

اصؿ، اإلشراؼ عمى المعمميف، ألف العممية اإلشرافية تقـو أساسًا عمى االتصاؿ والتو 
 وتستند بالدرجة األولى عمى وسائؿ االتصاؿ العديدة.

                                                 
مد 1221فااع ارتملاالمد ااى ارقلاامد اركالااتد  ا اال   االتصاال  اارتك اراجلاال حسؤؤيا  مبؤؤ:  ى:  (3)

 .25ص
د 4ارمللللت ارلمىفله ات اوا  ارلملالالتد لكتشا  ال جلاا ارلصاىل د  أب:  محمد  مش قا: :   4))

 .27مد ص2777ارقلرى,د 
آفاال ( الاالار ااى ارشاالاا   ل ااىاا  -ااقاا  -اإل ااىاا ارتىشاااف) لماالرلم  يمؤؤاا أ ؤؤ: ة  يؤؤ : ( 5)

 م.2772الازاااد 
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أف االتصاؿ  (2)ـ(6333تيسير اندراوس )و  محمد الدبسويوضح كاًل مف  
والتواصؿ التربوى يعد ميارة مركبة معقدة تتشكؿ مف خالؿ مجموعة مف الميارات، وقد 
يظف بعضيـ أنيا موروثة، والحقيقة أنيا ميارات مكتسبة يمكف تدريب الفرد عمييا، كما 
يمكنو تطويرىا بنفسو مف خالؿ القراءة والتعمـ والخبرة في الظروؼ والمواقؼ المختمفة 

اج إلى عمميات اتصاؿ وتواصؿ بأشكالو و أنواعو المختمفة وتتمخص ىذه التي تحت
الميارات بصفة عامة فيما يأتي: ميارة العرض الفعاؿ، وميارة القراءة الفعالة، وميارة 
الكتابة، وميارة التحدث، وميارة االستماع أو اإلصغاء، وميارة إدارة المقاءات 

 واالجتماعات. 
إلى أف التواصؿ التربوى يعد  (3)ـ(6335بكر حنوف )كما تشير فى ىذا الصدد  

ذا كانت التربية تسعى إلى مساعدة الطمبة  ركنًا أساسيًا في العممية التربوية بأكمميا، وا 
عمى التواصؿ السميـ، فالتربية إذا ىي التواصؿ، إذ تنقؿ المعرفة وتنمي الميارات مف 

ني يعتمداف عميو، وال يمكف أف يحدث خالليا، إضافة إلى أف بناء الشخصية والتطور المي
 التعمـ دونو.
إف التربية بمفيوميا الشامؿ تشكؿ أىـً  (4)ـ(3552عبد الرحمف عدس )ويفسر  

معالـ المجتمعات، ومف خالليا تبرز خصائص ىذه المجتمعات وروحيا، والمنظومة 
الباحثيف يجمعوف  التربوّية تقـو عمى عدد مف العناصر التي تتبادؿ التأثير فيما بينيا فإف

حجر الزاوية أو العمود الفقري في ىذه المنظومة، فيو األولوية »عمى وصؼ المعمِّـ بأنو 
دراكو ومسؤولياتو تذّلؿ كثير مف مشكالتيا  فييا، وعمى يديو تتحّقؽ األىداؼ، وبوعيو وا 

 وصعوباتيا.

                                                 
لهاالىات ارتصااالى االركتىا ااي اتصااللم ارشااىالة ارتمللللاا    محمؤؤد  مؤؤد يس ريسؤؤي  أبؤؤد  :ي:  (6)

 م.2777د ااى ص ملء رل  ى اارتازل د اللاد 1د  «اإ تلجهل 
 للذج ارتااص  ار ل ا, ل  ارلملللا اارلملللت رااا لاالىف الاالىات ارلاااى       حب:ا:  (0)

رضم  ارغىشلا  ااققتهال شالراالء ارت ظللاي لاا اجها  اإلاااال  في اكلر  ارغاث شلحلفظلت ا
 م.2772ى لر  للج تلى يلى ل  اى,د جللم  ار جلحد  لشل د »  ظى ارلملللا اارلملللت 

 م.1221فا ارتاىل د ااى ارمكى رل شلا  اار  ىد اللاد ع د  م حما عدي:  1))
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« أّمة في واحد » أنة إذا كاف المعمِّـ يمثِّؿ  (5)ـ(6336جاسـ الكندري )ويرى  
حسب التعبير التربوي البميغ والمحكـ، نظرًا لما يضطمع بو مف دوار ووظائؼ متعّددة 

الذي يضمف لمتعميـ بموغ « المفتاح »ومتنّوعة في بناء األمة، فإف نوعية ىذا المعمِّـ ىي 
 أىدافو ومقاصده. 

 (33)ـ(6335سعيد حرب )، (33)ـ(6336يف )داوود نور الدكما يؤكد كاًل مف  
عمى أف المعمميف يرجعوف كفاءتيـ في التدريس لخبراتيـ المباشرة في التربية العممية، 
كما أنيـ كثيرًا ما يحتفظوف بتمؾ الخبرات في أعقاب تخرجيـ، والتي تؤثر في سموكيـ 

لمطالب المعمـ، التعميمي المستقبمي في غرفة الصؼ الدراسي، ألنيا الفرصة الحقيقية 
الكتساب خبرة التدريس تحت إشراؼ مشرؼ متخصص وتوجييو باستخداـ أحدث األدوات 
واألساليب العممية والتى كاف فييا التدريب عمى األتصاؿ والتواصؿ التربوى غاية فى 
األىمية ومركز بقوة بيف كاًل مف الموجة لمتربية العممية والطالب المعمـ لمالحظة سموؾ 

معمـ وتطوير مستواة التعميمى والتربوى وتنمية الكفاءة والكفاية التدريسية لة، الطالب ال
ومف ثـ تتطور ميارات األتصاؿ والتواصؿ التربوى بيف المعمميف والموجييف والمسئوليف 
عف اإلدارات التعميمية المختمفة فى سبيؿ تطوير وتنمية العممية التعميمية والتربوية 

كفاءة تدريسية لممعمميف وىذا ىو ثمار عممية األتصاؿ والتواصؿ لمتالميذ، وتحقيؽ أفضؿ 
 التربوى بيف المعمميف والموجييف لتحقيؽ أفضؿ بيئة تعميمية.

 ـSoliman Ahamdy & et al (2007)سميماف أحمدى وأخروف ويشير  
إلى أف النتائج السمبية عمى المستوى التنظيمي"عدـ االستقرار فى العمؿ"، وانخفاض 

                                                 
ارااقاا  اارلااولا    لجلاا  ارملااام إاااااا ارلمل اام شجللماا  اركالاات   اسؤؤر ي:سؤؤك  م بؤؤد  :   (2)

 م.2772د 3د ارماا 3ارتىشال  اار م ّل د جللم  اركالتد ارلجلا 
ااقاا  شى االلة ارتىشلاا  ارملللاا  لااا اجهاا   ظااى ار لرشاا  ارلمللاا  فااي كللاا  د ::د بؤؤ:   مؤؤديا:  ( 17)

ى االر  للج ااتلى يلااى ل  اااى, دق اام  صااا  « ارتىشلاا  إلاااااا لمللاالت ارلىحلاا  االشتاا لاا  
 م.2772تىشل د جللم   م ارقىاد لك  ارلكىل د ار ماال د ار

لاام اىا اي شم اااا « ل اكقت ارتىشلا  ارملللا  رااا ار لشا  ارلتااىشلا  سعيد     هير ح ب:  (11)
ارتاىلب ارللاا ي شلا  ااء ار لرب ارلملام اتاجلهالت ارل اىا ارتىشااف ااالااى, ارلاى ال  »

 م.2772د 30 – 11يز,د ص ص  – دكلل  ارتىشل د ارجللم  اال قلل « 
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، ووجود (30)" وكذلؾ إنخفاض الوالء وااللتزاـ التنظيمي"(36)اإلنتاجية، وعدـ الرضا الوظيفي
 .(34)العديد مف المعوقات التى تعوؽ أدائيـ ألدوارىـ الوظيفية

األداء بأنو ىو مستوى كفاءة العامؿ فى العمؿ  (39)ـTead (1995)تيد ويرى  
مكاناتو الشخصية فى إنجاز األعماؿ الموكمة إليو مف أجؿ  الفعمى، وسموكو، وقدراتو، وا 

 مساعدة اإلدارة عمى اتخاذ العديد مف القرارات المتعمقة سواء بالعمؿ أو باألفراد.
عف اإلنجاز الفعمى إف األداء يعبر  (32)ـ(3559عبد الرحيـ عمى المير )ويشير  

الذى تميزه القدرة الحقيقية، وىذه القدرة تعبر عنيا مظاىر سموؾ المدرس، وتشتمؿ عمى 
كؿ ما يقولو ويفعمو المدرس فى أثناء الموقؼ التعميمى، وما سيتصؿ بيا عمى نحو مباشر 
أو غير مباشر، ويمكف النظر إلى األداء عمى أنو يعبر عف مستوى كفاءة المدرس فى 

مكاناتو الشخصية فى إنجاز األعماؿ اإل  تقانو وا  نجاز لمعمؿ الفعمى، وسموكو وقدراتو، وا 
الموكمة إليو، كما يمكف النظر إلى األداء الوظيفى عمى أنو عبارة عف نشاط يمنكف 
المدرس مف إنجاز الميمة أو اليدؼ المخصص لو بنجاح ويتوقؼ ذلؾ عمى القيود 

 د المتاحة.العادية لالستخداـ المعقوؿ لمموار 

                                                 
(12)  Noish Working Group: Stress At Work, Nationla Insitute for 

Occupational Safety and Health Publication, No. 99-101, P. 
11, available at :Http:// www.cdc.gove/Noish Publicatio 
No.99-101, on (15/3/2009). 

(13)  Soliman Ahamdy & et al.,: Organizational Role Stress among 
Medical School Faculty Member in Iran dealing with role 
conflict, BMC medical education, Vol. 7, No.14, May 2007, 
p.3. 

 لماقالت  ااء  اضالء رل ا  ارتااىل  شلرجللمالت ارلصاىل   ك محمؤد باؤا :على ع ؤد م د:  (14)
مد ص 2771اىا   للاا ل  د ى لر  اكتااىه يلى ل  اى,د كللا  ارتىشلا د جللما  الزراىد 

 .222د 221ص 
(15) Tead, O.D: The Art of Leadership, Mc Graw hill, G.N.Y., six 

Addition, 1995, pp 164. 
ارمققاا  شاالا ضااغا  ارملاا  اشاالا الااء اراااظلمع اارىضاال اراااظلمع  علؤؤى  مميؤؤ : ع ؤؤد  مؤؤ حير ((16

اارصملت ار دصل د اىا   لقلى  د لجل  اإلااى, ارملل د ارلجلاا اردالل  اارثقثاااد ارمااا 
 .213مد ص1225ارثل عد 

http://www.cdc.gove/Noish%20Publicatio%20No.99-101
http://www.cdc.gove/Noish%20Publicatio%20No.99-101
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محمد عبده العجمي ، (33)ـLioyd (2000)ليود ويتفؽ كؿ مف  
كاروؿ وآخروف  (35)ـRobert N. Lussier (2002)ريبورت ، (34)ـ(6333)

Carrollw (2004)محمد عبداهلل ، (63)ـ(6334عمى بف سعد اليزاع القرنى )، (63)ـ
المنوط بو" كما أنو ىو "درجة إنجاز الفرد لممياـ  عمى أف األداء (66)ـ(6332الشحات )

يشير إلى" كمية العمؿ المنجز فى وقت معيف" و"إلى أى مدى قد تحققت األىداؼ 
 والتوقعات مف الفرد".

بأنو السموؾ العممي الذى يؤديو فرد أو  (60)ـ(3556عمى السممى )كما يرى  
مجموعة مف األفراد والمتمثؿ فى أعماؿ وتصرفات، وحركات مقصودة مف أجؿ تحقيؽ 

 ىدؼ محدد.

أف األداء الوظيفي ىو االنجاز الذى يتحقؽ  (64)ـ(6333أحمد مصطفى )ويوضح  
نتيجة ما يبذلو الفرد فى عممو مف مجيود بدنى وذىني، وبالتالى فيو إنعكاس لمدى نجاح 

                                                 
(17 )  Lioyd L. Byars, Leslie Rue: Human Resource Management, 
Sixth Edition, Irwin McGw-Hill, United States, 2000, p. 275. 

 اإلاااا رلل ه  اإلكلاللل  شلرجللملت ارلصىل  رلااجه  تحاللت  محمد حسبيا ع ده  مع مي: ( 11)
ارل ااتقش  الت لشلتهاال كلاال لاااىكهل  اضاالء رل اا  ارتاااىل  شجللماا  ارل صاااى, د لجلاا  كللاا  

 .22د ص2777د ل للى 42ارتىشل د جللم  ارل صاى,د ارماا 
 (19)  Robert N. Lussier: Human Relations in Organizations 
applications and skill- building, Fifth Edition, Graw Hill Irwin, 
New York, 2002. 

(20)  Carrollw, Frenzel, Jolln C. Frenzel: Management of Information 
Technology, Fourth Edition, Thomson Course Technology, 
Canada, 2004, p. 427. 

  اى  ا  الرلب ت للا   ااء ال اتلذ ارجاللمي ارتاىل اي  لاا  على  ا سؤعد  مزؤع ا  من بؤى: ( 21)
اارت االى(د شحاث  اا, ت لل   اضلء رل ا  ارتااىل  فاع لا  الت ارتملالم ارملرع)ارتحااللت 

د كللاا  ارتىشلاا د جللماا  ارللاا   اامااد 2774ال االشى  15 -14اارل مقااا, فااع ارمتااى, لااا 
 .1ارلللك  ارمىشل  ار ماال د ص

 إااى, ضغا  ارمل  رلمللللا شلرجهلز اإلااىف شجللم  ش هل د  محمد  مشحات ع دهللا  مشحات: ( 22)
 .2م ص 2776ش هلد ى لر  للج تلى يلى ل  اى,د كلل  ارتىشل د جللم  

 .05د ص1222إااى, ارلااىا ارش ىل د لكتب يىلبد ارقلرى,د  على  مسلمى: ( 23)
إااى, ار االا  ارت ظللااي ىالاا  لملصااى,د لكتشاا  ال جلااا ارلصااىل د  أحمؤؤد سؤؤيد ماؤؤب ى :  (24)

 .145د ص2777ارقلرى,د 
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الفرد، أو فشمو فى تحقيؽ األىداؼ المتعمقة بوظيفتو، وىو أيضا "القدر الناتج  الذى ينتجو 
إلى  (69)ـ(3556عمى السممى )ضًا الفرد خالؿ فترة زمنية معينة، ويضيؼ فى ىذا الصدد أي

أف األداء الوظيفى ىو اإلنجاز الذى يتحقؽ نتيجة ما يبذلو الفرد فى عممو مف مجيود بدنى 
وذىنى، وبالتالى فيو انعكاس لدى نجاح الفرد أو فشمو فى تحقيؽ األىداؼ المتعمقة بوظيفتو، 

 عينة.وىو أيضاً "القدر الناتج الذى ينتجو الفرد خالؿ فترة زمنية م

كما أكدت العديد مف الدراسات المرجعية السابقة العربية واألجنبية عمى أىمية  
والتواصؿ التربوى بيف طرفى العممية التعميمية مف أجؿ تنمية وتطوير الكفاية والكفاءة فى 

محمد الخزاعمة دراسة األداء المينى التدريسى والوظيفى مثؿ دراسة كؿ مف 
، دراسة (63)ـBruce & Willard  (2011)بروسى، ويالرد ، دراسة (62)ـ(6333)

فميمنج ، دراسة (65)ـ(6332عبد العزيز العريني )، دراسة (64)ـ(6335فائز البكري )
Fleming  (2005)ىنادى األ ، دراسة (03)ـ(6336محمد باعيسى )، دراسة (03)ـ

 . (06)ـ(6333سمر )

                                                 
 .05لىج   لش د ص على  مسلمى: ( 25)

ارتىشلا  ارملللا  فاي تحقلا  لهالىات االتصال  ارتىشااف رل لشا  ااى ل اىفي محمد  مخع علؤ :   (26)
لجلاا  ارجللماا  اإل ااقلل  « ارلمللاالا فااي كللتااي ارتىشلاا  جللماا  ارزىقاالء اردلصاا  اآ  ارشلاات

 م.2711د 566 – 532د ص 1د ع 12 ل ل  اراىا لت اإل  ل ل د لة 
(27) Bruce D. , Sillers & Willard M. , Kniep: A Program To Improve 

Student Teacher-SupervisorCommunications,2011, 
http:/www.eric.ed.gov/ericwebportal/search/detailmini.jsp?_  

nfpb=true&_&ericextsearch_searchvalue_0=ed098184&ericextse
arch_se. 

ت اااالى الللااا  االتصااال  اإل اااىافي شااالا ارل اااىفلا ارتىشااااللا  فؤؤؤابع  ؤؤؤا ع ؤؤؤد هللا  م  ؤؤؤ   :  (21)
اارلملللا في لااى  ارتمللم ارثل اف ارملم شل  ق  ا الى اىا ا  للاا لا د ى الر  للج اتلى 
يلااى ل  اااى,د جللماا  ارللاا  دلراااد كللاا  ارتىشلاا د ق اام ارتىشلاا  اإلااى, ااإل ااىاا ارتىشااافد 

 م.2772ارلللك  ارمىشل  ار ماال د 
لماقاالت االتصاال  ارتحىلااىف شاالا لااااى  ارتملاالم ارماالم اإااى, ارتىشلاا   ؤؤد  مععيؤؤع  مع يبؤؤي: ع  (22)

جللم  اإلللىات  –لجل  كلل  ارتىشل   « اارتمللم في ل  ق  ارىللض ش لا اارحلا  ارلقتىح  
 م.2776د ار    ارحلال  اارم ىااد 23ارمىشل  ارلتحا,د ارماا 

(30) Fleming , S. S.: Leadership for teacher empowerment: The 
relationship between the communication skill of principals 
transformational leadership and the empowerment of 
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أنة إيمانًا بأىمية ىذا الدور الفاعؿ لميارات التواصؿ التربوى بيف الباحثو وترى  
المعمميف والموجييف في إكساب المعمميف الميارات التدريسية، حيث يتولى الموجة ميمة 
الذىاب مع المعمميف إلى المدارس، وبالتالي يشرؼ عمييـ إشرافًا مباشرًا ويتتبع سير 

يناقشيـ ويوجييـ ويقوميـ، ونجد أف األدبيات  أدائيـ المينى التدريسى الوظيفى، ثـ
التربوية  تزخر بالعديد مف الميمَّات واألدوار لمموجة، ومنيا عقد اجتماعات مع المعمميف 
لتقديـ التوجييات واإلرشادات، واجتماعات أخرى أسبوعية لمناقشة ما يستجد مف 

نقد البناء، والتوجيو مشكالت، واجتماعات أخرى فردية عقب كؿ زيارة صفية، لتقديـ ال
الالـز في مجاؿ التخصص، مساعدة المعمـ عمى تطبيؽ المفاىيـ التربوية والنظرية، 
عدادىا،  مساعدة المعمـ عمى تذليؿ الصعوبات التي تواجيو في أثناء تخطيط الدروس، وا 

اف االتصاؿ والتواصؿ التربوى بشكؿ أدؽ فى ضوء وتنفيذىا داخؿ حجرات الدراسة، كما 
وخصائص عممية االتصاؿ والتواصؿ التربوي بيف طرفى التواصؿ التربوى الموجو  طبيعة

والمعمـ فى المدرسة يحقؽ أف التواصؿ التربوي مسبب، إجتماعي، تفاعمي، حركي 
ديناميكي، مرتبط، موجو، انفعالي، نوعى، ضروري، وتنبع أىمية الدراسة الحالية فى كونو 

ارات التواصؿ التربوى بيف طرفى التواصؿ التربوى يعالج موضوعًا حيويًا وىو تطوير مي
الموجو والمعمـ فى المدرسة، ومف منطمؽ وىذا ما تحاوؿ الباحثو فى التعرؼ عمى الواقع 

لميارات التواصؿ التربوى فى ضوء جودة األداء الوظيفى بيف معممى وموجيى  الحالى
ية ميارات التواصؿ التربوى التربية الموسيقية بدولة الكويت، ثـ وضع نموذج مقترح لتنم

 فى ضوء جودة األداء الوظيفى بيف معممى وموجيى التربية الموسيقية بدولة الكويت.

                                                                                                                            

teachers (Doctoral dissertation university of new Orleans 
2001). Dissertation Abstract International 57- 08 33362005 د. 

ااق  لللى   لالىف ارلااى  رلهلىات االتصل  ارلغااف لا  ارلمللالا اادا   :محمد  اعيسى  ((31
ارلاى   لا اجه   ظى لالىف ارلااى  الملللهل ال ىفي اإلااى,د ى لر  للج اتلىد لكا  

 م.2772د ارلكىل 
لاا تاافى لهلىات االتصل  ارممل  راا لالىف ارلااى  ال ل ل  ارحكاللا   هباد   ألسم :  ((32

ى ااالر  للج اااتلى يلاااى ل  ااااى,د جللمااا  ارلىلاااا د اىشااااد الىااد «. ااردلصااا  فاااي إىشاااا 
 م.2777
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  The Research Purposesف البحث: اأهد
 ييدؼ البحث إلى التعرؼ عمى: 

الواقع الحالى لميارات التواصؿ التربوى فى ضوء جودة األداء الوظيفى بيف معممى   -3
 وموجيى التربية الموسيقية بدولة الكويت.

وضع نموذج مقترح لتنمية ميارات التواصؿ التربوى فى ضوء جودة األداء   -6
 الوظيفى بيف معممى وموجيى التربية الموسيقية بدولة الكويت.

 The Research Questionsتساؤالت البحث: 
لميارات التواصؿ التربوى فى ضوء جودة األداء الوظيفى بيف  الحالىالواقع ما ىو  -3

 ؟ معممى وموجيى التربية الموسيقية بدولة الكويت

النموذج المقترح لتنمية ميارات التواصؿ التربوى فى ضوء جودة األداء  ما ىو -6
 ؟ دولة الكويتالوظيفى بيف معممى وموجيى التربية الموسيقية ب

 The Research Terminologyمصطلحات البحث: 

 :التواصل الرتبوى  Educational communicating  
عمى أف (04)ـ(6335زياد الدعس )، (00)ـJohns  (1997)جونزيتفؽ كاًل مف  

التواصؿ التربوى ىو مجموعة مف الميارات لدى المعمـ وضرورية لضماف لنجاح العممية 
ويمـز لذلؾ توافر خمس ميارات أساسية بصورة كبيرة في عممية التواصؿ التعميمية، 

عطاء المعمومات األساسية، والميارات  التربوى وتشمؿ ميارة االستماع، تكويف العالقات، وا 
 التفاعمية، والعالقات العامة، والميارات التنظيمية.

  :األداء الوظيفىJob Performance 

                                                 
(33) Johns Cherry I.: Communication competencies necessary for 

effective educational leadership as pereeived by public 
school principals (Doctoral dissertion university of Houston 
(1997) Dissertation Abstract International 58103 67. 

لماقلت االتصل  اارتااص  ارتىشاف شلا ارلالىلا اارلملللا شلاااى  لحلفظا   عياد  مدعي:  (34)
ى االر  للج ااتلى يلااى ل  اااى,د « رلملصااى, يااز, ا ااش  لااجهتهاال فااي ضاااء االتجلراالت ا

 ارجللم  اإل قلل د يز,.
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األداء إصطالحيًا بأنو القياـ بأعباء الوظيفة  (09)ـ(6333عمى نصار )يوضح  
مف مسئوليات وواجبات وفقًا لممعدؿ المفروض أداءه مف العامؿ الكؼء المدرب، كما 
يعرؼ األداء الوظيفي بأنو ما يضطمع بو الفرد مف أدوار، وما تنطوي عميو ىذه األدوار مف 

ما شريطة توفير المتطمبات ممارسات وأفعاؿ وأنشطة لمقياـ باألداء المتوقع فى مجاؿ 
 الالزمة إلنجاز العمؿ بكفاءة، ومف ثـ تحقيؽ األىداؼ.

  Procedures of The Researchإ   ء ت  م حث:

  The Research Curriculumمنيج البحث : 
المنيج الوصفي باستخداـ األسموب المسحي نظرًا لمالئمتة الباحثو استخدمت  

 لطبيعة البحث. 

  The Research Sample عينة البحث: 
تـ اختيار عينة البحث بالطريقة العمدية ممثمة فى معممى التربية الموسيقية   
معمميف( بالمناطؽ التعميمية المختمفة بدولة الكويت لممدارس بالمرحمتيف  –)معممات 

( مف معممى التربية الموسيقية، حيث بمغت العينة 45اإلبتدائية والمتوسطة، وذلؾ لعدد )
معممة( وبنسبة  39معمـ،  39( مف معممى التربية الموسيقية )03ستطالعية عدد )اال

( مف معممى التربية 95%(، وبمغت العينة االساسية عدد )00.33مئوية مقدارىا )
%(، ويتضح ذلؾ كما 22.65معممة( بنسبة مئوية مقدارىا ) 65معمـ،  03الموسيقية ) 
 (. 3في جدوؿ )

 (3جدوؿ )
 الكمي لعينة البحثتوصيؼ المجتمع 

  م ياا ر
 معيب  

  السربالعي 
 مبس   
  ممب:ي 

 معيب  
  ألساسي 

 مبس   
  ممب:ي 

 %16.25 17 %16.60 5 ل  ق  ارملصل  ارتملللل  1

 %16.25 17 %16.60 5 ل  ق  ارمىاا ل  ارتملللل  2

 %16.25 17 %16.60 5 ل  ق  ارجهىاء ارتملللل  3

                                                 
 .222  لىج   لش د ص  على ع د م د:ك محمد باا :  (35)
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 %16.25 17 %16.60 5 ل  ق  حاري ارتملللل  4

 %16.25 17 %16.60 5 ل  ق  لشلى  اركشلى ارتملللل  5

 %15.25 2 %16.60 5 ل  ق  الحلاف ارتملللل  6

 %177 52 %177 37 ارلجلاع 

  The Data- collection Methods & Toolsأدوات ووسائل مجع البيانات: 

عينة البحث فى واقع  بإعداد إستمارة إستبياف إلستطالع رأيالباحثو قامت  
ميػػػػارات التػػػواصؿ التربوى بيف موجيى ومعممى التربية الموسيقية بالمرحمتيف اإلبتدائية 
والمتوسطة، مف خالؿ اإلطالع عمى األبحاث والدوريات العممية والدراسات السابقة، ومف 

 خالؿ اإلطالع عمى شبكة المعمومات.
 كالتالى:بتحديد محاور اإلستمارة الباحثو قامت 
واقع التواصؿ التربوى المفظى بيف معممى وموجيى التربية الموسيقية بدولة الكويت  -3

 فى ضوء جودة األداء الوظيفى مف وجية نظر المعمميف.
واقع التواصؿ التربوى التحريرى بيف معممى وموجيى التربية الموسيقية بدولة  -6

 المعمميف. الكويت فى ضوء جودة األداء الوظيفى مف وجية نظر
واقع التواصؿ التربوى الحركي بيف معممى وموجيى التربية الموسيقية بدولة  -0

 الكويت فى ضوء جودة األداء الوظيفى مف وجية نظر المعمميف.
واقع التواصؿ التربوى األلكترونى بيف معممى وموجيى التربية الموسيقية بدولة  -4

 نظر المعمميف. الكويت فى ضوء جودة األداء الوظيفى مف وجية
( مف الساده الخبراء 9بعرض ىذه المحاور عمى عدد )الباحثو ثـ قامت  
(، مع مراعاة أال تقؿ خبراتيـ في المجاؿ عف عشر سنوات وذلؾ بيدؼ التعرؼ 3)مرفؽ

عمى مدى مناسبة المحاور لميدؼ الذي وضعت مف أجمو، الموافقة عمى وجود المحور أو 
(، ويوضح جدوؿ 6اغة المحور أو تعديؿ صياغتو )مرفؽعدـ وجوده، الموافقة عمى صي

 ( نسبة آراء الخبراء حوؿ محاور األستبياف.6)
 (6جدوؿ )
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نسبة آراء الخبراء حوؿ محاور استمارة استبياف واقع التواصؿ التربوى بيف معممى 
فى ضوء جودة األداء الوظيفى مف وجية نظر  وموجيى التربية الموسيقية بدولة الكويت

 ميفالمعم
 9ف = 

  ممح:  ر
أر اق أ  ء 
  مخ   ء

 مبسب 
  ممب:ي 

1 
ااق  ارتااص  ارتىشاا ارلمظع شلا لمللع الاجهع ارتىشل  
ارلا لقل  شاار  اركالت فع ضاء جاا, الااء اراظلمع لا 

 اجه   ظى ارلملللا.
4 17% 

2 
ااق  ارتااص  ارتىشاا ارتحىلىا شلا لمللع الاجهع 

شاار  اركالت فع ضاء جاا, الااء ارتىشل  ارلا لقل  
 اراظلمع لا اجه   ظى ارلملللا.

4 17% 

3 
ااق  ارتااص  ارتىشاا ارحىكي شلا لمللع الاجهع ارتىشل  
ارلا لقل  شاار  اركالت فع ضاء جاا, الااء اراظلمع لا 

 اجه   ظى ارلملللا.
4 17% 

4 
ااق  ارتااص  ارتىشاا الركتىا ع شلا لمللع الاجهع 
ارتىشل  ارلا لقل  شاار  اركالت فع ضاء جاا, الااء 

 اراظلمع لا اجه   ظى ارلملللا.
5 177% 

( نسبة آراء الخبراء حوؿ محاور االستبياف حيث يتضح 6يتضح مف جدوؿ ) 
وجاءت نسبة آراء الخبراء الموافقيف عمى وجود المحور والقياـ بتغير لفظى لممحاور، 

وقد إرتضت الباحثو عمى أخذ المحاور  %(،333%، 43بيف ) األىمية النسبية تتراوح ما
 ، وىذه المحاور ىى:% مف مجموع اآلراء33التي حصمت عمى نسبة مئوية أكبر مف 

واقػػػػع التواصػػػػؿ التربػػػػوى المفظػػػػى بػػػػيف معممػػػػى ومػػػػوجيى التربيػػػػة المحػػػػور األوؿ:  -3
 لمعمميف.مف وجية نظر ا الموسيقية بدولة الكويت فى ضوء جودة األداء الوظيفى

واقػػػع التواصػػػؿ التربػػػوى التحريػػػرى بػػػيف معممػػػى ومػػػوجيى التربيػػػة  المحػػػور الثػػػاني: -6
 الموسيقية بدولة الكويت فى ضوء جودة األداء الوظيفى مف وجية نظر المعمميف.

واقػػػع التواصػػػؿ التربػػػوى الحركػػػي بػػػيف معممػػػى ومػػػوجيى التربيػػػة  المحػػػور الثالػػػث: -0
 ودة األداء الوظيفى مف وجية نظر المعمميف.الموسيقية بدولة الكويت فى ضوء ج
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واقػػع التواصػػؿ التربػػوى األلكترونػػى بػػيف معممػػى ومػػوجيى التربيػػة  المحػػور الرابػػع: -4
 الموسيقية بدولة الكويت فى ضوء جودة األداء الوظيفى مف وجية نظر المعمميف.

 مر  :  رحديد ع ا  ت محا:   سرما ة  سر ياا : قع مزــــا  ت  مرـــ: ال 
 يا معلمى :م: زى  مر  ي   مم:سيني   د:م   م :يت ما : ز  بظ   ممعلميا 

  ممعلميا(: –) ممعلمات 

بتحديد مجموعة مف العبارات الخاصة بكؿ محور بما يتناسب مع الباحثو قامت  
محاور اإلستبياف التي تـ تحديدىا وفقًا آلراء الخبراء، وقد راعت الباحثو عند تحديد 

ات أف تتناسب العبارات مع محاورىا، ووضوح العبارات، وأف تتناسب العبارات مع العبار 
 ( عباره موزعو كالتالي:45اليدؼ الذي وضعت مف أجمو، وبمغ عدد العبارات )

  :واقػػػع التواصػػػػؿ التربػػػػوى المفظػػػػى بػػػػيف معممػػػػى ومػػػػوجيى التربيػػػػة المحػػػػور األوؿ
مػػف وجيػػة نظػػر المعممػػيف  فىالموسػػيقية بدولػػة الكويػػت فػػى ضػػوء جػػودة األداء الػػوظي

 .( عباره33ويمثمو عدد )

 :واقػػػع التواصػػؿ التربػػػوى التحريػػرى بػػيف معممػػػى ومػػوجيى التربيػػػة  المحػػور الثػػاني
الموسػػيقية بدولػػة الكويػػت فػػى ضػػوء جػػودة األداء الػػوظيفى مػػف وجيػػة نظػػر المعممػػيف 

 .( عباره30ويمثمو عدد )

 :بػػػيف معممػػػى ومػػػوجيى التربيػػػة واقػػػع التواصػػػؿ التربػػػوى الحركػػػي  المحػػػور الثالػػػث
الموسػػيقية بدولػػة الكويػػت فػػى ضػػوء جػػودة األداء الػػوظيفى مػػف وجيػػة نظػػر المعممػػيف 

 .( عبارات33ويمثمو عدد )

 :واقػػع التواصػػؿ التربػػوى األلكترونػػى بػػيف معممػػى ومػػوجيى التربيػػة  المحػػور الرابػػع
معممػػيف الموسػػيقية بدولػػة الكويػػت فػػى ضػػوء جػػودة األداء الػػوظيفى مػػف وجيػػة نظػػر ال

 .( عبارات5ويمثمو عدد )
ع ض  سرما ة  سر ياا : قع مزــــا  ت  مرـــ: ال  مر  :   يا معلمى 
 –:م: زى  مر  ي   مم:سيني   د:م   م :يت ما : ز  بظ   ممعلميا ) ممعلمات 

  ممعلميا( فى ا: رزا  مم دبيه:
وموجيى التربية  بعرض استمارة واقع التػػػواصؿ التربوى بيف معممىالباحثو قامت  

المعمميف( في صورتيا  –الموسيقية بدولة الكويت مف وجية نظر المعمميف )المعممات 
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( متضمنة المحاور والعبارت التي تمثميا عمى الخبراء بغرض التأكد مف 0المبدئيو )مرفؽ
مدى مناسبة العبارات لممحور الذي تمثمو، ومدى كفاية العبارات لمتعبير عف المحور، 

( نسبة أراء الخبراء في كؿ عباره مف 0الحيتيا لمصياغة، ويوضح جدوؿ )ومدى ص
 عبارات االستبياف.

 (0جدوؿ )
النسبة المئوية آلراء الخبراء حوؿ عبارات محاور استمارة ميػػػػارات التػػػواصؿ التربوى بيف 

 معممى وموجيى التربية الموسيقية بدولة الكويت مف وجية نظر المعمميف
 9ف = 

  ممح: 
  قر  مع ا ة

  م   ع  مثامث  مثابي  أل:ل

  مبس ي   ألهمي   مبس ي   ألهمي   مبس ي   ألهمي   مبس ي   ألهمي 

1 17% 177% 17% 177% 
2 177% 17% 177% 17% 
3 17% 17% 17% 177% 
4 17% 177% 47% 17% 
5 177% 177% 177% 17% 
6 17% 27% 177% 177% 
0 177% 177% 17% 17% 
1 177% 177% 177% 17% 
2 177% 17% 17% 47% 

17 177% 17% 27%  
11 17% 27%   
12 17% 177%   
13 17% 47%   
14 177%    
15 177%    
16 17%    
10 27%    

( نسبة أراء الخبراء في كؿ عباره مف عبارت استمارة 0يتضح مف جدوؿ ) 
%(، وقد إرتضت الباحثو عمى 333 -% 63) االستبياف، حيث أنيا واقعة ما بيف نسبة

% مف مجموع اآلراء وقد بمغ عدد 33أخذ العبارات التي حصمت عمى نسبة مئوية أكثر مف
 ( عباره.46العبارات )
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 سرما ة  سر ياا : قع مزــــا  ت  مرـــ: ال  مر  :   يا معلمى :م: زى 
 ممعلميا(  – ممعلمات  مر  ي   مم:سيني   د:م   م :يت ما : ز  بظ   ممعلميا )

 في ا: رزا  مبزابيه:

بعد عرض استمارة واقع ميػػػػارات التػػػواصؿ التربوى بيف معممى وموجيى التربية  
المعمميف( في صورتيا  –الموسيقية بدولة الكويت مف وجية نظر المعمميف )المعممات 

في صورتيا ( عباره 46( عباره عمي الخبراء، وأصبحت )45المبدئيو التي تضمنت )
( يوضح عدد عبارات كؿ محور قبؿ وبعد الحذؼ لموصوؿ لمصورة 4النيائيو، وجدوؿ )

النيائية لالستبياف وكذلؾ أوصي الخبراء بأف يتـ تصحيح االستمارة وقفًا لميزاف تقدير 
ويتضح ذلؾ كما (، 0( مرفؽ)ال أوافؽ، أوافؽ بدرجة متوسطةثالثى )أوافؽ بدرجة كبيرة، 

 (.4وبالتالى أصبحت جاىزة لمتطبيؽ عمى العينة مرفؽ )، (9فى جدوؿ )
 (4جدوؿ )

 محاور االستبياف وعدد العبارات التي تنتمي 
 إلى كؿ محور قبؿ وبعد الحذؼ

9ف =   

  ممحا:  ر
عدد 

 مع ا  ت ق ل 
  محذك

عدد 
 مع ا  ت  عد 
  محذك

1 
ااق  ارتااص  ارتىشاا ارلمظع شلا لمللع الاجهع ارتىشل  

شاار  اركالت فع ضاء جاا, الااء اراظلمع ارلا لقل  
 لا اجه   ظى ارلملللا.

10 16 

2 
ااق  ارتااص  ارتىشاا ارتحىلىا شلا لمللع الاجهع 
ارتىشل  ارلا لقل  شاار  اركالت فع ضاء جاا, الااء 

 اراظلمع لا اجه   ظى ارلملللا.
13 17 

3 
ااق  ارتااص  ارتىشاا ارحىكي شلا لمللع الاجهع 
ارتىشل  ارلا لقل  شاار  اركالت فع ضاء جاا, الااء 

 اراظلمع لا اجه   ظى ارلملللا.
17 1 

4 
ااق  ارتااص  ارتىشاا الركتىا ع شلا لمللع الاجهع 
ارتىشل  ارلا لقل  شاار  اركالت فع ضاء جاا, الااء 

 اراظلمع لا اجه   ظى ارلملللا.
2 1 

 42 42  إل مامي
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 (9جدوؿ )
 األىمية النسبية التفاؽ الخبراء حوؿ تحديد 

 طريقة تصحيح استمارة االستبياف
 9ف = 

  مبس    ممب:ي  أر اق أ  ء  مخ   ء أسل:ب  مرنيير  مخاص  اإل ا   على  مع ا  ت ر

 صمى% صمى  شاا   - لاىا   - حلل ل   -يلرشل   -اا لل   1
 صمى% صمى ال  ااف  - ااف  إرع حا لل - ااف  تلللل   2
 صمى% صمى  شاا   - حلل ل   -اا لل   3
 %27 1 ال -يلى لتوكا - مم 4
ال  - ااف  شاىج  لتا    - ااف  شاىج  كشلى, 5

  ااف 
4 17% 

  The Exploratory (Pilot) Studyالدراسة االستطالعية: 

( مف معممى )المعممات 03بإجراء الدراسة االستطالعية عمى عدد )الباحثو قامت  
المعمميف( التربية الموسيقية بدولة الكويت، وىى عينة التقنيف المستخدمة إليجاد  –

 الثبات(. -المعامالت العممية )الصدؽ

 The Scientific Coefficient Of The Questioner:املعامالت العلمية لالستبيان 

 بإجراء صدؽ وثبات االستمارة بالطرؽ العمميو التاليو.الباحثو قامت  

   The Validity Of The Questioner اإلستبيان:صدق   
 The Content Validity (Theصدؽ المضموف )صدؽ المحكميف(:  -3

Judges Validity) 

 (. 0وىو صدؽ السادة الخبراء كما فى جدوؿ ) 
 The Internal Consistency Validityصدؽ االتساؽ الداخمى:  -6

بيف درجة كؿ عباره والدرجو الكمية بحساب قيمة معامؿ االرتباط الباحثو قامت  
لممحور وبيف درجة المحور والدرجو الكمية الستمارة اإلستبياف، ويتضح ذلؾ كما في جدوؿ 

(2 ،3 .) 
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 (2جدوؿ )
 معامؿ إرتباط عبارات كؿ محور 

 والدرجة الكمية لممحور
 03ف = 

 ر
  ممح:   م   ع  مثامث ممح:    ممح:   مثابى  ممح:   أل:ل

 معامل  إل ر اب معامل  إل ر اب معامل  إل ر اب معامل  إل ر اب

1 7.041* 7.022* 7.630* 7.561* 

2 7.624* 7.513* 7.010* 7.524* 

3 7.602* 7.416* 7.016* 7.015* 

4 7.525* 7.145* 7.553* 7.011* 

5 7.660* 7.660* 7.114* 7.613* 

6 7.501* 7.524* 7.546* 7.520* 

0 7.612* 7.061* 7.400* 7.632* 

1 7.012* 7.614* 7.021* 7.404* 

2 7.114* 7.061*   

17 7.412* 7.131*   

11 7.642*    

12 7.523*    

13 7.401*    

14 7.522*    

15 7.611*    

16 7.065*    

 0 00361( = 0005* قيم  ) (  م د:مي  عبد مسر:  معب:ي  )

( اف قيـ معامالت االرتباط بيف درجة المحور والدرجة الكمية 2يتضح مف جدوؿ ) 
( مما يدؿ عمى 3.449، 3.433لإلستبياف ذات داللو إحصائيًا حيث تراوحت ما بيف )

 صدؽ االستبياف.
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 (3جدوؿ )
 صدؽ االتساؽ الداخمي لمحاور استمارة االستبياف

 03ف = 

  ممحا:  ر
معامل 
  ال ر اب

1 
ارتااص  ارتىشاا ارلمظع شلا لمللع الاجهع ارتىشل  ارلا لقل   ااق 

 شاار  اركالت فع ضاء جاا, الااء اراظلمع لا اجه   ظى ارلملللا.
7.654* 

2 
ااق  ارتااص  ارتىشاا ارتحىلىا شلا لمللع الاجهع ارتىشل  

ارلا لقل  شاار  اركالت فع ضاء جاا, الااء اراظلمع لا اجه  
 ارلملللا. ظى 

7.032* 

3 
ااق  ارتااص  ارتىشاا ارحىكي شلا لمللع الاجهع ارتىشل  

ارلا لقل  شاار  اركالت فع ضاء جاا, الااء اراظلمع لا اجه  
  ظى ارلملللا.

7.601* 

4 
ااق  ارتااص  ارتىشاا الركتىا ع شلا لمللع الاجهع ارتىشل  

اراظلمع لا اجه  ارلا لقل  شاار  اركالت فع ضاء جاا, الااء 
  ظى ارلملللا.

7.512* 

 00361( = 0005* قيم  ) (  م د:مي  عبد مسر:  معب:ي  )

( أف قيـ معامالت االرتباط الداؿ عمى صدؽ االتساؽ 3يتضح مف جدوؿ ) 
، 3.294الداخمي لمحاور استمارة االستبياف ذات داللة إحصائيًا حيث تراوحت ما بيف )

 محاور االستمارة دالة.( مما يدؿ عمى أف 3.306

   Reliability Of The Questionerثبات االستبيان:  

تـ حساب ثبات االستبياف لالستماره بطريقة إعادة تطبيؽ االختبار وذلؾ بفاصؿ  
( يـو وذلؾ إليجاد قيمة معامؿ اإلرتباط بيف التطبيؽ األوؿ والثاني ويتضح ذلؾ 39زمني )

 (.5، 4كما في جداوؿ )
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 (4)جدوؿ 
 معامؿ اإلرتباط بيف التطبيؽ األوؿ 

 والثاني لعبارات اإلستبياف
 03ف = 

 ر
  ممح:   م   ع  ممح:   مثامث  ممح:   مثابى  ممح:   أل:ل
 معامل  إل ر اب معامل  إل ر اب معامل  إل ر اب معامل  إل ر اب

1 7.626* 7.111* 7.471* 7.500* 

2 7.034* 7.642* 7.566* 7.526* 

3 7.533* 7.631* 7.402* 7.020* 

4 7.431* 7.063* 7.121* 7.541* 

5 7.610* 7.012* 7.622* 7.032* 

6 7.022* 7.603* 7.027* 7.531* 

0 7.611* 7.125* 7.560* 7.453* 

1 7.431* 7.053* 7.023* 7.643* 

2 7.646* 7.625*   

17 7.572* 7.023*   

11 7.111*    

12 7.401*    

13 7.673*    

14 7.503*    

15 7.531*    

16 7.612*    

 0 00361( = 0005* قيم  ) (  م د:مي  عبد مسر:  معب:ي  )

، 3.433( أف قيـ معامالت اإلرتباط تراوحت ما بيف )4يتضح مف جدوؿ ) 
 ( مما يدؿ عمى ثبات جميع عبارات اإلستبياف.3.469
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 (5جدوؿ )
 معامؿ اإلرتباط بيف التطبيؽ األوؿ والثاني 

 لمحاور استمارة اإلستبياف
 03ف = 

  ممحا:  ر
معامل 
  ال ر اب

1 
ااق  ارتااص  ارتىشاا ارلمظع شلا لمللع الاجهع ارتىشل  ارلا لقل  
 شاار  اركالت فع ضاء جاا, الااء اراظلمع لا اجه   ظى ارلملللا.

7.143* 

2 
ارتىشاا ارتحىلىا شلا لمللع الاجهع ارتىشل  ااق  ارتااص  

ارلا لقل  شاار  اركالت فع ضاء جاا, الااء اراظلمع لا اجه  
  ظى ارلملللا.

7512.* 

3 
ااق  ارتااص  ارتىشاا ارحىكي شلا لمللع الاجهع ارتىشل  
ارلا لقل  شاار  اركالت فع ضاء جاا, الااء اراظلمع لا اجه  

  ظى ارلملللا.
7.610* 

4 
ااق  ارتااص  ارتىشاا الركتىا ع شلا لمللع الاجهع ارتىشل  
ارلا لقل  شاار  اركالت فع ضاء جاا, الااء اراظلمع لا اجه  

  ظى ارلملللا.
7.042* 

 00361( = 0005* قيم  ) (  م د:مي  عبد مسر:  معب:ي  )

، 3.945( أف قيـ معامالت االرتباط تراوحت ما بيف )5يتضح مف جدوؿ ) 
 ( مما يدؿ عمى ثبات محاور استمارة االستبياف.3.440

  The Main Study الدراسة األساسية: 

( مف معممى التربية 95بإجراء الدراسة األساسية عمى عدد )الباحثو قامت  
معممة( بالمناطؽ التعميمية المختمفة بدولة الكويت لممدارس  65معمـ،  03الموسيقية )

 .والمتوسطةبالمرحمتيف اإلبتدائية 

  The Statistics Treatment املعاجلات اإلحصائية: 

تـ استخداـ المعالجات اإلحصائية المناسبة لطبيعة البحث وذلؾ باستخداـ برنامج   
SPSS (10 ).إلجراء العمميات اإلحصائية لمبحث 

   .معامؿ االرتباطCoefficient of correlation 
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   . معامؿ ألفا كرونباخCoefficient of Alpha Cronbach, L.J 
  .النسبة المئويةThe percent       
 6اختبار كا .Chi-square 

  Presenting The Results And   Discussionرعرض النتائج ومناقشتوا

  Presenting The Results:عرض النتائج 
 (33جدوؿ )

واقع التواصؿ لعبارات المحػور األوؿ والخاص ب 6التكرارات والنسب المئوية ومعامؿ كا
التربوى المفظى بيف معممى وموجيى التربية الموسيقية بدولة الكويت فى ضوء جودة 

 األداء 
 مف وجية نظر المعمميف الوظيفى

 95ف = 
 قر 
 مع ا ة 
  االسرما ة

 ال أ: فق أ: فق  د    مر:سب  أ: فق  د      ي ة
 2 ا

 % ك % ك % ك

1 21 35.6% 31 52.5% 0 11.2% 14.1* 
2 43 02.2% 15 25.4% 1 1.0% 46.5* 
3 14 23.0% 37 57.1% 15 25.4% 1.2* 
4 23 32% 31 52.5% 5 1.5% 11* 
5 32 66.1% 16 20.1% 4 6.1% 32.2* 
6 42 01.2% 6 17.2% 11 11.6% 31.0* 
0 12 32.2% 32 54.2% 1 13.6% 14.0* 
1 23 32% 31 52.5% 5 1.5% 11* 
2 25 42.4% 26 44.1% 1 13.6% 17.4* 

17 45 06.3% 11 11.6% 3 5.1% 57.6* 
11 5 1.5% 35 52.3% 12 32.2% 22.2* 
12 14 23.0% 37 57.1% 15 25.4% 1.2* 
13 12 32.2% 32 54.2% 1 13.6% 14.0* 
14 47 60.1% 13 22% 6 17.2% 32.1* 
15 32 54.2% 26 44.1% 1 1.0% 20.5* 
16 34 50.6% 21 35.6% 4 6.1% 23* 

 0 5099=  0005 م د:مي  عبد مسر:  معب:ي   2قيم   ا

(، 93.2، 4.6المحسوبة تتراوح ما بيف ) 6كا( أف قيمة 33يتضح مف جدوؿ ) 
 وأف ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائيو في جميع عبارات المحور.
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 (3شكؿ )

المفظى  بواقع التواصؿ التربوىمحور األوؿ والخاص النسبة المئوية لمتكرارات لعبارات ال
 بيف معممى وموجيى التربية الموسيقية بدولة الكويت فى ضوء جودة األداء الوظيفى

 مف وجية نظر المعمميف
 

 (33جدوؿ )
لعبارات المحػور الثانى والخاص بواقع التواصؿ  6التكرارات والنسب المئوية ومعامؿ كا

ويت فى ضوء جودة التربوى التحريرى بيف معممى وموجيى التربية الموسيقية بدولة الك
 األداء الوظيفى

 المعمميفمف وجية نظر 
 95ف = 

 قر 
 مع ا ة 
  االسرما ة

 ال أ: فق أ: فق  د    مر:سب  أ: فق  د      ي ة
 2 ا

 % ك % ك % ك

1 12 32.2% 32 54.2% 1 13.6% 14.0* 

2 40 02.0% 17 16.2% 2 3.4% 51.6* 

3 23 32% 31 52.5% 5 1.5% 11* 

4 37 57.1% 23 32% 6 17.2% 15.5* 

5 21 35.6% 31 52.5% 0 11.2% 14.1* 
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كبيرة بدرجت أوافق

متوسطت بدرجت أوافق

أوافق ال

6 57 14.0% 1 13.6% 1 1.0% 01.4* 

0 46 01% 17 16.2% 3 5.1% 54.1* 

1 31 64.4% 15 25.4% 6 17.2% 20.0* 

2 25 42.4% 26 44.1% 1 13.6% 17.4* 

17 32 54.2% 26 44.1% 1 1.0% 20.5* 

 0 5099=  0005 م د:مي  عبد مسر:  معب:ي   2قيم   ا

(، 33.4، 33.4المحسوبة تتراوح ما بيف ) 6كا( أف قيمة 33يتضح مف جدوؿ ) 
 وأف ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائيو في جميع عبارات المحور.

 
 
 
 
 
 
 

 (6شكؿ )
النسبة المئوية لمتكرارات لعبارات المحور الثانى والخاص بواقع التواصؿ التربوى التحريرى 
 بيف معممى وموجيى التربية الموسيقية بدولة الكويت فى ضوء جودة األداء الوظيفى 

 مف وجية نظر المعمميف
 
 ( 36جدوؿ )

خاص بواقع التواصؿ لعبارات المحػور الثالث وال 6التكرارات والنسب المئوية ومعامؿ كا
 التربوى الحركي بيف معممى وموجيى التربية الموسيقية بدولة الكويت فى ضوء 

 مف وجية نظر المعمميف جودة األداء الوظيفى
 95ف = 
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12345678

0

10

20

30

40

50

كبيرة بدرجت أوافق60 متوسطت بدرجت أوافق أوافق ال

 قر 
 مع ا ة 
  االسرما ة

 ال أ: فق أ: فق  د    مر:سب  أ: فق  د      ي ة
 2 ا

 % ك % ك % ك

1 12 32.2% 32 54.2% 1 13.6% 14.0* 
2 5 1.5% 35 52.3% 12 32.2% 22.2* 
3 25 42.4% 26 44.1% 1 13.6% 17.4* 
4 23 32% 31 52.5% 5 1.5% 11* 
5 12 32.2% 32 54.2% 1 13.6% 14.0* 
6 23 32% 31 52.5% 5 1.5% 11* 
0 21 35.6% 31 52.5% 0 11.2% 14.1* 
1 12 32.2% 32 54.2% 1 13.6% 14.0* 

 0 5099=  0005 م د:مي  عبد مسر:  معب:ي   2قيم   ا

(، 66.5، 33.4المحسوبة تتراوح ما بيف ) 6كا( أف قيمة 36يتضح مف جدوؿ ) 
 وأف ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائيو في جميع عبارات المحور.

 
 
 
 
 
 
 
 
 (0شكؿ )

النسبة المئوية لمتكرارات لعبارات المحور الثالث والخاص بواقع التواصؿ التربوى الحركي 
 بيف معممى وموجيى التربية الموسيقية بدولة الكويت فى ضوء جودة األداء الوظيفى 

 مف وجية نظر المعمميف
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كبيرة بدرجت أوافق100 متوسطت بدرجت أوافق أوافق ال

 ( 30جدوؿ )
خاص بواقع التواصؿ لعبارات المحػور الرابع وال 6التكرارات والنسب المئوية ومعامؿ كا

 التربوى األلكترونى بيف معممى وموجيى التربية الموسيقية بدولة الكويت فى ضوء 
 مف وجية نظر المعمميف المعمميف  جودة األداء الوظيفى

 95ف = 
 قر 
 مع ا ة 
  االسرما ة

 ال أ: فق أ: فق  د    مر:سب  أ: فق  د      ي ة
 2 ا

 % ك % ك % ك

 *02.2 %14.0 57 %15.3 2 صمى% صمى 1
2 54 21.5% 4 6.1% 1 1.0% 27.1* 
 *61.2 %13.1 42 %16.2 17 صمى% صمى 3
4 57 14.0% 1 13.6% 1 1.0% 01.4* 
 *177.2 صمى% صمى 5.1% 3 24.2% 56 5
6 3 5.1% 11 11.6% 45 06.3% 57.6* 
0 1 1.0% 13 22% 45 06.3% 52.6* 
 *50.2 صمى% صمى 22% 13 01% 46 1

 0 5099=  0005 م د:مي  عبد مسر:  معب:ي   2قيم   ا

، 93.2المحسوبة تتراوح ما بيف ) 6كا( أف قيمة 30يتضح مف جدوؿ ) 
 (، وأف ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائيو في جميع عبارات المحور.333.5

 
 
 
 
 
 
 
 
 (4شكؿ )

النسبة المئوية لمتكرارات لعبارات المحور الرابع والخاص بواقع التواصؿ التربوى األلكترونى 
 بيف معممى وموجيى التربية الموسيقية بدولة الكويت فى ضوء جودة األداء الوظيفى 

 مف وجية نظر المعمميف
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  Discussion The Resultsمناقشة النتائج : 

واقع الحالى لميارات التواصؿ التربوى فى ضوء ما ىو ال: مناقشة التساؤؿ األوؿ 
 جودة األداء الوظيفى بيف معممى وموجيى التربية الموسيقية بدولة الكويت ؟

( والخاص بعبارات المحور األوؿ والخاص واقع التواصؿ 33يتضح مف جدوؿ ) 
التربوى المفظى بيف معممى وموجيى التربية الموسيقية بدولة الكويت فى ضوء جودة 

، 4.6المحسوبة تتراوح ما بيف ) 6كااألداء الوظيفى مف وجية نظر المعمميف أف قيمة 
(، مما 3.39عند مستوى معنوية ) 9.55 الجدولية = 6كا(، وىي أكبر مف قيمة 93.2

 يدؿ عمى أف جميع عبارات المحور األوؿ ذات داللة إحصائيًا.
يوجد تواصؿ لفظى أف االستجابة لمعبارات جاءت تدؿ عمى أنة الباحثو وترى  

بدرجة متوسطة بيف موجيى ومعممى التربية الموسيقية بدولة الكويت فى ضوء جودة 
 –األداء الوظيفى مف وجية نظر المعمميف، حيث يرى معممى التربية الموسيقية )معممات 

المعمميف  أف يبدي ثقتيـ بقدراتمعمميف( أف موجيى التربية الموسيقية لدييـ الميارة فى 
حريصوف عمى  يـ، والموجييفصغاء الكامؿ لمحديث جيدًا ويشعرىـ بأىمية أقولمع األ

، كما يرى ةالتوجية الصحيح لممعمميف دوف أحباط معنوي بأستخداـ عبارات النقد البناء
فى أستمرارية التواصؿ الحوارى مع  معممى التربية الموسيقية أف ىناؾ أىتماـ مف الموجو

يصغي لى ولشرحي جيدا فى حصة التربية الموسيقية، و المعمميف أثناء حصة التربية 
أستخداـ عبارات الثناء والمدح ، وحريص عمى الموسيقية وال ينشغؿ عني بأي عمؿ آخر

عمى األعماؿ وااللحاف الموسيقية والسموكات االيجابية لى داخؿ حجرة التربية الموسيقية 
باالحساس والتذوؽ الفنى والبناء عمى ما أقدـ لمطالب مف أجؿ التطوير والتنمية 

يثني عمّي أماـ التالميذ بعد كؿ حصة دراسية، وأيضًا ، و والموسيقى ألدائى المينى بالحصة
، ويصمت إلعطائي فرصة الستيضاح األمور، ويتصؼ أماـ الزمالء فى التربية الموسيقية

عندما بالحكمة والمباقة في اإلجابة عف األسئمة التى قد توجو لو، واألىتماـ الشديد 
يياتفني عند تغيبي عف حصة التربية الموسيقية لالطمئناف عمّي، وحريص عمى توجيي 
ألختيار الموضوعات والمستحدثات التي تساعدني في مجاؿ تخصصي التربية الموسيقية، 
ولدية الميارة فى أف يستخدـ العبارات الواضحة أثناء توجييي، كما يوجد أىتماـ مف 

الزيارة ويحدد التعميمات بدقة ويراعي عامؿ الوقت عند تحدثو  لتحديد اليدؼ مف الموجو
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، ويمتمؾ حجة اإلقناع المفظى أثناء الحوار معى فيما يخص العممية التعميمية معي
والتوجية التربوى لى، ولدية الميارة فى طرح جميع األفكار الخاصة بعممية التوجية 

ة عندما يسأؿ الموجييف عنيـ مدير والتواصؿ التربوى لى، كما يشعر المعمميف بالسعاد
المدرسة، والثناء عمييـ، ولدية القدرة عمى التعبير عف رضاة الشخصى عف أدئى التعميمى 

 داخؿ حجرة التربية الموسيقية.

محور الثانى والخاص بواقع ( والخاص بعبارات ال33كما يتضح مف جدوؿ ) 
الموسيقية بدولة الكويت فى ضوء  التواصؿ التربوى التحريرى بيف معممى وموجيى التربية

المحسوبة تتراوح ما بيف  6كاأف قيمة جودة األداء الوظيفى مف وجية نظر المعمميف 
عند مستوى معنوية  9.55الجدولية =  6كا(، وىي أكبر مف قيمة 33.4، 33.4)
 ( ، مما يدؿ عمى أف جميع عبارات المحور الثانى ذات داللة إحصائيًا.3.39)

يوجد تواصؿ تحريرى أف االستجابة لمعبارات جاءت تدؿ عمى أنة الباحثو وترى  
بدرجة متوسطة بيف موجيى ومعممى التربية الموسيقية بدولة الكويت فى ضوء جودة 
 –األداء الوظيفى مف وجية نظر المعمميف، حيث يرى معممى التربية الموسيقية )معممات 

حرص عمى متابعة التقويـ الذى سجمة فى  ـمعمميف( أف موجيى التربية الموسيقية لديي
كراسة تحضيري، وحريص عمى قرأءة تحضيري لمموسيقى بدقة ويسجؿ مالحظاتو الدقيقة 
لتقويـ التحضير كى أطور مف أدائى بالحصة، وحريص عمى التواصؿ الكتابى معنا مف 

وسيقية ويزودنا زيارة ميدانية إلى أخرى، ولدية رغبة قوية فى تطوير إداء فريؽ التربية الم
جميعًا بنشرات تربوية تواكب المستجدات الحديثة فى التدريس التربوى الفعاؿ لمتربية 
الموسيقية، كما يدوف المالحظات الخاصة بة في كراسة تحضيري كوسيمة تعميـ ال ترىيب، 
ي ويقـو بالمتابعة الكتابية فى دفتر التربية الموسيقية والخاص بالمتابعة والتقييـ ويزودن

بو، وحريص عمى أف يزودني ببرنامج وبخطة التربية الموسيقية اإلشرافية مكتوبة فى 
أطار المصدقية التعميمية، ويقـو بالتوقيع فى كراسة تحضيري عند كؿ زيارة، ويسجؿ 
مالحظاتو بموف مميز في مكاف واضح، لتطوير األداء فى التربية الموسيقية، كما تشتمؿ 

أحيانًا كثيرة عمى عبارات ثناء وتعزيز لجميع عناصر الموقؼ  مالحظات الموجو الكتابية
التعميمي، كما ترتبط مالحظات الموجو فى دفتر التربية الموسيقية كؿ مالحظة بأمر واحد 

 ال أكثر.
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محور الثالث والخاص بواقع ( والخاص بعبارات ال36كما يتضح مف جدوؿ ) 
التواصؿ التربوى الحركي بيف معممى وموجيى التربية الموسيقية بدولة الكويت فى ضوء 

المحسوبة تتراوح ما بيف  6كاأف قيمة جودة األداء الوظيفى مف وجية نظر المعمميف 
عند مستوى معنوية  9.55الجدولية =  6كا(، وىي أكبر مف قيمة 66.5، 33.4)
 مما يدؿ عمى أف جميع عبارات المحور الثالث ذات داللة إحصائيًا.( ، 3.39)

يوجد تواصؿ حركى أف االستجابة لمعبارات جاءت تدؿ عمى أنة الباحثو وترى  
بدرجة متوسطة بيف موجيى ومعممى التربية الموسيقية بدولة الكويت فى ضوء جودة 

 –تربية الموسيقية )معممات األداء الوظيفى مف وجية نظر المعمميف، حيث يرى معممى ال
حركة رأسو إلى أسفؿ ليؤكد صحة إلى أستخداـ  معمميف( أف موجو التربية الموسيقية يمجأ

لى الجانبيف يميف ويسار ليدلؿ عمى ما يقوـ بو المعمـ أثناء حصة التربية الموسيقية  وا 
والتقييـ والتوجية رفضو أمر ما، لدية حرص عمى التواصؿ الحركى معنا أثناء عممية التعمـ 

التربوى، ويستخدـ الدعابة الحركية لتخفيؼ حالة التوتر واالرتباؾ التى قد تحدث لى عند 
ذىابى لشرح الدرس أماـ التالميذ بحجرة التربية الموسيقية، الموجو يستخدـ إيمائات العيف 

لموسيقية بالنظر إلّي بقوة لمتحذير لى مف شيىء خطأ أكوف مقدـ عمية فى حجرة التربية ا
أماـ التالميذ سواء كاف تعميميًا أو تنظيميًا، ويستخدـ الموجو األيدى وأصبع اإلبياـ إلى 
أعمى فى حالة رفضة شيىء ما أقـو بو، والموجو عندما يرانى تظير عمى وجيو االبتسامة 
في كؿ لقاء معًا، ويستخدـ إيمائات الوجة بالنظر إلّي باىتماـ عندما أشرح الدرس فى 

يوظؼ حركات جسدة أثناء إعطاء المالحظات التربية الموسيقية أماـ التالميذ، و  حجرة
 الشفوية لممعمـ بالتدريس اليومى لمتربية الموسيقية.

محور الرابع والخاص بواقع ( والخاص بعبارات ال30كما يتضح مف جدوؿ ) 
الكويت فى التواصؿ التربوى األلكترونى بيف معممى وموجيى التربية الموسيقية بدولة 

المحسوبة تتراوح ما بيف  6كاأف قيمة ضوء جودة األداء الوظيفى مف وجية نظر المعمميف 
عند مستوى معنوية  9.55الجدولية =  6كا(، وىي أكبر مف قيمة 333.5، 93.2)
 (، مما يدؿ عمى أف جميع عبارات المحور الرابع ذات داللة إحصائيًا.3.39)

يوجد تواصؿ حركى أف االستجابة لمعبارات جاءت تدؿ عمى أنة الباحثو وترى  
بدرجة متوسطة بيف موجيى ومعممى التربية الموسيقية بدولة الكويت فى ضوء جودة 
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 –األداء الوظيفى مف وجية نظر المعمميف، حيث يرى معممى التربية الموسيقية )معممات 
عمى أىمية التواصؿ األلكترونى معمميف( أف موجو التربية الموسيقية ليس لدية قناعة 

معممى ىناؾ ضعؼ لدى يحقؽ التفاعؿ بيف المعمـ مف جية وبينو مف جية أخرى، كما أف 
فى الكفاية التكنولوجية لبعض موجيى التربية الموسيقية مف التربية الموسيقية بالمدرسة 

سى فى يقوموف بدور أساموجيى التربية الموسيقية ال ألكترونيًا، كما أف التواصؿ 
مساعدة المعمـ عمى إستخداـ التكنولوجيا فى التعمـ اإللكترونى والتواصؿ معة ألكترونيًا، 

بعض موجيى التربية الموسيقية فى حاجة لدورة تدريبية فى التواصؿ األلكترونى كما أف 
أف ىناؾ ، كما أو التكنولوجى مع معممى التربية الموسيقية كمنظور تكنولوجى حديث

، إلعتبارات شخصية ليس ألكترونياً مف التواصؿ الموسيقية ى التربية عزوؼ مف موجي
، واليستخدموا مواقع األنترنت مثؿ ياىو وجوجؿ وغيرىا لموصوؿ إلى المعمومات التى أكثر

يحتاجيا المعمميف والتواصؿ معيـ، وال يقدموا التوجية والمعونة الفنية لممعمميف فى التربية 
المقررات الدراسية ألكترونيًا، كما أف معممى التربية الموسيقية الموسيقية مف خالؿ  تقديـ 

والتواصؿ معيـ ألكترونيًا سوؼ يساىـ بقوة فى تطوير أداء كؿ الموجو يعتقدوف أف متابعة 
 لة معمـ وتقديـ المساعدة

عمى في مجمؿ مناقشة نتائج التساؤؿ األوؿ لمبحث فى التعرؼ الباحثو وترى  
ت التواصؿ التربوى فى ضوء جودة األداء الوظيفى بيف معممى الواقع الحالى لميارا

أف ميارات التواصؿ التربوى لدى موجيى التربية  وموجيى التربية الموسيقية بدولة الكويت
الموسيقية مع المعمميف والمعممات جاءت بدرجة متوسطة والمتمثمة فى التواصؿ المفظى، 

جد ضعؼ شديد فى مستوى التواصؿ التواصؿ التحريرى، التواصؿ الحركي، كما يو 
األلكترونى ويرجع ذلؾ إلى ضعؼ فى الكفاية التكنولوجية لدى معممى التربية الموسيقية 
مف التواصؿ التربوى ألكترونيًا، وبذلؾ أمكف لمباحثو اإلجابة عمى التساؤؿ األوؿ لمبحث 

دة األداء الوظيفى ما ىو الواقع الحالى لميارات التواصؿ التربوى فى ضوء جو والمتمثؿ فى 
 بيف معممى وموجيى التربية الموسيقية بدولة الكويت ؟

 Flemingفميمنجنتائج دراسة مف نتائج يتفؽ مع الباحثو وأف ما توصمت إليو  

أف أىـ ميارات االتصاؿ ىي )االستماع، تقديـ المعمومات و أسموب ( 02)ـ(2005) 

                                                 
(36) Fleming , S: 2005 لىج   ش  ذكىد. 
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فعااًل في عممية االتصاؿ، واعتبرت مؤشرات عرضيا، واإليضاح( فإنيا أدَّت دورًا أساسيًا 
 لمقيادة الجيدة لدور المعمـ.

اف قمة توافر الجياز ( 03)ـ(6332عبد العزيز العريني )كما تشير نتائج دراسة  
اإلداري المساعد مف أىـ معوقات االتصاؿ التحريري بيف مديري المدارس واإلدارة 
التعميمية، ال توجد فروؽ بيف أفراد الدراسة في نظرتيـ لممعوقات باختالؼ متغيرات 

فائز الدراسة: المؤىؿ العممي، وسنوات الخبرة، والمرحمة الدراسية، وتضيؼ نتائج دراسة 
إف نمط االتصاؿ األفقي بيف المشرفيف التربوييف والمعمميف يعّد أكثر ( 04)ـ(6335ري )البك

األنماط اإلشرافية ممارسة، وىو النمط السائد في االتصاؿ بيف المشرفيف التربوييف 
والمعمميف في اإلدارة العامة لمتربية والتعميـ بمنطقة عسير، ويعد االتصاؿ الشفيي أىـ 

رافي بيف المشرفيف التربوييف والمعمميف، ويتفوؽ بدرجة كبيرة عمى أنواع االتصاؿ اإلش
 االتصاؿ الكتابي.

محمد باعيسى نتائج دراسة كما تتفؽ ما توصمت إليو الباحثو مف نتائج مع  
أف ميارات االتصاؿ المغوي )الشفوي( تؤدي دورًا ميمًا في تفعيؿ عممية  (05)ـ(6336)

االتصاؿ مع المعمميف، كما أف ىناؾ قصورًا واضحًا لدى مديري المدارس في عممية 
 االتصاؿ اإلداري وذلؾ لعدـ وعييـ بميارات االتصاؿ التحريري وأىميتو لمدير المدرسة.

أف ميارات االتصاؿ الفعاؿ ( 43)ـ(6333ىنادى األسمر )نتائج دراسة وتؤكد  
متوافرة بدرجة كبيرة مابيف المديريف ومعممييـ في المدارس الحكومية والخاصة في 
محافظة اربد، وعدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية لتوافر ميارات االتصاؿ الفعاؿ لدى 

المدرسة، الجنس، مديري المدارس األساسية الحكومية والخاصة باختالؼ متغيرات )ممكية 
 المؤىؿ العممي، الخبرة(.

إف نمط االتصاؿ األفقي بيف  (43)ـ(6335فائز البكري )نتائج دراسة كما تضيؼ  
المشرفيف التربوييف والمعمميف يعّد أكثر األنماط اإلشرافية ممارسة، وىو النمط السائد في 

                                                 
 م.2776لىج   ش  ذكى,د  ع د  مععيع  مع يبي:  (30)
 م.2772لىج   ش  ذكى,د  فابع  ا ع د هللا  م    :  (31)
 م.2772لىج   ش  ذكى,د  : اعيسىمحمد   ((32
 م.2777لىج   ش  ذكى,د  هباد   ألسم :  ((47

 م.2772لىج   ش  ذكى,د  فابع  ا ع د هللا  م    :  (41)
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لمتربية والتعميـ بمنطقة االتصاؿ بيف المشرفيف التربوييف والمعمميف في اإلدارة العامة 
عسير، ويعد االتصاؿ الشفيي أىـ أنواع االتصاؿ اإلشرافي بيف المشرفيف التربوييف 

 والمعمميف، ويتفوؽ بدرجة كبيرة عمى االتصاؿ الكتابي.

أف الدور الحقيقي لمشرفي ( 46)ـ(6333محمد الخزاعمة )وتوضح نتائج دراسة  
برامج التربية العممية في تحقيؽ ميارات االتصاؿ التربوي مف وجية نظر الطمبة بالمجاالت 
قيد الدراسة ككؿ كاف متوسطًا، وىناؾ اختالؼ في وجية نظر الطمبة المعمميف فيما يتعمؽ 

س لصالح بدور المشرفيف في تحقيؽ ميارات االتصاؿ التربوي، وذلؾ تبعا لمتغير الجن
الذكور في كمتي الجامعتيف، ولمتغير الجامعة لصالح جامعة الزرقاء الخاصة بشكؿ عاـ، 

أف تطوير ( 40)ـBruce & Willard  (2011)بروسى، ويالرد وتضيؼ نتائج دراسة 
وتقييـ إستراتيجية لتدريب الطمبة المعمميف لخمؽ نماذج تواصؿ مع مشرفي الجامعات 

عمى تحقيؽ أىدافيـ قد ُرّكز عمى الميارات الداخمية  والمشرفيف عمييـ لممساعدة
والتواصمية خالؿ خمسة أسابيع، وُعقد ليذا الغرض سيمنار لمدة ساعة، كما طبِّؽ ىذا 
البرنامج في جامعة منيسوتا ،حيث تـ التركيز عمى جممة مف الميارات المطموبة باختيار 

قات بيف الطالب المعمـ والمشرؼ، خمسة مجاالت ليذا البرنامج التدريبي وىي إقامة عال
وميارة االستماع، حضور، وتقويـ، وتوضيح باستخداـ ميارات التواصؿ المفظي مف ثناء 
وتعزيز ومكافأة وقبوؿ مشاعر الطمبة المعمميف، وميارات التواصؿ غير المفظي مف إشارات 

يماءات واستخداـ اليديف، وتفسير وتقويـ عممية االستماع، واإلعداد لت غذية راجعة، وا 
عطاء التغذية الراجعة، وقد ُعرِّؼ سموكات محددة واستجابات ممكف أف تنسجـ مع  وا 
شواىد مقبولة ألداء الميارة حيث عكست جممة ىذه الشواىد ىدؼ المشروع في تطوير 
ميارات الطالب المعمـ في التواصؿ مع الجامعة والمشرفيف عمييـ وكانت عمى نمطيف ىما 

ف مالحظتو مف قبؿ المشرؼ، االستجابات الداخمية لممشرؼ عمى وصؼ السموؾ الممك
 تواصؿ الطالب المعمـ.

ما ىو النموذج المقترح لتنمية ميارات التواصؿ التربوى مناقشة التساؤؿ الثانى:  
 فى ضوء جودة األداء الوظيفى بيف معممى وموجيى التربية الموسيقية بدولة الكويت ؟

                                                 
 م.2711لىج   ش  ذكى, د  محمد  مخع عل :  (42)

(43) Bruce D. , Sillers & Willard M. , Kniep: لىج   ش  ذكى,  ,2011. 
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 ميارات التواصؿ التربوى فى ضوء جودة األداء  ىدؼ النموذج المقترح لتنمية
 الوظيفى بيف معممى وموجيى التربية الموسيقية بدولة الكويت:

ىدؼ النموذج المقترح لتنمية ميارات التواصؿ التربوى فى ضوء جودة األداء  
الوظيفى بيف معممى وموجيى التربية الموسيقية بدولة الكويت يتـ مف خالؿ تطبيؽ 

طرفى العممية التعميمية لمادة التربية الموسيقية كترونى المؤثر والفعاؿ بيف التواصؿ األل
 ، والتى تحقؽ التواصؿ التربوى فى ضوء جودة األداء الوظيفى.الموجييف والمعمميف

  مستويات التطبيؽ النموذج المقترح لتنمية ميارات التواصؿ التربوى فى ضوء جودة
 تربية الموسيقية بدولة الكويت:األداء الوظيفى بيف معممى وموجيى ال

عتماد النموذج المقترح لتنمية ميارات  - وزارة التربية والتعميـ بدولة الكويت وا 
التواصؿ التربوى فى ضوء جودة األداء الوظيفى بيف معممى وموجيى التربية 

 الموسيقية بدولة الكويت. 

الموجييف التوجية الفنى لمتربية الموسيقية، ووضع خطة تدريبية لكاًل مف  -
 والمعمميف لتحقيؽ التواصؿ التربوى فى ضوء جودة األداء الوظيفى.

اإلدارت المدرسية المختمفة بالمناطؽ التعميمية بدولة الكويت، لتحقيؽ التواصؿ  -
 التربوى فى ضوء جودة األداء الوظيفى.

  أليات النموذج المقترح لتنمية ميارات التواصؿ التربوى فى ضوء جودة األداء
 فى بيف معممى وموجيى التربية الموسيقية بدولة الكويت:الوظي

طرفى اإلعداد والتجييز والتخطيط وتيية المناخ لتقبؿ فكر التواصؿ األلكترونى بيف  -
 .العممية التعميمية لمادة التربية الموسيقية الموجييف والمعمميف

لكويت بأىمية توافر القناعة والسياسة الواضحة لدى وزارة التربية والتعميـ بدولة ا -
طرفى العممية التعميمية لمادة التربية الموسيقية تطبيؽ التواصؿ األلكترونى بيف 

 .الموجييف والمعمميف
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تماـ عممية  - األستفادة مف تقييـ الوضع والواقع الراىف الذى توصمت إلية الباحثة وا 
الموجييف التواصؿ األلكترونى بيف طرفى العممية التعميمية لمادة التربية الموسيقية 

 .والمعمميف

يتبني التوجية الفنى لمتربية الموسيقية فمسفة عقد دورات تدريبية وتثقيفية فى  -
ميارات التواصؿ األلكترونى بيف طرفى العممية التعميمية لمادة التربية الموسيقية 

 الموجييف والمعمميف.

الموسيقية  أنشاء موقع ألكترونى موحد بيف طرفى العممية التعميمية لمادة التربية -
الموجييف والمعمميف فقط لتحقيؽ التواصؿ التربوى فى ضوء جودة األداء الوظيفى 
بكؿ كفايتيا النظرية والتطبيقية والعممية والمراحؿ الزمنية ليا والبرامج السابقة 
والحالية وتطويرىا، والكفايات المينية التى مف الممكف أف يحتاج إلييا معمـ التربية 

 الموسيقية. 

ع خطط وبرامج عممية عممية مرحمية متقنة تخضع لممتابعة والتقويـ وتعتمد وض -
عمي خطط اإلعداد متوسط وطويؿ المدي تحقؽ األمؿ فى تطبيؽ التواصؿ 
األلكترونى بيف طرفى العممية التعميمية لمادة التربية الموسيقية الموجييف 

 والمعمميف.

عمى لمتواصؿ األلكترونى والتقييـ ضرورة المتابعة والرقابة والتقويـ لمتطبيؽ الف -
المستمر والتطوير والتحسيف، والتعرؼ عمى نقاط الضعؼ ومعالجاتيا وتفعيؿ نقاط 

التواصؿ التربوى  القوة مف خالؿ التقويـ المستمر لكؿ وسائؿ وميارات وطرؽ
وكؿ الخطط والبرامج والخدمات المقدمة وأستمرارية جودتيا ومدى رضاء  األلكترونى
عنيا وقياس  عممية التعميمية لمادة التربية الموسيقية الموجييف والمعمميفطرفى ال

 ذلؾ بصفة مستمرة.

أنة مف خالؿ عرض عناصر النموذج المقترح لتنمية ميارات الباحثو وترى  
التواصؿ التربوى فى ضوء جودة األداء الوظيفى بيف معممى وموجيى التربية الموسيقية 

ما لمباحثة اإلجابة عمى التساؤؿ الثانى لمبحث والمتمثؿ فى بدولة الكويت السابؽ أمكف 
ىو النموذج المقترح لتنمية ميارات التواصؿ التربوى فى ضوء جودة األداء الوظيفى بيف 

 معممى وموجيى التربية الموسيقية بدولة الكويت؟
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 االستنتاجات والتوصيات:
  The Conclusions And The Recommendations  

  The Conclusionsاالستنتاجات:  
جاءت ميارات التواصؿ التربوى فى ضوء جودة األداء الوظيفى بدرجة متوسطة  -3

والمتمثمة فى التواصؿ المفظى، التواصؿ التحريرى، التواصؿ الحركي لدى موجيى 
 المعممات(. –التربية الموسيقية مع المعمميف )المعمميف 

تربوى األلكترونى فى ضوء جودة األداء يوجد ضعؼ شديد فى مستوى التواصؿ ال -6
المعممات(  –الوظيفى لدى موجيى التربية الموسيقية مع المعمميف )المعمميف 

ويرجع إلى ضعؼ فى الكفاية التكنولوجية لدى معممى التربية الموسيقية مف 
 التواصؿ التربوى ألكترونيًا.

  The Recommendationsالتوصيات:  
وذج المقترح لتنمية ميارات التواصؿ التربوى فى ضوء ضرورة تفعيؿ تطبيؽ النم -3

 جودة األداء الوظيفى بيف معممى وموجيى التربية الموسيقية بدولة الكويت.

ضرورة االىتماـ  بنشر الوعى بأىمية التواصؿ التربوى األلكترونى بيف طرفى  -6
فى نجاح العممية التعميمية لمادة التربية الموسيقية الموجييف والمعمميف الالـز 

 العمؿ فى ىذا العصر التكنولوجى.

ضرورة أعتماد برنامجًا لمتدريب عمى تطبيؽ وتفعيؿ التواصؿ التربوى األلكترونى  -0
 لمموجييف مع المعمميف.
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  The Foreign The Arabic Referencesاملراجع العربية واألجنبية:

  The Arabic Referencesاملراجع العربية : 
إدارة السموؾ التنظيمي رؤية معاصرة، مكتبة األنجمو  أحمد سيد مصطفى: -1

 ـ.6333المصرية، القاىرة، 

العمميات المعرفيو وتنأوؿ المعمومات، مكتبة األنجمو  أنور محمد الشرقاوى: -2
 ـ.6333، القاىرة، 4المصرية، ط

ـ، جامعة القاىرة، 6االتصاؿ والرأى العاـ، مدخؿ ادارى ط إسماعيؿ عمى سعيد:  -3
 ـ.3554

آفاؽ( عماف: دار البداية  -واقع -اإلشراؼ التربوي) مفاىيـ  اف أبو غربية:إيم -4
 ـ.6335ناشروف وموزعوف، 

نماذج التواصؿ السائدة مع المعمميف والمعممات لدى مديري ومديرات بكر حنوف:  -5
المدارس اإلعدادية في وكالة الغوث بمحافظات الضفة الغربية وعالقتيا بالوالء 

رسالة ماجستير غير منشورة، » ظر المعمميف والمعممات التنظيمي مف وجية ن
 ـ.6335جامعة النجاح، نابمس، 

إعداد المعمِّـ بجامعة الكويت" الواقع والمأموؿ " مجمة العمـو جاسـ يوسؼ الكندري:  -6
 ـ.6336، 0، العدد 0التربوية والنفسّية، جامعة الكويت، المجمد 

والتكنولوجيا فى التعميـ، دار القمـ، الكويت، وسائؿ االتصاؿ حسيف الطوبجى:   -7
 ـ.3554

واقع برنامج التربية العممية مف وجية نظر الطالبة المعممة في  داوود نور الديف: -8
رسالة ماجستير غير منشورة « كمية التربية إلعداد معممات المرحمة االبتدائية 

 ـ.6336، ،قسـ أصوؿ التربية، جامعة أـ القرى، مكة المكرمة، السعودية

معوقات االتصاؿ والتواصؿ التربوي بيف المديريف والمعمميف بمدارس زياد الدعس:  -9
رسالة ماجستير « محافظة غزة وسبؿ مواجيتيا في ضوء االتجاىات المعاصرة 

 ـ.6335غير منشورة، الجامعة اإلسالمية، غزة، 

يـو دراسي  «مشكالت التربية العممية لدى الطمبة المتدربيف سعيد ابراىيـ حرب:  -11
التدريب الميداني بيف أداء الطالب المعمـ وتوجييات المشرؼ التربوي »بعنواف 
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، 03 – 34غزة، ص ص  –،كمية التربية، الجامعة االسالمية « واالدارة المدرسية 
 ـ.6335

 ـ.3554عماف: دار الفكر لمطباعة والنشر، « فف التدريس عبد الرحمف عدس:  -11

القة بيف ضغوط العمؿ وبيف األداء الوظيفى والرضا الع عبد الرحيـ عمى المير: -12
الوظيفى والصفات الشخصية، دراسة مقارنة، مجمة اإلدارة العامة، المجمد الخامس 

 ـ.3559والثالثوف، العدد الثانى، 

دارة عبد العزيز العريني:  -13 معوقات االتصاؿ التحريري بيف مدارس التعميـ العاـ  وا 
 –مجمة كمية التربية  « لرياض بنيف والحموؿ المقترحة التربية والتعميـ في منطقة ا

 ـ.6332، السنة الحادية والعشروف،  60جامعة اإلمارات العربية المتحدة، العدد 

 ـ.3556إدارة الموارد البشرية، مكتب غريب، القاىرة، عمى السممى:  -14

دريسي" "طرؽ وأساليب تنمية أداء األستاذ الجامعي التعمى بف سعد اليزاع القرنى:  -15
مف بحوث ندوة تنمية أعضاء ىيئة التدريس فى مؤسسات التعميـ العالى)التحديات 

، كمية التربية، 6334ديسمبر  39 -34والتطوير(، والمنعقدة فى الفترة مف 
 ـ.6334جامعة الممؾ سعود، المممكة العربية السعودية،

بالجامعات "معوقات أداء أعضاء ىيئة التدريس عمى عبدالرؤوؼ محمد نصار:  -16
المصرية دراسة ميدانية"، رسالة دكتواره غير منشورة، كمية التربية، جامعة األزىر، 

 ـ.6333

أساسيات في التربية العممية، عماف، دار وائؿ لمنشر عمر عبد الرحيـ نصر اهلل:  -17
 ـ.6332والتوزيع، 

ربوييف تطوير عممية االتصاؿ اإلشرافي بيف المشرفيف التفائز بف عبد اهلل البكري:  -18
والمعمميف في مدارس التعميـ الثانوي العاـ بمنطقة عسير دراسة ميدانية، رسالة 
ماجستير غير منشورة، جامعة الممؾ خالد، كمية التربية، قسـ التربية اإلدارة 

 ـ.6335واإلشراؼ التربوي، المممكة العربية السعودية، 

لوعى االجتماعي، دراسة دور االتصاؿ المباشر لتنمية افؤاد عبد المنعـ البكرى:  -19
ميدانية لمنشاط االتصاؿ بالجمعيات الثقافية والعممية فى مصر، رسالة دكتوراة غير 

 ـ.3552منشورة جامعة القاىرة، 
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دور مشرفي التربية العممية في تحقيؽ ميارات االتصاؿ التربوي محمد الخزاعمة:  -21
مجمة « آؿ البيتلمطمبة المعمميف في كميتي التربية جامعة الزرقاء الخاصة و 

 ـ.3،6333، ع 35الجامعة اإلسالمية سمسمة الدراسات اإلنسانية، مج 

ميارات التصوير االلكتروني وتصميـ البرامج محمد الدبس، تيسير أندراوس:   -21
نتاجيا   ـ.6333، دار صنعاء لمنشر والتوزيع، عماف، 3، ط«التعميمية وا 

لمعامميف بالجياز اإلداري  "إدارة ضغوط العمؿ محمد الشحات عبداهلل الشحات: -22
 ـ.6332بجامعة بنيا"، رسالة ماجستير غير منشورة، كمية التربية، جامعة بنيا، 

واقع ممارسة مديري المدارس لميارات االتصاؿ المغوي مع : محمد باعيسى -23
المعمميف داخؿ المدرسة مف وجية نظر مديري المدارس ومعممييا ومشرفي اإلدارة، 

 ـ.6336، المكرمةرسالة ماجستير، مكة 

"اإلعداد لممنية اإلكاديمية بالجامعات المصرية محمد حسنيف عبده العجمي:  -24
لمواجية تحديات المستقبؿ ومتطمباتيا كما يدركيا أعضاء ىيئة التدريس بجامعة 

 ـ.6333، يناير 46المنصورة"، مجمة كمية التربية، جامعة المنصورة، العدد 

االتصاؿ الفعاؿ لدى مديري المدارس األساسية  مدى توافر مياراتىنادي األسمر:  -25
رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة اليرموؾ، «. الحكومية والخاصة في إربد 

 ـ.6333اربد، األردف، 
 



نهى خدام صهت العتيبىأ/ 

 
  

 337 

 The Foreign Referencesاملراجع األجنبية:  
26- Bruce D., Sillers & Willard M, Kniep: A Program To Improve 

Student Teacher - Supervisor Communications 2011 
http:/www.eric.ed.gov/ericwebportal/search/detailmini.jsp. 

27- Carrollw, Frenzel, Jolln C. Frenzel: Management of Information 
Technology, Fourth Edition, Thomson Course Technology, 
Canada, 2004, p. 427. 

28- Fleming , S. S.: Leadership for teacher empowerment: The 
relationship between the communication skill of principals 
transformational leadership and the empowerment of 
teachers (Doctoral dissertation university of new Orleans 
2001). Dissertation Abstract International 57- 08 3336, 2005. 

29- Johns Cherry I.: Communication competencies necessary for 
effective educational leadership as pereeived by public 
school principals (Doctoral dissertion university of Houston 
1997) Dissertation Abstract International 58103 67, 1997. 

30- Lioyd L. Byars, Leslie Rue: Human Resource Management, 
Sixth Edition, Irwin McGw-Hill, United States, 2000, p. 275. 

31- Noish Working Group: Stress At Work, Nationla Insitute for 
Occupational Safety and Health Publication, No. 99-101, P. 
11, available at :Http:// www.cdc.gove/Noish Publicatio 
No.99-101, on (15/3/2009). 

32- Robert N. Lussier: Human Relations in Organizations 
applications and skill- building, Fifth Edition, Graw Hill Irwin, 
New York, 2002. 

33- Soliman Ahamdy & et al.,: Organizational Role Stress among 
Medical School Faculty Member in Iran dealing with role 
conflict, BMC medical education, Vol. 7, No.14, May 2007, 
p.3. 

34- Tead, O.D: The Art of Leadership, Mc Graw hill, G.N.Y., six 
Addition, 1995, pp 164. 

http://www.cdc.gove/Noish%20Publicatio%20No.99-101
http://www.cdc.gove/Noish%20Publicatio%20No.99-101
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 (1م فق )

 أسماء  مسادة  مخ   ء

 الوظيفة اإلسـ ـ

 أ.د/ دالؿ عبد الواحد اليد ىود 3

كمية التربية  -أستاذ األصوؿ واإلدارة التربوية
الييئة العامة لمتعميـ التطبيقي  –األساسية 

والتدريب، ورئيس قسـ التربية العممية سابقًا، 
 وعميدة الكمية حاليًا بدولة الكويت

 أ.ـ.د/ عبد اهلل سالـ العازمي 6
أستاذ مساعد بكمية التربية األساسية قسـ 
األصوؿ واإلدارة التربوية الييئة العامة لمتعميـ 

 بدولة الكويتالتطبيقي والتدريب 

 أ.د/ محمد عمى عميوة عزب 0
أستاذ أصوؿ التربية بقسـ أصوؿ التربية بكمية 

 التربية جامعة الزقازيؽ

 أ.د/ محمود عطا محمد عمى مسيؿ 4
أستاذ التربية المقارنة واإلدارة التعميمية 
ورئيس قسـ أصوؿ التربية بكمية التربية 

 جامعة الزقازيؽ

9 
عبدالرحمف أ.ـ.د/ فوزي عمي 
 بوفرسف

أستاذ مساعد تخصص مناىج وطرؽ تدريس 
بكمية التربية األساسية بالييئة العامة لمتعميـ 

 التطبيقي والتدريب بدولة الكويت
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 (2م فق )

  سربــــالا  أ   مســادة  مخ   ء ح:ل رحديد محــا:   سرمـا ة  سر يــاا

  مر  ي   مم:سيني : قع مزــــا  ت  مرـــ: ال  مر  :  ممعلمى 

  د:م   م :يت امم حلريا  إل رد بي  : ممر:سب  

 

 .......................................................  مسيد  ألسراذ  مد ر: /

 تحية طيبة وبعد،،،
 نيى خداـ صنت العتيبىالباحثو/ أحيط سيادتكـ عممًا بأف  

 تقـو بعمؿ بحث إنتاج عممي بعنواف: 
 منر ح مربمي  مزا  ت  مر: ال  مر  :  فى ض:ء  :دة  ألد ء  م:ظي ىبم:ذج "

 " يا معلمى :م: زى  مر  ي   مم:سيني   د:م   م :يت

أف سيادتكـ مف السادة الخبراء في ىذا المجاؿ، ولذلؾ تأمؿ في أخذ رأى الباحثو وترى  
ضافة ما ترونو ( أماـ المحور المناسب سيادتكـ في اإلستمارة بوضع عالمة ) لإلستمارة وا 

 سيادتكـ مناسبًا في ذلؾ الشأف.

 
 :بش   سيادر ر على حسا رعا:ب ر  ماادق معبا سسس

         
 الباحثو 

 بيانات خاصة بالخبير:

 ................................................................. :  اإلسـ

 ................................................................. : الدرجة العممية

 ................................................................. :  الوظيفة



 مجلة كلية التربية ببنها
2107( 2ج) يناير( 019العدد )   

 

 340 

 

 م: فق  ممحا:  ر
ةي  
 م: فق

1 

ااق  ارتااص  ارتىشاا ارلمظع شلا لمللع الاجهع ارتىشل  
جاا, الااء اراظلمع لا  ارلا لقل  شاار  اركالت فع ضاء

 اجه   ظى ارلملللا.
  مرعديل  ممنر ح

 .......................................................... 

  

2 

ااق  ارتااص  ارتىشاا ارتحىلىا شلا لمللع الاجهع ارتىشل  
ارلا لقل  شاار  اركالت فع ضاء جاا, الااء اراظلمع لا 

 اجه   ظى ارلملللا.
  مرعديل  ممنر ح 

.......................................................... 

  

3 

ااق  ارتااص  ارتىشاا ارحىكي شلا لمللع الاجهع ارتىشل  
ارلا لقل  شاار  اركالت فع ضاء جاا, الااء اراظلمع لا 

 اجه   ظى ارلملللا.
  مرعديل  ممنر ح

 .......................................................... 

  

4 

ااق  ارتااص  ارتىشاا الركتىا ع شلا لمللع الاجهع ارتىشل  
ارلا لقل  شاار  اركالت فع ضاء جاا, الااء اراظلمع لا 

 اجه   ظى ارلملللا.
  مرعديل  ممنر ح 

.......................................................... 

  

 ـــ

 محا:  أخ   ر :ا سيادر ر إقر  حزا:
1- ................................................... 
2- ................................................... 
3- ................................................... 

 ـــ ـــ



نهى خدام صهت العتيبىأ/ 

 
  

 341 

 (3م فق )
ح:ل رحديد ع ا  ت محا:   سرمــــــا ة   سربالا  أ   مسادة  مخ   ء

  سر يـــــاا

 : قع مزــــا  ت  مرـــ: ال  مر  :  ممعلمى  مر  ي   مم:سيني 

  امم حلريا  إل رد بي  : ممر:سب   د:م   م :يت

 

 .......................................................  مسيد  ألسراذ  مد ر: /

 تحية طيبة وبعد،،،
 

 نيى خداـ صنت العتيبىالباحثو/ أحيط سيادتكـ عممًا بأف  

 تقـو بعمؿ بحث إنتاج عممي بعنواف: 
بم:ذج منر ح مربمي  مزا  ت  مر: ال  مر  :  فى ض:ء  :دة  ألد ء "

  م:ظي ى

 " يا معلمى :م: زى  مر  ي   مم:سيني   د:م   م :يت

 

الخاصة باالستبياف ولذلؾ  وقد ساىمتـ سيادتكـ بإبداء الرأى في تحديد المحاور 
تأمؿ الباحثو في أخذ رأى سيادتكـ في عبارات المحاور الخاصة باإلستبياف بوضع عالمة 

(.ضافة ما ترونو سيادتكـ مناسبًا في ذلؾ الشأف  ( أماـ العبارة المناسبة لالستمارة، وا 

 
 :بش   سيادر ر على حسا رعا:ب ر  ماادق معبا سسس

 الباحثو        
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 م: فق  ممحا:  : مع ا  ت ر
ةي  
 م: فق

 ـــ
 ممح:   أل:ل: : قع  مر: ال  مر  :   مل ظى  يا معلمى :م: زى 
 مر  ي   مم:سيني   د:م   م :يت فى ض:ء  :دة  ألد ء  م:ظي ى ما 

 : ز  بظ   ممعلميا0
 ـــ ـــ

1 

صغلء اركلل  ل  ال  ا لشاف ثقته شقاىاتيرال  ارلهلى, فع  ارلاجه
 .رحالثي جلاا  ال مى ي شورلل  لل  قا 

  مرعديل  ممنر ح:
....................................................................... 

  

2 

حىلص الع ارتاجل  ارصحلح ااا  حشل ع لم الل   ارلاجه
 .,شو تداام اشلىات ار قا ارش لء

  مرعديل  ممنر ح:
....................................................................... 

  

3 

فع   تلىاىل  ارتااص  ارحااىا    مى  ا ر ل   رتللم لا ارلاجه
 لمع ال  شلقع ارزلقء  ث لء حص  ارتىشل  ارلا لقل .

  مرعديل  ممنر ح:
....................................................................... 

  

4 

لصغي رع ار ىحي جلاا فع حص  ارتىشل   ارلاجه  مى  ا 
 ارلا لقل  اال ل  غ  ا ي شوف ال  آدى.

  مرعديل  ممنر ح:
....................................................................... 

  

5 

  تداام اشلىات ارث لء اارلاح الع الالل  حىلص الع  ارلاجه
ااالرحلا ارلا لقل  اار لاكلت االلجلشل  رع ااد  حجى, ارتىشل  
ارلا لقل  اارش لء الع لل  قام رل قب لا  ج  ارت الى اارت لل  

 .شلالح ل  اارتذا  ارم ع اارلا لقع لاا ع ارله ع شلرحص 
  مرعديل  ممنر ح:

....................................................................... 

  

6 

لث ي الّي  للم تقللذه شما ك  حص  اىا ل د ارلاجه  جا  ا 
 ا لضل   للم ارزلقء فع ارتىشل  ارلا لقل .

  مرعديل  ممنر ح:
....................................................................... 

  

0 

لصلت إلا ل ي فىص  ال تلضلح اللاىد التصا  ارلاجه
 .شلرحكل  اارلشلق  في اإلجلش  اا ال  ل  ارتع قا تاجه ره

  مرعديل  ممنر ح:
....................................................................... 
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 م: فق  ممحا:  : مع ا  ت ر
ةي  
 م: فق

1 

  مى شإرتللم ارلاجه ار الا ا الل لهلتم ي ا ا تغلشي اا حص  
 .ارتىشل  ارلا لقل  رق ل  لا اليّ 

  مرعديل  ممنر ح:
....................................................................... 

  

2 

الع تاجهي لدتللى ارلاضاالت  ارلاجه جا حىص 
اارل تحاثلت ارتي ت لاا ي في لجل  تدصصي ارتىشل  

 .ارلا لقل 
  مرعديل  ممنر ح:

....................................................................... 

  

17 

 ث لء رال  ارلهلى, فع  ا ل تدام ارمشلىات ارااضح   ارلاجه
 تاجلهي.

  مرعديل  ممنر ح:
....................................................................... 

  

11 

رتحالا ارهاا لا ارزللى, الحاا  ر ل   رتللم لا ارلاجه
 .ارتمللللت شاق  الىااي الل  اراقت ا ا تحاثه لمي

  مرعديل  ممنر ح:
....................................................................... 

  

12 

ارلاجه للتل  حج  اإلق لع ارلمظع  ث لء ارحااى لمع فللل لدص 
 .ارمللل  ارتملللل  اارتاجل  ارتىشاا رع

  مرعديل  ممنر ح:
....................................................................... 

  

13 

رال  ارلهلى, فع  ىح جلل  الفكلى اردلص  شمللل   ارلاجه
 .ارتاجل  اارتااص  ارتىشاا رع

  مرعديل  ممنر ح:
....................................................................... 

  

14 

  مى شلر ملا, ا الل ل و  ا ع كق  لا لالى ارلاى   اارلاجه 
ارتلش  ر  ارللا, اراىا ل د ادلص  فع اجااا ا لث ي الي 

 . لللهم
  مرعديل  ممنر ح:

....................................................................... 

  

15 
ضل, ار دصع اا  ىا  ا ارلاجه رال  ارقاى, الع ارتمشلى اا ى

 . ا ع ارتملللع ااد  حجى, ارتىشل  ارلا لقل 
  



 مجلة كلية التربية ببنها
2107( 2ج) يناير( 019العدد )   

 

 344 

 م: فق  ممحا:  : مع ا  ت ر
ةي  
 م: فق

  مرعديل  ممنر ح:
....................................................................... 

16 

حىلص الع  ا لااا جلل  ارلقحظلت ا ا ل لق تي  ث لء  ارلاجه
 .شلرلاى  ارزللى, ارللاا ل  رع شحجى, ارتىشل  ارلا لقل  

  مرعديل  ممنر ح:
....................................................................... 

  

10 

حىلص الع ارتااص  ارتىشاا رمظلل  لمع كلملم تىشل   ارلاجه
 .لا لقل 

  مرعديل  ممنر ح:
....................................................................... 

  

 ـــ

 ع ا  ت أخ   ر :ا سيادر ر أضافرزا:
1- .................................................................... 
2- .................................................................... 
3- .................................................................... 

 ـــ ـــ

 ـــ
 ممح:   مثابى: : قع  مر: ال  مر  :   مرح ي    يا معلمى 
:م: زى  مر  ي   مم:سيني   د:م   م :يت فى ض:ء  :دة  ألد ء 

  م:ظي ى ما : ز  بظ   ممعلميا0
 ـــ ـــ

1 

لزااا إاجلشع شلرلاجه لا حىص  الع لتلشم  ارتقالم ارذا  جل  
 ت ملذف رذر .الاا  كىا   تحضلىففع 

  مرعديل  ممنر ح:
....................................................................... 

  

2 

حىلص الع قى ء, تحضلىف رللا لقع شاق  ال ج   ارلاجه
 .رتقالم ارتحضلى كع   اى لا  اا ع شلرحص لقحظلته اراقلق  
  مرعديل  ممنر ح:

....................................................................... 

  

3 

رال  حىص الع ارتااص  اركتلشع لم ل لا زللى,  ارلاجه اتقا  ا 
 للاا ل  إرع  دىا. 
  مرعديل  ممنر ح:

........................................................................ 

  

4 

رال  ىيش  قال  فع ت الى إااء فىل  ارتىشل  ارلا لقل   ارلاجه
ارحالث  فع  الزاا ل جللمل  ش  ىات تىشال  تااكب ارل تجاات

 ارتاىل  ارتىشاا ارممل  رلتىشل  ارلا لقل . 
  مرعديل  ممنر ح:
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 م: فق  ممحا:  : مع ا  ت ر
ةي  
 م: فق

........................................................................ 

5 

كا لل   في كىا   تحضلىفلااا ارلقحظلت اردلص  ش   ارلاجه
 .تمللم ال تىرلب
  مرعديل  ممنر ح:

....................................................................... 

  

6 

 الع كتلش  لقحظلت رلملم ارتىشل  ارلا لقل حىلص  ارلاجه
 رلتلشم  ت ملذ تمللللت .

  مرعديل  ممنر ح:
........................................................................ 

  

0 

شلرلتلشم  اركتلشل  فع افتى ارتىشل  ارلا لقل   لقام ارلاجه
 . ااردلص شلرلتلشم  اارتقللم الزاا ي شه

  مرعديل  ممنر ح:
....................................................................... 

  

1 

حىلص الع  ا لزاا ي ششى للة اشد   ارتىشل   ارلاجه
 لكتاش  فع   لى ارلصاقل  ارتملللل . ارلا لقل  اإل ىافل 

  مرعديل  ممنر ح:
....................................................................... 

  

2 

ل ج  د اشلرتاقل  فع كىا   تحضلىف ا ا ك  زللى, لقام ارلاجه
لقحظلته شلاا لللز في لكلا ااضحد رت الى الااء فع ارتىشل  

 ارلا لقل .
  مرعديل  ممنر ح:

....................................................................... 

  

17 

اركتلشل   حلل ل  كثلى, الع اشلىات ث لء  ت تل  لقحظلت ارلاجه
 .اتمزلز رجلل  ا لصى ارلاقا ارتملللي

  مرعديل  ممنر ح:
....................................................................... 

  

11 

تصحلحح الد لء ارمللل  اارلا لقل  في حىلص الع  ارلاجه
 اتاالا ذر  فع دل   ارلقحظلت. كىا   تحضلىف
  مرعديل  ممنر ح:

....................................................................... 

  

12 
لقحظ  ك  فع افتى ارتىشل  ارلا لقل   لقحظلت ارلاجهتىتش  

 شولى ااحا ال  كثى.
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 م: فق  ممحا:  : مع ا  ت ر
ةي  
 م: فق

  مرعديل  ممنر ح:
....................................................................... 

13 

ارلاجه حىلص الع ارتااص  ارتىشاا ارتحىلىا لمع كلملم تىشل  
 لا لقل .

  مرعديل  ممنر ح:
....................................................................... 

  

 ـــ

 ع ا  ت أخ   ر :ا سيادر ر أضافرزا:
1- .................................................................... 
2- .................................................................... 
3- .................................................................... 

 ـــ ـــ

 ـــ
 ممح:   مثامث: : قع  مر: ال  مر  :   مح  ي  يا معلمى 
:م: زى  مر  ي   مم:سيني   د:م   م :يت فى ض:ء  :دة  ألد ء 

  م:ظي ى ما : ز  بظ   ممعلميا0
 ـــ ـــ

1 

حىك  ى  ه إرع   م  رلاكا صح  لل إرع   تداام  للجوارلاجه 
 .اإرع ارجل شلا لللا ال لى رلار  الع ىفضه  لى لل قام شه 

  مرعديل  ممنر ح:
....................................................................... 

  

2 

 اتقا  ا ارلاجه رال  حىص الع ارتااص  ارحىكع لم ل  ث لء 
 ارتملم اارتقللم اارتاجل  ارتىشاا.اللل  

  مرعديل  ممنر ح:
....................................................................... 

  

3 

 ارلاجه ل تدام اراالش  ارحىكل  رتدملا حلر  ارتاتى ااالىتشل 
ارتع قا تحاث رع ا ا ذرلشع ر ىح اراى   للم ارتقللذ شحجى, 

 ارتىشل  ارلا لقل .
  مرعديل  ممنر ح:

....................................................................... 

  

4 

للجو  حلل ل  رلمض الع  صشمه  ا  متله ا ت كلىا رد ى قا ارلاجه 
 لجاث رع.
  ممنر ح: مرعديل 

....................................................................... 

  

5 
ارلاجه ل تدام إللل لت ارملا شلر ظى إرّي شقا, رلتحذلى رع لا 
 لعء د و  كاا لقام الل  فع حجى, ارتىشل  ارلا لقل   للم 
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 م: فق  ممحا:  : مع ا  ت ر
ةي  
 م: فق

 .ارتقللذ  ااء كلا تمللللل   ا ت ظلللل  
  مرعديل  ممنر ح:

....................................................................... 

6 

ل تدام ارلاجه اللاا ا صش  اإلشهلم إرع  الع فع حلر  ىفض  
 . لعء لل  قام شه
  مرعديل  ممنر ح:

....................................................................... 
 

  

0 
 .ا الل لىا ع تظهى الع اجهه االشت لل  في ك  رقلء لمل  ارلاجه 

  مرعديل  ممنر ح:
....................................................................... 

  

1 

ارلاجه ل تدام إللل لت اراج  شلر ظى إرّي شلرتللم ا الل   ىح 
 .اراى  فع حجى, ارتىشل  ارلا لقل   للم ارتقللذ

  مرعديل  ممنر ح:
....................................................................... 

  

2 

لاظا حىكلت ج ا,  ث لء إا لء ارلقحظلت ار مال  ارلاجه 
 .رللملم شلرتاىل  ارلالع رلتىشل  ارلا لقل 

  مرعديل  ممنر ح:
....................................................................... 

  

17 

ارلاجه حىلص الع ارتااص  ارتىشاا ارحىكي لمع كلملم تىشل  
 لا لقل .

  مرعديل  ممنر ح:
....................................................................... 

  

 ـــ

 سيادر ر أضافرزا:ع ا  ت أخ   ر :ا 
1- .................................................................... 
2- .................................................................... 
3- .................................................................... 

 ـــ ـــ

 ـــ
 م   ع: : قع  مر: ال  مر  :   ألم ر :بى  يا معلمى  ممح:  

:م: زى  مر  ي   مم:سيني   د:م   م :يت فى ض:ء  :دة  ألد ء 
  م:ظي ى ما : ز  بظ   ممعلميا0

 ـــ ـــ

1 
رال  ق لا  الع  رلل  ارتااص  الركتىا ع لحق  ارتملا  ارلاجه 

 شلا ارلملم لا جه  اشل ه لا جه   دىا.
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 م: فق  ممحا:  : مع ا  ت ر
ةي  
 م: فق

 نر ح: مرعديل  مم
....................................................................... 

2 

 ا ر ل  ضما فع اركملل  كلملم تىشل  لا لقل  شلرلاى    اتقا 
ارتك اراجل  رشمض لاجهع ارتىشل  ارلا لقل  لا ارتااص  

 . ركتىا لل  
  مرعديل  ممنر ح:

....................................................................... 

  

3 

الع إ تداام ارلملم لقام شااى   ل ع فع ل لاا, ارلاجه 
 .   ركتىا لل  ارتك اراجلل فع ارتملم اإلركتىا ع اارتااص  لم  

  مرعديل  ممنر ح:
....................................................................... 

  

4 

شمض لاجهع ارتىشل  ارلا لقل  كلملم تىشل  لا لقل   ا  اتقا 
ل   فع حلج  رااى, تاىلشل  فع ارتااص  الركتىا ع  ا ارتك اراجع

 لاجهع ارتىشل  ارلا لقل  كل ظاى تك اراجع حالث.
  ممنر ح: مرعديل 

....................................................................... 

  

5 

 ا ر ل  ازاا لا لاجهع كلملم تىشل  لا لقل  شلرلاى    اتقا 
د إلاتشلىات  دصل  رل   ركتىا لل  لا ارتااص  ارلا لقل  ارتىشل  

  كثى.
  مرعديل  ممنر ح:

....................................................................... 

  

6 

ل تدام لااق  ال تى ت لث  للرا اجاج  ايلىرل ارلاجه 
 رلاصا  إرع ارلملاللت ارتع لحتلجهل ارلملللا اارتااص  لمهم. 

  مرعديل  ممنر ح:    
....................................................................... 

  

0 

لقام ارتاجل  اارلما   ارم ل  رللملم فع ارتىشل  ارلا لقل  ارلاجه 
 .لا دق   تقالم ارلقىىات اراىا ل   ركتىا لل  

  مرعديل  ممنر ح:
....................................................................... 

  

1 

لمه اارتااص  ارلاجه كلملم تىشل  لا لقل   اتقا  ا لتلشم  
 ركتىا لل   اا ل لرم شقا, فع ت الى  ااء ك  لملم اتقالم 

 ر . ارل لاا,
  مرعديل  ممنر ح:

....................................................................... 
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 م: فق  ممحا:  : مع ا  ت ر
ةي  
 م: فق

2 

ارلاجه حىلص الع ارتااص  ارتىشاا  ركتىا لل  لمع كلملم تىشل  
 لا لقل .

  مرعديل  ممنر ح:
....................................................................... 

  

 ـــ

 ع ا  ت أخ   ر :ا سيادر ر أضافرزا:
1-................................................................ 
1- ................................................................ 
2- ................................................................ 

 ـــ ـــ

*** الرجاء مف سيادتكـ بعد إبداء الرأى فى العبارات الخاصة بكؿ محور تحديد أسموب 
التقييـ األمثؿ لإلجابة عمى ىذه العبارات باختيار أسموب تقييـ واحد فقط مف األساليب 

 اآلتية : 

 ةي  مباسب مباسب  مرنيير  مخاص  اإل ا   على  مع ا  تأسل:ب  ر

    شاا    - لاىا     - حلل ل     -يلرشل     -اا لل    1

    شاا    - حلل ل     -اا لل    2

   ال  ااف    - ااف  إرع حا لل    - ااف  تلللل    3

   ال   -يلى لتوكا     - مم   4

   ال  ااف    - ااف  شاىج  لتا         - ااف  شاىج  كشلى,    5

 ـــ
 إضافات أخ   ر :بزا سيادر ر: 

1-................................................................... 
2-............................................................... 

 ـــ ـــ
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 (4م فق )

 : مر  ي   مم:سيني ععيعرى معلم (  –)ععيع  معلر 

 تحية طيبة وبعد،،،

 نيى خداـ صنت العتيبىالباحثو/ أحيطكـ عممًا بأف  

 تقـو بعمؿ بحث إنتاج عممي بعنواف:  

بم:ذج منر ح مربمي  مزا  ت  مر: ال  مر  :  فى ض:ء  :دة  ألد ء "
  م:ظي ى

 " يا معلمى :م: زى  مر  ي   مم:سيني   د:م   م :يت

( أماـ الخانة التي تناسب رأيكـ، أخذ رأى سيادتكـ بوضع عالمة )وتأمؿ الباحثو  
مع العمـ أنو ال توجد إجابة صحيحة وأخرى خاطئة إنما الميـ ىو صدؽ اإلجابة مع ما 

 تشعر بو فعاًل.

فيما يمي مجموعو مف العبارات والمطموب اف تقرأ كؿ عباره بدقو وتظير رأيؾ  
 اإلجابو التي تنطبؽ عمي موقفؾ منيا وذلؾ كالتالي:بصراحو إذاء كؿ عباره ثـ تحدد 

(أماـ العبارة تحت إذا كانت العباره تتناسب مع رأى سيادتكـ : فضع عالمة  )  -1
 كممة )أوافؽ بدرجة كبيرة(.

( أماـ إذا كانت العباره تتناسب الى حد ما مع رأى سيادتكـ: فضع عالمة  ) -2
 العبارة تحت كممة )أوافؽ بدرجة متوسطة(.

(أماـ العبارة تحت إذا كانت العباره ال تتناسب مع رأى سيادتكـ: فضع عالمة  ) -3
 كممة   )ال أوافؽ(.

 ش    علي رعا:بك  ماادق معبا

                                                                              
 الباحثو
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  مع ا  ت ر 
أ: فق 
 د    
   ي ة

أ: فق 
 د    
 مر:سب 

ال 
 أ: فق

 ـــ
 ممح:   أل:ل: : قع  مر: ال  مر  :   مل ظى  يا معلمى 
:م: زى  مر  ي   مم:سيني   د:م   م :يت فى ض:ء  :دة 

  ألد ء  م:ظي ى ما : ز  بظ   ممعلميا0
 ـــ ـــ ـــ

1 
صغلء ل  ال  ا لشاف ثقته شقاىاتيرال  ارلهلى, فع  ارلاجه

 .شورلل  لل  قا اركلل  رحالثي جلاا  ال مى ي 
   

2 
حىلص الع ارتاجل  ارصحلح ااا  حشل ع لم الل   ارلاجه

 .,شو تداام اشلىات ار قا ارش لء
   

3 
فع   تلىاىل  ارتااص     مى  ا ر ل   رتللم لا ارلاجه

ارحااىا لمع ال  شلقع ارزلقء  ث لء حص  ارتىشل  
 ارلا لقل .

   

4 
لصغي رع ار ىحي جلاا فع حص  ارتىشل   ارلاجه  مى  ا 

 ارلا لقل  اال ل  غ  ا ي شوف ال  آدى.
   

5 

رلاجه حىلص الع   تداام اشلىات ارث لء اارلاح الع الالل  ا
ااالرحلا ارلا لقل  اار لاكلت االلجلشل  رع ااد  حجى, ارتىشل  
 ارلا لقل  اارش لء الع لل  قام رل قب لا  ج  ارت الى اارت لل 

 شلالح ل  اارتذا  ارم ع اارلا لقع لاا ع ارله ع شلرحص .

   

6 
لث ي الّي  للم تقللذه شما ك  حص  اىا ل د ارلاجه  جا  ا 

 ا لضل   للم ارزلقء فع ارتىشل  ارلا لقل .
   

0 
لصلت إلا ل ي فىص  ال تلضلح اللاىد التصا  ارلاجه

 .ارتع قا تاجه رهشلرحكل  اارلشلق  في اإلجلش  اا ال  ل  
   

1 
  مى شإرتللم ارلاجه ار الا ا الل لهلتم ي ا ا تغلشي اا 

 .حص  ارتىشل  ارلا لقل  رق ل  لا اليّ 
   

2 
 جا حىص ارلاجه الع تاجهي لدتللى ارلاضاالت اارل تحاثلت 

 ارتي ت لاا ي في لجل  تدصصي ارتىشل  ارلا لقل .
   

17 
ل تدام ارمشلىات ارااضح   ث لء رال  ارلهلى, فع  ا  ارلاجه

 تاجلهي.
   

11 
رتحالا ارهاا لا ارزللى, الحاا  ر ل   رتللم لا ارلاجه

 .ارتمللللت شاق  الىااي الل  اراقت ا ا تحاثه لمي
   

12 
ارلاجه للتل  حج  اإلق لع ارلمظع  ث لء ارحااى لمع فللل 

 .لدص ارمللل  ارتملللل  اارتاجل  ارتىشاا رع
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  مع ا  ت ر 
أ: فق 
 د    
   ي ة

أ: فق 
 د    
 مر:سب 

ال 
 أ: فق

13 
رال  ارلهلى, فع  ىح جلل  الفكلى اردلص  شمللل   ارلاجه

 .ارتاجل  اارتااص  ارتىشاا رع
   

14 
  مى شلر ملا, ا الل ل و  ا ع ارلاجه لالى ارلاى  د 

 .ادلص  فع اجااا الث ي الي  لللهم
   

15 
 ىا  ا ارلاجه رال  ارقاى, الع ارتمشلى اا ىضل, ار دصع 

 .حجى, ارتىشل  ارلا لقل اا  ا ع ارتملللع ااد  
   

16 
حىلص الع  ا لااا جلل  ارلقحظلت ا ا  ارلاجه

ل لق تي  ث لء ارزللى, ارللاا ل  رع شحجى, ارتىشل  ارلا لقل  
 .شلرلاى  

   

 ـــ
 ممح:   مثابى: : قع  مر: ال  مر  :   مرح ي    يا معلمى 
:م: زى  مر  ي   مم:سيني   د:م   م :يت فى ض:ء  :دة 

  ألد ء  م:ظي ى ما : ز  بظ   ممعلميا0

 ـــ ـــ ـــ

1 
لزااا إاجلشع شلرلاجه لا حىص  الع لتلشم  ارتقالم ارذا 

 ت ملذف رذر .الاا  كىا   تحضلىف جل  فع 
   

2 
حىلص الع قى ء, تحضلىف رللا لقع شاق   ارلاجه

ال ج  لقحظلته اراقلق  رتقالم ارتحضلى كع   اى لا 
 . اا ع شلرحص 

   

3 
رال  حىص الع ارتااص  اركتلشع لم ل لا  ارلاجه اتقا  ا 

 زللى, للاا ل  إرع  دىا. 
   

4 
رال  ىيش  قال  فع ت الى إااء فىل  ارتىشل   ارلاجه

 ارلا لقل  الزاا ل جللمل  ش  ىات تىشال  تااكب ارل تجاات
 ارحالث  فع ارتاىل  ارتىشاا ارممل  رلتىشل  ارلا لقل . 

   

5 
 في كىا   تحضلىفلااا ارلقحظلت اردلص  ش   ارلاجه

 .كا لل  تمللم ال تىرلب
   

6 
شلرلتلشم  اركتلشل  فع افتى ارتىشل  ارلا لقل   لقام ارلاجه

 . ااردلص شلرلتلشم  اارتقللم الزاا ي شه
   

0 
حىلص الع  ا لزاا ي ششى للة اشد   ارتىشل   ارلاجه

 لكتاش  فع   لى ارلصاقل  ارتملللل . ارلا لقل  اإل ىافل 
 
 

  

1 
د شلرتاقل  فع كىا   تحضلىف ا ا ك  زللى, لقام ارلاجه

ل ج  لقحظلته شلاا لللز في لكلا ااضحد رت الى الااء ا
 فع ارتىشل  ارلا لقل .
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  مع ا  ت ر 
أ: فق 
 د    
   ي ة

أ: فق 
 د    
 مر:سب 

ال 
 أ: فق

2 
اركتلشل   حلل ل  كثلى, الع اشلىات  ت تل  لقحظلت ارلاجه

 .ارلاقا ارتمللليث لء اتمزلز رجلل  ا لصى 
   

17 
ك  فع افتى ارتىشل  ارلا لقل   لقحظلت ارلاجهتىتش  

 لقحظ  شولى ااحا ال  كثى.
   

 ـــ
 ممح:   مثامث: : قع  مر: ال  مر  :   مح  ي  يا معلمى 
:م: زى  مر  ي   مم:سيني   د:م   م :يت فى ض:ء  :دة 

  ألد ء  م:ظي ى ما : ز  بظ   ممعلميا0
 ـــ ـــ ـــ

1 
حىك  ى  ه إرع   م  رلاكا صح  إرع   تداام  للجوارلاجه 

اإرع ارجل شلا لللا ال لى رلار  الع ىفضه  لى لل  قام شه 
 .لل

   

2 
 اتقا  ا ارلاجه رال  حىص الع ارتااص  ارحىكع لم ل 

  ث لء اللل  ارتملم اارتقللم اارتاجل  ارتىشاا.
   

3 
رتدملا حلر  ارتاتى ارلاجه ل تدام اراالش  ارحىكل  

ارتع قا تحاث رع ا ا ذرلشع ر ىح اراى   للم  ااالىتشل 
 ارتقللذ شحجى, ارتىشل  ارلا لقل .

   

4 
ارلاجه ل تدام إللل لت ارملا شلر ظى إرّي شقا, رلتحذلى رع 
لا  لعء د و  كاا لقام الل  فع حجى, ارتىشل  ارلا لقل  

 .ت ظلللل   للم ارتقللذ  ااء كلا تمللللل   ا 

   

5 
ل تدام ارلاجه اللاا ا صش  اإلشهلم إرع  الع فع حلر  

 .ىفض   لعء لل  قام شه
   

6 
ارلاجه ا الل لىا ع تظهى الع اجهه االشت لل  في ك  رقلء 

 لمل .
   

0 
ارلاجه ل تدام إللل لت اراج  شلر ظى إرّي شلرتللم ا الل 

 . للم ارتقللذ  ىح اراى  فع حجى, ارتىشل  ارلا لقل  
   

1 
لاظا حىكلت ج ا,  ث لء إا لء ارلقحظلت ارلاجه 

 .ار مال  رللملم شلرتاىل  ارلالع رلتىشل  ارلا لقل 
   

 ـــ
 ممح:   م   ع: : قع  مر: ال  مر  :   ألم ر :بى  يا معلمى 
:م: زى  مر  ي   مم:سيني   د:م   م :يت فى ض:ء  :دة 

 بظ   ممعلميا0 ألد ء  م:ظي ى ما : ز  
 ـــ ـــ ـــ

1 
رال  ق لا  الع  رلل  ارتااص  الركتىا ع لحق  ارلاجه 

 ارتملا  شلا ارلملم لا جه  اشل ه لا جه   دىا.
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  مع ا  ت ر 
أ: فق 
 د    
   ي ة

أ: فق 
 د    
 مر:سب 

ال 
 أ: فق

2 
 ا ر ل  ضما فع كلملم تىشل  لا لقل  شلرلاى    اتقا 

اركملل  ارتك اراجل  رشمض لاجهع ارتىشل  ارلا لقل  لا 
 . ركتىا لل  ارتااص  

   

3 
الع إ تداام ارلملم لقام شااى   ل ع فع ل لاا, ارلاجه 

 .   ركتىا لل  ارتك اراجلل فع ارتملم اإلركتىا ع اارتااص  لم  
   

4 

شمض لاجهع ارتىشل  كلملم تىشل  لا لقل   ا  اتقا 
ارلا لقل  فع حلج  رااى, تاىلشل  فع ارتااص  الركتىا ع 

ل  لمللع ارتىشل  ارلا لقل  كل ظاى   ا ارتك اراجع
 تك اراجع حالث.

   

5 
 ا ر ل  ازاا لا كلملم تىشل  لا لقل  شلرلاى    اتقا 

د إلاتشلىات  ركتىا لل  لا ارتااص  ارلا لقل  لاجهع ارتىشل  
  دصل  رل   كثى.

   

6 
ل تدام لااق  ال تى ت لث  للرا اجاج  ايلىرل ارلاجه 

رلاصا  إرع ارلملاللت ارتع لحتلجهل ارلملللا اارتااص  
 لمهم. 

   

0 
لقام ارتاجل  اارلما   ارم ل  رللملللا فع ارتىشل  ارلاجه 

 .ارلا لقل  لا دق   تقالم ارلقىىات اراىا ل   ركتىا لل  
   

1 
اارتااص  ارلاجه كلملم تىشل  لا لقل   اتقا  ا لتلشم  

لمهم  ركتىا لل   اا ل لرم شقا, فع ت الى  ااء ك  لملم 
 ر . اتقالم ارل لاا,
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A Model proposal for the development of educational communication 

skills In light of the quality of job performance between teachers And 

supervisors of music education in Kuwait 

Noha Khaddam Otaibi 

 

Abstract of Research 

 The research aims to identify the current realities of the skills 
of educational communication in the light of functionality between the 
teachers and directors of music education in Kuwait quality, and to 
develop a proposal Model for the development of educational 
communication skills in the light of functionality between the teachers 
and directors of music education in Kuwait quality, researcher used 
the descriptive method using a screening method due to the nature of 
its relevance to the search, Was selected sample purposively 
represented by the teachers of music education (parameters - teachers) 
different educational areas in Kuwait for schools phases elementary, 
middle, and for a number (89) of the teachers of music education, 
where the sample exploratory reached number (30) teachers and the 
percentage of ( 33.71%), the basic sample and reached number (59) 
teachers as a percentage of (66.29%), The most important results that 
the directors of music education Educational communication skills 
with teachers came moderately represented in verbal communication, 
communication editorial, motor to communicate, and there are very 
weak in the level of electronic communication due to the weakness in 
technological competence among teachers music Education 
Educational communicate electronically, and the development of the 
proposed model for the development of educational communication 
skills in light of the effect and application functionality between the 
quality of teachers and supervisors of music education in Kuwait. 
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