
 
 

 ما هو التواصل؟ 4.1.9لمادة التوجيهية: ا    والقيم  الكفاءات: فهم 4الوحدة 

Module 4: Understanding the competences and values 

Guidance material: 4.1.9 What is Communication?  

  1 

 والقيم الكفاءات فهم: 4الوحدة 

 التواصل؟ما هو  4.1.9 
 

 المادة التوجيهية

  كفاءة التواصلإلى مختصراا  تعد هذه المادة مدخلا 
 

 ما الهدف من هذه المادة التوجيهية؟

  بالكفاءات لدعمهم في تطبيق هذه عندما يتم تعريف المعلمين
 الكفاءات على الدروس.

متى يمكنك تطبيق هذه المادة 
 التوجيهية؟

 

 المعلمون 
 

استخدام هذه المادة  كمع من يمكن
 التوجيهية؟

 عبر النماذج: إطار الكفاءات الطلبيةتعريف المعلمين ب 
 إطار الكفاءات الطلبيةهيكل نشاط  1.2 -
نشاط العصف الذهني المبني على المعرفة  1.4 -

 السابقة
 نشاط توصيل المفاهيم بالتعريفات 1.3 -

  للمزيد من المعلومات عن كل كفاءة، وعن مستويات تقدم
طار قراءة متعمقة إل 1.6الطلب، يرجى االطلع على 

لبات متطلمجلس أبوظبي للتعليم: قسم  الكفاءات الطلبية
 .اإلطار وأمثلة عليه

 اطلّعت على هذه المصادر أوالً؟هل 

 يمكن استخدام هذا النشاط بطرق عدة، على سبيل المثال ،
 :يمكن

مشاركته ومناقشته مع المعلمين في اجتماع الهيئة  -
 التعليمية أو اجتماعات األقسام.

حث المعلمين على تطبيق األفكار الموجودة في هذه  -
 المادة. 

المعلمين مشاركة أفكارهم  ومطالبةمناقشة األفكار  -
 عن كيفية تدريس هذه الكفاءة.

  متطلبات للمزيد من المعلومات عن كل كفاءة، قم بقراءة قسم
 إطار الكفاءات الطلبيةفي كتاب تجربة  اإلطار وأمثلة عليه

 لمجلس أبوظبي للتعليم.
إطار الكفاءات في تجربة  متطلبات اإلطار وأمثلة عليهقسم 

( لكفاءات المدارس 2014بوظبي للتعليم )لمجلس أ الطلبية
 الخاصة لمتعلمي القرن الحادي والعشرين. 

كيف يمكنك تطبيق هذه المادة 
 التوجيهية؟

  إطار في تجربة  متطلبات اإلطار وأمثلة عليهنسخ من قسم
 متطلباتلمجلس أبوظبي للتعليم. )قسم  الكفاءات الطلبية

س للمدار الكفاءات الطلبيةإطار في تجربة  اإلطار وأمثلة عليه
 (2014الخاصة  لمجلس أبوظبي للتعليم )

 ما هي المصادر أو األدوات المطلوبة؟
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 ما هو التواصل؟  4.1.9
 
 
 
 
 
 
 

 

 نبذة
 المعلومات يرجى االطلع على المصادر المرفقة أدناه.يعطي هذا البحث الملخص نبذة عن هذه الكفاءة، وللمزيد من 

 
إن البحث في مجال نظرية التواصل مكثف جداا. ويعكس هذا أهمية التواصل في المجاالت اإلنسانية. فمنذ بداية الخلق 
يحاول اإلنسان جعل نفسه وأفكاره عن كيف يعمل الكون الذي نعيش فيه مشهورة لآلخرين. ينعكس مفهوم التواصل هذا 

عية. فمن المفيد األخذ في االعتبار فكرة البناء االجتماعي للتواصل، على فكرة تطوير كفاءة التواصل في المواقف االجتما
مع العلم أننا نعمل في مدارسنا على تطوير مجموعة من المهارات في طلبنا والخصائص اللزمة ليكونوا أشخاص لديهم 

ن البنائية االجتماعية ر في الرابط بيكفاءة التواصل بشكل فّعال. بعض النقاط المفيدة التي يمكن أخذها بعين االعتبار عند التفكي
 (2009)بيرس،  واصل، وُتخلق الحقائق بالتواصلالتهي: نحن نعيش في هذا العالم عبر والتواصل 

 
 

لقد أظهرت األبحاث أن األشخاص الخبراء في التواصل ناجحين في حياتهم العملية والعلمية 
والتنمية والعمل/التوظيف بشدة أنه تزداد والشخصية. تؤكد دراسات منظمة التعاون االقتصادي 

الحاجة إلى موظفين قادرين على تطبيق استراتيجيات التواصل الفّعال والمتطور متضمنة 
 (.2009استخدام األدوات الرقمية. )أناندو وكلرو، 

 
وتضم كفاءة التواصل مزيج من المعرفة والمهارات والمواقف بما في ذلك الكتب واألساليب 

والبصرية والتواصل الغير لفظي ومهارات االستماع واستخدام التكنولوجيا والتوعية الشفوية 
 من الجمهور والهدف وتوضيح الرسائل وتنظيم األفكار.

 
 

 مستويات تسلسل التعلم
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 التعريف
القدرة  :الفعالة التواصل مهارات امتلك يتضمن  .آخر إلى  شخص( )أو مكان  من المعلومات نقل عن عبارة :التواصل

 .والغرض والمهمة الجمهور مع للتناسب مقصودة هي وكما وبوضوح بدقة المعلومات نقل على
 

 ((21( )صفحة 2014قسم متطلبات اإلطار وأمثلة عليه ) –)إطار الكفاءة الطالبية للمدارس الخاصة لمجلس أبوظبي للتعليم 
 

 تطويرية صفوف أو أعمار أو مراحل عبر والتعلم التدريس لتوقعات المتعمد : التتابع"التعلم تسلسل" بمصطلح "يقصد
 يجب ما بشأن بوضوح ومفصلة مختصرة توصيفات -مقاييس التعلم إلى لإلشارة المصطلح هذا استخدام ويشيع .متعددة

 فإن الطلبية، الكفاءات بإطار يتعلق وفيما .التعليمية مسيرتهم في معينة مرحلة في به القيام على والقدرة معرفته الطلبة على
 التعليم بعد وما العمل لمسيرة المطلوبة المهارات إجادة نحو تقدمهم في الطلبة يسلكه درباا  أو طريقاا  يعتبر التعلم تسلسل

 اإللزامي."
 ((11( )صفحة 2014قسم متطلبات اإلطار وأمثلة عليه ) –)إطار الكفاءات الطالبية للمدارس الخاصة لمجلس أبوظبي للتعليم  
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التعلم من رياض  ( مستويات تسلسل2014وظبي للتعليم )للمدارس الخاصة لمجلس أب إطار الكفاءات الطلبيةيوضح كتاب 
وقعه واضحة لما يجب ت توصيفاتهذه  مستويات تسلسل التعلموحتى الصف الثاني عشر، فتوفر  1األطفال/ الصف األول

 في كفاءة معينة في كل مرحلة دراسية، مثال:
 

 
عليم للمدارس الخاصة لمجلس أبوظبي للت إطار الكفاءات الطلبيةفي كتاب  لكفاءة التواصل سابعوال سادسللصف ال مستويات تسلسل التعلم)

 (40 - 37( )صفحة 2014)

 
هذه، ولكنه يتسع في امتداده وعمقه، ويجعل هذا التوسع  مستويات تسلسل التعلمإن جوهر مؤشرات األداء ال يتغير في 

ا ألقصى وأداة مفيدة للمعلمين والطلب. هذه بعض المهام التي يستطيع المعلمون تطبيقها ليصل مستويات تسلسل التعلم
 التعلم هذه: استفادة من مستويات تسلسل

  لوكياتسهذه بدقة وذلك ألنها ستساعدك على فهم هذه الكفاءة وما المهارات وال مستويات تسلسل التعلمقم بقراءة 
 التي تشكل هذه الكفاءة.

  ستويات تسلسل م توصيفاتللمرحلة الدراسية التي تدرسها، قم بقراءة  مستويات تسلسل التعلم توصيفاتقبل قراءة
هي أحجار البناء لما مارسه الطلب في هذه الكفاءة  توصيفاتللمرحلة الدراسية السابقة لها، فتعتبر هذه ال التعلم
ني )مثال: أخبر توصيفاتالطلب مشاركة تجاربهم لهذه الإلى المرحلة الدراسية الحالية. اطلب من  وصولهمقبل 

األشخاص؟( ومن ثم استخدم إجابات الطلب في تحديد نقطة مختلف عن الطرق المختلفة التي تتواصل بها مع 
 بدايتك.

 راتخاذها للتقدم عبالتي يجب على الطلب  "خطوة تطورهم"لكل مرحلة دراسية وتحديد  توصيفاتخلل قراءة ال 
ب في كفاءة التواصل يطور الطل سادساألخرى، على سبيل المثال: في نهاية الصف ال يات تسلسل التعلممستو

                                                           
( عدم توفر القدرة في جميع المدارس على تدريس جميع 2014للمدارس الخاصة لمجلس أبوظبي للتعليم ) إطار الكفاءات الطالبيةيدرك  1 

ة طريق" لتقديم ارط(  "خ11ة طريق لشرح الكفاءات خالل المراحل المختلفة )صفحة ارط: خ5حل الدراسية. يقدم الجدول الكفاءات في جميع المرا

 فيما يتعلق بشرح وتطوير الكفاءات خالل المراحل األربع للتعليم.  الدعم للمدرسة في عملية اتخاذ القرارات
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سابع قدرتهم طلب الصف ال بطورفي حين "، اآلخرين مع للتواصل االستجابة عند إيضاحات تقديمقدرتهم على "
 إطار الكفاءات الطلبية" )كتاب اآلخرين من التواصل رسائل إلى واالستجابة المعنى لكشف بانتباه اإلنصات" على

(. فتعد خطوة تطورهم هي تعلم كيف يكون 40 - 37( )صفحة 2014للمدارس الخاصة لمجلس أبوظبي للتعليم )
ب أدواراا على سبيل المثال: يلعب الطل. اسأل نفسك كيف سيبدو ذلك. مستمع جيد وكيفية االستجابة بشكل مناسب

 بة /وعدم االستماع واإلجابة بشكل مناسب.لكيفية االستماع واالستجا

  خلل التخطيط الدرسي وذلك لضمان أن تركيزك على كفاءة معينة يعد في المرحلة  مستويات تسلسل التعلماستخدم
 عند إعطاء تغذية راجعة محددة للطلب في مستويات تسلسل التعلم. تفيدك إطار الكفاءات الطلبيةالمناسبة من 

 التالية من تطوير هذه الكفاءة. مراحلهم

  لوضع األهداف ولتقييم عملية تعلمه وتقييم أقرانه. مستويات تسلسل التعلمقم بدعم الطالب الستخدام 
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